Sutikimo įsigyti žemės ūkio
paskirties žemės išdavimo ir
Sutikimo įgyti teisę valdyti
juridinį asmenį ar jo dalį,
kuriam nuosavybės teise
priklauso daugiau kaip 10 ha
žemės ūkio paskirties žemės,
išdavimo tvarkos aprašo
2 priedas
(Prašymo išduoti sutikimą įgyti teisę valdyti juridinį asmenį ar jo dalį, kuriam nuosavybės
teise priklauso daugiau kaip 10 ha žemės ūkio paskirties žemės, formos pavyzdys)
_______________________________________________________________________________
(fizinio asmens vardas ir pavardė / sutuoktinio vardas ir pavardė / juridinio asmens pavadinimas)

_______________________________________________________________________________________________
(fizinio asmens kodas / sutuoktinio asmens kodas / juridinio asmens kodas)

_______________________________________________________________________________
(nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris / juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos buveinės adresas,

_______________________________________________________________________________
telefono numeris)

Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos
___________________skyriui
(skyriaus pavadinimas)

PRAŠYMAS
IŠDUOTI SUTIKIMĄ ĮGYTI TEISĘ VALDYTI JURIDINĮ ASMENĮ AR JO DALĮ,
KURIAM NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSO DAUGIAU KAIP 10 HA ŽEMĖS ŪKIO
PASKIRTIES ŽEMĖS
____________________
(data)
____________________
(prašymo surašymo vieta)

Prašau (-ome) išduoti ________________________________________________________
(fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas / sutuoktinio vardas ir pavardė,

________________________________________________________________________________
asmens kodas / juridinio asmens pavadinimas, asmens kodas, teisinė forma, buveinė / užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio

________________________________________________________________________________
organizacijos Lietuvoje įsteigtos atstovybės ar filialo pavadinimas, kodas ir buveinė)

sutikimą įgyti teisę valdyti ____________________________________________________________* /
(juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė)

/_______ procentus _________________________________________________ akcijų (teisių, pajų)**.
(juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė)

Nurodau (-ome), kad:
1. Bendras man (mums) ir su manimi (mumis) susijusiems asmenims priklausantis iš
valstybės įsigytos žemės ūkio paskirties žemės bendras plotas yra ________ ha, o iš valstybės ir
kitų asmenų įsigytas žemės ūkio paskirties žemės bendras plotas yra ________ha.
2. Laikomų sutartinių gyvulių skaičius yra ________***.
3. Su manimi (mumis) yra susiję šie asmenys:
3.1. ______________________________________________________________________
(fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, susijusio asmens giminystės ryšys / juridinio asmens pavadinimas,
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________________________________________________________________________________
kodas, teisinė forma, buveinė / užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos Lietuvoje įsteigtos atstovybės ar filialo

_______________________________________________________________________________;
pavadinimas, kodas ir buveinė)

3.2. ______________________________________________________________________
(fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, susijusio asmens giminystės ryšys / juridinio asmens pavadinimas,

________________________________________________________________________________
kodas, teisinė forma, buveinė / užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos Lietuvoje įsteigtos atstovybės ar filialo

_______________________________________________________________________________;
pavadinimas, kodas ir buveinė)

3.3. ______________________________________________________________________
(fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, susijusio asmens giminystės ryšys / juridinio asmens pavadinimas,

________________________________________________________________________________
kodas, teisinė forma, buveinė / užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos Lietuvoje įsteigtos atstovybės ar filialo

_______________________________________________________________________________.
pavadinimas, kodas ir buveinė)

Aš (mes), __________________________________________________________________
(fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas / sutuoktinio vardas ir pavardė, asmens kodas)

patvirtinu (-ame), kad sudarius juridinio asmens perleidimo sandorį */ juridinio asmens akcijų
(teisių, pajų) perleidimo sandorį **, bendras man (mums) ar su manimi (mumis) susijusiems
asmenims priklausantis iš valstybės ir kitų asmenų įsigytos žemės ūkio paskirties žemės plotas
neviršys didžiausio žemės ūkio paskirties žemės ploto dydžio, kurį asmuo ir su juo susiję asmenys
kartu gali įsigyti pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 3
straipsnio 1 ir 2 dalis****.
Aš,________________________________________________________________________
(Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinė)

atstovas ________________________________________________________________ ,veikiantis
(vardas ir pavardė, asmens tapatybės patvirtinimo dokumento numeris)

pagal ______________________________________________, patvirtinu, kad sudarius juridinio
asmens perleidimo sandorį **/ juridinio asmens akcijų (teisių, pajų) perleidimo sandorį *, bendras
mano atstovaujamam juridiniam asmeniui ar susijusiems juridiniams asmenims priklausantis iš
valstybės ir kitų asmenų įsigytos žemės ūkio paskirties žemės plotas neviršys didžiausio žemės ūkio
paskirties žemės ploto dydžio, kurį asmuo ir su juo susiję asmenys kartu gali įsigyti pagal Lietuvos
Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalis*****.
PRIDEDAMA:
1. ________________________________________________, ____ lapas (-ai, -ų). ******
(asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija)

2. ________________________________________________,____ lapas (-ai, -ų). *******
(atstovavimą patvirtinantis dokumentas ar šio dokumento kopija)

3. ______________________________________________, ____ lapas (-ai, -ų). ********
(juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos registravimo pažymėjimo arba jį atitinkančio dokumento kopija)

4. ________________________________________________________________________
(Žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo (fizinio asmens) deklaracijos arba Žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo (juridinio

________________________________________________________________________________
asmens) deklaracijos, parengtos pagal Žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaracijų pildymo ir pateikimo taisykles, patvirtintas

________________________________________________________________________________
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 3D-839 „Dėl Žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo

______________ _________________________________________,____ lapas (-ai, -ų)
deklaracijų pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“, kopija)

_______________________________
(pareigos, jeigu prašymą pateikė juridinio
asmens atstovas)

______________________

__________________
(parašas (-ai)

_______________________
(vardas (-ai) ir pavardė (-ės)
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* Pildoma tais atvejais, kai prašoma išduoti sutikimą įgyti teisę valdyti juridinį asmenį, kuriam nuosavybės teise priklauso daugiau
kaip 10 ha žemės ūkio paskirties žemės.
** Pildoma tais atvejais, kai prašoma išduoti sutikimą įgyti teisę valdyti daugiau negu 25 procentai juridinio asmens akcijų (teisių,
pajų).
***Pildoma tais atvejais, jeigu po juridinio asmens perleidimo sandorio ar juridinio asmens akcijų (teisių, pajų) perleidimo sandorio
įgijėjui ar su juo susijusiems asmenims bendras nuosavybės teise priklausantis žemės ūkio paskirties žemės plotas bus didesnis kaip
500 ha.
****Pildoma tais atvejais, kai prašymą teikia fizinis asmuo.
***** Pildoma tais atvejais, kai prašymą teikia juridinis asmuo.
****** Pateikiama, kai gauti sutikimą įgyti teisę valdyti juridinį asmenį ar jo dalį, kuriam nuosavybės teise priklauso daugiau kaip
10 ha žemės ūkio paskirties žemės, pageidauja fizinis asmuo.
******* Pateikiama, jeigu prašymą teikia asmens, pageidaujančio gauti sutikimą įgyti teisę valdyti juridinį asmenį ar jo dalį, kuriam
nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 10 ha žemės ūkio paskirties žemės, įgaliotas asmuo.
******** Pateikiama, kai gauti sutikimą įgyti teisę valdyti juridinį asmenį ar jo dalį, kuriam nuosavybės teise priklauso daugiau kaip
10 ha žemės ūkio paskirties žemės, pageidauja juridinis asmuo, kuris Lietuvos Respublikoje nėra įsteigęs atstovybės ar filialo.

