
EUROPOS PARLAMENTO 
NARIO BRONIO ROPĖS BIURAS

Žemės ūkio paskirties žemės pardavimo 

ES ir EEE šalių piliečiams reglamentavimas ES ir EEE šalyse

Šiame dokumente pateikiama informacija apie žemės ūkio paskir�es žemės pardavimo kitų Europos 
Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių narių ar trečiųjų šalių piliečiams 
reguliavimą ES ir EEE šalyse. Informacija parengta kaip atsakymai į tris klausimus:

1. Ar konkrečioje valstybėje taikomi teisiniai apribojimai (pvz. nuola�nė gyvenamoji vieta, žemės 
ūkio sri�es išsilavinimas ir pan.) asmenims – ES arba EEE valstybių narių piliečiams, norin�ems įsigy� 
žemės ūkio paskir�es žemę užsiim� žemės ūkio veikla?

2. Ar egzistuoja mechanizmai ir teisinės procedūros, kurie galėtų sustabdy� žemės ūkio paskir�es 
žemės pardavimą ar panaikin� sandorį (pvz. reikalavimas, kad pardavimui pritartų vietos savivaldybė, 
centralizuota agentūra, veikia sutar�es kainos �krinimo mechanizmas, numatan�s sandorio 
panaikinimą pernelyg mažos ar pernelyg didelės kainos atveju ir pan.)?

3. Ar nacionalinė teisė nustato maksimalius ūkių dydžius? Jei tokie apribojimai egzistuoja, kokios 
sankcijos taikomos už ūkio dydžio viršijimą?
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Teisiniai reikalavimai kitų ES/EEE šalių piliečiams Galimybė panaikinti sandorį Ūkių dydis 
Austrija 

Nėra. Provincijos žemės tarnyba, 
nustačiusi, kad žemė įsigyta be 
tikslo ūkininkauti, gali teikti 
privalomą siūlymą atpirkti sklypą. 

Neribojamas. 

Airija 
Nėra Būtina registracija Turto 

registravimo tarnyboje. 
Neribojamas. 

Belgija 
Nėra Nėra Neribojamas. 

Bulgarija 
Juridiniai ir fiziniai asmenys turi veikti / gyventi Bulgarijoje ne mažiau nei 5 m. Sandorio 
šalys privalo įrodyti savo lėšų kilmę.  
Įsigyti žemės negali: 

a) Įmonės, kurių partneriai ir akcininkai yra tiesiogiai arba netiesiogiai registruoti 
lengvatinių mokesčių zonose 

b) Komercinės įmonės su partneriais ir akcininkais iš trečiųjų šalių 
c) Akcinės bendrovės, kurios skleidžia pareikštines akcijas 

Pagal dotacijos sistemą, bežemiai piliečiai arba mažų plotų turėtojai gali įsigyti žemę: 
a) Nuomodami žemę iš valstybės / savivaldybės žemės fondo; 
b) Perduodant nuosavybėn iš valstybės / savivaldybės žemės fondo mainais už 10 metų 

hipoteką dėl sklypo, kol suma bus sumokėta (2% įmoka ir devynios metinės išmokos). 
Per šį laikotarpį, pradedant nuo žemės suteikimo, gavėjai gali perleisti nuosavybės 
teisę tik valstybės / savivaldybės žinion. 

Pagal 23 str. 2 punktą, ALOUE, 
savivaldybės žemės ūkio tarnyba, 
atsakinga už žemės pardavimą, gali 
atšaukti atitinkamą sprendimą, jei 
gavėjai nevykdo savo 
įsipareigojimų pagal įstatymą arba 
pateikė neteisingus duomenis. 
Sandorio šalys šį sprendimą gali 
apskųsti teisme. 
 
 
 

Neribojamas.  
Savivaldybės gali 
apriboti namų 
ūkio sklypų dydį. 
Pvz., kai kurios 
savivaldybės 
nustato ne 
daugiau kaip 1 ha 
namų ūkio 
nuomojamų 
žemių ribą. 

Čekija 
Valstybės valdomą žemę gali įsigyti tik fiziniai ar juridiniai asmenys, užsiimantys žemės 

ūkio veikla ne mažiau kaip 36 mėnesius ir turintys bent 10 ha ūkį Čekijos Respublikoje. 
Pirmenybė įsigyti - smulkiems šeimos ūkiams. 

Privačiai valdomai žemei įsigyti apribojimai netaikomi nuo 2011 m. gegužės 1 d. 

Nėra. Pardavimo sutartis turi būti 
registruota žemės registre. 

Neribojamas. 
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Danija 
Juridiniai ir fiziniai asmenys: nuolatinė gyvenamoji vieta pirmus 10 m. (tiek įsigyjant 

pirmą kartą, tiek didinant jau turimą plotą). Būsto buvimas laikomas pagrindiniu argumentu. 
Jei žemę kartu įsigyja keli asmenys, šis reikalavimas taikomas bent vienam iš jų.  

Aplinkos ir maisto ministerija gali taikyti išimtis: juridiniam asmeniui suteikti licenciją, 
jei įsigyjama tyrimų, eksperimentiniais ar augalų veisimo verslo tikslais; žemės įgijėjas 
rūpinasi šiltnamio efekto problema, sodina daigynus. 

Nėra Neribojamas. 

Estija 
ES gyventojai turi teisę įsigyti žemę be apribojimų; 
EEE/ES juridinis asmuo turi teisę įsigyti mažiau nei 1 ha žemės ūkio paskirties žemės, 

miškų arba žemės ūkio paskirties sklypą be apribojimų; 
EEE/ES juridinis asmuo turi teisę įgyti nekilnojamo turto, kurį sudaro 10 ir daugiau ha 

žemės ūkio paskirties žemės, kurios veiklą juridinis asmuo vykdo 3 metus (ž. ū. veikla, 
įskaitant miškininkystę ir išskyrus žuvininkystę ir medvilnės gamybą) iki šio turto įsigijimo; 

Kitais atvejais juridinis asmuo žemę gali įsigyti gavęs apskrities viršininko leidimą. 

Žemės pardavimo sandoris 
įforminamas notariškai. Apskrities 
viršininkas suteikia leidimą, 
patikrinęs, ar laikytasi formalių 
pardavimo procedūrų ir  
Apribojimų įsigyjant nekilnojamąjį 
turtą įstatymo reikalavimų. 

Nėra apribojimų, 
išskyrus dėl 
minimalios 
pirkėjo veiklos 
trukmės žemės 
ūkio srityje. 

Graikija 
Viena liberaliausių valstybių ES žemės pardavimo EEE piliečiams klausimu Nėra Neribojamas. 

Ispanija 
Ispanijos piliečiai ir ne piliečiai gali įsigyti žemės Ispanijoje, bet turi turėti Užsieniečių 

tapatybės numerį (N.I.E.) ir Mokesčių mokėtojo numerį (turi įrodyti esantys Ispanijos 
gyventojai). Ispanų ar regioninės kalbos žinojimas - rekomenduotina. 

Nėra.  
Sutartį būtina įforminti notariškai. 
 

Nėra informacijos 

Italija 
Nėra. Pirmumo teisę įsigyti žemę turi dabartinis nuomininkas ūkininkas, po jo - artimiausi 
kaimynai ūkininkai.  

Nėra Neribojamas. 

Jungtinė Karalystė 
Atskiri apribojimai netaikomi. 
Škotijoje šiuo metu yra svarstoma galimybė apriboti žemės ūkio paskirties žemės 

pardavimą ne ES piliečiams, o Škotijos vyriausybei - teisę įsikišti į sandorį tuo atveju, jei jis 
„kelia grėsmę darniai vietovės plėtrai“. Nuo 2003 m. pirmenybė įsigyti žemės sklypą teikiama 
kaimynams - žemės nuomininkams. 

Nėra. Sandoris įsigalioja jį 
įregistravus Žemės registre 
(Škotijoje - atskirame). 

Neribojamas. 
Škotijoje 
svarstoma 
galimybė įvesti 
apribojimus. 

Kipras 
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Nėra.  Privaloma registracija VRM Žemės 
ir tyrimų departamente. 

 

Kroatija 
Valstybinės žemės pardavimai užsieniečiams draudžiami, išskyrus užsienio reikalų 

ministerijos leistus atvejus, kai atitinkama šalis taiko tokias pat nuostatas Kroatijos piliečių 
atžvilgiu. Ši nuostata - pereinamasis laikotarpis iki 2020 m. galios ir ES/EEE piliečių atžvilgiu. 
Privačiai valdomos žemės pardavimui apribojimai netaikomi. 

Nėra Neribojamas. 

Latvija (keičiasi nuo 2017 m. pavasario) 
Privatūs asmenys iš ES ir EEE gali įsigyti žemės ūkio paskirties žemės, jei: 

a) Yra registruoti kaip užsiimantys ekonomine veikla  
b) Per pastaruosius 3 m. 30 % pajamų yra iš žemės ūkio arba turi ž. ū. išsilavinimą 
c) Garantuoja, kad įsigytos žemės naudojimas ž. ū. tikslais prasidės metų bėgyje, jei 

ankstesniais arba einamaisiais metais buvo gautos bendrosios išmokos; arba žemės 
naudojimas prasidės per 3 m., jei tokios išmokos nebuvo mokamos. 

Juridiniai asmenys gali įsigyti žemės ūkio paskirties žemės, jei: 
a) Per pastaruosius trejus metus gavo vienkartinių išmokų pagal Reglamentą 73/2009 

arba gauna tiesiogines išmokas pagal Reglamentą 1307/2013, ar jų pajamos iš ž. ū. 
veiklos per 3 m. sudarė ne mažiau kaip trečdalį visų jų pajamų iš ekonominės veiklos 

d) Garantuoja, kad įsigytos žemės naudojimas ž. ū. tikslais prasidės metų bėgyje, jei 
ankstesniais arba einamaisiais metais buvo gautos bendrosios išmokos; arba žemės 
naudojimas prasidės per 3 m., jei tokios išmokos nebuvo mokamos. 

b) Bent vienas savininkas ar nuolatinis darbuotojas turi atitinkamą profesinį išsilavinimą. 
Ž.ū. paskirties žemės savininkui parduodant dalį savo žemės pirmumo teisė priklauso: 

a) Bendrasavininkiui. 
b) Nuomininkui. 
c) Latvijos žemės fondui. 

Visų žemės ūkio paskirties žemės 
sandorių teisėtumą prižiūri 
savivaldybės; jos priima sprendimą 
stabdyti sandorį, jei sąlygos 
netenkinamos.  

Atskiras sprendimas reikalingas, 
jei asmuo ketina naudoti 
požeminius išteklius ir jei pagal 
erdvinį ar detalųjį iškasenų gavybos 
planą ši veikla yra leistina, o žemės 
našumo balas yra žemiau 60, ir jei  
tenkinamos kitos sąlygos. 
 
 

Vienas fizinis ar 
juridinis asmuo 
nuosavybės teise 
gali įsigyti iki 
2000 hektarų 
žemės ūkio 
paskirties žemės.  
 

Lenkija 
Ž. ū. paskirties žemė gali būti parduodama tik ūkininkams, bet dirbamos žemės plotas 

negali viršyti 300 ha. Žemė turi būti tame regione, kur pirkėjas gyveno pastaruosius 5m. 
Išimtys: valstybės, vietos savivaldos institucijos, Žemės ūkio nuosavybės agentūra, juridiniai 
asmenys, religinės organizacijos, pardavėjo artimi giminės. 

Žemės ūkio nuosavybės agentūra 
turi teisę patikrinti žemės įsigijimą, 
apžiūrėti turtą, patikrinti 
dokumentus, surinkti reikiamą 

Nėra konkretaus, 
bet išimties tvarka 
taikomi.  
Pvz.: ž. ū. 
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Valstybinės ž. ū. paskirties žemės pardavimai sustabdyti 5 m. nuo 2016-04-30 d., išimtis: 
nedirbami, mažesni nei 0,3 ha sklypai ir mažesni nei 2 ha. sklypai su nekilnojamu turtu. 

Komercinės įmonės, kooperatyvai, fondai ir asociacijos negali pirkti ž. ū. naudmenų, 
nebent su kaimo plėtros ministro leidimu. Ž. ū. paskirties žemė, įsigyta iš valstybės, negali 
būti parduota 15 m. ir ją įsigijęs ūkininkas privalo ją dirbti visu šiuo laikotarpiu. 

Privati žemė: privatus pirkėjas negali parduoti žemės, įgytos esant naujam įstatymui, apie 
10 m., kuomet žemė turi būti dirbama. Išimtys gali būti svarstomos. 

Pirmumo teisė įsigyti žemę taikoma nuomininkui. Toliau - Žemės ūkio nuosavybės 
agentūra, išskyrus atvejus, kai: 

a) Sandoris įvyksta tarp šeimos narių; 
b) Žemė įgyta valstybės ar vietos savivaldos subjektų, religinių organizacijų, juridinių 

asmenų, organizacijų, patvirtintų Žemės ūkio nuosavybės agentūros; 
c) Sandoris išplės šeimos ūkį toje arba gretimoje zonoje, bet ūkio dydis neviršys 300 ha. 

informaciją.  
Agentūra gali tikrinti pardavimus, 

ir gali įsikišti ir siūlyti pirkti žemę 
savo nustatyta kaina.  
Numatyta galimybė nacionalizuoti 

žemę už piktnaudžiavimus ir vėliau 
parduoti žemesne nei rinkos kaina. 
 

paskirties žemė 
gali būti 
parduodama tik 
ūkininkams, bet 
pirkėjo valdoma 
dirbama žemė po 
sandorio negali 
viršyti 300 ha 

Lietuva 
Juridiniai asmenys:  

a) 3 m. žemės ūkio veiklos per pastaruosius 10 m.; žemės ūkio paskirties žemė 
deklaruota 3 m. per pastarus 10 m. 

b) 50% pajamų iš žemės ūkio veiklos 
c) Reikia įrodyti ekonominį gyvybingumą 

Privatūs asmenys: 
a) 3 m. žemės ūkio veiklos per pastaruosius 10 m.; deklaruota žemės ūkio paskirties 

žemė 3 m. per pastarus 10 m. 
b) Įregistravę ūkininko ūkį arba turi žemės ūkio išsilavinimą 

Fiziniai ar juridiniai asmenys  ž. ū. 
paskirties žemę gali įsigyti tik gavę 
Nacionalinės žemės tarnybos 
leidimą. 

Leidimas arba motyvuotas 
atsisakymas išduoti leidimą 
išduodamas per 15 darbo dienų 
nuo prašymo gavimo Nacionalinės 
žemės tarnybos padalinyje. 

Asmuo ar susiję 
asmenys negali 
įsigyti daugiau nei 
500 ha žemės.  
Viršijus šią ribą 
žemė turi būti 
nacionalizuojama 
teisminiu keliu.  

Liuksemburgas 
Nėra.  
Valstybė ir savivaldybės gali pasinaudoti pirmumo teise, jei to reikia realizuoti sektorinius ir 
žemėtvarkos planus ar dėl gamtos ir gamtos išteklių apsaugos klausimų. 

Nėra. Neribojamas. 

Malta 
Nėra Nėra Neribojamas. 

Nyderlandai 
Ž. ū. paskirties žemės perleidimą turi patvirtinti valstybės ir/arba regionų įstaiga Žemės Grondkamer gali panaikinti Neribojamas. 
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Rūmai (Grondkamer). Reikalavimai pirkėjui, priklausomai nuo veiklos pobūdžio ar vietovės, 
gali apimti minimalų ar maksimalų ūkio dydį jų sujungimo atveju ir pan. Labai griežtai 
reglamentuojamas žemės naudojimas pagal paskirtį. 

Taikomi apribojimai parduoti istorinės vertės turinčią nuosavybę. Įstatymas tokios žemės 
savininkui suteikia mokestines nuolaidas ir teisę į subsidijas istorijos paminklų išlaikymui. 

reikalavimų neatitinkantį sandorį. 

Portugalija 
Netaikoma. Išimtys įsigijimui: nacionaliniai žemės zonavimo planai - rezervai (apibrėžia, 

kokia dalis teritorijos yra tinkama naudoti žemės ūkyje), savivaldybių teritoriniai ir 
aplinkosaugos planai. 

Nėra. Dirbamos žemės 
ploto dydis 
priklausomai nuo 
pobūdžio - iki 30-
360 ha. 

Prancūzija 
ES piliečiai, pageidaujantys įsigyti žemės ūkio paskirties žemę, turi tokias pačias teises, 

kaip ir Prancūzijos piliečiai. Pirmumo teisę įsigyti žemę turi:  
a) Valstybės ir vietos valdžios institucijos - tam tikroje apibrėžtoje zonoje, siekiant ginti 

viešuosius interesus (ekonominės veiklos, laisvalaikio ir turizmo plėtra) 
b) Nuomininkas 
c) SAFER ( Société d‘aménagement foncier et d‘establissment rural - žemės pardavimo 

reguliavimo agentūra ir jos teritoriniai padaliniai) 

SAFER regioniniai padaliniai 
prižiūri visus žemės pardavimo 
sandorius savo teritorijose. SAFER 
yra informuojama apie visus 
sandorius ir gali juos atmesti, jei 
nustatomas spekuliavimas, kainos 
neatitinka rinkos ir pan. 

Neribojamas. 
Ūkio ploto dydis 
nustatomas pagal 
Regioninį 
struktūrinį žemės 
ūkio valdų planą. 

Rumunija 
Nėra. Pirmumo teisė: 

a) Bendrasavininkiams 
b) Nuomininkams 
c) Kaimyninių žemių savininkams 
d) Rumunijos valstybei per valstybės Agentūros Domeną. 

2016 m. planuota įvesti reikalavimus dėl išsilavinimo, 5 m. ž.ū. veiklos patirties, žemės 
naudojimo žemės ūkio veiklai, maksimalaus ūkių dydžio: 150 ha - fiziniams asmenims, 500 
ha - įmonėms. 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros 
ministerija bei jos struktūros yra 
atsakingos už įstatymo numatytų 
žemės pirkimo sąlygų kontrolę. Ji 
nustato įstatymo pažeidimus ir 
taiko sankcijas. 

Neribojamas. 

Slovakija (keičiasi 2017 m. pavasarį) 

Žemę įsigyti turi teisę asmenys, nuolatos gyvenantys arba registruoti Slovakijoje (bent 10 
m. - ši nuostata sulaukė Europos Komisijos pastabų) ir užsiimantys žemės ūkio gamyba 

Nėra, išskyrus atvejį, kai nebuvo 
apklausti pirmumo teisę įsigyti 

Neribojamas. 
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mažiausiai 3 m. iki žemės pirkimo sutarties pasirašymo. 
Išimtis jauniesiems ūkininkams: nereikalaujama turėti 3 m. patirties žemės ūkyje. Jaunasis 

ūkininkas 3 m. negali išnuomoti, parduoti ar dovanoti įgytos ž. ū. paskirties žemės.  
Parduoti ž. ū. paskirties žemę galima žemės pasiūlymų registre bent prieš 15 dienų 

paskelbus apie tokį ketinimą ir apklausus pirmumo teisę įsigyti turinčias grupes: reikalavimus 
atitinkančius subjektus iš 1) savivaldybių, kur minimas žemės plotas yra registruotas, 2) iš 
kaimyninių savivaldybių, 3) kitus reikalavimus atitinkančius subjektus, nepaisant jų veiklos 
vietos. Negalimos derybos dėl žemės kainos - pirkėjas gali tik priimti siūlymą. 

Ž. ū. paskirties žemę be apribojimų galima parduoti artimiems giminaičiams, 
bendrasavininkiams ir privačiam ar juridiniam asmeniui, kuris užsiėmė ž. ū. veikla bent 3 m. 
iki žemės pirkimo akto savivaldybėje, kur siūlomas žemės plotas yra registruotas. 

žemę turintys subjektai. 

Slovėnija 
Pirmumo teisė priklauso: 

a) Bendrasavininkiui 
b) Artimiausių žemių savininkams 
c) Nuomininkams 
d) Kitam ūkininkui 
e) Žemės ūkio organizacijai ar asmeniui/ verslininkui, kuris turi žemės ūkio paskirties 

žemės už žemės ūkio ar miškininkystės darbams atlikti; 
f) Slovėnijos Respublikos Žemės ūkio paskirties žemės ir miškų fondui 

Nei vienam iš šių grupių atstovų nepareiškus susidomėjimo, pardavėjas gali parduoti žemę 
bet kuriam kitam asmeniui, kuris priima kainos pasiūlymą. 

Pirkimo-pardavimo sandoris, 
neatitinkantis reikalavimų, 
nepaisantis pirmumo teisės ar 
pardavimo procedūrų, gali būti 
panaikintas administracine tvarka. 

Neribojamas, 
papildomai 
remiami jaunieji 
ūkininkai, turintys 
nuo 6 ha iki 80 ha 
ž. ū. paskirties 
žemės. 
 

Suomija 
Nėra, nuo 2000 m. sausio 1 d. Nėra, nuo 1998 m. sausio 1 d., 

reikalingas notarinis įforminimas. 
Apribojimai 
taikomi Alandų 
salose. 

Švedija 
Netaikomi. 
Juridiniai asmenys, įsigyjantys žemę iš valstybės, turi gauti leidimą. 
Leidimą taip pat reikia gauti, kai įsigyjama žemės ūkio paskirties žemė yra vadinamosiose 
mažai apgyvendintose ar perskirstomose teritorijose, nepriklausomai nuo to ar pirkėjas yra 

Kaimiškose vietovėse savivaldybės 
gali neleisti sudaryti sandorio, jei 
teritorija yra laikoma reikalinga 
darbo vietų kūrimui ar būsto 

Neribojamas. 
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fizinis ar juridinis asmuo. statybai. Reikalavimas netaikomas, 
jei naujasis savininkas per metus 
ketina apsigyventi šioje teritorijoje 
arba įsigijimas padidins užimtumą. 

Vengrija 
Pirkti žemės negali: 

a) Ne ES valstybių narių piliečiai; 
b) Bet kokia kita valstybė ar jos provincija, savivaldybė ar kiti organai; 
c) Bet kuris juridinis asmuo, išskyrus tuos, kurie nurodyti Žemės rinkos akte; 

 
Ūkininku apibrėžiamas asmuo, įgijęs ūkininko arba miškininko profesiją, arba dirbantis 
šiose srityse bent 3 metus.  
 
 
 

Pirkimo-pardavimo sutartys turi 
būti patvirtintos vietinės ŽŪ 
tarnybos, išskyrus atvejus, kai žemę 
įsigyja valstybė ar savivaldybė, 
bažnyčia ar hipotekos bankas; kai 
dovanojama, sandoris sudaromas 
tarp artimų giminaičių, 
bendrasavininkių, ūkiai jungiami.  

Žemės ūkio tarnyba gali atmesti 
sandorį, jei jis neatitinka Žemės 
rinkos įstatymo. Neatmesta 
pirkimo-pardavimo sutartis yra 
teikiama vietiniam žemės 
komitetui, kuris įvertina pirkėjus. 

Ūkininkai ir jų 
artimieji, kurie 
nėra ūkininkai gali 
pirkti iki 300 ha ž. 
ū. paskirties 
žemės, įskaitant 
jau turimą ir 
naudojamą žemę. 
Naudoti galima iki 
1200 ha dirbamos 
žemės. Kiti gali 
įsigyti žemės ūkio 
paskirties žemės 
iki 1 ha. 

Vokietija 
Tiek Vokietijos, tiek ES/EEE piliečiams taikomi vienodi reikalavimai.  Sandorį tvirtina atitinkamos 

federalinės žemės tarnyba. 
Panaikinti sandorį galima, jei žemė 
parduodama ne ūkininkui, nors ją 
įsigyti pageidauja ir mokus 
ūkininkas, ar kaina yra pernelyg 
aukšta (daugiau nei 50 proc.). 

Neribojamas. 

Europos ekonominės erdvės (EEE) šalys 
Islandija 

Nėra. Nėra. Neribojamas. 

Norvegija 
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Priimdama sprendimą suteikti teisę įsigyti žemę, atsakinga tarnyba įvestina šiuos aspektus: 
a) Ar sutarta žemės pardavimo kaina numato socialiai teisingą kainų raidą; 
b) Ar atsižvelgiama į konkrečioje vietovėje esančių gyvenviečių interesus; 
c) Ar naujasis savininkas yra pajėgus vykdyti žemės ūkio veiklą; 
d) Ar įgijėjas yra kvalifikuotas valdyti įgytą turtą; 
e) Ar sandoris prisidės prie integruoto išteklių ir kraštovaizdžio tvarkymo; 

Leidimas automatiškai nesuteikiamas, jei dėl įgijimo padaugėja bendrasavininkų. Leidimas 
įsigyti žemę gali būti suteiktas ir akcinėms bendrovėms, tačiau bet kuriuo atveju yra 
vertinama kiek įgijimo sandoris įtakos žemės ūkio veikla užsiimančius asmenis. 

Už ž. ū. klausimus atsakinga 
savivaldybė, apskrities viršininkas ir 
apskrities žemės tarnyba. 

Paraiška pirkimo leidimo gavimui 
turi būti siunčiama atitinkamos 
Savivaldybės tarybos pirmininkui. 

Savivaldybė ir apskrities 
viršininkas prižiūri, kaip laikomasi 
leidimo suteikimo sąlygų. 

Neribojamas. 

Šveicarija 

Pirmumo teisę įsigyti ūkį už rinkoje nusistovėjusią kainą turi artimi giminaičiai, 
nepriklausomai nuo to, kokią kainą siūlytų į giminaičių kategoriją nepatenkantis pirkėjas. 
Smarkiai ribojama galimybė keisti žemės paskirtį, nustatoma prievolė ūkininkauti. 

Bet kuriuo atveju pirkėjas turi įrodyti norintis ir galintis pats ūkininkauti. 
Žemės įsigyti negali fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių buveinės yra užsienyje, ne ES/EEE 

šalių piliečiai, neturintys C kategorijos leidimo gyventi Šveicarijoje (teisė gyventi Šveicarijoje 
5 metus) bei juridiniai asmenys, kontroliuojami užsienyje (ne ES/EEE šalyse) registruotų 
juridinių asmenų. 

Reikalingas kantono 
administracijos leidimas sudaryti 
sandorį, tikrinamas pirkėjo 
gebėjimas ir noras ūkininkauti, 
tikrinama ar kaina nėra per aukšta 
(ne daugiau kaip 5 m. panašių kainų 
vidurkis +15% arba 3-10 m. nuomos 
kaina, priklausomai nuo regiono).  

Kitu atveju sandoris 
neregistruojamas ir neįsigalioja. 

Neribojamas. 
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