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Pagegiq savivaldybes tarybai
Pagegiq sravivaldybes merui

TEIKIMAS
DEX, PAGEGIU SAVIVALDYBES TARYBOS 2006 M. SPALIO 12 D. SPRENDIMO

Znuns KASINBJIMo TAISvKLTU IR RTNKLIAVU DvDZIU uZ ZnuEs
KASINEJIMUS IR ErsMo APRTBOJIMA sKAriravrvro NUSTATvMo) rR JU EMrMo

NR. T-860 ,,DEL

NUOSTATU TVIRTINIMO"

2016 m. spalio 28 d. Nr. 6-

lit

Pagegiq savivaldybes taryba 2006 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. T-860 ,,Del Zemds
kasinejimo taisykliq ir rinkliavq dydZiq uZ Zemes kasinejimus ir eismo apr:ibojim4 skaidiavimo
(nustatymo) fu jq emimo nuostatq tvirtinimo" (toliau Sprendimas) 3 punktu patvirtino Rinkliavq
dydZiq uZ Zemes kasinejimus ir eismo apribojim4 skaidiavimo (nustatymo) ir jq emimo Pagegiq
savivaldyloeje nuostatus (toliau - Nuostatai). Nuo 2016 m. sausio I d. isigaliojo Lieturzos R.espublikos
rirrkliavr4 istatymo Nr. VIII-1725 papildymo 13' straipsniu ir 14 straipsnio pakeitinio
istatymur. Tudiurt
Pagegiq rtavivaldybes taryba Nuostatq nepakeite ir su auk5tesnes galios teises aktais nesuderino, todel
Nuostatai prie5tarauj a:
1. Lietuvos Respublikos rinkliavq istatymo (toliau - Rinkliavq fstatlzmas) 13' straipsniui,
kuriame nustatyta, kad vietine rinkliava mokama i savivaldybes, nustadiusios rinkliav4, biudZeto
saskaita.

Siai teises normai prie5tarauja Nuostatq 6 punktas, kuriame nurodyta, kad. vietines
rinkliavos moketoiai nustatyto dydiio jmokq sumoka j Taurages apskrities valstybines mokesiiq
inspelccij

o

s Tauragd s shyriaus s qskaitq.

2.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 4 straipsnio 1 da,lies 6 punkte
nurodytam savi'valdybes veiklos ir savivaldybes institucijq priimamq sprenrClmrl teisetumo principui,
pagal kuri savivaldybes institucijr4 ir kitq savivaldybes vie5ojo administravimo subiektq veikla ir visais
jq veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti istatymq ir kitq teises aktq reikalavirnus.
3. Lietuvos Respublikos vie5oj.o administravimo istatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto
itvirtintam istatymo virsenybes principui. Sis principas rei5kia, kad vie5ojo administravimo sub.jekttl
igaliojimai atlikti vie54ji administravim4 turi bDti nustatyti teises aktuose, o veikla turi atitikti Siame
istatyme i5destytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktar, susijg su asmenrl teisiq ir pareigq
igyvendinimu, visais atvejais turi bUti pagristi istatymais.
AtsiZvelgdama I tai, kas iSdestyta, ir vadovaudamasi Lietuvos R,esprtilolikos savivatrclybiq
a.dministracines prieZi[ros istatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
s i r1 I a u artimiausiame savivaldybes tarybos posedyje (ne veliau kaip per 1 menesi nuo
teikirno gavimo dienos) svarstyti Rinkliavq dydZiq uZ Zemes kasinejimus il eismo apribojim4

skaidiavimo (nustatymo) ir jq emimo Pagegiq savivaldybeje nuostatq, patvirtintq Pagegiq savivaldybes
tarybos 2006 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. T-860 ,,Del Zemds kasinejimo taisykliq ir rinkliavq dydZiq
uL lemes kasinejimus ir eismo apribojim4 skaidiavimo (nustatymo) ir jq emimo nuostatq tvirtinimo",
t5 punkto pakeitimo klausim4.
Apie priimt4 sprendim4 pra5au prane5ti Vyriausybes atstovui per 10 die,nq mro jo priernimo
clienos.

Informuoju, kad pagal Lietuvos Respublikos savivaldybiq adminisrtracines prieZiriros
istatymo 4 straipsnio 9 dalyje nustatyt4 reglamentavim4, meras artimiausiame servivaldybes tarybos
poseciyje privalo supaZindinti savivaldybes tarybos narius su Vyriausybes atstov,c teikimais ir
reikalavimais.
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