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Pagegiq savivaldybes taryba 2014 m. gruodZio 18 d. sprendimr"r Nr. 1:-22:i,,Del vietines
rinkliavos uZ gyvlnq (Sunq, kadiq) registravim4 ir laikym4 daugiabudiuose nam.uose nuostatq
tvirtinirno" (toliau - Sprendimas) patvirtino Vietines rinkliavos uZ gyvrlnq (Sunq, kadirf registra-vim4
ir laikym4 daugiabudiuose namuose nuostatus (toliau - Nuostatai). Nuo 2016 rn. sausio 1 d. isigaliojo
Lietuvos Respublikos rinkliavr4 istatymo Nr. VIII-1725 papildymo 131 straipsniu ir 14 stlaipsnio
pakeitimo istatyrnas. Tadiau Pagegiq savivaldybes taryba Nuostatq nepakeite ir su auk5tesnds galios
teises aktais nesuderino, todel Nuostatai prie5tarauja:
i. Lietuvos Respublikos rinkliavq istatymo (toliau - Rinkliavq istatlnrras) 131 straipsniui,
kuriame nustatyta, kad vietine rinkliava mokama i savivaldybds, nustadiusios rinkliav4, biurlLeto
sqskait4.

Siam straipsniui prie5tarauja Nuostatq 21 punktas, kuriame nurodyta, kad, Rinkliava
i Valstybines mokesiiq inspekcijos prie Lietuvo,c Respublikos firtansq
ministerijos ftodas' 188659752) sqskaitq Nr. LT247300010112394300, esaniiq AB banke
Qmokos A:odas 53963) sumokama
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2. R.inkliavq istatymo 14 straipsnio 1 daliai, kurioje inter alia nustatyta, kad vietiniq
rinkliavq rinkim4 kontroliuoja savivaldybes, nustadiusios vieting rinkliav4, kontrolierius (savivaldybes
kontroles ir audito tarnvba).
Siai teises- normai prieStarauja Nuostatq 25 punktas, kuriame nurodyta, kad, vietines
rinkliavos rinkimq kontroliuoja vietos mokesiiq administratorius, Val,stybes kontrol|, Pagegiq
savivaLldyTbes kontroles ir audito tarnyba.
3. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 4 straipsnio 1 da.lies 6 punkte
nurodytam savivaldybes veiklos ir savivaldybes institucijq priimamq sprendimu teisetumo principui,
pagal kuri savivaldybes institucijq ir kitq savivaldybes vieSojo administravimo subjektq veikla ir rzisais
jq veiklo:; klausirrLais priimti sprendimai turi atitikti istatymq ir kitq teises aktq reikalavimus.
4. Lietuvos Respublikos vieSojo administravimo istatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto
ftvirtintam istatymo vir5enybes principui. Sis principas reiSkia, kad vieSojo administravimo subjektrl
igaliojimai atlikti vie5qji administravim4 turi buti nustatyti teises aktuose, o veikla turi atitikti Siame

istatyme iddestytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susijg su asmenq teisiq ir par.eigq
lgyvendinimu, visais atvejais turi bUti pagristi istatymais.
AtsiZvelgdama i tai, kas i5destyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Resprublikos savivaldybirl
administracines prieZiflros istatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
s i D I a u a.rtimiausiame savivaldybes tarybos posedyje (ne veliau kai'p per 1 menesi nuo
teikinio gavimo dienos) svarstyti Vietines rinkliavos uZ gyv[nq (Sunq, kadiq) registravim4 ir laikym4
daugiabudiuose namuose nuostatq, patvirtintq Pagegiq savivaldybes tarybos 2014 rn. gruodZio 18 d.
sprendimu Nr. T-225 ,,Del vietines rinkliavos uZ gyvlnq (Sunq, kadiq) regisLravim4 ir lail<ym4
daugiabudiuose namuose nuostatq tvirtinimo",2I ir 25 punktq pakeitimo klausinr4"
Apie priimt4 sprendirn4 pra5au prane5ti Vyriausybes atstovui per 10 dienq mro jo priemimo
dienos.

Informuoju, kad pagal Lietuvos Respublikos savivaldybiq administracines prieZifiros
4
istatymo straipsnio 9 dalyje nustatyt4 reglamentavim4, meras artimiausiame servivaldybes tarybos
posedyje privalo supaZindinti savivaldybes tarybos narius su Vyriausybes atstovo teikimais ir
reika.lavimais.
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