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Pagegiq savivaldybes administracijos direktorius 2013 m. rugsejo 5 d. isakymu
Nr. 41-862 ,,DeI gyvuml laikymo Pagegiq savivaldybes teritorijos gyvenamosiose vietovdse
taisykliq patvirlinimo" (toliau - {sakymas) patvirtino Gyvlnq laikymo Pagegiq savivaldybes
teritorij os gyvenamosiose vietovese taisykles (toliau - Taisykles).
Po [sakymo i5leidimo nekart buvo pakeisti auk5tesnes galios teises aktai. Nuo 2016 m.
liepos 5 d. isigaliojo Lietuvos Respublikos gyv[nr+ geroves ir apsaugos istatymo Nr. VIII-500 7
straipsnio pakeitimo istatymas. {statymq leidejas pripaZino netekusia galios Lietuvos Respublikos
gyvlnq gerovds ir apsaugos istatymo 7 straipsnio 2 dali, kurioje buvo nustatyta, kad katds, Sunys ir
Se5kai privalo b[ti Zenklinami mikroschemomis ir registruojami GyvDnq augintiniq registre.
Lietuvos Respublikos Zemes flkio ministras 2077 m. kovo 9 d. isakymu Nr. 3D-I62
,,Del Zemes [kio ministro 2015 m. gruodZio 29 d. isakymo Nr. 3D-959 ,,Del Gyvunq augintiniq
Zenklinimo ir registravimo taisykliq patvirtinimo" pakeitimo" pakeite Gyv[nq augintiniq
Zenklinimo ir registravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Zemes fikio ministro
2015 m. gruodZio 29 d. isakymu Nr. 3D-959 ,,Del Gyvlnq augintiniq Zenklinimo ir registravimo
taisykliq patvirtinimo", ir i5deste jas nauja redakcija.
Pagal senos redakcijos Gyvlnq augintiniq Zenklinimo ir registravimo taisykliq 16
punkto nuostatas kiekvienas gywno augintinio savininkas buvo atsakingas uZ Suns, kates ar SeSko
iregistravim4 i Gyvunq augintiniq registr4. Siuo metu galiojandios redakcijos Gyvlnq augintiniq
Zenklinimo ir registravimo taisykliq 16 punkte nustatlta, kad kiekvienas gyvlino augintinio
suvininkas yra atsakingas tik ui perduodamo (dovanojamo, parduodamo, atiduodamo flr kitaip
perleidiiamo) Yuns, katis ar ieiko iregistravimq i Gyvilnq augintiniry registrq. 17 punkte
nurodyta, kad kitam savininkui perduodami Sunys, kates ir Se5kai, kurie paZenklinti mikroschema,
turi b0ti iregistruoti Gyvlnq augintiniq registre ne veliau kaip per 14 kalendoriniq dienq nuo jq
paZenklinimo mikroschema ir ne veliau kaip iki Suns, kates ar Se5ko perdavimo kitam savininkui ar
laikytojui. Kiti Yunys, katis ir Seikai gali bilti registruojami Gyvilnry uugintiniry registre j4
s uv ininkry pageidavimu.
Nuo 2017 m. geguZes 31 d., isigaliojus Lietuvos Respublikos rinkliavq istatymo
Nr. VIII-1725 5,6,9, I0, ll, 12, 13, 14, 15 straipsniq ir IV skyriaus pavadinimo pakeitimo
istatymo (toliau - Pakeitimo istatymas) 5 straipsnio 1 daliai, suvivaldybis taryba turi teisg nustatyti
savivaldybis teritorijoje vieting rinkliavq tik ui gyvilnry 6unq, kaiiq) laikymq daugiabuiiuose
namuosa Pansikinta teisi nustatyti vieting rinkliavq ui gyvfrnry 6unq, kaiiQ registravim4. Nuo

2018 m. sausio 1 d. fsigalios Pakeitimo istatymo 5 straipsnio 2 dalis, pagal kuri4 bus panaikinta ir
teise nustatyti vietinq rinkliav4 uZ gyvlnq (Sunq, kadiq) laikym4.
Pagegiq savivaldybds administracijos direktorius savo patvirtintq Taisykliq nepakeite ir
su auk5tesnes galios teises aktq pakeitimais nesuderino. Taisykliq 56 punkte inter alia nurodya,

kad gyv[nq savininkai laikomus gyvtnus augintinius (Sunis, kates) privalo uiregistruoti
gyvenamosios vietos senifrnijoje. Taisykliq 57 punkte nustatyta, kad ui gyvfinq (\unry, kaiiry)
registravimq ir laikymq daugiabuiiuose nsmuose gyvilnry savininkai privalo mokiti Savivaldybis
tarybos nustatytq vieting rinkliavq.
Todel Pagegiq savivaldybes administracijos direktoriaus patvirtintq Taisykliq:
1. 56 punktas prie5tarauja:
1.1. Lietuvos Respublikos gyvunq gerovds ir apsaugos istatymo 7 straipsnio n 2
dalims, kuriose nustatyta, kad atskirq r[Siq gyvflnai privalo b[ti registruojami ir Zenklinami pagal
gyvDnq registravimq
Lenklinim4 reglamentuojandiq teises aktq reikalavimus, kiti gyvtnai
augintiniai gali bUti Zenklinami mikroschemomis ir registruojami Gyvlnq augintiniq registre.
7.2. Lietuvos Respublikos Zemes Dkio ministro 2015 m. gruodZio 29 d. isakymu
Nr. 3D-959 ,,Del Gyvlnq augintiniq Zenklinimo ir registravimo taisykliq patvirtinimo" patviftintq
Gyv[nq augintiniq Zenklinimo ir registravimo taisykliq 16 ir l7 punktams.
2. 57 punktas prie5tarauja Lietuvos Respublikos rinkliavq fstatymo 11 straipsnio I
daliai, kurioje pateiktas baigtinis s4raSas atvejq, kai savivaldybes taryba turi teisg savivaldybes
teritorijoje nustatyti vieting rinkliav4.
3. 56 ir 57 punktai taippatprie5tarauja:
3.1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 4 straipsnio 6 punkte nurodytam
savivaldybes veiklos ir savivaldybes institucijq priimamq sprendimq teisetumo principui, pagal kuri
savivaldybes institucijq ir kitq savivaldybes vieSojo administravimo subjektq veikla ir visais jq
veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti istatymq ir kitq teises aktq reikalavimus.
3.2. Lietuvos Respublikos vie5ojo administravimo istatymo 3 straipsnio 1 punkte
nustatytam istatymo vir5enybes principui, pagal kuri vie5ojo administravimo subjektq igaliojimai
atlikti vie54ii administravim4 turi b[ti nustatyti teises aktuose, o veikla turi atitikti Siame istatyme
i5destytus teisinius pagrindus, administraciniai aktai, susijg su asmenq teisiq
pareigrl
visais
atvejais turi bUti pagristi istatymais.
igyvendinimu,
3.3. Lietuvos Respublikos teisekuros pagrindq istatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punkte
nustatytam sistemi5kumo principui, rei5kiandiam, kad teises normos turi dereti tarpusavyje,
Zemesnds teisines galios teises aktai neturi priestarauti auk5tesnes teisines galios teises aktams.
AtsiZvelgdama itai, kas i5destyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybiq
administracines prieZiDros istatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
si DIa
per savaitg nuo teikimo gavimo dienos svarstyti Pagegiq savivaldybes
administracijos direktoriaus 2013 m. rugsejo 26 d. isakymu Nr. 41-862 ,,Del gyviinq laikymo
Pagegiq savivaldybes teritorijos gyvenamosiose vietovdse taisykliq patvirtinimo" patvirtintrl
Gyvflnq laikymo Pagegiq savivaldybes teritorijos gyvenamosiose vietovese taisykliq 56 ir 57
punktq pakeitimo (pripaZinimo netekusiais galios) klausim4.
Apie priimt4 sprendim4 pra5au pranesti Vyriausybes atstovui per 10 dienq nuo jo
priemimo dienos.
Informuoju, kad pagal Lietuvos Respublikos savivaldybiq administracines prieZi[ros
istatymo 4 straipsnio 9 dalyje nustatyt4 reglamentavim4, meras artimiausiame savivaldybes tarybos
posedyje privalo supaZindinti savivaldybes tarybos narius su Vyriausybes atstovo teikimais ir
reikalavimais.
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