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Jurbarko raj ono savivaldybes tarybai
Jurbarko rajono savivaldybds merui

TEIKIMAS
DEL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBES TARYBOS 2013 M. LIEPOS 25 D.
SPRENDIMO NR. T2.2I8,,DEL GYVUNU LAIKYMO JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBES TERITORIJOS GYVENAMOSIOSE VIETOVESn rlrsvXr,rU
PATVIRTINIMO"
2018 m. vasario 2 d. Nr.
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Jurbarko rajono savivaldybes taryba 2013 m.liepos 25 d. sprendimu Nr. T2-2lg
,,Del
gyvunq laikymo Jurbarko rajono savivaldybes teritorijos gyvenamosiose vietovese
taisykliq
patvirtinimo" (toliau - Sprendimas) patvirtino Gyv[nq laikymo Jurbarko rajono
savivaldybes
teritorij o s gyvenamosiose vietovese taisykles (toliau Taisykles).
Taisykliq 56.4 papunktyje nurodyta, kad gyvDnq laikytojas privalo tureti dokument4,
.
irodanti daugiabudiame gyvenamajame name laikomo gyvDno augintinio vietines rinkliavos
sumokejimo fakt4.

Nuo 2018 m' sausio 1d. isigaliojo Lietuvos Respublikos rinkliavq

istatymo
skyriaus pavadinimo'put"iii-o
nio 2 dalis, kurioje nurodyta, kad pripaZfstamas
istatymo 11 straipsnio 1 dalies 7 punktas. Siame
ri teisg savivaldybes teritorijoje nustatyti vieting
udiuose namuose. Todel nuo 2018 m. sausio 1 d.
nes rinkliavos uZ gyvlnq laikym4 daugiabudiuose

Nr' VIII-1725 5,6,9, 10, ll, 12, 13, 14, 15 straipsniq ir IV

gyvenamuosiuose namuose.
Jurbarko rajono savivaldybes taryba savo patvirtintq Taisykliq nepakeite ir su Siuo
metu
galiojandiu Lietuvos Respublikos rinkliavq
istatymu nesuderino, todel Taisykliq 56.4 papunktis
prieStarauja:

1. Lietuvos Respublikos rinkliavq istatymo 11 straipsnio I daliai, kurioje pateiktas
baigtinis s4raSas atvejq, kai savivaldybes taryba turi teisg nustatyti vietines rinkliavas.
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savivaldybes
veiklos klaus

,i[?:Hlil"rr.rJ:[T,:#:1rl1T

mo subjektrj veikia ii vlsais jq
tatymq ir kitq teises aktq reikalavimus.
inistravimo istatymo 3 straipsnio 1 pturkte
uri vie5ojo administravimo subjektq igaliojimai
sds aktuose, o veikla turi atitikti Siame
istatyme
aktai, susijg su asmenrl teisiq
pareigq
igyvendinimu, visais atvejais turi b[ti pagristi istatymais.

ir

4' Lietuvos Respublikos

teisekDros pagrindq istatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punkte
nustatytam sistemiSkumo principui, reiSkiandiam, kad teises no(nos
iuri dereti tarpusavyje,
Zemesnes teisines galios teises aktai neturi priest uauti
aukStesnes teisines galios teises aktams.
AtsiZvelgdama i tai, kas i5destyta, ir vadovaudamasi Lietuvos i.espublikos
savivaldybiq
administracines prieZi[ros istatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
s i rll au artimiausiame savivald

Apie priimt4 sprendim4 praSau prane5ti Vyriausybes atstovui per 10 dienq nuo jo

priemimo dienos.
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