VYRIAUSYBES ATSTOVAS TAURAGES APSKRITYJE
Vasario16-osiosg.6,72258Taurage,tel.(8-446)54

el.p. irena.rickuvicncrli)lLv.lt

.

8ll,tel./faks.(8-446) 61409,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenrl registre, kodas 188743691

Tauragds raj ono savivaldybes tarybai
Taurages rajono savivaldybds merui

TEIKIMAS
DEL TAURAGES RAJONO SAVIVALDYBES TARYBOS 2016 M. BIRZELIO 22D.
SPRENDIMO NR. I-2I7,,DEL VIETINIU RINKLIAVU TAURAGES RAJONO
SAVIVALDYBES TERITORIJOJE NUOSTATU PATVIRTINIMO"
2018

m. vasario 2 d. Nr. 6- g

Taurages rajono savivaldybes taryba 2016 m. birZelio 22 d. sprendimu Nr. I-2I7 ,,Ddl
vietiniq rinkliavq Taurages rajono savivaldybes teritorijoje nuostatq patvirtinimo" patvirtino

Vietiniq rinkliavq Taurages rajono savivaldybes teritorijoje nuostatus (toliau - Nuostatai).
Nuo 2017 m. lapkridio 1 d. isigaliojo Lietuvos Respublikos rinkliavq istatymo
Nr. VIII-1725 5,6,9, 10, ll, 12, 13, 14, 15 straipsniq ir IV skyriaus pavadinimo pakeitimo
istatymas (toliau - Pakeitimo istatymas), i5skyrus Pakeitimo istatymo 5 straipsnio 1 ir 2 dalis.
Pakeitimo fstatymo 5 straipsnio I dalis galiojo iki2017 m. gruodZio 31 d., o Sio straipsnio 2 dalis
isigaliojo nuo 2018 m. sausio I d.
Taurages rajono savivaldybes taryba savo patvirtintq Nuostatq nepakeite ir su aktualios
redakcij os Lietuvos Respublikos rinkliavq istatymu nesuderino, todel :
1. Nuostatq 3.2 papunktis, 9, 10, I I punktai prie5tarauja Lietuvos Respublikos rinkliavq
istatymo 11 straipsnio 1 daliai.
Nuostatq 3.2 papunktyje nurodyta, kad nustatoma vietine rinkliava uZ leidimo laikyti
gyvtn4 iSdavim4. Nuostatq III skyriuje nustatyta vietine rinkliava uZ gyvDnq laikym4. Nuostatq 9 11 punktuose nurody'ta, kad vietines rinkliavos dydis, nustatomas uZ gyv[nq (Sunq, kadiq) laikym4
daugiabudiuose namuose, taip: 5,8 Eur metams, 0,5 Eur menesiui. Vietines rinkliavos uZ gyvtnq
laikym4 daugiabudiuose namuose moketojas turi teisg vieting rinkliav4 uZ gyvtnq laikym4
daugiabudiuose namuose sumoketi i3 karto uZ visus kalendorinius metus ar kalendoriniq metq
pasirinkt4 laikotarpi menesiais. Leidim4 laikyti gyv[n4 daugiabudiuose namuose i5duoda
atitinkamq seniUnij q seniDnai.
Pakeitimo istatymo 5 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kadpipaListamas netekusiu galios
Lietuvos Respublikos rinkliavq istatymo 11 straipsnio I dalies 7 punktas. Siame punkte buvo
nustatyta, kad savivaldybes taryba turi teisg savivaldybes teritorijoje nustatyti vieting rinkliav4 uZ
gyv[nq (Sunq, kadir]) laikymQ daugiabudiuose namuose. Todel nuo 2018 m. sausio I d.
savivaldybiq tarybos nebeturi teises nustatyti vietines rinkliavos uZ gyvunq laikym4 daugiabudiuose
gyvenamuosiuose namuose.
2. Nuostatai prieStarauj a:

2.1. Lietuvos Respublikos rinkliavq istatymo 12 straipsnio

3 ir 5 punktams, nes

Taurages rajono savivaldybes tarybos patvirtintuose Nuostatuose nenustatytos vietines rinkliavos uZ

leidimo irengti i5oring reklam4 iSdavim4 lengvatos, nenustatytas delspinigiq dydis, jrl

apskaidiavimo, mokejimo tvarka ir atleidimo nuo delspinigiq atvejai.
2.2' Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 4 straipsnio 6 punkte nustatytam
savivaldybes veiklos ir savivaldybes institucijq priimamq sprendimq teisdtumo principui, pagaikuri
savivaldybes institucijq ir kitq savivaldybes vieSojo administravimo subjektq veikla
visais jq
veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti istatymq ir kitq teises aktq reikalavimus.
2.3. Lietuvos Respublikos vie5ojo administravimo istatymo 3 straipsnio 1 punkte
nurodyam istatymo virSenybes principui, pagal kuri vie5ojo administravimo subjektq
igaliojimai
atlikti vie5aii administravim4 turi blti nustatyti teises aktuose, o veikla turi atitikti Siame
istatyme
'pareigq

ii

i5destytus teisinius pagrindus, administraciniai aktai, susijg su asmenq teisiq ir
igyvendinimu, visais atvejais turi bUti pagristi istatymais.
2'4. Lietuvos Respublikos teisektros pagrindq istatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punkte
nustatytam sistemiSkumo principui, reiSkiandiam, kad teises nonnos turi dereti tarpusavyje,
Zemesnds teisines galios teises aktai neturi prie5tarauti auk5tesnes teisines galios teises aktams.

AtsiZvelgdama i tai, kas iSdestyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybiq
administracines prieZi[ros istatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
si uIa
artimiausiame savivaldybes tarybos posedyje (bet ne veliau kaip per 1
menesi nuo teikimo gavimo dienos) svarstyti Vietiniq rinkliavq Taurages rajono savivaldybes
teritorijoje nuostatrl, patvirtintq Taurages rajono savivaldybes taryba iOrc
birZelio 22 d,.
sprendimu Nr. 1-217 ,,Del vietiniq rinkliavq Taurages rajono savivaldybes teritorijoje nuostatq
patvirtinimo", 3.2 papunkdio, 9, 10, 11 punktq pripaZinimo netekusiais galios klausim4 ir
Nuostatuose nustatyti vietines rinkliavos uZ leidimo
irengti i5oring reklam4 lengvatas bei nustatyti
delspinigiq dydi, jq apskaidiavimo, mokejimo tvark4 ir atleidimo nuo delspinigiq atvejus.
Apie priimt4 sprendim4 praSau prane5ti Vyriausybes atstovui per 10 dienq nuo jo
priemimo dienos.
Informuoju, kad pagal Lietuvos Respublikos savivaldybiq administracines prieZitiros
4
istatymo straipsnio 9 dalyje nustatytE reglamentavim4, meras artimiausiame savivaldybls tarybos
posedyje privalo supaZindinti savivaldybes tarybos narius su Vyriausybes atstovo teikimais ir
reikalavimais.
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