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TEIKIMAS
DELTAURAGnsRa.ToxosAvIvALDYBEsADMINISTRACIJoSDIREKTORIAUS
u' lS,Lrwro Nn. 5-178 ,,DtL TAURAGEIS-RI{9NO
2IL2M.VASmlo
SUDETIES IR
SAVTVALDyB6S CyvBlcTo.lti bV,q,KAVrInIo IR PRIftMIMO KOMISIJOS
NUOSTATU PATVIRTINIMO"

il

2016 m. liepos Zg

d.Nt.6-5J

vasario 24 d' isakymo
Taurages rajono savivaldybes administracijos direktorius 2012 m.
priemimo komisijos sudeties ir
Nr. 5-178 ,,Ddl Taurages rajono savivaldybes gyventojq evakavimo ir
punkiu sudare Gyventojq evakavimo ir priemimo

,""""t 1 puwirtini,,,o; ttori""- - trJy^asl i'
evakavimo puntto sudeti ir
t"-iri:i,'cy*ntojq surinkimo pr"r.L ,"aeti,- Tarpinio gyventojq
-aurag€s
rajono savivaldybes gyventojq
ct;i;jq prie.i,no p*tto ruAeii, o I puntiu patvirtino
evakavimo ir pridmimo komisijos nuostatus (toliau

-

Nuostatai)'

Taurages,a.lonosavivatdybesadministracijosdirektorius2016m.geguZds23d.isakymu
administracijos direktorius 2012 m, vasario 24 d.
Nr. 5-57g ,,Del raurages .ei"r"
';ri""raybes
savivaldybes. gyventojq evakavimo ir priemimo komisijos
isakymo Nr. S_rZg ,,oer r#ugt, rajono
I punktQ'
sudeties ir nuostatq patvirtinimo" pakeitimo" pakeite [sakymo
direktoriaus
1. D6l fsakymo i p"or.to (Taurag6s rajono savivaldybis administracijos
2016 m. geguZ6s 23 rl. fsakymo Nr. 5-579 redakcijos) teisdturno'
administracijos djrektorius sudare
lsakymo r.2, r.l i, 1J p^punkdiai, kuriais'savivaldybes
ir Gyventojq
surinkimo p"ntto,uaiti, Tarpinio gw€ntojq evakavimo punkto sudeti
Gyventojq'p,rntto
patvirtinto
apraSo,
tvarkos
sudefi, prilst*u,,; u'cyuentojr+ Juakuulmo organizavimo
prie.mf
evakavimo
Nr' 1502 ,,Ddl Gyventojq
Lietuvos Respublikos VytiuurJilr iOf O -. spalio ZO d.. nutarimu
putuirtinitno", i7. puoktui, kuriame inter alia nustatyta' kad Glventojq
organizavimo tvarkos apraso-gGn
ir gyventojq priemimo. punktq sride{ ir
oj,+ euJkuui-o punkq
swinkimo punktq,, tarpiniq
savivaldybes
valdymo strukttu* nirtina-iaiiuidybes, kurios teritorijoje 5ie punktai . isteigti, nepatvirtino
direktorius
administracijos direktorius,n", fuutuiet rajono savivaldybes administracijos
Siq punktq sudeties, o tik paskyre Siq punktq vadovus'
2. D6l fsat<ymo 3 punktu patvirtintq Nuostatq teis6tumo'
m. lapkridio
Nuo 2016 .. .uu.io ii d.isigaliojo ii.trno, Respublikos vyriausybes.2015
2010. m'.spalio 20 d' nutarimo
ll d. nutarimas Nr. llTl "nJf ii"tor"I Respublikos Vyriausybes
pakeitimo"' Siuo
Nr. 1502 ,,Del Gyventojq evakavimo organizavimo tvarios apra5o patvirtinimo" 2010 m' spalio
Vyrialsybes
nutarimu Lietuvos n"rputfif.or Vy.iausyb? pakeite Lietuvos Reipublikos
apraSo patvirtinimo" (toliau
20 d. nutarim4 Nr. 1502 ,,Ddl Gyventojq evakavimo organizavimo tvarkos
- Nutarimas Nr. 1502) ir i5deste ji nauja redakcija'
3 punktu patvirtintrl
Taurages ,u;ono- ,uJiluaaybes administracijos direktorius fsakymo
nesuderino, todel Nuostatai
Nuostatu nepakeite ir su Jtualios redakcijos Nutarimu Nr' 1502

priestarauja Nutarimu Nr. 1502 patvirtintam Gyventojq evakavimo organizavimo tvarkos apra5ui
(toliau - Tvarkos apra5as):
1) Nuostatq 5 punktas prieStarauja Tvarkos apra5o 12 punktui;
2) Nuostatq 8 punktas prie5tarauja Tvarkos apra5o 23 punktui;
3) Nuostatq 9 punktas prieStarauja Tvarkos apraSo 28 punktui;
4) Nuostatq 10 punktas prieStarauja Tvarkos apraso 27 punktui;
5) Nuostatq 1 1 punktas prieitarauja Tvarkos apra5o 25 punktui;
6) Nuostatq 18 punktas prie5tarauja Tvarkos apraSo 34 ir 35 punktams.
taip pat prie3tarauja:
3. fsakymo
-Lieiuvos1 punktas ir 3 punktu patvirtinti Nuostatai
4
straipsnio 1 dalies 6 punkte
Respublikos vietos savivaldos istatymo
1)
nurodytam savivaldybes veiklos ir savivaldybes institucijq priimamq sprendimq teisetumo principui.
Pagal Si princip4 savivaldybds institucijq ir kitq savivaldybes vieSojo administravimo subjektq veikla ir
visais jq veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti istatymq ir kitq teisds aktq reikalavimus;
2) Lietuvos Respublikos vie5ojo administravimo istatymo 3 straipsnio 1 punkte nustaqrtam
atlikti vie5{i
istafymo vir5enybes principui, pagal kuri vieSojo administravimo subjektq igaliojimai
adm-inistravim4 turi btrti nustatl.ti teisds aktuose, o veikla turi atitikti Siame istatyme i5ddstytus teisinius
pagrindus. Administraciniai aktai, susijg su asmenq teisiq ir pareigq igyvendinimu, visais awejais turi
b0ti pagristi
- istatymais.
AtsiZvelgdama !tai, kas i3desryta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybiq
administracines prieZiDros istatymo 5 straipsnio I dalies 1 punktu,
s i ii I a u per savaitg nuo teikimo gavimo dienos svarstyti:
l. Taurag6s rajono savivaldybes administracijos direktorius 2012 m. vasario 24 d. isakymo
Nr. 5-178 ,,Del Taurages rajono savivaldybes gyventojq evakavimo ir priemimo komisijos sud6ties ir
nuostatq patvirtinimo" 1.2, 1.3, 1.4 papunkdiq pakeitimo klausim4.
2. lsakymo 3 punktu patvirtintr.l (Taurag€s rajono savivaldybes administracijos direktoriaus
2016 m. gegfids 23 d. {sakymo Nr. 5-579 redakcijos) Taurages rajono savivaldybes glventojq
evakavimo ir priemimo komisijos nuostatq 5, 8, 9, 10, 11, 18 punktq pakeitimo klausim4.
Apie priimt4 sprendimq pra5au prane5ti Vyriausybes atstovui per l0 dienq nuo jo priemimo

- '

dienos.

Informuoju, kad pagal Lietuvos Respublikos savivaldybiq administracines prieZilros
istatymo 4 straipsnio 9 dalyje nustatlt4 teisini reglamentavim4, meras artimiausiame savivaldybes
iarybos posddyje privalo supaZindinti savivaldybes tarybos narius su Vyriausybes atstovo teikimais ir
reikalavimais.
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