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Jurbarko raj ono savivaldybes tarybai
Jurbarko rajono savivaldybds merui

TEIKIMAS
DEL JURBAR.KO RAJONO SAVIVALDYBES TARYBOS 2014 M. BIRZELIo 26 D.
SPRENDIMO NR. T2.I78,,DEL PARAMOS MIRTIES ATVEJU SKYRIMO IR MOKEJIMO
rS .ruRsA.RKo RAJoNo sAvIVALDyBES BIUDZETo rvARKcf s ApRASo
PATVIRTINIMO"
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Iki 2016 m. rugsejo 30 d. galiojusios redakcijos Lietuvos Respublikos paramos mirties
atveju istatymo (toliau - fstatymas) 6 straipsnio I dalyje buvo nustatyta, kad laidcrjimo pa5alpos

mokamos i5 valstybes biudZeto specialios tikslines dotacijos savivaldybiq biudZetams, o Sio lstatymo 3
straipsnio 4 dalyje numatytu atveju - i5 savivaldybes biudZeto leSq. {statymo 3 straipsnio 4 dalyje buvo
nuroilyta, kad savivaldybes tarybos nustatyta tvarka laidojimo pa5alpa i5 savivaldyberi biudZeto le5q
gali bDti rnokama ir tais atvejais, kai Sio straipsnio 1 dalyje nurodytq mirusiq asmenq gyvenamoji vieta
teises aktq nustatyta tvarka nebuvo deklaruota Lietuvos Respublikoje.
Jurbarko rajono savivaldybes taryba, vadovaudamasi iki 2016 m. rugsejo 30 d. galiojusios
redakcijos {statymo .} straipsnio 4 daIimi,2014 m. birZelio 26 d. sprendimu Nr. T2-.t78,,DdI paramos

mirties atveju skyrimo ir mokejimo i5 Jurbarko rajono savivaldybes biudZeto tvarkos apraSo
patvirlinimo" patviftino Paramos mirties atveju skyrimo ir mokejimo i5 Jurbarko rajono savivaldybes
biudZeto tvarkos apraS4 (toliau - Tvarkos apraSas). Tvarkos apraSo 1 punkte nurodyta, kad Tvarkos
apra5as reglamentuoja laidojimo pa5alpos skyrim4 ir mokejim4 i5 Jurbarko rajono savivaldybes
biudZeto, kai [statyrno 3 straipsnio 1 dalyje nurodytq milusiq asmenq gyvenamoji vieta teises aktq
nu s t alyt

a

fv

ar ka ne b uv o de kl aruo t a Li e tuv o s Re spub

Ii

koj

e.

Nuo 2016 rrn. rugsejo 30 d. isigaliojo Lietuvos Respublikos palamos mirties atveju
Nr.
I-34E pakeitimo istatymas (toliau - Pakeitimo istatymas). {statyrrLq leidejas Pakeitimo
istatymo
I
istatymo straipsniu pakeite Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju istatym4 ir.li i5deste nauja

redakcija.

Pagal aktualios redakcijos fstatymo 4 straipsnyje nustatyt4 reglamentavim4, parama mirties

atveju finansuojama i5 valstybes biudZeto specialiosios tikslines dotacijos,

o laidojimo paialpa

mokama ir tais atvejais, kai lstagtmo 5 straipsnio I dalyje nurodytq mirusitq asmen?l gtvenamoji vieta
teises akttl nustatyta Narka nebuvo dekl(truota Lietuvos Respublikoje.
Jurbarko rajono savivaldybes taryba savo patvirtinto Tvarkos apraSo nepripedino netekusiu
galios, toclel Tvarkos apraSas prie5tarauja:
1. fstatymo 4 straipsniui.

2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 4 straipsnio 1 dalies 6 punkte
nurodytam savivaldybes veiklos ir savivaldybes institucijq priimamq rpt..rdi*u1 teisetumo principui,
pagal kuri savivaldybes institucijq ir kitrl savivaldybes viesojo administravimo suLjektrl veikla ir visais
jq veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti
istatymq ir kitq teises aktr4 reikalavimus.
3. Lietuvos Respublikos vieSojo administravimo istatymo 3 straipsnio I dalies 1 punkto
itvirtintarn istatymo vir3enybes principui. Sis principas rei5kia, kad vieSo.lo administravimo sub3ektq
igaliojimai atlikti vie54ji administravim4 turi buti nustatyti teises aktuose, o veikla turi atitikti Siiune
fstatyme i5destytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susijg su asffi(rnq teisiq ir par.eigq
igyvendinimu, visais atvejais turi b[ti pagristi istatymais.
AtsiZvelgdama i tai, kas isdestyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Resprublikos savivaldybiq
administracines prieZiur:os istatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
s i I I a u artimiausiame savivaldybes tarybos posedyje (ne veliau kaip per 1 menesi nuo
teikirno gavimo dienos) svarstyti Jurbarko rajono savivaldybes tarybos 2014 m. birZelio 26 d.
sprendimo Nr. T2-178 ,,Del paramos mirties atveju skyrimo ir mokejimo iS Jurbarko rajono
savivaldybes biudZeto tvarkos apra5o patvirtinimo" prrpaLinimo netekusiu gaiios klausim4.
Apie priimt4 sprendim4 pra5au prane5ti Vyriausybes atstovui per 10 dienq n ro;o priemimo
c.lienos.

Informuoju, kad pagal Lietuvos Respublikos savivaldybiq administracinds prieZitros
istatymo 4 straipsnio 9 dalyje nustatyt4 reglamentavim4, meras artimiausiame savivaldybes tarybos
posedyje privalo supa:Zindinti savivaldybes tarybos narius su Vyriausybes atstov,c teikimais
ir
reikalavirnais.
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