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Taurages rajono savivaldybes administracijos direktorius 2013 m. kovo 20 d. isakymu
Nr. 5-282 ,,Del laidojimo paSalpos skyrimo ir mokejimo Taurages rajono savivallybeje tvarkos apraso
patvirtinimo" patvirtino Laidojimo paSalpos skyrimo ir mokejimo Taurages rajono savivaldybeje
tvarkos aprad4 (toliau - Tvarkos apra5as). PaZymetina, kad pagal Lietu',ros l{esputrlikos paramos
rnirties at'veju istatyme nustatyt4 teisini reglamentavim4 savivaldybes administracijos d.irektorius nera
igaliotas tc,ki Tvarkos apraS4 tvirlinti.
Nuo 2016 rn. rugsejo 30 d. isigaliojo Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju
lttr.
I-34E pakeitimo istatymas (toliau - Pakeitimo istatymas). [statyrrrq leidejas Pakeitimo
istatymo
istatymo 1 straipsniu pakeite Lietuvos Respublikos paramos mirlies atveju istatym4 ir ji i5deste nauja
redakcija.

Taurages rajono savivaldybes administracijos direktorius savo patvirlinto Tvarkos apra5o
nepakeite ir su aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju istatyrnu nesuclerino.
Todel Tvarkos apra5as priestarauj a:
1. Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju istatymui (toliau {stratyrnas):
1.1. Tvarkos apra5o 3 punktas priestarauja {statymo 5 straipsnio 1 daliai;
1.2. Tvarkos apraSo 6 punktas ta apimtimi, kur nurodyta, kad laidojar:Ltis asmuo del
laidojimo pa5alpos gavimo turi kreiptis ne veliau kaip per 6 m€nesius nuo Sios teises atsiradimo
dienos, prrie5tarauja {statymo 9 straipsnio 1 daliai;
1 .3. T'varkos apra5o 7 punktas prie5tarauj a statymo 10 straipsnio 2 daliai
f
1.4. Tvarkos apra5o 10 punktas ta apimtimi, kur nustatyta, kad del laidojimo paSalpos
reikia kreiptis pagal laidojandio asmens ar mirusio asmens deklaruot4 gyvenanrEj4 vietq arba pagal
mirties liudijimo iidavimo vietq, priestarauja fstatymo 9 straipsnio 1 daliai;
1.5. Tvarkos apraSo 11 punktas ta apimtimi, kur nurodyta, kad pareirikejas, pageidaujantis
gauti laidojimo pa5alp4, turi pateikti mirties liudijim4 (tais atvejais, kai vaiJ<as girne negyvas, paZywtejirnq laido;jimo paialpai gauti), prieStarauja {statymo 9 straipsnio 3 daliai;

1.6. Tvarkos apra5o 14 punktas prie5tarauja fstatymo 10 straipsnio 2 flaliai.
2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo straipsnio 1 daLlies

4
6 punkte
nurodytam savivaldybes veiklos ir savivaldybes institucijq priimamq rpr.ndi*u1 teisetumo principui,
pagal kuri savivaldybes institucijq ir kitq savivaldybes vie5ojo administravimo subjektq veikla ir visais
jq veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti istatymq ir kitq teises aktq reikalavirnus.
3. Lietuvos R.espublikos vie5ojo administravimo istatymo 3 straipsrLio 1 dalies I punkto
itvirtintam istatymo vir5enybes principui. Sis principas reiSkia, kad vie5ojo idrninistravimo subjektq
igaliojimai atlikti vieSqii administravim4 turi bDti nustatyti teises aktuose, o veikla turi atitikti Siame
istatyme i5destytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susijg su asm{3m} teisiq ir pareigq
igyvendinimu, visais atvejais turi bDti pagristi istatymais.
AtsiZvelgdama i tai, kas i5destyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Resprublikos savivalclybiq
administraoines prieZi[ros istatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
s i u I a u ne veliau kaip per savaitg nuo teikimo gavimo dienos svarstyti Laidojimo
paSalpos skyrimo ir rnokejimo Taurages rajono savivaldybeje tvarkos apra5o, patvirtinto Taurages
rajono savivaldybes administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 20 d,. isakymu Nr. 5-28t ,,Del
laidojimo pa5alpos skyrimo ir mokejimo Taurages rajono savivaldybeje tvarkos apraSo patvirtinimo",
3,6,7,10, 11, 14, punktu pakeitimo klausim4 arbaTaurages rajono savivaldybes administracijos
direktorius 2013 m. kovo 20 d. isakymo Nr. 5-282 ,,Del laidojimo paSalpos styrimo ir mokejimo
Taurages rajono savivaldybeje tvarkos apraSo patvirtinimo" pripaZinimo netekusiu galios klausim4.
Apie priimt4 sprendim4 praSau prane5ti Vyriausybes atstovui per 10 dienq nuo jo priemimo
dienos.

Informuoju, kad pagal Lietuvos Respublikos savivaldybir4 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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