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TEIKIMAS
DEL LEIDIMU LAIDOTI ISDAVIMO, LAIDOJIMo IR KLAIPEDoS MIESTo VIESUru

KAPINIU LANKYMO rvARKos APRASo, r.ntvrRTrNTo KLAIpEDos MrEsro
SAVIVALDYBES TARYBOS 2017.11-23 SPRENDIMU NR.T2-315.

PAKEITIMO (PAPILDYMO)

Klaipedos miesto savivaldybes taryba 2017-I1-23 sprendimo Nr.T2-315 ,,Ddl Leidimq laidoti
iSdavimo, laidojimo ir Klaipedos miesto vie5qjtl kapiniq lankymo tvarkos apraSo ir Netvarkomq
kapaviediq pripaZinimo nepriZilrimomis ir kapavietes identifikavimo komisijos nuostarq
patvirtinimo" 1.1 papunkdiu patvirtino Leidimq laidoti iSdavimo, laidojimo ir Klaipedos miesto
vieSqjq kapiniq lankymo tvarkos apra54.

Lietuvos Respublikos Seimas 2017-12-07 prieme Lietuvos Respublikos Zmoniq palaikq
laidojimo istatymo Nr. X-1404 I, 2, 6, 13, 75, 25 ir 27 straipsniq pakeitimo istaty-a itotiuu -
fstatymas), kuris isigaliojo 2018-05-01. {statymu buvo pakeista Zmoniq palaikq s4voku, nrro istatymo
isigaliojimo apimanti ir Zmogaus vaisiq (vaisius) iki22-os nestumo ,uuuit.r, kai-sveikato. upruugo.
ministro nustatlta tvarka yra iSreik5ta tevq (vieno i5 tevq) valia vaisiq (vaisius) iki 22-os ne5tumo
savaites kremuoti ir (ar) laidoti, taip pat nustatyti pakeitimai, susijg su Zmogaus vaisiaus (vaisiq) iki
22-os ne5tumo savaites kremavimo ir laidojimo tvarka.

Lietuvos Respublikos Vyriausybe 2018-05-02 nutarimu Nr.409 ,,Del Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2008 m. lapkridio 19 d. nutarimo Nr.1207,,Del Lietuvos Respublikos Zmoniq palaikq
laidojimo istatymo fgyvendinamqiq teises aktq patvirtinimo" pakeitimo" (toiiau - Nutarimas Nr.409)
iS dalies pakeite Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2008-11-19 nutarimo Nr.1207 (toliau
Nularimas) 1.1 papunkdiu patvirtintq Kapiniq tvarkymo taisyklirl, Nutarimo 1.2 papunkdiu patvirtinto
Leidimo laidoti nepriZiDrimose kapavietese i5davimo tvarkos apra5o bei Nutarimo I.4. papunkdiu
patvirtinto Kapiniq priZiDretojo kaupiamq duomenq tvarkymo salygrt apraSo nuostatas. paZymetina,
jog Nutarimas Nr.409, isskyrus 1.1 papunkti, isigaliojo zoig m. glguze.'z a.

Atkreiptinas demesys i tai, jog Nutarimu Nr.409 pakeistq Kapinir4 tvarkymo taisykliq 14
punktu buvo papildytas leidimo laidoti i5davimui reikiamq dokumentr4 s4ra5as sveikatos upruugo,

galimybg laidoti Zmogaus vaisiq (vaisius) iki22_-o
Vykdant Klaipedos miesto savivaldybes administracing prieZiurE buvo nustatyta, jog

Savivaldybes tarybos 2017-11-23 sprendimo Nr.T2-315 1.1 papunkdiu patvirtinto Leidimq taijoti
isdavimo, laidojimo ir Klaipedos miesto vieSr4jq kapiniq lunky-o tvarkos apraso 5 punktas,
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nurodantis, kokius dokumentus privalo pateikti laidojantis asmuo, pra5antis iSduoti leidim4 laidoti,
nebuvo pakeistos ivertinus Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2018-05-02 nutarimu Nr.4b9 ,,DelLietuvos Respublikos Vyriausybes 2008 m. lapkridio 19 d. nutarimo Nr.1207,,Del Lietuvos
Respublikos Zmoniq palaikq laidojimo istatymo igyvendinamqjq teises aktq patvirtinimo', pakeitimo,,
padarytus pakeitimus, todel nebeatitinka Siuo metu galiojandiq teises aktq nuostatq.

[vertinusi nurodytas aplinkybes bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybiq
administracines prieZiflros istatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu, sitilau:

1. Artimiausiame Tarybos posedyje (bet ne veliau kaip per vien4 menesi) svarstyti Klaipedos
miesto savivaldybes tarybos 2017-11-23 sprendimo Nr.T2-315 1.1 papunkdiu patvirtinto Leidimq
laidoti i5davimo, laidojimo ir Klaipedos miesto viesqjq kapiniq lankymo tvarkos apraSo pakeitimo
(papildymo) klausim4, suderinant ji su aktualiomis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 200g m.
lapkridio 19 d. nutarimo Nr.1207 ,,Del Lietuvos Respublikos Zmoniq palaikq laidojimo istatymo
igyvendinamqj q teises aktq patvirtinimo" nuostatomis.

2. Apie priimt4 sprendim4 prane5ti Vyriausybes atstovui per 10 dienq nuo sprendimo
priemimo dienos.

Atkreipiu Mero demesi i tai, kad pagal Lietuvos Respublikos savivaldybirl administracines
prieZiDros istatymo 4 straipsnio 9 dali, meras artimiausiame savivaldybes tarybos posedyje su Siuo
teikimu privalo supaZindinti tarybos narius.

Taip pat informuoju Jus apie tai, kad Vyriausybes atstovas, vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos savivaldybiq administracinds prieZilros istatymo 6 straipsnio 1 dalies 5 punktu, gali
nustatyti kit4 teikimo ivykdymo termin4, jeigu bus gautas pugui kompetencij4 savivdAyles
administravimo subjekto praSymas 5i termin4 pratgsti. Pra5ymas nustatyti t ita t.iti-o ivykdymo
termin4 turi biiti motyvuotas ir pagristas.
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