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PAKEITIMO

ĮSTATYMO

Aplinkos ministerija pakartotinai teikia derinti Lietuvos Respublikos žmonių palaikų
laidojimo įstatymo Nr. X-1404 11, 111, 13, 25, 27, 33 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo
112 straipsniu įstatymo projektą (toliau – Įstatymo projektas).
Įstatymo projekto tikslas – patikslinti kremavimo veiklos licencijavimo nuostatas
atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus ir pašalinti kai kurias reglamentavimo spragas.
Įstatymo projektas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai, neperkelia
ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų. Įstatymo projektas nenotifikuotinas Europos
Komisijai.
Įstatymo projekto poveikio vertinimas pateikiamas numatomo teisinio reguliavimo poveikio
vertinimo pažymoje.
Įstatymo projektas derintas su visuomene Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Finansų
ministerija, Kultūros ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Teisingumo ministerija, Vidaus
reikalų ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra, Nacionaliniu visuomenės sveikatos centrui prie
Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybine akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie
Sveikatos apsaugos ministerijos, Generaline prokuratūra, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Lietuvos
savivaldybių asociacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija. Pastabų neturėjo Sveikatos apsaugos
ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra, Generalinė prokuratūra. Pastabų nepateikė Nacionalinis
visuomenės sveikatos centras. Įstatymo projektas patikslintas pagal Ekonomikos ir inovacijų
ministerijos, Finansų ministerijos, Kultūros ministerijos, Teisingumo ministerijos, Vidaus reikalų
ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybinės
akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos pastabas. Pastabos, į kurias neatsižvelgta,
įvertintos derinimo pažymoje.
Su visuomene konsultuojamasi Įstatymo projektą skelbiant Lietuvos Respublikos Seimo
teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) Teisės aktų projektų posistemėje.
Įstatymo projektą parengė Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos
grupės (vadovas Dainius Čergelis, tel. 8~616 98137, el. p. dainius.cergelis@am.lt, tiesioginis
vadovas vyresnysis patarėjas Ramūnas Šveikauskas, tel. 8~616 05452, el. p.
ramunas.sveikauskas@am.lt) vyriausioji specialistė Vaiva Rumbutienė, tel. 8~695 31922, el. p.
vaiva.rumbutiene@am.lt.
PRIDEDAMA:
1. Įstatymo projektas, 5 lapai.
2. Įstatymo projekto lyginamasis variantas, 6 lapai.
3. Įstatymo projekto aiškinamasis raštas, 7 lapai.

4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 1 lapas.
5. Antikorupcinio vertinimo pažyma, 9 lapai.
6. Derinimo pažyma, 4 lapai.
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, 1 lapas.
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Ekonomikos ir inovacijų ministerijai
Finansų ministerija
Generalinei prokuratūrai
Kultūros ministerijai
Sveikatos apsaugos ministerijai
Teisingumo ministerijai
Vidaus reikalų ministerijai
Aplinkos apsaugos agentūrai
Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai
Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos
Specialiųjų tyrimų tarnybai
Lietuvos savivaldybių asociacijai
Lietuvos pramonininkų konfederacijai

