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Kazlų Rūda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos
Energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo
taisyklių 61, 62, 63, 65 punktais:
1. N u s t a t a u Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos, švietimo, kultūros, sporto, socialinės
paramos įstaigų 2020–2021 m. šildymo sezono pabaigą – 2021 m. gegužės 10 d.
2. Į p a r e i g o j u šilumos tiekėjus informuoti šilumos vartotojus apie šildymo sezono pabaigą.
Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas
Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta
tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 44240
Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A,
44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka.
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