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KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. KOVO 10 D. SPRENDIMO
NR. TS-54 ,,DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS KAZLŲ
RŪDOS SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2022 m.
d. Nr. TSKazlų Rūda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 38
punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems
gyventojams įstatymo 11 straipsnio 4 dalimi, Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų
būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodika, patvirtinta Valstybės kainų
ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr.03-116 ,,Dėl Atskirų energijos
ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo
metodikos patvirtinimo“ Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 10 d. sprendimo Nr. TS-54 ,,Dėl
Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojams
tvarkos aprašo patvirtinimo“ 21 punktą ir jį išdėstyti taip:
,,21. Vidutinės kieto ar kitokio kuro, kurio faktinės sąnaudos kiekvieną mėnesį
nenustatomos, kainos (įskaitant PVM) būsto šildymo išlaidų ir karštam vandeniui kompensacijoms,
naudojant kietąjį ar kitokį kurą apskaičiuoti:
21.1. malkų kaina – 80,0 Eur/ktm;
21.2. medienos pjuvenų granulių kaina – 0,56 Eur/kg;
21.3. pjuvenų medienos briketų kaina – 0,42 Eur/kg;
21.4. durpių briketų kaina – 0,21 Eur/kg;
21.5. akmens anglies kaina – 0,46 Eur/kg;
21.6. suskystintų naftos dujų kaina – 1,52 Eur/kg;
21.7. dyzelinio krosnių kuro kaina – 0,86 Eur/kg;
21.8. kai būsto šildymui ir karšto vandens ruošimui naudojamas kitoks kuras, jo vidutinė
kaina prilyginama vidutinei vieno kietmetrio malkų kainai – 80,0 Eurų.“
2. Papildyti 21¹ punktu:
,,211. Atskirais atvejais Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, siekdama išvengti galimo
piktnaudžiavimo, teikdama šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijas, naudojant
kietąjį ar kitokį kurą, gali paprašyti pareiškėjų pateikti kuro įsigijimą patvirtinančius dokumentus.
Nepateikus šių dokumentų, kompensuojamos išlaidos apskaičiuojamos naudojant Aprašo 21.1
papunktyje nurodytą malkų kainą.“.
Šis sprendimas 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 įstatymo nustatyta tvarka.
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NR.TS-54 ,,DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS KAZLŲ
RŪDOS SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2022-10-31
Kazlų Rūda
Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai: Būtina pakoreguoti
Piniginės socialinės paramos Kazlų Rūdos savivaldybės nepasiturintiems gyventojams teikimo
tvarkos aprašą. Pakeisti aprašo 21 punktą nustatant vidutines kieto ar kitokio kuro, kurio faktinės
sąnaudos kiekvieną mėnesį nenustatomos, kainas (įskaitant PVM) būsto šildymo išlaidų ir karštam
vandeniui kompensacijoms, naudojant kietąjį ar kitokį kurą apskaičiuoti, kadangi kieto kuro kaina
pakilo. Papildyti tvarkos aprašą 21¹ punktu, atskirais atvejais Kazlų Rūdos savivaldybės
administracija, siekdama išvengti galimo piktnaudžiavimo, teikdama šildymo išlaidų ir išlaidų
karštam vandeniui kompensacijas, naudojant kietąjį ar kitokį kurą, gali paprašyti pareiškėjų pateikti
kuro įsigijimą patvirtinančius dokumentus. Nepateikus šių dokumentų, kompensuojamos išlaidos
apskaičiuojamos naudojant Aprašo 21.1 papunktyje nurodytą malkų kainą. Kainos skaičiuojamos
remiantis kitų savivaldybių pavyzdžiais, vidutine rinkos kaina bei VĮ Valstybinių miškų urėdijos
Kazlų Rūdos regioninio padalino parduodamo kieto kuro kaina už kubinį metrą.
Teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
40 punktas, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams
įstatymo 11 straipsnio 4 dalis, Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir
karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodika, patvirtinta Valstybės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr.03-116 ,,Dėl Atskirų energijos ir kuro rūšių
sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodikos
patvirtinimo“.
Galimos pasekmės: nenumatyta.
Teisės aktai, kuriuos reikės pakeisti ar panaikinti priėmus šį sprendimą: nėra.
Biudžeto lėšų poreikis jam įgyvendinti: lėšos planuojamos 2022 metų savivaldybės
biudžete.
Sprendimo projektas antikorupciniu požiūriu nevertintinas
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