
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL VIDUTINIŲ KURO KAINŲ NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS 

PATVIRTINIMO

2021 m. spalio 4 d. Nr. T1-232

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 38

punktu ir Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams

įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi, Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono

gyventojams teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo

25 d. sprendimu Nr. T1-86 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono

gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 43.1 papunkčiu, Šilalės rajono savivaldybės

taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti vidutines kuro kainas, pagal kurias apskaičiuojamos kompensacijos

nepasiturintiems gyventojams:

1.1. mišrios malkos 2021–2022 m. – 30,00 Eur už kietmetrį su PVM;

1.2. akmens anglys 2021–2022 m. – 180,00 Eur už toną su PVM;

1.3. durpių briketai 2021–2022 m. – 110,00 Eur už toną su PVM;

1.4. pjuvenų briketai 2021–2022 m. – 155,00 Eur už toną su PVM;

1.5. pjuvenų granulės 2021–2022 m. – 165,00 Eur už toną su PVM;

1.6. dyzelinis krosnių kuras 2021–2022 m. – 700,00 Eur už toną su PVM;

1.7. suskystintos naftos dujos 2021–2022 m. – 750,00 Eur už toną su PVM.

2. Paskelbti šį sprendimą vietinėje spaudoje, Šilalės rajono savivaldybės interneto

svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.

Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams

(Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.
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