
 
 

 

Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01 
 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13744 
 

 
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PERKAMOS 

(PARDUODAMOS) AR FINANSUOJAMOS SOCIALINĖS GLOBOS, SOCIALINĖS 

PRIEŽIŪROS IR BENDRŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR MAITINIMO DIENOS 

ATSISKAITOMŲJŲ PINIGINIŲ IŠLAIDŲ NORMŲ NUSTATYMO 

 

2020 m. birželio 23 d. Nr. T-277 

Kaunas 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 

37 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines 

paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo 

metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 

„Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, 20 ir 21 

punktais, Rekomenduojamomis maisto produktų paros normomis socialinę globą gaunantiems 

asmenims, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. 

įsakymu Nr. V-1090 „Dėl Rekomenduojamų maisto produktų paros normų socialinę globą 

gaunantiems asmenims patvirtinimo“, Kauno miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:  

1. Nustatyti:  

1.1. Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų perkamos (parduodamos) ar 

finansuojamos socialinės globos, socialinės priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų kainas pagal 1 

priedą;  

1.2. dienos maitinimo atsiskaitomąsias pinigines išlaidų normas Kauno miesto 

savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui priskirtuose juridiniuose asmenyse pagal 

2 priedą.  

2. Pripažinti netekusiais galios:  

2.1. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimą Nr. T-819 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų perkamos (parduodamos) ar finansuojamos 

socialinės globos, socialinės priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų kainų ir sąrašo nustatymo“ su 

visais pakeitimais ir papildymais;  
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2.2. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. T-667 

„Dėl maitinimo dienos atsiskaitomųjų piniginių išlaidų normų nustatymo Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Socialinių paslaugų skyriui priskirtuose juridiniuose asmenyse“.  

3. Šis sprendimas įsigalioja 2020 m. liepos 1 dieną.  

4. Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo informacijos apie jį gavimo dienos gali būti 

skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, 

Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos 

administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos 

Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.  

 

 

 

Savivaldybės meras  Visvaldas Matijošaitis 

 



 
 

 

Kauno miesto savivaldybės tarybos  

2020 m. birželio 23 d.  

sprendimo Nr. T-277  

(Kauno miesto savivaldybės tarybos  

2021 m. gruodžio 21 d. 

sprendimo Nr. T-557 

redakcija)  

1 priedas  

 

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PERKAMOS (PARDUODAMOS) AR FINANSUOJAMOS SOCIALINĖS 

GLOBOS, SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS IR BENDRŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINA  

 

Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Kaina, Eur Maksimali paslaugos 

apimtis 

Maksimali 

paslaugos kaina, 

kai paslauga 

teikiama 

maksimalia 

apimtimi, Eur 

Paslaugų gavėjai Pastabos 

1. Kauno miesto socialinių paslaugų centras 

1.1. Pagalba į namus 7,45 už val. 10 val. per savaitę 

(2 val. darbo 

dienoje) darbo 

dienomis 

(23 dienos) 

342,70 Senyvo amžiaus 

asmenys ir jų šeimos; 

suaugę asmenys su 

negalia ir jų šeimos 

Asmens namuose 

1.2. Dienos socialinė globa 

(asmens namuose) 

9,08 už val. 5 val. darbo 

dienomis 

(23 dienos) 

1044,20 Suaugę asmenys su 

negalia, senyvo 

amžiaus asmenys 

Asmens namuose 

1.3. Dienos socialinė globa 

(dienos centre, su 

maitinimu, transporto 

paslaugomis) 

29,63 už dieną 8 val. darbo 

dienomis 

(23 dienos) 

681,49 Senyvo amžiaus 

asmenys 

Teikiama įstaigoje 
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1.4. Dienos socialinė globa 

(dienos centre, be 

maitinimo, su transporto 

paslauga 

25,47 už dieną 8 val. darbo 

dienomis 

(23 dienos) 

585,81 Senyvo amžiaus 

asmenys 

Teikiama įstaigoje 

1.5. Socialinių įgūdžių 

ugdymas, palaikymas ir 

(ar) atkūrimas (dienos 

centre, su maitinimu) 

15,33 už dieną Iki 8 val. per dieną 

darbo dienomis 

(23 dienos) 

352,59 Senyvo amžiaus 

asmenys ir jų šeimos 

Teikiama įstaigoje 

1.6. Socialinių įgūdžių 

ugdymas, palaikymas ir 

(ar) atkūrimas ( dienos 

centre, be maitinimo) 

11,17 už dieną Iki 8 val. per dieną 

darbo dienomis 

(23 dienos) 

256,91 Senyvo amžiaus 

asmenys ir jų šeimos 

Teikiama įstaigoje 

1.7. Intensyvi krizių įveikimo 

pagalba (krizių centre) 

858,57  

už mėn. 

Mėn.  858,57 Socialinę riziką 

patiriantys vaikai ir jų 

šeimos; vaikai, 

kuriems pagal 

Lietuvos Respublikos 

vaiko teisių apsaugos 

pagrindų įstatymą 

nustatyta laikinoji 

priežiūra, kiti tos 

šeimos vaikai kartu su 

jų atstovais (atstovu) 

pagal įstatymą; kiti 

asmenys (smurtą 

patyrę asmenys, jų 

vaikai ir kt.) 

Intensyvi krizių 

įveikimo pagalba 

įstaigoje su 

apgyvendinimu 

1.8. Apgyvendinimas 

nakvynės namuose 

176,11 už mėn. Mėn. 176,11 Socialinę riziką 

patiriantys suaugę 

asmenys 

Teikiama įstaigoje 

1.9. Laikinas 

apnakvindinimas 

20 (iki paros) - 20 Socialinę riziką 

patiriantys suaugę 

asmenys (neblaivūs ar 

apsvaigę nuo 

psichotropinių 

Teikiama įstaigoje 
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medžiagų) 

1.10. Laikinas 

apnakvindinimas 

12,70  

(iki paros) 

- 12,70 Socialinę riziką 

patiriantys suaugę 

asmenys (išskyrus 

neblaivius ar 

apsvaigusius nuo 

psichotropinių 

medžiagų) 

Teikiama įstaigoje 

1.11. Transporto 

organizavimas 

1,24 už km - 1,24 Vaikai su negalia ir jų 

šeimos, suaugę 

asmenys su negalia ir 

jų šeimos, senyvo 

amžiaus asmenys ir jų 

šeimos, socialinę 

riziką patiriančios 

šeimos, kiti asmenys 

ir šeimos 

 

1.12. Socialinių įgūdžių 

ugdymas, palaikymas ir 

(ar) atkūrimas (asmens 

namuose) 

178,04 už mėn. Mėn. 178,04 Socialinę riziką 

patiriančios šeimos, 

socialinę riziką 

patiriantys vaikai ir jų 

šeimos 

Teikiama asmens 

namuose 

1.13. Informavimas, 

konsultavimas, 

tarpininkavimas ir 

atstovavimas (socialinio 

darbo organizavimas 

seniūnijose) 

24,91 už val. - 24,91 Likę be tėvų globos 

vaikai ir jų šeimos; 

socialinę riziką 

patiriantys vaikai ir jų 

šeimos; vaikai su 

negalia ir jų šeimos; 

senyvo amžiaus 

asmenys ir jų šeimos; 

suaugę asmenys su 

negalia ir jų šeimos; 

socialinę riziką 

patiriantys suaugę 

asmenys ir jų šeimos; 

Teikiama įstaigoje, 

asmens namuose 
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socialinę riziką 

patiriančios šeimos; 

kiti asmenys 

1.14. Asmeninės higienos ir 

priežiūros paslaugų 

organizavimas (įstaigoje) 

17,24 už val. Kartais (pagal 

poreikį) 

17,24 Suaugę socialinę 

riziką patiriantys 

asmenys ir jų šeimos 

Teikiama įstaigoje 

1.15. Psichosocialinė pagalba 33,68 už val. Pagal poreikį 33,68 Likę be tėvų globos 

vaikai ir jų šeimos; 

socialinę riziką 

patiriantys vaikai ir jų 

šeimos; vaikai su 

negalia ir jų šeimos; 

senyvo amžiaus 

asmenys ir jų šeimos; 

suaugę asmenys su 

negalia ir jų šeimos; 

socialinę riziką 

patiriantys suaugę 

asmenys ir jų šeimos; 

socialinę riziką 

patiriančios šeimos; 

kiti asmenys 

Teikiama įstaigoje, 

asmens namuose 

2. Kauno savivaldybės vaikų globos namai 

 Ilgalaikė, trumpalaikė 

socialinė globa 

61,5 už dieną 

(1906,51 mėn.) 

Mėn. 1906,51 Likę be tėvų globos 

vaikai 

Teikiama 

bendruomeniniuose 

vaikų globos 

namuose 

3. Vaikų gerovės centras „Pastogė“ 

3.1. Trumpalaikė socialinė 

globa 

43,81 už dieną 

(1358,11 mėn.) 

Mėn. 1358,11 Likę be tėvų globos 

vaikai, socialinę riziką 

patiriantys vaikai 

Teikiama įstaigoje 

3.2. Pagalba globėjams 

(rūpintojams), 

budintiems globotojams, 

įtėviams ir šeimynų 

768,87 už mėn. Mėn. 768,87 Budintys globotojai ir 

jų prižiūrimi vaikai 

Teikiama asmens 

namuose 
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dalyviams ar 

besirengiantiems jais 

tapti 

3.3. Įvaikinimo ir globos 

skambučių linija 

0,80 Eur už 

min. 

70045 min.  

už mėn. 

0,80 Eur už min. Įtėviai, globėjai 

(rūpintojai), asmenys 

besidomintys 

įvaikinimu, globa 

(rūpyba), vaikų 

priežiūra 

 

3.4. Pagalba globėjams 

(rūpintojams), 

budintiems globotojams, 

įtėviams ir šeimynų 

dalyviams ar 

besirengiantiems jais 

tapti (pretenduojančių 

asmenų globoti (rūpinti), 

įvaikinti vaiką 

pagrindiniai mokymai 

pagal GIMK programą, 

išvados dėl šių asmenų 

tinkamumo globoti 

(rūpinti) ar įvaikinti 

parengimas) 

751,60 už mėn. Pagal poreikį 751,60 Asmenys, 

besirengiantys tapti 

globėjais (rūpintojais), 

budinčiais globotojais, 

įtėviais ar šeimynų 

dalyviais 

Pretenduojančių 

asmenų globoti 

(rūpinti), įvaikinti 

vaiką pagrindiniai 

mokymai pagal 

GIMK programą, 

išvados dėl šių 

asmenų tinkamumo 

globoti (rūpinti) ar 

įvaikinti 

parengimas 

3.5 Pagalba globėjams 

(rūpintojams), 

budintiems globotojams, 

įtėviams ir šeimynų 

dalyviams ar 

besirengiantiems jais 

tapti (GIMK programos 

specializuoti mokymai, 

išvados parengimas) 

606,85 už mėn.  Pagal poreikį 606,85 Vaikus globojantys 

(rūpinantys), 

prižiūrintys ar įvaikinę 

asmenys 

GIMK programos 

specializuoti 

mokymai, išvados 

parengimas 

3.6. Pagalba globėjams 

(rūpintojams), 

134,53 už mėn.  Pagal poreikį 134,53 Vaikus globojantys 

(rūpinantys), 

GIMK programos 

tęstiniai mokymai 
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budintiems globotojams, 

įtėviams ir šeimynų 

dalyviams ar 

besirengiantiems jais 

tapti (GIMK programos 

tęstiniai mokymai) 

prižiūrintys ar įvaikinę 

asmenys 

3.7. Pagalba globėjams 

(rūpintojams), 

budintiems globotojams, 

įtėviams ir šeimynų 

dalyviams ar 

besirengiantiems jais 

tapti (Pakartotinis 

asmens tinkamumo 

toliau globoti (rūpinti) 

vaiką, globos (rūpybos) 

kokybės vertinimas) 

 

314,90 už mėn. Pagal poreikį 314,90 Vaikus globojantys 

(rūpinantys), 

prižiūrintys ar įvaikinę 

asmenys 

Pakartotinis 

asmens tinkamumo 

toliau globoti 

(rūpinti) vaiką, 

globos (rūpybos) 

kokybės vertinimas 

3.8. Intensyvi krizių įveikimo 

pagalba 

283,57 už mėn. Pagal poreikį 283,57 Likę be tėvų globos 

vaikai, socialinę riziką 

patiriantys vaikai ar 

vaikai iš socialinę 

riziką patiriančių 

šeimų, globėjai 

(rūpintojai), asmenys 

prižiūrintys vaikus, 

likusius be tėvų 

globos, šeimynų 

dalyviai 

Teikiama įstaigoje, 

asmens (šeimos) 

namuose (neapima 

laikino 

apgyvendinimo) 

3.9. Informavimas, 

konsultavimas, 

tarpininkavimas ir 

atstovavimas (globėjai 

(rūpintojai), šeimynos 

dalyviai, vaikai kuriems 

159,94 už mėn.  Pagal poreikį 159,94 Globėjai (rūpintojai), 

šeimynos dalyviai, 

vaikai kuriems 

nustatyta laikina globa 

(rūpyba) 

Teikiama įstaigoje, 

asmens namuose 
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nustatyta laikina globa 

(rūpyba) 

3.10. Informavimas, 

konsultavimas, 

tarpininkavimas ir 

atstovavimas (globėjai 

(rūpintojai), šeimynos 

dalyviai, vaikai, kuriems 

nustatyta nuolatinė globa 

(rūpyba) 

140,92 už mėn. Pagal poreikį 140,92 Globėjai (rūpintojai), 

šeimynos dalyviai, 

vaikai  kuriems 

nustatyta nuolatinė 

globa (rūpyba) 

Teikiama įstaigoje, 

asmens namuose 

3.11. Rekomendacija dėl 

asmens tinkamumo 

priimti institucijoje 

globojamą (rūpinamą) 

vaiką laikinai svečiuotis 

savo namuose 

savaitgaliais, švenčių ir 

atostogų metu 

parengimas 

295,60 

(rekomenda-

cija) 

Pagal poreikį 295,60 Asmenys, norintys 

priimti institucijoje 

globojamą (rūpinamą) 

vaiką svečiuotis 

Teikiama įstaigoje 

3.12. Psichosocialinė pagalba 

(išgyvenantiems krizę 

asmenims, orientuota į 

besiskiriančias ir ginčų 

dėl vaikų turinčias 

šeimas ar ginčų tarp 

vaiko tėvų ir artimųjų 

giminaičių turinčius 

asmenis). 

25,07 už val. Pagal poreikį 25,07 Krizinėje situacijoje 

esančios šeimos ir jų 

šeimos nariai 

(orientuota į 

besiskiriančias ir 

ginčų dėl vaikų 

turinčias šeimas ar 

ginčų tarp vaiko tėvų 

ir artimųjų giminaičių 

turinčius asmenis) 

Teikiama įstaigoje 

4. Kauno kartų namai 

4.1. Ilgalaikė, trumpalaikė 

socialinė globa 

(asmenims su sunkia 

negalia) 

37,10 už 

dieną  

(1150 už 

mėn.) 

Mėn. 1150 Suaugę asmenys su 

negalia, senyvo 

amžiaus asmenys 

(asmenys su sunkia 

negalia) 

Teikiama 

socialinės globos 

įstaigoje 
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4.2. Ilgalaikė, trumpalaikė 

socialinė globa 

(asmenims su negalia) 

33,87 už 

dieną 

(1050 už 

mėn.) 

Mėn. 1050 Senyvo amžiaus 

asmenys (asmenys su 

negalia) 

Teikiama 

socialinės globos 

įstaigoje 

4.3. Socialinių įgūdžių 

ugdymas, palaikymas ir 

(ar) atkūrimas  

(dienos centre, su 

maitinimu) 

16,29 už 

dieną 

8 val. darbo 

dienomis (23 dienos) 

374,67 Senyvo amžiaus 

asmenys ir jų šeimos 

Teikiama įstaigoje 

4.4. Socialinių įgūdžių 

ugdymas, palaikymas ir 

(ar) atkūrimas (dienos 

centre, be maitinimo) 

14,55 už 

dieną 

8 val. darbo 

dienomis (23 dienos) 

334,65 Senyvo amžiaus 

asmenys ir jų šeimos 

Teikiama įstaigoje 

4.5. Apgyvendinimas 

savarankiško gyvenimo 

namuose 

427 už mėn. Mėn. 427 Socialinę riziką 

patiriančios šeimos 

(motinos, patiriančios 

socialinę riziką su 

mažamečiais vaikais) 

Teikiama įstaigoje 

4.6. Intensyvi krizių įveikimo 

pagalba (laikino 

gyvenimo namai 

motinoms ir vaikams) 

741 už mėn. Mėn. 741 Socialinę riziką 

patiriančios šeimos 

(besilaukiančios 

moterys, motinos, 

patiriančios riziką, ir 

jų vaikai) 

Teikiama įstaigoje 

5. Negalią turinčių asmenų centras „Korys“ 

5.1. Trumpalaikė socialinė 

globa (asmenims su 

negalia) 

42 už dieną 

(1302 už 

mėn). 

Mėn. 1302 Suaugę asmenys su 

negalia, senyvo 

amžiaus asmenys (su 

negalia) 

Teikiama įstaigoje 

5.2. Dienos socialinė globa 

(dienos centre, su 

maitinimu, transporto 

organizavimo paslauga 

54,60 už 

dieną 

8 val. darbo 

dienomis (23 dienos) 

1255,80 Suaugę asmenys su 

negalia (su sunkia 

negalia (fizinė, 

intelekto) 

Teikiama įstaigoje 
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asmenims su sunkia 

negalia) 

kompleksinė (fizinė ar 

intelekto negalia) 

5.3. Dienos socialinė globa 

(dienos centre, su 

maitinimu, be transporto 

organizavimo paslaugos 

asmenims su sunkia 

negalia) 

53,30 už 

dieną 

8 val. darbo 

dienomis (23 dienos) 

1225,8,06 Suaugę asmenys su 

negalia (su sunkia 

negalia) (fizinė, 

intelekto) 

kompleksinė (fizinė ar 

intelekto negalia) 

Teikiama įstaigoje 

5.4. Dienos socialinė globa 

(dienos centre, su 

maitinimu, su transporto 

organizavimo paslauga 

asmenims su negalia) 

40,80 už 

dieną 

8 val. darbo 

dienomis (23 dienos) 

938,40 Suaugę asmenys su 

negalia (be sunkios 

negalios) (fizinė, 

intelekto), 

kompleksinė (fizinė ar 

intelekto negalia) 

Teikiama įstaigoje 

5.5. Dienos socialinė globa 

(dienos centre, su 

maitinimu, be transporto 

organizavimo paslaugos 

asmenims su negalia) 

39,5 už dieną 8 val. darbo 

dienomis (23 dienos) 

908,50 Suaugę asmenys su 

negalia (be sunkios 

negalios) (fizinė, 

intelekto), 

kompleksinė (fizinė ar 

intelekto negalia) 

Teikiama įstaigoje 

5.6. Apgyvendinimas 

savarankiško gyvenimo 

namuose 

438,16 už 

mėn. 

Mėn. 438,16 Suaugę asmenys su 

negalia (intelekto ir 

(ar) kompleksinę 

negalią (fizinio ar 

intelekto negalią 

turintys asmenys) 

Teikiama įstaigoje 

5.7. Dienos socialinė globa 

(asmens namuose) 

7,69 už val. 8 val. darbo 

dienomis (23 dienos) 

1414,96 Vaikai su negalia, 

suaugę asmenys su 

negalia, senyvo 

amžiaus asmenys 

Teikiama asmens 

namuose 

5.8. Transporto 

organizavimas 

0,80 už km - 0,80 Asmenys su negalia ir 

jų šeimos nariai 

 

5.9. Socialinių įgūdžių 

ugdymas, palaikymas 

ir (ar) atkūrimas 

10,04 už val. 60 val. už mėn. 602,40 Asmenys su negalia ir 

jų šeimos nariai 

Teikiama asmens 

namuose 
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(asmenims, gavusiems 

paslaugas savarankiško 

gyvenimo namuose šioje 

įstaigoje) 

 

______________________ 



 
 

 

Kauno miesto savivaldybės tarybos  

2020 m. birželio 23 d.  

sprendimo Nr. T-277 

2 priedas  

 

 

DIENOS MAITINIMO ATSISKAITOMOSIOS PINIGINĖS IŠLAIDŲ NORMOS KAUNO 

MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIUI 

PRISKIRTUOSE JURIDINIUOSE ASMENYSE  

 

Maitinimo atsiskaitomosios piniginės išlaidų normos Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Socialinių paslaugų skyriui priskirtuose juridiniuose asmenyse:  

1. Kai maistas gaminamas įstaigoje:  

1.1. teikiant ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas vaikams – 3,78 Eur;  

1.2. teikiant ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas suaugusiesiems – 

3,48 Eur;  

1.3. teikiant dienos globos ir socialinės priežiūros paslaugas (įstaigoje) vaikams – 

2,26 Eur;  

1.4. teikiant dienos globos ir socialinės priežiūros paslaugas (įstaigoje) suaugusiesiems 

– 1,74 Eur.  

2. Sudarant sutartis dėl maitinimo paslaugų teikimo:  

2.1. kai teikiamos dienos globos ir socialinės priežiūros paslaugos (įstaigoje) – 4,15 Eur 

(iš jų dienos maitinimo atsiskaitomoji piniginė išlaidų norma – ne mažiau kaip 60 proc. kainos);  

2.2. kai teikiamos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos (įstaigoje) – 

6 Eur (iš jų dienos maitinimo atsiskaitomoji piniginė išlaidų norma – ne mažiau kaip 60 proc. 

kainos).  

Punkto pakeitimai: 

Nr. T-579, 2020-12-22, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28351 

 
 

 

Pakeitimai: 
 

1. 
Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas 
Nr. T-579, 2020-12-22, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28351 
Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-277 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 
biudžetinių įstaigų perkamos (parduodamos) ar finansuojamos socialinės globos, socialinės priežiūros ir bendrųjų 

socialinių paslaugų kainų ir maitinimo dienos atsiskaitomųjų piniginių išlaidų normų nustatymo“ pakeitimo 
 

2. 
Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas 
Nr. T-557, 2021-12-21, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26463 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=889a6e60450411eb8d9fe110e148c770
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=889a6e60450411eb8d9fe110e148c770
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=621f97f062f511eca9ac839120d251c4
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Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-277 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinių įstaigų perkamos (parduodamos) ar finansuojamos socialinės globos, socialinės priežiūros ir bendrųjų 

socialinių paslaugų kainų ir maitinimo dienos atsiskaitomųjų piniginių išlaidų normų nustatymo“ pakeitimo 
 

 


