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Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai

2021-11- Nr. S2Į 2021-11-10 Nr. 2-4738

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO
(TAIS NR. 21-32027)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, išnagrinėjusi Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijos pateiktą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2020 m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 1088 „Dėl Periodinių leidinių pristatymo kaimo
gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos tarifų nustatymo kriterijų ir periodinių leidinių
pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos 2021–2023 metams didžiausių
tarifų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – projektas), pritaria jo tikslams.
Tuo pačiu Kultūros ministerijai nerimą kelia kita aplinkybė, susijusi su periodinių leidinių
platinimo (per AB „Lietuvos paštas“) tarifų didėjimo 2022 metais miestų gyvenamosiose vietovėse,
dėl ko periodinės spaudos leidinių platinimo galutiniai kaštai, nežiūrint projekte siūlomų sprendimų,
šios spaudos leidėjams naujuoju laikotarpiu gali padidėti iki 20–30 proc.
Atsakingai įvertindama spaudos, kaip šiuo metu itin trapios žiniasklaidos ekosistemos
dalies, leidėjų nuogąstavimus, atsižvelgdama į tai, kad bendromis pastangomis nebuvo surasta
geresnių alternatyvių sprendimų, kurie galėtų greitai ir efektyviai išspręsti įsisenėjusias problemas,
Kultūros ministerija siūlo įvertinti galimybę projekte numatytus tarifus mažinti dar labiau – iki 90–
100 proc.
Nors teikiant projektą Vyriausybei pažymima, kad tiesiogiai juo nėra įgyvendinamos
Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kuriai pritarta Lietuvos
Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos
Respublikos Vyriausybės programos“, nuostatos, Kultūros ministerija atkreipia dėmesį, kad
projektas itin tampriai susijęs su minėtos programos 84.1 iniciatyva stiprinti žiniasklaidos
nepriklausomumą ir įvairovę. Būdama mažiau priklausoma nuo išorinių (taip pat ir ekonominių
veiksnių) veiksnių, žiniasklaida (ir ypač spauda, kaip atskira jos sritis) pagrindinį dėmesį ir
finansinius resursus gali telkti esminei – visuomenės informavimo – funkcijai.
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