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Akcinė Bendrovė Lietuvos paštas (toliau – Bendrovė), atsakydama į Nacionalinės
rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos ir asociacijos „Nacionalinė spauda“ kreipimąsi,
pirmiausia nori pažymėti, kad Lietuvos Respublikos pašto įstatymu Bendrovė, kaip universaliosios
pašto paslaugos teikėjas, nėra įpareigota teikti periodinių leidinių pristatymo miesto gyvenamųjų
vietovių prenumeratoriams (toliau – Pristatymas mieste). Ši paslauga yra priskiriama Bendrovės
minėtu įstatymu nereguliuojamai komercinei veiklai, kurios vykdymui patiriami kaštai nėra
kompensuojami, Bendrovė juos dengia tik iš pajamų, gautų iš klientų, tame tarpe iš leidėjų. Taip pat
Bendrovė pabrėžia, kad su leidėjais sudarytos sutartys dėl leidinių Pristatymo mieste yra
standartizuotos, o paslaugų tarifai yra skelbiami viešai Bendrovės interneto svetainėje. Sutartyse, be
kitų sąlygų, taip pat numatyti klientų informavimo apie paslaugų tarifų pokyčius terminai, kurių
Bendrovė griežtai laikosi.
Detalizuojant kainodaros pasikeitimus norime paaiškinti, kad Pristatymo mieste tarifai
susideda iš dviejų dalių – fiksuotos vienam leidiniui ir kintamos leidinio svorio vienetui. Bendrovė
pažymi, kad šiuo metu yra keičiama tik kintama Pristatymo mieste tarifo dalis už leidinio svorį, o
fiksuota periodinio leidinio Pristatymo mieste už vienetą dalis lieka nepakitusi. Dėl šios priežasties
tarifo pasikeitimo vertinimas vidutiniu procentiniu dydžiu nėra korektiškas, nes kainos pokytis už
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Pristatymą mieste būtų skirtingas, priklausomai nuo leidinio svorio. Pavyzdžiui, vidutinio 60-90
gramų svorio laikraščio ar žurnalo pristatymo tarifas mieste nuo 2022 m. sausio 1 d. padidės 7-15
ct/vnt. Papildomai atkreiptinas dėmesys, kad miestuose pristatoma apie 1/3 visų leidinių, tad miesto
tarifų augimas, nesikeičiant kaimo tarifams, daugumai leidėjų bendrąsias pristatymo sąnaudas
(visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje) padidintų mažesne apimtimi, t.y. vidutiniam 60-90 gramų
leidiniui, kurio prenumeratorių pasiskirstymas Lietuvoje atitinka vidutinį prenumeratorių
pasiskirstymą (1/3 miestuose ir 2/3 kaimuose), sąnaudų padidėjimas siektų apie 2-6 ct/vnt.
Sunkesniems leidiniams – pvz. pramoginiams žurnalams – šis pokytis būtų ženklesnis, priklausomai
nuo jų svorio.
Bendrovė, suprasdama leidėjų keliamus klausimus, ilgą laiką stengėsi, kad miesto
tarifai būtų kuo palankesni leidėjams – daugiau nei penkerius metus nedidino tarifų, didžiausią
dėmesį skirdama veiklos efektyvumo didinimui, tačiau šiuo metu galimybių neperžiūrėti Pristatymo
mieste tarifų nebeturime. Būtina pažymėti, kad minimu laikotarpiu didžioji dalis Bendrovės
patiriamų sąnaudų infrastruktūros išlaikymui sparčiai augo, o minimalus darbo užmokestis augo
beveik 2,5 karto nuo 300 EUR/mėn. 2015 m. iki 730 EUR/mėn. patvirtintų 2022 m. Atsižvelgdami į
tai, kad darbo užmokesčio kaštai sudaro reikšmingiausią dalį aptariamos paslaugos savikainoje, bei
siekdami užtikrinti darbuotojams orų ir sąžiningą atlygį, sukurti tinkamas darbo sąlygas, negalime
prisiimti nepamatuotos finansinės naštos.
Patikiname, kad Bendrovė visada siekia atsižvelgti į klientų išsakomus lūkesčius,
tačiau šiuo atveju neturi galimybės nedidinti Pristatymo mieste tarifų. Tikimės visų suinteresuotų
šalių supratimo ir konstruktyvaus tolimesnio bendradarbiavimo.
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