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Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 29 d. 

įsakymu Nr. 1V-1025 

 

UNIVERSALIOSIOS PAŠTO PASLAUGOS DIDŽIAUSI TARIFAI  

 

I SKYRIUS 

UNIVERSALIOSIOS PAŠTO PASLAUGOS LIETUVOJE DIDŽIAUSI TARIFAI 

 

1 lentelė. Korespondencijos siunta1 iki 500 gramų 

Eil. 

Nr. 
Universalioji pašto paslauga  

Vienos pašto siuntos siuntimo tarifas be 

pridėtinės vertės mokesčio, eurais 

nepirmenybinės pašto 

siuntos  

pirmenybinės pašto 

siuntos 

1. Iki 20 gramų 0,49 0,55 

2. Sunkesnė kaip 20 gramų, iki 50 gramų 0,59 0,65 

3. Sunkesnė kaip 50 gramų, iki 100 gramų 0,69 0,75 

4. Sunkesnė kaip 100 gramų, iki 500 gramų 0,79 0,85 

 

2 lentelė. Didelių matmenų korespondencijos siunta2 iki 2000 gramų 

Eil. 

Nr. 
Universalioji pašto paslauga  

Vienos pašto siuntos siuntimo tarifas be 

pridėtinės vertės mokesčio, eurais 

nepirmenybinės pašto 

siuntos 

pirmenybinės pašto 

siuntos 

1. Iki 100 gramų 0,79 0,85 

2. Sunkesnė kaip 100 gramų, iki 500 gramų 0,99 1,05 

3. Sunkesnė kaip 500 gramų, iki 1000 gramų 1,19 1,25 

4. 
Sunkesnė kaip 1000 gramų, iki 2000 

gramų 

1,59 1,65 

 

3 lentelė. Pašto siuntinys3, 4, 5  iki 10 kilogramų (kartu su registravimo paslauga) 

Eil. 

Nr. 
Universalioji pašto paslauga 

Vienos pašto siuntos siuntimo tarifas be 

pridėtinės vertės mokesčio, eurais 

1. Už kiekvieną pašto siuntinį 2,40 

2. Už kiekvieną visą ar ne visą kilogramą 0,14 

 

4 lentelė. Korespondencijos siuntos1, didelių matmenų korespondencijos siuntos2 ar pašto 

siuntinio registravimas3, 4 ir (ar) įvertinimas 

Eil. 

Nr. 
Universalioji pašto paslauga 

Vienos pašto siuntos siuntimo tarifas be 

pridėtinės vertės mokesčio, eurais 

1. 

Korespondencijos siuntos arba didelių 

matmenų korespondencijos siuntos 

registravimas 

0,58 

2. 

Korespondencijos siuntos arba didelių 

matmenų korespondencijos siuntos 

registravimas ir įvertinimas 

3,48 
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3. Pašto siuntinio įvertinimas 3,48 

 

II SKYRIUS 

UNIVERSALIOSIOS TARPTAUTINĖS PAŠTO PASLAUGOS DIDŽIAUSI TARIFAI 

 

5 lentelė. Korespondencijos siunta1 iki 500 gramų 

Eil. 

Nr. 
Universalioji pašto paslauga  

Vienos pašto siuntos siuntimo tarifas be pridėtinės vertės 

mokesčio, eurais 

nepirmenybinės pašto siuntos pirmenybinės pašto siuntos  

į Europos 

Sąjungos 

valstybes 

nares 

į kitas  

valstybes 

į Europos 

Sąjungos 

valstybes 

nares 

į kitas  

valstybes 

1. Iki 20 gramų 0,75 0,71 0,81 0,84 

2. 
Sunkesnė kaip 20 gramų, iki 50 

gramų 
0,84 0,75 1,00 0,97 

3. 
Sunkesnė kaip 50 gramų, iki 100 

gramų 
1,13 0,84 1,29 1,27 

4. 
Sunkesnė kaip 100 gramų, iki 

500 gramų 
1,98 2,09 2,37 3,40 

 

6 lentelė. Didelių matmenų korespondencijos siunta2 iki 2000 gramų 

Eil. 

Nr. 
Universalioji pašto paslauga  

Vienos pašto siuntos siuntimo tarifas be pridėtinės vertės 

mokesčio, eurais 

nepirmenybinės pašto siuntos pirmenybinės pašto siuntos  

į Europos 

Sąjungos 

valstybes 

nares 

į kitas  

valstybes 

į Europos 

Sąjungos 

valstybes 

nares 

į kitas  

valstybes 

1. Iki 100 gramų 1,42 1,26 1,85 1,67 

2. 
Sunkesnė kaip 100 gramų, iki 

500 gramų 
2,52 3,13 2,93 3,91 

3. 
Sunkesnė kaip 500 gramų, iki 

1000 gramų 
4,63 6,95 5,21 7,82 

4. 
Sunkesnė kaip 1000 gramų, iki 

2000 gramų 
6,95 10,43 7,53 11,58 

 

7 lentelė. Pašto siuntinys3, 4, 5 iki 10 kilogramų (kartu su registravimo paslauga) 

Eil. 

Nr. 
Universalioji pašto paslauga 

Vienos pašto siuntos siuntimo tarifas be 

pridėtinės vertės mokesčio, eurais 

į Europos Sąjungos 

valstybes nares 
į kitas valstybes 

 

Už pašto siuntinio siuntimą mokama pagal tarptautinių pašto siuntinių tarifus. Pašto siuntinių 

apdorojimo Lietuvoje dalis:  
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1. Už kiekvieną pašto siuntinį 5,07 5,07 

2. Už kiekvieną visą ar ne visą kilogramą 0,14 0,14 

 

8 lentelė. Korespondencijos siuntos1, 6, didelių matmenų korespondencijos siuntos2, 6 ar pašto 

siuntinio3, 4 registravimas ir (ar) įvertinimas 

Eil. 

Nr. 
Universalioji pašto paslauga 

Vienos pašto siuntos siuntimo 

tarifas be pridėtinės vertės 

mokesčio, eurais 

1. 
Pirmenybinės korespondencijos siuntos arba pirmenybinės 

didelių matmenų korespondencijos siuntos registravimas  
2,03 

2. 

Pirmenybinės korespondencijos siuntos arba pirmenybinės 

didelių matmenų korespondencijos siuntos registravimas ir 

įvertinimas  

3,48 

3. Pašto siuntinio įvertinimas 3,48 

 

Pastabos: 

1. Korespondencijos siuntos didžiausi galimi matmenys: ilgis 381 mm, plotis 305 mm, aukštis 

20 mm. 

2. Didelių matmenų korespondencijos siuntos didžiausi galimi matmenys: bet kuris matmuo 

turi neviršyti 600 mm, o siuntos ilgio, pločio ir aukščio suma turi neviršyti 900 mm; ritinio formos 

siuntos bet kuris matmuo turi neviršyti 900 mm, o ilgio ir dvigubo skersmens suma turi neviršyti 

1040 mm.  

3. Pašto siuntinio didžiausi galimi matmenys: bet kuris matmuo turi neviršyti 1,05 m, o ilgio 

ir didžiausios apimties, matuojamos bet kuria kita kryptimi nei ilgis, suma turi neviršyti 2 m. 

4. Pašto siuntinio su žyma „Encombrant“ („Didelių matmenų“) didžiausi galimi matmenys: 

bet kuris matmuo turi neviršyti 1,50 m, o ilgio ir didžiausios apimties, matuojamos bet kuria kita 

kryptimi nei ilgis, suma turi neviršyti 3 m. 

5. Pašto siuntiniui su žyma „Encombrant“ („Didelių matmenų“) papildomai taikomi 50 

procentų dydžio 3 arba 7 lentelėje nurodyti siuntimo tarifai. 

6. Registruojamos arba registruojamos ir įvertinamos gali būti tik pirmenybinės 

korespondencijos siuntos arba pirmenybinės didelių matmenų korespondencijos siuntos. 

7. Nemokamai siunčiamos korespondencijos siuntos su žyma „Cécogrammes“ 

(„Sekograma“), korespondencijos siuntos, adresuotos karo belaisviams su žyma „Service des 

prisonniers de guerre“ („Karo belaisvių tarnyba“) ir internuotiems civiliams asmenims su žyma 

„Service des internés civils“ („Internuotų civilių asmenų tarnyba“) arba siunčiamos šių asmenų. 
 

__________________ 

 

 


