
Pašto paslaugos teikimo taisyklių  

1 priedas  
 

 

 

________________________________________________________________________________ 
(asmens pavadinimas arba vardas, pavardė) 

________________________________________________________________________________ 
(asmens kodas, asmens buveinės ar nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, tel., faks., el. paštas, interneto svetainės 

adresas) 

 

 

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai 

Mortos g. 14, LT-03219 Vilnius 

tel. (8 5) 210 5633, faks. (8 5) 216 1564, el. paštas rrt@rrt.lt 

 

 

PRANEŠIMAS 

APIE PAŠTO PASLAUGOS TEIKIMO PRADŽIĄ 

 

            ____________ Nr._____ 
(užpildymo data) 

 

1. Numatomos teikti 

pašto paslaugos rūšys 

❑ korespondencijos siuntų surinkimas, rūšiavimas, vežimas ir pristatymas  

❑ pašto siuntinių surinkimas, rūšiavimas, vežimas ir pristatymas  

❑ registruotųjų pašto siuntų surinkimas, rūšiavimas, vežimas ir pristatymas  

❑ įvertintųjų pašto siuntų surinkimas, rūšiavimas, vežimas ir pristatymas  

❑ išperkamųjų pašto siuntų surinkimas, rūšiavimas, vežimas ir pristatymas  

❑ pašto paslauga, turinti pridėtinę vertę  

❑ pašto siuntų surinkimas, rūšiavimas, vežimas ir pristatymas dideliais kiekiais 

2. Pašto paslaugos 

teikimo pradžios data 

 

3. Lietuvos Respublikos  

teritorija, kurioje 

numatoma teikti pašto 

paslaugą 

 

(buveinės ar nuolatinės 

gyvenamosios vietos 

adresas, tel.) 

 

 

 

 

4. Numatomos teikti 

pašto paslaugos 

aprašymas 

 

5. Numatomos teikti 

pašto paslaugos tarifai 

 



6. Pašto siuntų 

identifikavimo 

priemonės 

(spaudai, žymekliai, 

važtaraščiai ir pan.) 

Yra    []                  

 

 

Nėra  [] 

7. Pašto paslaugos 

teikimo tvarkos aprašas 

(pagal Pašto paslaugos 

teikimo taisyklių 17.1 

punktą) 

Yra    []                  

 

 

Nėra  [] 

8. Duomenys apie 

filialus ir (ar) 

dukterines įmones, 

kuriose numatoma 

teikti pašto  paslaugą 

 

9. Duomenys apie 

kontaktinį asmenį 

vardas, pavardė _____________________________ pareigos  ________________________________________  

tel. _____________________________ faks. _____________________________________________________  

el. paštas  ________________________ 

10. Pranešimo priedai 

1. Teisėtą įsisteigimą patvirtinančių dokumentų (išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo, 

įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre) arba fizinio asmens 

tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos, _____ l. 

2. Dokumentas, patvirtinantis įgaliojimus pasirašyti pranešimą, _____ l. 

3. Prašymas išduoti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos patvirtinimą, kad  

asmuo yra pateikęs pranešimą apie pašto paslaugos teikimo pradžią ir turi teisę teikti 

pašto paslaugą, _____ 1. 

4. ________________________________________________, ______ l. 

 

 Nurodyti, kokiuose Lietuvos miestuose ir rajonuose pašto paslaugą numatoma teikti, į kurias užsienio valstybes numatoma pašto 

siuntas siųsti, iš kurių gauti.  

 

 

_________________________                 ________________        ________________________________________ 

                   (pareigos)                                          (parašas)                                     (vardas, pavardė)  

                                               

_____________ 

 


