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2022 m. lapkričio 11 d. Nr. 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos taryba (toliau – Taryba) išnagrinėjo 

klausimą dėl akcinės bendrovės Lietuvos pašto (toliau – Bendrovė) prašymo dėl nuostolingos 

periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos (toliau – 

periodika) kompensavimo už 2022 m. I pusmetį.  

  

Taryba nustatė:  

 

 (1) Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – RRT) 2022 m. rugsėjo 30 d. 

gavo Bendrovės 2022 m. rugsėjo 29 d. raštą Nr. 3-2022-04216 „Prašymas dėl nuostolingos periodinių 

leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos kompensavimo“ (toliau 

– Prašymas), kuriuo Bendrovė pateikė prašymą dėl nuostolingos periodikos kompensavimo. Prašoma 

kompensuoti periodikos nuostolių suma už 2022 m. I pusm. yra 4 282 887,18 Eur (keturi milijonai 

du šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai aštuoniolika 

centų). 

(2) RRT, atlikusi Prašymo ir kartu su Prašymu pateiktos informacijos vertinimą, nustatė, kad 

Prašymas ir kartu su Prašymu pateikta informacija atitinka Nuostolingos periodinių leidinių 

pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos kompensavimo taisyklių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 835 „Dėl 

Nuostolingos periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams 

paslaugos kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Kompensavimo taisyklės) 6–8 punktuose 

nurodytus reikalavimus.  

(3) Taryba 2022 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. TN-37 „Dėl akcinės bendrovės Lietuvos pašto 

prašymo dėl nuostolingos periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių 

prenumeratoriams paslaugos kompensavimo priėmimo nagrinėti“ (toliau – Nutarimas) nutarė priimti 

Prašymą nagrinėti. RRT 2022 m. spalio 13 d. raštu Nr. (67.13Mr)1B-2761 informavo Bendrovę apie 

priimtą Nutarimą. 

(4) RRT, atlikdama kartu su Prašymu pateiktos informacijos vertinimą, 2022 m. spalio 14 d. 

raštu Nr. (67.13Mr)1B-2767 „Dėl nuostolingos periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų 

vietovių prenumeratoriams paslaugos kompensavimo“ (toliau – RRT raštas Nr. (67.13Mr)1B-2767) 

kreipėsi į Bendrovę ir paprašė detaliai paaiškinti, dėl kokių priežasčių 2022 m. I pusm., palyginti su 

2021 m. I pusm., padidėjo periodikai priskirtos su Bendrovės darbuotojais susijusios ir transporto 

sąnaudos. 

(5) Bendrovė, atsakydama į RRT raštą Nr. (67.13Mr)1B-2767, 2022 m. spalio 20 d. raštu Nr. 

3-2022-04602 „Dėl nuostolingos periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių 
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prenumeratoriams paslaugos kompensavimo“ (toliau – Raštas Nr. 3-2022-04602) pateikė RRT 

paaiškinimus. 

 

Taryba konstatuoja:  

 

(6) Vadovaudamasi Kompensavimo taisyklių 11 punktu, RRT įvertina teikėjo pateiktų 

duomenų ir skaičiavimų pagrįstumą ir atitiktį Universaliosios pašto paslaugos teikėjo sąnaudų 

apskaitos taisyklėse, patvirtintose RRT direktoriaus 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1V-625 „Dėl 

Universaliosios pašto paslaugos teikėjo sąnaudų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Sąnaudų 

apskaitos taisyklės) nustatytiems reikalavimams, parengia ir raštu pateikia Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministerijai išvadą dėl praėjusio 6 mėnesių laikotarpio duomenų ir skaičiavimų. 

(7) RRT įvertinusi Prašymą ir kartu su Prašymu bei Raštu Nr. 3-2022-04602 (toliau kartu – 

Dokumentai) pateiktą informaciją, duomenų ir skaičiavimų pagrįstumą ir atitiktį Sąnaudų apskaitos 

taisyklėse nustatytiems reikalavimams, neatitikimų nenustatė. 

 

Vadovaudamasi Nuostolingos periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių 

prenumeratoriams paslaugos kompensavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2012 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 835 „Dėl Nuostolingos periodinių leidinių pristatymo kaimo 

gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos kompensavimo taisyklių patvirtinimo“, 11 punktu,  

 

Taryba n u t a r i a: 

 

Pripažinti, kad akcinės bendrovės Lietuvos pašto pateikti duomenys ir skaičiavimai dėl 

prašomos kompensuoti 4 282 887,18 Eur (keturių milijonų dviejų šimtų aštuoniasdešimt dviejų 

tūkstančių aštuonių šimtų aštuoniasdešimt septynių eurų aštuoniolikos centų) nuostolių sumos, 

patirtos už 2022 metų I pusmetį dėl nuostolingos periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų 

vietovių prenumeratoriams paslaugos teikimo, yra pagrįsti ir atitinka Universaliosios pašto paslaugos 

teikėjo sąnaudų apskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 

direktoriaus 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1V-625 „Dėl Universaliosios pašto paslaugos teikėjo 

sąnaudų apskaitos taisyklių patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus. 

 

Šis nutarimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus 

apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

nustatyta tvarka ir sąlygomis 

 

 

Tarybos pirmininkė 

 

Jūratė Šovienė   
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