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

klausimą dėl universaliosios pašto paslaugos didžiausių tarifų nustatymo. 

  

Taryba n u s t a t ė:  

 

(1) Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – RRT) 2022 m. birželio 1 d. gavo 

universaliosios pašto paslaugos teikėjo akcinės bendrovės Lietuvos pašto (toliau – Bendrovė) 

2022 m. gegužės 31 d. raštą Nr. 3-2022-02409 „Dėl universaliosios pašto paslaugos teikėjo akcinės 

bendrovės Lietuvos pašto 2021 metų sąnaudų apskaitos sistemos, universaliosios pašto paslaugos 

teikėjo ataskaitų ir ataskaitų analitinių priedų“, kuriuo Bendrovė kartu su 2021 m. metine ataskaita ir 

jos analitiniais priedais pateikė ir prašymą pakeisti universaliosios pašto paslaugos didžiausius tarifus 

(toliau – Prašymas). 

(2) RRT, išanalizavusi Bendrovės Prašymą, nustatė, kad Bendrovė siūlo keisti ne tik 

universaliosios pašto paslaugos didžiausius tarifus, bet ir peržiūrėti universaliosios pašto paslaugos 

kainodarą. Lietuvoje siunčiamų pašto siuntų kainodaroje Bendrovė siūlo sujungti universaliosios 

pašto paslaugos svorio pakopas, paliekant mažų matmenų korespondencijos siuntų svorio pakopas 

iki 50 g ir 51–500 g, o didelių matmenų korespondencijos siuntų – iki 500 g ir 501–2000 g. Taip pat, 

pagal Bendrovės Prašymą, Lietuvoje siunčiamosios korespondencijos tarifus siūloma vidutiniškai 

didinti apie 90 proc., o siuntinių tarifus – 47 proc. už vnt. ir 700 proc. už kg. Tarptautinių siunčiamųjų 

pašto siuntų kainodaroje Bendrovė siūlo atsisakyti tarptautinės siunčiamosios korespondencijos 

skirstymo į siunčiamą į Europos Sąjungos valstybes nares ir į kitas valstybes ir nustatyti individualų 

siuntimo į kiekvieną valstybę universaliosios pašto paslaugos tarifą, taip pat atsisakyti 

nepirmenybinių tarptautinių siunčiamųjų korespondencijos siuntų ir palikti tik pirmenybines. Pagal 

Bendrovės Prašymą, tarptautinės siunčiamosios korespondencijos tarifai vidutiniškai didėtų 63 proc., 

tarptautinių siuntinių apdorojimo Lietuvoje dalies tarifai mažėtų 19 proc. už vnt. ir didėtų 333 proc. 

už kg, įvertinimo mokestis būtų sumažintas 70 proc. ir suvienodintas su įvertinimo mokesčiu, taikomu 

Lietuvoje siunčiamoms pašto siuntoms.  

(3) Tarybos 2022 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. TN-50 „Dėl akcinės bendrovės Lietuvos 

pašto prašymo dėl nuostolingos universaliosios pašto paslaugos kompensavimo pagrįstumo“ RRT 

priėmė išvadą, kuria konstatavo, kad Bendrovės pagal Nuostolingos universaliosios pašto paslaugos 

kompensavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 10 d. 

nutarimu Nr. 310 „Dėl Nuostolingos universaliosios pašto paslaugos kompensavimo taisyklių 

patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 236 „Dėl 

Nuostolingų universaliųjų pašto paslaugų kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo 

netekusiu galios“ (toliau – Nuostolių kompensavimo taisyklės) pateiktas prašymas kompensuoti dėl 

nuostolingos universaliosios pašto paslaugos teikimo už 2021 m. patirtų 5 119 918 Eur (penkių 

milijonų šimto devyniolikos tūkstančių devynių šimtų aštuoniolikos eurų) nuostolių sumą yra 
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pagrįstas, t. y. konstatavo, kad įpareigojimo teikti universaliąją pašto paslaugą vykdymas Bendrovei 

2021 m. buvo nuostolingas ir sudarė jai nepagrįstai didelę finansinę naštą.  

 

Taryba k o n s t a t u o j a:   

 

(4) Lietuvos Respublikos pašto įstatymo 3 straipsnio 22 dalyje nustatyta, kad universalioji 

pašto paslauga – teisės aktų nustatytos kokybės pašto paslauga, kuri už prieinamą kainą turi būti 

teikiama visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje visiems tokią paslaugą pageidaujantiems gauti 

naudotojams.  

(5) Pagal Pašto įstatymo 14 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos teritorijoje turi būti 

užtikrintas šios universaliosios pašto paslaugos teikimas: iki 2 kg vietinių bei tarptautinių pašto siuntų 

ir iki 10 kg vietinių bei tarptautinių pašto siuntinių surinkimas, rūšiavimas, vežimas ir pristatymas; 

registruotųjų ir įvertintųjų vietinių bei tarptautinių pašto siuntų surinkimas, rūšiavimas, vežimas ir 

pristatymas; iki 20 kg pašto siuntinių, gautų iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos 

ekonominės erdvės valstybių, pristatymas. Pagal Pašto įstatymo 14 straipsnio 3 dalį, aukščiau minėtų 

pašto siuntų siuntimas dideliais kiekiais (1 000 ir daugiau korespondencijos siuntų arba 250 ir daugiau 

pašto siuntinių per mėnesį) pagal sutartį nelaikomas universaliosios pašto paslaugos teikimu, o 

vadovaujantis to paties straipsnio 4 dalimi, universaliosiomis pašto paslaugomis nelaikomos ir pašto 

paslaugos, turinčios pridėtinę vertę (pvz., per kurjerius ar pašto siuntų savitarnos terminalus teikiamos 

pašto paslaugos, kurių pristatymą ir įteikimą galima sekti realiu laiku). 

(6) Pašto įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatyta, kad RRT pagal pašto siuntų svorio 

pakopas tvirtina universaliosios pašto paslaugos didžiausius tarifus. 

(7) Vadovaujantis Pašto įstatymo 14 straipsnio 5 dalimi, universaliosios pašto paslaugos 

tarifai turi būti prieinami visiems naudotojams, pagrįsti šios paslaugos sąnaudomis, skaidrūs ir 

nediskriminaciniai.  

(8) Vadovaujantis Pašto įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 9 punktu, universaliosios pašto 

paslaugos teikėjas privalo universaliosios pašto paslaugos tarifus pagrįsti sąnaudomis. 

(9) Nuostolių kompensavimo taisyklių 15.1 papunktyje numatyta, kad jeigu RRT nustatė, jog 

Bendrovės, kaip universaliosios pašto paslaugos teikėjo, prašymas dėl universaliosios pašto 

paslaugos teikimo nuostolių kompensavimo buvo pagrįstas, RRT turi teisę svarstyti ir priimti 

sprendimus dėl universaliosios pašto paslaugos didžiausių tarifų pakeitimo. 

 (10) Pagal Pašto įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 13 punktą ir 16 straipsnio 2 dalies 8 punktą, 

RRT nustato universaliosios pašto paslaugos teikėjui pagrindinius sąnaudų apskaitos tvarkymo 

principus ir sąnaudų apskaitos sistemai keliamus reikalavimus, taip pat kitus su sąnaudų apskaitos 

sistema susijusius reikalavimus 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), 

kuriomis vadovaudamasis universaliosios pašto paslaugos teikėjas privalo tvarkyti apskaitą, joje 

aiškiai atskirdamas kiekvieną universaliąją pašto paslaugą ir su universaliąja pašto paslauga 

nesusijusią pašto paslaugą. 

(11) Vadovaudamasi Sąnaudų apskaitos taisyklių 30.1.4 papunkčiu, Bendrovė vieną kartą per 

ataskaitinį laikotarpį ne vėliau kaip iki kito ataskaitinio laikotarpio birželio 1 d. parengia metinę 

ataskaitą ir kartu su ja pateikia ketinamų (planuojamų) keisti universaliosios pašto paslaugos kainų 

sąrašą, nurodydama kainų keitimo priežastis, ir pateikdama pagrindimo sąnaudomis skaičiavimus su 

konkrečiomis nuorodomis į metinės ataskaitos analitinių priedų informaciją. 

(12) Taryba, atsižvelgdama į Pašto įstatyme, Nuostolių kompensavimo taisyklėse ir Sąnaudų 

apskaitos taisyklėse nustatytą reglamentavimą, įvertinusi Prašymą, kartu su juo pateiktą ir kitą turimą 

susijusią informaciją, konstatuoja, kad: 

(12.1) Atsižvelgiant į tai, kad įpareigojimo teikti universaliąją pašto paslaugą vykdymas 

Bendrovei 2021 m. buvo nuostolingas ir sudarė jai nepagrįstai didelę finansinę naštą, universaliosios 

pašto paslaugos didžiausi tarifai turi būti didinami. 
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(12.2) Bendrovė savo Prašymą grindė 2021 m. faktiškai patirtomis universaliosios pašto 

paslaugos teikimo sąnaudomis, papildomai prie jų pridėdama sąnaudų didėjimo prognozę po 12 proc. 

2022 m. ir 2023 m. Vadovaudamasi Sąnaudų apskaitos taisyklių 30.1.4 papunkčiu, Bendrovė gali 

pateikti siūlomų keisti universaliosios pašto paslaugų kainų sąrašą, tačiau tokiame siūlyme turi būti 

nurodytos ne tik kainų keitimo priežastys, bet ir pateikti pagrindimo sąnaudomis skaičiavimai su 

konkrečiomis nuorodomis į metinės ataskaitos analitinių priedų informaciją. Kartu su Bendrovės 

sąnaudų didėjimo prognozių įvertinimu nebuvo pateikti detalūs skaičiavimai ir juos pagrindžiantys 

įrodymai, t. y. Bendrovė nepateikė visos savo veiklos sąnaudų, patirtų 2022 m. ir 2023 m., 

modeliavimo, įskaitant ir sąnaudas mažinančių veiksnių vertinimą (pvz., sąnaudų mažėjimo 

prognozių dėl įvykdytų veiklos efektyvinimo pertvarkų, darbuotojų skaičiaus mažinimo ir pan.), ir 

konkrečių vertinimų, kokią tai turės įtaką konkrečiuose metinės ataskaitos analitiniuose prieduose 

pateiktai informacijai. Atsižvelgiant į tai, nustatant universaliosios pašto paslaugos didžiausius 

tarifus, vadovaujamasi Bendrovės 2021 m. faktiškai patirtomis universaliosios pašto paslaugos 

teikimo sąnaudomis, kurios pagal Sąnaudų apskaitos taisyklių 33 punktą buvo patikrintos 

nepriklausomo auditoriaus. 

(12.3) Atsižvelgiant į tai, kad 2021 m., naudojantis universaliąja pašto paslauga, vienam 

Lietuvos gyventojui teko 1,39 per metus išsiųstos pašto siuntos, o vienam Lietuvos namų ūkiui – 3,19 

per metus išsiųstos pašto siuntos, laikytina, kad universalioji pašto paslauga neužima reikšmingos 

Lietuvos gyventojui tenkančios vartojimo prekių ir paslaugų krepšelio dalies, todėl universaliosios 

pašto paslaugos didžiausi tarifai, nustatyti pagal Bendrovės 2021 m. faktiškai patirtas universaliosios 

pašto paslaugos teikimo sąnaudas, atitinka prieinamumo kriterijų. 

(12.4) Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės 2021 m. faktiškai patirtos universaliosios pašto 

paslaugos teikimo sąnaudos yra teisės aktų nustatyta tvarka įvertintos ir atitinka Sąnaudų apskaitos 

taisyklių reikalavimus, o universaliosios pašto paslaugos didžiausi tarifai pagal jas nustatomi 

neišskiriant atskirų naudotojų grupių, universaliosios pašto paslaugos didžiausi tarifai, nustatyti pagal 

Bendrovės 2021 m. faktiškai patirtas universaliosios pašto paslaugos teikimo sąnaudas, atitinka 

skaidrumo ir nediskriminavimo kriterijus. 

(12.5) Įvertinus tai, kad siunčiamųjų korespondencijos siuntų kiekiai nuolat mažėja, o iš jų vis 

didesnę dalį sudaro siunčiamos sunkesnės korespondencijos siuntos, taip pat siekiant kainodaros 

paprastumo, nėra pagrindo prieštarauti Bendrovės siūlymui sujungti universaliosios pašto paslaugos 

svorio pakopas, paliekant mažų matmenų korespondencijos siuntų svorio pakopas iki 50 g ir 51–500 

g, o didelių matmenų korespondencijos siuntų – iki 500 g ir 501–2000 g.   

(12.6) Įvertinus Bendrovės siūlymą keisti tarptautinių siunčiamųjų pašto siuntų kainodarą ir 

atsižvelgiant į Bendrovės Prašymą suteikti galimybę lanksčiau reaguoti į tarptautinių partnerių 

vykdomus kainų pokyčius, konstatuotina, kad tarptautinių korespondencijos siuntų ir tarptautinių 

pašto siuntinių kainodaroje turi būti laikomasi bendrų principų, t. y. nustatytina, kad galutinį 

tarptautinės siunčiamosios universaliosios pašto paslaugos didžiausią tarifą sudaro tarptautinės pašto 

siuntos apdorojimo Lietuvoje dalis, universaliosios pašto paslaugos teikėjo pagal patiriamas sąnaudas 

apskaičiuota tarptautinės pašto siuntos vežimo iki paskirties vietos dalis (tarptautinis tranzitas) bei 

tarptautinių galutinių atsiskaitymų tarp universaliosios pašto paslaugos teikėjų už tarptautinių pašto 

siuntų pristatymą paskirties šalyje dalis. Bendrovė privalo sekti einamąsias su tarptautiniais 

atsiskaitymais susijusias sąnaudas (tranzito ir galutinių atsiskaitymų) ir užtikrinti, kad atitinkamos 

faktiškai taikomų tarptautinės siunčiamosios universaliosios pašto paslaugos tarifų dalys būtų 

pagrįstos sąnaudomis. 

(12.7) Įvertinus tai, kad tarptautinės siunčiamosios nepirmenybinės ir pirmenybinės 

korespondencijos siuntos siuntimo sąnaudos iš esmės yra vienodos ir siekiant užtikrinti, kad visos 

tarptautinės siunčiamosios korespondencijos siuntos būtų apdorojamos, skirstomos ir siunčiamos 

remiantis pirmenybinių siuntų procesu, nėra pagrindo prieštarauti Bendrovės siūlymui nustatyti tik 

pirmenybinėms tarptautinėms siunčiamosioms korespondencijos siuntoms taikomą didžiausią tarifą.  

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pašto įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 5 punktu,  
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Taryba n u t a r i a:  

 

1. Patvirtinti: 

1.1. Universaliosios pašto paslaugos Lietuvoje didžiausius tarifus: 

1.1.1. Mažų matmenų korespondencijos siuntų: 

Eil. 

Nr. 
Universalioji pašto paslauga  

Vienos pašto siuntos siuntimo tarifas be 

pridėtinės vertės mokesčio, eurais 

nepirmenybinė pašto 

siunta  

pirmenybinė pašto 

siunta 

1. Iki 50 gramų 1,20 1,30 

2. Sunkesnė kaip 50 gramų, iki 500 gramų 1,50 1,55 

 

1.1.2. Didelių matmenų korespondencijos siuntų:  

Eil. 

Nr. 
Universalioji pašto paslauga  

Vienos pašto siuntos siuntimo tarifas be 

pridėtinės vertės mokesčio, eurais 

nepirmenybinė pašto 

siunta 

pirmenybinė pašto 

siunta 

1. Iki 500 gramų 1,40 1,50 

2. Sunkesnė kaip 500 gramų, iki 2000 gramų 1,75 1,80 

 

1.1.3. Registruotųjų mažų matmenų korespondencijos siuntų: 

Eil. 

Nr. 
Universalioji pašto paslauga  

Vienos pašto siuntos siuntimo tarifas be 

pridėtinės vertės mokesčio, eurais 

nepirmenybinė pašto 

siunta  

pirmenybinė pašto 

siunta 

1. Iki 50 gramų 1,80 1,90 

2. Sunkesnė kaip 50 gramų, iki 500 gramų 2,10 2,20 

 

1.1.4. Registruotųjų didelių matmenų korespondencijos siuntų:  

Eil. 

Nr. 
Universalioji pašto paslauga  

Vienos pašto siuntos siuntimo tarifas be 

pridėtinės vertės mokesčio, eurais 

nepirmenybinė pašto 

siunta 

pirmenybinė pašto 

siunta 

1. Iki 500 gramų 2,05 2,10 

2. Sunkesnė kaip 500 gramų, iki 2000 gramų 2,35 2,40 

 

1.1.5. Pašto siuntinių 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 3,00 

2. Už kiekvieną visą ar ne visą kilogramą 0,90 

 

1.1.6. Registruotųjų pašto siuntų įvertinimo: 



5 

 

Universalioji pašto paslauga 
Vienos pašto siuntos įvertinimo tarifas be 

pridėtinės vertės mokesčio, eurais 

Registruotosios pašto siuntos įvertinimas 0,30 

 

1.2. Tarptautinių siunčiamųjų pašto siuntų apdorojimo Lietuvoje didžiausius tarifus: 

1.2.1. Mažų matmenų korespondencijos siuntų: 

Eil. 

Nr. 
Universalioji pašto paslauga  

Vienos pirmenybinės pašto siuntos apdorojimo 

Lietuvoje tarifas be pridėtinės vertės mokesčio, 

eurais 

1. Iki 20 gramų 0,82 

2. Sunkesnė kaip 20 gramų, iki 50 gramų 1,02 

3. Sunkesnė kaip 50 gramų, iki 100 gramų 1,18 

4. Sunkesnė kaip 100 gramų, iki 500 gramų 1,25 

 

1.2.2. Didelių matmenų korespondencijos siuntų:  

Eil. 

Nr. 
Universalioji pašto paslauga  

Vienos pirmenybinės pašto siuntos apdorojimo 

Lietuvoje tarifas be pridėtinės vertės mokesčio, 

eurais 

1. Iki 100 gramų 0,50 

2. Sunkesnė kaip 100 gramų, iki 500 gramų 0,64 

3. Sunkesnė kaip 500 gramų, iki 1000 gramų 0,92 

4. 
Sunkesnė kaip 1000 gramų, iki 2000 

gramų 
1,42 

 

1.2.3. Registruotųjų mažų matmenų korespondencijos siuntų: 

Eil. 

Nr. 
Universalioji pašto paslauga  

Vienos pirmenybinės pašto siuntos apdorojimo 

Lietuvoje tarifas be pridėtinės vertės mokesčio, 

eurais 

1. Iki 20 gramų 0,82 

2. Sunkesnė kaip 20 gramų, iki 50 gramų 0,80 

3. Sunkesnė kaip 50 gramų, iki 100 gramų 0,82 

4. Sunkesnė kaip 100 gramų, iki 500 gramų 0,89 

 

1.2.4. Registruotųjų didelių matmenų korespondencijos siuntų: 

Eil. 

Nr. 
Universalioji pašto paslauga  

Vienos pirmenybinės pašto siuntos apdorojimo 

Lietuvoje tarifas be pridėtinės vertės mokesčio, 

eurais 

1. Iki 100 gramų 0,83 

2. Sunkesnė kaip 100 gramų, iki 500 gramų 0,95 

3. Sunkesnė kaip 500 gramų, iki 1000 gramų 1,18 

4. 
Sunkesnė kaip 1000 gramų, iki 2000 

gramų 

1,57 

 

1.2.5. Pašto siuntinių iki 10 kilogramų (kartu su registravimo paslauga): 
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Eil. 

Nr. 
Universalioji pašto paslauga 

Vieno pašto siuntinio apdorojimo Lietuvoje 

tarifas be pridėtinės vertės mokesčio, eurais 

1. Už kiekvieną pašto siuntinį 1,68 

2. Už kiekvieną visą ar ne visą kilogramą 0,49 

 

1.2.6. Registruotųjų pašto siuntų įvertinimo: 

Universalioji pašto paslauga 
Vienos pašto siuntos įvertinimo tarifas be 

pridėtinės vertės mokesčio, eurais 

Registruotosios pašto siuntos įvertinimas 0,30 

 

2. Nustatyti, kad: 

2.1.  Tarptautinės siunčiamosios universaliosios pašto paslaugos didžiausią tarifą sudaro šios 

dalys: 

2.1.1. šio nutarimo 1.2.1–1.2.5 papunkčiuose nurodyta tarptautinės siunčiamosios pašto 

siuntos apdorojimo Lietuvoje dalis;  

2.1.2. universaliosios pašto paslaugos teikėjo pagal patiriamas einamojo laikotarpio sąnaudas 

apskaičiuota šio nutarimo 1.2.1–1.2.5 papunkčiuose nurodytos tarptautinės siunčiamosios pašto 

siuntos vežimo iki paskirties vietos dalis;  

2.1.3 faktinė tarptautinių galutinių atsiskaitymų tarp universaliųjų pašto paslaugų teikėjų už 

šio nutarimo 1.2.1–1.2.5 papunkčiuose nurodytos tarptautinės siunčiamosios pašto siuntos pristatymą 

gavėjui dalis. 

2.2. Universaliosios pašto paslaugos teikėjas privalo universaliosios pašto paslaugos 

didžiausius tarifus taikyti laikydamasis šių reikalavimų: 
2.2.1. Mažų matmenų korespondencijos siuntos didžiausi galimi matmenys: ilgis 381 mm, 

plotis 305 mm, aukštis 20 mm, maksimalus svoris – 500 g. 

2.2.2. 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, maksimalus svoris – 2000 g.  

2.2.3. 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. 

2.2.4. 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. 

2.2.5. Pašto siuntiniui su žyma „Encombrant“ („Didelių matmenų“) taikomi 50 procentų 

didesni 5 arba 11 lentelėje nurodyti tarifai. 

2.2.6. Registruotosios mažų matmenų korespondencijos siuntos arba registruotosios didelių 

matmenų korespondencijos siuntos yra tik pirmenybinės korespondencijos siuntos. 

2.3 Korespondencijos siuntos su žyma „Cécogrammes“ („Sekograma“), taip pat 

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 šiame punkte nurodytų asmenų turi būti 

siunčiamos nemokamai. 

 

3. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2023 m. vasario 1 d. 
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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 narys, pavaduojantis Tarybos pirmininką 

 

Vygantas Vaitkus   
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