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DĖL GAUTO KREIPIMOSI

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas (toliau – Bendrovė) gavo Šiaulių miesto savivaldybės

gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ 2022-02-14 kreipimąsi „Dėl įmokų iš gyventojų

priėmimo mokesčio padidinimo“. Toliau teikiame atsakymą. Bendrovės paslaugų kainų didinimą

lemia situacija  rinkoje bei  augančios paslaugų teikimo sąnaudos. Per pastaruosius metus išaugo

įmokų priėmimo kaštai,  taip  pat  kitos  sąnaudos,  kurias   sudaro  augantis  darbo užmokestis  bei

pabrangę  energetiniai  resursai  (kuras,  šildymas,  elektra),  vykdomos  būtinosios  investicijos  į

technologinius sprendimus, siekiant kokybiško paslaugų teikimo ateityje.

Atsižvelgiant į situaciją rinkoje ir toliau augančias sąnaudas, 2022 metais galimi įmokų

kainodaros pokyčiai, apie kuriuos Bendrovė informuos per atitinkamą terminą.

Kontaktų centro skyriaus vadovė                                                                    Viktorija Radiukevič

Ramutė Piliauskienė, tel. 1842, el. p. info  @post.lt   

J. Jasinskio g. 16
03500 Vilnius

Tel. 8 700 55 400 
Faks. (8 5) 216 3204
El. p. info@post.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre, kodas 121215587
PVM mokėtojo kodas LT212155811
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą 
www.lietuvospastas.lt/privatumo-pranesimas 

http://www.lietuvospastas.lt/privatumo-pranesimas
mailto:info@post.lt
mailto:vytautas.kabaila@gmail.com




AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS PAŠTAS


Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų 
asociacija "Visuomeninės iniciatyvos"
Krymo g. 8-22
78255 Šiauliai


2022-02-22
Į 2022-02-14


Nr.
Nr.


3-2022-00812
6V


Siunčiama el. paštu 
vytautas.kabaila@gmail.com


DĖL GAUTO KREIPIMOSI


Akcinė bendrovė Lietuvos paštas (toliau – Bendrovė) gavo Šiaulių miesto savivaldybės


gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ 2022-02-14 kreipimąsi „Dėl įmokų iš gyventojų


priėmimo mokesčio padidinimo“. Toliau teikiame atsakymą. Bendrovės paslaugų kainų didinimą


lemia situacija  rinkoje bei  augančios paslaugų teikimo sąnaudos. Per pastaruosius metus išaugo


įmokų priėmimo kaštai,  taip  pat  kitos  sąnaudos,  kurias   sudaro  augantis  darbo užmokestis  bei


pabrangę  energetiniai  resursai  (kuras,  šildymas,  elektra),  vykdomos  būtinosios  investicijos  į


technologinius sprendimus, siekiant kokybiško paslaugų teikimo ateityje.


Atsižvelgiant į situaciją rinkoje ir toliau augančias sąnaudas, 2022 metais galimi įmokų


kainodaros pokyčiai, apie kuriuos Bendrovė informuos per atitinkamą terminą.


Kontaktų centro skyriaus vadovė                                                                    Viktorija Radiukevič


Ramutė Piliauskienė, tel. 1842, el. p. info  @post.lt   


J. Jasinskio g. 16
03500 Vilnius


Tel. 8 700 55 400 
Faks. (8 5) 216 3204
El. p. info@post.lt


Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre, kodas 121215587
PVM mokėtojo kodas LT212155811
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą 
www.lietuvospastas.lt/privatumo-pranesimas 



http://www.lietuvospastas.lt/privatumo-pranesimas

mailto:info@post.lt

mailto:vytautas.kabaila@gmail.com



		Viktorija Radiukevič
	2022-02-23T08:32:52+0200
	Lietuva
	signature




