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Akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ 
generalinei direktorei Astai Sungailienei 
  
  

Iki 2021 m. rugsėjo 1 d. įmokų iš gyventojų priėmimo tarifas visuose akcinės bendrovės 
„Lietuvos paštas“ skyriuose buvo 0,29 Eur. Tuo pat metu uždaroji akcinė bendrovė „Perlas 
Finance“ už tą pačią paslaugą ėmė nuo 0,21 iki 0,25 Eur, o uždaroji akcinė bendrovė SOLLO – 
0,21 Eur. 

Akcinė bendrovė „Lietuvos paštas“ 2021 m. rugpjūčio 16 d. elektroniniu laišku savo 
klientus informavo, jog nuo 2021 m. rugsėjo 1 dienos keičiasi įmokų priėmimo tarifas ir visose 
paslaugų teikimo vietose nuo minėtos datos priimant įmokas bus taikomas 0,69 Eur įmokos 
priėmimo mokestis. 

Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į tai, jog paslaugos mokestis keičiamas atsižvelgiant į 
išaugusius įmokų priėmimo kaštus. 

2022 m. vasario 1 d. įmokų iš gyventojų priėmimo tarifas visuose akcinės bendrovės 
„Lietuvos paštas“ skyriuose buvo 0,69 Eur, kai, tuo tarpu, tų pačių įmokų priėmimo tarifas 
uždarosios akcinės bendrovės „Perlas Finance“ skyriuose buvo 0,29 – 0,39 Eur. 

2022 m. vasario 11 d. naujienų portale delfi.lt buvo paskelbtas korespondentės Ramintos 
Rakauskės straipsnis „Lietuvos pašto vadovė: svarstoma apie paslaugų kainų didinimą“ rašoma, 
jog akcinė bendrovė „Lietuvos paštas“, atsižvelgdama į situaciją rinkoje ir augančias sąnaudas, 
2022-ųjų metų eigoje numato didinti tam tikrų paslaugų kainas. 

Tarp priežasčių, kurios verčia taip daryti, akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ vadovė 
mini tarptautinių atsiskaitymų su paštais, tarptautinių pervežimų kainų augimą, darbo 
užmokesčio kilimą, pabrangusius energetikos resursus. 

Tačiau šiame straipsnyje nubuvo išsamiau paaiškinta, kokių paslaugų kainas akcinė 
bendrovė „Lietuvos paštas“ didins 2022 m. eigoje. 

  
Reaguodami į Šiaulių miesto daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkų ir 

asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ narių paklausimus, prašome pateikti šią informaciją: 
1. Kokie ir dėl kokių priežasčių išaugę įmokų priėmimo kaštai paskatino akcinę 

bendrovę „Lietuvos paštas“ nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. įmokų iš gyventojų priėmimo mokestį nuo 
0,29 Eur padidinti net iki 0,69 Eur? 



Lapas 2 

2. Ar 2022 m. eigoje akcinė bendrovė „Lietuvos paštas“ papildomai didins įmokų iš 
gyventojų priėmimo mokestį, kuris šiuo metu yra 0,69 Eur? 

Atsakymą pageidaujame gauti elektroniniu paštu. 
  
  
Asociacijos pirmininkas                                                                     Vytautas Kabaila 

 

 


