PERIODINIŲ LEIDINIŲ PASLAUGOS KAINOS NUSTATYMAS
Sąvokos ir apibrėžimai naudojami kainų nustatymui:
Laikraštis – periodiškai leidžiamas ir platinamas informacinis leidinys.
Žurnalas – iliustruotas informacinis periodinis leidinys, skirtas įvairiai auditorijai, kuriame
spausdinami įvairių sričių straipsniai.
Leidiniai pristatomi į AB Lietuvos pašto logistikos centrus (Vilniaus logistikos centras arba
Kauno logistikos centras) – tai kai leidėjas juos perduoda universaliosios pašto paslaugos teikėjui,
pristatyti miesto/kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratos gavėjams.
Leidiniai pristatomi į AB Lietuvos pašto nurodytas vietas – tai kai leidėjas juos atveža į
universaliosios pašto paslaugos teikėjo nurodytas vietas ir perduoda universaliosios pašto paslaugos
teikėjui, pristatyti miesto/kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratos gavėjams.
Lankas – spaudos produkcijos matavimo vienetas. (AB Lietuvos pašte lankais yra skaičiuojami
laikraščiai).
Puslapis – viena rankraščio ar leidinio lapo pusė. (AB Lietuvos pašte puslapiais yra skaičiuojami
žurnalai).
Miestas / kaimas - pristatymo teritorija.

KAINŲ NUSTATYMO I ŽINGSNIS:
Norit sužinoti 1 vieneto leidinio pristatymo kainą, reikia atsižvelgti į:
a) Leidinio tipą – laikraštis ar žurnalas. Žurnalai skirstomi į A4 arba A5 formatą;
b) Leidinio spaudos lankų arba puslapių skaičių;
c) Leidinio pristatymo vietą – į AB Lietuvos pašto logistikos centrus ar į AB Lietuvos pašto
nurodytas vietas.
d) Žinant visą aukščiau išvardintą informaciją, 1 vieneto leidinio pristatymo kainą lengvai
sužinosite paspaudę šią čia.
Pavyzdys:
1. 1 vnt. laikraščio (a) su 5 spaudos lankais (b), pristatomo į AB Lietuvos pašto nurodytas
vietas (c) pristatymo tarifas* (d) – mieste 0,15 Eur su PVM, kaime – 0,30 Eur su
PVM/vnt.**.

2. 1 vnt. žurnalo (a) su 120 psl. (b), pristatomo į AB Lietuvos pašto logistikos centrus (c)
pristatymo tarifas * (d) – mieste 0,54 Eur su PVM, kaime – 0,70 Eur su PVM/vnt.**.
* Visi pristatymo tarifai yra nurodyti AB Lietuvos paštas oficialiame puslapyje, aukščiau pateiktoje
nuorodoje.
** Kainos yra jau su PVM.

KAINŲ NUSTATYMO II ŽINGSNIS:
Norit apskaičiuoti 1 mėnesio pristatymo kainą leidiniui, reikia:
a) Paskaičiuoti / žinoti 1 vnt. pristatymo tarifą (žr. „Kainų nustatymo I žingsnis“);
b) Turimą 1 vnt. tarifą dauginti iš leidinio išėjimo skaičiaus per metus;
c) Gautą sumą padalinti iš mėnesių (per kuriuos leidinys išeina) skaičiaus.
Pavyzdys:
1. 5 spaudos lankų laikraščio, kuris išeina 100 kartų per metus, pristatomo tiesiai į AB
Lietuvos pašto nurodytas vietas, 1 mėnesio pristatymo kaina būtų:
Mieste:
0,15 Eur (a) x 100 išėjimų (b) / 12 mėnesių (c) = 1,25 Eur su PVM/mėn.
(3 mėn. - 3,75 Eur su PVM, 6 mėn. - 7,50 Eur su PVM, 12 mėn. – 15 Eeur su PVM);
Kaime:
0,30 Eur (a) x 100 išėjimų (b) / 12 mėnesių (c) = 2,50 su PVM/mėn.
(3 mėn. – 7,50 Eur su PVM, 6 mėn. – 15,00 Eur su PVM, 12 mėn. – 30 Eur su PVM);
2. 120 puslapių A4 žurnalo, kuris išeina 12 kartų per metus, pristatomo į AB Lietuvos pašto
logistikos centrus, 1 mėnesio pristatymo kaina būtų:
Mieste:
0,54 Eur (a) x 12 išėjimų (b) / 12 mėnesių (c) = 0,54 Eur su PVM/mėn.
(3 mėn. – 1,62 Eur su PVM, 6 mėn. – 3,24 Eur su PVM, 12 mėn. – 6,48 Eur su PVM);
Kaime:
0,70 Eur (a) x 12 išėjimų (b) / 12 mėnesių (c) = 0,70 su PVM/mėn.
(3 mėn. – 2,10 Eur su PVM, 6 mėn. – 4,20 Eur su PVM, 12 mėn. – 8,40 Eur su PVM);

