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1. Generalinio direktoriaus žodis

Lietuvos paštas užėmė didžiausią rinkos dalį – 94,5
procento.
Viena iš bendrovės prioritetinių sričių – teikiamų
paslaugų kokybė ir jos gerinimas. Džiaugiuosi,
galėdamas konstatuoti faktą, kad Lietuvos pašto
teikiamų paslaugų kokybę teigiamai vertina ir
gyventojai, ir įmonės. Atlikto tyrimo rezultatai
rodo, kad 94 procentai apklaustų gyventojų ir 90–
92 procentai įmonių, besinaudojančių Lietuvos pašto
paslaugomis, yra patenkintos pašto korespondencijos
siuntų pristatymo kokybe. Siuntinių pristatymo kokybę
teigiamai vertina 64–66 procentai apklaustų gyventojų
ir 52–53 procentai įmonių.
Siekiant
pagerinti
klientų
aptarnavimo
kokybę, 2009 metais Vilniaus ir Kauno centriniuose
paštuose buvo įdiegta moderni, individualiam klientų
aptarnavimui skirta eilių valdymo sistema. Taip pat –
modernizuotas ir išplėstas pašto paslaugų teikimo vietų
tinklas prekybos centruose. Trys paštai duris klientams
atvėrė Vilniaus prekybos centruose: „Mandarinas“,
„Maxima bazė“, „Panorama“. Dar du paštai – Vievio
paštas ir Kauno 20-asis paštas – įsikūrė naujose,
moderniose patalpose.

GERBIAMIEJI,
praėjusieji metai visoms Lietuvos ūkio sritims,
tarp jų ir pašto sektoriui, nebuvo lengvi. Atsižvelgiant
į tai, Lietuvos pašto vadovybei teko priimti ne vieną
sudėtingą sprendimą, inicijuoti tam tikrus pokyčius
bendrovėje.
2009 metų pradžioje buvo optimizuotas
Lietuvos pašto administracijos darbuotojų skaičius,
10 apskričių centrinių paštų buvo reorganizuoti į 5
filialus. Siekiant mažinti bendrovės veiklos sąnaudas,
per 2009 metus buvo pertvarkytas daugiau nei 100
nuostolingai dirbančių kaimo paštų darbas, įsteigta 12
naujų kilnojamųjų paštų.
Nepaisant užklupusių sunkumų, 2009 metais
Lietuvos paštas dominavo pašto korespondencijos
siuntų segmente, užimdamas 71,5 procento siunčiamos
ir 87,1 procento gaunamos pašto korespondencijos
rinkos dalies. Pagal 2009 metų gautas pajamas,
bendroje pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkoje Lietuvos
pašto rinkos dalis sudarė 47 procentus ir, palyginti su
2008 metais, išaugo 5,9 procentinio punkto. Pašto
paslaugų segmente pagal 2009 metų gautas pajamas

Šiandien mūsų tikslas – stabilizuoti bendrovės
finansinę padėtį ir per artimiausius kelerius metus
pradėti dirbti pelningai. Vykdydami pagrindinę
bendrovės misiją – teikti vartotojams prieinamas,
patikimas bei jų poreikius tenkinančias universaliąsias
pašto paslaugas, – kartu ketiname plėsti paštuose
teikiamų paslaugų įvairovę, modernizuoti įmonės
veiklą.
Vienas iš svarbiausių bendrovės veiklos
uždavinių – išlaikyti esamus klientus ir pritraukti naujų.
To siekiame keisdami paslaugų pardavimo verslo
įmonėms taktiką – aktyvindami tiesioginį pardavimą,
nustatydami konkurencingus ir lanksčius paslaugų
tarifus, didindami teikiamų paslaugų vertę, gerindami
paslaugų teikimo klientams sąlygas.
Ypatingai daug dėmesio skyrėme ir toliau
skirsime bendrovės teikiamų finansinio tarpininkavimo
paslaugų plėtrai – ši sritis įmonei ne tik garantuoja
papildomas pajamas, bet ir leidžia užimti tvirtas
pozicijas šalies finansinių paslaugų rinkoje.
Norėčiau pažymėti, kad visi bendrovės
pasiekimai – didesni, ar mažesni, yra visų Lietuvos
pašto darbuotojų bendro komandinio darbo rezultatas.
Tikiuosi, kad 2010 metais visi kartu pasieksime
didesnio Lietuvos pašto veiklos efektyvumo bei
geresnių rezultatų.
Pagarbiai
Aidas Ignatavičius
l. e. p. generalinis direktorius
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PAGRINDINIAI
RODIKLIAI

2. Pagrindiniai rodikliai

Rodiklio pavadinimas

2009 m.

2008 m.

Pajamos iš viso, tūkst. Lt

206 150

223 525

Pardavimo pajamos, tūkst. Lt

201 110

215 418

Pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos
(EBITDA), tūkst. Lt

-48 672

-28 961

-23,6

-13,0

Grynasis pelnas (nuostolis), tūkst. Lt

-63 033

-42 695

Visas turtas, tūkst. Lt

241 617

302 494

Akcininkų nuosavybė, tūkst. Lt

127 773

190 806

-49,3

-22,4

52,9

63,1

-0,26

-0,18

239 474 229

239 474 229

Investicijos, tūkst. Lt

6 881

25 730

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje (žm.)

7 856

8 094

Vidutinis darbuotojų skaičius (etatai)

6 592

6 885

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Lt/etat.)

1 473

1 502

211 821

262 160

54 894

65 494

16,4

19,5

30,51

31,29

EBITDA marža, proc.

Akcininkų nuosavybės pelningumas, proc.
Nuosavo kapitalo ir turto santykis, proc.
Pelnas (nuostoliai), tenkantis vienai akcijai, Lt
Akcijų skaičius

Suteikta paslaugų iš viso, tūkst. vnt.
Universaliųjų pašto paslaugų skaičius iš viso, tūkst. vnt.
Universaliųjų pašto paslaugų skaičius vienam gyventojui*, vnt.
Pardavimo pajamos, tenkančios vienam darbuotojui (etatui),
tūkst. Lt

* Statistikos departamento duomenimis 2008 metais vidutinis gyventojų skaičius Lietuvoje buvo 3 358,1 tūkst.,
2009 metais – 3 339,4 tūkst.
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MISIJA

3. Misija

Misija.
Užtikrinti vartotojams prieinamas, patikimas ir
jų poreikius tenkinančias universaliąsias pašto
paslaugas, dalyvauti kuriant komunikuojančią
visuomenę ir teikti kitas paklausą turinčias
paslaugas konkuruojant rinkoje.
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BENDROJI
INFORMACIJA

4. Bendroji informacija

Įmonė Lietuvos paštas įkurta 1992 metais.
2006 metais reorganizuota į akcinę bendrovę
Lietuvos paštą.
Metinis panešimas parengtas už 2009 metus.
Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais.
Nepriklausomą auditą kiekvienais metais atlieka
išorės auditoriai.

Pagrindiniai duomenys
Pavadinimas

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

Būstinės adresas

A. Vivulskio g. 23, 03500 Vilnius

Telefonas

(8 5) 274 4100

Faksas

(8 5) 216 3204

El. paštas
Interneto tinklalapis
Teisinė forma
Veiklos laikotarpis
Įmonės kodas
PVM mokėtojo kodas
Juridinių asmenų registro tvarkytojas
Įstatai

info@post.lt
www.post.lt
akcinė bendrovė, ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis
asmuo
neribojamas
121215587
LT 212155811
VĮ Registrų centras
įregistruoti Juridinių asmenų registre 2009 m. rugsėjo 14 d.

Pagrindinės veiklos pobūdis
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas (toliau –
bendrovė arba Lietuvos paštas) yra universaliųjų pašto
paslaugų (toliau – UPP) teikėja Lietuvoje. Pagrindiniai
bendrovės veiklos tikslai yra visoje Lietuvoje teikti
universaliąsias, rezervuotąsias, kitas pašto, pasiuntinių,

finansines paslaugas, teikti kitas paslaugas ir vykdyti
kitą veiklą, siekti pelno, racionaliai naudoti bendrovės
lėšas, turtą bei kitus išteklius, užtikrinti turtinius
akcininko interesus.
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ĮSTATINIS KAPITALAS.
AKCIJOS

5. Įstatinis kapitalas. Akcijos

Bendrovės
įstatinis
kapitalas
yra
239 474 229 litai. Jis padalytas į 239 474 229 akcijas.
Vienos akcijos nominali vertė – 1 litas.
Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės
– paprastosios vardinės akcijos. Bendrovės akcijos
yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais vertybinių
popierių sąskaitoje, kurią tvarko akcinė bendrovė
finansų maklerio įmonė „Finasta“.
Visų bendrovės akcijų savininkė yra
valstybė. Įgyvendinant valstybei nuosavybės teise
priklausančių akcijų suteikiamas teises bendrovėje,
valstybei atstovauja Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerija.

Lietuvos pašto dukterinės įmonės UAB
„Lietuvos pašto finansinės paslaugos“ (toliau – UAB)
įstatinis kapitalas sudarytas iš akcinės bendrovės
Lietuvos pašto piniginio įnašo ir lygus 10 000 litų.
Lietuvos paštui priklauso 10 000
akcijų, kurių
kiekvienos nominali vertė yra 1 litas, tai sudaro
100 procentų visų uždarosios akcinės bendrovės
„Lietuvos pašto finansinės paslaugos“ akcijų.
Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ir perleista
savų akcijų nebuvo. Kitų įmonių akcijų nebuvo įsigyta
ir perleista.
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REGULIAVIMAS

6. Reguliavimas
Europos Sąjungos pašto paslaugų rinką reguliuoja
1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva 97/67/EB dėl Bendrijos pašto paslaugų vidaus
rinkos plėtros bendrųjų taisyklų ir paslaugų kokybės
gerinimo, taip pat 2002 m. birželio 10 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/39/EB, iš dalies
pakeičianti Direktyvą 97/67/EB dėl Bendrijos pašto
paslaugų rinkos tolesnio atvėrimo konkurencijai, bei
2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva 2008/6/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 97/
67/EB, siekiant visiško Bendrijos pašto paslaugų rinkos
suformavimo. Pastarojoje direktyvoje nurodyta pašto
rinką liberalizuoti iki 2010 m. gruodžio 31 d. Tačiau
vienuolikai Europos Sąjungos valstybių narių, iš jų ir
Lietuvai, palikta teisė atidėti visišką rinkos atvėrimą iki
2012 m. gruodžio 31 d.
Vienas pagrindinių Europos Sąjungos pašto
politikos tikslų yra siekis suderinti laipsnišką,
kontroliuojamą pašto paslaugų rinkos liberalizavimą ir
tvirtą UPP teikimo garantiją.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2008/6/EB nuostatos į Lietuvos Respublikos pašto
įstatymą (toliau – Pašto įstatymas) turi būti perkeltos iki
2011 m. gruodžio 31 d.
Pašto bei pasiuntinių paslaugų teikimo teisinius
pagrindus, pašto bei pasiuntinių paslaugų teikėjų ir
naudotojų santykius, teises ir pareigas, atsakomybę ir
žalos atlyginimą nustato Pašto įstatymas (Žin., 1999,
Nr. 36-1070; 2004, Nr. 60-2125).
Pašto įstatymas įpareigoja UPP teikėją užtikrinti
visiems šalies naudotojams vienodomis sąlygomis UPP
teikimą kiekvieną darbo dieną ir ne mažiau kaip 5
dienas per savaitę.
Kad būtų užtikrintas nenutrūkstamas UPP
teikimas, Lietuvos paštui rezervuojamos vidaus
korespondencijos siuntų, reklaminio pašto, gaunamųjų
tarptautinių pašto siuntų surinkimo, paskirstymo,
vežimo, pristatymo bei įteikimo paslaugos, laikantis
svorio ir kainų limito. 2004 m. balandžio 13 d. Lietuvos
Respublikos Seimo priimtame Pašto įstatyme nuo
2006 m. sausio 1 d. rezervuotųjų pašto siuntų svorio
riba yra 50 gramų. Kiti pašto paslaugų teikėjai, turintys
leidimą teikti pašto paslaugas, rezervuotąsias pašto
paslaugas privalo teikti taikydami ne mažiau kaip 2,5
karto didesnį tarifą, negu yra nustatytas UPP teikėjui
pirmosios svorio pakopos pašto korespondencijos
tarifas. Visiškai liberalizavus pašto paslaugų rinką,
rezervuotosios pašto paslaugos bus panaikintos.
Pašto veiklą Lietuvos Respublikoje reguliuoja
Susisiekimo ministerija ir Ryšių reguliavimo tarnyba
(toliau – RRT).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–
2012 metų programos įgyvendinimo priemonių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009
m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 189 ,,Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2008–2012 m. programos
įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“, 3 lentelės

,,Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų
veiklos strategijos nuostatų įgyvendinimo priemonės“
(Žin., 2009, Nr. 33–1268) 797–803 punktuose
numatytos pašto paslaugų sektoriaus optimizavimo ir
konkurencingumo didinimo priemonės. Jose nurodyta,
kad pašto sektoriaus plėtros iki 2015 metų strategijos
ir programos projektus Susisiekimo ministerija ir RRT
parengs 2010 metų III ketvirtį.
Lietuvos paštas privalo vykdyti UPP teikimo
vietų išdėstymo reikalavimus, patvirtintus susisiekimo
ministro 2004 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 3-504
,,Dėl Universaliųjų pašto paslaugų teikėjo viešojo
pašto tinklo charakteristikų patvirtinimo“ (Žin., 2004,
Nr.159-5813; 2009, Nr. 85-3628), pagal kuriuos
Lietuvos paštas privalo išlaikyti tam tikrą paštų ir
siunčiamųjų pašto dėžučių tinklą.
UPP didžiausius leistinus tarifus tvirtina
Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Šiuo metu galiojantys
tarifai patvirtinti nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. (Žin., 2007,
Nr. 80-3262).
UPP ir rezervuotųjų pašto paslaugų sąnaudų
apskaita Lietuvos pašte tvarkoma, vadovaujantis RRT
direktoriaus 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. IV-625
„Dėl Universaliųjų pašto paslaugų teikėjo sąnaudų
apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Sąnaudų
apskaitos taisyklės) nustatytais apskaitos principais ir
remiantis veiklos rūšimis pagrįsta sąnaudų apskaitos
sistema (angl. Activity Baced Costing, toliau – ABC).
2008 metų bendrovės UPP ir rezervuotųjų pašto
paslaugų sąnaudų ataskaitos bei kitų pašto paslaugų
sąnaudų apskaitos sistemos nepriklausomo audito
išvadose teigiama, kad Lietuvos pašto sąnaudų
apskaitos sistemoje apskaičiuotos sąnaudos atitinka
nustatytus reikalavimus.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės
vertės mokesčio (toliau – PVM) įstatymo 25 straipsnio
pakeitimu (Žin., 2009, Nr.151-6772), nuo 2010 m.
sausio 1 d. visoms Lietuvos pašto paslaugoms, išskyrus
UPP, pradėtas taikyti PVM.
Europos šalių pašto operatoriai – pašto
paslaugų teikėjai, valstybės įgalioti šalyje teikti
universaliąsias pašto paslaugas – pasirašę tarptautinę
„REIMS East“ sutartį, kurią administruoja Tarptautinė
pašto korporacija (toliau – IPC International Post
Corporation), atsiskaito tarpusavyje ne tik pagal
nustatytus tarifus, bet ir įvertinę pašto paslaugų teikimo
kokybės reikalavimų (standartų) vykdymą. Lietuva šią
sutartį pasirašė 2005 metais, REIMS III – 2008 metais,
o 2009 metų pabaigoje, Lietuva, kartu su dauguma
„REIMS East“ sutarties šalių narių pasirašė REIMS
IV sutartį, numatančią šaliai naudingesnį teikiamų
paslaugų kokybės ir galutinių atsiskaitymų tarifų
dydžio balansą. Pagal naują sutartį Lietuvai bus taikomi
palankesni tarifai už siunčiamas pašto siuntas, lengviau
pasiekiami teikiamų pašto paslaugų kokybės tikslai bei
švelnesnės nuobaudos, jeigu jie nebus įvykdyti.
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VALDYMAS.
STRUKTŪRA

7. Valdymas. Struktūra
7.1. Valdymo organai

Bendrovės
valdymo
organai
nustatyti
Bendrovės įstatuose. Juos sudaro: visuotinis akcininkų
susirinkimas, valdyba, bendrovės vadovas.
Visuotinio
akcininkų
susirinkimo
sprendimams prilyginami Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerijos priimti raštiški sprendimai.

Lietuvos pašto valdybos darbo reglamentas
patvirtintas 2009 m. spalio 5 d. valdybos nutarimu
Nr. 10-31. Valdybą sudaro 5 nariai, kuriuos renka
visuotinis akcininkų susirinkimas ketverių metų
kadencijai. Per 2009 metus keitėsi 4 iš 5 valdybos
narių.

Valdyba:

Rimvydas Vaštakas

susisiekimo viceministras

pirmininkas

Alminas Mačiulis

susisiekimo ministro patarėjas

narys

Paulius Jankauskas

Susisiekimo ministerijos kancleris

narys

Ieva Laurinavičienė

Susisiekimo ministerijos Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja

narė

Andrius Urbonas

Lietuvos pašto generalinis direktorius (iki 10-03-31)

narys

Vidas Ramanavičius

Susisiekimo ministerijos Informacinių ir ryšių technologijų
departamento direktoriaus pavaduotojas (nuo 10-04-01)

narys

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto įstatus,
įregistruotus 2009 m. rugsėjo 14 d. Juridinių asmenų
registre, nebeliko stebėtojų tarybos, kaip kolegialaus
bendrovės veiklos priežiūrą atliekančio organo.
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7.2. Bendrovės struktūra

Bendrovės struktūrą tvirtina valdyba. Struktūra,
kurioje yra generalinis direktorius, 4 direktoriai
(finansų, pardavimų, eksploatacijos, ūkio valdymo),
19 skyrių ir 6 filialai (Kauno, Klaipėdos, Panevėžio,
Šiaulių, Vilniaus ir Pašto pervežimo centras), patvirtinta
nuo 2009 m. balandžio 1 d. Lietuvos pašto valdybos
2009 m. sausio 16 d. nutarimu Nr. 1-1. Ją įgyvendinus,

buvo sumažintas padalinių skaičius administracijoje,
o 10 apskričių centrinių paštų (ACP), pertvarkyti į 5
filialus, mažesnius ACP prijungiant prie didesnių:
Alytaus – prie Vilniaus, Marijampolės – prie Kauno,
Utenos – prie Panevėžio, Telšių – prie Šiaulių, Tauragės
– prie Klaipėdos.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto valdymo struktūros nuo 2009 m. balandžio 1 d. schema

Ši struktūra galios iki 2010 m. liepos 1 d.,
nes AB Lietuvos pašto valdyba 2010 m. sausio
28 d. nutarimu Nr. 3-7 patvirtino naują bendrovės
struktūrą nuo 2010 m. vasario 1 d., kurią numatyta
įgyvendinti iki 2010 m. liepos 1 d.
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Naujos Lietuvos pašto valdymo struktūros nuo 2010 m. vasario 1 d. schema

Naujojoje struktūroje bus centralizuotos
valdymo ir administravimo funkcijos, kurios šiuo
metu dubliuojamos filialuose, todėl ateityje jie taps
gamybiniais padaliniais. Taip pat numatyta stiprinti
pajamas generuojančius padalinius, išskiriant
sąnaudų valdymo funkciją bei kokybės ir vidaus
kontrolę užtikrinančią funkciją.
Šiuo metu oficialiai galioja abi struktūros.

43
AB LIETUVOS PAŠTO 2009 METŲ METINIS PRANEŠIMAS

7.3. Filialai

Vadovaudamasi Bendrovės įstatais, bendrovė
gali steigti filialus Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka. Įmonės filialų skaičius neribojamas.
Sprendimus dėl jų steigimo bei jų veiklos nutraukimo
priima bendrovės valdyba. Filialai veikia pagal
bendrovės valdybos patvirtintus nuostatus.
Filialui vadovauja filialo vadovas – direktorius.
Filialų vadovus skiria ir atšaukia bendrovės vadovas,
gavęs bendrovės valdybos pritarimą. Filialų valdymo
struktūra yra patvirtinta Lietuvos pašto generalinio
direktoriaus 2009 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1-41
„Dėl akcinės bendrovės Lietuvos pašto filialų apskričių

centrinių paštų struktūrinių pertvarkymų“. Filialai nėra
juridiniai asmenys. Jie skiriasi vienas nuo kito skirtingu
jų aptarnaujamoje teritorijoje esančių verslo įmonių,
paštų skaičiumi, pašto korespondencijos skirstymo ir
vežimo organizavimu. Filialai veikia pagal bendrovės
valdybos patvirtintus nuostatus.
Vieno filialo aptarnavimo ribos sutampa su
dviejų Lietuvos Respublikos apskričių ribomis.
Įgyvendinus naują struktūrą, nuo 2010 m.
liepos 1 d. filialai bus pakeisti regionais, kurie
prilyginami struktūriniams padaliniams ir nebeturi
filialų statuso.

7.4. Kitos įmonės

Remdamasis kitų šalių finansinių paslaugų
teikimo patirtimi ir vadovaudamasis 2007 m. liepos
27 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
įsakymu Nr. 3-264 „Dėl Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerijos kolegijos 2007 m. liepos 26 d.
nutarimo Nr. 14-49 įgyvendinimo“, Lietuvos paštas
2007 metais įsteigė dukterinę įmonę UAB „Lietuvos
pašto finansinės paslaugos“ (UAB), kurios tikslas buvo
kartu su finansiniu partneriu plėtoti finansinių paslaugų
teikimą.
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Bendrovė, 2008 metais atlikusi finansinio
partnerio parinkimo procedūros parengiamuosius
darbus, 2009 m. liepos 27 d. paskelbė viešą tarptautinį
investuotojo, kuris kartu su UAB plėtotų licencijuotų
finansinių paslaugų teikimą, konkursą. Norą tapti
UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“ finansiniu
partneriu pareiškė tik vienas pretendentas. Tačiau per
derybas jo pateiktos sąlygos netenkino Lietuvos pašto,
todėl derybos buvo sustabdytos.

VEIKLA

8. Veikla
Lietuvos paštas, aptarnaudamas gyventojus, verslo įmones, įstaigas ir organizacijas teikia pašto,
pasiuntinių, finansinio tarpininkavimo ir kitas paslaugas, kurių yra daugiau kaip 100 pavadinimų. Teikiamos
įvairios tarptautinio pašto paslaugos.
Paslaugų grupė

Pašto
paslaugos

Pasiuntinių
paslaugos

Finansinės
paslaugas

Kitos paslaugos

Paslaugos
Tai pašto siuntų surinkimas, paskirstymas, vežimas ir pristatymas arba įteikimas.
Jos skiriasi į UPP ir kitas pašto paslaugas.
UPP*:
– pašto korespondencijos siuntos iki 2 kilogramų,
– pašto siuntiniai iki 10 kilogramų,
– registruotosios ir įvertintosios pašto siuntos,
– pašto siuntiniai iki 20 kilogramų, gauti iš kitų ES šalių narių.
Kitos pašto paslaugos:
– pašto korespondencijos siuntos, sunkesnės kaip 2 kilogramai,
– pašto siuntiniai, sunkesni kaip 10 kilogramų,
– pašto siuntiniai, sunkesni kaip 20 kilogramų, gauti iš kitų ES valstybių narių,
– reklaminės pašto siuntos,
– teismo šaukimai ar kiti procesiniai dokumentai.
Tai pašto siuntų surinkimas, paskirstymas, vežimas ir pasirašytinas įteikimas
gavėjams asmeniškai per pasiuntinį, suteikiant siuntėjo pageidaujamas papildomas
paslaugas.
Pasiuntinių pašto siuntos:
– vidaus pašto korespondencijos siuntos ir pašto siuntiniai;
– specialiosios siuntos ir siuntiniai (su nuoroda „Tik pasiuntinys“, „Mokėti
įteikiant“),
– tarptautinio greitojo pašto (EMS) siuntos ir siuntiniai,
– ,,EXPRESS“ siuntos (tarp Baltijos šalių),
– EPG (Europos siuntinys).
Piniginio tarpininkavimo (finansinės) paslaugos:
– pensijų, pašalpų ir kitų išmokų pristatymas ir išmokėjimas,
– įmokų, mokesčių, išpirkų priėmimas ir administravimas,
– kitų išmokų išmokėjimas ir administravimas,
– bankų mokėjimo kortelių turėtojų aptarnavimas,
– pašto perlaidų priėmimas ir išmokėjimas,
– „Western Union“ perlaidų siuntimas ir išmokėjimas,
– vartojimo kreditų išdavimas;
– Vyriausybės platinamų taupymo lakštų išdavimas.
Prie kitų paslaugų priskiriama:
– periodinių leidinių prenumerata,
– neadresuotosios reklamos pristatymas,
– spausdinimo ir dėjimo į vokus paslaugos,
– papildomos pašto paslaugos (įteikimo pranešimo pristatymas, pranešimo
perdavimas į mobilųjį telefoną, pašto siuntų su nuorodomis priėmimas, pašto
siuntų supakavimas, lipdukų su adresu klijavimas, blankų, susijusių su teikiamomis
paslaugomis, užpildymas, muitinio įforminimo dokumentų parengimas ir kt.),
– mažmeninė ir komisinė prekyba,
– katalogų ir telefonų knygų išdavimas ar pristatymas,
– pašto faksogramų siuntimas / gavimas,
– kitos paslaugos (dauginimo, laminavimo, daiktinių prizų išdavimo,
loterijos laimėjimų išmokėjimo, dokumentų ir knygų įrišimo, skelbimų priėmimo,
tarpininkavimo sudarant draudimo sutartis, informacijos įrašymo į CD, skenavimo,
krovinių krovimo ir kt.).

*Paslaugų priskyrimą UPP reglamentuoja Lietuvos Respublikos pašto įstatymas.
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Pašto paslaugoms nenutrūkstamai teikti visoje
šalies teritorijoje sukurtas universaliųjų pašto paslaugų
(UPP) teikimo tinklas, kurį sudaro stacionarieji miesto ir
kaimo paštai, jų poskyriai ir kilnojamųjų paštų sustojimo
vietos. UPP paslaugos teikiamos ne mažiau kaip 5 darbo
dienas per savaitę. Lietuvos paštas yra įrengęs ir kiekvieną darbo dieną aptarnauja 2 388 siunčiamąsias laiškų
dėžutes, iš kurių 1 080 yra miestuose, 1 308 – kaimuose. UPP teikimo vietos ir siunčiamosios laiškų dėžutės
išdėstytos laikantis Viešojo pašto tinklo charakteristikų.
Pašto siuntos skirstomos ir vežamos kasdien

5 pagrindiniais, 27 tarpmiestiniais ir 283 vidaus pašto
siuntų vežimo maršrutais. Visa šalies teritorija suskirstyta
į 3 061 pristatymo apylinkę. Jose pašto siuntas pristato
laiškininkai pėsčiomis arba automobiliais. Gyventojams
pašto siuntos pristatomos į 1 198 661 gaunamųjų laiškų
dėžutę. Jų miestuose yra 900 318, kaimuose – 298 343.
Jei siuntos yra registruotosios arba įvertintosios,
jos įteikiamos gavėjams į rankas pasirašytinai. Pašto
siuntos gyventojams ir įmonėms miestuose pristatomos
6 dienas, kaimuose – 5 dienas per savaitę.
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PASLAUGŲ
PARDAVIMAS

9. Paslaugų pardavimas
9.1. Paslaugų kainos (tarifai)

Vadovaudamasis Vyriausybės patvirtintais
didžiausiais leistinais UPP tarifais, naujus universaliųjų
ir kitų pašto paslaugų tarifus tvirtina Lietuvos pašto
generalinis direktorius savo įsakymais.
Pagal Pašto įstatymo 8 straipsnio 5 dalį UPP
tarifai privalo būti pagrįsti teikiamų universaliųjų
pašto paslaugų sąnaudomis, prieinami visiems pašto
paslaugų naudotojams, skaidrūs ir nediskriminuojantys.
UPP ir kitų paslaugų sąnaudų apskaita bendrovėje
vedama vadovaujantis Sąnaudų apskaitos taisyklėmis.
Teikiamų paslaugų tarifai turi atitikti šių paslaugų
teikimo sąnaudas.
Jeigu Vyriausybė UPP teikėjui didžiausius
UPP tarifus nustato mažesnius už pašto paslaugų
sąnaudas, šių sąnaudų ir tarifų skirtumas padengiamas

Vyriausybės nustatyta tvarka iš valstybės biudžete
numatytų lėšų.
Pagal Pašto įstatymo 8 straipsnio 6 dalį UPP
teikėjas gali taikyti specifinius tarifus. Nustatant
specifinius tarifus, įvertinamos nepatirtos sąnaudos,
palyginti su įprastai teikiamomis pašto paslaugomis.
UPP ir kitų pašto paslaugų specifinius tarifus tvirtina
Lietuvos pašto generalinis direktorius savo įsakymais.
Pagal pašto įstatymo 8 straipsnio 3 dalies 2
punktą UPP teikėjas privalo reguliariai teikti informaciją
apie UPP kainas. Informacija apie visų teikiamų
paslaugų kainas pateikta Lietuvos pašto tinklalapyje,
teikiama informacijos telefonu 8 700 5400, klientai
ją gali rasti kiekviename pašte esančiame segtuve
„Informacija klientams“.

9.2. Klientai ir verslo partneriai

Lietuvos pašto teikiamų paslaugų įvairovė
tenkina ir gyventojų, ir organizacijų poreikius. Jomis
naudojasi valstybės įmonės, savivaldybės, viešosios
ir biudžetinės įstaigos, visuomeninės organizacijos
ir verslo įmonės. 2009 metais iš 83 200 Lietuvoje
veikiančių ūkio subjektų (www.statgov.lt) daugiau kaip
10 procentų buvo sudarę su Lietuvos paštu paslaugų
teikimo sutartis. Daugiau kaip 60 procentų paslaugų
pardavimo pajamų yra pajamos, gaunamos iš sutartis
sudariusių klientų. Vienas stambiausių Lietuvos pašto
klientų – UAB „Itella Information“.
Teikdamas
tarpininkavimo
paslaugas
išduodant trumpalaikius kreditus, Lietuvos paštas
bendradarbiauja su dviem partneriais. Paštuose galima
pasinaudoti Prancūzijos banko „Societe Generale“
grupei priklausančios finansų įstaigos UAB „General
Financing“ vartojimo kredito paslauga KREDITAS 123
ir UAB Ūkio banko lizingo – dukterinės AB Ūkio banko
įmonės – vartojimo kredito paslauga „Pinigai dabar“.
Vartojimo kreditą galima gauti grynaisiais arba kredito
suma pervedama į kliento banko sąskaitą.
Šalies paštuose taip pat galima gauti
vairuotojų privalomojo draudimo ir draudimo nuo
nelaimingų atsitikimų paslaugas, kurios teikiamos
bendradarbiaujant su šalies draudimo rinkos lyderiu
„Lietuvos draudimas“.
Trisdešimtyje paštų, pažymėtų specialiu
ženklu, galima naudotis „ZEBRA belaidžiu“ internetu,
kurio įrangą sumontavo TEO LT. Klientams tereikia
įsigyti paslaugos laikino prisijungimo kodą ir prisijungti.

Pirmieji prieigos taškai pasirinkti kurortinėse vietovėse,
ten kur daugiausia poilsiautojų, taip pat turistų
pamėgtose vietose ir kiekviename centriniame pašte.
Penkerius metus Lietuvos pašto verslo partnerė
yra Norvegijos prekybos paštu firma „Select“, kuri jau
gyvuoja 30 metų. Firma siūlo įvairių prekių: drabužių,
galanterijos gaminių, sporto prekių, namų apyvokos ir
automobilio reikmenų, įrankių bei kt. Lietuvos paštas
pristato iš katalogų pasirinktas prekes klientams ir
grąžina nepatikusias prekes firmai.
IMP (International Masters Publishers) veikia
nuotolinės prekybos pagrindu ir jau 35 metus leidžia
itin kokybiškus produktus namams ir šeimai. UAB
„IMP Baltic“ yra švedų kompanijos IMP AB dukterinė
įmonė, įkurta vykdyti veiklą Baltijos šalyse – Lietuvoje,
Latvijoje ir Estijoje. Lietuvos paštas IMP teikia
adresuotosios ir nedresuotosios reklamos bei prekių
pristatymo paslaugas.
Lietuvos paštas bendradarbiauja su tarptautine
tiesioginės rinkodaros bendrove „Studio moderna“,
kuri Lietuvoje veiklą pradėjo 2003 metais ir tapo
pirmaujančia tiesioginės prekybos įmone. Ši bendrovė
populiari 20-yje Centrinės ir Rytų Europos šalių.
Užsakytas prekes pirkėjams pristato Lietuvos paštas.
Su Lietuvos paštu bendradarbiauja tarptautinė
finansinių paslaugų korporacija „Western Union“.
„Western Union“ pinigų perlaidas galima siųsti beveik
į 200 šalių ir jas gauti iš šių šalių. Šią paslaugą teikia
177 Lietuvos paštai. Siuntėjo išsiųstus pinigus galima
gauti per keliolika minučių.
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9.3. Paslaugų apimtys

Per 2009 metus Lietuvos paštas suteikė
211 821 tūkst. vnt. paslaugų, arba, palyginti su 2008
metais, 19,2 procento mažiau. Dėl bendro šalies
ekonominio nuosmukio bei elektroninių ryšių ir
technologijų plėtros paslaugų poreikis sumažėjo: pašto

paslaugų suteikta 14,1 procento, finansinių paslaugų –
10,9 procento, kitų paslaugų – 25,7 procento mažiau.
Itin sumažėjo suteiktų neadresuotosios reklamos
pristatymo ir periodinių leidinių prenumeratos
paslaugų.

Suteiktų paslaugų apimtys, mln. vnt.
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PAJAMOS

10. Pajamos

Per 2009 metus, bendrovė gavo 206 150 tūkst.
Lt bendrųjų pajamų. Palyginti su 2008 metais, pajamų
gauta 17 375 tūkst. Lt, arba 7,8 procento, mažiau.
Paslaugų pardavimo (arba pagrindinės veiklos) pajamų
ataskaitiniais metais gauta 201 110 tūkst. Lt. Tai
– 14 308 tūkst. Lt, arba 6,6 procento, mažiau nei
2008 metais.

Ekonominis nuosmukis, biudžeto sąnaudų
mažinimas, augantis nedarbas, PVM ir kitų mokesčių
didinimo politika neigiamai atsiliepia visoms bendrovės
pajamoms, nes klientai ima taupyti ir mažinti savo
sąnaudas, mažiau naudojasi bendrovės teikiamomis
paslaugomis, ieško alternatyvių informacijos perdavimo
būdų ir pigesnių paslaugų.

Pajamos, mln. Lt
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2009 m.

pašto paslaugų pajamų (%)

UPP, kurioms priskiriamos Pašto įstatyme
apibrėžtos paslaugos, suteikta iš viso 54 894 tūkst. vnt.,
o tai 16,2 procento mažiau negu 2008 metais. Pajamų
už suteiktas UPP paslaugas gauta iš viso 85 912 tūkst.
Lt. Tai 8 231 tūkst. Lt, arba 8,7 procento, mažiau negu
2008 metais. UPP paklausos mažėjimą daugiausia
lėmė bendras ekonominis šalies nuosmukis, nes šalies
BVP, ir pašto sektoriaus pajamų pokyčiai tarpusavyje
glaudžiai susiję. 2009 metais BVP sumažėjo
15 procentų (www.statgov.lt).
Pajamų už kitas pašto paslaugas per 2009
metus gauta 6 363 tūkst. Lt, o palyginti su 2008
metais, gauta 1 157 tūkst. Lt, arba 22,2 procento
daugiau, nes 15,2 procento padidėjo reklaminių pašto
siuntų pristatymo ir 26,4 procento teismo šaukimų
paslaugų pajamos; daugiau pajamų gauta iš pašto
korespondencijos, sunkesnės, kaip 2 kg, ir siuntinių,
sunkesnių kaip 10 kg, paslaugų.
Pasiuntinių paslaugų pajamų per 2009 metus
gauta 13 926 tūkst. Lt, o palyginti su 2008 metais,
1 238 tūkst. Lt, arba 9,8 procento, daugiau, – dėl
paslaugų teikimo Vyriausiajai rinkimų komisijai ir dėl
pradėto bendradarbiavimo su vaistinių tinklais.
Kito piniginio tarpininkavimo (finansinių)
paslaugų pajamų per 2009 metus gauta 58 668 tūkst.
Lt, o palyginti su 2008 metais, 1 038 tūkst. Lt, arba 1,7
procento mažiau. Sumažėjimą lėmė pajamų už įmokų
ir mokesčių priėmimo paslaugas kritimas, nes klientai
rinkosi pigesnius šių paslaugų teikėjus: prekybos tinklus,

loterijos „Perlas“ terminalus, „Lietuvos spaudos“
kioskus ir kt. Nors dėl kredito išdavimo tarpininkavimo
paslaugų teikimo buvo sudaryta nauja sutartis (su Ūkio
banko lizingu), šių paslaugų pajamos, kredito įmonėms
sugriežtinus skolinimo sąlygas ir sumažėjus gyventojų
vartojimui, taip pat buvo 31,3 procento mažesnės.
Kitų paslaugų pajamų gauta 36 243 tūkst. Lt,
ir palyginti su 2008 metais, 7 433 tūkst. Lt, arba 17,0
procento mažiau. Kitų paslaugų pajamų sumažėjo,
nes periodinių leidinių, pristatytų miestuose, palyginti
su 2008 metais, sumažėjo 26,5 procento, o kaimuose
– 14,1 procento, šios paslaugos poreikis gyventojams
sumažėjo 11,1 procento, o įmonėms ir organizacijoms
– 40 procentų.
Lietuvos paštas kartu su kitomis įmonėmis
dalyvavo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo
skelbtame konkurse „Valstybės finansinės paramos
skyrimo nacionalinių, regioninių ir vietinių laikraščių
pristatymo paslaugų teikėjams jų patirtoms laikraščių
pristatymo išlaidoms iš dalies atlyginti“ ir patiriamiems
laikraščių pristatymo paslaugų nuostoliams kompensuoti gavo 690 560 Lt paramą. Pagal Vyriausybės
patvirtintą tvarkos aprašą parama paslaugos teikėjui
teikiama kartą per 3 metus.
Mažmeninės komisinės prekybos pajamų
sumažėjimą 17,8 procento lėmė parduodamų
prekių asortimento ir gyventojų perkamosios galios
mažėjimas.

2009 m. suteiktų paslaugų struktūra

2009 m. pagrindinės veiklos pajamų struktūra
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Kitos veiklos pajamos. Be pašto, pasiuntinių
ir kitų paslaugų pardavimo Lietuvos paštas pajamų
gauna iš kitos veiklos: patalpų nuomos ir trumpalaikio
apgyvendinimo paslaugų, nenaudojamo ilgalaikio
turto pardavimo. Kitos veiklos pajamų gauta 2 059
tūkst. Lt, arba 32,9 procento, mažiau kaip per 2008
metus, daugiausia dėl itin sumažėjusių ilgalaikio turto
pardavimo pajamų.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos. Šios
veiklos pajamas sudaro bankų palūkanos ir teigiama
valiutų kurso įtaka. Finansinės ir investicinės veiklos
pajamų iš viso gauta 834 tūkst. Lt, o palyginti su 2008
metais, 1 008 tūkst. Lt, arba 54,7 procento, mažiau.

2009 m. pajamų struktūra

kitos veiklos pajamos 2,0%

pagrindinės veiklos 97,6%
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finansinės, investicinės veiklos pajamos 0,4%

PAŠTO IR
PASIUNTINIŲ
PASLAUGŲ RINKA

11. Pašto ir pasiuntinių paslaugų rinka

Kokią pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkos dalį
pagal gautas pajamas užima Lietuvos paštas ir kiti šių
paslaugų rinkos dalyviai stebi ir ataskaitas kiekvieną
ketvirtį pateikia RRT pašto sektoriaus apžvalgoje
(www.rrt.lt). RRT duomenimis, bendra šalies pašto
ir pasiuntinių paslaugų rinka pagal gautas pajamas,
2009 metais, palyginti su 2008 metais, sumažėjo
12,6 procento (nuo 258,7 mln. Lt iki 226,1 mln.

Lt): pasiuntinių paslaugų segmentas sumažėjo 19,9
procento, pašto paslaugų segmentas – 0,7 procento.
Tačiau Lietuvos pašto užimama rinkos dalis pagal gautas
pajamas augo: pašto paslaugų rinkoje – 0,4 procentinio
punkto, pasiuntinių paslaugų – 3,0 procentinio punkto,
bendroje pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkoje – 5,9
procentinio punkto ir sudarė 47,0 procentus.

Pašto ir pasiuntinių paslaugų rinka pagal pajamas
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Lietuvos paštas yra pagrindinis pašto paslaugų
teikėjas ir absoliutus šalies pašto rinkos lyderis, tačiau
pelningiausioje – pasiuntinių paslaugų – rinkoje
įsitvirtino tarptautinės bendrovės.
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LP užimama pašto ir pasiuntinių paslaugų
rinkos dalis, proc.

Pašto paslaugų rinkos pasiskirstymas (pagal 2009 m. pajamas)

Kiti pašto ir pasiuntinių
paslaugų teikėjai 5,5%
AB Lietuvos paštas 94,5%

Pasiutinių paslaugų rinkos pasiskirstymas (pagal 2009 m. IV ketv. gautas pajamas)
UAB „Venipak LT“ 7,2%
UAB „Unipakas“ 2,8%

AB Lietuvos paštas 7,1%

UAB “Vilpostus” 5,7%
UAB “Greitasis kurjeris” 0,5%
Lex System GmbH 5,5%

Kiti 31,4%

UAB “DPD Lietuva” 28,7%
UAB “DHL Lietuva” 10,5%
UAB “Šiaulių naujienos” 0,6%

2009 metais Lietuvos paštas pagal gautas
pajamas užėmė 94,5 procento pašto paslaugų rinkos
ir 10,9 procento pasiuntinių paslaugų rinkos (pagal
2009 metų IV ketvirčio pajamas – 7,1 procento).
RRT duomenimis, 2010 m. sausio 1 d. pašto ir
pasiuntinių paslaugų rinkoje veikė 84 ūkio subjektai,
iš kurių 13 teikė pašto ir pasiuntinių paslaugas, 2 – tik
pašto paslaugas ir 69 – tik pasiuntinių.
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PASLAUGŲ
KOKYBĖ

12. Paslaugų kokybė

Teikdamas UPP, Lietuvos paštas privalo
laikytis nustatytų paslaugų kokybės rodiklių.
Pagrindinis UPP kokybės rodiklis – pašto siuntų
pristatymo laikas. Lietuvos paštas turi vykdyti Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. spalio
12 d. įsakymu Nr. 3-495 patvirtintus UPP kokybės
reikalavimus (standartus), kurie nustatomi atsižvelgiant
į korespondencijos pristatymo nuo siuntėjo iki gavėjo
laiką, pagal formulę D+n (D – korespondencijos
išsiuntimo data, n – nurodo darbo dienų skaičių

nuo išsiuntimo iki pristatymo). Vadovaujantis Pašto
įstatymo 4 straipsnio 7 dalimi, kaip laikomasi teikiamų
UPP kokybės reikalavimų, prižiūri RRT. Pagal
nustatytus UPP kokybės reikalavimus, kitą darbo dieną
turi būti pristatyta 85 procentai pirmenybinių pašto
korespondencijos siuntų (D+1 85 %), o trečią dieną po
išsiuntimo – 97 procentai (D+3 97 %). RRT paskelbtais
duomenimis (www.rrt.lt), 2009 metais Lietuvos
pašto UPP kokybės rodikliai buvo D+1 74,61 %, o
D+3 99,08 %.

UPP kokybės tikrinimo rezultatai
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57,85%

60%
50%

D + 1 85%
2006 m.

2007 m.

2009 m.

2008 m.

2006 metais pasirašius „REIMS East“ sutartį dėl
tarpusavio atsiskaitymų su Europos Bendrijos šalimis,
Lietuvos pašto UPP kokybės reikalavimai tarp Europos
Bendrijos šalių reglamentuojami Europos standartu
LST EN 13850. Kaip jo laikomasi, fiksuoja Tarptautinės
pašto korporacijos (IPC) kokybės kontrolės sistema

UNEX, kurioje dalyvauja visų Europos šalių paštai.
Tarptautinių pašto korespondencijos siuntų, gaunamų
iš ES šalių, pristatymo Lietuvoje kokybei nustatyti,
Lietuvos pašte įdiegta kompiuterinės prieigos sistema
„eDACS“, kuria kontrolinių laiškų pristatymo kokybę
(laiką) galima fiksuoti kiekvieną dieną.

Gaunamų pirmenybinių tarptautinių pašto siuntų pristatymo Lietuvoje kokybės tyrimų, kuriuos vykdo
IPC UNEX sistema, rezultatai:

Metai

2007 m.

2008 m.

2009 m.

Tarptautinių pašto siuntų pristatymo standartas

D+1 85 %

D+1 87 %

D+1 88 %

UNEX tyrimų rezultatai, proc.

72,3

67,2

90,5
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Siekiant gerinti pašto korespondencijos siuntų,
siunčiamų į Baltijos šalių paštų sąjungos (toliau – BPS)
šalis nares (Estiją, Latviją ir Lietuvą) ir Šiaurės šalių paštų
sąjungos (toliau – ŠPS) šalis nares (Daniją, Islandiją,
Norvegiją, Suomiją ir Švediją) ir gaunamų iš šių šalių,
pristatymo kokybę, 2009 metais buvo pasirašytas
susitarimas dėl kokybės rodiklio D + 2 85 % sekimo
pašto korespondencijos siuntoms, siunčiamoms į
šių sąjungų šalis nares ir gaunamoms iš jų (standarto
reikalavimas yra D + 3 85 %).
2008 metais bendrovė įgyvendino Europos
standartą LST EN 14012 „Pašto paslaugos. Paslaugų
kokybė. Skundų apskaita ir žalos atlyginimo
procedūros“.
Įdiegus
centralizuotą
skundų
registravimo sistemą, pagal šį standartą nuo 2008
metų visi gauti skundai buvo registruojami skundų
apskaitos kompiuterių programoje „Worktrace“ ir
nagrinėjami vadovaujantis Pašto paslaugų naudotojų
skundų nagrinėjimo Lietuvos pašte tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos pašto generalinio direktoriaus
2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1–522 „Dėl Pašto
paslaugų naudotojų skundų nagrinėjimo akcinėje
bendrovėje Lietuvos pašte tvarkos aprašo patvirtinimo“,
nuostatomis.
Per 2009 metus buvo gautas 291 pagrįstas
skundas (2008 metais – 258) dėl UPP, pagal 240
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pagrįstų skundų buvo išmokėtos kompensacijos.
Skundų priežastys – pavėluotas pašto siuntų pristatymas
arba jų dingimas.
Lietuvos pašto kvietimu spalio 19–23
dienomis „PostEurop“ paslaugų kokybės ekspertai
bendrovės padaliniuose atliko paslaugų kokybės
auditą. Stebėdami Lietuvos pašto darbą, didžiausią
dėmesį jie skyrė šioms sritims: pašto siuntų surinkimui
ir pristatymui, pašto rūšiavimo centrų darbo analizei,
transportavimui ir logistikai, tarptautinio pašto
apdorojimo kokybei. Kiekvienos iš šių sričių auditoriai
parengė rekomendacijų ir patarimų, galinčių turėti
teigiamos įtakos Lietuvos pašto darbo procesams.
Metų pabaigoje Lietuvoje pirmą kartą buvo
atlikta šalies gyventojų bei įmonių, besinaudojančių
pašto ir pasiuntinių paslaugomis, apklausa. RTT
užsakymu atliktos reprezentatyvios apklausos rezultatai
parodė, kad Lietuvos pašto paslaugų kokybę teigiamai
vertina ir gyventojai, ir įmonės. Net 88 procentai
įmonių ir 94 procentai gyventojų, kurie 2009 metais
naudojosi pašto ir pasiuntinių paslaugomis, rinkosi
Lietuvos pašto teikiamas paslaugas. 94 procentai
Lietuvos pašto paslaugų vartotojų sutiko, kad pašto
korespondencijos siuntos nedingsta, jas bendrovė
pristato laiku ir nesugadintas.

VIEŠASIS
TINKLAS

13. Viešasis tinklas

Lietuvos paštas, vykdydamas UPP teikimo
vietų išdėstymo reikalavimus, privalo išlaikyti tam tikrą
paštų tinklą. Atlikus priimtų per 2009 metų I ketvirtį
pašto korespondencijos siuntų skaičiaus analizę,
nustatyta, kad miesto paštų aptarnaujamose teritorijose
siunčiamosios pašto korespondencijos siuntos sudarė
97,5 procento, o kaimo paštų aptarnaujamose
teritorijose – 2,5 procento. Miesto gyvenamosiose
vietovėse yra daugiausiai UPP naudotojų, kuriuos
aptarnauja 25 procentai paštų, o kaimo gyvenamosiose
vietovėse nedidelę UPP naudotojų dalį aptarnauja
75 procentai paštų. Kaimo vietovėse paštų tinklas yra
platus, tačiau dėl mažo gyventojų tankio bei verslo
įmonių stokos teikti pašto paslaugas kaimo vietovėse
yra nuostolinga. Lietuvos paštas kreipėsi į Susisiekimo
ministeriją, prašydamas inicijuoti Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2004 m. spalio 20 d. įsakymo
Nr. 3-504 „Dėl Universaliųjų pašto paslaugų teikėjo

viešojo pašto tinklo charakteristikų patvirtinimo“
pakeitimą kad galėtų optimizuoti kaimo paštų tinklą.
Susisiekimo ministras 2009 m. liepos 14 d. įsakymu
Nr. 3-330 „Dėl Universaliųjų pašto paslaugų teikėjo
viešojo pašto tinklo charakteristikų patvirtinimo“
pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 85-3628) nustatė, kad
kaimo gyvenamosiose vietovėse vienos seniūnijos
aptarnaujamoje teritorijoje turi būti ne mažiau kaip
viena UPP teikimo vieta arba UPP teikėjo agentų darbo
vieta. Pagal naujas charakteristikas Lietuvos paštas
galėjo uždaryti 206 kaimo paštus.
2009 m. gruodžio 31 d. Lietuvos pašto
viešąjį tinklą sudarė 880 UPP teikimo vietų: 736
stacionarieji paštai (miestuose – 222, kaimuose – 514),
10 pašto poskyrių (7 – miestuose, 3 – kaimuose)
ir 134 mobiliosios UPP teikimo vietos kaimuose,
aptarnaujamos 28 kilnojamųjų paštų.

UPP teikimo vietos
Kaimo kilnojamuosiuose
paštuose 15,2%
Kaimo stacionariuosiuose
paštuose 58,8%

Miesto paštuose 26,0%

Per 2009 metus bendrovė uždarė 76
stacionarias UPP teikimo vietas. Šiuo metu paštų
uždarymas, kuris galimas pagal 2009 metais pakeistas
viešojo pašto tinklo charakteristikas, yra sustabdytas.
2009 metais įsteigtos 2 naujos UPP teikimo
vietos; dar viena – įsteigta 2010 m. sausio 4 d.
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Kilnojamųjų paštų skaičius Lietuvos pašte
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Siekdamas mažinti sąnaudas ir atsižvelgęs į
tai, kad kaimo vietovėse pašto paslaugų poreikis yra
labai mažas, Lietuvos paštas stacionariuosius kaimo
paštus keičia kilnojamaisiais. Per 2009 metus įsteigta
12 kilnojamųjų paštų, kurie pakeitė 54 stacionariuosius
paštus.
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TURTAS,
INVESTICIJOS

14. Turtas, investicijos
14.1. Nekilnojamojo turto panaudojimas

Per 2009 metus bendrovė uždarė 76
stacionarias UPP teikimo vietas. Šiuo metu paštų
uždarymas, kuris galimas pagal 2009 metais pakeistas
viešojo pašto tinklo charakteristikas, yra sustabdytas.
2009 metais įsteigtos 2 naujos UPP teikimo
vietos; dar viena – įsteigta 2010 m. sausio 4 d.
Ataskaitinių metų pabaigoje bendrovė valdė
944 nekilnojamojo turto vienetus – pastatų, patalpų,
statinių ir priklausinių, esančių pagal 514 adresų.
Balansinė pastatų ir statinių vertė 2009 m. pabaigoje
buvo 164 761 tūkst. Lt arba 23 488 tūkst. Lt arba 12,5

procento mažesnė negu 2008 metų pabaigoje. Per
2009 metus parduota 30 nekilnojamojo turto vienetų,
pradėti eksploatuoti du nauji nekilnojamojo turto
vienetai: liepos mėn. – Vievio paštas, rugsėjo mėn.
– Elektrėnų paštas.
Iš 183,6 tūkst. kv. m nuosavų patalpų Lietuvos
paštas savo reikmėms naudojo 136,0 tūkst. kv. m,
nuomojo 21,5 tūkst. kv. m, laisvų turėjo 26,1 tūkst.
kv. m. patalpų. Pašto veiklai iš kitų subjektų nuomojosi
14,2 tūkst. kv. m.

Nuosavo ir nuomojamo ploto panaudojimas
Pašto reikmėms nuomojamas
plotas 7,2%
Laisvas plotas 13,2%
Išnuomotas plotas 10,9%

Nenaudojamam nereikalingam nekilnojamajam turtui parduoti sudaryta komisija, kuri vadovaujasi
Lietuvos pašto generalinio direktoriaus 2008 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1-639 patvirtintu Nekilnojamojo
turto pardavimo tvarkos aprašu. Pradinė objektų pardavimo kaina buvo nustatyta nepriklausomo turto

Nuosavų patalpų plotas, skirtas pašto
reikmėms 68,7%

vertintojo, atrinkto viešo konkurso būdu. Parduodamo
nekilnojamojo turto, kurio balansinė vertė didesnė,
kaip 150 tūkst. Lt, pradinę pardavimo kainą nustato
AB Lietuvos pašto valdyba. Iš 220 parduoti pasiūlytų
objektų 2009 metais buvo parduota 30 nekilnojamojo
turto vienetų – pastatų, statinių, patalpų.
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14.2. Bendrovės transportas

2009 m. gruodžio 31 d. iš visų naudojamų
1 184 automobilių nuosavų buvo 397, nuomojamų iš
juridinių asmenų – 19, nuomojamų iš fizinių asmenų
(iš laiškininkų, vairuojančių automobilį) – 768. Per
pastaruosius 3 metus buvo atnaujinta beveik pusė
nuosavo transporto.

2009 metais bendrovė įsigijo naujų „Iveco“
automobilių su įranga, skirtų kilnojamiesiems paštams
steigti.

Naudojamas transportas
1,6% nuomojami iš juridinių asmenų

33,5% bendrovės
iki 5 metų 180 arba 45,3%
nuo 5 iki 10 metų
88 arba 22,2%
senesnio kaip 10 metų
129 arba 32,5%
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64,9% nuomojami iš fizinių asmenų

14.3. Investicijos

2009 metais nematerialiojo turto investicijas
sudarė verslo valdymo informacinės sistemos (toliau
– VVIS) funkcionalumo plėtra, pritaikant ją klientų ir
verslo poreikiams, bei naujų programų diegimas: pradėta įgyvendinti personalo valdymo ir darbo užmokesčio apskaitos informacinė sistema (toliau – PVDUAIS),
projektas „Elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų fiziniams ir juridiniams asmenims pristatymo
sistemos sukūrimas“ (toliau – e. pristatymo sistema).
2009 metais buvo atlikta e.pristatymo sistemos įgyvendinimo galimybių studija, parengtas investicinis projektas, bei sukurtas e. pristatymo sistemos prototipas,

skirtas pademonstruoti būsimos sistemos funkcionalumą.
2009 metais buvo įsigyta ir atitinkamai įrengta
14 kilnojamojo pašto automobilių, iš kurių 12 panaudota naujiems kilnojamiesiems paštams steigti, o 2
– seniems kilnojamojo pašto automobiliams pakeisti.
Naujų objektų statybos ir naujų rekonstrukcijų
bendrovė nepradėjo. Rugpjūčio mėn. buvo baigtas statyti Vievio paštas (pradėtas 2008 metais), buvo tęsiama
Rokiškio, Ukmergės paštų bei Panevėžio filialo Transporto skyriaus pastato rekonstrukcija.

Investicijos, mln. Lt
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PLĖTRA,
NAUJOVĖS

15. Plėtra, naujovės

2010 metais numatoma įgyvendinti personalo
valdymo ir darbo užmokesčio informacinės sistemos
diegimo projektą (PVDUAIS), kuris buvo pradėtas
2009 metais. Bendrovei toliau palaipsniui pereinant
nuo įprastinių pašto paslaugų, kurių poreikis rinkoje
nuolat mažėja, prie aukštos darbuotojų kvalifikacijos
reikalaujančių paslaugų teikimo, būtina turėti
lanksčią darbo apmokėjimo ir skatinimo sistemą,
kurią planuojama įgyvendinti per PVDUAIS. Be to,
mažinant darbuotojų skaičių, bendrovei tampa ypač
svarbu, kad nemažėtų darbo našumas ir būtų užtikrinta
paslaugų kokybė, todėl darbuotojams turėtų būti
pasiūlytos naujos šiuolaikinės motyvacijos sistemos,
kurioms administruoti reikia papildomos programinės
įrangos. Bendrovė planuoja sukurti personalo valdymo
principus ir iš esmės keisti esamas darbo apmokėjimo
ir personalo valdymo sistemas, tobulinti darbo laiko
apskaitą, sukurti mokymų, kvalifikacijos, darbo
vertinimo programas, centralizuoti personalo valdymo
funkcijas. Ši sistema bus integruota į šiuo metu
veikiančią verslo valdymo informacinę sistemą (VVIS)
tam, kad būtų užtikrintas vieno įrašo bendrovės VVIS
principas, taip pat naudojami bendri klasifikatoriai,
užtikrinta galimybė realiu laiku valdyti personalo
apskaitos pasikeitimus, gauti darbo užmokesčio ir
personalo valdymo informaciją kartu su finansų,
biudžeto ir kitais duomenimis. Ši sistema naudos
bendrą duomenų bazę.
Lietuvos paštas 2009 metais pradėjo
įgyvendinti
investicinį
projektą
„Elektroninių
pranešimų ir elektroninių dokumentų fiziniams ir
juridiniams asmenims pristatymo sistemos sukūrimas“
(e. pristatymo sistema). Šis projektas įtrauktas į
Informacinės visuomenės plėtros komiteto (IVPK)
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ekonomikos
augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė
visuomenė visiems“ priemonės „Elektroninės valdžios

paslaugos“ valstybės projektų sąrašą ir gali būti
finansuojamas iš Paramos fondo lėšų. E. pristatymo
sistema bus integruota į IVPK sukurtą viešojo
administravimo institucijų informacinių sistemų
interoperabilumo (funkcinio suderinamumo) sistemą
(VAIISIS) ir taip bus užtikrinamas elektroniniu būdu
teikiamų paslaugų saugumas bei bendras tapatybės
nustatymo, apmokėjimo ir komunikacijos tarp
valstybės institucijų formatas. Informacija, kurią
valstybės institucijos fiziniams ir juridiniams asmenims
dabar siunčia paprastu paštu (popieriniu formatu),
bus perduodama suderintu formatu į Lietuvos pašto
tvarkomą e. pristatymo sistemą, kuri ją pristatys gavėjui
elektroniniu arba paprastu paštu.
2010 metais numatoma oro uosto terminale
įrengti automatinę pašto siuntų siuntimo kokybės
matavimo įrangą (elektroninius vartus), kuri privaloma
pagal „REIMS East“ sutartį, bei modernizuoti vietinio
ryšio organizavimą bendrovėje, siekiant sutaupyti ryšio
sąnaudų.
Lietuvos paštas, bendradarbiaudamas su
bendrove ERP, 2009 metais numatė diegti mokesčių
ir įmokų mokėjimo savitarnos įrenginių – mokomatų
– tinklą. Toks įrenginys – naujovė Lietuvos rinkoje.
Naudodamiesi į bankomatą panašiu įrenginiu,
gyventojai galės greitai ir patogiai apmokėti sąskaitas
už skirtingų įmonių, institucijų suteiktas paslaugas, už
kurias iki tol buvo galima sumokėti visuose Lietuvos
paštuose arba kitose įmonėse, teikiančiose mokesčių
priėmimo paslaugas. Planuojama, kad mokomatuose
bus galima atsiskaityti ne tik grynaisiais, bet ir banko
mokėjimo kortelėmis, o ateityje mokomatu bus galima
nusipirkti bilietą į renginius, kino filmus, pažiūrėti to
kino ištrauką, atlikti daug kitų veiksmų. Pasiteisinus
bandomajam projektui, mokomatų tinklą ketinama
plėsti.
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LIETUVOS PAŠTO
BENDRUOMENĖ

16. Lietuvos pašto bendruomenė
16.1. Darbuotojai

Pagrindinių Lietuvos pašto paslaugų teikimas,
kurį sudaro pašto korespondencijos siuntų surinkimas,
skirstymas, vežimas ir pristatymas, labai imlus rankų
darbui, todėl bendrovė pagal darbuotojų skaičių yra
viena didžiausių įmonių šalyje.
2009 m. gruodžio 31 d. čia dirbo 7 856
darbuotojai. Daugiau kaip pusė darbuotojų dirba ne
visu etatu, nes dėl nedidelio darbo krūvio kaime ir
sezoniškumo dažnai nepakanka darbo kiekio visam
etatui nustatyti. Perskaičiuotas į dirbusius visą darbo
dieną, vidutinis darbuotojų skaičius per 2009 metus

sudarė 6 592 etatus ir, palyginti su 2008 metais,
sumažėjo vidutiniškai 293 etatais arba 4,3 procento, nes
buvo įgyvendinta nauja bendrovės valdymo struktūra,
kurioje yra mažesnis filialų ir padalinių skaičius, taip
pat mažėjo paštų skaičius, dalis jų buvo reorganizuoti
į kilnojamuosius paštus, buvo sutrumpintas kai kurių
paštų darbo laikas dėl sumažėjusio darbo masto ir kt.
Didžiausią sąnaudų dalį bendrovėje sudaro
personalo išlaikymo sąnaudos. 2009 metais jų buvo
9 865 tūkst. Lt arba 6,0 procentais mažiau negu 2008
metas ir jos sudarė 57,1 procentus visų sąnaudų.
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Vidutinis darbo užmokestis Lietuvos pašte 2009
metais buvo 1 473 Lt vienam darbuotojo etatui. Tai 29
Lt arba 1,9 procento mažiau, palyginti su 2008 metais.
Vidutinio darbo užmokesčio mažėjimą lėmė mažėjantis
suteiktų paslaugų kiekis, sumažintos pareiginės
algos bendrovės vadovybei, panaikinti priedai filialų

vadovams ir kitiems darbuotojams, nutrauktas mokėti
kintamasis darbo užmokestis, pakeitus jo mokėjimo
nuostatus. Dėl didelio nekvalifikuotų darbuotojų kiekio
(laiškininkų, skirstytojų) vidutinis darbo užmokestis
visada yra žymai mažesnis už šalies vidurkį.
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Darbuotojų sudėtis pagal pareigybes, etat.

Tarnautojai 2,1%

Pašto viršininkai ir jų pavaduotojai 14,0%

Vadovaujantis personalas
ir specialistai 10,5%

Skirstytojai 8,7%

Vairuotojai, pašto lydėtojai,
vairuotojai-pašto lydėtojai 4,1%

Kiti darbininkai 4%

Pašto operatoriai, duomenų
įvesties operatoriai 14,3%
Laiškininkai, laiškininkai,
vairuojantys automobilį,
pensijų pristatytojai 40,7%
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Dėl augančio nedarbo pasikeitusi padėtis šalies
darbo biržoje stabilizavo darbuotojų kaitą bendrovėje,
neliko ir nuolatinio darbuotojų trūkumo problemos.
Per 2009 metus personalo kaita sudarė 6,4 procento
ir, palyginti su 2008 metais, sumažėjo 8,6 procentinio
punkto.

Palyginti su praėjusiais metais, bendrovėje
padaugėjo darbuotojų su aukštuoju išsilavinimu, ir
darbuotojų iki 35 metų amžiaus.

Darbuotojų išsilavinimas

su aukštesniuoju – 25%

su spec. viduriniu ir
viduriniu – 61%

su aukštuoju išsilavinimu – 11%

su pagrindiniu ir pradiniu – 3%

Darbuotojų amžius
pensinio amžiaus – 7%
iki 35 metų – 18%
55–60 metų – 12%

35–45 metų – 29%
45–55 metų – 34%

Aukštosiose ir aukštesniosiose mokyklose šiuo
metu mokosi 168 darbuotojai.
Kasmet sudaromas mokymo ir kvalifikacijos
tobulinimo planas, kuriuo vadovaujantis organizuojami
vidiniai darbuotojų mokymai, apimantys visas
bendrovės veiklos sritis ir naujai priimtų darbuotojų
mokymą naudotis bendrovėje įdiegtomis kompiuterių
programomis, taip pat sudaromos sąlygos darbuotojams

tobulinti kvalifikaciją išoriniuose mokymuose bei
seminaruose. Tačiau 2009 metais, taupant lėšas, buvo
apmokėti tik privalomi pagal pareigybę mokymai
(liftininkų, elektrikų, pirmosios pagalbos ir kt.) ir
organizuojami vidiniai mokymai, kuriems vadovavo
bendrovės technologai. Per 2009 metus vidiniuose ir
išoriniuose mokymuose dalyvavo 3 366 darbuotojai.

73
AB LIETUVOS PAŠTO 2009 METŲ METINIS PRANEŠIMAS

16.2. Kolektyvinė sutartis

Lietuvos pašte galioja 2005 m. balandžio 28 d.
darbdavio ir profesinės sąjungos susitarimu pasirašyta
kolektyvinė sutartis, o nuo 2009 metų bendrovėje
veikia dvi profesinės sąjungos. Kolektyvinės sutarties
pakeitimai daromi tik socialinio dialogo būdu,
intensyviai bendradarbiaujant darbdavio bei profesinių
sąjungų atstovams, atvirai diskutuojant apie esamas
problemas, darbuotojų bei darbdavių lūkesčius ir
pageidavimus. Tik intensyviai ir atvirai diskutuojant
prieinama prie bendrų sutarimų, kurie įforminami
darbdavio ir profesinių sąjungų atstovų pasirašomais
kolektyvinės sutarties pakeitimais.
Pabrėžtina, jog Lietuvos pašto kolektyvinėje
sutartyje yra nuostatų, gerinančių darbuotojų darbo
sąlygas: nustatyta darbuotojų pirmenybės teisė būti
paliktam dirbti, kai dėl ekonominių ar technologinių
priežasčių arba dėl bendrovės struktūrinių pertvarkymų
mažinamas darbuotojų skaičius;
darbuotojai,

auginantys vaiką iki 14 metų, esant galimybei, gali
pasirinkti darbo pamainą; tam tikroms darbuotojų
grupėms numatytos papildomos ir specialios poilsio
pertraukos, kurios įskaitomos į darbo laiką; priimtiems į
darbą darbuotojams, kuriems reikia laikyti egzaminus,
suteikiančius teisę nešioti tarnybinį ginklą, vieną
kartą egzaminų išlaidas apmoka bendrovė; numatyta
bendrovės materialinė parama darbuotojo artimiesiems
jo mirties atveju; darbuotojai, kurių darbas susijęs
su didesne rizika gyvybei ar sveikatai, papildomai
draudžiami nuo nelaimingų atsitikimų darbe.
Taip pat kolektyvinėje sutartyje numatytos
profesinių sąjungų veiklos garantijos: teisės šaukti narių
susirinkimus (konferencijas) darbo metu ne dažniau
kaip 2 kartus per metus; profesinės sąjungos renkami
darbuotojai ir profesinės sąjungos nariai atleidžiami
nuo darbo iki 3 darbo dienų per metus kvalifikacijai
kelti, dalyvauti profesinės sąjungos renginiuose ir kt.

16.3. Socialinė atsakomybė, sauga

Bendrovė užtikrina visas socialines garantijas
darbuotojams. Kolektyvinėje sutartyje numatyta
priemonių
papildomam
darbuotojų
saugumui
užtikrinti, bendrovėje atliekami darbo vietų profesinės
rizikos vertinimai. Asmeninėmis apsaugos priemonėmis
darbuotojai aprūpinami kolektyvinėje sutartyje
nustatyta tvarka. 2009 metais miesto laiškininkai
buvo aprūpinti krepšiais su ratukais, visi laiškininkai
aprūpinti žibintuvėliais ir dujų balionėliais. Šalyje
kilus pandeminio gripo protrūkiui, pašto operatoriai ir
pasiuntiniai buvo aprūpinti medicininėmis kaukėmis.
Periodinis sveikatos tikrinimas atliktas 2 484
darbuotojams, 26 iš jų buvo nustatyti apribojimai
dirbti.
Jau
penktus
metus
Lietuvos
pašto
administracijoje organizuojama kraujo donorystės
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diena, kurios metu neatlygintinai kraujo davė 17
administracijos darbuotojų.
2009 metais Lietuvos pašte įvyko 41
nelaimingas atsitikimas, susijęs su darbu (2008 metais
– 63), 29 darbuotojai, daugiausia laiškininkai, patyrė
traumų. Nuo nelaimingų atsitikimų darbe 2009 metais
buvo apdrausta 5 419 pašto darbuotojų, draudimo
bendrovė per metus išmokėjo 8 880 Lt kompensacijų.
Dėl įdiegtų saugumo priemonių atvirų paštų
plėšimų 2009 metais neužfiksuota nei vieno (2008
metais buvo 3), o įsilaužimų į paštus buvo tiek pat, kiek
ir 2008–aisiais – 5.
Pastaraisiais metais mažėja atvejų, kai Lietuvos
pašto darbuotojai pasisavina siuntas, pinigų ar kitų
vertybių.

SOCIALINIS
BENDRAVIMAS

17. Socialinis bendravimas

Sausio 19–kovo 15 dienomis Lietuvos paštas
organizavo jau tradicija tapusius gražiausio Lietuvos
pašto ženklo rinkimus, kuriuose nuomonę apie 2008
metų pašto ženklus pareiškė 29 100 gyventojų – beveik
4 000 daugiau nei praėjusiais metais. Gražiausiais
2008 metų pašto ženklais išrinkti:
I vieta – mažas lapelis „WWF. Žalvarnis“
(dailininkė A. Ratkevičienė);
II vieta – pašto ženklas „Švč. Mergelės Marijos
apsireiškimui Šiluvoje – 400 metų“ (dailininkė R.O.
Čigriejūtė);
III vieta – pašto blokas „Lietuvai – 1000 metų“
(dailininkė I. Balakauskaitė).
Kiekvienais metais Lietuvos miestų ir
miestelių rengiamose šventėse ir renginiuose aktyviai
dalyvauja ir Lietuvos pašto darbuotojai. Šiemet jie
dalyvavo šventėse: „Kauno miesto diena 2009“, „Čia
– mano Druskininkai, „Panemunių žiedai 2009“,
„Alytus – tai mes“, pirmą kartą renginyje – „Palangos
stalas – 2009“, kuriame gavo organizatorių padėkos
raštą už dosnumą, informatyvumą ir draugiškumą,
kituose renginiuose.
Gyventojus
domina
ir
proginis
antspaudavimas,
organizuojamas
įvairiuose
renginiuose.
Itin daug dėmesio jis susilaukė Krekenavos
miestelio bendruomenės ir seniūnijos surengtoje
puikioje šventėje „Krekenavai – 600 metų“.
Europos lengvosios atletikos iki 23 m.
čempionatui, pirmąkart vykusiam Lietuvoje, buvo
pagamintas vokas ir spaudas „Europos lengvosios
atletikos iki 23 m. čempionatas“, pastarojo čempionato
metu Kaune buvo antspauduojamos korespondencijos
siuntos.
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Pirmą kartą Lietuvoje surengtoje Pasaulinės
didžiųjų burlaivių regatos „The tall ship’s races Baltic
2009“ šventėje šalies uoste per 4 dienas galima buvo
pamatyti 117 dalyvavusių burlaivių, iš kurių 20 yra
didžiausi pasaulyje. Į renginį atvyko 2600 buriuotojų iš
18 šalių. Ta proga buvo pagamintas vokas ir spaudas.
Pastaruoju visos regatos metu Klaipėdos pašte buvo
antspauduojamos pašto korespondencijos siuntos.
Baigiantis Lietuvos vardo tūkstantmečio
paminėjimo metams, Palangoje įvyko miesto
savivaldybės ir kultūros įstaigų organizuota šventė
„Baltijos jūros šalių Kalėdų alėja“, paminint visas
aplink Baltijos jūrą įsikūrusias šalis. Surengti šventę
aktyviai padėjo ir Lietuvos paštas – Palangos pašte
šiai šventei skirtu spaudu „Baltijos jūros šalių Kalėdų
alėja“ visą mėnesį buvo antspauduojamos pašto
korespondencijos siuntos.
Lietuvos paštas 17–ąjį kartą dalyvavo
organizuojant Pasaulinės pašto sąjungos Tarptautinio
biuro kartu su UNESCO 38 metus rengiamą tarptautinį
jaunimo epistolinio rašinio konkursą, kurio tema
šiemet buvo „Parašyk kam nors laišką ir paaiškink,
kaip tinkamos darbo sąlygos gali pagerinti gyvenimą“.
Konkurse dalyvavo 98 moksleiviai iš visos Lietuvos.
Panevėžio jaunimo centro „Apskritasis stalas“
projekte „Asistentas vienai dienai“ kartu su 36 miesto
įmonėmis dalyvavo ir Lietuvos pašto Panevėžio filialas.
Besirenkantis specialybę jaunimas turėjo galimybę
susipažinti su pašto veiklos specifika. Pažymėtina,
kad jaunimą nustebino tai, kad pašto ir prenumeratos
pristatymo paslaugas teikia ne tik Lietuvos paštas, bet ir
daug kitų įmonių.

PAŠTO ŽENKLŲ
LEIDYBA

18. Pašto ženklų leidyba

Pašto mokos ženklai – tai galiojantys Lietuvoje
pašto ženklai, pašto blokai, ženklinti vokai ir atvirukai
(atvirlaiškiai) bei ženklintos aerogramos, ženklintuvų
antspaudai ir specialūs patvirtinti mokėjimo spaudai.
Leisti ir išimti iš apyvartos pašto mokos ženklus Lietuvos
paštą, kaip UPP teikėją, įpareigoja Pašto įstatymas (8
straipsnio 3 punkto 4 pastraipa).
Kiekvienais
metais
Lietuvos
paštas,
įvertinęs svarbius ateinančių metų įvykius, sukaktis,
visuomeninius politinius įvykius, įmonių, įstaigų,
organizacijų ar pavienių asmenų siūlymus, rengia
pasiūlymus pašto mokos ženklų leidybos planų
projektams, kuriuos teikia Pašto mokos ženklų leidybos
komisijai prie Susisiekimo ministerijos. Metinį pašto
mokos ženklų planą tvirtina susisiekimo ministras.
Pagal šį planą bendrovė per metus paprastai išleidžia
25 naujus pašto ženklus ar ženklų blokus. Jiems
spausdinti skelbiamas viešas tarptautinis konkursas.
2009 metų pašto mokos ženklus, kaip ir praeitais

metas, spausdino konkursą laimėjusi Austrijos bendrovė
Osterreichishe Staatsdruckerei (OSD). Ataskaitiniais
metais buvo išleisti 22 meniniai pašto ženklai 8 841
mln. tiražu, 5 standartiniai pašto ženklai 7,5 mln. tiražu
ir 2 pašto ženklų blokai 75 tūkst. tiražu. Bendra visų į
apyvartą išleistų meninių pašto ženklų nominalinė vertė,
palyginti su 2008 metais, buvo 18,6 procento mažesnė.
Lietuvos paštas kasmet išleidžia ir išplatina 4
informacinius leidinius „Ekspresinformacija“, skirtus
filatelistams, žurnalistams ir bendrovės regionams.
Šiemet bendras šių leidinių tiražas buvo 630 egz.
lietuvių kalba ir 770 egz. anglų kalba. Kaip ir kasmet,
2009 metais išleistas ir išplatintas metinis informacinis
leidinys (katalogas) „2008 metų Lietuvos pašto ženklai ir
proginiai antspaudai“ 160 egz. tiražu lietuvių kalba ir 50
egz. tiražu anglų kalba; 700 egz. tiražu anglų ir vokiečių
kalbomis išleistas ir išplatintas klientams reklamos
lankstinukas „Rinkime lietuviškus pašto ženklus“.

Per 2009 metus išleista 15 pirmos dienos datos spaudų, kuriais buvo
antspauduojami išleisti į apyvartą meniniai pašto ženklai ir blokai:
„Žymūs žmonės“;
„Lietuvos miestų herbai“;
„Išsaugokime poliarinius regionus ir ledynus“;
„Vilnius – Europos kultūros sostinė“;
„Europa. Astronomija“;
„Vilniaus Didžioji sinagoga“;
„Vilniaus Didžioji sinagoga“;
„Iš muziejų fondų. Palangos gintaro muziejus“;
„Lietuvos tūkstantmečio dainų šventė „Amžių sutartinė“;
„Lietuvai – 1000 metų“;
„Pasaulinė didžiųjų burlaivių regata“;
„Geležinkeliui Lietuvoje – 150 metų“;
„Vyčio Kryžiaus ordino Didysis kryžius“;
„Lietuvos raudonoji knyga. Pievų fauna ir flora“;
„Struvės geodezinis lankas“;
„Šv. Kalėdos ir Naujieji metai“.
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Blokas „Išsaugokime poliarinius regionus ir
ledynus“ – tai bendra keliasdešimties valstybių laida.
Jų į įvairias šalis parduota 11 049 vnt. Blokas „Lietuvai
– 1000 metų“ – paskutinis iš 9 blokų serijos. Pašto
ženklas su kuponu „Pasaulinė didžiųjų burlaivių regata
2009“ skirtas pačiai didžiausiai prestižinei Pasaulinei
regatai, rengiamai nuo 1872 metų, kuri pirmą kartą
buvo surengta ir Lietuvoje. Pašto ženklas „Geležinkeliui
Lietuvoje – 150 metų“ svaraus jubiliejaus proga skirtas

šalies geležinkelininkams. Pašto ženklas „Struvės
geodezinis lankas“ skirtas geodeziniam lankui, kuris
2005 metais įtrauktas į UNESCO Pasaulio paveldo
sąrašą. Tai pirmasis tarptautines sienas kertantis
Pasaulio paveldo sąrašo objektas, nusitęsęs per
dešimties valstybių teritorijas. Ateityje numatyta
išleisti pašto ženklų, skirtų ir kitiems Pasaulio paveldo
objektams, esantiems Lietuvoje.

2009 metais buvo išleisti 8 proginiai datos spaudai:
„Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijai – 90“
„Vilniaus arkikatedros bazilikos atšventinimui – 20“
„Tarptautinė pašto ženklų paroda „Esenas 2009“
„Krekenavai – 600 metų“
„Europos lengvosios atletikos iki 23 m. čempionatas“
„Pasaulinė didžiųjų burlaivių regata „The tall ships’ races Baltic 2009“
„Tarptautinis filatelijos festivalis „Italija 2009“
„Baltijos jūros šalių Kalėdų alėja“

Buvo pagaminti 2 pašto ženklų rinkiniai:
„2009 m. Lietuvos pašto ženklai“ (1500 vnt.) ir
„Lietuvai – 1000 metų“ (235 vnt.).
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NARYSTĖ.
TARPTAUTINIS
BENDRAVIMAS

19. Narystė. Tarptautinis bendradarbiavimas

• 1992 metais Lietuva atnaujino narystę
Pasaulinėje pašto sąjungoje (PPS), į kurią įstojo dar
1922 metais. 191-ą valstybę vienijanti sąjunga ( http:
//www.upu.int.) buvo įkurta 1874 m. spalio 9 d.
Šveicarijos sostinėje Berne. 1969 metais Japonijos
sostinėje Tokijuje vykusiame PPS kongrese spalio 9-oji
buvo paskelbta Pasauline pašto diena. Sąjungos tikslas
– užtikrinti pašto tarnybų darbą ir tobulėjimą bei sukurti
palankias sąlygas tarptautiniam bendradarbiavimui
plėtoti, garantuoti tranzito laisvę visoje Sąjungos
teritorijoje, teikti techninę pagalbą šioje srityje ir t. t.
· Lietuvos paštas yra „PostEurop“, vienos iš
PPS regioninių sąjungų (http://www.posteurop.org.),
narys. Asociacijai „PostEurop“ vadovauja valdyba,
kuri yra atsakinga už kertinių asociacijos uždavinių
įgyvendinimą ir kontrolę. Briuselyje įsikūrusi
„PostEurop“ administracija yra atsakinga už kasdieninius
asociacijos reikalus, informacijos apie sektoriaus
darbą ir rezultatus skelbimą, bendradarbiavimą ir
naujoves skatinančių projektų bei strateginės veiklos
įgyvendinimą. Kasmetinė narių plenarinė asamblėja
nustato asociacijos tikslus ir strategiją.
· Lietuvos paštas yra Baltijos šalių paštų sąjungos
(BPS) narys. BPS įkūrė Estija, Latvija ir Lietuva. 1994 m.
sausio 29 d. steigimo sutartį pasirašė Estijos pašto
generalinis direktorius Tarmo-Jaanas Töeleidas,
Latvijos pašto generalinis direktorius Aivaras Droiskis
bei Lietuvos pašto generalinis direktorius Anatolijus
Mitrofanovas. Aukščiausiasis BPS organas – BALTPOST,
kurį sudaro sąjungos šalių paštų generaliniai direktoriai.
Šis generalinių direktorių forumas didžiausią dėmesį
skiria bendrų veiksmų politikos formavimui bei bendrų
problemų sprendimui. BPS kasmetiniams posėdžiams
vadovauja vienos iš šalių generalinis direktorius, kuris
vadinamas BPS prezidentu. BPS prezidentą vienerių
metų laikotarpiui rotacijos principu renka visų trijų
šalių generaliniai direktoriai. 2009 m. gruodžio 3
d. vykusio ataskaitinio-rinkiminio susitikimo metu

vadovavimą sąjungai iš Latvijos perėmė Lietuva.
Šiuo metu paštų atstovai dirba trijose darbo grupėse:
logistikos, filatelijos ir paslaugų kokybės. BPS tikslai:
tobulinti ir plėtoti ryšius tarp Baltijos šalių, stiprinti
tarptautinio pašto ryšius su kitomis šalimis, koordinuoti
Baltijos šalių paštų požiūrius sprendžiant svarbiausias
tarptautines problemas ir rūpintis bendrais interesais,
spręsti tarptautinio pašto plėtros klausimus, plėtoti
pašto verslą.
· Šiaurės šalių paštų sąjunga (ŠPS), kurios narėmis
yra Danija, Islandija, Norvegija, Suomija ir Švedija,
buvo įkurta 1919 metais. Kartą per metus vyksta
aukščiausiojo lygio vadovų susitikimas, dukart per
metus – Šiaurės pašto komiteto susitikimas. Remiantis
ŠPS ir BPS direktorių susitikimo nutarimu, 2004 metais
įkurtas Paslaugų kokybės gerinimo komitetas, kurio
tikslas – perduoti Baltijos šalims šiauriečių sukauptą
paslaugų kokybės, gamybos, galutinių atsiskaitymų
patirtį. Komiteto susitikimai rengiami du kartus per
metus. Buvo įkurtos dvi jungtinės darbo grupės:
eksploatacijos ir paslaugų kokybės bei galutinių
atsiskaitymų.
Lietuvos pašto atstovai 2009 metais dalyvavo
PPS Eksploatacinės tarybos sesijoje, BPS Filatelijos
darbo grupės posėdyje, ŠPS–BPS paslaugų kokybės
ir eksploatacijos darbo grupės susitikime, ŠPS–BPS
Paslaugų kokybės gerinimo vykdomojo komiteto
susitikime, BPS metiniame ataskaitiniame-rinkiminiame
susitikime, „PostEurop“ paslaugų kokybės darbo grupės
susitikime, „PostEurop“ kokybės audito susitikime,
IPC surengtuose mokymuose, kaip dirbti su pašto
korespondencijos siuntų statistinių duomenų fiksavimo
sistema eN01.iPep, IPC Galutinių atsiskaitymų
pagal „REIMS II/East“ sistemą vykdomojo komiteto
susitikime, IPC kokybės tikrinimo pagal UNEX sistemą
kokybės kontrolės pogrupio susitikime ir kituose,
suorganizuotuose Lietuvoje ir užsienyje.
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20. Pagrindiniai rizikos veiksniai

Lietuvos paštas, valstybės įgaliotas nenutrūkstamai teikti UPP šalies teritorijoje visiems naudotojams
vienodomis sąlygomis ir ne mažiau kaip penkias darbo dienas per savaitę, privalo nepažeisti susisiekimo
ministro 2004 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 3-504 nustatytų Universaliųjų pašto paslaugų teikėjo viešojo
pašto tinklo charakteristikų (Žin., 2004, Nr. 159-5813;
2009, Nr. 85-3628), t. y. išlaikyti tam tikrą paštų tinklą,
kuriam aptarnauti sukurtos logistikos ir pristatymo, kurį
vykdo laiškininkai, sistemos. Mažėjant UPP mastui ir
kitų bendrovės teikiamų paslaugų poreikiui, šio tinklo
išlaikymas ir aptarnavimas Lietuvos paštui tampa vis
didesne ekonomine našta.
Dėl internetu teikiamų paslaugų plėtros ir pašto paslaugų pakeičiamumo elektroninėmis, tradicinių
pašto paslaugų paklausa rinkoje mažėja. Kadangi
dėl visuotinio taupymo politikos mažėja vartojimas,
Lietuvos paštas gali būti priverstas dar labiau mažinti
sąnaudas darbuotojų skaičiaus arba jų darbo užmokesčio sąskaita.

Lietuvos pašto, kaip valstybės įgalioto UPP
teikėjo, veikla, teikiant pašto paslaugas, griežtai reglamentuota ir kontroliuojama, todėl bendrovė negali
konkuruoti rinkoje su kitais pašto paslaugų teikėjais,
kurie nėra tokie suvaržyti, veikia tik lokalioje zonoje,
lanksčiai taiko kainas ir greitai reaguoja į pokyčius rinkoje. Nuo to, kaip Pašto įstatyme, kurio nauja redakcija
turi būti patvirtinta iki 2011 m. gruodžio 31 d., bus nustatytos paslaugų teikimo taisyklės, paslaugų kokybės
ir sąnaudų apskaitos reikalavimai visiems rinkos dalyviams arba tik Lietuvos paštui, iš dalies priklausys jo
konkurencingumas liberalizuotoje rinkoje. Todėl dabar
rengiamos įstatymo pataisos gali turėti ir teigiamą, ir
neigiamą poveikį Lietuvos pašto veiklai.
Pelningiausioje pašto sektoriaus – pasiuntinių
paslaugų – rinkoje įsitvirtino tarptautinės kompanijos,
kurių paslaugų kokybė itin aukšta, todėl Lietuvos paštui
reikia papildomų investicijų naujoms technologijoms,
specializuotam transportui ir kitoms paslaugų kokybę
užtikrinančioms priemonėms įsigyti.
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21. Įmonės 2010–2012 metų strateginiai
veiklos planai ir 2010 metų prognozės

Lietuvos pašto 2010–2012 metų strateginį
veiklos planą patvirtino AB Lietuvos pašto valdyba
2010 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 6-11.
Lietuvos paštas savo misijos ir strateginių
tikslų nekeitė, tačiau atsižvelgęs į šalies ekonomikos
lėtėjimą, mažėjantį paslaugų poreikį ir į tai, kad
pašto paslaugų rinka Lietuvoje nuo 2013 m. sausio
1 d. bus visiškai liberalizuota ir bendrovė nebeturės
rezervuotosios paslaugų dalies, numatė ne tik mažinti
sąnaudas, bet ir imtis priemonių, skatinančių aktyvius
pardavimus, modernizuojančių vidaus procesus,
gerinančių bendrovės įvaizdį.
Gilėjant ekonominiam nuosmukiui šalyje,
ūkio subjektai ypač taupo savo sąnaudas bei aktyviau
naudoja elektronines technologijas informacijai
perduoti, todėl bendrovė 2010 metais planuoja
pašto korespondencijos siuntų, pašto siuntinių kiekio
mažėjimą, ir numato gauti UPP pajamų 14,2 procento
mažiau, o vėliau planuoja šių pajamų augimą, nes
numato aktyviau konkuruoti rinkoje, didinti paslaugų
pardavimą, plėsti modernių paslaugų įvairovę.
Dėl pirmiau minėtų priežasčių 2010 metais
planuojama mažiau gauti pajamų iš kitų pašto
paslaugų. Kadangi SODRA, taupydama savo lėšas,
keičia pensijų pristatymo principus išėjusiems į pensiją
nuo 2010 m. sausio 1 d. ir pasirinko ne Lietuvos
paštą, o kitus pensijų pristatymo paslaugos teikėjus 6
šalies rajonuose, planuojama mažiau pajamų ir iš kito
piniginio tarpininkavimo (finansinių) paslaugų.
Pasiuntinių pašto užimamą rinkos dalį
bendrovė planuoja didinti ir jau 2010 metais gauti
39,9 procento daugiau pajamų, nes numato tenkinti

specifinius klientų reikalavimus, pasiūlyti jiems
kompleksinių paslaugų, gerinti teikiamų paslaugų
kokybę.
Kitų paslaugų pajamų 2010 metais
planuojama
gauti
daugiau
ypač
padidinus
neadresuotosios reklamos pristatymo paslaugos
pajamas ir suaktyvinus mažmeninę ir komisinę prekybą
paštuose.
Kitos veiklos pajamų augimo bendrovė
neplanuoja, nes numato 2010 metais parengti naują
nekilnojamojo turto valdymo koncepciją ir joje pateikti
priemonių, kaip efektyviau jį valdyti.
Prognozuojama, kad Lietuvos pašto sąnaudos
2010 metais bus 11,1 procento mažesnės.
Dėl planuojamų struktūros ir infrastruktūros
pokyčių, 5 darbo dienų savaitės bei kitų numatytų
priemonių darbuotojų skaičius bendrovėje mažės,
todėl 2010–2011 metais personalo išlaikymo sąnaudų,
kurios sudaro apie 60 procentų visų sąnaudų, bus
mažiau, o 2012 metais – dėl planuojamo vidutinio
darbo užmokesčio didinimo – jos didės. Taip pat 2010
metais planuojama 5 procentais padidinti paslaugas
teikiančių darbuotojų darbo užmokestį.
Bendrovė numatė priemonių, kaip taupyti
visas sąnaudų grupes, tačiau planuoja daugiau išleisti
reklamai, dėl padidintų paslaugų įkainių – energijai
ir komunalinėms paslaugoms, dėl privalomo
nekilnojamojo turto vertinimo paslaugos pirkimo
– konsultacinėms paslaugoms.
Investicijos bus skiriamos tik tęstiniams
projektams įgyvendinti.
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22. Svarbūs įvykiai

2009 metai
•
Nuo metų pradžios Vilniaus ir Kauno
centriniuose paštuose pradėjo veikti moderni, skirta
individualiems klientams aptarnauti eilių valdymo
sistema.
•
Vasario mėn. pradėtas įgyvendinti Personalo
valdymo, darbo užmokesčio ir jo apskaitos
informacinės sistemos (PVDUAIS) sukūrimo ir diegimo
projektas.
•
Lietuvos paštas prisijungė prie Pasaulinės pašto
sąjungos (PPS) tarptautinių pašto perlaidų siuntimo
sistemos STEFI ir pradėjo teikti klientams tarptautinių
elektroninių pašto perlaidų siuntimo paslaugą.
•
Gegužės mėn., sujungus Vilniaus 35-ąjį
ir 29-ąjį paštus, prekybos centre „Mandarinas“
atidarytas naujas paštas, kuriam paliktas 29-ojo pašto
pavadinimas.
•
Nuo birželio 15 d. 45-iuose bendrovės
paštuose pradėta teikti Ūkio banko lizingo kredito
paslauga „Pinigai – dabar!“.
•
Lietuvos paštas pasiuntinių paštu pristatė
Nacionalinio egzaminų centro egzaminų dokumentus
ir gavo Nacionalinio egzaminų centro padėką už
kokybiškai atliktą darbą.
•
Lietuvos paštas, vykdydamas sutartinius
įsipareigojimus dėl rinkėjo pažymėjimų įteikimo
paslaugos, susijusios su 2009 m. gegužės 17 d.
Respublikos Prezidento rinkimais ir su 2009 m.
birželio 7 d. rinkimais į Europos Parlamentą, pristatė
rinkėjų pažymėjimus.
•
Lietuvos paštas organizavo paštų darbą
Lietuvos Respublikos prezidento ir Europos Parlamento
rinkimų metu. Gegužės 13–15 dienomis buvo atidaryti
345, o birželio 3–5 dienomis – 344 specialieji paštai,
kuriuose balsavo negalintys į rinkimų apylinkes atvykti
rinkėjai.
•
Patvirtintos naujos Viešojo pašto tinklo
charakteristikos (Žin., 2009, Nr. 85-3628). Pagal jas
kaimo gyvenamosiose vietovėse vienos seniūnijos
aptarnaujamoje teritorijoje turi būti įrengta ne mažiau
kaip viena universaliųjų pašto paslaugų teikimo vieta
arba universaliųjų pašto paslaugų teikėjo agentų

darbo vieta. Nuo seniūnijų centrų nutolusiose kaimo
gyvenamosiose vietovėse papildomai gali būti
įrengiama ir kilnojamoji universaliųjų pašto paslaugų
teikimo vieta.
•
Rugpjūčio mėn. Vievio miestelio centre
pradėjo veikti naujas Vievio paštas.
•
Rugsėjo 1 d. Kaune atidarytas naujas Kauno
20–asis paštas, įsikūręs adresu: Didžioji g. 82, Kaunas.
•
Rugsėjo 2 d. Lietuvos pašte vyko Šiaurės ir
Baltijos šalių paštų Paslaugų kokybės gerinimo komiteto
susitikimas, kurio metu buvo aptarti kiekvienos šalies
paslaugų kokybės rezultatai ir numatytos tolesnio
kokybės gerinimo priemonės.
•
Spalio 7 d. Elektrėnuose atidarytas naujas
miesto paštas.
•
Spalio 12 d. Lietuvos pašto generalinio
direktoriaus pareigas pradėjo eiti Andrius Urbonas.
•
Lapkričio 11–13 d. suorganizuotas balsavimas
paštu per rinkimus į Lietuvos Respublikos Seimą
vienmandačių rinkimų apygardų – Šilalės–Šilutės
Nr. 33 ir Vilniaus–Šalčininkų Nr. 56 – teritorijose
sudarytuose specialiuosiuose paštuose ir Kalėjimų
departamentui pavaldžiose įstaigose sudarytuose
specialiuosiuose paštuose laisvės atėmimo bausmę
atliekantiems rinkėjams, kurių deklaruota gyvenamoji
vieta yra teritorijose, patenkančiose į minėtas rinkimų
apygardas. Kartu suorganizuotas balsavimas iš anksto
apskričių centriniuose paštuose.
•
Europos
valstybinių
pašto
operatorių
asociacijos „PostEurop“ ekspertai spalio 19–23 d.
bendrovės padaliniuose atliko paslaugų kokybės
auditą ir pateikė siūlymų teikiamų paslaugų kokybei
užtikrinti.
•
Spalio 27 d. Vilniuje, prekybos centre „Maxima
bazė“ (Savanorių pr. 247), atidarytas Vilniaus centrinio
pašto poskyris.
•
Lapkričio 3 d. Vilniuje, prekybos centre
„Panorama“, pradėjo veikti Vilniaus 4-asis paštas,
perkeltas iš bendrabučio patalpų Studentų gatvėje.
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2010 metai
• Nuo 2010 m. sausio 1 d., vadovaujantis
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio
įstatymo pakeitimo įstatymu (Žin., 2009, Nr. 1516772), PVM apmokestinamos visos pašto ir pasiuntinių
paslaugos, išskyrus UPP.
• AB Lietuvos pašto valdybos 2010 m.
vasario 28 d. nutarimu Nr. 2-7 „Dėl akcinės bendrovės
Lietuvos pašto valdymo struktūros patvirtinimo“ nuo
2010 m. vasario 1 d. patvirtinta nauja bendrovės
organizacinė struktūra, kuri turi būti įgyvendinta iki
2010 m. liepos 1. Iki šios datos bendrovėje oficialiai
galios dvi struktūros – naujoji ir senoji. Skirtingų
Lietuvos pašto struktūrinių padalinių perkėlimas į naują
struktūrą vyks palaipsniui.
• Vasario 23-iąją pradėjo veikti penki
pirmieji Lietuvoje mokomatai, kuriuos, pasirašę
mokėjimo automatų nuomos sutartį, Lietuvos rinkai
pasiūlė AB Lietuvos paštas ir UAB ERP. Naudojantis į

bankomatą panašiu įrenginiu galima greitai ir patogiai
apmokėti sąskaitas už daugiau kaip 1500 skirtingų
įmonių, institucijų suteiktas paslaugas, už kurias
šiandien galima sumokėti visuose Lietuvos paštuose.
Pasiteisinus bandomajam projektui ateityje Lietuvoje
ketinama įrengti 200–300 mokomatų tinklą.
• Nuo kovo 1 d. 3 mėnesiams (iki gegužės
31 d.) nuo 1,35 Lt iki 0,95 Lt sumažintas įmokų ir
mokesčių priėmimo iš gyventojų tarifas.
• AB Lietuvos pašto valdybos 2010 m. kovo
26 d. nutarimu Nr. 6-11 patvirtintas AB Lietuvos pašto
2010–2012 metų strateginis veiklos planas.
• AB Lietuvos pašto valdybos 2010 m. kovo
31 d. nutarimu Nr. 7-14 Lietuvos pašto generalinis
direktorius Andrius Urbonas atšauktas iš užimamų
pareigų ir atleistas. Laikinai eiti generalinio direktoriaus
pareigas paskirtas Lietuvos pašto Pašto tinklo tarnybos
direktorius Aidas Ignatavičius.

Pagarbiai
L. e. akcinės bendrovės Lietuvos pašto
generalinio direktoriaus pareigas
Aidas Ignatavičius
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