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Bendroji informacija
Įmonė Lietuvos paštas įkurta 1992 metais. 2006
metais reorganizuota į akcinę bendrovę Lietuvos
paštą (toliau tekste – AB Lietuvos paštas arba Lietuvos paštas).
Tarpinis pranešimas parengtas už 2013 m. sausiobirželio mėn.
Lietuvos Respublikos vyriausybė 2010 m. liepos
14 d. patvirtino Valstybės valdomų įmonių veiklos

skaidrumo užtikrinimo gairių aprašą, pagal kurį
bendrovės apskaita turi būti tvarkoma pagal Tarptautinius finansinės apskaitos standartus (toliau
- TFAS). Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos
už laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. birželio 30 d. yra
parengtos pagal TFAS, patvirtintus ES, tarp jų - pagal
34 Tarptautinį apskaitos standartą (TAS).

Pagrindiniai duomenys
Pavadinimas
Būstinės adresas
Telefonas
Faksas
El. paštas
Internetinis tinklalapis
Įstatinis kapitalas
Teisinė forma
Veiklos laikotarpis
Įmonės kodas
PVM mokėtojo kodas
Juridinių asmenų registro tvarkytojas
Įstatai

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius
(8 700) 55 400
(8 5) 216 3204
info@post.lt
www.post.lt
113 074 410 Lt
Akcinė bendrovė, ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis
asmuo
Neribojamas
121215587
LT 212155811
Valstybės įmonė Registrų centras
Įregistruoti Juridinių asmenų registre 2009 m. rugsėjo 14 d.
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Pagrindiniai rodikliai

Pardavimo pajamos, tūkst. Lt
Pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA), tūkst. Lt
EBITDA marža, proc.
Grynasis pelnas (nuostoliai), tūkst. Lt
Visas turtas, tūkst. Lt
Nuosavas kapitalas, tūkst. Lt
Nuosavo kapitalo pelningumas, proc.
Nuosavo kapitalo ir turto santykis, proc.
Pelnas (nuostoliai), tenkantis vienai akcijai, Lt
Akcijų skaičius
Investicijos, tūkst. Lt
Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje (žm.)
Vidutinis darbuotojų skaičius (etatai)
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Lt / etatui)
Suteikta paslaugų iš viso, tūkst. vnt.
Universaliųjų pašto paslaugų skaičius iš viso, tūkst. vnt.
Pardavimo pajamos, tenkančios vienam darbuotojui
(etatui), tūkst. Lt
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Sausis-birželis
2013 m.
2012 m.
95.262
92.415

Pokytis, proc.
3,1

-1.220

1.329

-1,3

1,4

-4.530
237.468
108.788
-4,2

-2.693
220.082
110.529
-2,4

45,8

50,2

-0,040
113.074.410
1.131
6.406
4.909
1.452
91.905
8.395

-0,024
113.074.410
1.456
6.628
4.916
1.428
86.858
24.514

0,0
-22,3
-3,3
-0,1
1,7
5,8
-65,8

38,8

37,6

3,2

7,9
-1,6
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Pardavimų pajamos
pensijų ir kitų išmokų pristatymo pajamos.
Kitų paslaugų, kurias sudaro pajamos už periodinių
leidinių prenumeratą, neadresuotosios reklamos
paslaugas, mažmeninę ir komisinę prekybą ir kt.
paslaugų, pajamų gauta 3,5 proc. daugiau negu
praėjusių metų tą patį laikotarpį, nes 25,2 proc.
padidėjo mažmeninės ir komisinės prekybos pajamos,
12,2 proc. - pajamos už papildomas pašto paslaugas,
12,4 proc. – pajamos už neadresuotąją reklamą.
2013 m. I pusmetį iš viso buvo suteikta 91 905 tūkst.
vnt. paslaugų, arba 5,8 proc. daugiau palyginti su 2012
metų I pusmečio duomenimis. Palyginti su 2012 m. I
pusmečio duomenimis daugiau suteikta finansinių
paslaugų (1,1 proc.) ir kitų paslaugų (12,2 proc.).

Per pirmąjį 2013 metų pusmetį pardavimo pajamų
gauta 3,1 proc. daugiau, palyginti su 2012 m. to paties
laikotarpio pardavimo pajamomis.
Nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja Pašto įstatymo
redakcija, pagal kurią universaliajai pašto paslaugai
nebepriskiriamos dideliais kiekiais siunčiamos korespondencijos siuntos ir pašto siuntiniai bei paslaugos, turinčios pridėtinę vertę, todėl per 2013 m. 6
mėnesius UPP dalis pardavimo pajamose sumažėjo
nuo 50,2 proc. 2012 m. I pusmetį iki 25,3 proc. 2013
m. I pusmetį.
2013 m. 6 mėnesių paslaugų lyginamosios dalys
bendrovės pardavimo pajamose: UPP – 25,3 proc.,
kitos pašto paslaugos – 28,7 proc., pasiuntinių paslaugas - 5,9 proc., kito piniginio tarpininkavimo
(finansinių) paslaugos – 19,5 proc., kitos paslaugos –
20,6 proc.
2013 m. I pusmetį pašto paslaugų pajamų (UPP ir kitų
pašto paslaugų, siunčiamų pašto tinklu) gauta 51 441
tūkst. Lt, arba 5,3 proc., daugiau palyginti su praėjusių
metų I pusmečio duomenimis.
Pasiuntinių paslaugų, kai siuntos, įteiktos asmeniškai
pasirašytinai (per pasiuntinį), pajamų gauta 5 595
tūkst. Lt, arba 1,9 proc. mažiau nei prieš metus, nes ši
paslauga perduodama dukterinei įmonei UAB „Baltic
Post“.
Piniginio tarpininkavimo (finansinių) paslaugų
pajamų gauta 18 621 tūkst. Lt, arba 1,5 proc. mažiau
negu 2012 m. I pusmetį, nes 8,9 proc. sumažėjo

Per pirmąjį 2013
metų pusmetį
pardavimo pajamų
gauta 3,1 proc.
daugiau, palyginti
su 2012 m.

Veiklos sąnaudos
2013 m. I pusmetį patirta 101 034 tūkst. Lt veiklos
sąnaudų ir jos buvo 5,5 proc. didesnės, palyginti su
praėjusių metų veiklos sąnaudomis.
Didžiausią bendrovės veiklos sąnaudų dalį – 59,5 proc.
- sudarė su darbuotojais susijusios sąnaudos. 2013 m.
I pusmetį jos buvo 2,2 proc. didesnės negu 2012 m. I
pusmetį. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
sąnaudos buvo 1,9 proc., didesnės, palyginti su 2012
m. I pusmečio duomenimis, nes 24 Lt, arba 1,7 proc.
padidėjo vidutinis atlyginimas. Vidutinis darbuotojų

skaičius sumažėjo 7 etatais.
2013 m. I pusmetį, palyginti su praėjusių metų to
paties laikotarpio duomenimis, padidėjo tarptautinio pašto vežimo ir atsiskaitymų su užsienio šalių
paštais sąnaudos (36,2 proc.), komunalinių paslaugų
sąnaudos (3,6 proc.), turto remonto ir priežiūros
sąnaudos (4,0 proc.) ir kitos paslaugos (24,7 proc.), į
kurias įtraukta 2 397 tūkst. Lt nuostolių dėl nekilnojamojo turto pardavimo.
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Veiklos rezultatai
Bendrovės pelnas prieš palūkanas, mokesčius,
nusidėvėjimą, ilgalaikio materialiojo turto įtaką ir
amortizaciją (EBITDA) šiemet buvo neigiamas - minus 1 220 tūkst. litų, EBITDA marža buvo minus 1,3
proc. Pernai sausį-birželį EBITDA siekė 1 329 tūkst.
Lt, EBITDA marža buvo 1,4 proc.

2013 m. I pusmetį bendrovės grynieji nuostoliai
sudarė 4 530 tūkst. Lt, ir buvo 68,2 proc. didesni
nei 2012 m. I pusmetį, kai bendrovės nuostoliai,
įvertinus atidėtojo pelno mokesčio sąnaudas, siekė
2 693 tūkst. Lt.

Įstatinis kapitalas. Akcijos. Dividendų politika
Lietuvos pašto akcinis kapitalas yra 113 074 410 litų,
jį sudaro 113 074 410 vieno lito nominaliosios vertės
paprastųjų vardinių akcijų.
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. Bendrovė iki ataskaitinio laikotarpio nebuvo įsigijusi savų akcijų ir per 2013 metų 6 mėnesius
savų akcijų neįsigijo ir neperleido. Kitų įmonių akcijų
nebuvo įsigyta ir perleista.
Dividendų išmokėjimo tvarką ir kiekį nustato visuotinis akcininkų susirinkimas. Visų Lietuvos pašto
akcijų savininkė yra valstybė. Įgyvendinant valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamas teises bendrovėje, valstybei atstovauja Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerija.

Valdymas. Struktūra
Pagal Lietuvos pašto įstatus bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba
ir generalinis direktorius. Stebėtojų taryba bendrovėje
nesudaroma. Bendrovės valdyba atstovauja akcininkams ir atlieka priežiūros bei kontrolės funkcijas.
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams prilygsta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos

priimti raštiški sprendimai.
Bendrovės valdyba yra kolegialus organas, kurį sudaro penki nariai. Valdybos nariai renkami ketveriems
metams. Valdybos pirmininką iš savo narių renka
valdyba. Valdybos narius renka visuotinis akcininkų
susirinkimas.
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Valdybos nariai (2013 m. birželio 30 d. duomenys)

Pavardė, vardas

Arijandas Šliupas

Janina
Laskauskienė
Irma Kirklytė
Linas Sasnauskas

Vytautas Kudzys

Darbovietė

Išsilavinimas

Susisiekimo viceministras

Susisiekimo ministerijos
Biudžeto ir valstybės turto
valdymo Biudžeto programų
vertinimo skyriaus vedėja
L. e. Susisiekimo ministerijos
Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas
Nepriklausomas verslo konsultantas

Kadencijos
pradžia

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tarptautinių pervežimų
ir logistikos magistro laipsnis.
ISM Vadybos ir ekonomikos uni- 2013-02-20
versiteto Tarptautinės vadybos ir
verslo administravimo magistro
laipsnis
Vilniaus universiteto Ekonomikos
fakultetas, finansų ir kredito
2012-02-07
specialybės mokslai. Diplomuoto
ekonomisto kvalifikacija
Vilniaus universitetas, Teisės
fakultetas

2012-08-20

Tarptautinė vadyba. Stockholm
2012-06-14
School of Economics. Stokholmas
Bratislavos aukštoji technikos
Lietuvos pramonininkų konfedemokykla (dabartinis Bratislaracijos gen. direktoriaus pavaduovos Technikos universitetas),
2012-06-14
tojas transportui, tranzitui ir
statybos ekonomikos ir valdymo
logistikai.
specialybė

Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato
jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina
pareigybės nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Generalinis direktorius yra bendrovės vado-

vas. Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės
valdymo organas, kuris pagal savo įgaliojimus organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą.
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Bendrovės vadovybės nariai
(2013 m. birželio 30 d. duomenys)

Vardas, pavardė

Lina Minderienė

Pareigos bendrovėje Generalinė direktorė

Išsilavinimas

Vardas, pavardė
Pareigos bendrovėje

Išsilavinimas

Vardas, pavardė

Vilniaus universitetas,
finansų ir kredito
specialybės mokslai.
Suteikta ekonomisto
kvalifikacija (1993 m.)

Kęstutis Jaržemskas
Finansų tarnybos
direktorius
Kauno technologijos
universitetas. Vadybos
ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis. Specializacija – finansų vadyba
(2002 m. )

Gytis Kundrotas

Teisės ir adminisPareigos bendrovėje travimo tarnybos
direktorius
Vilniaus universitetas,
vientisųjų studijų
teisės programa.
Išsilavinimas
Suteiktas teisės
magistro kvalifikacinis
laipsnis (2003 m.)
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Vardas, pavardė
Pareigos bendrovėje

Išsilavinimas

Vardas, pavardė
Pareigos bendrovėje

Išsilavinimas

Vardas, pavardė
Pareigos bendrovėje

Išsilavinimas

Vardas, pavardė

Arūnas Venckavičius
Pardavimų tarnybos
direktorius
Vilniaus universitetas,
prekybos programa.
Suteiktas vadybos ir
verslo administravimo
magistro kvalifikacinis
laipsnis (2002 m.)

Robertas Gudavičius
Pašto operacijų tarnybos direktorius
Kauno Antano
Sniečkaus politechnikos institutas.
Suteikta inžinieriaus
mechaniko kvalifikacija (1988 m.)

Inga Dundulienė
Pašto tinklo tarnybos
direktorė
Vilniaus universitetas,
buhalterinės apskaitos
ir audito specialybės
mokslai. Suteikta
ekonomisto kvalifikacija (1993 m.)

Aurika Pelanienė

Buhalterinės apskaitos
Pareigos bendrovėje departamento vadovė –
vyriausioji buhalterė
Vilniaus universitetas,
ekonominės informatikos ir automatizuotų
valdymo sistemų
Išsilavinimas
mokslai. Suteikta
inžinieriausekonomisto kvalifikacija (1990 m.)
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Informacija apie atlyginimo, tantjemų ar kitokių
išmokų išmokėjimą bendrovės valdymo organams
per 2013 m. 6 mėnesius:

2013 m. sausis-birželis

Atlyginimas, Lt

Vidutiniškai vienam vadovybės nariui

9 978

Bendrai visiems vadovybės nariams

419 065

Informacija apie bendrovės filialus, dukterines įmones
AB Lietuvos pašto valdyba 2012 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 12-29 patvirtino naują bendrovės struktūrą,
kuri įsigaliojo nuo 2013 m. sausio 1 d.
Dabartinėje struktūroje yra generalinis direktorius,
5-ių tarnybų direktoriai (Finansų, Pardavimų, Pašto
operacijų, Teisės ir administravimo, Pašto tinklo) ir 20

departamentų, iš kurių 5 – Informacinių technologijų,
Vidaus kontrolės ir audito, Personalo, Rinkodaros
ir komunikacijos bei Verslo vystymo – yra tiesiogiai
pavaldūs generaliniam direktoriui.
Bendrovė filialų neturi.
Bendrovė turi tris pavaldžias įmones.

Dukterinė įmonė

Įstatinis kapitalas/dalis
įstatiniame kapitale

Pagrindinė veikla

UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“

10 000 Lt/100 proc.

Spausdinimo paslaugų teikimas

UAB „Baltic Post“

100 000 Lt/100 proc.

Pasiuntinių paslaugų teikimas

UAB LP mokėjimų sprendimai

10 000 Lt/ 100 proc

Konsultacinių paslaugų teikimas
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Viešasis tinklas
banko „Snoras“ mažmeninį tinklą, iš viso – 214 buvusių
„Snoro“ bankelių, iš jų 2013 m. birželio 30 d. jau veikė
110 „PayPost“ skyrių. „PayPost“ skyriuose teikiamos
šiuo metu paštuose siūlomos finansinės paslaugos:
įmokų ir mokesčių surinkimas, perlaidų siuntimas ir
gavimas, vartojimo kreditų išdavimas ir kt.

Lietuvos paštas, vykdydamas UPP teikimo vietų
išdėstymo reikalavimus, privalo išlaikyti tam tikrą
paštų tinklą.
Pašto paslaugoms nenutrūkstamai teikti visoje šalies
teritorijoje sukurtas UPP teikimo tinklas, kurį sudaro
stacionarieji miesto ir kaimo paštai, jų poskyriai ir
kilnojamųjų paštų sustojimo vietos. UPP teikimo vietos ir siunčiamosios laiškų dėžutės išdėstytos laikantis Viešojo pašto tinklo charakteristikų.
2013 m. birželio 30 d. akcinė bendrovė Lietuvos paštas
turėjo 833 UPP teikimo vietų tinklą, kurį sudarė: 685
stacionarieji paštai (miestuose – 201, kaimuose –
484), 15 pašto poskyrių (13 – miestuose, 2 – kaimuose), ir 27 kilnojamieji paštai, kurių paslaugos prieinamos 133-ose UPP teikimo vietose kaimuose.
Siekdama optimizuoti veiklos procesus, bendrovė per
2013 m. I pusmetį uždarė 4 nerentabilius (perteklinius) stacionariuosius paštus ir įsteigė 1 stacionarųjį –
Kauno 11-ąjį paštą, kuris veikia prekybos centre „IKI“.
2012 metais Lietuvos paštas įsigijo likviduojamo

UPP teikimo vietos

Kilnojamuosiuose paštuose

Kaimo paštuose

Kaimo stacionariuose paštuose
58,3%

Miesto
Kaimopaštuose
kilnojamuosiuose

paštuose 16,0%

Miesto paštuose 25,7%

Bendrovės teikiamos paslaugos
Bendrovė teikia pašto, pasiuntinių bei su jomis susijusias papildomas paslaugas, į apyvartą leidžia pašto
ženklus, teikia reklaminių siuntų bei neadresuotosios reklamos pristatymo, dokumentų spausdinimo,
dėjimo į vokus bei jų pristatymo paslaugas. Be to,
Lietuvos paštas teikia pašto perlaidų, įmokų bei
mokesčių priėmimo ir administravimo, periodinių
leidinių prenumeratos administravimo bei leidinių
pristatymo prenumeratoriams paslaugas, teikia
partnerių siūlomas kreditų, reklamos paslaugas, vykdo mažmeninę prekybą.
Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis 2013 m. I
ketvirtį Lietuvos pašto dalis rinkoje pagal pajamas,

gautas už siuntas, siunčiamas pašto tinkle, sudarė
89,2 proc. ir palyginti su praėjusių metų atitinkamu
laikotarpiu, sumažėjo 4,6 procentinio punkto. Lietuvos pašto dalies šioje paslaugų rinkoje sumažėjimą
iš dalies kompensavo 2013 m. pirmąjį ketvirtį prie
pašto paslaugų priskirtos pajamos už prenumeratos
pristatymą.
Nuo šių metų pradžios visiškai liberalizavus pašto
paslaugų rinką, rinkos dalies mažėjimo keliais procentiniais punktais buvo tikėtasi, tačiau Lietuvos paštas ir
toliau išliko stiprus lyderis pagal pajamas, gautas už
siuntas, siunčiamas pašto tinkle.
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Bendrovės klientai ir pagrindinės jų grupės
Bendrovė teikia paslaugas tiek gyventojams, tiek įvairioms įmonėms bei organizacijoms, bendradarbiauja
su užsienio šalių pašto įstaigomis.
2013 m. I pusmečio
Bendrovės pajamų pasiskirstymas pagal klientus, proc.
Pašto
paslaugos

Pasiuntinių
paslaugos

Finansinės
paslaugos

Kitos
paslaugos

Pašto langelio klientai

40,4

10,6

25,6

34,6

Sutartis sudarę klientai

59,6

89,4

74,4

65,4

Klientų grupė

Investicijos
2013 m. I pusmetį bendrovė investicijoms panaudojo
1 131 tūkst. Lt, arba 22,3 proc. daugiau, palyginti su
2012 m. to paties laikotarpio duomenimis.
Per 2013 m. I pusmetį atnaujinti Raseinių, Vilniaus
(Vokiečių g. 7) paštai bei skirta lėšų Biruliškių logis-

tikos centro rekonstrukcijai, įsigyta įrangos, skirtos
Spausdinimo paslaugų departamento paslaugoms
tobulinti, nupirkta kompiuterių ir kasos sistemų bei
baldų klientų aptarnavimo darbo vietoms atnaujinti

Svarbūs 2013 m. I pusmečio įvykiai
Susisiekimo ministro 2013 m. vasario 20 d. įsakymu
bendrovės valdybos nariais išrinkti Arijandas Šliupas,
susisiekimo viceministras, ir Vytautas Kudzys.

Lietuvos paštui, EMS kooperatyvo prie Pasaulinės
pašto sąjungos nariui, už 2012 metų rezultatus teikiant EMS siuntų pristatymo paslaugą skirtas sidabrinis apdovanojimas.

Veiklos strategija ir tikslai.
Lietuvos pašto vizija - būti finansiškai stabilia, modernia ir klientų lūkesčius pateisinančia bendrove.
Lietuvos pašto misija - teikti kokybiškas ir profesio-

nalias pašto, logistikos, finansines, tarpininkavimo ir
elektronines paslaugas.
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Strateginiai tikslai:
1. Didinti pajamas, teikiant paklausias, į kliento
poreikius orientuotas, pelningas paslaugas.
2. Didinti darbuotojų kompetenciją ir motyvaciją.
3. Efektyvinti bendrovės veiklą, įgyvendinti
konkurencingą veiklos modelį, greitai prisitaikančią
struktūrą bei subalansuotas veiklos sąnaudas.

Pagrindiniai rizikos veiksniai. Grėsmės. Galimybės
•
•
•
•
•
•

bendra Lietuvos Respublikos ekonomikos būklė;
Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės norminių
aktų keitimas;
kitų pašto paslaugos rinkos dalyvių konkurencija;
apskaitos ir mokesčių sistemos reglamentavimo
pokyčiai;
naujų bendrovės pasiūlytų paslaugų priėmimas
rinkoje;
tradicinių pašto paslaugų poreikių mažėjimas.

Galimybės:
Naujų paslaugų kūrimas, esamų paslaugų plėtojimas.
Naujų paslaugų teikimo / pardavimo kanalų plėtojimas.
Viešojo pašto tinklo optimizavimas.

Grėsmės:
Atsigaunanti darbo rinka – grėsmė prarasti geriausius darbuotojus.
Tarptautinių kompanijų atėjimas – naujų konkurentų atsiradimas.
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Bendrovės veiklos rezultatų atitiktis bendrovės veiklos tikslams
Lietuvos paštas, vykdydamas aktyvius pardavimus
verslo įmonėms, plėsdamas komercinę prekybą per
pirmąjį 2013 metų pusmetį, palyginti su praėjusių
metų atitinkamu laikotarpiu, padidino pardavimų
pajamas 3,1 proc., nors nuo šių metų pradžios neturi
jokių išskirtinių sąlygų konkuruodamas su daugiau
kaip 70 pašto paslaugas teikiančių įmonių visoje Lietuvoje.
Siekdamas didinti savo konkurencingumą, Lietuvos
paštas siūlo naujas paslaugas, ypač didelį dėmesį

skiria finansinių paslaugų plėtrai. 2013 m. numatoma
išplėsti naujų pašto skyrių „PayPost“ tinklą bei plėsti
finansinių paslaugų spektrą.
Lietuvos paštas 2013 m. I pusmetį sėkmingai
vykdė Susisiekimo ministro patvirtintus Lietuvoje
siunčiamų pirmenybinių pašto korespondencijos
siuntų UPP kokybės reikalavimus. Bendrovė ir ateityje tobulins teikiamų paslaugų kokybę ir klientų
aptarnavimą.

Darbuotojai ir darbo užmokestis
2013 m. 6 mėn.

2012 m. 6 mėn.

Pokytis, proc.

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje

6 406

6 628

-3,3

Vidutinis visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius

4 909

4 916

-0,1

paties laikotarpio duomenimis, sumažėjo 7 etatais.
2013 m. I pusmetį darbo užmokestis ir socialinis
draudimas sudarė 58,4 proc. veiklos sąnaudų. Darbo
užmokesčiui išleista 45 091 tūkst. Lt, t. y. 797 tūkst.
Lt, arba 1,8 proc., daugiau, palyginti su 2012 metų to
paties laikotarpio duomenimis. Vidutinis darbuotojų
darbo užmokestis padidėjo 1,7 proc.

Darbuotojų skaičius 2013 m. birželio 30 d., palyginti
su praėjusių metų to paties laikotarpio duomenimis,
sumažėjo 222 darbuotojais – nuo 6 628 iki 6 406.
Daugiau kaip pusė darbuotojų dirba ne visu etatu,
nes dėl nedidelio darbo krūvio kaime ir sezoniškumo
dažnai nepakanka darbo kiekio visam etatui nustatyti.
Vidutinis visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius
(perskaičiuotas į dirbusius visą mėnesį visą darbo
dieną) sudarė 4 909 etatų ir, palyginti su 2012 m. to
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Akcinės bendrovės Lietuvos pašto darbuotojų pagal pareigas
vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Lt

Eil.Nr.

Pareigybė

2013 m. 6 mėnesiai

2012 metai

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Generalinis direktorius
Tarnybos direktorius
Departamento vadovas
Regiono vadovas
Projekto vadovas
Skyriaus vadovas
Grupės vadovas
Specialistas
Pašto viršininkas
Klientų aptarnavimo specialistas
Duomenų įvesties operatorius, operatorius
Skirstytojas
Pašto lydėtojas, vairuotojas pašto lydėtojas
Laiškininkas, laiškininkas, vairuojantis automobilį
Pensijų pristatytojas
Ūkio ir kiti pagalbiniai darbininkai

11.008
9.907
8.406
7.541
4.994
3.868
3.966
2.113
1.725
1.405
1.150
1.239
1.670
1.171
1.104
1.132

10.139
9.131
8.061
7.498
5.223
3.848
3.411
2.030
1.720
1.360
1.124
1.298
1.682
1.099
1.138
1.082

Bendrovė užtikrina darbuotojams visas socialines garantijas. Kolektyvinėje sutartyje numatyta priemonių
papildomam darbuotojų saugumui užtikrinti,
bendrovėje atliekami darbo vietų profesinės rizikos
vertinimai.
Bendrovėje nuolat rūpinamasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, kuriama darbuotojų mokymo sistema,

pastoviai organizuojami vidiniai ir išoriniai mokymai. Bendrovėje daugiausia organizuojami vidiniai
mokymai, kuriuos veda patys bendrovės darbuotojai.
2013 m. prioritetas yra teikiamas Pašto tinklo tarnybos darbuotojų, tiesiogiai aptarnaujančių klientus,
mokymui.2013 m. I pusmetį buvo apmokyta 1 520
darbuotojų.
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Socialinė atsakomybė
Tautiškumo skatinimas
Lietuvos paštas tęsia tradiciją remti projektus,
skatinančius pilietiškumą ir tautiškumą. Lietuvos
paštas yra vienas pagrindinių Nacionalinio diktanto
konkurso rėmėjų. Nacionalinio diktanto konkursui Lietuvos paštas pagamino specialų spaudą, kuriuo buvo žymima tiek Lietuvoje, tiek į užsienio šalis
siunčiama pašto korespondencija. Antspaudas kvietė
visus lietuvius pasitikrinti lietuvių kalbos žinias rašant
nacionalinį diktantą.
2013 m. vasario 6-9 dienomis Vilniaus centriniame
pašte siunčiama pašto korespondencija buvo antspauduojama Nacionalinio diktanto konkursui skirtu
suvenyriniu spaudu.
Šiemet pirmą kartą pasitikrinti kalbos žinias buvo

galima ir paštu – namuose parašytą diktantą organizatoriams buvo galima išsiųsti paštu.
Lietuvos paštas yra pagrindinis rėmėjas įgyvendinant
projektą „Lietuvos skydas“. Šia iniciatyva siekiama, padedant viso pasaulio lietuviams, surinkti
informaciją apie iškiliausius lietuvius, išeivius iš Lietuvos, šalies valstybingumo stiprinimui ir Lietuvos
garsinimui nusipelniusius žmones.
Iniciatyvai įamžinti 2014 m. Druskininkuose planuojama pastatyti simbolinę „Lietuvos skydo“ skulptūrą,
kurioje bus įamžinti visi Lietuvos miestai ir miesteliai, pasaulio miestai, kuriose susibūrusios lietuvių
bendruomenės – vietos, kur gyvena, iš kur yra kilę
iškiliausi pasaulio lietuviai.

Švietimas
Lietuvos paštas vienas seniausių ir gilias tradicijas turinčių įmonių Lietuvoje, todėl bendrovė didelį
dėmesį skiria jaunimo švietimui ir ugdymui ne tik
apie pašto veiklą, bet ir kitas sritis. Pažinti įvairias sritis Lietuvos paštas ne tik jaunimą, bet ir suaugusiuosius kviečia apsilankant filatelijos parodose.
2013 m. I pusmetį Vilniaus centriniame pašte buvo
surengtos kelios filatelijos parodos – dvi parodos
apie Lietuvos geležinkelius bei viena paroda, skirta
paminėti Kosmonautikos dieną.
Šiemet jau 21-ą kartą Lietuvos paštas apdovanojo
epistolinio rašinio konkurso laureatus, o dvylikametės
Šventosios pagrindinės mokyklos auklėtinės Gabijos Petrauskaitės rašinys buvo išsiųstas Pasaulinės
pašto sąjungos Tarptautiniam biurui, kuris kartu su

Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija UNESCO organizuoja tarptautinį šio konkurso
etapą.
Šių metų epistolinio rašinio konkurso tema buvo
„Parašyk laišką, kuo brangus vanduo“. Nacionaliniame
konkurso etape dalyvavo per šimtas šalies mokyklų,
kurios bendrai pateikė 120 darbų.
Vilniaus centriniame pašte buvo surengtos kelios
ekskursijos ikimokyklinio amžiaus vaikams, kuriose
mažieji pašto lankytojai iš arčiau galėjo susipažinti su
pašto veikla bei filatelija. Ekskursijų dalyviai sužinojo,
kaip taisyklingai adresuoti laišką, kur jį galima atiduoti išsiuntimui, kaip antspauduojamos įvairios siuntos,
kas nutinka, jei ant voko nurodomas neteisingas laiško
gavėjo adresas ir t.t.
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Aplinkosauga
Būdamas socialiai atsakingas Lietuvos paštas skatina gyventojus puoselėti aplinką rūšiuojant atliekas.
Kiekviename pašto skyriuje gyventojai gali priduoti

panaudotas ir nebereikalingas baterijas, kurios bus
atiduotos perdirbti.

Bendruomenės
Socialiai atsakingo verslo veikla neatsieja nuo
bendruomenių gerovės kūrimo. 2013 metais Lietuvos
paštas tapo pagrindiniu Lietuvos regbio rėmėju. Bendradarbiaujant su Lietuvos regbio federacija Lietuvos
paštas prisideda ne tik prie profesionalių sportininkų
tobulėjimo, bet ir populiarina šią sporto šaką šalyje,
skatina visuomenę domėtis viena populiariausia
komandinio sporto šakų pasaulyje, prisideda prie
jaunimo užimtumo ir sveikos gyvensenos ugdymo.
Lietuvos paštas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Vaikų ligų klinikai paaukojo 10 tūkst.
Lt, kurie buvo surinkti parduodant specialius iš vaikų

piešinių sukurtus 2013 metų kalendorius. Iš viso
buvo parduota daugiau kaip 20 tūkst. Lietuvos pašto
kalendorių. 50 centų nuo kiekvieno parduoto kalendoriaus buvo skirta paramai.
Lietuvos paštas bendradarbiaudamas su Molėtų rajono policija Molėtų rajono gyventojams platino informacinius lankstinukus, kaip apsisaugoti nuo sukčių.
Iš viso Molėtų rajono gyventojams buvo išdalinta
apie 5 tūkstančiai lankstinukų su informacija, kaip
atpažinti ir apsisaugoti nuo įvairių sukčių, kur kreiptis, jei nepažįstami žmonės prašo pateikti asmens duomenis ar apgaulės būdu bando išvilioti pinigų.

Darbuotojai
Antrus metus Lietuvos paštas balandžio mėnesį
organizavo gero aptarnavimo mėnesį, taip siekiama įvertinti ir paskatinti geriausiai klientus
aptarnaujančius darbuotojus.
Iš viso buvo sulaukta daugiau kaip 3 tūkstančių
gyventojų atsiliepimų apie Lietuvos darbuotojų

aptarnavimą. Tai – dvigubai daugiau nei ankstesniais
metais. Geriausio darbuotojo įvertinimas ir bendrovės
vadovų padėkos atiteko dešimčiai Lietuvos pašto
darbuotojų. Net trys apdovanotieji buvo įvertinti ir
2012-ais metais.

28

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
TARPINIS PRANEŠIMAS UŽ 6 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. BIRŽELIO 30 DIENĄ
Įmonės kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius
(Visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)

Informacija apie skaidrumo
gairių laikymąsi
Bendrovės 2013 m. 6 mėnesių tarpinis metinis
pranešimas parengtas atsižvelgiant į Skaidrumo gairių
pagrindines nuostatas ir reikalavimus, išdėstytus Li-

Generalinė direktorė
Lina Minderienė

		

29

etuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d.
nutarimu Nr. 1052 patvirtintame Valstybės valdomų
įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių apraše.

