AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO
PARAMOS IR BENDRADRBIAVIMO TAISYKLĖS
Akcinės bendrovės Lietuvos pašto (toliau – Bendrovė) paramos ir bendradarbiavimo
taisyklės – tai Bendrovės dokumentas, kuriame nurodyta Bendrovės paramos ir bendradarbiavimo
projektų paraiškų priėmimo, svarstymo ir paramos ir bendradarbiavimo projektų vykdymo
priežiūros pagrindiniai veiksmai, aktualūs visuomenei ir projektų autoriams.
PRIORITETINĖS PARAMOS IR BENDRADRBIAVIMO STRATEGINĖS KRYPTYS
1. Bendrovės paramos ir bendradarbiavimo projektai yra skirstomi į dvi kategorijas:
nacionalinius projektus ir regioninius projektus.
2. Iki 2018 m. gegužės 1 d. nacionalinių projektų prioritetinės kryptys yra: kultūra,
sportas, moksliniai tyrimai, švietimas ir edukacija.
3. Iki 2018 m. gegužės 1 d. regioninių projektų prioritetinės kryptys yra: socialinė
rūpyba, švietimas ir edukacija.
4. Prioritetinių krypčių pasirinkimo motyvai. Siekiame prisidėti prie socialinės bei
ekonominės valstybės plėtros. Išskirtos strateginės socialinės atsakomybės sritys paremtos
Bendrovės strategija, puoselėjamu įvaizdžiu bei reputacija ir vykdoma veikla. Lietuvos paštas –
viena iš nedaugelio organizacijų šalyje, kasdien pasiekiančių kone kiekvieną gyventoją. Mums labai
svarbu, kad mūsų kuriamo verslo grąža pasiektų gyvenančius visoje šalyje, todėl ateinančiais metais
vienodą dėmesį skirsime nacionaliniams ir regioniniams projektams.
Esame neatsiejama bendruomenių dalis, todėl mums svarbu, kokie žmonės ir aplinka mus
sups rytoj, todėl išskyrėme regioninių projektų kategoriją, kurioje socialinė rūpyba yra pagrindinė ir
svarbiausia prioritetinė kryptis. Norime prisidėti prie bendrų valstybės pastangų ugdyti ir stiprinti
gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti socialiai pažeidžiamų asmenų problemas, padėti kurti
jų socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.
Esame viena iš didžiausių ilgaamžę patirtį sukaupusių Lietuvos įmonių, todėl švietimas ir
edukacija – tai kryptis įpareigojanti mus dalintis ir skatinti žinių dalijimąsi. Turime gausią ir
iniciatyvią darbuotojų komandą. Siekiame prisidėti prie įvairių projektų, kuriuose turime progą
atverti duris į Bendrovę, pasidalinti turimomis žiniomis, patirtimi. Taip pat skatiname visuomenės
gebėjimus kurti ir plėtoti verslą bei inovacijas, atrasti naujų galimybių.
Bendrovė puoselėja ir palaiko visuomenę telkiančius kultūrinius renginius, nes yra
neatsiejama bendruomenės narė. Bendrovė kasmet išleidžia daugiau nei 30 skirtingų filatelijos
gaminių, kurie yra viena iš meno (taikomosios dailės) sričių bei kultūros sklaidos įrankių.
Sporte, kaip ir versle, svarbus komandinis darbas. Sporto projektai mūsų darbuotojams ir
partneriams primena, kaip svarbu kalbėti ta pačia kalba bei būti komanda, norint pasiekti
maksimalių rezultatų.
Moksliniai tyrimai padeda augti tiek šaliai, tiek Bendrovei. Moksliniai tyrimai padeda
atrasti naujas galimybes ir priemones. Mes siekiame rasti kuo optimalesnius ir šiuolaikiškesnius
verslo sprendimus, tikime, kad moksliniai tyrimai ir jų skatinimas yra raktas į modernesnę Lietuvą.
5. Bendrovės prioritetinės paramos ir bendradarbiavimo strateginės kryptys bus
peržiūrimos paramos ir bendradarbiavimo projektų komiteto (toliau – Komitetas) pirmajame
kalendorinių metų Komiteto posėdyje. Atnaujintos strateginės kryptys bus paskelbtos ne vėliau nei
kalendorinių metų kovo 1 d.
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6. Bendrovė skelbia Bendrovės internetinėje svetainėje informaciją apie:
6.1. suteiktą paramą, suteiktos paramos panaudojimą, paramos gavėjų veiklą ir paramos
tikslų įgyvendinimą, pasiektus rezultatus;
6.2. paramos gavėjus, kuriems buvo atsisakyta suteikti paramą, nurodant priimto
sprendimo motyvus.
6.3. dokumentų šablonus: paraiškos formą, pavyzdinės paramos ir bendradarbiavimo
sutarties formą, pavyzdinės projekto ataskaitos formą.
PARAIŠKŲ PATEIKIMAS
7. Paramos ir bendradarbiavimo projekto autorius turi pateikti paramos ir
bendradarbiavimo projekto paraišką pagal www.lietuvospaštas.lt nurodytą paramos ir
bendradarbiavimo projekto paraiškos šabloną.
8. Projekto autorių paraiškos, atsiųstos vėliau nei nurodytas paraiškų teikimo laikotarpis
svarstomos ne artimiausio, o kito posėdžio metu.
9. Paraiškos pateikiamos el. paštu: parama@post.lt arba adresu J. Jasinskio g. 16, 03500
Vilnius.
10. Nacionaliniai projektai svarstomi vieną kartą per metus, antrąjį kalendorinių metų
Komiteto posėdį (gegužės mėn.), regioniniai projektai svarstomi tris kartus per metus (sausio,
gegužės, spalio mėn.).
11. Paraiškų pateikimo laikotarpiai ateinantiems 12 mėnesių yra patvirtinami pirmajame
einamųjų metų Komiteto posėdyje sausio mėn. Paraiškų pateikimo laikotarpiai ateinantiems 12
mėnesių yra paskelbiami iki einamųjų metų kovo 1 d. internetinėje svetainėje
www.lietuvospaštas.lt.
12. Paraiškų teikimas 2017 m. paskutiniam Komiteto posėdžiui yra iki 2017 m. rugsėjo 31
d. Vėliau atsiųstos paraiškos bus svarstomos 2018 m. pirmąjį metų posėdį.
13. Bendrovė neteikia paramos:
13.1. projektams, susijusiems su ekstremaliuoju ir padidintos rizikos sportu;1
13.2. fiziniams asmenims;
13.3. profesinėms sąjungoms ir jų susivienijimams.
13.4. politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, Lietuvos Respublikos Seimo,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės, savivaldybių tarybų narių ir politinių partijų vienasmenių ir
kolegialių valdymo organų narių, jų artimųjų giminaičių, sutuoktinių, sugyventinių bei partnerių,
kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, įsteigtiems fondams ir įstaigoms.
13.5. paramos gavėjams, kurie praeityje yra padarę sutarties, sudarytos su Bendrove, dėl
paramos gavimo esminius sutarties sąlygų pažeidimus.
13.6. Paramos gavėjui, kuriam Bendrovė per einamuosius metus jau yra suteikusi paramos už
300 000 eurų.
PARAIŠKŲ SVARSTYMO PROCESAS
14. Paramos ir bendradarbiavimo strateginės kryptys dėstomos pagal sudarytas biudžeto
kvotas kiekvienai krypčiai (taisyklių nuostatos, susijusios su Bendrovės biudžeto kvotomis
- Ekstremalus sportas (dar kitaip padidintos rizikos sportas) – pavojinga, kupina aštrių pojūčių pramoga. Ekstremalus
sportas apima įvairias sporto šakas: BMX, parkūro, riedučių, riedlenčių, irklenčių, burlenčių, banglenčių (didelių bangų,
ledinio vandens), jėgos aitvarų (sniego jėgos aitvarų), baidarių ir kanojų irklavimo (šniokščiančio vandens), snieglenčių,
slidžių (kopimo į kalnus ir kalnų slidinėjimo sportą), alpinizmą, laipiojimo uoluomis (kopimą į užšalusius krioklius,
uolas, riedulius) kalnų dviračių, treilo bėgiojimo (ultramaratonų bėgimas kalnuose), plaukimo (ilgų nuotolių plaukimą
lediniame vandenyje), parasparnių, parašiutų (BASE šuoliai), nardymo (giliame vandenyje be nardymo įrangos),
žygiavimo, urvų, kanjonų nusileidimo sportą ir kita.
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kiekvienai krypčiai, įsigalios nuo 2018 m. gegužės 1 d., t. y. prasidėjus naujiems Bendrovės
ataskaitiniams metams):
14.1. Nacionaliniai projektai:
14.1.1. kultūra ir sportas;
14.1.2. švietimas ir edukacija bei moksliniai tyrimai;
14.2. Regioniniai projektai:
14.2.1. socialinė rūpyba;
14.2.2. švietimas ir edukacija.
15. Paraiškos yra vertinamos dviem etapais: techniniu ir kokybiniu.
16. Techniniame etape atsakingas asmuo peržiūri visas gautas paraiškas ir įvertina ar jos
yra tinkamai užpildytos, atitinka bent vieną Bendrovės kryptį, nurodytą šių taisyklių 13 punkte,
pateikti visi duomenys, informacija ir atitinka kitus formalius reikalavimus.
16.1. Jeigu aukščiau nurodytame etape nustatomi trūkumai, apie rastus trūkumus yra
informuojamas projekto autorius. Jis gali per 2 (dvi) darbo dienas ištaisyti trūkumus ir pateikti naują
paraišką. Jeigu projekto autorius trūkumų neištaiso, paraiška yra atmetama ir nesvarstoma.
17. Kokybiniame etape Komitetas posėdžio metu įvertina visas pagal 16 punktą priimtas
paraiškas.
17.1. Priimtos paraiškos yra vertinamos pagal paramos ir bendradarbiavimo projektų
vertinimo kriterijus:
17.1.1. inicijuojamo pokyčio mastą;
17.1.2. Bendrovės vaidmenį projekte;
17.1.3. išsikeltų tikslų ambicingumą;
17.1.4. Bendrovės įmonių grupės įsitraukimo galimybes;
17.1.5. projekto pasikartojamumą;
17.2. Inicijuojamo pokyčio mastui, išsikeltų tikslų ambicingumui ir projekto
pasikartojamumui Bendrovė teikia prioritetą kitų aukščiau nurodytų kriterijų atžvilgiu, todėl
projekto autoriaus paraiška pagal šiuos kriterijus gali gauti daugiau balų, nei pagal kitus kriterijus.
17.3. Komitetas dėl paramos ir bendradarbiavimo galimybių svarsto tik 18 ir daugiau taškų
surinkusius projektus atsižvelgiant į 17.1 punkte išvardintus kriterijus, o projektai, surinkę mažiau
nei 18 taškų, yra nebesvarstomi.
17.4. Priimant galutinį sprendimą dėl paramos pagal paraišką, peržengusią 17.3 punkte
numatytą taškų ribą, suteikimo yra atsižvelgiama į:
17.4.1. projekto tikslą. Bendrovė šiam kriterijui teikia pirmenybę 17.4.2. punkte numatyto
kriterijaus atžvilgiu;
17.4.2. prašomos paramos dydį (finansiniai, žmogiškieji resursai, turtas ar paslaugos).
PARAIŠKŲ TVIRTINIMAS
18. Paramos ir bendradarbiavimo projektų autoriai informuojami apie Komiteto
sprendimą, pasibaigus Komiteto posėdžiui, paraiškoje nurodytais kontaktais per 5 darbo dienas.
19. Projekto autoriai, kurių projektų rėmimui (paramos suteikimui) pritarė Komitetas,
kviečiami pradėti bendradarbiauti ir pasirašyti paramos ir bendradarbiavimo sutartį.
PROJEKTŲ PRIEŽIŪRA
20. Projekto autorius, kurio projektas buvo įgyvendinamas bendradarbiaujant su
Bendrove, pasibaigus projektui atsakingam Bendrovės atstovui turi pateikti projekto ataskaitą pagal
Bendrovės nurodytą ataskaitos formą, tačiau ne vėliau nei iki einamųjų metų gruodžio 31 d.
21. Metinė Komiteto ataskaita skelbiama Bendrovės internetiniame puslapyje
www.lietuvospaštas.lt.
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