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GRI 2-2; 2-3; 2-4; 2-5; 2-14; 2-22

APIE ATASKAITĄ
Generalinės direktorės žodis
2021-ieji metai buvo išskirtiniai Lietuvos paštui
– metų pradžioje išskirstėme rekordinius siuntų
skaičius, perėjome prie pilnai automatizuoto siuntų skirstymo, įgyvendinome pokyčius, reikalingus
sklandžiai vykdyti veiklą panaikinus PVM lengvatą
mažos vertės siuntoms. Nepaisant to, didelį dėmesį
skyrėme ir kitai, itin svarbiai, mūsų veiklos krypčiai,
orientuotai į Bendrovės daromą poveikį aplinkai, visuomenei ir darbuotojams – darniam vystymuisi.
2021-aisiais pradėjome jausti vis didėjantį klientų
susidomėjimą dėl darnaus vystymosi, o ypač – aplin-

Ši Lietuvos pašto kasmetinė darnaus vystymosi
ataskaita (toliau – Ataskaita) yra skelbiama kartu su
Bendrovės konsoliduotuoju metiniu pranešimu bei
finansine ataskaita. Ataskaita yra parengta pagal
Pasaulinės atskaitingumo iniciatyvos (angl. Global
Reporting Initiative, toliau – GRI) standartų 2021-ųjų
metų redakciją. Taip pat, ataskaita parengta remiantis LR Konsoliduotosios finansinės atskaitomybės
įstatymo reikalavimais bei vertinant veiklą „Pasaulinių darnaus vystymo tikslų“ (angl. Sustainable Development Goals) kontekste ir atsižvelgiant į Jungtinių

kos apsaugos. Per metus žengėme tvirtus žingsnius,
kurie yra itin svarbūs organizacijai pradėjus veikti darniau – apklausėme savo suinteresuotas šalis,
įvertinome Bendrovės daromą poveikį ir nusistatėme
pagrindines darnaus vystymosi kryptis, išsikėlėme
tikslus 2025-iesiams metams bei pradėjome juos
įgyvendinti.
Akivaizdu, kad mūsų verslo bendruomenė ir visuomenė vis geriau supranta darnaus vystymosi svarbą bei atkreipia į tai dėmesį rinkdamiesi prekių ar
paslaugų tiekėją. Džiaugiuosi, kad Lietuvos paštas
geba atliepti klientų poreikius, bei padėti mūsų klientams įsivertinti jų daromą poveikį aplinkai. Taip pat,

Tautų (JT) „Pasaulio susitarimo“ (angl. Global Compact) principus. Darnaus vystymosi ataskaita turėtų
būti skaitoma kartu su konsoliduotuoju Bendrovės
metiniu pranešimu, nes siekiant išvengti pasikartojimo, dalis informacijos, aktualios Ataskaitai, yra skelbiama metiniame pranešime.
Ataskaitoje pateikta informacija apima laikotarpį
nuo 2021 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.* Paskutinė Bendrovės Socialinės atsakomybės ataskaita
už 2020 m. buvo išleista 2021 m. kovo 31 d. Šią ir

suprantu, kad turime įgyvendinti dar daug pokyčių.
Esame ambicingi ir tikiu, kad 2022 atneš dar daugiau
pokyčių, užtikrinančių darnesnę veiklą.
Asta Sungailienė
Generalinė direktorė

ankstesnes Socialinės atsakomybės ataskaitas galima rasti Bendroves internetiniame tinklapyje. Ankstesnių metų ataskaitose pateikti duomenys išlieka
aktualūs ir nebuvo keičiami dėl pasikeitusių skaičiavimo metodikų ar naujų duomenų. Valdyba, kartu
su metinių finansinių ataskaitų rinkiniais, peržiūri ir
tvirtina darnaus vystymosi ataskaitą.
Kilus klausimams dėl Ataskaitos ar Bendrovės darnumo iniciatyvų, kreipkitės el. paštu darnumas@post.lt.

* Išskyrus ŠESD emisijų skaičiavimus, kurie pateikti už 2020 metus
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DARNUS VYSTYMASIS
LIETUVOS PAŠTE

Lietuvos paštas ir anksčiau atsakingai žiūrėjo į savo
veiklą, o 2020 metų pabaigoje nusprendė darniam
vystymuisi skirti dar daugiau dėmesio – buvo priimtas sprendimas darnų vystymąsi padaryti vienu
iš veiklos prioritetų. Bendrovės suinteresuotoms
šalims, t. y., akcininkams, klientams, partneriams,
darbuotojams, rūpi, jog organizacija veiktų atsakingai ir įgyvendintų iniciatyvas ir projektus, nukreiptus
į pridėtinės vertės kūrimą plačiajai visuomenei. Taip
pat, Bendrovė veiklą vykdo viename iš taršiausių –
transporto – sektorių, tad prisiima atsakomybę už
savo daromą poveikį aplinkai. Bendrovė siekia veikti
darniai ir nori būti tarp įmonių, kurios taiko gerąsias
praktikas darnumo srityje ir taip rodo pavyzdį kitoms
organizacijoms. Dėl šių priežasčių 2021 metais daug
dėmesio buvo skiriama suinteresuotųjų šalių lūkesčių supratimui, strateginių darnaus vystymosi krypčių išsigryninimui ir tikslų išsikėlimui.
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BENDROVĖS DARNAUS VYSTYMOSI PRINCIPAI
Bendrovė laikosi 7 principų, kurie yra integrali ir neatskiriama verslo dalis bei prisideda prie darnaus vystymosi.

Atskaitomybė. Bendrovė
yra atskaitinga už savo
poveikį visuomenei,
ekonomikai ir aplinkai.

Pagarba įstatymams.
Bendrovė laikosi visų Lietuvos
Respublikoje galiojančių
įstatymų ir kitų teisės aktų,
informuoja suinteresuotąsias
šalis apie pareigą laikytis ir
taikyti jų reikalavimus.

Skaidrumas. Bendrovė
laikosi skaidrumo priimdama
sprendimus ir vykdydama
veiklą, kuri veikia visuomenę
ir aplinką.

Pagarba žmogaus teisėms.
Bendrovė gerbia žmogaus
teises ir pripažįsta tiek jų
svarbą, tiek universalumą.

Etiškas elgesys. Bendrovė
elgiasi etiškai, t. y.,
Bendrovės elgesys remiasi
garbingumo, lygybės ir
sąžiningumo vertybėmis.

Pagarba suinteresuotųjų
šalių interesams. Bendrovė
gerbia, atsižvelgia ir atsiliepia į
suinteresuotųjų šalių interesus.

Pagarba tarptautinėms
elgesio normoms. Bendrovė
perima nurodymus iš
sutarčių ir kitų tarptautinių
susitarimų, taikomų socialinei
atsakomybei, tuo pačiu laikosi
visų Lietuvos Respublikoje
galiojančių įstatymų ir kitų
teisės aktų.
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GRI 2-29

SUINTERESUOTOSIOS ŠALYS

Atviras ir glaudus santykis su suinteresuotomis šalimis yra būtinas užtikrinant darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą. Lietuvos paštas siekia, kad įmonės

KLIENTAI

NEVYRIAUSYBINĖS
ORGANIZACIJOS

TIEKĖJAI IR RANGOVAI

DARBUOTOJAI

Įtraukimo tikslas

Klientai padeda
geriau suprasti jų
lūkesčius bei poreikius
tvarioms paslaugoms.
Atsižvelgiant į jų
nuomonę, plečiama
tvarių paslaugų pasiūla.

Bendradarbiavimas
su organizacijomis,
veikiančiomis darnaus
vystymosi srityje
padeda Bendrovei gauti
ekspertinių žinių ir įžvalgų
bei užmegzti ryšius su
tikslinėmis grupėmis.

Vykdydama savo veiklą
Bendrovė naudojasi
skirtingų tiekėjų ir
rangovų paslaugomis.
Siekiant užtikrinti
darnią veiklą, svarbu,
kad darniai vyktų ir
Bendrovės partneriai.

Įtraukimo būdai

Bendrovės interneto
svetainė ir socialinių
tinklų paskyros,
naujienlaiškiai, klientų
apklausos, atsiliepimų
formos.

Bendrovės interneto
svetainė ir socialinių
tinklų paskyros,
tiesioginis bendravimas,
metinė ataskaita.

Bendrovės interneto
svetainė, tiesioginis
bendravimas, tiekėjų
apklausos, dokumentai,
pvz. tiekėjų etikos
kodeksas.

Kitos suinteresuotosios šalys: Bendrovės vadovybė ir
valdyba, prekybos partneriai, žiniasklaida.

6

strategija bei darnaus vystymosi iniciatyvos būtų
rengiamos atsižvelgiant į suinteresuotų lūkesčius ir
poreikius.

Suinteresuotomis šalimis bendrovė laiko tuos, kuriems daro įtaką, taip pat tuos, kurie suinteresuoti
Bendrovės veikla ar patys gali daryti tiesioginę ar netiesioginę įtaką. Darnaus vystymosi kontekste, svarbiausios suinteresuotosios šalys yra šios:

AKCININKAS

VIETOS BENDRUOMENĖS
IR VISUOMENĖ

Darbuotojų įsitraukimas
užtikrina darnaus
vystymosi iniciatyvų
sėkmę. Taip pat,
darbuotojai turi galimybę
pranešti apie problemas ir
siūlyti su darniu vystymusi
susijusias iniciatyvas.

Bendrovė siekia atliepti
visus akcininko lūkesčius,
įskaitant ir darnaus
vystymosi.

Bendrovei svarbu
suprasti apie veiklos
pokyčių daromą poveikį
vietos bendruomenėms,
visuomenei bei, esant
galimybei, įtraukti jas į
dialogą.

Intranetas ir kiti vidiniai
komunikacijos kanalai,
mokymai, tiesioginis
bendravimas bei
grįžtamojo ryšio rinkimas,
„Pasitikėjimo linija“, erdvė
siūlyti idėjas ir pranešti
apie problemas.

Bendrovės interneto
svetainė, metinis
pranešimas, tiesioginis
bendravimas ir susitikimai.

Bendrovės interneto
svetainė ir socialinių
tinklų paskyros, metinė
ataskaita.

Suinteresuotosios šalys nustatytos sudarius detalų
suinteresuotųjų šalių sąrašą. Tuomet su vadovybės
bei kitų susijusių darbuotojų pagalba šalys suskirs-

tytos į labai svarbias ir stebėtinas. Bendrovė taip pat
yra apibrėžusi kiekvienos šalies lūkesčius ir poreikius, rizikas ir galimybes.
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GRI 3-1; 3-2

REIKŠMINGUMO VERTINIMAS

Bendrovei svarbu, kad jos darnaus vystymosi kryptys
ir tikslai atlieptų visuomenės, klientų bei darbuotojų
poreikius, todėl prieš pasirenkant strategines darnaus vystymosi kryptis ir išsikeliant tikslus, buvo atliktas reikšmingumo vertinimas. Pagrindinis jo tikslas – išsigryninti darnumo sritis pašto veikloje, kurios
yra aktualiausios bendrovės suinteresuotoms šalims
bei įvertinti Bendrovės daromą poveikį kiekvienai
sričiai. Remiantis vertinimo rezultatais ir parengtos
Lietuvos pašto darnumo gairės, nustatytos strateginės kryptys ir tikslai.

1.
Suinteresuotų
šalių
identifikavimas

2.

3.

4.

Aktualių
darnaus
vystymosi
sričių sąrašo
sudarymas

Apklausų
ir interviu
atlikimas

Suinteresuotų
šalių
apklausos
rezultatų
analizė

5.
Poveikio
vertinimas

Lietuvos pašto suinteresuotosios šalys, kurios dalyvavo atliekant reikšmingumo vertinimą, jų apklausos metodai ir rezultatai:
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Atliekant apklausos bei interviu analizę kiekvienai
suinteresuotųjų šalių grupei buvo priskirtas koeficientas ir apskaičiuojama bendra kiekvienos darnaus
vystymosi srities svarba. Tuomet, strateginių sesijų
metu, Bendrovės vadovybė atliko poveikio vertinimą.
Poveikis buvo vertinamas atsižvelgiant į tai, ar jis yra
teigiamas ar neigiamas, trumpalaikis ar ilgalaikis,
kokio mąsto pokyčius Bendrovė gali įgyvendinti kiekvienoje srityje ir kokia būtų tų pokyčių svarba aplinkai, visuomenei, verslo partneriams ir kt. Didžiausiu
poveikiu buvo laikomi tie poveikiai, kuriuos Bendrovė
daro jau dabar (pvz. išskiria didelį kiekį ŠESD emisijų), bei tie, kuriems Bendrovė gali padaryti didelį
teigiamą pokytį (pvz., šiuo metu tik apie pusė pašto skyrių yra pritaikyti specialiuosius poreikius turintiems klientams). Mažesnio poveikio sritimis laikomos tos sritys, kuriose Bendrovė dabar nedaro
(ar nedarytų ateityje) jokio neigiamo poveikio arba
teigiamas poveikis būtų nereikšmingas. Pavyzdžiui,
saugi darbo aplinka yra viena iš svarbiausių temų
suinteresuotoms šalims. Nors Bendrovė yra vienas
didžiausių darbdavių Lietuvoje, didžioji dalis darbuotojų dirba už Bendrovės nuosavybės ribų, pvz. kelyje.
Dėl to, Bendrovė gali pasiekti palyginus nedidelius
pokyčius gerindama darbo aplinkos saugą. Taip pat
buvo atsižvelgiama į temos poveikį Bendrovės veiklai
ir strateginiams tikslams. Atlikus poveikio vertinimą,
buvo parengta reikšmingumo matrica.
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Remiantis gautais reikšmingumo vertinimo rezultatais parengtos Lietuvos pašto darnumo gairės, nustatytos strateginės kryptys ir tikslai. Kelios reikšmingos sritys, kurios yra susijusios tarpusavyje,
buvo apjungtos, pvz., ŠESD kontrolė ir mažinimas,
efektyvus energijos vartojimas ir atsinaujinančios

energijos sprendimų diegimas buvo apjungti į vieną
strateginę kryptį – poveikio klimato kaitai mažinimą.
Visos Lietuvos pašto strateginės darnaus vystymosi
kryptys, kurios taip pat sudaro ir darnaus vystymosi
ataskaitos pagrindą:
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GRI 3-3, 2-13; 2-25

Lentelėje apačioje pateikiami pagrindiniai poveikiai reikšmingiausioms sritims, kuriuos Bendrovė daro ar darys ateityje, daugiau dėmesio skirdama reikšmingoms sritims,
per tiesioginę savo veiklą.
POVEIKIS APLINKAI

POVEIKIS VISUOMENEI

POVEIKIS EKONOMIKAI

Poveikio klimato kaitai
mažinimas

Bendrovės veikloje sunaudojama daug
kuro, kuris itin prisideda prie ŠESD
emisijų.

Bendrovės emisijos prisideda prie oro
taršos, kurios neigiamą poveikį jaučia
visuomenė.

Siekiant mažinti poveikį, Bendrovė
investuos į inovatyvias technologijas ir
produktus.

Tvarios paslaugos
mūsų klientams

Bendrovė jau dabar siūlo asortimente
turi tvarių pakuočių, kurios prisideda
prie žiedinės ekonomikos ir yra
draugiškesnės aplinkai. Siekiama dar
labiau didinti tvarių prekių pasiūlą.

-

Bendrovei prekes tiekia įmonės, kurios kuria
aplinkai draugiškus produktus.

-

Laimingesni, sveikesni darbuotojai.

Motyvuoti darbuotojai dirba našiau ir
produktyviau, taigi prisideda prie Bendrovės
sėkmės, o tuo pačiu ir didesnės grąžos
akcininkui.

Socialinės integracijos
skatinimas

-

Tiems žmonėms, kurie gyvena atokesnėse
vietovėse, ar kurie turi negalią,
suteikiamas patogus būdas gauti prekes
ir paslaugas.

Į darbo rinką integruojami žmonės, kurie
susiduria su iššūkiais darbo rinkoje.

Darni tiekimo grandinė

Tiekėjai skatinami naudoti aplinkai
draugiškesnes medžiagas.

Bendradarbiaujama tik su tais tiekėjais,
kurie gerbia žmogaus teises ir užtikrina
tinkamas darbo sąlygas.

Bendradarbiaujama su sąžiningais, skaidriai
veiklą vykdančiais tiekėjais.

Skaitmenizavimas

Skaitmenizavus ir automatizavus
procesus, sunaudojama mažiau
resursų.

Optimizuojant veiklą neretai yra
mažinamas darbuotojų skaičius.

Investuojama į pažangias ir inovatyvias
technologijas.

Finansinis stabilumas ir
atsparumas

Priklausomai nuo finansinių rezultatų,
didėja arba mažėja Bendrovės
skiriamos investicijos sprendimams,
padedantiems mažinti Bendrovės
daromą poveikį aplinkai (+ arba -).

Bendrovės galimybės skirti daugiau
lėšų darbuotojų atlyginimų kėlimui,
papildomoms naudoms priklauso nuo jos
finansinių rezultatų (+ arba -).

Finansiniai Bendrovės rezultatai tiesiogiai
veikia ekonomiką, nes pelningai veikiant,
dividendai yra išmokami akcininkui
(Susisiekimo ministerijai) (+ arba -).

Motyvuojanti darbo
aplinka

Atlikdama poveikių analizę Bendrovė neidentifikavo poveikių, kurių neigiamą poveikį reikėtų ar būtų
galima ištaisyti. Dėl to, Bendrovė didžiausią dėmesį
skiria neigiamo poveikio mažinimui, arba jei povei-

kio išvengti neįmanoma (pvz., darbuotojų skaičiaus
mažinimas optimizuojant veiklą) – užtikrinimui, kad
nėra nusižengiama Lietuvos teisės aktams, yra bendradarbiaujama su suinteresuotomis šalimis sie-

kiant sumažinti neigiamą poveikį ir pan. Informacija
apie reikšmingas temas, poveikius bei susijusias iniciatyvas yra pristatoma valdybai pagal poreikį. Poveikių valdymo mechanizmo Bendrovėje nėra.

Bendrovės tikslai kiekvienai reikšmingai sričiai yra nurodyti sekančiame skyriuje, o valdymas bei iniciatyvos, siekiant sumažinti neigiamą ar padidinti teigiamą poveikį aprašyti detaliai prie kiekvienos srities.
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GRI 2-12

STRATEGINĖS KRYPTYS IR TIKSLAI
Strateginė kryptis

Tikslas
25 % sumažinti ŠESD emisijas
(2025 m. lyginant
su 2020 m.)
50% ≥ siuntų pristatoma
per paštomatus

Darbuotojų įsitraukimo
indeksas 51% ≥
80% infrastruktūros
pritaikyta negalią
turintiems klientams
Su 98 % tiekėjų, su kuriais sudaromos rašytinės sutartys,
pasirašomas Tiekėjų etikos
kodeksas

2,5% ≥ nuo
bendrovės pardavimų
pajamų inovacijoms
ir skaitmenizavimui
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Darnaus vystymosi kryptys ir tikslai yra nustatyti vidiniame, darnaus vystymosi gairių, dokumente, kuris
buvo pristatytas bei aptartas su valdyba. Valdybai
taip pat pagal poreikį, bet ne rečiau nei kartą per metus, pristatomas progresas įgyvendinant politikas,
susijusias su darniu vystymusi, bei siekiant tikslų.
Ilgalaikė Bendrovės strategija, darnaus vystymosi gairės, kasdienės operacijos ir įmonės kultūra prisideda prie daugelio Jungtinių Tautų darnaus
vystymosi tikslų, o žemiau išskirti 5, kurie yra ypač
svarbūs mūsų suinteresuotoms šalims bei labiausiai
siejasi su Bendrovės strateginėmis darnaus vystymosi kryptimis.
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GRI 2-23; GRI 2-24

VEIKLOS POLITIKOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Vykdydamas savo veiklą, Lietuvos paštas vadovaujasi
veiklos politikomis, kuriose yra numatyti reikalavimai ir
principai, kiekvienai darnaus vystymosi ar kitai veiklos

Darnaus vystymosi
politika

Politika nustato darnaus
vystymosi sritis ir principus, kuriais vadovaujantis
būtų kuriama ir plėtojama tvari Bendrovės
darnaus verslo kultūra
bei praktika. Politika taip
pat įsipareigojama siekti
Jungtinių Tautų susitarime numatytų tikslų.

Antikorupcinė
politika

Politikos tikslas yra
užtikrinti, kad Bendrovės
vykdoma veikla ir elgsena
atitiktų visuomenėje
priimtinus aukščiausius
patikimumo, sąžiningumo, skaidrumo ir verslo
etikos standartus.

Veiklos politikos yra skelbiamos viešai, bendrovės internetinio tinklapio darnumo skiltyje. Patvirtinus naują
politiką, apie tai yra paskelbiama bendrovės intranete
bei darnaus vystymosi naujienlaiškyje. Taip pat, atskirai
informuojami departamentų ir padalinių vadovai, nes jų
atsakomybė yra užtikrinti, jog jiems pavaldūs darbuotojai būtų supažindinti su naujomis politikomis. Jeigu
aktualu, Bendrovė apie naujų politikų patvirtiną paskel-

sričiai. Politikos, pagal Lietuvos pašto įstatus, yra tvirtinamos valdybos, kuri taip pat sprendžia dėl jų taikymo apimties. Politikos yra taikomos visiems Bendrovės

Etikos
kodeksas

Kodeksas apibrėžia,
kokiomis vertybėmis,
principais, profesiniais
bei tarpusavio etikos
standartais remiasi Bendrovė. Jo turinys taip pat
atspindi Lietuvos pašto
įsipareigojimą laikytis
žmogaus teises nustatančių konvencijų.

Kolektyvinė darbo
sutartis

Kolektyvinėje sutartyje yra apibrėžta darbo
apmokėjimo sistema,
kuri anksčiau buvo
įtraukta į Atlygio politiką.
2020 metais patvirtinus
naują Kolektyvinę sutartį,
buvo atsisakyta atlygio
politikos, siekiant išvengti
turinio dubliavimosi.

bia viešai – socialinėse paskyrose, internetinio tinklapio
naujienų skiltyje, o atsakingi darbuotojai su politikomis
supažindina verslo partnerius.
Siekiant efektyvaus politikų įgyvendinimo, kiekvienoje
politikoje yra nurodomas konkretus padalinys ar darbuotojo pozicija, kuris yra atsakingas už politikos įgyvendinimą, įtraukiant kitus Bendrovės padalinius pagal

struktūriniams padaliniams. Bendrovė yra patvirtinusi
šias politikas, kurios prisideda prie strategijos bei darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo.

Aplinkos apsaugos
politika

(patvirtinta 2022-02-09)

Aplinkos apsaugos politika nustato principus,
kuriais vadovaujantis
yra mažinamas Bendrovės daromas poveikis
aplinkai.

Lygių galimybių
politika

(patvirtinta 2022-02-09)

Politika nustatyto lygių
galimybių įgyvendinimo
ir vykdymo priežiūros
principus, pagrindines
šių principų įgyvendinimo
priemones. Politikoje
taip pat įsipareigojama
prisidėti prie Jungtinių
Tautų darnaus vystymosi
darbotvarkėje iki 2030
metų numatytų su žmogaus teisėmis ir lygiomis
galimybėmis susijusių
tikslų įgyvendinimo.

kompetenciją. Jeigu aktualu, politikų nuostatų įgyvendinimai yra detalizuojami kituose Bendrovės dokumentuose, kuriuos rengia ir tvirtina Bendrovės struktūriniai
padaliniai savo kompetencijų ribose. Pavyzdžiui, darnaus vystymosi politiką papildo darnaus vystymosi gairės (vidinis dokumentas, parengtas darnaus vystymosi
vadovo, pristatytas vadovybei ir valdybai).
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2020 m. Lietuvos nacionalinės ŠESD apskaitos ataskaitos duomenimis, Lietuvoje daugiausiai ŠESD išmetė
transporto sektorius – jis atsakingas net už 30,2 proc.
emisijų. Lietuvos paštas, kaip transporto srityje veikianti organizacija, prisiima atsakomybę už savo veiklos daromą poveikį aplinkai ir įsipareigoja jį mažinti.
Šioje srityje esame išskyrę 2 strategines kryptis:

12

- Poveikio klimato kaitai mažinimas
- Tvarios paslaugos mūsų klientams
Bendrovė taiko priemones ir užtikrina, kad veiklos procesai vyktų pagal visuotinai priimtus aplinkos apsaugos
standartus, prisideda įgyvendinant tikslus, nustatytus
Klimato kaitos darbotvarkėje, Nacionaliniame ener-

getikos ir klimato srities veiksmų plane, laikosi teisės
aktų ir aplinkosaugos reikalavimų, taip pat prisideda
prie tarptautinių iniciatyvų ir vadovaujasi gerosiomis
praktikomis, padedančiomis mažinti neigiamą poveikį
aplinkai. Bendrovė vystydama aplinkos apsaugos veiklą
laikosi ir tarptautinių atsargumo principų (angl. Precautionary Principle or approach).
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GRI 305-1; 305-2; 305-3; 305-4

ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIOS
DUJOS (ŠESD)
Siekiant geriau suprasti savo ŠESD mąstą, šaltinius,
bei pokyčius, Bendrovė 2021 metais pirmą kartą suskaičiavo savo ŠESD emisijas už 2020 metus. Lietuvos
pašto veikloje išskiriamų ŠESD kiekis 2020 m. siekė
14 922,5 t CO2 ekv. Daugiausia ŠESD emisijų Bendrovės veikloje sugeneruoja:
- Kelių transportas
- Tarptautinių siuntų gabenimas
- Pastatų apšvietimas ir šildymas
ŠESD emisijų skaičiavimai ir intensyvumas pateikiami
lentelėse apačioje.
EMISIJOS, T CO2 EKV.

2020

Tiesioginės (1 sritis) ŠESD emisijos

971,7

Netiesioginės (2 sritis) ŠESD emisijos

3 455,9

Kitos netiesioginės (3 sritis) ŠESD

10 494,9

Iš viso

14 922,5

Konvertavimo koeficientai yra paimti iš DEFRA, WRI, IEA,
ecoinvent 2.2 duomenų bazių. Į skaičiavimus yra įtrauktos visų
tipų ŠESD.

Pasaulinė pašto sąjunga (UPU) yra įsipareigojusi remti
pašto operatorius visame pasaulyje, siekiant mažinti
ŠESD išmetimą. Tuo tikslu UPU sukūrė internetinį ŠESD
analizės ir ataskaitų teikimo sprendimą – OSCAR platformą. OSCAR remiasi ŠESD protokolo metodika (angl.
Greenhouse Gas Protocol) suderinta su Visuotine ataskaitų teikimo sistema (angl. Global Reporting Initiative).
2021 metais Lietuvos paštas pirmą kartą pasinaudojo
OSCAR platforma. Dėl platformos specifikos, skaičiavimai pateikiami už praėjusius metus iki einamųjų metų
pabaigos. Taigi ŠESD emisijų duomenys už 2021 metus
bus prieinami tik 2022 metų pabaigoje.

ŠESD EMISIJŲ INTENSYVUMAS, CO2 EKV.

2020

Emisijos (visos sritys), tenkančios vienam
siuntiniui (laiškai ir siuntiniai bendrai)

289,9 g

Emisijos (visos sritys), tenkančios vienam
visos darbo dienos ekvivalentui

5 110,4 kg

Emisijos (visos sritys), tenkančios vienam
pajamų vienetui (1000 EUR)

211,6 kg
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GRI 302-1; 302-3

ENERGIJA
2021 m. Bendrovė vykdydama savo veiklą sunaudojo 377 715 GJ gigadžaulių (GJ) energijos.

SUVARTOTOS ENERGIJOS TIPAS

REIKŠMĖ

Benzinas
Dyzelinas
Elektra
-elektros dalis, pagaminta iš atsinaujinančių šaltinių (tik tiesiogiai įsigyta Bendrovės)
Šiluma
Dujos
Iš viso

ENERGIJA (GJ)

977 510 l

332 353,4

2 891 982 l
4 857 851kWh
2 323 127 kWh
917 472 kWh
63 914 m³

1 098 953,2
17 439,7
8 340,0
3 293,7
2 428,7
1 454 469

Bendrovės energija apskaičiuota remiantis tiekėjų pateiktais duomenimis ir prielaidomis. Kadangi Bendrovė nuomojasi patalpas iš daug skirtingų tiekėjų visoje Lietuvoje, jie informaciją pateikia skirtingai, pvz., pateikia tik mokėtiną sumą, be suvartoto kiekio; į šilumos sąskaitą taip pat įtraukia ir vėdinimo paslaugas.

ENERGIJOS INTENSYVUMAS
GJ / 1000 Eur pardavimų pajamų
GJ / 1 darbuotoją, dirbantį pilną darbo dieną
GJ / 1000 vnt. siuntinių (siuntiniai ir laiškai sumoje)
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2021
14,7
411,7
24,0
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GRI 306-1; 306-2; 306-3

ATLIEKOS
Bendrovė didelį dėmesį skiria tinkamam atliekų surinkimui ir rūšiavimui. Antrinės žaliavos yra renkamos ir paslaugų tiekėjams priduodamos preskonteinerių pagalba.
Bendrovės darbuotojai paštuose rūšiuoja atskirai buitines atliekas nuo popieriaus/kartono, pakavimo plėvelės
ir polipropileninių maišų. Pagal instrukciją išrūšiuotą ir
supakuotą popierių/kartoną ir plėvelę siunčia į Bendro-

vės logistikos centrus, kuriuose yra preskonteineriai.
Visuose Bendrovės objektuose galima buitines atliekas
rūšiuojant atskirti nuo popieriaus/kartono ir plėvelės.

Bendrovės atliekos apskaitomos naudojantis vieninga
gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (GPAIS).

Dažniausiai utilizuojamos atliekos – uždarytuose
objektuose esantis neeksploatuojamas kilnojamas,
nurašytas turtas arba logistikos centruose susikaupęs
neeksploatuojamas, nenaudojamas turtas.

2021 m. Bendrovė sugeneravo 438,226 tonų atliekų
(neskaitant komunalinių atliekų). Atliekų pasiskirstymas pagal rūšis:

ATLIEKOS PAVADINIMAS

SUSIDARĘS KIEKIS, T

PAVOJINGA ATLIEKA

Popierius ir kartonas

158,5

Ne

Plastikas, plastikinės pakuotės
Mediena, medžio drožlės
Geležis ir plienas, metalai
Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės
Naudotos padangos
Stambi ir smulki įranga
Stiklas
IT ir telekomunikacijų įranga, priskiriama prie pavojingų atliekų
IT ir telekomunikacijų įranga
Drabužiai ir tekstilė
Stambi įranga
Kitos pavojingos atliekos
Kitos nepavojingos atliekos
Iš viso

125,0
88,7
38,6
7,9
4,5
2,9
2,8
2,7
1,4
1,3
0,1
2,4
1,3
438,2

Ne
Ne
Ne
Taip
Ne
Ne
Ne
Taip
Ne
Ne
Taip
Taip
Ne

Šiuo metu Bendrovė neseka susidariusių komunalinių
atliekų skaičiaus, nes šias atliekas surenka daug skirtingų tiekėjų, kurie nepateikia duomenų apie surinktą
kiekį. Ateityje Bendrovė ketina bendradarbiauti su tiekėjais, kad būtų žinomas surinktų atliekų kiekis.

Siekdama mažinti susidarančių atliekų skaičių ir prisidėti prie žiedinės ekonomikos kūrimo, Bendrovė ieško
sprendimų, kaip pakeisti vienkartinius produktus daugkartiniais, ilgaamžiškesniais, draugiškesniais aplinkai.
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TVARIOS PREKĖS IR PASLAUGOS
Vis daugiau Lietuvos vartotojų rinkdamiesi prekę ar
paslaugą atsižvelgia į jos daromą poveikį aplinkai. Taigi,
Lietuvos paštas, ne tik prisiimdamas atsakomybę už
savo daromą poveikį aplinkai, bet ir norėdamas išlikti

Pašto skyriuose
parduodama aplinkai
draugiškas pakavimo
pakuotes – pagamintas
iš perdirbtų medžiagų,
lengvai rūšiuojamas ar
perdirbamas, lengvai
suyrančias.

Užtikrindama
elektroninių
paslaugų plėtrą.
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konkurencingas bei patrauklus klientams, siekia teikti
tvarias ir aplinkai draugiškas paslaugas. Tvarias paslaugas Bendrovė užtikrina:

Plėsdama
tvarių prekių
pašto skyriuose
asortimentą
(ne pakavimo
priemonių).

Pristatydama
siuntas ir laiškus
aplinkai draugišku
transportu.
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BENDROVĖS INICIATYVOS APLINKOS
APSAUGOS SRITYJE
PRADĖTA NAUDOTI
ŽALIOJI ENERGIJA.
Nuo 2021 m. birželio
mėnesio žalia energija yra
naudojama visuose Lietuvos paštui priklausančiuose
pastatuose. Taigi, ne mažiau
nei 30 proc. mūsų sunaudotos energijos yra žalia.
Šis žingsnis per metus leis
sumažinti Bendrovės ŠESD
emisijas maždaug 2–3 proc.
Taip pat žalia energija yra
tiekiama ir įmonėms, kurios
nuomojasi patalpas iš Lietuvos pašto.

APLINKAI
DRAUGIŠKESNIS
TRANSPORTAS.
2020 metais Lietuvos paštas
įsigijo pirmąsias elektrines transporto priemones,
ilgainiui planuojama įsigyti
daugiau šių transporto
priemonių. Taip pat 2021
metais Bendrovė pasirašė
sutartį dėl daugiau nei 300
laiškininkams skirtų naujų
automobilių, kurie yra mažiau
taršūs nei iki to laiko laiškininkų naudotos transporto
priemonės. Naudojant naująsias transporto priemones,
pristatant laiškus ir siuntinius
į aplinką pateks mažiau
teršalų.

TINKLO
OPTIMIZAVIMAS.

PAŠTOMATŲ TINKLO
PLĖTRA.

Vienas iš pagrindinių Bendrovės ŠESD šaltinių yra
patalpoms apšviesti ir šildyti
sunaudojama energija. Dėl to
itin didelę reikšmę Bendrovės
daromam poveikiui aplinkai turi naudojamų patalpų
energetinis efektyvumas.
Tinklo optimizavimas yra
vienas iš veiklos prioritetų –
2021 Bendrovė pardavė 115
nekilnojamo turto objektų,
kurių didžioji dalis buvo energetiškai neefektyvūs pastatai.
Esant poreikiui, pašto skyriai
buvo perkelti į energetiškai
efektyvesnes, tinkamo dydžio
patalpas.

Paštomatai – aplinką tausojantis siuntų pristatymo būdas.
Lyginant su siuntų pristatymu į
namus, naudojimasis paštomatais yra aplinką tausojantis
sprendimas. Jis leidžia ženkliai
sumažinti kurjerių sunaudojamo degalų kiekį, o taip pat ir
į aplinką išskiriamo CO2 – šimtai siuntų yra pristatomos į vieną paštomatą, taip išvengiant
degalų naudojimo išvežant
siuntas skirtingais adresais.
Šiuo metu Lietuvoje iš viso yra
285 LP EXPRESS paštomatai.
Iki 2025 metų LP EXPRESS
paštomatų tinklą planuojama
išplėsti dvigubai.

APLINKAI DRAUGIŠKOS
PAKAVIMO
PRIEMONĖS.
Vasarą Lietuvos pašto
skyrius pasiekė aplinkai
draugiški siuntinių maišeliai,
pagaminti iš biologiškai
skaidžių medžiagų. Didžioji
dalis popierinių ir kartoninių
pakuočių, pardavinėjamų
pašto skyriuose, turi FSC
sertifikatą, reiškiantį, kad
popieriaus gamyboje buvo
naudojama atsakingai
užauginta mediena.

KITOS INICIATYVOS IR ĮGYVENDINTI POKYČIAI:

- Atsisakėme balionų puošiant naujai atidaromus paštus – juos pakeitėme daugkartinėmis medžiaginėmis
girliandomis.
- Kvietėme kolegas palikti gerus, bet nenaudojamus
daiktus „Mylėtų daiktų stotelėje“.

- Peržiūrėjome popieriaus spausdinimo praktikas ir parengėme rekomendacijas, leidžiančias taupyti popierių.

- Visi laiškininkai ir kurjeriai aprūpinti planšetėmis, kurių dėka sunaudojama mažiau popieriaus.

- Darbuotojai, naudojantys darbo drabužius, skatinami
tinkamus drabužius nešioti ir toliau, net jeigu jau yra
galimybė pasikeisti drabužį į naują (pagal įsipareigojimus numatytus kolektyvinėje sutartyje).
17
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Su aplinkos apsauga susijusios rizikos:
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(GRI 305-1; 305-2; 305-3; 305-4)

RIZIKOS APLINKOS APSAUGOS
SRITYJE

RIZIKA

APRAŠYMAS

VALDYMO PRIEMONĖ

Nepakankamai aplinkai
draugiškos pakavimo
priemonės

Vartotojai vis dažniau renkasi aplinkai
draugiškas pakuotes ir tokių sprendimų tikisi iš paslaugų tiekėjų. Tačiau
kyla rizika, kad ne visoms pakuotėms
pavyks rasti visapusiškai tvarų sprendimą (pvz. burbuliniai vokai).

Domėjimasis inovacijomis, pasaulinių
tendencijų stebėjimas, konsultacijos
su srities ekspertais ieškant tvariausių
pakavimo priemonių.

Nepakankama infrastruktūra
naudojant alternatyvųjį
transportą

Bendrovė siekia pereiti prie alternatyvaus transporto (elektromobilių,
vandenilinių automobilių), tačiau tam
reikalinga atitinkama infrastruktūra
(ypač mažesniuose miestuose). Jos
neįrengus, bendrovei kils iššūkių siekiant šio tikslo.

Susiplanuoti biudžetą, kuris būtų skirtas
įrengti reikiamą infrastruktūrą.

Netikslūs duomenys
apskaičiuojant CO2 emisijas

Planai ir prognozės

Informuoti tiekėjus apie planuojamus
Atliekant CO2 emisijų skaičiavimus,
rinkti duomenis iš anksto, duomenų tikspaštas remiasi duomenimis, gautais iš
lumą tikrinti remiantis šiltnamio efektą
tiekėjų. Dalies duomenų tikslumą labai
sukeliančių dujų protokole nurodytomis
sunku patikrinti.
skaičiavimo rekomendacijoms.
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SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

Lietuvos paštas yra vienas didžiausių darbdavių Lietuvoje, o mūsų darbuotojai kasdien bendrauja su klientais
visoje Lietuvoje. Dėl to mūsų įgyvendinami pokyčiai ir
iniciatyvos socialinės atsakomybės srityje gali turėti itin
didelį poveikį visoms suinteresuotoms šalims – dar-

buotojams, klientams, bendruomenėms ir kt. Bendrovė
siekia, kad jos veikla prisidėtų prie suinteresuotų šalių gerovės. Bendrovė taip pat gerbia žmogaus teises,
lygybę, skatina įvairovę. Atsižvelgiant į reikšmingumo
vertinimą, socialinės atsakomybės srityje išskyrėme
dvi strategines kryptis:

- Motyvuojančios darbo aplinkos kūrimą
- Socialinę integraciją
Toliau pateikiame mūsų veiksmus siekiant užsibrėžtų
tikslų kiekvienoje iš šių krypčių.
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DARBUOTOJAI IR MOTYVUOJANTI
DARBO APLINKA
Motyvuojančios darbo aplinkos kūrimas yra viena iš
Lietuvos pašto strateginių krypčių, kuriai kelis pastaruosius metus skiriama itin daug dėmesio. Bendrovė
nuolat stengiasi ieškoti ir naujų darbo santykius puoselėjančių priemonių. Idėjos gimsta ne tik tarp už šią
sritį atsakingų kolegų, bet ir bendrose diskusijose su
darbuotojais. Šią strateginę kryptį sudaro trys tikslai:

1

2

3

darbo
sąlygų
gerinimas

darbuotojų
mokymas ir
ugdymas

nuolatinio
tobulėjimo kultūros ugdymas

Darbo sąlygų gerinimo programa
2021 m. Lietuvos pašte buvo tęsiama darbuotojų darbo
sąlygų gerinimo programa bei iniciatyvos, skirtos kurti
ir palaikyti motyvuojančią darbo aplinką. Atnaujinome
ir modernizavome pašto skyrius bei logistikos centrus,
tęsėme aprūpinimą moderniomis darbo priemonėmis,

20

diegėme papildomus funkcionalumus. Tinklo ir Pašto
operacijų padalinių darbuotojams buvo atnaujinti darbo drabužiai – striukės, džemperiai, ėjimo batai, liemenės, smulkesnės priemonės, apsaugančios nuo rizikos
veiksnių.
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GRI 2-7

BENDRA INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS

LP grupės darbuotojų skaičius 2021 m. gruodžio 31 d.,
palyginti su darbuotojų skaičiumi 2020 m. pabaigoje,
sumažėjo 542 darbuotojais – nuo 4 270 iki 3 728. Iš
viso Lietuvos pašte dirba 2 918 moterys ir 808 vyrų.
LP grupės darbuotojų skaičius (perskaičiuotas į dirbusius visą mėnesį, visą darbo dieną) 2021 m., palyginti su 2020 m., sumažėjo 389,6 etatais – nuo 3 924 iki
3 534,4.

Darbuotojų skaičiaus mažėjimui didžiausią įtaką turėjo 2021 m. įgyvendinta Išmaniojo skirstymo programa,
kurią įgyvendinus buvo atsisakyta rankinio skirstymo
veiklos paštuose, bei kitos veiklos efektyvumo iniciatyvos. Dėl nedidelio darbo krūvio ir sezoniškumo kaime,
apie 30 proc. Lietuvos pašto darbuotojų dirba ne pilnu
etatu.

Duomenys pateikiami skaičiuojant paskutinės metų
dienos faktą. Duomenys imami iš vidinės programos,
duomenyse nėra įtraukiami darbuotojai, kuriems yra
įteikti atleidimo lapeliai bei darbuotojai, dirbantys pagal
paslaugų sutartį. Lietuvos paštas taiko vienodas darbo sąlygas bei suteikia vienodas naudas visiems savo
darbuotojams, nepriklausomai nuo jų darbo sutarties
ar darbo valandų skaičiaus.

LP GRUPĖ

BENDROVĖ

2021

2020

POKYTIS,
PROC.

2021

2020

POKYTIS,
PROC.

Darbuotojų skaičius metų pabaigoje

3 728

4 270

-12,7

3 726

4 268

-12,7

Etatai metų pabaigoje

3 534

3 924

-10,0

3 533

3 923

-10,0

FAKTIŠKAI DIRBANTYS DARBUOTOJAI
PAGAL SUTARTIES TIPĄ, 2021 M.

NEPILNAS ETATAS

PILNAS ETATAS

TERMINUOTA
SUTARTIS

NETERMINUOTA
SUTARTIS

Vyrai

178

630

89

719

Moterys

961

1 957

241

2 677

1 139

2 587

330

3 396

Iš viso

DIRBANTYS PAGAL PASLAUGŲ SUTARTĮ
Iš viso

VYRAI

MOTERYS

14

24
38
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SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

GRI 401-1

PRIIMTI NAUJI DARBUOTOJAI IR DARBUOTOJŲ KAITA

Metinis naujų darbuotojų poreikis nustatomas Bendrovės kitų metų biudžete, planuojant su darbuotojų
skaičiumi susijusias sąnaudas. Sudarant biudžetą atsižvelgiama į strategines plėtros kryptis, darbuotojų
kaitos statistiką, darbo rinkos pokyčių prognozes. Įvertinama tai, kad sparčiai besikeičiančioje technologinėje
bei ekonominėje aplinkoje būtų galima užtikrinti veiklos
konkurencingumą, atrenkant bei ugdant aukštos kvalifikacijos specialistus, užtikrinant kokybišką paslaugų
teikimą. Detali darbuotojų paieškos bei atrankos procedūra, apimanti privalomųjų dokumentų sąrašą ir taip
pat pavyzdžių, kaip, pvz., dera bendrauti darbo pokalbio
metu, aprašyta bendrovės Personalo valdymo procese.
Dokumentas aktualia redakcija yra patalpintas bendrovės elektroninių dokumentų platformoje ir yra prieinamas visiems bendrovės darbuotojams.

Nauji darbuotojai:

Nauji darbuotojai:
MOTERYS
PADALINYS

VYRAI

iki 30

30-50

50

iki 30

30-50

50

Pašto operacijų padalinys

43

45

19

81

30

20

Tinklo padalinys

58

139

68

20

22

16

Administracija
Bendra

31

46

3

5

17

0

132

230

90

106

69

36

Lyginamoji virš 50 m.
dalis

LygiBendras
namoji
skaičius
dalis žmonėmis

Lyginamoji dalis

Darbuotojų kaita pagal amžių ir lytį:
MOTERYS
928 VNT. PER 2021 M. SAVANORIŠKAI IŠĖJUSIOS
PADALINYS
iki 30 m.

Lyginamoji
dalis

30-50
m.

Pašto operacijų padalinys

128

58,18%

62

29,11%

16

11,11%

190

35,70%

Tinklo padalinys

215

55,99%

295

21,44%

140

10,87%

510

21,33%

31

31,63%

36

19,89%

5

8,47%

67

21,30%

Administracija

VYRAI
468 VNT. PER 2021 M. SAVANORIŠKAI IŠĖJĘ
PADALINYS

452
22

211

Lyginamoji virš 50 m.
dalis

LygiBendras
namoji
skaičius
dalis žmonėmis

80

42,55%

22

17,32%

266

42,32%

57,27%

46

33,82%

50

20,75%

159

32,65%

39,47%

27

29,35%

1

5,26%

43

28,86%

iki 30 m.

Lyginamoji
dalis

30-50 m.

164

51,57%

Tinklo padalinys

63

Administracija

15

Pašto operacijų padalinys

Lyginamoji dalis
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GRI 2-8; 402-1

KITI DIRBANTIEJI
Siekiant efektyviau suvaldyti prasidėjusius projektus ir
išaugusius siuntų srautus, Lietuvos paštas bendradarbiaudamas su laikinojo įdarbinimo agentūromis, 2021
metais samdė laikinuosius darbuotojus, kurie iš viso
išdirbo 66 400 valandų.
Šie darbuotojai dirbdavo su siuntų apdorojimu, skirstymu ir duomenų suvedimu į įmonėje naudojamas informacines sistemas. Laikinieji darbuotojai dirbdavo šiose
pareigybėse – skirstytojas, skirstytojas operatorius ir
duomenų įvesties operatorius.
Prasidėjus Išmanaus skirstymo projektui, stipriai išaugus siuntų skaičiui ir neplanuotam darbo krūviui, laikinųjų įdarbinimo paslaugų poreikis padidėjo.

LAIKOTARPIS

2021-01
2021-02
2021-03
2021-04
2021-05

LAIKINŲJŲ
DARBUOTOJŲ
SKAIČIUS

LAIKINŲJŲ
DARBUOTOJŲ
DIRBTOS VALANDOS

72
54
63
136
71

7 321
5 035
3 607
10 201
6 854

2021 metų birželio mėnesį įmonė pradėjo ruoštis UPES
projektui ir siekiant suvaldyti siuntų srautus bei užtikrinti savalaikį apmokestintų siuntų informacijos suvedimą į sistemą, laikinųjų darbuotojų poreikis vėl padi-

dėjo. Lapkričio – gruodžio mėnesiais laikinų darbuotojų
išdirbtų valandų skaičius išaugo dėl intensyvaus Kalėdinio laikotarpio.
LAIKOTARPIS

2021-06
2021-07
2021-08
2021-09
2021-10
2021-11
2021-12

LAIKINŲJŲ
DARBUOTOJŲ
SKAIČIUS

LAIKINŲJŲ
DARBUOTOJŲ
DIRBTOS VALANDOS

103
102
49
29
25
42
25

7 949
11 391
4 734
1 421
1 754
3 746
2 383

DARBO SANTYKIAI
Įgyvendinant veiklos pokyčius, Bendrovė laikosi nacionaliniuose teisės aktuose numatytų reikalavimų:

ir konsultuojasi su jomis ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki numatomų pakeitimų;

- kartą per kalendorinius metus pateikia informaciją ir
konsultuojasi su darbo tarybomis (profesinėmis sąjungomis) apie esamą ir būsimą įmonės veiklos būklę, ekonominę padėtį ir darbo santykius;

- prieš priimdamas sprendimą dėl darbuotojų darbo sutarties nutraukimo, darbdavys privalo informuoti darbo
tarybas (profesines sąjungas) ne vėliau kaip per 7 darbo
dienas ir bent 10 darbo dienų su jais konsultuotis, jei nesusitariama kitaip;

- keičiant vidaus politikas ar kitas taisykles, susijusias su
darbo santykiais ir darbuotojų socialine bei ekonomine
padėtimi, informuoja darbo tarybas (profesines sąjungas)

- prieš priimdama sprendimą dėl įmonės reorganizavimo
ir kitų sprendimų, kurie gali reikšmingai paveikti darbo or-

ganizavimą įmonėje ir darbuotojų teisinį statusą, įmonė
privalo informuoti darbo tarybas (profesines sąjungas) ne
vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki konsultacijų, kurios turi
trukti 5 darbo dienas, jei nesusitariama kitaip.
Papildomi įspėjimo laikotarpiai ir konsultacijų nuostatos,
susijusios su atlygio sistemos ir sąlygų pokyčiais, planuojamais struktūriniais pokyčiais, darbuotojų skaičiaus
mažinimu ir kitais klausimais, kurie gali turėti reikšmingos
įtakos darbuotojams, yra nustatyti kolektyvinėse sutartyse.
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GRI 404-1; 404-2; 404-3

MOKYMAI IR EDUKACIJA

Vidiniai
mokymai

Išoriniai
mokymai

Elektroniniai
mokymai

23 programos

64 programos

26 programos

Mokymuose
dalyvavusių
asmenų
skaičius
(unikalių):

3 433 1 005

2021 m. didelis dėmesys skirtas bendrovės Tinklo padalinio darbuotojų profesiniam ugdymui – apie 750
darbuotojų dalyvavo finansinių paslaugų mokymuose.
Taip pat, visi pašto skyriuose klientus aptarnaujantys
darbuotojai dalyvavo periodiniuose pašto teikiamų
paslaugų mokymuose, kuriuose buvo akcentuojama
Bendrovėje teikiamų paslaugų ypatumai, diskutuota

DARBUOTOJŲ VERTINIMAS (GRI 404-3)

SPECIALISTAI

LOGISTIKOS
IR SKIRSTYMO
VEIKLŲ
DARBUOTOJAI

KLIENTUS
APTARNAUJANTYS
DARBUOTOJAI

94

556

1 003

2 752

18

32

148

425

382

15

62

408

578

2 370

AUKŠČIAUSIO
LYGIO
VADOVAI

VIDURINIO
LYGIO
VADOVAI

Mokymuose dalyvavusių
asmenų skaičius (unikalių)

33

Iš jų – moterų
Iš jų – vyrų

Lietuvos paštas skiria dėmesį darbuotojų ugdymui – organizuojami profesiniai privalomieji mokymai bei nuosekliai rūpinamasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu.*

specialiųjų poreikių turinčių klientų aptarnavimo temomis bei aptariami kiti aktualūs klausimai. Diegiant
Išmaniojo skirstymo programą buvo organizuojami
Pašto operacijų darbuotojų bei darbo centrų vadovų
mokymai dėl darbo automatizavus darbo procesus.
2021 m. buvo tęsiama vadovų ugdymo programa, kuri
vyksta organizacijoje nuo 2019 m., buvo vykdomi „Pokyčių valdymo“ mokymai. Nemažas dėmesys 2021 m.
buvo skiriamas bendradarbiavimo stiprinimui – tiek padalinių viduje, tiek bendrumui kurti tarp atskirų bendrovės padalinių. Pasitelkiant išorinius konsultantus stiprinta komandų vidinė motyvacija, bendradarbiavimas,
komunikacija, emocinė būsena, gerintas mikroklimatas. Bendrovė rūpinasi darbuotojų psichologine sveikata organizuodama tiek nuotolinius emocinės sveikatos

stiprinimo seminarus, tiek organizuojant mokymus komandoms.
2021 m. elektroninių mokymų aplinkoje didžiausias
dėmesys skirtas saugai ir prevencijai – vyko informacijos klasifikavimo, civilinės saugos, pinigų plovimo ir
teroristų finansavimo prevencijos, antikorupcinio sąmoningumo ugdymo, bendrojo duomenų apsaugos
reglamento mokymai.
Bendradarbiaujant su partneriais visi bendrovės darbuotojai turėjo galimybę dalyvauti skaitmeninio raštingumo mokymuose įgyjant bazines žinias darbui su
dokumentų redagavimo programa, skaičiuokle.
Išorinėse konferencijose bei seminaruose darbuotojai
susipažino su informacinių technologijų, pirkimų, ekonomikos, pardavimų naujovėmis.

2021 m. pradžioje visų grandžių vadovai dalyvavo 360*
vadovavimo kompetencijų vertinimo procese. Taip pat,

veiklos vertinime dalyvavo ir Bendrovės administracijos
darbuotojai, kurie sudaro apie 13% visų Bendrovės darbuotojų.

* Šiuo metu Bendrovė negali pateikti duomenų apie moterų ir vyrų atskirai mokymams skirtą laiką dėl techninių galimybių. Ši informacija bus pateikiama nuo 2022 metų.
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GRI 403-1; 403-2; 403-3; 403-4; 403-5

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA
DARBUOTOJŲ SVEIKATOS IR SAUGOS VALDYMO SISTEMA
Bendrovė darbuotojų ir pagal paslaugų teikimo sutartinius įsipareigojimus dirbančių darbuotojų Bendrovėje
saugos ir sveikatos reikalavimus įgyvendina, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais darbuotojų saugą ir sveikatą. Klausimai, susiję su darbuotojų sveikata ir sauga, Bendrovei yra vieni
svarbiausių.
PAVOJAUS NUSTATYMAS, RIZIKOS ĮVERTINIMAS IR INCIDENTŲ TYRIMAS
Dauguma Bendrovės darbuotojų dirba lauko sąlygomis
ar logistikos srityje, perkeliant krovinius rankomis, vairuojant transporto priemones, todėl Bendrovė nuolat
savo veikloje nustato pavojus ir atlieka darbo vietų profesinės rizikos vertinimą bei tiria incidentus, susijusius
su galima susižeidimų rizika. Profesinės rizikos prevencijai Bendrovė įsigyja ir darbuotojams dalija būtinąsias
asmenines apsaugos priemones (AAP). Bendrovės prioritetas yra ir visų kitų darbuotojų sauga ir sveikata, nes
darbas biure taip pat gali kelti tam tikrą riziką psichinei ir
fizinei darbuotojų gerovei.
Darbo vietų (atskirų profesijų pagal lokacijas) profesinės
rizikos vertinimo (kartu su darbuotojų psichosocialinių
rizikos veiksnių tyrimais) statistika:
Profesinės rizikos vertinimas (darbo vietos):
2021

2020

118 150

2019

38

Atlikus darbo vietų profesinės rizikos vertinimą darbo
vietose ir nustačius toleruotiną (padidintą) riziką, Bendrovė kaip galima greičiau imasi prevencinių priemonių
rizikos šalinimui ar mažinimui. Darbuotojai apie pastebėtą riziką gali pranešti naudodamiesi „Pasitikėjimo linija“.
DARBUOTOJŲ PROFILAKTINIAI SVEIKATOS TIKRINIMAI

Bendrovės darbuotojų profilaktiniai sveikatos tikrinimai
vyksta nuolat, atsižvelgiant į nustatytą periodiškumą, t. y.
vieną kartą per du metus arba vieną kartą kasmet tiems
darbuotojams, kurie tiesiogiai dirba klientų aptarnavimo
vietose. Darbuotojų sveikatos tikrinimo paslaugą atlieka
sveikatos priežiūros įmonė pagal sutartinius įsipareigojus Bendrovės patalpose. Be to, patyrus nelaimingą atsitikimą, Bendrovė visiems darbuotojams teikia draudimo
išmokas, kurios gali padėti geriau rūpintis savo sveikata
ir gerove. 2021 metais Bendrovėje iš viso buvo profilaktiškai patikrinta sveikata 1 164 darbuotojams.

2021 m. parengtos 3 atmintinės, 1 darbuotojų saugos
ir sveikatos instrukcija; Infonete iš viso buvo patalpintas
31 pranešimas, susijęs su darbuotojų sauga ir sveikata ir
„Covid-19“ pandemijos valdymu įstaigoje.
MOKYMAI DARBUOTOJŲ SVEIKATOS IR SAUGOS KLAUSIMAIS

Bendrovės Mokymų grupė organizuoja periodinį privalomą darbuotojų mokymą Elektroninėje mokymų aplinkoje
darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, civilinės saugos klausimais, taip pat valdo išsamią darbuotojų mokymo stebėjimo duomenų bazę. Darbo saugos
grupė ir padalinių atsakingi asmenys organizuoja instruktavimus darbo saugos ir gaisrinės saugos klausimais, taip pat įgyvendina kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo programas.
2021 metais atliktų mokymų sąrašas ir apmokytų darbuotojų skaičius:

DARBUOTOJŲ DALYVAVIMAS, KONSULTACIJOS IR KOMUNIKACIJA DARBUOTOJŲ SVEIKATOS IR SAUGOS KLAUSIMAIS

Bendrovės darbuotojai periodiškai informuojami apie
pasikeitimus teisės aktų srityje, rengiant naujas atmintines, darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos
instrukcijas. Visi teisės aktai ir aktuali informacija Bendrovės darbuotojams yra pasiekiame vidiniame intranete – Infonete bei pranešimuose „Pašto balsas“. Taip
pat darbuotojai yra raštu supažindinami pasirašytinai
su darbo vietų profesinės rizikos vertinimo rezultatais,
incidentų tyrimo medžiaga; nuolat konsultuojami telefonu ar elektroniniu paštu apie darbo vietose iškilusias
problemas, susijusias su darbuotojų sauga ir sveikata.

MOKYMŲ PAVADINIMAS
Gaisrinė sauga
Civilinė sauga
Sunkių krovinių kėlimas rankomis
Elektrinių krautuvų naudojimo mokymai
darbuotojams
Padalinių vadovų mokymai darbuotojų
saugos ir sveikatos klausimais
Iš viso

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS
325
3 373
2 438
8
288
14 923
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DARBUOTOJŲ SVEIKATOS SAUGOJIMAS

Daugelio pagrindinių paslaugų negalima atlikti nuotoliniu būdu, todėl buvo parengti griežti ir aiškūs veiksmų
planai. Stengdamasi to pasiekti, Bendrovė:
- 2021 m. įkūrė COVID-19 ekstremalių situacijų valdymo koordinavimo grupę, kurioje dalyvavo aukščiausio
lygio vadovai, departamentų atstovai. Koordinavimo
grupė priėmė sprendimus dėl prevencinių veiksmų, užbaigė pasirengimą skirtingiems scenarijams, išanalizavo duomenis, susijusius su dalies darbuotojų buvimu
karantino sąlygomis, taip pat darbuotojų ir pagal sutartinius įsipareigojimus dirbančių darbuotojų užsikrėtimų
skaičiumi;
- parengė prevencines priemones, įskaitant specialias
darbo karantino metu taisykles; aprūpino darbuotojus
tam tikromis darbo priemonėmis, įranga, reikalinga
darbui namuose;

UŽTIKRINIMAS, KAD INFEKCIJA NEPLISTŲ TARP DARBUOTOJŲ

- buvo pradėtas struktūruotas asmens apsaugos priemonių (AAP) pirkimo procesas, siekiant užtikrinti, kad,
rinkoje pritrūkus AAP, visi darbuotojai būtų jomis aprūpinti;
- reguliariai ėmėsi tolesnių veiksmų dėl iškylančių neeilinių situacijų ir nuolat vykdė stebėjimą.

PAŠTO PASLAUGŲ STABILUMO UŽTIKRINIMAS GYVENTOJAMS

26
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GRI 403-6

DARBUOTOJŲ SVEIKATOS SKATINIMAS

Bendrovė yra atsakinga už tai, kad visi darbuotojai reguliariai tikrintųsi sveikatą pagal nacionalinius teisės
aktus. Vienas svarbiausių su sveikata susijusių iššūkių
2020-2021 m. buvo COVID-19 pandemija. Jos metu
prioritetai buvo:

|

Dėl sisteminio požiūrio COVID-19 pandemija neturėjo
didelės įtakos svarbiausioms Bendrovės veikloms. Taip
pat, 2021 darbuotojai buvo kviečiami dalyvauti emocinės sveikatos stiprinimo programoje.
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GRI 403-9

NELAIMINGI ATSITIKIMAI

Visi Bendrovės darbuotojai yra instruktuoti ir apmokyti apie tai, jei gresia pavojus jų saugai ir sveikatai, jie
nedelsiant turi nutraukti savo darbus. Apie incidentus
ir nelaimingus atsitikimus Bendrovės darbuotojai turi
nedelsiant informuoti savo tiesioginį vadovą ir Darbo
saugos grupės specialistus, kurie ištiria visas aplinkybes kartu su Bendrovės darbuotojų atstovu ir teikia
būtinąją informaciją LR valstybinei darbo inspekcijai
prie LR SADM. Įgyvendinant prevencines, švietėjiškas
priemones, stebimas tolygus nelaimingų atsitikimų
mažėjimas.
Nelaimingų atsitikimų, incidentų statistika darbe ir pakeliui į/ iš darbo:
NELAIMINGŲ
ATSITIKIMŲ RŪŠIS

ATVEJAI

SKAIČIUS MILIJONUI
IŠDIRBTŲ VALANDŲ

Incidentai (atv.)

20

2,99

Lengvi nelaimingi
atsitikimai (atv.)

65

9,75

Sunkūs nelaimingi
atsitikimai (atv.)

2

0,3

Mirtini nelaimingi
atsitikimai (atv.)

0

0

Dažiausiai pasitaikančios su darbu susijusios nelaimingų
atsitikimų priežastys yra šios:
- dirbant lauko sąlygomis – šunų užpuolimai ir įkandimai,
kai laiškininkai dirba privačiose gyvenamųjų namų teritorijose, laiptinėse, taip pat paslydimai dėl slidžios, dažnai
apsnigtos, apšalusios, apledijusios kelių dangos, taip pat
esant duobėtam, nelygiam keliui ar iškilusiems daiktams
(plytelė, šulinio dangtis) – šie įvykiai dažnai įvyksta tamsiuoju paros metu ar staigiai užpuolus laukiniam ar naminiam šuniui, kai nespėjama pasinaudoti atbaidančiomis
priemonėmis;
- vairuojant automobilį, dviratį, įvykusios avarijos, kurių
kaltininkai būna ir patys Bendrovės darbuotojai, ir kitų
transporto priemonių vairuotojai – darbuotojai ne visada
segasi automobilio saugos diržus; negalima iš anksto numatyti kitų vairuotojų neatsargių veiksmų;
- pašto ar siuntų centro patalpose, logistikos centruose
darbuotojų užkliuvimas, kritimas dėl skubėjimo, neatidumo, neatsargumo – pačių darbuotojų neatsargūs veiksmai ar įsitikinimai, kad rizikos aplinkui nėra ir nieko blogo
nenutiks;
Kiekvienas darbuotojas yra apdraustas nuo nelaimingų
atsitikimų visą parą – net ir susižeidus ne darbo metu,
darbuotojas gali gauti draudimo išmoką.
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GRI 406-1

ĮVAIROVĖ IR LYGIOS GALIMYBĖS
Bendrovė kuria vertybėmis grįstą organizacinę kultūrą ir pasisako už lygias darbuotojų teises bei vienodas galimybes darbe.
Bendrovėje netoleruojamas bet kokia forma galintis pasireikšti priekabiavimas, seksualinis priekabiavimas, psichologinis
smurtas, patyčios, diskriminacija, naudojimasis užimama padėtimi ir kt. Apie diskriminavimo, priekabiavimo ir kt. atvejus
Bendrovės darbuotojai gali pranešti Pasitikėjimo linija. 2021

metais nebuvo gauta nei vieno pranešimo, susijusio su šio pobūdžio incidentais.

sinaujink“ (organizatorius – VšĮ „Žiedinė ekonomika“), skirtose
padėti įsidarbinti negalia turintiems žmonėms.

Bendrovė taip pat yra atvira darbuotojams, turintiems negalią
– tokių darbuotojų Lietuvos pašte 2021 metais buvo apie 160.
Siekiant komunikuoti apie savo atvirumą, 2021 metais Bendrovė dalyvavo iniciatyvose „duoDAY“ (organizatorius – SOPA), „At-

Darbuotojų atlyginimų sistema yra paremta lyčių lygybės principais, todėl skirtingas atlygis už vienodo pobūdžio darbą yra
netaikomas. Daugiau dalyje – atlygio politika.

AMŽIUS MOTERŲ
PAREIGOS

17 -24 M.

25 -36 M.

Generalinis direktorius

37 -56 M.

57 -76M.

17 -24 M.

25 -36 M.

LYTIS

37 -56 M.

57 -76M.

100%

Aukščiausio lygio vadovai
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AMŽIUS VYRŲ

MOTERYS

VYRAI

100%

14%

30%

6%

19%

28%

3%

50%

50%

Vidurinio lygio vadovai

3%

25%

39%

5%

3%

12%

10%

3%

72%

28%

Specialistai

4%

31%

40%

20%

1%

1%

3%

2%

93%

7%

Logistikos ir skirstymo veiklų darbuotojai

6%

10%

24%

11%

10%

13%

15%

11%

51%

49%

Klientus aptarnaujantys darbuotojai

2%

14%

52%

31%

0,25%

0,5%

0,25%

99%

1%
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2021
DARBO STAŽAS,
METAI
Iki 1
Nuo 1 iki 5

2020

POKYTIS PER METUS

DARBUOTOJŲ
SKAIČIUS

LYG. DALIS,
PROC.

DARBUOTOJŲ
SKAIČIUS

LYG. DALIS,
PROC.

DARBUOTOJŲ

PROC.

747

20,0

543

12,7

204

37,6

1 159

31,1

1 605

37,6

-446

-27,8

Nuo 6 iki 10

544

14,6

647

15,2

-103

-15,9

Nuo 11 iki 20

689

18,5

800

18,7

-111

-13,9

Nuo 21 iki 30

320

8,6

354

8,3

-34

-9,6

Daugiau nei 30

267

7,2

319

7,5

-52

-16,3

2021

2020

POKYTIS PER METUS

DARBUOTOJŲ
SKAIČIUS

LYG. DALIS,
PROC.

DARBUOTOJŲ
SKAIČIUS

LYG. DALIS,
PROC.

DARBUOTOJŲ

PROC.

iki 35

741

19,9

922

21,6

-181

-19,6

nuo 35 iki 45

730

19,6

842

19,7

-112

-13,3

AMŽIUS, METAI

Nemažai darbuotojų turi didelį darbo stažą Bendrovėje – 2021 m. daugiau nei 34 proc. darbuotojų Lietuvos
pašte dirbo 10 metų ir daugiau.

nuo 45 iki 55

1 046

28,1

1 163

27,2

-117

-10,1

nuo 55 iki 60

602

16,2

687

16,1

-85

-12,4

daugiau nei 60

607

16,3

654

15,3

-47

-7,2

Tradiciškai, Bendrovėje pašto siuntas pristato moterys,
tad klientus aptarnaujančiose pozicijose (laiškininkų,
pašto skyrių darbuotojų) daugiausia dirba moterys.
Bendrovė siekia įvairovės ir tikisi, kad mažėjant laiškų
kiekiams ir augant siuntoms, darbo specifika taps patrauklesnė ir vyrams.

Lietuvos pašto darbuotojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą:
2021

2020

POKYTIS PER METUS

DARBUOTOJŲ
SKAIČIUS

LYG. DALIS,
PROC.

DARBUOTOJŲ
SKAIČIUS

LYG. DALIS,
PROC.

DARBUOTOJŲ

PROC.

Aukštasis

847

22,7

957

22,4

-110

-11,5

Aukštesnysis

803

21,6

1 360

31,9

-557

-41,0

1 969

52,8

1 830

42,9

139

7,6

107

2,9

121

2,8

-14

-11,6

IŠSILAVINIMAS

Vidurinis
Pagrindinis

2021 m. Lietuvos pašte daugiausia dirbo vidurinį ir
aukštesnį išsilavinimą turintys darbuotojai. Tam daugiausia įtakos turi laiškininkų, kurie sudaro didžiąją dalį
darbuotojų, darbo specifika.
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GRI 2-20

ATLYGIO POLITIKA
DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA
Darbo apmokėjimo sistema ir Atlygio politika yra reglamentuota Bendrovės kolektyvinėje sutartyje, patvirtintoje Lietuvos pašto darbuotojų konferencijos 2020 m.
sausio 6 d. protokolu Nr. PF-1.

Siekiama, kad Bendrovės pareigybių vidutinis darbo
užmokestis atitiktų rinkos atitinkamų pareigybių vidutinius darbo užmokesčius. Taip pat siekiama atlygio
atskirties mažinimo tarp aukščiausio lygio vadovybės ir
mažiausią atlygį gaunančių darbuotojų.

- Derinamos abi apmokėjimo formos.

Darbo apmokėjimo sistema nustato bendrus ir aiškius
Bendrovės darbuotojų atlygio už darbą principus, apibrėžia pagrindines darbo apmokėjimo sistemos nuostatas, kuriomis vadovaujantis nustatomas ir keičiamas
Bendrovės darbuotojų darbo užmokestis.

Bendrovėje taikomos darbo apmokėjimo formos:

- Kintamoji dalis (už pasiektus tikslus, jos dydis priklauso nuo nustatytų tikslų įvykdymo rezultatų).

- Laikinė darbo apmokėjimo forma, kai darbo užmokestis priklauso nuo dirbto laiko normos.
- Vienetinis darbo užmokestis, kai darbo užmokestis
priklauso nuo atlikto darbo kiekio.

Darbuotojų darbo užmokestį gali sudaryti:
- Pastovioji dalis (pareigybės lygiui nustatytas bazinis
dydis) arba vienetinis darbo užmokestis.

- Priedai ir priemokos.
- Premijos (skiriamos darbdavio iniciatyva siekiant paskatinti darbuotoją).

ATLYGIO POLITIKOS PRINCIPAI:
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- Vidinio teisingumo – darbo užmokesčio skirtumai turi
būti pagristi, teisingi ir juos turi lemti kompetencija bei
darbo rezultatai.

- Kontrolės ir informavimo – už įgyvendinimą atsiskaitoma viešai pateikiant informaciją apie darbo užmokestį pagal visus taikytinus teisės aktų reikalavimus.

- Išorinio konkurencingumo – LP įmonių grupėje siekiama, kad jos darbuotojų atlygis būtų konkurencingas
kitų sėkmingai visoje rinkoje veikiančių įmonių atžvilgiu.

Darbo apmokėjimo sistemos pagrindas yra Lietuvos
pašto pareigybių sistema, kurią sudaro pareigybės, suskirstytos į pareigybių lygius. Esant poreikiui, pareigy-

bės gali būti grupuojamos į grupes. Už Lietuvos pašto
pareigybių sistemos valdymą yra atsakingas Bendrovės Organizacijos vystymo departamentas. Atlikus LP
grupės aukščiausiojo lygmens vadovų pareigybių vertinimą, jų lygiai teikiami tvirtinti Bendrovės valdybai. Kitų
LP įmonių grupės darbuotojų pareigybių lygius tvirtina
bendrovės generalinis direktorius.

Auditoriaus išvada

|

Valdymas

|

Įvykiai ir rezultatai

|

Veiklos analizė

|

Planai ir prognozės

|

Darnus vystymasis

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

Atlygio politikos kontrolė

VEIKSMAS

PRIIMA SPRENDIMĄ

LP įmonių grupės pareigybių lygių
ir jų vertinimo sistemos įgyvendinimas

Organizacijos vystymo departamentas (OVD)

LP įmonių grupės darbuotojų priskyrimas grupėms

Pareigybių vertinimo komisija

Generaliniam direktoriui tiesiogiai pavaldžių vadovų pareigybių lygių
tvirtinimas

Generalinis direktorius

Pareigybių lygių rėžių tvirtinimas

Valdyba

Sprendimo dėl premijų mokėjimo priėmimas ir premijų fondo tvirtinimas

Valdyba

Bendrovės generalinio direktoriaus PDU ir KDU dalies nustatymas

Generalinis direktorius, suderinęs su valdyba

Kitų, negu generaliniam direktoriui pavaldžių vadovų PDU dalies nustatymas

Generaliniam direktoriui tiesiogiai pavaldūs vadovai, suderinę su generaliniu direktoriumi ir OVD

Kitų darbuotojų PDU dalies nustatymas

Tiesioginiai vadovai, suderinę su aukštesniais pagal pavaldumą vadovais
ir OVD

Darbuotojų PDU dalies nustatymas viršijant lygio rėžio ribas

Generalinis direktorius, teikdamas Valdybai kartą į metus informaciją
apie tokias išimtis

2021 m. darbo užmokesčio didinimui buvo skirta 1,5 mln. eurų, atlyginimų pokytis palietė daugiau kaip 80 proc. darbuotojų.
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MOTERYS

VYRAI

BENDRAS

SANTYKIS
VYRAI VS
MOTERYS

SANTYKIS
MOTERYS VS
VYRAI

Generalinis direktorius

8 800

-

8 800

-

-

Aukščiausio lygio vadovai

4 824

5 053

4 952

1,05:1

0,95:1

Vidurinio lygio vadovai

2 378

2 977

2 572

1,25:1

0,8:1

Specialistai

1 296

2 097

1 494

1,62:1

0,62:1

Pašto operacijų padalinio gamybinių
pareigybių darbuotojai

1 041

1 203

1 123

1,16:1

0,87:1

Tinklo padalinio gamybinių pareigybių
darbuotojai

784

730

777

0,93:1

1,07:1

Iš viso

927

1 278

1 003

1,38:1

0,73:1

Generalinio direktoriaus atlygį nustato Bendrovės valdyba, vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais reikalavimais. Generalinis direktorius gali gauti metinę premiją,
kuri skiriama tokia tvarka: 1. Bendrovės valdyba kasmet,
tvirtindama Bendrovės tikslus sekantiems metams, savo
nutarimu įformina, kad šie Bendrovės tikslai bei atitinkamai nustatyti tikslų rodikliai yra laikomi Bendrovės vadovo tikslais; 2. valdyba kiekvienais metais ad hoc principu
apsisprendžia dėl vadovui skiriamos premijos dydžio,
vertindama Bendrovės tikslų pasiekimą pagal iš anksto
nustatytus rodiklius už pereitus metus; 3. premija vadovui
skiriama, laikantis Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarime nustatytų „lubų“ (ne daugiau 4 atlygių). Bendrovės
tiksluose taip pat yra iškelti ir tikslai, susiję su darniu vystymusi, tad šių tikslų (ne)pasiekimas daro tiesioginę įtaką
Generalinio direktoriaus atlygiui.
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LP grupės darbuotojų pasiskirstymas pagal pareigas ir vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

KATEGORIJA

|

Darbuotojų atlyginimų sistema yra paremta lyčių lygybės
principais, todėl skirtingas atlygis už vienodo pobūdžio
darbą yra netaikomas. Atlygio atotrūkis tarp lyčių yra fiksuojamas dėl skirtingos kvalifikacijos ir užimamų pozicijų.

ATLYGINIMO SANTYKIS, 2021 M.
Organizacijoje daugiausia uždirbančio
asmens metinio atlygio ir visų
darbuotojų vidutinio metinio atlygio
santykis
Organizacijoje daugiausia uždirbančio
asmens metinio atlygio procentinis
padidėjimas lyginant su visų darbuotojų
metinio atlygio medianos padidėjimas
(santykis)

-0,06:1

8,78:1
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GRI 407; 2-30; 413-2

BENDRADARBIAVIMAS SU DARBUOTOJŲ ATSTOVAIS
Lietuvos paštas bendradarbiauja su dviem profesinių
sąjungų organizacijomis – Lietuvos pašto darbuotojų
profsąjunga ir Lietuvos ryšių darbuotojų profsąjunga. Visi
bendrovėje vykdomi pokyčių projektai yra derinami su
profesinių sąjungų atstovais bei veikiančia Darbo taryba.
2021 m. vyko susitikimai aptariant pokyčius dėl Išmaniojo
skirstymo programos diegimo bei aptariant kitas bendrovės vykdomas veiklas ir įtaką darbo organizavimui.

bei kitoms darbuotojams aktualioms darbo ir socialinėms
sąlygoms. Šia kolektyvine sutartimi taip pat apibrėžta darbo apmokėjimo sistema, pašalpų darbuotojams skyrimas
įvykus nelaimei, padėkos darbuotojams už ilgametį darbą
ir kitos darbuotojams aktualios darbo sąlygų gerinimo sritys. Sutartis galioja du metus, ji pratęsta dar dviejų metų
laikotarpiui iki 2024 m. Kolektyvinė darbo sutartis galioja
visiems Bendrovėje dirbantiems darbuotojams.

2020 m. sausio 6 d. yra pasirašyta Kolektyvinė sutartis,
kurioje dėmesys skiriamas darbo sutarčių sudarymui,
darbuotojų darbo ir poilsio laikui, darbuotojų saugai darbe

2021 m. rugsėjo mėn., pasibaigus trijų metų kadencijai,
buvo išrinkti nauji Darbo tarybos atstovai.

VISUOMENINĖS INICIATYVOS IR SANTYKIAI SU BENDRUOMENĖMIS
Santykių su visuomene vystymo principai yra nustatyti
Bendrovės darnaus vystymosi politikoje bei Etikos ir elgesio kodekse. Bendrovė siekia kurti dialogą ir tiesioginį
kontaktą su visuomene. Dėl to, apie įgyvendinamus veiklos pokyčius (pvz., perkeliamus ar optimizuojamus pašto
skyrius) yra komunikuojama viešai – informacija platinama uždaromuose pašto skyriuose, leidžiami pranešimai
žiniasklaidai. Taip pat, 2021 metais vietos Vilniaus senamiesčio vietos bendruomenė buvo pakviesta balsuoti dėl
naujo pašto skyriaus lokacijos. Gyventojai galėjo balsuoti
raštu, pašto skyriuose, bei Facebook socialiniame tinkle.
2021 Lietuvos paštas prisidėjo prie skirtingų iniciatyvų,
padedančių kovoti su Covid-19 pandemija. Trakų rajone
buvo įgyvendintas pilotinis projektas, kurio metu kartu su
Lietuvos pašto mobiliuoju laiškininku pas senjorus lankėsi

ir slaugytoja, taip suteikiant galimybę senjorams pasiskiepyti nuo Covid-19 namuose. Vėliau projektas taip pat vyko
ir Šilalės savivaldybėje. Iš viso tokiu būdu aplankyti 800
namų ūkių, kuriuose paskiepyti 82 asmenys. Taip pat, Jurbarko gyventojams buvo suteikta galimybė pasiskiepyti
pašto skyriuje. Visoje Lietuvoje nuo rugsėjo 2 d., gyventojai pašto skyriuose galėjo nemokamai atsispausdinti
„Galimybių pasus“.
2021 metais Lietuvos paštas taip bendradarbiavo su
„Kaunas IN“ – miesto svečiai LP Express paštomatuose
galėjo atsiimti dovanų kuponus, leidžiančius nemokamai
apsistoti Kauno viešbučiuose. Taip pat, 10-yje pašto skyrių buvo įrengti iniciatyvos bekontakčiai aukojimo aparatai, kuriais Lietuvos pašto klientai galėjo paaukoti „RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai“ iniciatyvai.

TRADICIŠKAI 2021 M.
BUVO TĘSIAMOS IR KITOS
INICIATYVOS:
- Lietuvos paštas kartu su Pasauline pašto sąjunga kvietė visus Lietuvos moksleivius dalyvauti epistolinio rašinio konkurse.
Moksleiviai rašė laišką tema „Parašyk laišką artimajam ir papasakok savo patirtis
COVID-19 pandemijos metu“.
- Bendrovė prisidėjo prie aktyvaus ir pilietiško jaunimo projekto „Moksleiviai – į Vyriausybę“ – būsimi abiturientai, kurie buvo
supažindinti su pašto veikla, darnaus vystymosi ir inovacijų tendencijomis siuntų
pristatyme.
- Gruodžio mėnesį buvo išrūšiuota, išskirstyta ir išsiųsta tūkstančiai vaikų laiškų,
skirtų Kalėdų seneliui. Dažniausiai šie laiškai keliauja Lietuvos arba Suomijos Kalėdų
seneliams. Tačiau Bendrovės darbuotojai
užtikrino, kad ir vaikai, nurodę savo adresą,
tačiau nenurodę, kur reikėtų siųsti jų laiškus, taip pat gautų atsakymą.
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SOCIALINĖ INTEGRACIJA
Integracijos tikslas – mažinti socialinę atskirtį ir užtikrinti, kad socialiai jautrios ir pažeidžiamos grupės turėtų lygias teises ir galimybes visuomenėje. Manome ir
siekiame, kad Lietuvos paštas galėtų skatinti socialinę
integraciją:

- įdarbinant žmones iš socialiai jautrių ir pažeidžiamų
grupių;
- užtikrinant paslaugų prieinamumą negalią turintiems
žmonėms;

- bendradarbiauti su kitomis organizacijomis skleidžiant aktualią informaciją žmonėms iš socialiai jautrių
ir pažeidžiamų grupių, prie kurių Bendrovė turi priėjimą
dėl savo veiklos pobūdžio.

2021 METŲ PASIEKIMAI BEI INICIATYVOS, PRISIDEDANČIOS PRIE SOCIALINĖS INTEGRACIJOS SKATINIMO:

PASIRAŠYTAS
MEMORANDUMAS DĖL PAŠTO
PASLAUGŲ PRITAIKYMO
INDIVIDUALIUS POREIKIUS
TURINTIEMS ŽMONĖMS

Birželio 1 d. Lietuvos pašto generalinė direktorė Asta Sungailienė kartu
su Susisiekimo ministerija, jai pavaldžiomis įmonėmis ir neįgaliuosius vienijančiomis organizacijomis
pasirašė memorandumą, kuriuo
įsipareigojo užtikrinti, kad Lietuvos
pašto teikiamos paslaugos būtų
pritaikytos individualius poreikius
turintiems žmonėms.

34

DALYVAVOME PROJEKTE
„ATSINAUJINK“

PATVIRTINTA KLIENTŲ,
TURINČIŲJŲ SPECIALIŲJŲ
POREIKIŲ, APTARNAVIMO
TVARKA

ASMENYS SU NEGALIA
IŠBANDĖ „PAŠTIŠKUS“
DARBUS

Šio projekto tikslas yra suteikti
įvairius įgūdžius socialiai pažeidžiamoms grupėms (daugiausiai
– ilgalaikiams bedarbiams ir neįgaliesiems) ir pabandyti juos integruoti į darbo rinką. Lietuvos paštas
projekto dalyviams pristatė laiškininko darbo specifiką bei pasiūlė
dalyviams smagią užduotį – pagal
pateiktus adresus suplanuoti trumpiausią maršrutą.

Siekdami, kad mūsų paslaugomis
patogiai ir nesudėtingai galėtų pasinaudoti kiekvienas į pašto skyrius
užsukęs klientas, patvirtinome klientų, turinčių specialiųjų poreikių,
aptarnavimo tvarką. Pagal naująją
tvarką klientai, turintys specialiųjų
poreikių, gali būti aptarnaujami be
eilės, jiems suteikiama nemokama
siuntos paruošimo siųsti paslauga
bei siūlomos kitos naudos, palengvinančios naudojimąsi pašto paslaugomis. Taip pat, apie klientus, turinčius specialiuosius poreikius, buvo
kalbama ir klientų aptarnavimo mokymuose, kurie vyko spalio mėnesį.

Gegužės 20-ąją Lietuvoje antrą
kartą startavo „DUOday“ iniciatyva,
kurios metu įmonės ir organizacijos kviečia žmones su negalia išsibandyti įvairius darbus. 2021 metais įvairiuose Bendrovės skyriuose
(Kauno Šilainių siuntų centro grupėje, Kauno 31-ame pašte, Kaišiadorių pašte, Panevėžio centriniame
pašte, Šiaulių Tilžės pašte, Klaipėdos 18-ame ir 19-ame paštuose bei
Kontaktų centro Skambučių grupėje
Vilniuje) paštišką darbą „pasimatavo“ 8 iniciatyvos „DUOday“ dalyviai.
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RIZIKOS SOCIALINĖS
ATSAKOMYBĖS SRITYJE
Su socialine atsakomybe susijusios rizikos:

RIZIKA

Nelaimingi atsitikimai
darbe (ypač - laiškus ir
siuntinius pristatantiems
darbuotojams)

Darbo jėgos trūkumas

APRAŠYMAS

VALDYMO PRIEMONĖ

Darbuotojai, kurie dalį laiko praleidžia lauke patiria didesnę riziką Kokybiški darbo įrankiai, padedantys
savo sveikatai - atsiranda galimybė išvengti ar apsisaugoti nelaimingo
peršalti, perkaisti ar patekti į eismo atsitikimo metu. Taip pat - teminiai
įvykį, net jeigu ir dėl kito eismo
mokymai darbuotojams.
dalyvio kaltės.

Darbo rinkoje Lietuvoje yra pastebimas tiek kvalifikuotų, tiek ir
nekvalifikuotų darbuotojų trūkumas. Dėl darbuotojų trūkumo
gali sutrikti kokybiškas paslaugų
teikimas.

Darbuotojų nuoma, atlyginimo kėlimo fondas, išorinė pagalba ieškant
darbuotojų.
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Bendrovė, prisiimdama ekonominę atsakomybę už
savo veiklą, priima sprendimus, kurie ne tik skatina finansinį augimą ir pelningumą, bet ir atsižvelgia į suinteresuotų šalių lūkesčius bei prisideda prie teigiamo Bendrovės daromo poveikio
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visuomenei, aplinkai. Taip pat, Bendrovė diegia
sprendimus, kurie užtikrina veiklos efektyvumą
ir šiuolaikiškų paslaugų užtikrinimą klientams.
Strateginės darnaus vystymosi kryptys šioje srityje yra:

- Darni tiekimo grandinė
- Skaitmenizavimas
- Finansinis stabilumas ir atsparumas
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DARNI TIEKIMO GRANDINĖ
Bendrovė siekia darnios tiekimo grandinės – vykdydamas pirkimus Lietuvos paštas nuolat įgyvendina pokyčius, siekdamas, kad pirkimų rezultatai ekonomikai,
visuomenei ir aplinkai sukeltų kuo mažesnį neigiamą
poveikį bei skatintų Bendrovės tiekėjus kartu įsitraukti
į tvarią veiklą. Darni tiekimo grandinė padeda Bendrovei mažinti daromą poveikį aplinkai, stiprina santykius
su tiekėjais, didina paslaugų kokybę bei apsaugo nuo
rizikų, galinčių kilti bendradarbiaujant su netinkamai ir
nedarniai veiklą vykdančiomis organizacijomis.
Iniciatyvos ir praktikos, padedančios užtikrinti darnią
tiekimo grandinę:
Darniųjų kriterijų nustatymas. Bendrovės Sprendimų
priėmimo komitetas, priimdamas sprendimus dėl pirkimų inicijavimo, svarsto alternatyvas dėl darniųjų kriterijų.
Kontrahentų rizikos vertinimas. Bendrovė siekia, kad
partneriai laikytųsi aukštų skaidrumo ir etiško verslo
reikalavimų, tad prieš sudarant sandorius juos tikrina,
vadovaudamasi Kontrahentų rizikos vertinimo tvarka.
Pasireiškus bet kokiai korupcijos formai, Bendrovė turi
teisę su jais vienašališkai nutraukti sutartį. 2021 m. atliktas 112 kontrahentų rizikos vertinimas, iš jų 3 kėlė
riziką, nei su vienu kontrahentu sutarties sudarymo

procedūros nutrauktos nebuvo, o nustatytoms rizikos
valdyti buvo pateiktos rekomendacijos.
Tiekėjų patikimumo tikrinimas. Pirkdama prekes, paslaugas ir darbus Bendrovė siekia tai daryti iš patikimų
ir sąžiningų tiekėjų. Visų didesnės vertės (virš 30 000
Eur be PMV) viešųjų pirkimo sutarčių tiekėjai yra patikrinami dėl teistumo, įsiskolinimų, tinkamo sutarčių
vykdymo su kitomis organizacijomis bei kitos Bendrovei svarbios informacijos.
Patvirtintas Tiekėjų elgesio kodeksas. Bendroves Tiekėjų etikos kodeksas atspindi Bendrovės siekį turėti
darnią tiekimo grandinę bei supažindina tiekėjus su
jiems keliamais lūkesčiais socialinės, aplinkos apsaugos ir ekonominės atsakomybės srityse.
Žalieji pirkimai. Pagal Aplinkos ministerijos nutarimą,
Lietuvos paštas yra įsipareigojęs užtikrinti, kad 2023
metais visi viešieji pirkimai turės būti žali. Kad Bendrovė
įgyvendintų nustatytus tikslus, o žaliųjų pirkimų procesas būtų efektyvus, Bendrovė rengia darniųjų pirkimų
strategiją, o 2021 metais organizavo mokymus apie
Žaliuosius pirkimus darbuotojams, kurie atlieka daugiausiai pirkimų. Iš viso, 2021 metais žalieji pirkimai
sudarė 1,1 proc. visų Bendrovės pirkimų skaičiuojant
nuo pirkimų vertės (žaliųjų pirkimų skaičius 2021 augo).
2020

2021

Skelbiamų viešųjų pirkimų santykis vertinant visų pirkimų vertę

94,3 proc.

90,8 proc.

Žaliųjų pirkimų dalis, skaičiuojant nuo visų pirkimų vertės

3,36 proc.

1,1 proc.
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SKAITMENIZAVIMAS
Veiklos optimizavimas, automatizavimas ir skaitmenizavimas – viena iš strateginių Lietuvos pašto veiklos
krypčių. Vienas didžiausių pokyčių 2021 metais – visiškas perėjimas prie išmanaus skirstymo. 2021 metų
kovo 1-ąją dieną naujajame Vilniaus logistikos centre
pilnai pereita prie išmanaus skirstymo. Šiuo metu didžioji dalis siuntų bei laiškų yra skirstoma automatizuotai. Skirstymo procesas taip pat tapo centralizuotu
– visos siuntos ir laiškai iki galutinio gavėjo yra skirsto-

mi Vilniaus logistikos centre. Daugiau apie tai skyriuje
„Išmanaus skirstymo programa“.
Per 2021 metus buvo robotizuoti 26 procesai. Pagrindinės kryptys, kuriose vyko robotizacija – duomenų analitika, klientų patirčių gerinimas ir administracinio darbo
mažinimas. Beveik pusė robotizuotų procesų (11 vnt.)
buvo skirti duomenų analitikai, t. y. surinkti duomenis,
juos perduoti ataskaitų kūrimui. Klientų patirčių gerinimui robotizuoti procesai, kurie suteikia klientams ge-

resnę patirtį naudojantis Lietuvos pašto paslaugomis.
Taip pat buvo įgyvendinti ir kiti sprendimai, kai kurie
pritaikyti konkretiems klientams ir jų poreikiams. Procesai, kurių robotizavimas leidžia atsisakyti tam tikrų
rutininių darbų, priskirti administracinio darbo mažinimo sričiai, pavyzdžiui, „robotai“ dokumentų valdymo
sistemoje supildo informaciją apie tiekėjo sąskaitas,
tikrina siuntų statusus sistemoje ir atlieka reikiamus
pakeitimus.

Kitos iniciatyvos ir pasiekimai:

Pašto paslaugos pradėtos
teikti ir per agentą.
Pandėlio mieste startavo
pilotinis Lietuvos pašto
projektas – paslaugos nuo
šiol teikiamos per agentą,
t. y. parduotuvėje „Aibė“.
Pandėlio miesto gyventojams pašto paslaugos taps
lengviau prieinamos – jos
bus teikiamos visomis
savaitėmis dienomis, parduotuvės darbo valandomis. Šis projektas prisideda prie Bendrovės siekio
efektyviau teikti paslaugas
bei optimizuoti tinklą.
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Didžiojoje dalyje pašto
skyrių atsirado siuntos
lipdukų spausdintuvai.
Daugumoje Lietuvos pašto
skyrių klientai gali savitarnoje suformuotų siuntų
lipdukus atsispausdinti savarankiškai pasinaudojant
siuntų pakavimo zonose
esančiais lipdukų spausdintuvais. Tai – palengvinimas
tiems klientams, kurie neturi galimybės siuntos lipduko
atsispausdinti namuose.
Tokiu būdu taupomas visų
laikas – tiek kasoje dirbančių darbuotojų, tiek ir
klientų, kuriems nebereikia
laukti eilėje.

LP EXPRESS paštomatais
siunčiamas siuntas galima palikti išsiuntimui bet
kuriame pašto skyriuje.
Klientų patogumui vietų,
kuriose galima palikti paštomatu norimas
išsiųsti siuntas, kiekis
išaugo dvigubai – iki 527
vietų. Atnešus paruoštas
siųsti paštomatu siuntas
į pašto skyrių, jas galima
palikti tam skirtoje vietoje
be eilės, pašte galima
atsispausdinti ir siuntos
lipduką.

Paprastesnės pinigų
perlaidos naudojantis
„PostalPay“ programėle.
Lietuvos paštui pradėjus bendradarbiauti su
finansinių paslaugų tiekėju
„Eurogiro“, vietinės ir tarptautinės pinigų perlaidos
gali būti siunčiamos ir
„PostalPay“ mobiliųjų perlaidų programėle bei išmokamos grynaisiais pinigais
visuose Lietuvos pašto ir
„PayPost“ skyriuose.

Savitarnos
pakeitimai.

Bendrovė siekia gerinti
klientų patirtį, tad nuolat
atlieka pakeitimus LP
Express savitarnoje, pvz.,
siuntų siuntimas be registracijos.
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FINANSINIS STABILUMAS IR ATSPARUMAS
Pajamų auginimo Bendrovė siekia per e-komercijos
sprendimų plėtrą, kuri skirta augančiai daiktų rinkai, bei
užtikrinant kokybę, kurios tikisi klientai. Kaip jau minėta
ankstesnėse dalyse, 2021 buvo vykdoma aktyvi paštomatų plėtra, atliekami pakeitimai savitarnoje, modernizuojami pašto skyriai ir kt.
2021 metais Bendrovė atnaujino paslaugų kainodarą
verslo klientams. Taip pat, 2021 metais buvo patvirtinti
nauji prenumeratos platinimo kaime tarifai bei siuntų
siuntimo tarifai privatiems klientams, įsigalioję 2022
m. sausio 1 d. Pastarąjį kartą Lietuvoje siunčiamų pašto siuntų tarifai klientams buvo keičiami 2018 metais,
į užsienį siunčiamų siuntų – 2014 metais. Per šį laikotarpį ženkliai pasikeitė paslaugų teikimo sąnaudos. Sąnaudų pokytį spartina išaugę atsiskaitymo tarp pasaulio paštų kaštai ir siuntų transportavimo sąnaudos, taip
pat augantis darbo užmokestis, vykdomos būtinosios
investicijos į technologinius sprendimus, siekiant kokybiško paslaugų teikimo ateityje.
Kaštus Bendrovė valdo per tęstines veiklos efektyvumo
gerinimo iniciatyvas – atsisako nereikalingų procesų,
rankinio darbo, tęsia nekilnojamojo turto valdymo efektyvinimo darbus geriau pritaikant plotus, kurių reikia
Bendrovės veiklai, išnuomoja ar parduoda nekilnojamąjį turtą, kuris Bendrovės veiklai nereikalingas. Taip
pat, prie kaštų mažinimo prisideda ir IT sprendimų gerinimas. Šiandien greitis ir lankstumas diegiant naujoves
yra ypatingai svarbus, tačiau IT veikloje Lietuvos paštas susiduria su iššūkiais, turėdamas daug skirtingų,
būtent Lietuvos paštui sukurtų sistemų, dėl kurių kyla
didesnė klaidų rizika, jos taip pat reikalauja brangaus
išlaikymo ir didelių vystymo kaštų.

Finansų tvarumo tikslas yra užtikrinti nenuostolingą veiklą.
Bendrovė to siekia:

AUGINDAMA PAJAMAS

KEIČIANT KAINODARĄ

TAUPANT IR MAŽINANT KAŠTUS
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ANTIKORUPCIJA IR SKAIDRUMAS
Skaidrus, sąžiningas ir aukščiausius standartus atitinkantis elgesys yra neatsiejama Bendrovės veiklos dalis.
Bendrovės veiklos valdymui keliami aukšti skaidrumo
reikalavimus ir skatinama skaidri, atsakinga ir etiška
veikla rinkoje. Bendrovė siekia prisidėti prie valstybės
valdomų įmonių reputacijos gerinimo, vykdomoje veikloje vadovaujasi Nulinės tolerancijos korupcijai ir atsakomybės neišvengiamumo principu. Įsipareigojimai,
susiję su antikorupcine veikla, yra išdėstyti viešai skelbiamoje Bendrovės Antikorupcijos politikoje.
2021 m. Valdymo koordinavimo centras (toliau – VKC)
gerosios valdysenos indekso vertinime Bendrovės
skaidrumo sritis gavo aukščiausią, A+ balą.
Bendrovė siekia atitikti antikorupcinės vadybos sistemos standartą, akcininko keliamus lūkesčius ir tapti
pavyzdžiu kitiems dėl antikorupcinės kultūros kūrimo,
todėl kiekvienais metais ne tik diegia naujas antikorupcines priemones, stiprina bei gerina jau turimas, bet ir
įsitraukia į įvairias iniciatyvas. Pvz., 2021 m. Bendrovė
prisijungė prie Lietuvos Respublikos Prezidento inicijuotos ir Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) organizuojamos iniciatyvos „Skaidrumo akademija“. Iniciatyvos
metu, kaip skaidrumo srities ekspertai, Bendrovės
darbuotojai iniciatyvos dalyviams teikė konsultacijas,
mokymus, patarimus bei metodinę pagalbą. Taip pat
Bendrovė dalyvavo 6 Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijos organizuojamuose mokymuose, kuriuose
dalinosi savo patirtimi.
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ETIKA IR ANTIKORUPCINĖS KRYPTYS

Bendrovė yra pasitvirtinusi Etikos ir elgesio kodeksą, kuriuo siekia, kad darbuotojai ir veiklos partneriai laikytųsi
aukščiausių skaidrumo reikalavimų.
Pagrindiniai antikorupcinės vadybos sistemos formavimo ir įgyvendinimo subjektai yra Bendrovės valdyba,
Komitetas, Bendrovės generalinis direktorius, Saugos
ir prevencijos departamentas ir darbuotojas, vykdantis
antikorupcinės atitikties funkciją, kitų funkcijų ir sričių
vadovai.
2021 m. buvo pilnai parengti visi korupcijai atsparios
aplinkos kūrimui reikalingi strateginiai dokumentai – An-

ANTIKORUPCINĖS KRYPTYS
Didinti veiklos skaidrumą ir atvirumą
klientams, visuomenei ir kitoms suinteresuotosioms šalims

Didinti darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą, išlaikant aukštą darbuotojų
nesąžiningo elgesio netoleravimo rodiklį

Nuolat gerinti antikorupcinei vadybos sistemai palaikyti skirtus procesus ir kitus Bendrovės veiklos procesus, kuriuose egzistuoja
didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,
taikant prevencinį požiūrį į korupcines rizikas

tikorupcinė politika ir programa, veiksmų planas, numatytos kryptys ir rodikliai, įvardinti tikslai.
Nuoseklus priemonių taikymas ir dėmesio skyrimas etikai ir antikorupcijai davė teigiamą rezultatą - net dvigubai
sumažėjo verslo atstovų, manančių, kad Lietuvos paštas
labai korumpuotas. Taip pat 6 proc. gerėjo darbuotojų
nuomonė, jog Lietuvos paštas nėra paveiktas korupcijos (nuo 87 proc. 2020-aisiais iki 97 proc. 2021-aisiais).
Rodiklių pasiekimui ir korupcinių rizikų valdymui didelę
įtaką turėjo kryptingas kiekvienam uždaviniui paskirtų
priemonių vykdymas ir jų vertinimo kriterijų stebėsena.

VERTINIMO KRITERIJUS

2020 M.
2021 M.
(ATSKAITOS
(FAKTAS)
TAŠKAS)

2022 M.
(SIEKIAMYBĖ)

„Pasitikėjimo linija“ gauti pranešimai dėl
galimų korupcijos atvejų

13 %

2%

5%

Gyventojai, manantys, kad Bendrovė labai
korumpuota

12 %

7%

5%

Darbuotojai, žinantys apie Bendrovėje vykdomas korupcijos prevencijos priemones

83 %

70 %

90 %

Darbuotojai, žinantys, kam Bendrovėje reikia
pranešti apie galimus pažeidimus

89 %

95 %

95 %

Darbuotojai, nepateisinantys nesąžiningo elgesio,
kada vykdant pavestas pareigas, yra nesilaikoma
teisės aktų, kurie sąlygoja korupcijos atsiradimą

98 %

97 %

98 %

Darbuotojai, per pastaruosius metus
jaučiantys teigiamą poveikį Bendrovėje

79 %

84 %

85 %

Korupcijai atsparios aplinkos
kūrimo priemonių sistema

KORUPCIJAI ATSPARIOS
APLINKOS KŪRIMO
PRIEMONIŲ SISTEMA

Korupcijos
rizikos
vertinimas

Personalo
patikimumo
užtikrinimas

Antikorupcinio
sąmoningumo
didinimas

Korupcijos
prevencijos
priemonės

Atviros ir pasitikėjimu
grįstos organizacinės
kultūros kūrimas
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EKONOMINĖ ATSAKOMYBĖ

GRI 205-1

KORUPCIJOS RIZIKOS VERTINIMAS
Korupcinių rizikų valdymas vykdomas atsižvelgiant į tarptautinio antikorupcijos vadybos sistemos standarto ir teisės
aktų reikalavimus. Korupcijos rizikos vertinimas vykdomas 4 kryptimis.

1

BENDROVĖS RIZIKŲ
VALDYMO SISTEMA

2

Siekiant panaikinti ir sumažinti galimas identifikuotas finansinių
nusikaltimų, kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikiu, nepotizmo, neteisėtų, išankstinių susitarimų, netinkamų dovanų,
interesų konfliktų rizikas, nesąžiningo, neetiško elgesio ir piktnaudžiavimo turimais įgaliojimais rizikas, Bendrovė vykdo korupcijos rizikų vertinimą visose savo veiklos srityse ir numato
priemones identifikuotiems rizikos veiksniams mažinti.

3
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Kartu su akcininku Bendrovė identifikavo veiklos sritis, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė ir kiekvienais
metais atlieka jų vertinimą:
- pirkimų organizavimas ir vykdymas.
- turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo.
- žmogiškųjų išteklių administravimas.
- viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valdymas ir deklaravimas.
- dovanos ir svetingumas.
- informacijos, galinčios kelti korupcijos rizikos grėsmes, naudojimas, administravimas, apsauga ir kontrolė.
- vidaus kontrolės kūrimas, įgyvendinimas, tobulinimas ir vidaus
kontrolės vykdymas.
- mažmeninės prekybos organizavimas ir vykdymas.
- paslaugų pardavimai.
- pašto ženklų leidyba.
- labdaros ir paramos teikimas.

STROPUS PATIKRINIMAS
Stropus patikrinimas – procesas, kurio metu siekiama:
- įvertinti kontrahento rizikos pobūdį bei mastą ir padėti Bendrovei priimti sprendimą, susijusį su konkrečia sutartimi ir kontrahentu.
- įvertinti kandidato tinkamumą užimti Bendrovėje atitinkamas
pareigas.
- įvertinti konkretaus sandorio, projekto ar veiklos srities atitiktį
išorės ir / ar vidaus teisės aktams.

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO
TIKIMYBĖS NUSTATYMAS

4

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖ
Bendrovės veiklos analizė antikorupciniu požiūriu pagal Vyriausybės nustatytą tvarką, vykdoma STT.
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GRI 308-1; 2-15

PERSONALO PATIKIMUMO UŽTIKRINIMAS

Kandidatų tinkamumo užimti atitinkamas pareigas tikrinimo proceso tikslas – užtikrinti, kad į Bendrovę būtų
priimti ir Bendrovėje dirbtų nepriekaištingos reputacijos
asmenys, atitinkantys Bendrovės nustatytus ir Bendrovei teisės aktuose keliamus reikalavimus, kad būtų išvengta galimos finansinės, teisinės ar reputacinės žalos
bei viešųjų ir privačių interesų konfliktų rizikos, galinčių
kilti įdarbinus melagingą informaciją apie save pateikusį
ir / ar Bendrovės nustatytų ir Bendrovei teisės aktuose
keliamų reikalavimų neatitinkantį asmenį.
2021 m. buvo patvirtintas Kandidatų patikrinimo tvarkos
aprašas, kuriame aiškiai numatytos pareigybes, kurioms
privalomas stropus patikrinimas, vertinimo kriterijai ir

tolimesni veiksmai dėl nustatytos rizikos valdymo. 2021
metais pagal reikalavimus buvo patikrinti 6 kandidatai.
Ypatingas dėmesys skiriamas viešųjų ir privačių interesų derinimui ir kontrolei. Bendrovė ir jos darbuotojai
viešai ir sąžiningai deklaruoja savo privačius interesus,
vengia galimų interesų konflikto situacijų, o joms esant
nusišalina. Sprendimai Bendrovėje priimami nešališkai ir
objektyviai be išankstinių nusistatymų ir asmeniškumo,
atsižvelgiant į faktais ir duomenimis pagrįstą informaciją. Viešųjų ir privačių interesų derinimas yra apibrėžtas
Antikorupcinėje politikoje ir Viešųjų ir privačių interesų
derinimo ir kontrolės tvarkos apraše. Deklaruojančių pareigybių sąrašas, kuris 2021 buvo papildytas:

- Valdybos nariai;
- Generalinis direktorius;
- Vadovaujančias pareigas, užimantys darbuotojai;
- Teisininkai;
- Ekspertai;
- Viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantys darbuotojai.
Bendrovė vykdo išankstinę, einamąją ir paskesniąją interesų konfliktų kontrolę, privačius interesus deklaruojantiems darbuotojams primena dėl deklaracijų duomenų
atnaujinimo, vykdo mokymus, rengia atmintines ir teikia
kitokio mokomojo pobūdžio informaciją. Generalinio direktoriaus pateikti nusišalinimai viešinami svetainėje
skiltyje Viešieji ir privatūs interesai. Valdybos narių nusišalinimai nėra viešinami.

2021 m. viešųjų ir privačių interesų statistika

2
VIEŠINAMA INFORMACIJA APIE
GENERALINIO DIREKTORIAUS
PATEIKTUS NUSIŠALINIMUS

4
PATEIKTI NUSIŠALINIMAI NUO
GALIMOS INTERESO KONFLIKTO
SITUACIJOS

2
PATEIKTOS IŠANKSTINĖS
REKOMENDACIJOS

0
VENGIMO
NUSIŠALINTI ATVEJAI
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GRI 308-1; 205-2

ANTIKORUPCINIO SĄMONINGUMO DIDINIMAS

1

INFORMAVIMAS VIDINIAIS
INFORMACIJOS KANALAIS

Visi Bendrovės darbuotojai yra supažindami su
Bendrovės antikorupcine politika ir įgyvendinamomis korupcijos prevencijos priemonėmis. Kiekvieno darbuotojo darbo sutartyje yra numatytos
pagrindinės pareigos, kurios susijusios ir su korupcijos netoleravimu Bendrovėje.
Darbuotojams yra nuolat komunikuojama apie tinkamą ir netinkamą elgesį, naujas arba atnaujintas
korupcijos prevencijos priemones, įsitraukimą į iniciatyvas, skatinimą pranešti apie pastebėtus pažeidimus. Didžioji dauguma darbuotojų patvirtina,
kad yra pakankamai komunikuojama antikorupcinio elgesio klausimais (95 proc.), kas atsakingas
už korupcijos prevenciją (75 proc.), bei jaučia, kad
Bendrovėje yra skatinama dalyvauti antikorupcinio
sąmoningumo didinimo veikloje (95 proc.).
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2

MOKYMŲ PROGRAMA IR
TIKSLINIAI MOKYMAI

Visiems darbuotojams yra parengta antikorupcinio sąmoningumo ugdymo programa, pagal kurią
darbuotojai atlieka testą. Antikorupcinio sąmoningumo ugdymo mokymų programa yra privaloma
visiems darbuotojams, kurie turi kompiuterizuotas
darbo vietas ir organizuojama kiekvienais metais.
Vadovams ir darbuotojams, kurie dalyvauja viešųjų
pirkimų procesuose ir / arba yra atsakingi už sutarčių administravimą, vykdomi papildomi mokymai,
susiję su šių sričių rizikų valdymu. Taip pat, prieš
šventinį laikotarpį, siekiant suvaldyti netinkamų
dovanų priėmimo riziką, aukščiausiai vadovybei bei
darbuotojams, kurie yra atsakingi už turto valdymą ir sutarčių administravimą kartu su Specialiųjų
tyrimų tarnybos atstovu buvo organizuoti Dovanų
teikimo ir priėmimo mokymai. Valdybos nariai antikorupciniuose mokymuose nedalyvauja.

3

ANONIMINĖ DARBUOTOJŲ
TOLERANCIJOS KORUPCIJAI
APKLAUSA

Kiekvienais metais organizuojama anoniminė darbuotojų apklausa dėl korupcijos apraiškų Bendrovėje, kurios tikslas – įvertinti antikorupcinės vadybos sistemos veiksmingumą (žr. pav.). Kiekvienais
metais siekiama, kad dalyvautų kuo didesnis darbuotojų skaičius. 2021 m. apklausoje dalyvavo 546
darbuotojai, iš jų net 76 – užimantys vadovaujančias
pareigas. 2021 apklausos rezultatų duomenimis:
- 90 proc. darbuotojų teigė, kad pastebėję korupciją
darbe apie tai praneštų atsakingiems asmenims;
- 97 proc. darbuotojų teigė, kad nežino nei vieno
atvejo, kai per pastaruosius metus darbuotojas Lietuvos pašte paėmė nepagrįstą atlyginimą;
- 94 proc. teigė, kad Lietuvos pašte netoleruojama
korupcija.

Auditoriaus išvada

|

Valdymas

|

Įvykiai ir rezultatai

EKONOMINĖ ATSAKOMYBĖ

|

Veiklos analizė

|

Planai ir prognozės

|

Darnus vystymasis

GRI 2-26; 205-3

KITOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS

Dovanų politika
Bendrovėje patvirtinta aiški dovanų teikimo ir priėmimo
tvarka. Bendrovė neteikia ir nepriima jokių dovanų ar
paslaugų, kurios neatitinka tarptautinio protokolo, tradicijų, nėra skirtos reprezentacijai ar yra nepriimtinos
pagal teisės aktus.

Pasitikėjimo linija ir tyrimų
vykdymas
Bendrovė yra sukūrusi vidinį pranešimų kanalą – Pasitikėjimo liniją, kuriuo tiek darbuotojai, tiek kitos suinteresuotosios šalys gali pranešti apie Bendrovėje padarytus,
daromus ir būsimus pažeidimus. Kiekvieno pranešimo
atveju yra vykdomi tyrimai, o atlikus tyrimus teikiami
pasiūlymai ir rekomendacijos procesų gerinimui ir rizikų
valdymui. Esant poreikiui, bendradarbiaujama su teisėsaugos institucijomis. Kiekvienais metais pranešimų
pasitikėjimo linija iš darbuotojų didėja (žr. pav.). 2021
m. 3 gauti pranešimai buvo galimai susiję su korupcinio pobūdžio teisės pažeidimais* t. y. Bendrovės turto
netinkamu naudojimu, siekiant naudos sau, 2 atvejai
pasitvirtino, o 1 buvo perduotas teisėsaugos institucijai
tolimesnio tyrimo atlikimui.

* Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas – administracinis nusižengimas, darbo pareigų pažeidimas ar tarnybinis nusižengimas, padaromas piktnaudžiaujant įgaliojimais ir tiesiogiai
ar netiesiogiai siekiant naudos sau ar kitam asmeniui, taip pat korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.
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KORUPCIJOS ŽAMĖLAPIO TYRIMAS

Tyrimai vykdomi ne tik pagal Pasitikėjimo linija gautą
informaciją, bet ir Saugos ir prevencijos departamento
iniciatyva bei iš kitų institucijų ar kitais kanalais gautus
pranešimus. 2021 m. buvo atilikti 228 tyrimai, iš kurių
net 74% pasitvirtino.

2021 m. rugsėjo – lapkričio mėnesių Specialiųjų tyrimų
tarnybos atliktame Lietuvos korupcijos žemėlapio tyrime
Bendrovė buvo net dvigubai geriau įvertinta nei 2019 m.
tiek įmonių, tiek gyventojų, tiek valstybės tarnautojų.
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2021 m. tyrimų statistika:
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GRI 418-1; 2-27

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
Efektyvi asmens duomenų apsauga yra viena iš svarbiausių darnaus vystymosi sričių Bendrovės suinteresuotoms šalims. Asmens duomenų apsauga Lietuvos
pašte vykdoma vadovaujantis ES Bendruoju duomenų
apsaugos reglamentu ir kitais šios srities teisės aktais.
2021 metais bendrovės veikloje nenustatyta reikšmingų
asmens duomenų apsaugos pažeidimų. Bendrovė yra
paskyrusi Duomenų apsaugos pareigūną, Bendrovėje
taip pat dirba ir informacijos saugumo ekspertas. Pagrindinė informacija klientams apie jų asmens duomenų
tvarkymą yra pateikta Lietuvos pašto Privatumo pranešime www.lietuvospastas.lt/privatumo-pranesimas ir
paslaugų teikimo vietose.

ĮSTATYMŲ IR TAISYKLIŲ LAIKYMASIS
2021 metais akcinėje Bendrovėje Lietuvos pašte atlikta beveik 80 skirtingų priežiūros institucijų patikrinimų.
Beveik pusė iš jų – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento planiniai darbine tvarka atliekami patikrinimai paslaugų teikimo vietose. Per 2021 m. esminę
reikšmę turinčių poveikio priemonių priežiūros institucijos Bendrovei neskyrė, per šiuos metus teismuose Bendrovės atžvilgiu nebuvo priimtų esminę reikšmę veiklai
turinčių sprendimų.
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RIZIKA

APRAŠYMAS

VALDYMO PRIEMONĖ

Kibernetinės atakos

Lietuvos paštas valdo daug vartotojų
duomenų. Kyla rizika, kad kibernetinės
atakos atveju duomenys galėtų būti
"pavogti".

Nuolatinis informacinių sistemų atnaujinimas, atsakingų darbuotojų kompetencijų tobulinimas.

Pasirinkto tiekėjo darnumo
rizika

Pasirinktas tiekėjas gali nesilaikyti
pašto nustatytų etiškos veiklos principų. Taip pakenkti mūsų reputacijai,
finansiniams rezultatams, paslaugų
kokybei.

Komunikuoti apie lūkesčius tiekėjams
vykdant pirkimą, atlikti patikrinimus,
esant rimtiems pažeidimams - nutraukti
sutartį su tiekėju.

Interesų konflikto rizika

Proteguojamos artimųjų, pažįstamų
įmonės, dėl ko permokama, parenkamos ne ekonomiškai naudingos
įmonės

Vykdoma viešųjų ir privačių interesų derinimo ir kontrolės politika. Kreiptasi į VTEK
pritarimo ir praplėstas deklaruojančių
darbuotojų sąrašas.

Atliekant viešuosius pirkimus
sulaukiama nedaug ir
nekonkurencingų pasiūlymų.

Jeigu viešuosiuose pirkimuose dalyvauja mažai tiekėjų, kyla rizika įsigyti
nekokybišką prekę/paslaugą arba už ją
permokėti.

Komunikuoti apie vykdomus viešuosius
pirkimus, skelbti viešųjų pirkimų planą.
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GRI 2-28

NARYSTĖ ORGANIZACIJOSE
Lietuvos paštas atstovauja Lietuvai pagrindinėse
tarptautinėse pašto organizacijose, vienijančiose
kaimyninių šalių paštus ir viso pasaulio pašto operatorius. Lietuvos Respublika yra Pasaulinės pašto
sąjungos (PPS) narė nuo 1992 m. UPP teikėjas Lietuvos paštas yra įpareigotasis operatorius, apie kurį
Lietuvos Respublika yra pranešusi PPS.
Patronuojančioji įmonė Lietuvos paštas yra Europos pašto operatorių asociacijos „PostEurop“, vienos iš PPS regioninių sąjungų (www.posteurop.org),
ir Baltijos šalių paštų sąjungos (toliau – BPS) narė.

Bendrovė dalyvauja Tarptautinėje pašto korporacijos,
taip pat Šiaurės šalių paštų sąjungos ir BPS Paslaugų kokybės gerinimo komiteto veikloje.
Lietuvos pašto narystė tarptautinėse pašto organizacijose užtikrina Bendrovės tarptautinio bendradarbiavimo galimybes, yra svarbi plėtojant tarptautinius
bendradarbiavimo ryšius, dalijantis gerųjų praktikų
patirtimi bei naujovėmis, kuriuos Bendrovė gali pritaikyti veikloje tobulindama teikiamas paslaugas.

„Pasaulinio susitarimo“ iniciatyvos tikslas yra skatinti verslo įmones bei nevyriausybines organizacijas
veikti atsakingai bei laikytis 10-ies principų žmogaus
teisių, darbo, aplinkos apsaugos ir kovos su korupcija
srityse.
„Pasaulinio susitarimo“ pagalba Jungtinės tautos
taip pat skatina organizacijas pasiekti tikslų, numatytų Darnaus vystymosi darbotvarkėje 2030.

2021 m. kovo mėnesį Lietuvos paštas prisijungė
prie Jungtinių tautų (JT) „Pasaulinio susitarimo“. JT
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2022 M. PLANAI
Bendrovė toliau įgyvendins pokyčius ir iniciatyvas,
padėsiančius pasiekti išsikeltus tikslus iki 2025
metų. Pagrindiniai 2022 metų planai:

Užtikrinti tikslesnį
duomenų, reikalingų CO2
emisijoms apskaičiuoti,
rinkimą automatizuojant
procesą

Įsirengti saulės jėgainę ant
Vilniaus logistikos centro
stogo

Įsidiegti ISO 14001
standartą

Didinti
darbuotojų
atlyginimus

Atlikti lygių galimybių
tyrimą tarp Bendrovės
darbuotojų, pagal
rezultatus parengti
priemonių planą

Taip pat, Bendrovė tęs gerąsias praktikas ir tęstines iniciatyvas bei projektus, aprašytus šioje ataskaitoje.
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Atnaujinti apie 20 pašto
skyrių, užtikrinant, kad jie
yra pritaikyti klientams
su specialiaisiais
poreikiais

Atnaujinti Bendrovės
tinklapį pritaikant
jį klientams,
nemokantiems lietuvių
kalbos, bei turintiems
regėjimo negalią
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GRI RODIKLIŲ SĄRAŠAS
GRI
RODIKLIO
NUMERIS

GRI RODIKLIO PAVADINIMAS

DARNAUS
VYSTYMOSI
ATASKAITOS
PUSLAPIS

GRI 2: BENDROJI INFORMACIJA 2021

2-17

Aukščiausiojo valdymo organo kolektyvinės žinios

2-18

Aukščiausiojo valdymo organo veiklos vertinimas

2-19

Atlygio politika (Aukščiausio valdymo organo)

2-20

Atlygio nustatymo procesas

30

2-21

Metinis atlygio santykis

32

2-22

Pareiškimas apie daraus vystymosi strategiją

2-23

Politikų įsipareigojimai

11
11

?

3

2-1

Organizacijos pavadinimas

2-24

Politikose nustatytų įsipareigojimų įtvirtinimas

2-2

Subjektai, įtraukti į darnaus vystymosi ataskaitą

3

2-25

Procesai, skirti ištaisyti neigiamą poveikį

2-3

3

2-26

Mechanizmai siekiant patarimo ar iškeliant problemas

45

3

2-27

Įstatymų ir taisyklių laikymasis

47

2-5

Ataskaitinis laikotarpis, dažnumas ir kontaktinis asmuo
Pakartotinis informacijos pateikimas (jei informacija buvo
pateikta neteisingai)
Išorinis patikrinimas

2-28

Narystė asociacijose

49

2-6

Veikla, vertės grandinė ir kiti verslo santykiai

2-29

Suinteresuotųjų šalių įtraukimo principai/metodai

2-7

Darbuotojai

21

2-30

Kolektyvinės sutartys

2-8

Kiti dirbantieji (ne pagal darbo sutartį)

23

2-9

Valdymo struktūra ir sudėtis

2-10

Aukščiausiojo valdymo organo skyrimas ir rinkimas

2-11

2-15

Aukščiausiojo valdymo organo pirmininkas
Aukščiausio valdymo organo vaidmuo prižiūrint poveikio
valdymą
Atsakomybės delegavimas valdant poveikį
Aukščiausio valdymo organo vaidmuo teikiant tvarumo
ataskaitas
Interesų konfliktai

2-16

Svarbiausių klausimų perdavimas

2-4

2-12
2-13
2-14

3

9

6
33

GRI 3: REIKŠMINGOS TEMOS 2021

3-1

Reikšmingų temų nustatymo procesas

7

3-2

Reikšmingų temų sąrašas
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