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BEnDrOji 
inFOrMAcijA

Konsoliduotas metinis panešimas parengtas už 2012 metus. Konsoliduotame 
metiniame pranešime informacija apie dukterines įmones pateikiama už 
laikotarpį nuo dukterinių įmonių įsigijimo datos.
Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais. 
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PAGrinDiniAi DuOMEnys 
APiE BEnDrOVę
PAVADiniMAs Akcinė bendrovė Lietuvos paštas 

(toliau vadinama bendrove)

ADrEsAs J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius

tELEFOnAs (8 700) 55 400

FAKsAs (8 5) 216 3204

ELEKtrOninis PAŠtAs info@post.lt

intErnEtO tinKLAPis www.post.lt

tEisinĖ FOrMA Akcinė bendrovė, ribotos civilinės 
atsakomybės privatus juridinis asmuo

VEiKLOs LAiKOtArPis Neribojamas

ĮMOnĖs KODAs 121215587

PVM MOKĖtOjO KODAs LT 212155811

juriDinių AsMEnų 
rEGistrO tVArKytOjAs Valstybės įmonė Registrų centras

ĮstAtAi Įregistruoti Juridinių asmenų 
registre 2009 m. rugsėjo 14 d.

AtAsKAitinis LAiKOtArPis,  
uŽ KurĮ PArEnGtAs  
KOnsOLiDuOtAs MEtinis 
PrAnEŠiMAs
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PAGrinDiniAi DuKtErinių 
ĮMOnių DuOMEnys

uAB 
„Baltic Post“

uAB „Lietuvos 
pašto finansinės 
paslaugos“

uAB LP mokėjimų 
sprendimai

tEisinĖ 
OrGAniZAcinĖ 
FOrMA 
(ĮMOnĖs rŪŠis) 

uždaroji akcinė 
bendrovė

uždaroji akcinė 
bendrovė

uždaroji akcinė 
bendrovė

ĮrEGistrAViMO 
DAtA 

2010 m. 
rugsėjo 9 d.

2007 m. 
rugsėjo 4 d. 

2012 m. 
spalio 12 d.

ĮMOnĖs 
KODAs 302544039 301178592 302889099

BuVEinĖs 
ADrEsAs 

J. Jasinskio g. 16A, 
Vilnius

Geležinkelio g. 6, 
Vilnius

J. Jasinskio g. 16, 
Vilnius

tELEFOnAs (8 5) 205 2120  (8 5) 236 1228 (8 5) 274 4100

EL. PAŠtAs info@lpexpress.lt

intErnEtO 
tinKLALAPis www.lpexpress.lt

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas ir jos dukterinės įmonės toliau vadinamos 
Grupe.



PAGrinDinĖs 
VEiKLOs 
POBŪDis
Bendrovės pagrindinė veikla yra pašto, pasiuntinių, finansinių ir kitų paslaugų 
teikimas.
Dukterinės įmonės UAB „Baltic Post“ vykdoma veikla susijusi su LP EXPRESS 
kurjerių paslaugomis, apimančiomis siuntų surinkimą (priėmimą), paskirstymą, 
vežimą, įteikimą gavėjams asmeniškai pasirašytinai arba per siuntų savitarnos 
terminalus LP EXPRESS 24, suteikiant siuntėjo pageidaujamas papildomas pa-
slaugas.
Dukterinės įmonės UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“ pagrindinė veikla 
- spausdinimo paslaugų teikimas
Dukterinės įmonės UAB LP mokėjimų sprendimai pagrindinė veikla – Mokėjimo 
įstaigų informacinių technologijų sprendimai ir paslaugos.

PAŠtO 
PAsLAuGOs

KurjErių 
PAsLAuGOs

FinAnsinĖs 
PAsLAuGOs

PEriODinių 
LEiDinių 

PrEnuMErAtA

MAŽMEninĖ 
PrEKyBA
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BEnDrOVĖs 
ĮMOnių GruPĖs 
struKtŪrA

2012 m. gegužės 15 d.  bendrovė įsigijo 100 proc. (100 vnt.) uAB „Baltic 
Post“akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 100 Lt. 2012 m. bendrovė įnešė 5 241 
725 Lt piniginį įnašą dukterinės įmonės UAB „Baltic post“ nuostoliams padengti.  
2012 m. gruodžio mėnesį bendrovė padidino UAB „Baltic post“ įstatinį kapitalą  
iki 100 000 Lt išleisdama 900 naujų 100 Lt nominaliosios vertės paprastųjų 
vardinių akcijų. Nustatyta, kad naujai išleidžiamų 900 paprastųjų vardinių  akcijų 
emisijos kaina – 990 000 Lt, t. y. vienos akcijos emisijos kaina – 1 100 Lt.
2012 m. gruodžio 31 d. UAB „Baltic Post“ įstatinis kapitalas buvo 100 000 litų ir 
jį sudaro 1 000 paprastųjų vardinių nematerialių akcijų, kurių vienos nominalioji 
vertė yra 100 litų.  Akcijų priedai sudaro 900 000 Lt.
Remdamasi kitų šalių finansinių paslaugų teikimo patirtimi ir vadovaudamasis 
2007 m. liepos 27 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 
3-264 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kolegijos 2007 m. lie-
pos 26 d. nutarimo Nr. 14-49 įgyvendinimo“ bendrovė 2007 m. rugsėjo 4 d. 
įsteigė dukterinę įmonę uAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“, kurios tik-
slas – kartu su finansiniu partneriu plėtoti finansinių paslaugų teikimą. 
UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“ įstatinis kapitalas sudarytas iš 
akcinės bendrovės Lietuvos pašto piniginio įnašo ir lygus 10 000 litų. Kiekvienos 
akcijos nominali vertė yra 1 litas.  2011 m. Bendrovė įnešė 40 674 litų piniginį 
įnašą dukterinės įmonės nuostoliams padengti .  
Siekdamas konkuruoti spausdinimo veikloje Lietuvos paštas per dukterinę įmonę 
UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“ tiria spausdinimo paslaugų rinką bei 
stengiasi pritraukti verslo įmones naudotis bendrovės teikiamomis paslaugomis. 
2012 m. spalio 12 d. bendrovė  įsteigė dukterinę įmonę uAB LP mokėjimų 
sprendimai su 10 000 litų įstatiniu kapitalu. Bendrovė įsigijo 10 000 vnt. akcijų, 
kurių kiekvienos nominalioji vertė – 1 litas. 2012 m. įmonė UAB LP mokėjimų 
sprendimai aktyvios veiklos nevykdė. 

AB 
LiEtuVOs 

PAŠtAs

100
PrOc.

uAB
„BALtic POst“

uAB „LiEtuVOs
PAŠtO FinAnsinĖs

PAsLAuGOs“

uAB LP MOKĖjiMų
sPrEnDiMAi

100
PrOc.

100
PrOc.
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inFOrMAcijA APiE 
BEnDrOVĖs FiLiALus 
ir AtstOVyBEs
Bendrovė neturi filialų ir atstovybių.

MisijA. ViZijA. VErtyBĖs. 
strAtEGiniAi tiKsLAi

Teikti kokybiškas ir profesionalias pašto, logistikos, finansines, tarpininkavimo ir 
elektronines paslaugas.

MisijA

Būti finansiškai stabilia, modernia ir klientų lūkesčius pateisinančia bendrove.
ViZijA
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Esame kūrybingi ir nuolat ieškome naujų veiklos sprendimų. Geriausių rezultatų 
pasiekiame optimaliausiomis sąnaudomis. Turime daug idėjų, geriausias iš 
jų įgyvendiname. Esame lankstūs, nes tik lankstumas ir patirtis leidžia priimti 
operatyvius ir profesionalius sprendimus. Stengiamės, kad mūsų darbas būtų 
grindžiamas pasiteisinusiais verslo sprendimais, o teikiamos paslaugos būtų 
aukščiausios kokybės.

Verslumas

Esame atviri naujovėms, bendrovės veikloje siekiame taikyti mokslo laimėjimus 
ir šiuolaikines technologijas. Nuolat tobuliname darbo procesus, sekame savo 
darbo srities naujienas ir, būdami dėmesingi rinkos permainoms, siekiame būti 
rinkos lyderiais. 

novatoriškumas

Prisiimame visą atsakomybę už savo darbo rezultatus, laikomės duoto žodžio. 
Visada įvertiname savo veiksmų reikšmę ir rezultatus – tiek pačioje įmonėje, 
tiek už jos ribų. Veikiame kaip darni aplinkos ir visuomenės dalis. Esame atviri 
kritikai, ją visada priimame ir į ją reaguojame. Tiek vidaus, tiek išorės klientus 
siekiame aptarnauti kokybiškai ir efektyviai.

Atsakingumas

Esame profesionalių darbuotojų komanda, gebanti susitelkti bendram tikslui ir 
kryptingai jo siekti. Atsakingai priimame bei kruopščiai įgyvendiname bendrovės 
valdymo sprendimus. Tarpusavyje dalinamės sukauptomis žiniomis ir patirtimi. 
Analizuojame bei vertiname darbo rezultatus ir siekiame, kad jie nuolat gerėtų. 
Sistemingas ir komandinis darbas, orientuotas į puikius veiklos rezultatus, leidžia 
siekti užsibrėžto bendro tikslo ir įveikti naujus iššūkius.

VErtyBĖs
Bendras tikslas

Esame pasirengę naujiems iššūkiams, greitai ir lanksčiai prisitaikome prie rinkos 
pokyčių. Susidūrę su problemomis, jas sprendžiame, tik adekvačiai įvertinę 
situaciją. Aktyviai ieškome naujų idėjų ir geriausių sprendimų joms įgyvendinti. 
Siekiame, kad mūsų bendrovė taptų rinkos lydere.

iniciatyvumas

Tinkamai atstovaujame bendrovei tiek verslo, tiek privačioje aplinkoje. Racio-
naliai vertiname situaciją ir drąsiai siūlome sprendimus. Nuolat tobulėjame, at-
naujiname profesines žinias, jas taikome kasdieniame darbe. Darbą su klientais 
ir bendradarbiais grindžiame atsakomybe, pasitikėjimu ir abipusiu supratimu. 

Profesionalumas
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sVArBiAusi 
2012 MEtų ĮVyKiAi

2012 m. sausio 20 d. priimtas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 
(toliau – RRT) direktoriaus įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 
tarnybos direktoriaus 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 1V-625 „Dėl Universaliųjų 
pašto paslaugų teikėjo sąnaudų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 
(įsigaliojo 2012 m. sausio 27 d.; publikavimas: „Valstybės žinios“, 2012-01-26, Nr. 
12-553), kuriuo universaliųjų pašto paslaugų teikėjui numatytas reikalavimas 
sąnaudų apskaitos sistemoje, be universaliųjų ir rezervuotųjų pašto paslaugų, 
taip pat atskirti kiekvieną periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų 
vietovių prenumeratoriams paslaugą, parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos 
ryšių reguliavimo tarnybai periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų 
vietovių prenumeratoriams paslaugų pajamų ir sąnaudų ataskaitas bei audito 
išvadas.
2012 m. gegužės mėn. Lietuvos paštui EMS kooperatyvas prie Pasaulinės pašto 
sąjungos skyrė auksinį apdovanojimą už pasiekimus 2011 metais, teikiant tarp-
tautinio greitojo pašto (EMS) pristatymo paslaugą. EMS kooperatyvas kasmet 
apdovanoja pasaulio šalių paštų operatorius, kurie geriausiai teikia EMS siuntų 
pristatymo paslaugą. EMS kooperatyvas vienija 174 pasaulio šalių pašto opera-
torius.
Lietuvos paštas akcininkams išmokėjo 589 082 litų dividendų. Lietuvos paštas 
valstybei dividendus išmokėjo pirmą kartą istorijoje.
Lietuvos paštas, siekdamas stiprinti savo pozicijas kurjerių rinkoje, 2012 m. 
gegužės 15 d.  įsigijo siuntų savitarnos terminalų tinklą SIUNTOS24 valdančią 
bendrovę „Baltic Post“. „Baltic Post“ tapo dukterine Lietuvos pašto įmone, kuri 
efektyvins kurjerių bei siuntų terminalų veiklą.
Lietuvos paštas užbaigė paštų kompiuterizavimo projektą ir per 2012 m. 
kompiuterizavo daugiau 253 paštus visoje Lietuvoje. Į šio projekto įgyvendinimą 
buvo investuota apie 2 mln. litų.
Lietuvos paštas įsigijo likviduojamo banko „Snoras“ mažmeninį tinklą, iš viso – 
214 buvusių „Snoro“ bankelių. Naujuose pašto skyriuose „PayPost“ sėkmingai 
bus teikiamos  šiuo metu paštuose siūlomos finansinės paslaugos: įmokų ir 
mokesčių surinkimas, perlaidų siuntimas ir gavimas, pinigų išgryninimas, varto-
jimo kreditų išdavimas ir kt. teikiamos šiuo metu paštuose siūlomos finansinės 
paslaugos. Ateityje ketinama pasiūlyti ir naujų finansinių paslaugų.
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Pagal Lietuvos pašto įstatus bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų 
susirinkimas, valdyba ir generalinis direktorius. Stebėtojų taryba bendrovėje 
nesudaroma. 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos priimti raštiški sprendimai prilygi-
nami bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.
Bendrovės valdyba yra kolegialus organas, kurį sudaro penki nariai. Valdybos 
nariai renkami visuotinio akcininkų susirinkimo ketveriems metams. Valdybos 
pirmininką iš savo narių renka valdyba.
Valdyba renka ir atšaukia bei atleidžia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, 
kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareigybės nuostatus, skatina jį ir skiria 
nuobaudas. Generalinis direktorius yra bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas 
yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuris pagal savo įgaliojimus or-
ganizuoja kasdieninę bendrovės veiklą.

Pavardė, 
vardas Pareigos išsilavinimas Kadencijos 

pradžia

Arijandas 
Šliupas

Susisiekimo 
viceministras 

Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto Tarptautinių 
pervežimų ir logistikos ma-
gistro laipsnis. ISM Vadybos 
ir ekonomikos universiteto 
Tarptautinės vadybos ir  
verslo administravimo  
magistro laipsnis

2013-02-20

janina 
Laskauskienė

Susisiekimo ministerijos 
Biudžeto ir valstybės tur-
to valdymo departamen-
to Biudžeto programų 
vertinimo skyriaus vedėja

Vilniaus universiteto Ekono-
mikos fakultetas, finansų ir 
kredito specialybės mokslai. 
Diplomuoto ekonomisto 
kvalifikacija

2012-02-07

irma 
Kirklytė

L. e. Susisiekimo min-
isterijos Teisės skyriaus 
vedėjo pavaduotojo 
pareigas

Vilniaus universitetas, Teisės 
fakultetas 2012-08-20

Linas 
sasnauskas

Nepriklausomas verslo 
konsultantas

Tarptautinė vadyba. Stock-
holm School of Economics. 
Stokholmas

2012-06-14

Vytautas 
Kudzys

Lietuvos logistikos 
asociacijos prezidentas, 
Lietuvos pramonininkų 
konfederacijos gen. di-
rektoriaus pavaduotojas 
transportui, tranzitui ir 
logistikai.

Bratislavos aukštoji tech-
nikos mokykla (dabartinis 
Bratislavos Technikos uni-
versitetas), statybos ekono-
mikos ir valdymo specialybė

2013-02-20

AB LiEtuVOs PAŠtO 
VALDyMAs ir VADOVyBĖ

BEnDrOVĖs VALDyMO 
OrGAnAi

Bendrovės valdybos nariai (2013 m. vasario 20 d. duomenys)
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Pavardė, 
vardas Darbovietė išsilavinimas Kadencijos 

pradžia
Pareigos 
valdyboje

Lina 
Minderienė

AB Lietu-
vos pašto 
generalinė 
direktorė

Vilniaus universitetas, 
finansų ir kredito 
specialybės mokslai. 
Ekonomisto kvalifikacija.

2012-06-06 Valdybos 
pirmininkė

Domas 
sabaitis

UAB „Baltic 
Post“ direk-
torius

KTU Fundamentaliųjų 
mokslų fakultetas. 
Taikomoji matematika

2012-06-06 Valdybos 
narys

Gintaras 
Makšimas

AB Lietu-
vos paštas, 
Teisės de-
partamento 
vadovas 

Lietuvos Teisės Akademija, 
Vilniaus universiteto teisės 
fakultetas. Teisės magistro 
kvalifikacinis laipsnis

2012-06-06 Valdybos 
narys

Gytis 
Kundrotas

AB Lietu-
vos paštas, 
Teisės ir 
adminis-
travimo 
tarnybos 
direktorius

Vilniaus universitetas, 
vientisųjų studijų teisės 
programa. Teisės magistro 
kvalifikacinis laipsnis

2012-07-23 Valdybos 
narys

uAB „Baltic Post“ valdybos nariai
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Susisiekimo ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymu iš bendrovės valdybos narių 
atšauktas Alminas Mačiulis. Vietoj jo valdybos nare išrinkta Susisiekimo minis-
terijos Transporto politikos departamento Biudžeto programų vertinimo skyr-
iaus vedėja Janina Laskauskienė.
Susisiekimo ministro 2012 m. birželio 14 d. įsakymu iš bendrovės valdybos narių 
atšauktas Tomas Pilukas ir vietoj jo nepriklausomu valdybos nariu išrinktas Linas 
Sasnauskas. 
Susisiekimo ministro 2012 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu iš bendrovės valdybos 
narių atšaukta Jurgita Šoblinskienė. Vietoj jos valdybos nare išrinkta Susisiekimo 
ministerijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė Irma Kirklytė.
Susisiekimo ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymu iš bendrovės valdybos nar-
io pareigų atšaukti Rimvydas Vaštakas ir Paulius Jankauskas.
Susisiekimo ministro 2013 m. vasario 20 d. įsakymu bendrovės valdybos nar-
iais išrinkti Arijandas Šliupas, susisiekimo viceministras ir Vytautas Kudzys, ne-
priklausomas valdybos narys.



Vardas, 
pavardė Pareigos išsilavinimas

Lina 
Minderienė

Generalinė 
direktorė

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

Kęstutis 
jaržemskas

Finansų tarnybos 
direktorius

Kauno technologijos uni-
versitetas, Ekonomikos ir 
vadybos fakultetas. Vady-
bos ir verslo administravi-
mo magistro kvalifikacinis 
laipsnis. Specializacija – 
finansų vadyba (2002 m.)

Gytis 
Kundrotas

Teisės ir adminis-
travimo tarnybos 
direktorius 

Vilniaus universitetas, 
vientisųjų studijų teisės 
programa. Teisės magis-
tro kvalifikacinis laipsnis 
(2003 m.)

Grupės vadovybė  (2012 m. gruodžio 31 d. duomenys)
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Vardas, 
pavardė Pareigos išsilavinimas

Arūnas 
Venckavičius

Pardavimų tarny-
bos direktorius

Vilniaus universitetas, 
prekybos programa. Vady-
bos ir verslo administravi-
mo magistro kvalifikacinis 
laipsnis (2002 m.)

robertas 
Gudavičius

Pašto operacijų 
tarnybos direk-
torius

Kauno Antano Sniečkaus 
politechnikos institu-
tas (dabartinis KTU), 
maisto pramonės mašinų 
ir aparatų specialybė. 
Inžinieriaus mechaniko 
kvalifikacija (1988 m.)

inga 
Dundulienė

Pašto tin-
klo tarnybos 
direktorė

Vilniaus universitetas, 
buhalterinės apskaitos ir 
audito specialybės mok-
slai. Ekonomisto kvalifi-
kacija (1993 m.)

Aurika 
Pelanienė

Buhalterinės 
apskaitos depar-
tamento vadovė, 
vyriausioji 
buhalterė

Vilniaus universitetas, 
ekonominės informatikos 
mokslai. Ekonomisto kvali-
fikacija (1990 m.)
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Dukterinė 
įmonė

Vardas, 
pavardė Pareigos išsilavinimas

uAB 
„Baltic 
Post“ 

Domas 
sabaitis Direktorius

Kauno   
technologijos 
universitetas, 
Fundamentaliųjų 
mokslų fakultetas. 
Taikomoji 
matematika

uAB 
„Lietu-
vos pašto 
finansinės 
paslaugos"

Algirdas 
Šimonis Direktorius

Vilniaus 
Gedimino 
technikos 
universitetas. 
Transporto 
inžinerijos mokslo 
magistro kvalifi-
kacinis laipsnis 

uAB LP 
mokėjimų 
sprendimai 

Lina 
Minderienė Direktorė

Vilniaus 
universitetas, 
finansų ir kredito 
specialybės 
mokslai. 
Ekonomisto 
kvalifikacija.

Dukterinių įmonių vadovai
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Informacija apie atlyginimo, tantjemų ar kitokių išmokų išmokėjimą Grupės 
valdymo organams 2012 metais

2012 m.  
atlyginimas, Lt

2011 m.  
atlyginimas, Lt

Vidutiniškai vienam vadovybės nariui per mėnesį 9 191 8 355

Bendrai visiems vadovybės nariams 827 213 668 335

2012 metais bendrovės valdybos nariams atlyginimo, tantjemų ar kitokių išmokų 
priskaičiuota nebuvo. 

AB LiEtuVOs PAŠtO 
ĮstAtinis KAPitALAs, 
AKcininKAi

Lietuvos pašto akcinis kapitalas yra 113 074 410 litų ir jį sudaro 113 074 410 vieno 
lito nominaliosios vertės paprastųjų vardinių akcijų. 
Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės – paprastosios vardinės akcijos. 
Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais vertybinių popierių 
sąskaitoje, kurią tvarko akcinė bendrovė finansų maklerio įmonė „Finasta“.

Bendrovės įstatinis kapitalas

Bendrovė iki ataskaitinio laikotarpio nebuvo įsigijusi savų akcijų ir per 2012 me-
tus savų akcijų neįsigijo ir neperleido. 

savos akcijos

Kitų įmonių akcijų nebuvo įsigyta ir perleista.
Kitos akcijos 

Visų Lietuvos pašto akcijų savininkė yra valstybė. Įgyvendinant valstybei 
nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamas teises bendrovėje, valstybei 
atstovauja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Dividendų išmokėjimo 
tvarką ir kiekį nustato visuotinis akcininkų susirinkimas.

Akcininkai. Dividendų politika
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VEIKLOS
GRUPĖS
APŽVALGA



rodiklio pavadinimas 2012 m. 2011 m.

Visos pajamos, tūkst. Lt 194.746 188.248

Pardavimo pajamos, tūkst. Lt 190.695 183.209

Pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos 
(EBITDA), tūkst. Lt 1 181 9 409

EBITDA marža, proc. 0,6 5,1

Veiklos pelnas (nuostoliai), tūkst. Lt -5 961 2 268

Grynasis pelnas (nuostoliai), tūkst. Lt -7 151 735

Visas turtas, tūkst. Lt 226.566 225.048

Nuosavas kapitalas, tūkst. Lt 106.028 113.768

Nuosavo kapitalo pelningumas, proc. -6,7 0,6

Nuosavo kapitalo ir turto santykis, proc. 46,8 50,6

Investicijos, tūkst. Lt 7 945 3 412

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje (žm.) 6 427 6 523

Vidutinis darbuotojų skaičius (etatai) 5 103 5 139

Suteikta paslaugų iš viso, tūkst. vnt. 182.969 211.463

Pelningumo rodikliai 

Veiklos pelno marža -3,1 1,2

Grynojo pelno marža -3,7 0,4

Turto grąža (Return on assets (ROA) -3,2 0,3

Nuosavo kapitalo grąža (Return on equity (ROE) -6,7 0,6

Kapitalo pakankamumo rodikliai  

Finansinės skolos / turto santykis (D/A) 10,5 9,7

Finansinės skolos / kapitalo santykis (D/E) 22,5 19,3

Likvidumo rodikliai

Einamojo likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,96 0,7

Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,91 0,66

turto panaudojimo efektyvumo rodikliai 

Ilgalaikio turto apyvartumas 1,3 1,1

Atsargų apyvartumas 9,5 59,3

PAGrinDiniAi GruPĖs 
VEiKLą APiBŪDinAntys 
rODiKLiAi, jų DinAMiKA
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PAsLAuGų 
PArDAViMAs 

Bendrovė teikia pašto, pasiuntinių bei su jomis susijusias papildomas paslaugas, 
į apyvartą leidžia pašto ženklus, teikia reklaminių siuntų bei neadresuotosios 
reklamos pristatymo, dokumentų spausdinimo, dėjimo į vokus bei jų pristatymo 
paslaugas. Be to, Lietuvos paštas teikia pašto perlaidų, grynųjų pinigų išdavimo 
paslaugas, įmokų bei mokesčių priėmimo ir administravimo, periodinių leidinių 
prenumeratos administravimo bei leidinių pristatymo prenumeratoriams pa-
slaugas, teikia partnerių siūlomas kreditų, draudimo, reklamos paslaugas, vykdo 
mažmeninę prekybą. 
Lietuvos pašto skyriuose galima įsigyti tarptautinių maršrutų bilietų, išsiųsti 
supirkimui nenaudojamus aukso gaminius bei senus mobiliuosius telefonus, 
įsigyti įvairių mažmeninės prekybos asortimento prekių. Platus laiškininkų tink-
las suteikia galimybę Lietuvos paštui bendradarbiauti ir su prekybos iš katalogų 
įmonėmis.
Lietuvos paštas, vis aktyviau žengiantis į elektroninę erdvę, nuo 2012 m. 
gegužės gyventojus pakvietė internetu prenumeruoti ir įvairius leidinius. At-
naujinta leidinių prenumeravimo sistema prenumerata.post.lt leidžia spaudą 
užsiprenumeruoti greičiau ir patogiau. Lietuvos pašto internetinė leidinių prenu-
meravimo sistema – viena didžiausių šalyje.

uAB „Baltic Post“ teikia paslaugas, būdingas kurjerių veiklai: 
LP EXPRESS paslaugos, siunčiant siuntas Lietuvoje (iš rankų į rankas);
LP EXPRESS paslaugos, siunčiant siuntas į užsienį (iš rankų į rankas);
„Ekonomiška siunta“ (pateikimas išsiųsti ir atsiėmimas pašte);
LP EXPRESS 24 paslaugos, siunčiant siuntas per siuntų savitarnos terminalus 
arba pateikiant daiktus pasaugojimui;
Logistikos paslaugos; 
Per siuntų savitarnos terminalus teikiamos paslaugos.
uAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“ teikia spausdinimo paslaugas.

GruPĖs tEiKiAMOs 
PAsLAuGOs 

Veiklos rūšis
2012 m. 2011 m.

tūkst. vnt. proc. tūkst. vnt. proc.

Konsoliduotos apimtys 182.969 100,0 211.463 100,0

Pašto paslaugos 53.332 29,1 52.765 25,0

Pasiuntinių paslaugos 1.165 0,6 1.099 0,5

Finansinės paslaugos 22.741 12,4 20.734 9,8

Kitos paslaugos 105.730 57,8 136.864 64,7

Pagrindiniai Grupės veiklą apibūdinantys rodikliai
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Per 2012 m. buvo suteikta 182 969 tūkst. vnt. paslaugų,  arba 13,5 proc. mažiau,  
palyginti su 2011 m. duomenimis. Paslaugų skaičiaus sumažėjimo priežastis 
– 29,5 proc. neadresuotosios reklamos  ir  14,5 proc. reklaminių pašto siuntų 
sumažėjimas dėl  šių paslaugų kainodaros pakeitimų, kurie orientuoti ne į pajamų, 
bet į paslaugų pelningumo didinimą. Tačiau universaliųjų pašto paslaugų (UPP) 
suteikta 2,1 proc. daugiau, o pajamos iš šių paslaugų augo 7,3 proc., ir tai nulėmė 
bendrą pajamų augimą. 
Per 2012 m., palyginti su 2011 m. paslaugomis, 1,1 proc. padidėjo pašto paslaugų 
ir jos sudarė 29,1 proc. visų paslaugų, bei 9,7 proc. padidėjo finansinių paslaugų. 
Jų lyginamoji dalis visose paslaugose sudarė 12,4 proc. 

suteiktų paslaugų apimtys, mln. vnt.
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GruPĖs 
KLiEntAi 
Bendrovė teikia paslaugas tiek gyventojams, tiek įvairioms įmonėms bei organi-
zacijoms, bendradarbiauja su užsienio šalių pašto įstaigomis. 

Klientų grupė

Pajamų pasiskirstymas pagal klientus, proc.

Pašto 
paslaugos

Pasiuntinių 
paslaugos

Finansinės 
paslaugos

Kitos 
paslaugos

Pašto langelio klientai 40 10 24 30

Sutartis sudarę klientai 60 90 76 70



PAsLAuGų 
rinKOs ir 
KOnKurEntAi 
Lietuvos paštas susiduria su konkurencija praktiškai visose savo veiklos srity-
se. Kiekvienoje iš jų yra stiprių dalyvių: pašto paslaugose – UAB „Vilpostus“, 
UAB „Bijusta“, UAB „Greitasis kurjeris“, pasiuntinių paslaugose – UAB „DPD Lie-
tuva“, „Lex System GmbH“, UAB „Nėgė“, UAB „Venipak LT“, UAB „Unipakas“, 
tarptautinių siuntų segmente – UAB „DHL Lietuva“, UAB „TNT“, UAB „Skubios 
siuntos“ (įgaliotasis „UPS“ atstovas Lietuvoje). 
Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) duomenimis, 2013 metų sausio 22 d. pašto ir 
pasiuntinių paslaugų rinkoje veikė 73 ūkio subjektai. 
RRT duomenimis pašto paslaugų segmente didžiausią rinkos dalį pagal pajamas 
užima Lietuvos paštas (93,3 proc.), o pasiuntinių paslaugų segmente pagal 2012 
metų paskutinį ketvirtį gautas pajamas didžiausią rinkos dalį užėmė UAB „DPD 
Lietuva“, UAB „Venipak LT“  ir UAB „DHL Lietuva“. Labai reikšmingas pasiuntinių 
rinkos dalyvis, ypač tarptautinių siuntų segmente, yra ir UAB „TNT Lietuva“.
2012 metais pasiuntinių paslaugų rinkoje Lietuvos paštas užėmė 6,6 proc. pagal 
pajamas bei 5,2 proc. pagal paslaugų apimtys (2011 metais – atitinkamai 6,7 proc.  
ir 5,2 proc.).
Finansinių paslaugų dalyje Lietuvos paštas konkuruoja su „Perlo“ terminalais, 
bankais, spaudos kioskais, mažmeninės prekybos srityje – su įvairiomis preky-
bos vietomis, įskaitant prekybos centrus. Spausdinimo paslaugų segmente stip-
rus konkurentas yra UAB „Itella Information“, periodinių leidinių prenumeratos 
srityje reikšmingą dalį užima konkrečių leidinių (pvz., „Lietuvos ryto“, „Respub-
likos“) platinimo tarnybos.
Periodinių leidinių užsakymų rinkos dalyje Lietuvos paštas užima tvirtą poziciją, 
tačiau konkurencija juntama iš internetu pagrįstų prenumeratos užsakymo 
modulių: prenumerata.lt, zurnalai.lt bei atskirų leidėjų sukurtų sistemų. Leidinių 
pristatymo srityje reikšmingi konkurentai yra UAB „Impress Teva“, UAB „Respub-
likos leidiniai“. 
Konkurencija neadresuotosios reklamos ir reklaminių pašto siuntų pristatymo 
srityje ypač didelė regionuose. Vieni iš aktyviausių konkurentų visoje Lietuvos 
teritorijoje yra UAB „Verslo spaudos centras“, o regioninėse rinkose – UAB „Ul-
tra pak“, UAB „Skaitmeninis amžius“, UAB „Greitasis kurjeris“, UAB „Sostinės 
reklama“, UAB „Vilpostus“, IĮ „Inspe“ ir kiti.
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LIETUVOS

BENDRUOMENĖ
PAŠTO



DArBuOtOjAi 

Grupės darbuotojų skaičius:

Per 2012 metus Grupės darbuotojų skaičius sumažėjo 96 darbuotojais – nuo  
6 523 iki 6 427 . 

Bendras Grupės metinis darbo 
užmokesčio fondas, apibendrintos 
vidutinės mėnesinės algos 
2012 metais darbo užmokestis su soc. draudimu, įskaitant atostogų rezervą, 
sudarė 58,9 proc. veiklos sąnaudų. Darbo užmokesčiui ir soc. draudimui išleista 
117 467 tūkst. Lt, t. y. 1 102 tūkst. Lt, arba 0,9 proc., daugiau nei 2011 metais. Šių 
sąnaudų padidėjimą lėmė UAB „Baltic Post“ plėtra.

2012 m. 2011 m.
Darbuotojų skaičius metų pabaigoje 6 427 6 523

Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius* 5 103 5 139

*  Perskaičiuotas darbuotojų skaičius į dirbančius visą mėnesį visą darbo dieną.

2012 m. 2011 m.
Vidutinis 

etatų 
skaičius

Vidutinė 
mėnesinė 
alga, Lt

Vidutinis 
etatų 

skaičius

Vidutinė 
mėnesinė 
alga, Lt

Vadovaujantis personalas ir specialistai 535 2 631 522 2 288

Gamybos personalas 4 568 1 284 4 617 1 274

iš viso: 5 103 1 424 5 139 1 377
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inVEsticijOs
2012 metais Grupės investicijos į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą sudarė 
7 945 tūkst. Lt. 
2012 m. Grupė ilgalaikio materialiojo turto įsigijo už  7 250 tūkst. Lt, iš jų bendrovė  
už 7 157 tūkst. Lt rekonstravo Ukmergės, Raseinių, N. Akmenės, Rokiškio, Mari-
jampolės, Šakių, Klaipėdos (Kretingos g. 8), Vilniaus (Vokiečių g. 7) paštus, tęsė 
Biruliškių logistikos centro rekonstrukciją, įsigijo  buvusio banko „Snoras“ 214 
bankelių su įranga bei 214 bankomatų, įgyvendino Paštų kompiuterizavimo 
projektą, įsigijo spausdinimo įrenginių ir kitos įrangos, skirtos vertybių saugumui 
bei paslaugų kokybei  užtikrinti. UAB „Baltic Post“ ilgalaikio materialiojo turto 
įsigijo už 93 tūkst. Lt.
2012 m. Grupės ilgalaikio nematerialiojo turto investicijos sudarė 695 tūkst. Lt. 
Jas sudarė bendrovės investicijos, skirtos Eurogiro sistemos licencijai įsigyti, 
sąskaitų automatizavimo sistemai, kortelių valdymo sistemos programinei 
įrangai, bei – 14 tūkst. Lt – UAB „Baltic Post“ įrangai įsigyti.
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rEGuLiAViMAs

2012 m. lapkričio 8 d. Seimas priėmė naujos redakcijos Pašto įstatymą.
Pagrindinis naujos redakcijos Pašto įstatymo tikslas – nuo 2013 m. sausio 1 d. 
liberalizuoti pašto paslaugos rinką, užtikrinant efektyvų pašto infrastruktūros 
funkcionavimą, universaliosios pašto paslaugos (UPP) teikimą visiems naudo-
tojams visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Teisės aktu nutarta atsisakyti 
paslaugos teikėjų skirstymo į pašto paslaugos teikėjus ir į pasiuntinių paslau-
gos teikėjus. Visi rinkoje pašto paslaugą teikiantys asmenys bus vadinami pašto 
paslaugos teikėjais, išskyrus Vyriausybės įpareigotus pašto paslaugos teikėjus, 
teiksiančius UPP, kurie bus vadinami UPP teikėjais.
Vadovaujantis europinės direktyvos nuostatomis, įstatyme patikslintos sąvokos 
bei pašto veiklos reguliavimo institucijų funkcijos. Nustatyta, kad didžiausius 
UPP tarifus pagal pašto siuntų svorio pakopas tvirtins Ryšių reguliavimo tarny-
ba.
Pašto įstatyme įtvirtinta, kad Vyriausybė tvirtins nuostolingos UPP kompensavi-
mo taisykles ir nuostolingos periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų 
vietovių prenumeratoriams paslaugos kompensavimo taisykles; periodinių 
leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos 
tarifų nustatymo kriterijus ir kas 3 metai tvirtins periodinių leidinių pristatymo 
kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos didžiausius tarifus.
Periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams 
paslauga nebus priskiriama UPP, tačiau pašto paslaugos teikėjas, Vyriausybės 
įpareigotas teikti UPP, privalės pristatyti periodinius leidinius kaimo gyvenamųjų 
vietovių prenumeratoriams. UPP teikėjas šios paslaugos tarifus privalės pagrįsti 
sąnaudomis, o šios paslaugos apskaitą turės tvarkyti pagal Ryšių reguliavimo 
tarnybos nustatytus pagrindinius sąnaudų apskaitos tvarkymo principus ir 
sąnaudų apskaitos sistemos reikalavimus, taip pat kitus su sąnaudų apskaitos 
sistema susijusius reikalavimus.
Jeigu Vyriausybė pagal iš anksto patvirtintus kriterijus periodinių leidinių 
pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos tarifus 
nustatys mažesnius už šios paslaugos sąnaudas, tokių sąnaudų ir tarifų skir-
tumas bus padengiamas Vyriausybės nustatyta tvarka iš valstybės biudžete 
numatytų lėšų. 
Pašto įstatymas įpareigoja UPP teikėją visiems naudotojams  vienodomis 
sąlygomis užtikrinti universaliosios pašto paslaugos nenutrūkstamą teikimą 
Lietuvos Respublikos teritorijoje ne mažiau kaip 5 darbo dienas per savaitę.
Lietuvos paštas UPP ir rezervuotųjų pašto paslaugų sąnaudų apskaitą tvarko va-
dovaudamasis Universaliųjų pašto paslaugų teikėjo sąnaudų apskaitos taisyklių, 
patvirtintų Lie-tuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 
m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1V-625 „Dėl universaliųjų pašto paslaugų teikėjo 
sąnaudų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ ir jo vėlesniu pakeitimu reikalavimais.
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nArystĖ. tArPtAutinis 
BEnDrADArBiAViMAs

Nuo 1992 metų Lietuva yra viena iš 192 Pasaulinės pašto sąjungos (PPS) (http://
www.upu.int.)  narių, o Lietuvos paštas  yra „PostEurop“, vienos iš PPS regioninių 
sąjungų (http://www.posteurop.org.), ir Baltijos šalių paštų sąjungos (BPS) 
narys. Be to, jis dalyvauja Šiaurės šalių paštų sąjungos (ŠPS) darbo grupių ir 
komitetų veikloje.
Būdama tarptautinių pašto organizacijų narė, bendrovė gali pasiūlyti savo klien-
tams pažangiausiais ir visiems prieinamas pašto bei kitas paslaugas.  
Lietuvos pašto narystė tarptautinėse pašto organizacijose lemia ir daro įtaką 
bendrovės tarptautinio bendradarbiavimo galimybėms, leidžia dalyvauti 
tarptautinėse programose, įgyvendinti tarptautinius projektus.
2012 metais Susisiekimo ministerijos, Ryšių reguliavimo tarnybos ir  Lietuvos 
pašto atstovai dalyvavo Pasaulinės pašto sąjungos kongrese. Kongreso dalyviai 
priėmė Pasaulinės pašto sąjungos teisės aktų pakeitimus, patvirtino vystymosi 
strategiją 2013–2016 metams, ketverių metų kadencijai išrinko naują Pasaulinės 
pašto sąjungos Tarptautinio biuro vadovą.
2012 m. spalio mėn. Vilniuje vyko PostEurop“ renginys - Lietuvos paštas surengė 
Tarptautinės logistikos darbo grupės susitikimą. Susitikimo metu tarptautinės 
logistikos ekspertai iš Vokietijos ir Norvegijos pasidalino pažangia tarptautinės 
logistikos valdymo patirtimi, dalyviai diskutavo aktualiomis tarptautinės logis-
tikos temomis, užmezgė tiesioginius kontaktus su kitų paštų kolegomis.  
Bendradarbiaujant su Šiaurės ir Baltijos šalimis, 2012 m. taip pat pagrindinis 
dėmesys skirtas pasirengimui kongresui. Šiaurės pašto sąjungos ir Baltijos pašto 
sąjungos  Galutinių atsiskaitymų grupė surengė susitikimus Taline, Jūrmaloje, 
Vilniuje, kurių metu buvo diskutuojama svarbiais atsiskaitymų tarp paštų klausi-
mais, derinta bendra pozicija dėl 25-ajam Pasauliniam pašto kongresui pateiktų 
svarstyti Pašto konvencijos ir reglamentų pakeitimų, spręsti kiti sklandžiam ben-
dradarbiavimui aktualūs klausimai.
2012 m. Baltijos pašto sąjungos nariai nuveiktus darbus ir ateities planus aptarė 
gegužės mėnesį įvykusiame rinkiminiame susitikime. Jo metu Baltijos pašto 
sąjungos valdymą vienerių metų kadencijai iš Estijos perėmė Latvija: 2012 m. / 
2013 m. prezidentu buvo išrinktas Māris Kleinbergs, Latvijos pašto generalinis 
direktorius. 
Siekiant užmegzti naudingų kontaktų už Baltijos ribų, spalio mėnesį Lietuvos 
pašto atstovai dalyvavo filatelijos parodoje Sindelfingene (Vokietija). Bendrovės 
specialistai vokiečių filatelistams pristatė Lietuvos pašto išleidžiamus pašto 
ženklus, pašto ženklų blokus bei kitą filatelinę produkciją, kuri reprezentuoja ne 
tik bendrovę, bet ir Lietuvą. Dalyvaujant tarptautinėse parodose siekiama pri-
traukti naujų užsakovų ir didinti lietuviškos filatelijos pardavimus. 
Bendradarbiaujant su Tarptautine pašto korporacija, Lietuvos pašte įgyvendinti 
ir pradėti diegti darbai, leidžiantys sustiprinti partnerių pasitikėjimą bendrove 
ir gerinti paslaugų kokybę: Vilniaus oro uoste ir Pašto skirstymo departamente 
įrengta moderni įranga, kuri užtikrins greitesnį tarptautinių pirmenybinių siuntų 
pristatymą gavėjams (naujoji įranga fiksuos tarptautinių pirmenybinių siuntų 
pristatymo laiką).
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PAsLAuGų 
KOKyBĖ

Teikdamas UPP Lietuvos paštas privalo laikytis nustatytų paslaugų kokybės 
rodiklių. Pagrindinis UPP kokybės rodiklis – pašto siuntų pristatymo laikas. Lie-
tuvos paštas turi vykdyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. 
vasario  28 d. įsakymu Nr. 3-128 patvirtintus UPP kokybės reikalavimus (standar-
tus), kurie nustatomi atsižvelgiant į korespondencijos pristatymo nuo siuntėjo 
iki gavėjo laiką pagal formulę D + n (D – korespondencijos išsiuntimo data, n 
– darbo dienų skaičių nuo išsiuntimo iki pristatymo). Vadovaudamasis Pašto 
įstatymo 4 straipsnio 7 dalimi, kaip laikomasi teikiamų UPP kokybės reikalavimų, 
prižiūri RRT. Pagal nustatytus UPP kokybės reikalavimus kitą darbo dieną turi 
būti pristatyta 85 proc. Lietuvoje siunčiamų pirmenybinių pašto koresponden-
cijos siuntų (D + 1 – 85 proc.), o trečią dieną po išsiuntimo – 97 proc. (D + 3 – 97 
proc.),  Lietuvoje siunčiamų nepirmenybinių korespondencijos siuntų ( D+2 – 85 
proc. ), o ( D + 4 – 97 proc.), Lietuvoje siunčiamų pašto siuntinių ( D + 4 – 97 
proc.).

uPP KOKyBĖs 
rEiKALAViMų VyKDyMAs

85.86 % 81.26 %

74.30 % 74.61 %

99.71 % 98.26 % 98.92 % 99.08 %
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2012 m 2010 m. 2009 m .

D+1 85 % D+3 97 %

D+3 97 %

D+1 85 %

Pirmenybinės pašto korespondencijos siuntų kokybės tikrinimo rezultatai 

universaliųjų pašto paslaugų vidaus 
pirmenybinių ir nepirmenybinių pašto  
korespondencijos siuntų siuntimo ir prista-
tymo Lietuvoje tyrimo 2012 metų rodikliai 

uPP kokybės tikrinimo rezultatai

2011 m .
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Lietuvos paštas 2012 m. įvykdė visus Susisiekimo ministro patvirtintus Lietuvoje 
siunčiamų pirmenybinių ir nepirmenybinių pašto korespondencijos siuntų UPP 
kokybės reikalavimus.
Lietuvos paštui pasirašius tarptautinę „REIMS East“, REIMS V sutartis, tarpusavio 
atsiskaitymai su šios sutarties dalyviais vykdomi, įvertinus UPP kokybės rodiklius, 
kurių matavimas vykdomas pagal metodiką, pateiktą LST EN 13850+A1:2007 
„Pašto paslaugos. Paslaugų kokybė. Pavienių pirmenybinių siuntų suminės siun-
timo trukmės nustatymas“. 2013 metams REIMS East ir REIMS V tikslas K+1 yra 
90 proc., t.y. 90 proc. gautų tarptautinių pirmenybinių siuntų turi būti pristatyta 
sekančią darbo dieną. 2012 m. bendrovė įvykdė nustatytus tikslus.

Bendrovė įgyvendino Europos standartą LST EN 14012 „Pašto paslaugos. 
Paslaugų kokybė. Skundų tvarkybos principai“ ir įdiegė centralizuotą skundų 
registracijos sistemą pagal šį standartą. Standarte nurodytas 30 kalendorinių 
dienų skundų nagrinėjimo terminas. 2012 m. bendrovės skundų nagrinėjimo - 
vidutinis galutinio atsakymo pateikimo -  laikas buvo 13,3 dienos.

sKunDų 
nAGrinĖjiMAs
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PAŠtO 
ŽEnKLų 
LEiDyBA 
Lietuvos paštas kasmet į apyvartą Lietuvos paštas išleidžia apie 20 naujų pašto 
mokos ženklų. Išleisti ir išimti iš apyvartos pašto mokos ženklus Lietuvos paštą 
kaip UPP teikėją įpareigoja Pašto įstatymas (16 straipsnio 2 punkto 5 pastraipa).
2012 metais į apyvartą buvo išleisti 24 meniniai pašto ženklai bendru 2,8 mln. 
tiražu, 6 standartiniai pašto ženklai 4,5 mln. tiražu, 2 pašto blokai 55 tūkst. tiražu, 
pagamintas vienas pašto ženklų rinkinys „2012 metų Lietuvos pašto ženklai“ 
1000 vnt. tiražu.
2012 metais išleista 17 proginių pirmosios dienos datos spaudų, kuriais buvo 
antspauduojami į apyvartą išleisti meniniai pašto ženklai ir blokai:
2012 01 07 – „Lietuvos miestų herbai“; (1)
2012 02 04 – „Žymūs žmonės“; (2)
2012 02 25 – „2012-ieji – Maironio metai“; (3)
2012 03 17 – „Lietuvos raudonoji knyga“; (4)
2012 03 24 – „Lietuvos krikštui – 625 metai“; (5)
2012 04 28 – „Europa. Aplankykime Lietuvą“; (6)
2012 05 12 – „Dionizo Poškos Baubliai“; (7)
2012 05 26 – „Kuršių nerija“; (8)
2012 06 09 – „XXX vasaros olimpinės žaidynės. Londonas“; (9)
2012 07 14 – „Klaipėdai – 760 metų“; (10)
2012 08 25 – „Mėlynųjų vandenų mūšiui – 650 metų“; (11)
2012 09 22 – „Algirdui Brazauskui – 80 metų“; (12)
2012 09 29 – „Lietuvos nacionalinės pinigų sistemos atkūrimui – 20 metų“; (13)
2012 10 25 – „Geležinkelių tiltai“; (14)
2012 10 25 – „Baltijos geležinkelių tiltai“; 
2012 10 20 – „Oskaras Minkovskis – eksperimentinės diabetologijos 
pradininkas“; (15)
2012 11 10 – „Šv. Kalėdos ir Naujieji metai“. (16)
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2012 metais į apyvartą išleistas blokas „Baltijos geležinkelių tiltai“  – tai bendra 
Latvijos, Estijos ir Lietuvos laida. Jis išleistas 30 tūkst. tiražu.
Praėjusiais metais buvo išleisti ir 2 proginiai datos spaudai (pagaminti vokas ir 
spaudas):
- 2012 07 10 „Lietuvos ir Moldovos diplomatiniams santykiams – 20 metų“;
- 2012 10 25-27 „Tarptautinė pašto ženklų paroda. Sindelfingenas“.
2012 metais buvo išleisti keturi ketvirtinio informacinio leidinio, skirto filatelis-
tams, žurnalistams bei bendrovės regionams, „Ekspresinformacija“ numeriai – 
100 egz. tiražu lietuvių kalba ir 200 egz. tiražu anglų kalba. 
Taip pat išleistas reklaminis bukletas klientams (katalogas) „Rinkime lietuviškus 
pašto ženklus“ – 1 500 egz. tiražu anglų ir vokiečių kalbomis. 
2012 metais Lietuvos paštas dalyvavo tarptautinėje pašto ženklų parodoje Sin-
delfingene (Vokietija). Parodoje klientams buvo pristatyti visi Lietuvos pašto 
išleisti pašto ženklai, o daugelis kitų šalių paštų ankstesniais metais išleistų pašto 
ženklų nepardavinėja.
Specialiai šiai parodai buvo išleistas bukletas su 2012 metų Lietuvos pašto 
ženklų vaizdais ir jų aprašymais, bei 2013 m. planuojamais išleisti pašto ženklais. 
Toks bukletas turėjo didelį pasisekimą.
Parodoje Sindelfingene Lietuvos paštas ne tik pristatė bendrovę viso pasaulio 
filatelijos kolekcininkams, bet ir turėjo galimybę užmegzti naudingų kontaktų, 
pritraukti naujų klientų. Bendrovė šioje parodoje pardavė filatelinės produkcijos 
32,0 proc. daugiau negu praėjusiais metais vykusioje parodoje Esene (Vokietija).
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INFRA
STRUKTŪRA



Kilnojam uosiuose 
paštuose

15 ,9 %

Miesto 
paštuose

2 5 ,6 %

Kaim o
paštuose

58 ,5 %

ViEŠAsis 
tinKLAs 

Lietuvos paštas, vykdydamas UPP teikimo vietų išdėstymo reikalavimus, privalo 
išlaikyti tam tikrą paštų tinklą. Pagal susisiekimo ministro 2013 m. sausio 25 d. 
įsakymo Nr. 3-46 „Dėl Universaliosios pašto paslaugos teikėjo viešojo pašto tin-
klo charakteristikų patvirtinimo“ pakeitimo“nuostatas:
- kaimo gyvenamosiose vietovėse vienos seniūnijos aptarnaujamoje teritori-
joje turi būti įrengta ne mažiau kaip viena universaliųjų pašto paslaugų teiki-
mo vieta arba universaliųjų pašto paslaugų teikėjo agentų darbo vieta. Nuo 
seniūnijų centrų nutolusiose kaimo gyvenamosiose vietovėse papildomai gali 
būti įrengiama ir kilnojamoji universaliųjų pašto paslaugų teikimo vieta;
- miesto gyvenamosiose vietovėse atstumas nuo pašto paslaugų naudotojo 
gyvenamosios ar buveinės vietos iki stacionarių, kilnojamųjų universaliųjų pašto 
paslaugų teikimo vietų ar universaliųjų pašto paslaugų teikėjo agentų darbo 
vietų turi būti ne didesnis kaip 3 km tiesiausiu atstumu.
Pašto paslaugoms nenutrūkstamai teikti visoje šalies teritorijoje sukurtas UPP 
teikimo tinklas, kurį sudaro stacionarieji miesto ir kaimo paštai, jų poskyriai ir 
kilnojamųjų paštų sustojimo vietos. UPP teikimo vietos ir siunčiamosios laiškų 
dėžutės išdėstytos laikantis Viešojo pašto tinklo charakteristikų.
Lietuvos paštas yra įrengęs ir kiekvieną darbo dieną aptarnauja 2 122 
siunčiamąsias laiškų dėžutes, iš kurių 991 yra miestuose, 1 131 – kaimuose. 
2012 m. gruodžio 31 d. akcinė bendrovė Lietuvos paštas turėjo 836 UPP teikimo 
vietų tinklą, kurį sudarė: 689 stacionarieji paštai (miestuose – 202, kaimuose – 
487), 14 pašto poskyrių (12 – miestuose, 2 – kaimuose), 133 UPP teikimo vietos 
kaimuose aptarnaujamos 27 kilnojamųjų paštų. 

uPP teikimo vietos
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Siekdama optimizuoti veiklos procesus, bendrovė per 2012 m. uždarė 10 
nerentabilių stacionarių paštų, 1 kilnojamąjį paštą, kuris aptarnavo 6  UPP teiki-
mo vietas, 2 paštus perkėlė į prekybos centrus.
2012 metais Lietuvos paštas įsigijo likviduojamo banko „Snoras“ mažmeninį 
tinklą, iš viso – 214 buvusių „Snoro“ bankelių, iš jų 2012 m. gruodžio 31 d. jau 
veikė 110 „PayPost“ skyrių.  „PayPost“ skyriuose  teikiamos šiuo metu paštuose 
siūlomos finansinės paslaugos: įmokų ir mokesčių surinkimas, perlaidų siunti-
mas ir gavimas, pinigų išgryninimas, vartojimo kreditų išdavimas ir kt. 
2012 m. gegužės 15 d. AB Lietuvos paštas įsigijo UAB „Baltic Post“, tuo metu 
valdžiusią 60-šimt siuntų savitarnos terminalų SIUNTOS24. 
Siekiant supažindinti rinkos vartotojus su UAB „Baltic Post“ teikiamomis kurjerių 
paslaugomis, 2012 m. rugsėjo mėn. į rinką įvestas naujas prekinis ženklas LP EX-
PRESS. SIUNTOS 24 prekinis ženklas pakeistas nauju – LP EXPRESS 24. 
LP EXPRESS 24 - tai didžiausias Lietuvoje visą parą veikiančių siuntų savitar-
nos terminalų tinklas, išdėstytas tose vietose, kuriose pastebimi didžiausi klientų 
srautai (prekybos centrai, degalinės ir t.t.). Terminalai gali aptarnauti iki 3 000 
siuntų per dieną. Terminalai yra lengvai aptarnaujami, siuntos į kitą terminalą 
Lietuvoje gali būti pristatomos jau kitą dieną. Šiuo metu UAB „Baltic Post“ valdo 
71-o siuntų savitarnos terminalo tinklą 41-ame šalies mieste.
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LOGistiKA
Bendrovės logistikos procesai yra susiję su teikiamų paslaugų / prekių surinki-
mo, paskirstymo, gabenimo ir jų pristatymo klientams per tam tikrą laiką, paštų 
aprūpinimo žaliavomis ir medžiagomis organizavimu, planavimu ir kontrolia-
vimu.
Visa šalies teritorija suskirstyta į 2 860 pristatymo apylinkių. Jose pašto siuntas 
laiškininkai pristato pėsčiomis arba automobiliais. Gyventojams pašto siuntos 
pristatomos į 1 635 659 gaunamųjų laiškų dėžutes. Jų miestuose yra 1 278 295, 
kaimuose – 357 364. Jei siuntos yra registruotosios, jos įteikiamos gavėjams į 
rankas pasirašytinai. Pašto siuntos gyventojams ir įmonėms miestuose daugiau-
sia pristatomos 6 dienas, kaimuose – 5 dienas per savaitę.
Paslaugoms / prekėms gabenti ir pristatyti bendrovė naudoja nuosavus ir 
nuomojamus automobilius. 2012 m. gruodžio 31 d. iš visų naudojamų 1 235 
automobilių nuosavų buvo 325, nuomojamų iš juridinių asmenų – 13, nuomojamų 
iš fizinių asmenų (iš laiškininkų, vairuojančių automobilį) – 897. 

2012 m. automobilių skaičius

Siekdama optimizuoti veiklos procesus bendrovė per 2012 m. uždarė 10 
nerentabilių stacionarių paštų ir panaikino 1 kilnojamąjį paštą, kurio paslaugomis 
buvo galima pasinaudoti 6-iose UPP teikimo vietose, o 2 paštus perkėlė į preky-
bos centrus.

28,5 %

11,5 %

Nuosavo

 

tranporto

6 0 ,0 %

%

2012 m. automobilių rida

Tarptautinių pašto siuntų vežimas organizuojamas lėktuvais ir automobiliais. Lie-
tuvos paštas bendradarbiauja su SAS, Brussels airlines, Lufthansa, LOT, Finnair, 
GATS, Austrian airlines aviakompanijomis.
 Daugiausia – apie 70 proc. – visų tarptautinių pašto siuntų gabenamos „Airbal-
tic“ aviakompanijos skrydžiais.
Su kaimyninėmis šalimis Lenkija ir Baltarusija pašto siuntomis apsikeičiama au-
tomobiliais.
Lietuvoje dirbame su dviem terminalais : UAB „Litcargus“ ir UAB „Baltic air Lo-
gistics Terminal“.
Siekiant optimizuoti gamybinius procesus bei efektyvinti kurjerių paslaugų teiki-
mo veiklą, kurjerių darbo vietų skaičius perkėlus Lietuvos pašto kurjerinės veiklos 
vykdymą į UAB „Baltic Post“ buvo sumažintas nuo 48 iki 10-ties taškų.
2012 m. spalio 19 d. startavo nauja UAB „Baltic Post“ logistinė grandinė, perkeli-
ant pagrindinį UAB „Baltic Post“ logistikos centrą iš Vilniaus į Kauną.

72,6 %% 1,1%

Nuosavo tranporto
26 ,3 %

5 0 ,1 %

11,4 % nuo 5 iki  

38 ,5 %
daugiau  
kaip 10  
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turtAs 
Ataskaitinių metų pabaigoje bendrovė turėjo pastatų, patalpų, statinių ir 
priklausinių, kurių balansinė vertė, įskaitant investicinio turto vertę, 2012 m. 
gruodžio 31 d. buvo 119 476 tūkst. Lt. Valdomo nekilnojamojo turto vienetai per 
metus sumažėjo nuo 952 iki 892, nes per 2012 metus buvo parduota 60 turtinių 
vienetų.
Iš 167,6 tūkst. kv. m nuosavų patalpų Lietuvos paštas savo reikmėms naudojo 
127,5 tūkst. kv. m, nuomojo 23,0 tūkst. kv. m ir turėjo 17,1 tūkst. kv. m. bendro 
ploto laisvų patalpų. Pašto veiklai iš kitų subjektų nuomojosi 18,8 tūkst. kv. m. 

Daug dėmesio bendrovė skiria esamo turto priežiūrai, nuomos ir komunalinių 
sąnaudų valdymui. Per 2012 m. parduota 16.449,98 m2 nenaudojamo nekilno-
jamojo turto ploto bei papildomai išnuomota 6 497 kv. m. laisvo ploto. 
Lietuvos pašto 2013–2017 m. strateginiame veiklos plane numatyta parduoti 
nenaudojamą ir bendrovės veikloje neefektyviai išnaudojamą nekilnojamąjį turtą 
ir gautas lėšas skirti bendrovės esamų ir naujų veiklų plėtrai. 
Dukterinės įmonės nekilnojamojo turto neturi. Gamybines ir administracines pa-
talpas nuomojasi.

plotas, skirtas 
pašto 

65,8 %
Išnuomotas 
plotas

11,1
š

%

Laisvas plotas
16,4

il
%

nuomo jamas plota s

6,7 %

nuosavo ir nuomojamo ploto panaudojimas
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PLANAI IR
PROGNOZĖS



strAtEGijA 
ir tiKsLAi

Liberalizavus pašto rinką Lietuvos paštas turi išlaikyti pašto paslaugų rinkos 
lyderių pozicijas, didinti pajamas per naujų paslaugų plėtrą ir santykių su klien-
tais valdymą. Svarbu teikti kokybiškas, klientams patrauklias, patikimas paslau-
gas, taikyti modernias ir inovatyvias technologijas.

Didinti pajamas, teikiant paklausias, į kliento poreikius orientuotas, pelnin-
gas paslaugas

Bendrovėje nuolat turi būti rūpinamasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, sukurta 
ir įdiegta darbuotojų motyvavimo, vertinimo ir kontrolės sistema, taip pat darbo 
užmokesčio sistema, paremta pasiektais asmeniniais ir bendrovės rezultatais. 
Bendrovė, būdama socialiai atsakinga ir tinkamai motyvuodama darbuotojus 
bei valdydama jų karjerą, gali tapti konkurencingesnė. 

Didinti darbuotojų kompetenciją ir motyvaciją

Lietuvos paštui, veikiančiam konkurencinėje rinkoje, šis strateginis tikslas reika-
lingas konkurencingoms paslaugų kainoms ir veiklos rizikai, atitinkančiai kapi-
talo grąžą akcininkui, užtikrinti.
Veiklos sąnaudų analizė, optimizavimas ir kontrolė turi didžiulę įtaką bendrovės 
veiklos rezultatams. Bus siekiama ir toliau mažinti veiklos sąnaudas, drauge 
nepakenkiant paslaugų kokybei bei patikimumui.

Efektyvinti bendrovės veiklą, įgyvendinti konkurencingą veiklos modelį, grei-
tai prisitaikančią struktūrą ir subalansuotas veiklos sąnaudas

1
2
3
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PAGrinDiniAi riZiKOs 
VEiKsniAi, GALiMyBĖs 
ir GrĖsMĖs

- bendra Lietuvos Respublikos ekonomikos būklė;
- Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės norminių aktų keitimas;
- apskaitos ir mokesčių sistemos reglamentavimo pokyčiai; 
- tradicinių pašto paslaugų poreikių mažėjimas. 

Pagrindiniai rizikos veiksniai, susiję su 
bendrovės veikla:

Galimybės:
Naujų paslaugų kūrimas, esamų paslaugų plėtojimas.

Naujų paslaugų teikimo / pardavimo kanalų plėtojimas.

Viešojo pašto tinklo optimizavimas.

Grėsmės:
Atsigaunanti darbo rinka – grėsmė prarasti geriausius darbuotojus.

Tarptautinių kompanijų atėjimas – naujų konkurentų atsiradimas.

PLAnAi ir 
PrOGnOZĖs 
Kasmet didinti paslaugų pardavimus;

Išlaikyti užimamą rinkos pagal pajamas dalį šalies pašto ir pasiuntinių rinkoje;

Tęsti sąnaudų taupymo politiką;

Modernizuoti ir tobulinti vidaus procesus, siekiant veiklos efektyvumo, paslaugų 
kokybės  ir geresnio bendrovės įvaizdžio;

Atlikti vidinių procedūrų pakeitimus, didinančius bendrovės veiklos efektyvumą;

Optimaliai naudoti  nekilnojamąjį turtą.    
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tyriMų ir 
PLĖtrOs 
VEiKLA
Bendrovė atlieka ilgalaikį strateginį planavimą, padedantį nustatyti bendrovės 
plėtros kryptis bei reikalingas investicijas. 

VEiKLOs rEZuLtAtų 
AtitiKtis BEnDrOVĖs 
VEiKLOs tiKsLAMs
2012 metais bendrovėje buvo tęsiama veiklos efektyvumo didinimo politika. 
Nuostolingi ir neefektyvūs paštai perkeliami į klientams patogesnes ir patrauk-
lesnes vietas. Per 2012 m.  bendrovė investavo į senų paštų atnaujinimą arba 
jų perkėlimą į prekybos centrus. Iš viso per 2012 metus atnaujinti 9 šalies 
paštai: Palangoje, Varėnoje, Klaipėdoje, Ukmergėje, Rokiškyje, Kaune, Naujojoje 
Akmenėje ir du paštus Vilniuje.
2012 m. bendrovė įgyvendino paštų kompiuterizavimo projektą – kompiuteri-
zuota beveik pustrečio šimto paštų. Šiuo metu jau kompiuterizuoti visi pagrind-
iniai paštai. Įdiegus šį projektą pagerės klientų aptarnavimo kokybė – paslaugos 
bus suteikiamos greičiau ir paprasčiau. 
Lietuvos paštas įsigijo likviduojamo banko „Snoras” mažmeninį tinklą. Buvusiu-
ose banko „Snoras“ bankeliuose bus teikiamos šiuo metu paštuose siūlomos 
finansinės paslaugos: įmokų ir mokesčių surinkimas, perlaidų siuntimas ir gavi-
mas, vartojimo kreditų išdavimas ir kt. 
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Siekdamas didinti savo konkurencingumą pasiuntinių rinkoje, Lietuvos paštas 
įsigijo siuntų savitarnos terminalų tinklą SIUNTOS24 valdančią bendrovę „Bal-
tic Post“. Su aktyvia šios bendrovės veiklos plėtra siejami Lietuvos pašto pla-
nai stiprinti savo pozicijas pasiuntinių paslaugų bei siuntų savitarnos terminalų 
paslaugų rinkoje.
2012 m. UAB „Baltic Post“ buvo stiprinama gamybinio potencialo bei informacinių 
technologijų infrastruktūros būklė, kuriami procesai kokybiškoms kurjerių pa-
slaugoms teikti.
2012 m. Lietuvos paštas suaktyvino bendradarbiavimą su NVS šalimis: pasirašytos 
sutartys su Ukrainos ir Baltarusijos paštais dėl siuntinių su išperkamuoju 
mokesčiu siuntimo. Su Rusijos paštu baigta derinti ir siuntų su išperkamuoju 
mokesčiu siuntimo sutartis. Pradėta glaudžiau bendradarbiauti su Kazachstano 
paštu dėl operatyvesnio apsikeitimo pašto siuntomis.
Bendradarbiaujant su Tarptautine pašto korporacija, Lietuvos pašte įgyvendinti 
ir pradėti diegti darbai, leidžiantys sustiprinti partnerių pasitikėjimą bendrove 
ir gerinti paslaugų kokybę: Vilniaus oro uoste ir Pašto skirstymo departamente 
įrengta moderni įranga, kuri užtikrins greitesnį tarptautinių pirmenybinių siuntų 
pristatymą gavėjams.
Bendrovė daug dėmesio skyrė klientų aptarnavimo kokybei. Užbaigtas 
skambučių valdymo paslaugos įdiegimas, sukuriant naujo skambučių centro 
darbo vietas bei į jį nukreipiant projekte dalyvaujančių bendrovės padalinių 
telefonų numerius. 
2012 m. EMS kooperatyvas prie Pasaulinės pašto sąjungos Lietuvos paštą už 
tarptautinio greitojo pašto (EMS) pristatymo paslaugą įvertino aukščiausiu ap-
dovanojimu. Vertindama šalių operatorius komisija atsižvelgia net į 16 kriterijų. 
Vienas svarbiausių – EMS siuntų pristatymo laikas. 
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sOciALinĖs 
iniciAtyVOs 
ir POLitiKA
Lietuvos paštas – viena didžiausių šalies bendrovių, todėl mūsų veikla neatsieja-
ma nuo visuomenės. Mums svarbus darbuotojų, klientų ir partnerių pasitikėjimas, 
todėl stengiamės plėtoti socialiai atsakingą verslą.

Būdama viena didžiausių valstybės valdomų įmonių, Lietuvos paštas 2012 
metais didelį dėmesį skyrė pilietiškumo ir tautiškumo skatinimo projektams. 
Lietuvos paštas tapo pagrindiniu rėmėju įgyvendinant projektą „Lietuvos 
skydas“. Šia iniciatyva siekiama, padedant viso pasaulio lietuviams, surinkti 
informaciją apie iškiliausius lietuvius, išeivius iš Lietuvos, šalies valstybingumo 
stiprinimui ir Lietuvos garsinimui nusipelniusius žmones.
Kitas pilietiškumą skatinantis projektas, prie kurio prisijungė Lietuvos paštas 
– kvietimas viso pasaulio lietuvius sugiedoti „Tautišką giesmę“ liepos 6-ąją 
– Valstybės dieną. Prie šios unikalios mūsų tautos tradicijos Lietuvos paštas 
prisijungė išleisdamas specialių spaudą, kuriuo viso pasaulio lietuviai buvo 
kviečiami giedoti Lietuvos himną.
Lietuvos paštas taip pat tapo vieno reikšmingiausių ir daugiausia visuomenės 
susidomėjimo sulaukusio projekto „Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas 2012“ 
rėmėju. Liepos 12–15 dienomis pirmą kartą istorijoje vykusiam Pasaulio lietuvių 
jaunimo susitikimui Lietuvos paštas sukūrė specialų suvenyrinį spaudą, kuriuo 
Vilniaus centriniame pašte buvo antspauduojama pašto korespondencija.

tautiškumo skatinimas. 

2012 metų balandžio mėnesį Lietuvos paštas pakvietė visus šalies gyventojus 
rinkti geriausiai aptarnaujančius Lietuvos pašto darbuotojus. Iš viso buvo sulauk-
ta beveik 1,5 tūkst. atsiliepimų apie laiškininkų, klientų aptarnavimo specialistų 
ir pašto viršininkų darbą. Buvo apdovanota 12 daugiausiai gerų įvertinimų 
sulaukusių Lietuvos pašto darbuotojų.
Šiemet Lietuvos paštas pirmąkart prisidėjo prie sveiką gyvenseną skatinančio 
Vilniaus maratono organizavimo. Lietuvos paštas renginį parėmė ne tik 
išleisdamas specialų suvenyrinį spaudą, bet ir rengdamas savo vardo estafetės 
rungtį. 
Prie šio projekto itin aktyviai prisidėjo ir Lietuvos pašto darbuotojai, kurie kartu 
su šeimomis dalyvavo įvairių distancijų bėgimuose. Iš viso Vilniaus maratone 
dalyvavo daugiau kaip penkiasdešimt darbuotojų.
Trečius metus iš eilės Lietuvos pašto darbuotojai mynė dviračius tradiciniame 
„Velomaratone“. „Velomaratonas“ – tai keturiomis vertybėmis – ekologija, sau-
gumu, sveikata ir šeima – grindžiama iniciatyva, kuria siekiama stiprinti dviračių 
kultūrą Lietuvoje. 

Darbuotojai. 
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Viena iš prioritetinių Lietuvos pašto rėmimo sričių – vaikų švietimas bei ugdymas. 
2012 metais Lietuvos pašte buvo surengtos kelios paskaitos, kuriose vaikai buvo 
supažindinti ne tik su pašto veikla, bet ir lietuvių tradicijomis. Viena tokių – vasa-
rio mėnesį Vilniaus centriniame pašte vykusi paskaita apie Užgavėnių tradicijas, 
kurią vedė tautodailininkė Marija Liugienė, skulptorius Tadas Gutauskas. 
Pasaulinės pašto dienos proga Vilniaus centriniame pašte buvo surengtas viešas 
renginys, kuriame visi norintys galėjo išgirsti apie pašto istoriją, jo veiklą, iš arti 
pamatyti, kaip veikia Lietuvos paštas. 
Moksleiviai taip pat buvo pakviesti į įvairių filatelinių parodų atidarymą, kurių 
metu buvo pasakojama apie filatelijos tradicijas Lietuvoje, kaip renkami filatelin-
iai produktai, nuo ko pradėti, norint kolekcionuoti pašto ženklus ar kitus filatelin-
ius gaminius. Iš viso praėjusiais metais visuomenei buvo pristatyta 12 parodų.
2012 metais iš viso Lietuvos pašto skyriuose buvo surengta per dešimt įvairiausių 
parodų. Didžiausio visuomenės susidomėjimo sulaukė Lietuvos krepšinio 
90-mečiui skirta paroda, kuri buvo eksponuojama šešiuose paštuose – Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Telšių centriniuose bei Anykščių pašte. 
Minint 94-ąjį Lietuvos pašto gimtadienį bendrovė antrus metus visus šalies vai-
kus Lietuvos paštas pakvietė dalyvauti piešinių konkurse tema „Per paštą – į 
pasaulį“. Iš viso Lietuvos paštas sulaukė daugiau kaip tūkstančio vaikų piešinių 
iš visos Lietuvos, kurie buvo eksponuojami Vilniaus centriniame pašte. 
Iš vaikų piešinių Lietuvos paštas praėjusiais metais išleido 2013 metų kalendorių. 
Pirkdami įš kalendorių gyventojai aukojo ir mažiesiems ligoniukams – 50 centų 
nuo kiekvieno parduoto kalendoriaus atiteko Lietuvos sveikatos mokslų univer-
siteto ligoninės Vaikų ligų klinikai paremti. 
Tradiciškai praėjusiais metais Lietuvos paštas paskelbė jau 42-ą kartą 
organizuojamą epistolinio rašinio konkursą, tema – „Parašyk laišką, kuo brangus 
vanduo“. Praėjusių metų pavasarį taip pat buvo apdovanoti ir 2011-ųjų episto-
linio rašinio konkurso nacionalinio etapo laureatai. 

Švietimas. 

Vienas svarbiausių praėjusiais metais įgyvendintas aplinkosauginis projektas – 
tradicinio automobilio pakeitimas į elektra varomu elektromobiliu „Tazzari Zero“. 
Tokia transporto priemonė penkis kartus ekonomiškesnis, nei iki tol naudotas 
Lietuvos pašto automobilis. Važinėdami elektromobiliu, Lietuvos pašto darbuo-
tojai prisideda ir prie aplinkos saugojimo – priešingai nei tradiciniai ar hibridin-
iai automobiliai, elektromobilis neteršia aplinkos kenksmingomis CO2 dujomis, 
sukeliančiomis šiltnamio efektą.
Antrus metus iš eilės daugiau kaip tūkstantis Lietuvos pašto darbuotojų prisidėjo 
prie aplinkosauginės ir švarinimosi akcijos „Darom 2012“. Įvairiuose šalies mies-
tuose Lietuvos pašto darbuotojai rinko šiukšles bei tvarkė aplinką, kurioje radinių 
buvo įvairių: nuo automobilių padangų iki nereikalingų baldų bei kilimų.

Aplinkosauga. 

Generalinė direktorė Lina Minderienė
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