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Gerbiami kolegos, klientai ir partneriai,

peržvelgdama praėjusius metus galiu pasidžiaugti, kad 2015-ieji Lietuvos paštui buvo sėkmingi! Mūsų bendrovė dar labiau sustiprino 
savo pozicijas ne tik pašto, bet ir finansinių paslaugų, mažmeninės prekybos rinkose. 

Vis gerėjantys veiklos ir finansiniai rezultatai, nepaisant kasmet mažėjančio tradicinių pašto paslaugų poreikio, įrodo, kad Lietuvos 
paštas yra pajėgus priimti XXI amžiaus iššūkius. Sparčiai populiarėjanti e. prekyba ir skaitmeninių technologijų plėtra tampa mums 
galimybe keistis, tobulėti ir žengti į priekį!

Sėkmingai įdiegta šiuolaikiška e. savitarnos sistema bei toliau plėtojama e. pristatymo paslauga iliustruoja, kad šiandien Lietuvos 
pašto darbas nukreiptas ne tik į dabartinių, bet ir į būsimų klientų poreikių patenkinimą ir lūkesčių išpildymą.

Turime išsikėlę ambicingą siekį – iki 2020-ųjų tapti vieni iš savo srities lyderių Vidurio Rytų Europoje. Jau dabar esame pirmieji re-
gione, sugebėję užmegzti tvirtus partnerystės ryšius su didžiausiomis, tarptautinėje rinkoje veikiančiomis Kinijos logistikos ir kurjerių 
bendrovėmis. Šiandien Lietuva yra tapusi tranzitine šalimi – „vartais“, per kuriuos siuntos iš Kinijos pristatomos į Europos šalis. Pernai 
per Lietuvos paštą gauta ir išsiųsta 59,8 mln. siuntų; palyginti su 2014-aisias, siuntų srautas išaugo net 12,8 proc.

Analitikai prognozuoja, kad e. prekyba ir toliau sparčiai augs, todėl jau dabar savo veiksmų planą perdėliojame taip, kad pajėgtume 
pristatyti vis didėjantį skaičių siuntų su pirkiniais, įsigytais tiek Lietuvos, tiek užsienio e. parduotuvėse. 

Investuojame į modernius ir aukščiausius šiuolaikinius standartus atitinkančius logistikos centrus. 2015 m. duris atvėrė didžiausias 
Lietuvos pašto logistikos centras, su juo net keliskart padidinsime darbo apimtį ir greičiau apdorosime augančius siuntų srautus.

Pernai Vilniuje atidarėme naujos koncepcijos klientų aptarnavimo centrą – „ateities paštą“. Erdviame, jaukiame ir modernia įranga 
aprūpintame Lietuvos pašto padalinyje užtikrinama aukščiausia klientų aptarnavimo kokybė, sparta ir komfortas. Per 2015 m. dau-
giau nei 100 paštų įrengti šiuolaikiški siuntų pakavimo savitarnos stendai. Siekiame, kad Lietuvos pašto paslaugos klientams būtų 
patogios naudotis.

2015-ieji buvo pelningi metai! Pernai bendrovė uždirbo 865 tūkst. eurų grynojo pelno, o Lietuvos pašto veiklos pajamos išaugo 12 
proc., jos siekė daugiau nei 69 mln. eurų. Augo pajamos, gautos iš pašto bei finansinių paslaugų, neadresuotosios reklamos pristaty-
mo, mažmeninės prekybos bei kitų paslaugų. 

Neabejoju, kad Lietuvos pašto sėkmės garantas – veržlių, stiprių ir profesionalių darbuotojų komanda. Savo darbuotojų profesionalumą 
pademonstravome dar 2015-ųjų pradžioje, kai Lietuvai įsivedus eurą teko atremti didžiulį iššūkį – tapti viena iš pagrindinių vietų, kur 
neatlygintinai keičiama valiuta. Ši užduotis, kuri pareikalavo susitelkimo ir aukščiausio profesionalumo, buvo įveikta puikiai!

Viliuosi, kad 2015 metais Lietuvos paštas pateisino savo akcininko – valstybės, klientų, verslo partnerių ir darbuotojų lūkesčius. Ir 
toliau sieksime būti Jums patikimu partneriu!  
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Pavadinimas Akcinė bendrovė Lietuvos paštas (toliau – Lietuvos paštas arba bendrovė)

Buveinės adresas J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius

Telefonas (8 700) 55 400

Faksas (8 5) 216 3204

El. paštas info@post.lt

Internetinis adresas www.lietuvospastas.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

Įregistravimo data                                                                                                                                                                                     2009 m. rugsėjo 14 d.

Pagrindinė veikla                                                                                                                     Pašto, logistikos ir finansinio tarpininkavimo paslaugos 

Bendrovės vizija – Lietuvos paštas 2020 metais – sėkmingai veikianti siuntimo paslaugų, finansinio tarpininkavimo ir mažmeninės 
prekybos bendrovė, viena iš savo srities lyderių Vidurio Rytų Europoje ir Lietuvos klientų pasirinkimas numeris vienas. 

Bendrovės misija – kokybiškai, patikimai ir profesionaliai teikti pašto, logistikos ir finansines paslaugas.

Bendrovės vertybės

Pažanga. Elektroninių paslaugų plėtra, inovacijos ir nuolatinis tobulėjimas Lietuvos paštui padės tapti moderniausia pašto bendrove 
Baltijos regione.
Efektyvumas. Siekdamas aukščiausių rezultatų optimaliomis sąnaudomis Lietuvos paštas taps geriausia valstybės valdoma įmone 
šalyje.
Kokybė. Gyventojams reikalingą, šiuolaikiškas paslaugas teikiantį ir aukščiausią jų kokybę užtikrinantį Lietuvos paštą klientai renkasi 
pirmiausia.
Patikimumas. Vykdydamas socialiai atsakingą veiklą, būdamas patikimas paslaugų teikėjas  ir verslo partneris Lietuvos paštas tam-
pa klientams priimtiniausia įmone ir vienu geriausių darbdavių Lietuvoje.

BENDROJI  INFORMACIJA

Ataskaitinis laikotarpis

Finansinių metų pradžia – 2015 m. sausio 1 d.
Finansinių metų pabaiga – 2015 m. gruodžio 31 d.

Kontaktiniai duomenys
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Svarbūs įvykiai, įvykę po finansinių 
metų pabaigos

Nuo 2016 m. sausio 1 d. bendrovė pradėjo taikyti naują nuolaidų 
sistemą, kuri paremta siunčiamų siuntų skaičiumi bei jų 
pristatymo geografija. Naujoji nuolaidų sistema taikoma sutartį 
su Lietuvos paštu sudariusiems verslo klientams, siunčiantiems 
daugiau nei 250 didžiųjų korespondencijos siuntų arba nuo 1 
tūkst. mažųjų korespondencijos siuntų per mėnesį. Siuntimo 
paslaugų kaina priklausys nuo išsiųstų siuntų skaičiaus ir „geo-
grafijos“, t. y. vietos, kur bus pristatoma siunta. Taikant nuolai-
das verslo klientams bus atsižvelgiama į 3 geografines siuntų 
pristatymo teritorijas: didmiesčius, rajonų centrus ir miestus, 
miestelius bei kaimo vietoves.

Svarbūs ataskaitinio laikotarpio 
įvykiai

2015 m. kovo 1 d. Lietuvos pašte baigtas litų keitimas į eurus. 
Nuo 2015 m. sausio 1 d. iki kovo 1 d. 330-yje Lietuvos paštų 
gyventojai į eurus išsikeitė 829 mln. Lt (240,1 mln. Eur).

2015 m. vasario 26 d. Kaune atidarytas naujas Lietuvos pašto 
logistikos centras, kuriame bus rūšiuojamos siuntos. Geo-
grafiniame Lietuvos centre įsikūręs logistikos centras suteiks 
pranašesnio susisiekimo galimybių, leis atitikti šiuolaikinius 
darbo bei logistikos standartus.

2015 m. balandžio 7 d.  Lietuvos pašto vadovų, darbuotojų, Li-
etuvos pašto darbuotojų profesinės sąjungos ir Lietuvos ryšių 
profesinės sąjungos vadovų ir atstovų konferencijoje patvirtinta 
nauja kolektyvinės sutarties redakcija. Naujoje kolektyvinėje 
sutartyje apibrėžti darbo apmokėjimo klausimai, įvesta nauja 
paštų klasifikacija, įteisinta regioninė politika, nežymių pokyčių 
taip pat pasiekta dėl atostogų, papildomo laisvo laiko ir kt.

2015 m. rugpjūčio 26 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimas Nr. 914 „Dėl Nacionalinės elektroninių 
siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sis-
temos nuostatų patvirtinimo“ (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/
dokpaieska.showdoc_l?p_id=1071739&p_tr2=2), kuriuo pat-
virtinti Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant 
pašto tinklą, informacinės sistemos nuostatai, taip pat  Lietu-
vos Respublikos Vyriausybei atskaitingos valstybės institucijos 
įpareigotos nuo 2016 m. sausio 1 d. viena kitai ir kitiems juri-
diniams bei fiziniams asmenims vietoj korespondencijos siuntų 
siųsti tik elektronines siuntas per šią sistemą, išskyrus tuos 
atvejus, kai būtina įteikti popierinį dokumento originalą. Kitoms 
valstybės institucijoms, biudžetinėms įstaigoms nuo 2016 m. 
sausio 1 d. rekomenduota naudoti E. pristatymo sistemą.

2015 m. lapkričio 20 d. Informacinės visuomenės plėtros 
komitetas  (IVPK) ir Lietuvos paštas pasirašė sutartį dėl 
Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto 
tinklą, informacinės sistemos  (E. siuntų pristatymo sistema) 
operatoriaus paslaugų teikimo.

2015 m. liepos mėn. Lietuvos paštas už beveik 1,7 mln. Eur 
pardavė apie 3 000 kv. m. ploto administracinį pastatą Vilniuje, 
A. Vivulskio gatvėje. Tai – vienas iš didžiausių tiek pagal plotą, tiek 
pagal vertę bendrovės parduotų nekilnojamojo turto objektų.

2015 m. spalio 29 d. Lietuvos paštas su „Danske Bank“ pasirašė 
paskolos sutartį iki 2018 m. spalio 31 d.  
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Akcininkai

Visų bendrovės akcijų savininkė yra valstybė. Įgyvendinant vals-
tybei nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamas teises 
bendrovėje, valstybei atstovauja Lietuvos Respublikos susisieki-
mo ministerija.

Bendrovė iki ataskaitinio laikotarpio nebuvo įsigijusi savų akcijų 
ir per 2015 metus savų akcijų neįsigijo ir neperleido. Kitų įmonių 
akcijų nebuvo įsigyta ir perleista.

Dividendų politika

Lietuvos paštas dividendus išmoka vadovaudamasis Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 20 
(2012 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 359 redakcija), kuriame 
yra nustatyti dividendų už valstybei priklausančias akcijas sky-
rimo principai.

Lietuvos paštas 2014 metais uždirbo 233 tūkst. Eur grynojo pel-
no ir 2015 metais akcininkams išmokėjo 187 tūkst. Eur iš 2014 
m. paskirstytinojo pelno.

Apdovanojimai

Sėkmingai dirbanti įmonė
Lietuvos pramonininkų konfederacijos surengtuose apdovano-
jimuose, kuriuose pagerbiamos ir plačiai visuomenei pristato-
mos sėkmingai Lietuvoje verslą kuriančios įmonės bei jų 
gabūs vadovai ir specialistai, Lietuvos paštas pelnė „Sėkmingai 
dirbančios įmonės“ apdovanojimą. Už sėkmingai 2015 metais 
vykdytą veiklą AB Lietuvos paštas buvo nominuotas ir ap-
dovanotas didelių įmonių grupėje. 

Įvertinimas už socialinio dialogo skatinimą
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2015 metais apdovano-
jo Lietuvos paštą sertifikatu už socialinį dialogą. Lietuvos įmonių 
socialinės atsakomybės veiklas vertino ir apdovanojimus skyrė 
speciali komisija. Bendrovę apdovanojimui nominavo Lietuvos 
pašto darbuotojų profesinė sąjunga.

Narystė ir tarptautinis bendradarbiavimas
Nuo 1992 metų Lietuva yra viena iš 192 Pasaulinės pašto 
sąjungos (PPS) (www.upu.int) šalių narių, o Lietuvos paštas yra 
Europos pašto operatorių asociacijos „PostEurop“, vienos iš PPS 
regioninių sąjungų (www.posteurop.org), ir Baltijos šalių paštų 
sąjungos (BPS) narys. Be to, jis dalyvauja Paslaugų kokybės ger-
inimo komiteto veikloje.

Lietuvos pašto narystė tarptautinėse pašto organizacijose lemia 
bendrovės tarptautinio bendradarbiavimo galimybes, yra svarbi 
plečiant ryšius, dalijantis pasiteisinusios praktikos patirtimi 
bei naujovėmis. Visa tai mums suteikia papildomų žinių, kurias 
tiesiogiai taikome darbe tobulindami paslaugas ir gerindami 
ryšius su klientais.

Lietuvos paštas yra Lietuvos verslo konfederacijos (ICC Lietuva), 
Investuotojų forumo narys, taip pat – Lietuvos pramonininkų 
konfederacijos neasocijuotasis narys. 

Bendrovės įstatinis kapitalas

Lietuvos pašto akcinis kapitalas yra 32 791 579 Eur.  Jį sudaro 
113 074 410 paprastųjų vardinių akcijų, kurių nominali vertė yra 
po 0,29 Eur.

Bendrovės akcijos fiksuojamos įrašais vertybinių popierių 
sąskaitoje, kurią nuo 2015 m. gruodžio 21 d. tvarko akcinė 
bendrovė Šiaulių bankas, prie kurio buvo prijungta reorganizuo-
ta akcinė bendrovė finansų maklerio įmonė „Finasta“. Akcinės 
bendrovės finansų maklerio įmonės „Finasta“ ir AB banko „Fi-
nasta“ teises ir pareigas perėmė akcinė bendrovė Šiaulių bankas.

Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas (toliau – 
Depozitoriumas) savo vertybinių popierių apskaitos sistemoje 
2015 m. sausio 1 d. pakeitė akcijų emisijos valiutą iš litų į eurus. 

AB FMĮ „Finasta“, vadovaudamasi šiuo Depozitoriumo atliktu 
pakeitimu, 2015 m. sausio 1 d. pakeitė akcijų nominalią vertę iš 
litų į eurus AB FMĮ „Finasta“ vertybinių popierių apskaitos sis-
temoje.
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Valdymo organai

Pagal Lietuvos pašto įstatus bendrovės valdymo organai yra 
visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir generalinis direk-
torius. Stebėtojų taryba bendrovėje nesudaroma. Bendrovės 
valdyba atstovauja akcininkams ir atlieka priežiūros bei 
kontrolės funkcijas.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos priimti raštiški 
sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo sprendi-
mams.

Bendrovės valdyba yra kolegialus organas, kurį sudaro penki 
nariai. Valdybos nariai renkami ketveriems metams. Valdybos 
pirmininką iš savo narių renka valdyba. Valdybos narius renka 
visuotinis akcininkų susirinkimas. 

Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo 
atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareigybės 
nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Generalinis direkto-
rius yra bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas yra vienasmenis 
bendrovės valdymo organas, kuris pagal savo įgaliojimus organ-
izuoja kasdieninę bendrovės veiklą.

Valdybos nariai (2015 m. gruodžio 31 d. duomenys)

Vardas, pavardė Pareigos Išsilavinimas Kadencijos pradžia

Alfonsas Macaitis Susisiekimo ministro patarėjas
Kauno politechnikos institutas (dab. 
Kauno technologijos universitetas),         
Radioelektronikos fakultetas

2014-11-17

Janina Laskauskienė

Susisiekimo ministerijos Biudžeto 
ir valstybės turto valdymo departa-
mento Biudžeto programų vertinimo 
skyriaus vedėja

Vilniaus universitetas, Ekonomikos 
fakultetas; finansų ir kredito specialybės 
mokslai, diplomuoto ekonomisto kvalifi-
kacija

2012-02-07

Irma Kirklytė
Susisiekimo ministerijos Teisės 
skyriaus vedėja Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas 2012-08-20

Linas Sasnauskas UAB „Carlsen Baltic“ finansų direk-
torius

Stokholmo aukštoji ekonomikos mokykla 
(Stockholm School of Economics (SSE), 
tarptautinė vadyba

2012-06-14

Jonas Butautis
„Magnetic MRO AS“ generalinis 
direktorius

Vytauto Didžiojo universitetas, verslo 
administravimo magistras 2014-06-30
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Bendrovės vadovybė (2015 m. gruodžio 31 d. duomenys)

Vardas, pavardė Pareigos Išsilavinimas

Lina Minderienė Generalinė direktorė Vilniaus universitetas, finansų ir kredito specialybės moks-
lai; ekonomisto kvalifikacija (1993 m.)

Kęstutis Jaržemskas Finansų tarnybos direktorius Kauno technologijos universitetas, Ekonomikos ir vadybos 
fakultetas. Vadybos ir verslo administravimo magistro kvali-
fikacinis laipsnis; specializacija: finansų vadyba (2002 m.)

Gytis Kundrotas Teisės ir administravimo tarnybos 
direktorius 

Vilniaus universitetas, vientisųjų studijų teisės programa; 
teisės magistro kvalifikacinis laipsnis (2003 m.)

Aurimas Čiagus Pardavimų tarnybos direktorius Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas; verslo admi-
nistravimas ir vadyba (2006 m.)

Rasa Radzevičienė Pašto operacijų tarnybos direktorė Vilniaus universitetas, vadybos ir verslo administravimo 
programa; vadybos ir verslo administravimo bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis (2007 m.)

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

Aurika Pelanienė Buhalterinės apskaitos departamen-
to vadovė, vyriausioji buhalterė

Vilniaus universitetas, ekonominės informatikos mokslai; 
ekonomisto kvalifikacija (1990 m.)

2015 m. pasikeitė Pardavimų tarnybos direktorius: iki 2015 
m. liepos 22 d. Pardavimų tarnybos direktoriaus pareigas ėjo 
Arūnas Venckavičius, o nuo 2015 m. gruodžio 1 d. šiai tarnybai 
pradėjo vadovauti Aurimas Čiagus, turintis sėkmingos darbo 
patirties pardavimo ir elektroninės prekybos srityse. Iki šiol jis 
vadovavo internetinei parduotuvei „Barbora“, prieš tai ėjo Pigu.lt 
rinkodaros vadovo pareigas.

Bendrovės vadovybei 2015 m. priskaičiuotas darbo užmokestis  
sudarė 271,5 tūkst. Eur, 2014 metais – 256,4 tūkst. Eur.
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Bendrovė 2015 m. gruodžio 31 d. turėjo tris pavaldžias įmones: 
UAB „Baltic Post“, UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“, 
UAB „LP mokėjimų sprendimai“. 

Bendrovės struktūra

Dabartinę struktūrą sudaro generalinis direktorius, 5-ių 
tarnybų direktoriai (Finansų, Pardavimų, Pašto operacijų, Teisės 
ir administravimo, Pašto tinklo) ir 20 departamentų, iš kurių 5 – 
Informacinių technologijų, Vidaus kontrolės ir audito, Personalo, 
Rinkodaros ir komunikacijos bei Verslo vystymo – yra tiesiogiai 
pavaldūs generaliniam direktoriui.
Bendrovė filialų ir atstovybių neturi. 

UAB „Baltic Post“ UAB „Lietuvos pašto 
finansinės paslaugos“

UAB „LP mokėjimų spren-
dimai“

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.
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proc., jos siekė 69 027 tūkst. Eur. Pajamų augimą labiausiai 
lėmė pašto paslaugos – už jas pajamų gauta 12,8 proc. daugiau 
negu prieš metus. 

2015 m. EBITDA sudarė 2 558 tūkst. Eur,  ir, palyginti su 2014 m. 
(2 595 tūkst. Eur), buvo 1,4 proc. mažesnė. 

VEIKLOS APŽVALGA

2015 metai Lietuvos paštui buvo sėkmingi – bendrovė 
uždirbo 865 tūkst. Eur grynojo pelno, nepaisant vis sparčiau 
populiarėjančių elektroninių kanalų ir dėl to mažėjančio 
tradicinių pašto paslaugų poreikio. 

Bendrovei pavyko 2015 metais veiklos pajamas padidinti 12,0 

2015 m. 2014 m. 2013 m.
Veiklos rodikliai
Suteikta paslaugų, tūkst. vnt. 172 338 182 290 183 010

Suteikta UPP, tūkst. vnt. 16 994 17 732 17 400

Investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, tūkst. Eur 2 225 2 435 1 036
Darbuotojų skaičius 
Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 5 678 5 897 6 003

Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius, etatai 4 682 4 737 4 911

Finansiniai rodikliai, tūkst. Eur 
Veiklos pajamos 69 027 61 648 58 095

Pardavimo pajamos 67 702 60 742 57 192

Veiklos pelnas 1 076 631 3 642

EBITDA 2 558 2 595 5 550
Pelnas prieš apmokestinimą 1 056 739 3 609

Grynasis pelnas 865 233 3 070

Ilgalaikis turtas 47 821 48 288 43 528

Trumpalaikis turtas 28 336 44 634 28 311

Iš viso turto 76 157 92 923 71 839

Nuosavas kapitalas 34 388 33 667 35 890

Pelningumas, proc.

Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2,5 0,7 8,6

Turto grąža (ROA) 1,1 0,3 4,3

Veiklos pelno marža 1,6 1,0 6,4
EBITDA marža 3,8 4,3 9,7
Pelno prieš apmokestinimą marža 1,6 1,2 6,3

Grynojo pelno marža 1,3 0,4 5,4

Finansų struktūra
Įsiskolinimo koeficientas 0,5 0,6 0,5
Nuosavo kapitalo ir turto santykis 0,5 0,4 0,5
Einamojo  likvidumo koeficientas 1,0 0,8 0,9

Turto panaudojimo efektyvumas

Ilgalaikio turto apyvartumas 1,4 1,3 1,3

Atsargų apyvartumas 31,0 41,9 39,4

Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas 10,1 17,6 12,1
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Didžiausią pardavimo pajamų dalį – 58,0 proc. – sudarė paja-
mos iš pašto paslaugų, nors skaičiuojant pagal paslaugų skaičių 
jos sudarė 35 proc. visų paslaugų.

Pajamos   

Lietuvos paštas 2015 m. iš savo veiklos gavo 69 027 tūkst. Eur 
paja¬mų, t. y. 12,0 proc. daugiau nei per 2014 metus. Pardavimo 
pajamos sudarė 67 702 tūkst. Eur, taigi per metus išaugo 11,5 
proc.

Pašto paslaugos. Iš pašto paslaugų teikimo Lietuvos paštas 
uždirbo 39 264 tūkst. Eur, taigi 12,8 proc. daugiau nei 2014 m., 
tai labiausiai lėmė bendrovės pardavimo pajamų augimą. 

2015 m. per Lietuvos paštą gauta ir išsiųsta 59,8 mln. siuntų. 
Tai net 12,8 proc. daugiau nei 2014 metais, kai buvo gauta ir 
išsiųsta 53,0 mln. siuntų. Išaugusiam siuntų srautui didžiausios 
įtakos turėjo Lietuvos pašto bendradarbiavimas su Kinijos 
rinkoje veikiančiomis tarptautinėmis logistikos bei kurjerių 
bendrovėmis pristatant siuntas iš Kinijos į Europos šalis.

Pajamos iš universaliųjų pašto paslaugų (UPP), palyginti su 
2014 m. duomenimis, padidėjo 11,1 proc., nors suteiktų UPP 
mažėjo. Pajamų augimą nulėmė tarptautinių pašto siuntų 
gausėjimas ir UPP didžiausių tarifų pasikeitimas nuo 2014 m. 
rugpjūčio 1 d. 

Pajamų iš pašto paslaugų verslo klientams gauta 14,5 proc. 
daugiau, nes išsiųsta ir gauta  21,4 proc. daugiau pašto siuntų. 
Tam įtakos turėjo Lietuvos pašto bendradarbiavimas su Kinijos 
bendrovėmis. 

Kurjerių paslaugos. Pajamos iš kurjerių paslaugų sumažėjo 
23,6 proc. Šių paslaugų teikimas perduotas patronuojamajai 
įmonei UAB „Baltic Post“.

Finansinės paslaugos. Pajamų iš finansinių paslaugų 2015 
metais gauta 11 799 tūkst. Eur, arba 4,8 proc. daugiau negu 
2014 metais, bet jų dalis pardavimo pajamose toliau mažėjo ir 
2015 m. sudarė 17,4 proc. bendrovės pardavimo pajamų (2014 
m. – 18,5 proc.). 

Finansinių paslaugų rinka nuolat mažėja vartotojams vis 
dažniau renkantis internetą kaip alternatyvą tradicinėms 
mokėjimo paslaugoms. Pensijų ir kitų išmokų pristatymo ir 
išmokėjimo apimtis tolygiai mažėja dėl natūralaus pensininkų 
skaičiaus mažėjimo.

Didžiausią pajamų augimą iš finansinių paslaugų per 2015 me-
tus bendrovė pasiekė iš vartojimo kreditų tarpininkavimo. Šių 
paslaugų pajamos, palyginti su 2014 m. duomenimis, padidėjo 
37,9 proc.

Kitos paslaugos. Bendrovė taip pat teikia periodinių leidinių 
prenumeratos, neadresuotosios reklamos, mažmeninės preky-
bos bei kitas paslaugas. Už šias paslaugas 2015 m. gauta              
15 012 tūkst. Eur pajamų, per metus jos padidėjo 19,6 proc., su-
darydamos sudarė 22,1 proc. visų pardavimo pajamų. Labiausiai 
augo papildomos pašto paslaugos už Kinijos bendrovės siuntų 
vežimą, 6,1 proc. didėjo mažmeninės prekybos pajamos už par-
duotas prekes.

2015 metais Lietuvos paštas įdiegė e. savitarnos sistemą ir verslo 
įmonėms bei kitoms organizacijoms, institucijoms pradėjo teikti 
naują elektroninę paslaugą – e. savitarną. Naujos elektroninės 
paslaugos naudotojai ne tik patys ruošia siuntas išsiųsti, bet 
ir prisijungę prie e. savitarnos paskyros gali sekti visų savo 
siunčiamų registruotųjų siuntų statusą, užsisakyti papildomų 
pašto paslaugų. Verslo klientams, kurie registruotąsias siuntas 
teikia per e. savitarnos sistemą, numatytos specialios nuolaidos.

Gruodžio mėnesį Vilniuje, prekybos centre „BIG Vilnius“, atidar-
ytas pirmasis naujos koncepcijos klientų aptarnavimo centras. 
Erdviame, jaukiame ir modernia įranga aprūpintame Lietuvos 
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pašto padalinyje bus teikiamos visos pašto ir finansinio tarpin-
inkavimo paslaugos, užtikrinant aukščiausią aptarnavimo 
kokybę, spartą ir komfortą klientams.

Naujajame prekybos ploto centre įrengta klientų srauto  
valdymo sistema, su kuria užtikrinamas operatyvus aptarnavi-
mas ir maksimaliai sutrumpinamas klientų laukimo laikas. 
Klientų aptarnavimo centre lankytojų patogumui veikia savi-
tarnos parduotuvė, kurioje bus galima įsigyti atnaujinto asorti-
mento prekių.

2015 m. daugiau nei 100 paštų įrengti šiuolaikiški siuntų 
pakavimo savitarnos stendai, kur gyventojai gali rasti ne tik 
reikiamų medžiagų siuntai kokybiškai supakuoti, bet ir pasiska-
ityti patarimų, kaip pasirūpinti savo siunta, kad būtų užtikrintas 
saugus ir kokybiškas jos pristatymas.

2015 m. Lietuvos pašto finansinių paslaugų „PayPost“ skyriu-
ose pradėta teikti nauja paslauga: čia galima įsigyti „Ticket 
Market“ platinamų bilietų į įvairius kultūros ir sporto renginius.

Veiklos sąnaudos

Palyginti su 2014 m., veiklos sąnaudos padidėjo 11,4 proc., jos 
sudarė 67 951 tūkst. Eur.

Didžiausią veiklos sąnaudų dalį, t. y. 54,0 proc., sudarė su dar-
buotojais susijusios sąnaudos, kurios buvo 6,5 proc. didesnės 
nei prieš metus, nepaisant to, kad bendras darbuotojų skaičius 
sumažėjo. Su darbuotojais susijusių sąnaudų padidėjimui įtakos 
turėjo minimalios mėnesinės algos padidinimas, kolektyvinėje 
darbo sutartyje nuo 2015 m. balandžio 1 d. įsigalioję darbo 
užmokesčio pakeitimai ir naujos projektinės veiklos darbo vi-
etos.

2015 metais labiausiai – 43,5 proc. – išaugo tarptautinio pašto 
vežimo ir atsiskaitymų su užsienio paštais sąnaudos, jos sudarė 
18,6 proc. veiklos sąnaudų. Šiuos pokyčius nulėmė išaugusi 
siunčiamųjų tarptautinių siuntų apimtis ir padidėjusios tarptau-
tinio vežimo kainos.

Įtakos bendrovės sąnaudų didėjimui turėjo ir transporto nuomos 
sąnaudų padidėjimas 6,2 proc. dėl pašto siuntų pristatymo au-
tomobiliais plėtros. Bendrovė iš laiškininkų nuomoja automobil-
ius pašto siuntų pristatymui. 2015 m. gruodžio 31 d. pristatymo 
apylinkių, kuriose pašto siuntos pristatomos automobiliais, 
skaičius siekė 1 364, tai 283 apylinkėmis daugiau negu prieš 
metus.

Kitos sąnaudos buvo 4,7 proc. didesnės nei 2014 metų pabai-
goje. Šį pokytį lėmė siuntų vežimo iš Kinijos į Lietuvą sąnaudos, 
taip pat padidėjusios patalpų nuomos naujajame Lietuvos 
pašto logistikos centre sąnaudos ir mokesčių sąnaudos dėl 
neleidžiamos PVM atskaitos.
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Veiklos rezultatai

Lietuvos paštas 2015 m. dirbo pelningai.

2015 m. EBITDA buvo 2 558 tūkst. Eur, tai 1,4 proc. mažiau negu 
2014 m., kai EBITDA sudarė 2 595 tūkst. Eur.

2015 m. pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio, sudarė 1 056 
tūkst. Eur, tai – 43,0 proc. daugiau nei praėjusiais metais.

2015 metų grynasis pelnas sudarė 865 tūkst. Eur, grynojo pelno 
marža – 1,3 proc. Prieš metus buvo gauta 233 tūkst. Eur grynojo 
pelno, grynojo pelno marža sudarė 0,4 proc.

Balansas

Per 2015 metus Lietuvos pašto turtas sumažėjo 18,0 proc. ir 
sudarė 76 157 tūkst. Eur.

2015 m. ilgalaikis turtas bendrojoje turto struktūroje sudarė 
62,8 proc., t. y. per metus sumažėjo 1,0 proc. iki 47 821 tūkst. 
Eur. 

Trumpalaikio turto per metus sumažėjo 36,5 proc., jis sudarė 
37,2 proc. viso turto, nes likvidžiausio turto – pinigų ir jų 
ekvivalentų – sumažėjo 86,4 proc. dėl 2014 m. banko pasko-
los vykdant litų keitimą į eurus, kaip ir numato Euro įvedimo 
įstatymas. Bendrovė buvo įgaliota keisti litus į eurus 60 dienų 
po euro įvedimo. Šiai paslaugai vykdyti Lietuvos paštui buvo 
suteikta 58 mln. Eur paskola, kurią bendrovė  grąžino iki  2015 
m. kovo 4 d. 

Per 2015 m. nuosavas kapitalas padidėjo 2,1 proc. – iki 34 388 
tūkst. Eur ir sudarė 45,2 proc. 

2015 m. gruodžio pabaigoje bendrovės įsipareigojimai buvo 
29,5 proc. mažesni nei prieš metus dėl finansinių skolų, kurias 
sudarė banko paskolos litų keitimui į eurus, sumažėjimo 64,9 
proc.

Investicijos

2015 metais Lietuvos pašto investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį  turtą sudarė 2 225 tūkst. Eur.      

Ilgalaikio materialiojo turto įsigyta už 2 103 tūkst. Eur. Inves-
ticijos buvo skirtos Pašto skirstymo departamento, Vilniaus ir 
Marijampolės paštų klientų aptarnavimo ir darbo vietoms ger-
inti, rekonstrukcijai ir prekybinės vietos koncepcijos projektui, 
informacinių technologijų įrangai ir transportui įsigyti. 

Nematerialiojo turto investicijas sudaro įsigytos licencijos ir 
programinė įranga
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Reguliavimas

Pašto paslaugų teikimo teisinius pagrindus, pašto paslaugų 
teikėjų ir naudotojų santykius, teises ir pareigas, atsakomybę ir 
žalos atlyginimą nustato LR pašto įstatymas.

Pašto įstatymas įpareigoja UPP teikėją visiems naudotojams 
vienodomis sąlygomis užtikrinti universaliosios pašto paslau-
gos nenutrūkstamą teikimą Lietuvos Respublikos teritorijoje ne 
mažiau kaip 5 darbo dienas per savaitę.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė įpareigojo Lietuvos paštą 
7 metus teikti universaliąją pašto paslaugą visoje Lietuvos 
Respublikos teritorijoje. 2012 11 08 įstatymu Nr. XI-2379 (Žin., 
2012, Nr. 135-6867) nustatyta, kad akcinė bendrovė Lietuvos 
paštas yra universaliosios pašto paslaugos teikėja iki 2019 m. 
gruodžio 31 d. Universalioji pašto paslauga (UPP) – teisės ak-
tais nustatytos kokybės pašto paslaugos, kurios už prieinamą 
kainą turi būti teikiamos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje 
visiems tokią paslaugą pageidaujantiems gauti naudotojams.

Ryšių reguliavimo tarnyba pagal pašto siuntų svorio pakopas 
tvirtina universaliosios pašto paslaugos didžiausius tarifus. Va-
dovaudamasis patvirtintais didžiausiais leistinais UPP tarifais, 
naujus universaliųjų ir kitų pašto paslaugų tarifus tvirtina Lietu-
vos pašto generalinis direktorius savo įsakymais.

Universaliųjų pašto paslaugų tarifai privalo būti pagrįsti 
teikiamų universaliųjų pašto paslaugų sąnaudomis, tačiau 
prieinami visiems pašto paslaugų naudotojams, skaidrūs ir ne-
diskriminaciniai. Jeigu Ryšių reguliavimo tarnyba UPP teikėjui 
didžiausius UPP tarifus nustato mažesnius už pašto paslaugų 
sąnaudas, šių sąnaudų ir tarifų skirtumas turi būti paden-
giamas Vyriausybės nustatyta tvarka iš valstybės biudžete 
numatytų lėšų.

Periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių pre-
numeratoriams paslauga nepriskiriama UPP, tačiau pašto pa-
slaugos teikėjas, Vyriausybės įpareigotas teikti UPP, privalės 
pristatyti periodinius leidinius kaimo gyvenamųjų vietovių pre-
numeratoriams. 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 sis-
temos reikalavimus, taip pat kitus su sąnaudų apskaitos sistema 
susijusius reikalavimus.

Jeigu Vyriausybė pagal iš anksto patvirtintus kriterijus periodinių 
leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratori-
ams paslaugos tarifus nustatys mažesnius už šios paslaugos 
sąnaudas, tokių sąnaudų ir tarifų skirtumas bus padengiamas 
Vyriausybės nustatyta tvarka iš valstybės biudžete numatytų 
lėšų. 

2011 m. vasario 24 d. bendrovė gavo mokėjimo įstaigos licenciją. 
Ši licencija suteikia teisę teikti šias paslaugas:
- paslaugas, kuriomis sudaromos sąlygos grynuosius pinigus 
įmokėti į mokėjimo sąskaitas, ir visas su mokėjimo sąskaitos 
tvarkymu susijusias operacijas;
- paslaugas, kuriomis sudaromos sąlygos grynuosius pinigus 
išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visas su mokėjimo sąskaitos 
tvarkymu susijusias operacijas;
- mokėjimo operacijų vykdymą, įskaitant lėšų pervedimą į 
mokėjimo sąskaitą, atidarytą naudotojo mokėjimo paslaugų 
teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje: - tiesi-
oginio debeto pervedimų vykdymą, įskaitant vienkartinius tie-
sioginio debeto pervedimus; - mokėjimo operacijų vykdymą 
naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone; - kredito 
pervedimų vykdymą, įskaitant periodinius pervedimus;
- mokėjimo priemonių išdavimą ir (arba) priėmimą;
- pinigų perlaidas.

Šiuo metu pagal mokėjimo įstaigos licenciją teikiamos visos 
paslaugos, išskyrus mokėjimo priemonių išdavimą ir (arba) 
priėmimą.
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paslaugų vartotojams siūloma elektroninėje erdvėje. Lietu-
vos paštas internetu siūlo užsisakyti Lietuvos ir užsienio šalių 
leidinių,  bendrovės elektroninėje parduotuvėje užsisakyti 
filatelinės produkcijos, kuri pristatoma Lietuvoje pirkimo metu 
pasirinktu prekių pristatymo būdu. 

Rinkos

Pagal Ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – RRT) ataskaitos du-
omenis 2015 m. gruodžio 31 d. pašto paslaugų rinkoje iš viso 
veikė 66 ūkio subjektai, iš kurių realiai veiklą vykdė 53 ūkio 
subjektai, t. y. 80,3 proc. visų įrašytų į pašto paslaugos teikėjų 
sąrašą.

2015 m. IV ketvirtį į pašto paslaugos teikėjų sąrašą buvo įrašyti 
3 ūkio subjektai – Aleksas Sinkevičius, UAB „Itella Logistics“ ir 
UAB „Invicte“. Išbraukti 5 ūkio subjektai – Laurynas Ovsiukas, 
UAB „Skubių siuntų sprendimai“, UAB „Naujoji tvarka“, UAB „OS-
WEE“ ir UAB „Verslo sprendimų ir paslaugų grupė“.

RRT duomenimis, bendra pašto paslaugų rinka, vertinant pagal 
pajamas, 2015 m. IV ketvirtį, palyginti su 2014 m. IV ketvirčiu, 
padidėjo 13,1 proc. nuo 30,8 iki 34,9 mln. Eur. Pajamos, gautos 
už siuntas, siunčiamas pašto tinklu, 2015 m. IV ketvirtį išaugo 
5,1 proc., o pajamos, gautos už siuntas, įteiktas asmeniškai 
pasirašytinai (per pasiuntinį), – 20,4 proc. 

Viešasis tinklas

Lietuvos paštas, vykdydamas UPP teikimo vietų išdėstymo 
reikalavimus, privalo išlaikyti tam tikrą paštų tinklą. Pagal su-
sisiekimo ministro 2013 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 3-46 „Dėl 
Universaliosios pašto paslaugos teikėjo viešojo pašto tinklo 
charakteristikų patvirtinimo“ nuostatas kaimo gyvenamosiose 
vietovėse vienos seniūnijos teritorijoje turi būti ne mažiau kaip 
viena UPP teikimo vieta arba UPP teikėjo agentų darbo vieta. 

2015 m. gruodžio 31 d. Lietuvos paštas turėjo 793 universaliųjų 
pašto paslaugų (UPP) teikimo vietų tinklą, kurį sudarė: 637 sta-
cionarieji paštai (miestuose – 192, kaimuose – 445), 22 pašto 
poskyriai (19 – miestuose, 3 – kaimuose), 133 UPP teikimo vi-
etos kaimuose, aptarnaujamos 27 kilnojamųjų paštų, ir 1 UPP 
teikimo – pašto agento vieta.

Per 2015 m. iš viso UPP teikimo vietų skaičius sumažėjo 18 
vienetų, iš jų 1 vieta miesto gyvenamojoje vietovėje ir 17 kaimo 
gyvenamosiose vietovėse.

2015 m. gruodžio 31 d. perteklinį (daugiau nei vienas paštas 
seniūnijoje) paštų skaičių kaimo vietovėse sudarė 70 paštų. Per 
2015 m. sumažėjo 19 perteklinių paštų.

2015 m. gruodžio 31 d. bendrovės finansinių paslaugų tinklą 
„PayPost“ sudarė  177 skyriai. „PayPost“ skyriuose teikia-
mos tradicinės finansinės paslaugos, tokios kaip mokesčių 
mokėjimas, pinigų perlaidų siuntimas ir gavimas, vartojimo 
kreditų išdavimas, taip pat draudimo, LP mokėjimo sąskaitų 
atidarymo, bilietų į kultūrinius bei sporto renginius pardavimo 
paslaugos.

Patronuojamoji įmonė UAB „Baltic Post“ valdo 80-ies siuntų 
savitarnos terminalų LP EXPRESS tinklą 41-ame šalies mieste. 
LP EXPRESS – tai didžiausias Lietuvoje visą parą veikiančių 
siuntų savitarnos terminalų tinklas, išdėstytas tose vietose, ku-
riose didžiausi klientų srautai (prekybos centrai, degalinės ir 
pan.). LP EXPRESS terminalais siuntas galima siųsti ne tik Li-
etuvoje, bet ir į 22 Europos šalis.

Pagrindinės bendrovės paslaugos

Pašto (universalioji pašto paslauga, kitos pašto paslaugos);

Kurjerių (siuntiniai, kitos kurjerių siuntos, įteikiamos 
asmeniškai pasirašytinai (per pasiuntinį);

Finansinio tarpininkavimo (įmokų, mokesčių priėmimas, 
pinigų perlaidos, pensijų ir pašalpų išmokėjimas, tarpininkavi-
mas išduodant vartojimo kreditus, mokėjimo sąskaitos);

Mažmeninės prekybos (prekių pardavimas per fizinį pašto 
tinklą ir elektroninius kanalus).

Atsižvelgiant į elektroninių paslaugų plėtrą ir aktyvų vartotojų 
naudojimąsi elektroninės prekybos galimybėmis, vis daugiau 
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Lietuvos paštas pagal pajamas, gautas už siuntas, siunčiamas 
pašto tinklu, 2015 m. IV ketvirtį užėmė didžiąją rinkos dalį – 
93,0 proc. Bendroje pašto paslaugos rinkoje pagal 2015 m. IV 

ketvirtį gautas pajamas bendrovė taip pat užėmė didžiausią 
rinkos dalį – 42,8 proc., patronuojamosios įmonės UAB „Baltic 
Post“ rinkos dalis sudarė 4,1 proc.

Lietuvos banko duomenimis, 2016 m. sausio 1 d. Viešajame 
mokėjimo įstaigų sąraše buvo įregistruota 40 mokėjimo įstaigų. 
Iš visų mokėjimo įstaigų 27 turėjo licencijas, suteikiančias 
teisę teikti mokėjimo paslaugas Lietuvos Respublikoje ir ki-
tose Europos Sąjungos valstybėse narėse, 13 įstaigų turėjo 
mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencijas, galiojančias tik Li-
etuvos Respublikoje ir numatančias, kad mokėjimo įstaigos per 
pastaruosius 12 mėn. įvykdytų mokėjimo operacijų sumos vid-
urkis būtų ne didesnis kaip 3 mln. Eur per mėn.

Lietuvos banko duomenimis, Lietuvos paštas per 2015 m., 
kaip ir ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais, pagal suteiktų 
mokėjimo paslaugų apimtį užėmė reikšmingą visos mokėjimo 
įstaigų sistemos dalį. 2015 m. šios bendrovės pajamos iš 
mokėjimo paslaugų teikimo veiklos sudarė 46 proc. visų 
mokėjimo įstaigų mokėjimo paslaugų pajamų, apyvarta – 52 
proc. visų mokėjimo įstaigų bendros mokėjimo operacijų apy-
vartos. Palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, šie 
santykiniai dydžiai padidėjo atitinkamai 7 ir 9 proc..

Įmokų priėmimo rinkoje pagrindiniai konkurentai yra bankai, 
kredito unijos, PC „Maxima“, „Perlo“ terminalai ir kt. Mokėjimo 
įstaiga UAB „Perlo paslaugos“ 2015 m. papildė savo tarpininkų, 
per kuriuos teikia mokėjimo paslaugas, sąrašą. Šiuo metu į 
Viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą įtraukta penkiolika mokėjimo 
įstaigos UAB „Perlo paslaugos“ tarpininkų.

Lietuvos banko duomenimis, 2015 m. gruodžio 31 d. į Viešąjį 
vartojimo kredito davėjų sąrašą įrašytos 66 įmonės (ne kredito 
įstaigos), turinčios teisę teikti vartojimo kreditus. Vartojimo 
kreditų rinka, nepaisant gana didelio vartojimo kredito davėjų 
skaičiaus, yra gana koncentruota, 2015 m. 6 vartojimo kreditų 
davėjai buvo išmokėję 65 proc. visų vartojimo kreditų gavėjams 
suteiktų paskolų. Daugiausia vartojimo kreditų buvo suteiku-
sios įmonės, šiuos kreditus teikiančios pagal susietojo vartojimo 
kredito sutartis (lizingo).

Lietuvos pašto rinkos dalis, skaičiuojant pajamas, 
proc.

2015 m. IV Ketvirtis 2014 m. IV ketvirtis

Už siuntas, siunčiamas pašto tinklu 93,0 92,0

Už siuntas, įteiktas asmeniškai pasirašytinai (per pasiuntinį)
  2,3 3,2

Bendroje pašto paslaugos rinkoje 42,8 45,8
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Bendrovės klientai ir pagrindinės jų 
grupės

Lietuvos paštas paslaugas teikia tiek gyventojams, tiek įvairioms 
įmonėms bei organizacijoms, bendradarbiauja su užsienio šalių 
pašto įstaigomis. 

Lietuvos pašto klientai skirstomi į du stambius segmentus – tai 
klientai, perkantys paslaugas paštuose (toliau – pašto langelio 
klientai), ir su bendrove sutartis sudarę verslo klientai.

2015 metais  pajamų iš pašto langelio klientų dalis bendrosiose 
pardavimo pajamose sudarė 31,3 proc., o  iš verslo klientų – 68,7 
proc.

Paslaugų kokybė

Teikdamas universaliąsias pašto paslaugas (UPP) Lietuvos 
paštas privalo laikytis nustatytų paslaugų kokybės gairių. UPP 
kokybė – pirmenybinių ir nepirmenybinių pašto koresponden-
cijos siuntų siuntimas ir pristatymas.

UPP kokybės reikalavimai (standartai) nustatyti Lietuvos 
Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. spalio 12 d. įsakymu 
Nr.3-495 (Žin.,2004, Nr.157-5742; 2007, Nr.91-3670) pat-
virtintame Universaliosios pašto paslaugos kokybės reikalavimų 
vidaus korespondencijos siuntoms apraše.

Bendrovė kiekvienais metais vykdo paslaugų kokybės tikrinimą, 
kurį atlieka nepriklausoma kokybės tikrinimo organizacija. Pa-
slaugos kokybės tikrinimo metodika pagrįsta Europos standar-
tu ir naudojama visose Europos šalyse.

Lietuvos paštas aktyviai dalyvauja Pasaulinės pašto sąjungos, 
Europos pašto operatorių asociacijos „PostEurop“ bei Paslaugų 
kokybės gerinimo komiteto veikloje, kur nustatomi ir die-
giami pašto teikiamų paslaugų kokybės standartai.  Bendrovė  
įgyvendino Europos standartą LST EN 14012 „Pašto paslau-
gos. Paslaugų kokybė. Skundų tvarkybos principai“ ir įdiegė 
centralizuotą skundų registracijos sistemą pagal šį standartą.

Vidaus pirmenybinių pašto korespond-
encijos siuntų siuntimo ir pristatymo 
Lietuvoje tyrimo 2015 metų rodikliai

Lietuvos paštas stiprina bendradarbiavimą su užsienio šalių 
pašto operatoriais, siekdamas gavėjams užtikrinti kokybiškesnį 
pašto siuntų pristatymą. Žalą dėl prarastų, sugadintų iš / į 
Lietuvą siųstų pašto siuntų pastaraisiais metais dažniausiai 
tenka atlyginti būtent užsienio šalių paštams.  Atsakomybę dėl 
didžiosios dalies – net 95 proc. – 2015 m. prarastų ar sugadintų 
siuntų prisiėmė ir žalos atlyginimo kompensacijas išmokėjo 
užsienio šalių pašto operatoriai. 

Terminas Kiekybinis kriterijus Rezultatai

D + 1 85 proc. pirmenybinių korespondencijos siuntų 81,1 proc.

D + 3 97 proc. pirmenybinių korespondencijos siuntų 99,0 proc.

Klientų grupė Pardavimo 
pajamos  Pašto paslaugos Pasiuntinių 

paslaugos
Finansinės 
paslaugos  Kitos paslaugos

Pašto langelio klientai 31 33 2 23 35

Sutartis sudarę klientai 69 67 98 77 65

2015 m. pajamų pasiskirstymas pagal klientus, proc.
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Darbuotojai

Per 2015 metus Lietuvos pašto darbuotojų skaičius sumažėjo 
219 darbuotojų – nuo 5 897 iki 5 678. Daugiau kaip pusė 
darbuotojų dirba ne visu etatu, kadangi dėl nedidelio darbo 
krūvio kaime ir sezoniškumo dažnai nepakanka darbo visam 
etatui nustatyti. Ši tendencija bendrovėje išliko ir 2015 m. 

2015 m. vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius sudarė 4 682 
etatus, t. y., palyginti su 2014 m. duomenimis, sumažėjo 55 et-
atais. 

Bendrasis metinis darbo užmokesčio 
fondas, apibendrintos vidutinės 
mėnesinės algos pagal einamas parei-
gas 

2015 metais darbo užmokesčiui su soc. draudimu, įskaitant 
atostogų rezervą, išleista 35 699 tūkst. Eur, arba 6,3 proc. dau-
giau nei 2014 metais.

2015 m., palyginti su 2014 m., vidutinis darbuotojų darbo 
užmokestis padidėjo 10,3 proc. – nuo 440 iki 485 Eur. 

Lietuvos pašto darbuotojų vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pagal pareigas, Eur

Eil. Nr. Pareigybė arba pareigybių grupė 2015 m. 2014 m.

1. Generalinis direktorius 3 785 3 217

2. Tarnybos direktorius 3 281 2 974

3. Kiti administracijos vadovaujantieji darbuotojai 1 667 1 503

4. Kiti administracijos specialistai 711 664

5. Pašto viršininkas 519 477

6. Klientų aptarnavimo specialistas 467 421

7. Duomenų įvesties operatorius, operatorius 396 356

8. Skirstytojas 425 376

9. Pašto lydėtojas, vairuotojas pašto lydėtojas 552 496

10. Laiškininkas, laiškininkas, vairuojantis automobilį 370 347

11. Pensijų pristatytojas 335 328

12. Ūkio ir kiti pagalbiniai darbininkai 341 313
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aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą turinčių darbuotojų. Tam 
įtakos turėjo darbuotojų studijos aukštosiose ir aukštesniosiose 
mokyklose, darbuotojų kaita, nuolatinis duomenų atnaujinimas.

Lietuvos pašto darbuotojai pagal amžių

Nors 2015 m. vidutinis Lietuvos pašto darbuotojų amžius 
padidėjo nežymiai – nuo 44,8 metų iki 45,3 metų, tačiau ten-
dencija, kad Lietuvos pašto darbuotojai tampa vyresni, išlieka. 
Tai lemia keletas veiksnių: bendros darbuotojų senėjimo ten-

Lietuvos pašto darbuotojų pasiskirsty-
mas pagal išsilavinimą

2015 m. 21,9 proc. bendrovės darbuotojų turėjo aukštąjį, 39,7 
proc. – aukštesnįjį, 36,1 proc. – vidurinį išsilavinimą. 

Jau keletą metų išlieka tendencija, kad Lietuvos pašte daugėja 

dencijos Lietuvoje ir Europos sąjungoje; masinės pareigybės, 
tokios kaip laiškininkas, jauniems darbuotojams yra mažiau 
patrauklios. 

Amžius

2015 m. 2014 m. Pokytis per metus

Darbuotojų 
skaičius

Lyg. dalis, 
proc.

Darbuotojų 
skaičius Lyg. dalis, proc. Darbuotojų proc.

Iki 35 metų 1 174 20,5 % 1 254 21,2 % -80 -6 %

Nuo 35 iki 45 1 325 23,2 % 1 393 23,6 % -68 -5 %

Nuo 45 iki 55 1 878 32,8 % 1 956 33,1 % -78 -4 %

Nuo 55 iki 60 803 14,0 % 825 14,0 % -22 -3 %

Daugiau nei 60 541 9,5 % 483 8,2 % 58 12 %

Išsilavinimas

2015 m. 2014 m. Pokytis per metus

Darbuotojų 
skaičius

Lyg. dalis, 
proc.

Darbuotojų 
skaičius Lyg. dalis, proc. Darbuotojų proc.

Aukštasis 1 253 21,9 % 1 212 20,5 % 41 3,4 %

Aukštesnysis 2 271 39,7 % 2 260 38,2 % 11 0,5 %

Vidurinis 2 065 36,1 % 2 297 38,9 % -232 -10,1 %

Pagrindinis 132 2,3 % 142 2,4 % -10 -7,0 %
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Lietuvos pašte nuosekliai rūpinamasi darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimu. 2015 m. bendrovėje vyko įvairūs mokymai: elektroniniai  
(per EMTS sistemą), naujokų, pardavimo mokymai, darbuotojai 
dalyvavo įvairiuose seminaruose, konferencijose.

Bendradarbiavimas su profsąjungomis

Profsąjungų atstovai yra Lietuvos pašto socialiniai partneriai.
2015 metais bendradarbiaujant su bendrovėje veikiančiomis 
profesinėmis sąjungomis derybų keliu susitarta dėl naujos 
kolektyvinės sutarties, kurioje sureguliuoti svarbiausi kolektyvo 
darbuotojų klausimai, patvirtintos vidaus tvarkos taisyklės – 
jomis detalizuojamos ir sukonkretinamos kai kurios kolektyvinės 
sutarties nuostatos. Profsąjungų renkamiems organų nariams 
suteikta galimybių dalyvauti įvairiuose darbdavio organizuoja-
muose pasitarimuose, kuriuose svarstomi darbo užmokesčio, 
saugos ir sveikatos, darbo organizavimo pertvarkymo bei kiti 
socialiniai, ekonominiai klausimai. 2015 metais veiklą tęsė 
Darbų saugos ir sveikatos komitetas, susidedantis tiek iš darb-
davio, tiek iš profsąjungų atstovų. Per 2015 metus įvyko du 
posėdžiai, kuriuose spręsti ūkiniai klausimai: paštų remontų, 
buitinių darbo sąlygų gerinimo. 2015 m. gegužės 29 d. kartu su 
profsąjungos atstovais sudaryta darbo grupė, kurios pagrindi-
nis tikslas, atsižvelgus į gautus darbuotojų skundus, išnagrinėti 
esamą situaciją ir pateikti pasiūlymus padėčiai gerinti. Įvyko 
du posėdžiai, juose aptarta informacijos komunikacija paštų 
darbuotojams, laiškininkų darbų normavimo klausimas, darbų 
normavimas ir įkainiai. 

Kolektyvinės sutarties svarbiausios 
nuostatos

Kolektyvinė sutartis pasirašyta 2015 m. balandžio 7 dieną. 
Kolektyvinė sutartis taikoma tik akcinės bendrovės Lietuvos 
pašto darbuotojams. 

Svarbiausios nuostatos:
• Apibrėžtas kolektyvinės sutarties galiojimo terminas – 4 
metai nuo jos pasirašymo dienos. 
• Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo 3 mėnesių suminės darbo 
laiko apskaitos periodas. Tiesioginė nauda darbuotojams – 
greitesnis atsiskaitymas už dirbtus viršvalandžius.
• Atostogų suteikimo tvarkos pakeitimas: teisė į kasmetines 
atostogas 4 kartus per metus, atostogų trukmės neribojant 
savaitėmis, bet į atostogų laiką įskaičiuojant poilsio dienas, jei 

atostogos imamos iki poilsio dienų – šeštadienio ir sekmadi-
enio. 
• Darbuotojams, auginantiems vaiką iki 12 metų, darbuotojo 
prašymu suteikiama pusė darbo dienos laisvo laiko pirmąją 
mokslo metų dieną. 
• Papildomai kompensuojamos išlaidos darbuotojams, 
vykstantiems į darbą nakties metu.
• Papildomos 2 (dviejų) dienų mokamos atostogos skirtos 
artimųjų laidotuvėms. 
• Nemokamų atostogų suteikimas iki 60 kalendorinių dienų. 
• Darbo užmokesčio pokyčiai: bendroji įmonės atlyginimų 
tvarka, pareigybių rangavimas, atlygio struktūra, regioninė 
politika, padidinti baziniai atlyginimo dydžiai.

 Programų skaičius Mokyta darbuotojų

Vidaus mokymai 15 1 151

Mokymai už bendrovės ribų 48 611

Elektroniniai mokymai 30 14 288

Iš viso: 93 16 050
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Sauga 

Lietuvos pašte yra patvirtinta darbuotojų saugos ir sveikatos 
politika, esminė jos nuostata – užtikrinti darbuotojų saugą ir 
sveikatą, mažinant nelaimingų atsitikimų darbe tikimybę ir 
darbuotojų sergamumą profesinėmis ligomis.

Nuo 2011 m. Lietuvos pašte veikia Darbuotojų saugos ir svei-
katos komitetas. Komitetas analizuoja ir vertina bendrovės 
darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, rengia siūlymus jai gerinti, 
svarsto nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų preven-
cines priemones, teikia pasiūlymus kolektyvinei sutarčiai.

Bendrovė finansuoja periodinį privalomąjį sveikatos tikrinimą, 
darbuotojai aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonėmis 
– darbo rūbais, avalyne, apkaustais nuo slidumos, pirštinėmis, 
dujų balionėliais. 

Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevencijai taikytos 
priemonės: periodinis darbuotojų sveikatos tikrinimas, moky-
mas ir atestavimas saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos 
klausimais, aprūpinimas asmeninėmis apsaugos priemonėmis. 
Nuo nelaimingų atsitikimų darbe 2015 metais buvo apdrausta 
4 715 pašto darbuotojų. 

2015 metais Lietuvos pašte įvyko 47 su darbu susiję nesunkiu 
sveikatos sutrikdymu pasibaigę nelaimingi atsitikimai (2014 
m. – 41), vienas nelaimingas atsitikimas darbe baigėsi sunkiu 
sveikatos sutrikdymu. Pagrindinė nelaimingų atsitikimų darbe 
priežastis yra slidi, nelygi kelio danga.

Pagrindiniai rizikos veiksniai

Vykdydama veiklą bendrovė susiduria su šiomis pagrindinėmis 
rizikomis: reguliavimo, konkurencijos,  makroekonominių 
veiksnių, kredito, palūkanų normos, valiutų kurso, likvidumo.

Reguliavimo rizika siejama su teisinės aplinkos pokyčiais 
ir reguliuojančiųjų institucijų sprendimais. Bendrovės teiki-
amoms pašto ir daliai finansinio tarpininkavimo paslaugų teikti 
išduodamos licencijos. Keičiama teisinė bazė ir reguliavimo 
režimas apsunkina bendrovės santykius su vartotojais bei gal-
imybes planuoti veiklos perspektyvas. Lietuvos paštas, valstybės 
įgaliotas nenutrūkstamai šalies teritorijoje teikti universaliąsias 
pašto paslaugas (UPP) visiems naudotojams vienodomis 
sąlygomis ne mažiau kaip penkias darbo dienas per savaitę, 
privalo nepažeisti susisiekimo ministro nustatytų UPP teikėjo 
viešojo pašto tinklo charakteristikų, t. y. išlaikyti tam tikrą paštų 
tinklą, kuriam aptarnauti sukurtos logistikos ir laiškininkų vyk-
domo pristatymo sistemos. Dėl šių įsipareigojimų kyla grėsmė, 
kad bendrovė negalės uždaryti dalies nuostolingų paštų, ypač 
kaimo vietovėse.

Lietuvos paštas susiduria su konkurencija praktiškai visose 
veiklos srityse. Bendrovė, siekdama išlaikyti užimamą rinkos 
dalį, atitikti teikiamų paslaugų kokybei keliamus reikalavimus, 
tobulina pardavimo ir rinkodaros strategijas, gerina klientų 
aptarnavimą, vykdo nuoseklią veiklos procesų optimizavimo ir 
sąnaudų mažinimo politiką. 

Lietuvos ekonominė padėtis daro įtaką bendrovės pardavimo 
apimtims ir – atitinkamai – veiklos rezultatams. Pašto paslau-
gos turi stiprų koreliacinį ryšį su bendra šalies ekonomikos 
būkle. Svarbiausi veiksniai, darantys poveikį bendrovės veiklai, 
yra gyventojų ir įmonių perkamoji galia, nedarbo ir pajamų 
lygis, nuo kurių priklauso teikiamų paslaugų paklausa. Visi šie 
veiksniai priklauso nuo ekonomikos išsivystymo lygio. Dėl inter-
netu teikiamų paslaugų plėtros ir pašto paslaugų pakeičiamumo 
elektroninėmis, tradicinių pašto paslaugų paklausa rinkoje 
mažėja, tad bendrovei neišvengiamai gresia dalies pajamų pra-
radimas.

Informacija apie finansines rizikas (kredito, palūkanų normos, 
valiutų kurso, likvidumo) pateikta 2015 m. bendrovės finansinių 
ataskaitų 26 pastaboje.

Galimybės

• Naujų paslaugų kūrimas, elektroninio kanalo paslaugų 
plėtojimas
• Galimybė plėstis finansinių paslaugų ir mažmeninės preky-
bos segmentuose
• Esamų paslaugų tobulinimas klientams siūlant daugiau 
papildomų verčių
• Naujų paslaugų teikimo, pardavimo kanalų plėtojimas
• Viešojo pašto tinklo optimizavimas
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Grėsmės

• Atsigaunanti darbo rinka – grėsmė prarasti geriausius dar-
buotojus 
• Tarptautinių kompanijų atėjimas – naujų konkurentų atsir-
adimas
• Mažėjantis gyventojų skaičius – mažėjanti teikiamų 
paslaugų paklausa
• Minimaliosios algos didinimas

Tyrimų ir plėtros veikla

Bendrovė atlieka ilgalaikį strateginį planavimą, tai padeda nus-
tatyti bendrovės plėtros kryptis ir reikalingas investicijas. 2016–
2020 m. bus tęsiami projektai, svarbūs Lietuvos pašto naujų 
paslaugų plėtrai, paslaugų procesų automatizavimui ir darbų 
optimizavimui, infrastruktūros pritaikymui klientų poreikiams 
ir patogumui.

Veiklos rezultatų atitiktis bendrovės 
veiklos tikslams

Lietuvos paštas, įgyvendindamas iškeltus tikslus, 2015 m. 
uždirbo 865 tūkst. Eur grynojo pelno, arba 10,2 proc. daugiau, 
nei planuota. 

Vienas iš bendrovės tikslų yra išlaikyti pirmaujančią poziciją 
pašto paslaugų rinkoje ir vystyti tarptautines pašto paslaugas. 
Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) ataskaitos duomenimis, ben-
drojoje pašto paslaugos rinkoje pagal 2015 m. IV ketvirtį gautas 
pajamas Lietuvos paštas užėmė didžiausią rinkos dalį – 42,8 
proc., o pagal gautas pajamas už siuntas, siunčiamas pašto tin-
klu, – 93,0 proc. 

Siekdama pritraukti naujų klientų ir esamiems klientams 
suteikti didesnę teikiamų paslaugų vertę, bendrovė aktyviai 
bendradarbiavo su Kinijos rinkoje veikiančiomis bendrovėmis 
pristatydama siuntas iš Kinijos į Europos šalis – tiek ES nares, 
tiek Rusiją, Baltarusiją, kitas valstybes, taip pat su kitais užsienio 
partneriais. Vyko susitikimai su kitų šalių paštais dėl bendradar-
biavimo uždaro pašto tranzito, integruotų sprendimų srityse.

Bendrovėje diegiama bendra mažmeninių finansinių paslaugų 
teikimo platforma, su kuria Lietuvos paštas numato pradėti 
teikti naujas finansines paslaugas. Lietuvos pašto mokėjimo 
sąskaitos kūrimo darbai didžiąja dalimi yra baigti, todėl 2016 
m. bus pradėtos teikti paslaugos.

Susisiekimo ministerija kartu su partneriu Lietuvos paštu  
įgyvendina projektą „Elektroninių pranešimų ir elektroninių 
dokumentų fiziniams ir juridiniams asmenims pristatymo sis-
temos sukūrimas“. Šiuo projektu siekiama plėtoti elektronines 
paslaugas – panaudojant viešąjį pašto tinklą fiziniams ir juri-
diniams asmenims pristatyti elektroninius pranešimus ir ele-
ktroninius dokumentus, kurie turėtų tokią pačią juridinę galią 
kaip registruotosios pašto siuntos. Vykdoma projekto plėtra, po 
kurios bus galima teikti mokamas paslaugas klientams, besin-
audojantiems elektroninio pristatymo paslauga.

2015 metais Lietuvos paštas įdiegė e. savitarnos sistemą ir ver-
slo įmonėms bei kitoms organizacijoms, institucijoms pradėjo 
teikti naują elektroninę paslaugą – e. savitarną.

Gruodžio mėnesį Vilniuje, prekybos centre „BIG Vilnius“, atidar-
ytas pirmasis naujos koncepcijos klientų aptarnavimo centras. 
Erdviame, jaukiame ir modernia įranga aprūpintame Lietuvos 
pašto padalinyje teikiamos visos pašto ir finansinio tarpin-
inkavimo paslaugos, užtikrinant klientams aukščiausią aptar-
navimo kokybę, spartą ir komfortą.

Planai ir prognozės

Lietuvos pašto strateginės kryptys išlieka tos pačios – išlaikyti 
pirmaujančią poziciją pašto paslaugų rinkoje, vystyti naujas pa-
slaugas, pertvarkyti esamą paslaugų teikimo infrastruktūrą, 
didinat klientų aptarnavimo greitį, paslaugų prieinamumą.

Lietuvos paštas yra pašto paslaugų rinkos lyderis Lietuvoje. 
Bendrovė sieks išlaikyti savo pozicijas pašto paslaugų rinko-
je aktyvindama pardavimą, plėsdama papildomų paslaugų 
spektrą ir tarptautines paslaugas, ypatingą dėmesį skirdama 
didžiausiems klientams. 

Pašto korespondencijos, finansinių paslaugų, periodinių 
leidinių prenumeratos, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų 
teikimas sparčiai populiarėja elektroninėje erdvėje. Lietuvos 
paštas, norėdamas išlikti šių paslaugų teikėju ir pasiūlyti visą 
šių paslaugų prieinamumo paketą, plės paslaugų spektrą ir 
daugiau paslaugų siūlys elektroninėje erdvėje. Bendrovė numa-
to gauti elektroninių pinigų licenciją.

Siekdama realizuoti vartotojų keliamus kokybės (patikimumo, 
greičio, kainos, patogumo) reikalavimus bendrovė ir toliau skirs 
dėmesio veiklos efektyvumui ir lankstumui didinti. Numatoma 
iš esmės persvarstyti atitinkamų paslaugų teikimo procesus.

 Didžioji paslaugų teikimo sąnaudų dalis susijusi su pašto tinko 
(infrastruktūros) išlaikymu, todėl siekiant mažinti sąnaudas 
numatoma laipsniškai mažinti paštų tinklo apkrautumą, mies-
tuose įrengiant asmenines siuntų dėžes, o kaimuose plečiant 
agentų tinklą.
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Pašto ženklų leidyba

Lietuvos paštas kasmet į apyvartą išleidžia 25–27 naujus pašto 
mokos ženklus. Išleisti ir išimti iš apyvartos pašto mokos ženklus 
Lietuvos paštą, kaip UPP teikėją, įpareigoja Pašto įstatymas (16 
straipsnio 2 punkto 5 pastraipa).

Pašto ženklų temos renkamos remiantis Pašto mokos ženklų 
išleidimo, išėmimo iš apyvartos ir apskaitos taisyklių, patvirtintų 
LR susisiekimo ministro 2013 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 
3-258, II skirsniu, o pašto ženklų projektai renkami bei spausdi-
nami remiantis pirmiau minėto įsakymo III ir IV skirsniais.

2015 m. į apyvartą buvo išleisti 26 nauji pašto ženklai ir serijos:

2015-01-02 – Lietuvos herbo simbolis Vytis monetose (6 
pašto ženklų standartinė serija);
2015-01-02 – Euro įvedimas Lietuvoje (pašto ženklas);
2015-01-10 – Suskystintųjų gamtinių dujų terminalas 
(ženklintasis atvirukas);
2015-01-17 – Lietuvos raudonoji knyga. Žinduoliai: ūdra 
(Lutra lutra) ir europinė audinė (Mustela lutreola) (2 pašto 
ženklų serija);
2015-02-07 – 500-osios Mikalojaus Radvilos Juodojo gimi-
mo metinės (pašto ženklas);
2015-03-07 – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aktui – 
25 metai (pašto ženklas);
2015-04-11 – Technikos paminklai: Kauno tvirtovė (pašto 
ženklas);
2015-04-25 – Pakartotinis leidimas: Lietuvos herbo simbolis 
Vytis monetose (2 pašto ženklų standartinė serija);
2015-05-09 – Europa. Senieji žaislai (2 pašto ženklų serija);
2015-06-06 – Jonui Juškai – 200 metų (pašto ženklas);
2015-06-20 – Turizmas Lietuvoje (pašto ženklas);
2015-07-04 – Lietuvos tiltai (pašto ženklas);
2015-07-18 – 2015-ieji – etnografinių regionų metai (pašto 
blokas);
2015-08-08 – Šiuolaikinis lietuvių menas: mada (pašto 
ženklas);
2015-08-29 – Mokslo ir žinių diena (pašto ženklas);
2015-09-26 – Mykolo Kleopo Oginskio 250-osios gimimo 
metinės (pašto ženklas);
2015-10-24 – Informacinės technologijos (pašto ženklas);
2015-11-07 – Tradiciniai amatai Lietuvoje (pašto ženklas);
2015-11-14 – Šv. Kalėdos ir Naujieji metai (2 pašto ženklų 
serija).

Lietuvos verslo įmonėms Lietuvos paštas suteikė galimybę 
įsigyti unikalų reprezentacinį pašto ženklą. 2015 m. birželio 
29 d. išleistas pirmasis asmeninio reprezentacinio tipo pašto 
ženklas, skirtas Kauno klinikų 75-erių metų jubiliejui paminėti. 
2016 m. sausio 29 d. išleistas tokio tipo pašto ženklas vienai 
didžiausių ir moderniausių pieno perdirbimo įmonių šalyje – 
„Žemaitijos pienui“.

2015 metais buvo dalyvauta dviejose tarptautinėse pašto ženklų 
parodose: gegužės 13–16 d. Londone, Jungtinėje Karalystėje, ir 
spalio 29–31 d. Zindelfingene, Vokietijoje.

2015 metais buvo išleisti keturi ketvirtinio informacinio leidinio, 
skirto filatelistams, žurnalistams ir bendrovės regionams, „Ek-
spresinformacija“ numeriai ir metų pabaigoje vienas leidinys 
apie visus 2015-aisiais išleistus gaminius.
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Aplinkosauga

Lietuvos paštas, teikdamas paslaugas, neturi didelio sąlyčio su 
gamtine aplinka. Bendrovė savo veikloje nenaudoja specifinių 
išteklių, nesinaudoja žemės sklypais, neveža specifinių krovinių, 
neišskiria šalutinių veiklos produktų, t. y. teršalų, į aplinką, kurie 
gali viršyti leistiną lygį. 

Bendrovė savo veikloje pagal galimybes naudoja pažangias 
priemones ir technologinius procesus, atitinkančius ekologin-
ius standartus ir padedančius mažinti neigiamą įtaką aplinkai, 
mažina elektros energijos, vandens, kuro sunaudojimą. 2015 m. 
bendrovė sumažino elektros energijos sunaudojimą 8,5 proc., 
vandens – 0,9 proc., kuro – 8,3 proc.

Bendradarbiaudami su Elektronikos platintojų asociacija (EPA) 
paštuose renkame naudotas baterijas ir dujošvytes lemputes. 
Palaikome atliekų rūšiavimo idėją ir siekiame, kad į sąvartynus 
kartu su buitinėmis atliekomis patektų kuo mažiau nerūšiuotų 
pavojingų atliekų.

Socialinė atsakomybė

Plėtodama atsakingą verslą, bendrovė palaiko bendruomenių 
iniciatyvas, visuomeninius projektus ir prisideda prie socialiai 
atsakingo, t. y. ugdančio, socialines problemas sprendžiančio, 
tautiškumą, pilietinį mąstymą bei visuomenės ir verslo dialogą 
skatinančio, verslo kūrimo ir plėtojimo. Lietuvos pašto veikla 
neatsiejama nuo visuomenės. 

Bendrovėje nuolat vykdomi įvairūs aplinkosaugos, tautiškumo 
skatinimo, klientų aptarnavimo gerinimo, aplinkosaugos, 
darbuotojų motyvacijos didinimo, dalyvavimo bendruomenės 
veikloje projektai.

Tautiškumo skatinimas. Kovo 11-ąją minint Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 25-metį Lietuvos paštas gyven-
tojus pakvietė švęsti visą mėnesį, o šventinėmis akimirkomis 
dalintis socialiniame tinkle „Facebook“. Gražiausių ir daugiausia 
simpatijų sulaukusių nuotraukų autoriams atiteko išskirtinė do-
vana – asmeninis atvirukų rinkinys, taip pat – valstybės vėliavos. 
Lietuvos paštas prisidėjo prie LR Teisingumo ministerijos jau 
devintus metus iš eilės organizuojamo ir visus Lietuvos piliečius 
pasitikrinti Konstitucijos žinias kviečiančio Konstitucijos eg-
zamino žinios (kvietimo dalyvauti) skleidimo visuomenei. 

Darbuotojai. Visus metus didelį dėmesį klientų aptarnavimui 
skiriantis Lietuvos paštas tradiciškai balandžio mėnesį gyven-
tojus pakvietė įvertinti rezultatus ir balsuoti už geriausiai 
aptarnaujančius Lietuvos pašto darbuotojus. 2015 m. savo 
nuomonę apie Lietuvos pašto darbuotojų aptarnavimą išreiškė 
rekordinis skaičius klientų – beveik 3 tūkst.

Bendradarbiaujant su Nacionaliniu kraujo centru jau dešimtą 
kartą Lietuvos pašte buvo surengta kraujo donorystės akcija. 

Antrus metus iš eilės Lietuvos pašto darbuotojų vaikai ir jų drau-
gai, bendraklasiai, auklėtojos ir mokytojos Tarptautinės vaikų 
gynimo dienos proga lankėsi paštuose ir susipažino, kaip keli-
auja jų parašytas laiškas. Šiemet įvairiuose paštuose apsilankė 
daugiau nei 320 vaikų. 

Beveik du šimtai Lietuvos pašto darbuotojų šiemet savo jėgas 
išbandė įvairiose sporto varžybose – Vilniaus maratono, Kauno 
pusės maratono ir moterų „Avon“ bėgimuose, Trakų triatlone, 
kalėdiniame bėgime. 

2015 m. balandžio–birželio mėn. Lietuvos pašte vyko svei-
katingumo akcija, kurios metu darbuotojai klausė paskaitų apie 
sveiką mitybą, kaip atsipalaiduoti po įtemptos darbo dienos, 
kaip mankštintis darbo vietoje. Iš viso akcijoje dalyvavo beveik 
200 Lietuvos pašto darbuotojų.

2015 m. buvo sukurtas vaizdo klipas apie Lietuvos paštą (ver-
tybes, pokyčius, socialinę atsakomybę) ir pateikta kandidatūra 
dalyvauti konkurse „Aš myliu savo įmonę“. Už Lietuvos paštą 
konkurse atiduota per 2 tūkst. balsų, todėl Lietuvos paštas pate-
ko į kitą etapą ir užėmė 2-ąją vietą XL dydžio įmonių kategori-
joje. 
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Lietuvos paštas prisideda prie darbuotojų sveikatingumo 
ugdymo ir savišvietos skatinimo. Darbuotojams surengtos 
paskaitos ir praktiniai seminarai apie juoko naudą emocinei 
sveikatai, dorojimosi su stresu, laiko planavimo mokymai, taip 
pat susitikimas su odontologijos specialistais.

Kalėdų proga visiems įmonės darbuotojams buvo padovanota 
prenumerata vieno iš mokslo populiarinimo žurnalų, skatinant 
darbuotojus domėtis pasaulio pažinimu, skatinti švietimąsi bei 
tobulėjimą, iš naujo atrasti skaitymo malonumą.

Švietimas. Lietuvos paštas yra tarptautinio epistolinio rašinio 
konkurso nacionalinio turo organizatorius, todėl kiekvien-
ais metais kviečia vaikus rašyti laiškus įvairiomis temomis ir 
apdovanoja geriausius autorius. 2015 m. epistolinio rašinio 
tema – „Parašyk laišką, kokiame pasaulyje nori užaugti“. 2016 
m. paskelbta 45-ą kartą Pasaulinės pašto sąjungos rengiamo 
konkurso tema: „Parašyk laišką sau – 45-erių metų žmogui.“

Lietuvos paštas tęsia bendradarbiavimą su projektu „Kam 
to reikia?!“, todėl šalies moksleiviams organizuoja paskaitas 
filatelijos tema, rengia ekskursijas paštuose. Šiemet su Lietu-
vos paštu susipažino keli šimtai įvairaus amžiaus moksleivių iš 
įvairiausių šalies mokyklų ir gimnazijų. 

Gegužės mėnesį, išleidęs naują pašto ženklą „Senieji žaislai“ 
iš serijos „Europa“, Lietuvos paštas pakvietė gyventojus už jį 
balsuoti gražiausių Europos pašto ženklų konkurse. Savo balsą 
už gražiausią Europos pašto ženklą buvo galima atiduoti „Pos-
tEurop“ internetiniame tinklalapyje http://www.posteurop.org/
europa2015. 

Rugpjūčio mėn. Lietuvos paštas paskelbė 2016 metais išleisimų 
pašto ženklų sąrašą ir pakvietė gyventojus teikti projektus 
šiems ženklams kurti ir drauge pretenduoti į pinigines premijas 
ir su savo pašto ženklų projektais patekti į Lietuvos pašto ženklų 
kūrimo istoriją.

Bendrovė dalyvavo tradiciniame projekte „Moksleiviai – į 
Vyriausybę“. Šiais metais Lietuvos paštu (Siuntų skirstymo 
departamentu, Spausdinimo paslaugų tarnyba, LP EXPRESS 
terminalų veikla, centrinio pašto darbu) domėjosi projekto 
atranką laimėjusios Gabija Tarvydytė iš Kauno ir Deimilė 
Diškevičiūtė iš Stakliškių. 

Saugus eismas – tema, kuria Lietuvos paštas komunikuoja 
socialinės medijos kanalais ne tik pristatydamas paštuose 
galimą įsigyti saugos eismo prekių asortimentą, bet ir organi-
zuodamas įvairius konkursus šioms prekėms laimėti (partneris 
– sertifikuotų atšvaitų, žibintuvėlių el. parduotuvė „Būk mato-
mas“), platindamas partnerių informaciją apie saugumą kelyje 
(„Moki lizingas“ organizuojamo renginio „Eismo kiškiai“ sklai-
da, specialūs prizai virtualiuosiuose žaidimuose, konkursuose 
dalyvaujantiems mūsų „Facebook“ paskyros sekėjams). 

Minint iškilaus lietuvių dailininko, kompozitoriaus, kultūros 
veikėjo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 140-ąsias gimimo 
metines, Vilniaus centriniame pašte buvo pristatoma dailininko 

grafiko, filatelisto Antano Rimanto Šakalio kurtų suvenyrinių 
vokų paroda „M. K. Čiurlionis ir Lietuvos dailė“.

Filatelisto Liudo Mažylio parodos „Tarpukario Lietuvos pašto 
antspaudai: 1919–1940 m. ir vėlesnis jų naudojimas“ ekspoz-
icijoje galima buvo išvysti įvairių kalendorinių pašto antspaudų 
tipų naudojimo pavyzdžių bei tarpukariu leistų pašto ženklų, 
išlikusių ant žymių XX a. Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjų 
rašytų laiškų ir kitų dokumentų. 

Gruodžio mėn. buvo pristatoma filatelisto Antano Jasulaičio 
pašto ženklų, šventinių atvirlaiškių ir vokų, paženklintų special-
iais kalėdiniais spaudais, paroda „Pasaulis švenčia šv. Kalėdas“. 
Ekspozicijoje – iš daugiau nei 100 pasaulio valstybių kalėdiniu 
laikotarpiu siųsta pašto korespondencija ir kiti kalėdine atribu-
tika puošti filatelijos gaminiai. 

Aplinkosauga. 2015 m. jau penktą kartą prisijungėme prie 
visoje Lietuvoje vykstančios švarinimosi talkos „Darom“. Šia 
bendruomeniška iniciatyva norime parodyti, kad Lietuvos pašto 
kolektyvą sudaro atsakingi ir prasmingiems darbams ryžto 
nestokojantys darbuotojai, siekiantys gyventi, dirbti ir leisti 
laiką švarioje aplinkoje. 

Lietuvos paštas prisidėjo prie projekto „Mamų mugė“ Vilniuje, 
t. y. pristatė naują paslaugą išaugtus ir nebenaudojamus daik-
tus parduodančioms mamoms – atsiųsti į mugę parduodamus 
daiktus paštu. 

2015 m. lapkričio mėn. paštuose paskelbtas „Švaros mėnesiu“ 
– gyventojai buvo raginami, kviečiami atsikratyti senų baterijų, 
pristatyti jas į paštą. Gruodžio mėn. surinktos atliekos buvo 
išvežtos saugiai perdirbti.
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Bendruomenės. Lietuvos paštas prisidėjo prie organizacijos 
„Gelbėkit vaikus“ organizuojamo unikalaus projekto – socialinės 
iniciatyvos – solidaraus bėgimo organizavimo, kviesdamas 
gyventojus registruotis bėgimui ir paremti organizaciją, 
vargstančius vaikus Lietuvoje ir tolimojoje Zambijoje. 

Bendrovė socialinės komunikacijos priemonėmis prisidėjo ir 
prie visuotinės akcijos – žinios skleidimo Lietuvos žmonėms – 
Liepos 6-ąją, Valstybės dieną, 21.00 val. vietos laiku bet kuriame 
pasaulio krašte kartu giedoti „Tautišką giesmę“. 

Lietuvos paštas rėmė Lietuvos regbio rinktinę Europos 
čempionate, XLVIII Kuršių marių regatą (Klaipėdoje, Nidoje) 
(specialus Lietuvos pašto etapas).

Su prozininku, gamtininku, knygų vaikams autoriumi Selem-
onu Paltanavičiumi buvo svečiuojamasi pas Lietuvos pašto 
mažuosius draugus Pagynės vaikų globos namuose.

Didžiųjų metų švenčių proga darbuotojai dovanojo knygas Trakų 
raj. paramos šeimai ir vaikams centrui. Prieš pat Kalėdas surink-
ta ir pristatyta per 300 skirtingų žanrų knygų vaikams.

Informacija apie specialiuosius 
įpareigojimus

Vadovaudamasi 2013 m. gruodžio mėn. 20 d. ūkio min-
istro įsakymu Nr. 4-1100 „Dėl valstybės valdomų įmonių 
specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateiki-
mo rekomendacijų patvirtinimo“ bendrovė specialiaisiais 
įpareigojimais laiko universaliosios pašto paslaugos teikimą ir 
periodinių leidinių pristatymą kaimo gyvenamųjų vietovių pre-
numeratoriams.

Bendrovė 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinyje balanso ir 
pelno (nuostolių) ataskaitoje nepateikia finansinės informaci-
jos paskirstymo pagal atliekamas funkcijas. Informacija apie 
bendrovės vykdomus specialiuosius įpareigojimus pateikta at-
skiru dokumentu.

Informacija apie Valstybės valdomų 
įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo 
gairių aprašo IV–VII skyrių nuostatų 
laikymąsi

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi 2010 m. liepos mėn. 14 d. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1052 patvirtin-
tomis Skaidrumo politikos nuostatomis. 2015 metų metinis 
pranešimas parengtas atsižvelgiant į Skaidrumo užtikrinimo 
gairių nuostatas ir reikalavimus.

Generalinė direktorė
Lina Minderienė
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LIETUVOS PAŠTO 2015 M. FINANSINES ATASKAITOS



30

Akcinės  bendrovės  Lietuvos  pašto 2015 m. finansinės ataskaitos.
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)
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Akcinės  bendrovės  Lietuvos  pašto 2015 m. finansinės ataskaitos.
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)
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Akcinės  bendrovės  Lietuvos  pašto 2015 m. finansinės ataskaitos.
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)
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Akcinės  bendrovės  Lietuvos  pašto 2015 m. finansinės ataskaitos.
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)
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Akcinės  bendrovės  Lietuvos  pašto 2015 m. finansinės ataskaitos.
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

21 731
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Akcinės  bendrovės  Lietuvos  pašto 2015 m. finansinės ataskaitos.
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

veikla, dėl kurios ji turi mokėti rinkliavą. Šių pataisų  pritaikymas neturėjo įtakos Bendrovės finansinėms ataskaitoms.

atskaitomybei.
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Akcinės  bendrovės  Lietuvos  pašto 2015 m. finansinės ataskaitos.
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)
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Akcinės  bendrovės  Lietuvos  pašto 2015 m. finansinės ataskaitos.
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Rengiant finansines ataskaitas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, vadovybei reikia padaryti tam tikras prielaidas ir įvertinimus, kurie turėjo
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Akcinės  bendrovės  Lietuvos  pašto 2015 m. finansinės ataskaitos.
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)
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Akcinės  bendrovės  Lietuvos  pašto 2015 m. finansinės ataskaitos.
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)
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Akcinės  bendrovės  Lietuvos  pašto 2015 m. finansinės ataskaitos.
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)
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Akcinės  bendrovės  Lietuvos  pašto 2015 m. finansinės ataskaitos.
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nežymi.
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Akcinės  bendrovės  Lietuvos  pašto 2015 m. finansinės ataskaitos.
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)
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Akcinės  bendrovės  Lietuvos  pašto 2015 m. finansinės ataskaitos.
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)
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Akcinės  bendrovės  Lietuvos  pašto 2015 m. finansinės ataskaitos.
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

5     Kitos sąnaudos (tęsinys)
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Akcinės  bendrovės  Lietuvos  pašto 2015 m. finansinės ataskaitos.
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

7     Nematerialusis turtas (tęsinys)

2014 m. gruodžio 30 d. Bendrovė pasirašė jungtinės veiklos sutartį su nesusijusiomis įmonėmis (išskyrus UAB „LP mokėjimų 
sprendimai”) dėl bendro produkto kūrimo ir  sumokėjo 947 057 Eur. Sumokėta suma pagal jungtinės veiklos sutartį skirta nema-
terialiojo turto sukūrimo išlaidoms padengti. Bendrovės vertinimu sutarties apskaitai netaikomas 11-as TFAS “Jungtinė veikla”, o 
jungtinės veiklos susitarimo pagrindu sukurtas turtas atitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus pagal 38-ąjį TAS “Nema-
terialusis turtas”.  Todėl 2015 m. pagal šią sutartį  sukurtas nematerialus turtas už 703 046 eurų perklasifikuotas iš išankstinių 
mokėjimų grupės į programinės įrangos grupę. Akcinei bendrovei Lietuvos paštas  priklauso po 9 proc. ateityje galimai gener-
uotinos naudos iš bendro produkto platinimo, tačiau Bendrovė nesitiki reikšmingos būsimos ekonominės naudos iš šios veiklos. 
Minėtam nematerialiam ilgalaikiam turtui nustatytas 5 metų amortizacijos laikotarpis. Šiuo metu Bendrovė yra įvykdžiusi visus 
įsipareigojimus susijusius su jungtinės veiklos sutartimi. Pagal šią sutartį už įsipareigojimus prieš trečiuosius asmenis   pirmiau-
sia atsako atsakingas partneris, o po to jis nukreipia atsakomybę regreso tvarka į tą partnerį, kuris konkrečiai sukūrė produktą 
(modulį) dėl kurio kilo atsakomybė, o jei tokios galimybės nėra – atsakingi visi, proporcingai turimai produkto daliai.
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Akcinės  bendrovės  Lietuvos  pašto 2015 m. finansinės ataskaitos.
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

8     Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys)
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Akcinės  bendrovės  Lietuvos  pašto 2015 m. finansinės ataskaitos.
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)
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Akcinės  bendrovės  Lietuvos  pašto 2015 m. finansinės ataskaitos.
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

10     Ilgalaikis finansinis turtas (tęsinys)
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Akcinės  bendrovės  Lietuvos  pašto 2015 m. finansinės ataskaitos.
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

10     Ilgalaikis turtas skirtas pardavimui (tęsinys)
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Akcinės  bendrovės  Lietuvos  pašto 2015 m. finansinės ataskaitos.
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)
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Akcinės  bendrovės  Lietuvos  pašto 2015 m. finansinės ataskaitos.
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

14    Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos (tęsinys)
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Akcinės  bendrovės  Lietuvos  pašto 2015 m. finansinės ataskaitos.
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

17   Įstatinis kapitalas (tęsinys)
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Akcinės  bendrovės  Lietuvos  pašto 2015 m. finansinės ataskaitos.
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)
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Akcinės  bendrovės  Lietuvos  pašto 2015 m. finansinės ataskaitos.
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

20   Veiklos nuoma ir panauda (tęsinys)
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Akcinės  bendrovės  Lietuvos  pašto 2015 m. finansinės ataskaitos.
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

21   Ilgalaikės išmokos darbuotajams (tęsinys)
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Akcinės  bendrovės  Lietuvos  pašto 2015 m. finansinės ataskaitos.
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)
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Akcinės  bendrovės  Lietuvos  pašto 2015 m. finansinės ataskaitos.
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)
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Akcinės  bendrovės  Lietuvos  pašto 2015 m. finansinės ataskaitos.
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)
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Akcinės  bendrovės  Lietuvos  pašto 2015 m. finansinės ataskaitos.
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)
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Akcinės  bendrovės  Lietuvos  pašto 2015 m. finansinės ataskaitos.
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

34 388
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Akcinės  bendrovės  Lietuvos  pašto 2015 m. finansinės ataskaitos.
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)
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Akcinės  bendrovės  Lietuvos  pašto 2015 m. finansinės ataskaitos.
(Visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)
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