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(Visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)

2012 m. 2011 m. 2012 m. 2011 m.

Pardavimo pajamos 46 229 166 44 519 737 92 414 858 88 174 302
Kitos  pajamos  622 691  608 247 1 339 504 1 135 697

46 851 857 45 127 984 93 754 362 89 309 999

Su darbuotojais susijusios sąnaudos (29 025 231) (29 311 421) (58 784 139) (58 883 361)
Tarptautinio pašto vežimo ir  atsiskaitymų su užsienio paštais 
sąnaudos

(5 283 336) (5 155 733) (7 810 247) (8 345 753)

Komunalinių paslaugų sąnaudos (1 050 039) ( 984 596) (4 458 842) (3 771 626)
Transporto nuoma (1 993 966) (1 771 935) (3 917 068) (3 573 813)
Medžiagų ir žaliavų sąnaudos (1 741 014) (1 688 886) (3 583 613) (3 441 946)
Turto remontas ir priežiūra (1 327 685) ( 298 531) (3 003 734) ( 843 636)
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos (1 626 610) (1 762 478) (3 281 986) (3 573 355)
Kitos sąnaudos (7 269 175) (4 403 284) (10 890 993) (9 399 064)

(49 317 058) (45 376 864) (95 730 622) (91 832 554)
Veiklos pelnas (2 465 201) ( 248 880) (1 976 260) (2 522 555)
Finansinės veiklos pajamos  590 290  235 704  681 586  410 175
Finansinės veiklos (sąnaudos) ( 782 498) ( 672 872) (1 039 389) (1 149 918)
Pelnas prieš apmokestinimą (2 657 409) ( 686 048) (2 334 063) (3 262 298)
Pelno mokesčio (sąnaudos) ( 440 320) ( 820 750) ( 358 959) ( 466 756)
Grynasis pelnas(nuostoliai) (3 097 729) (1 506 798) (2 693 022) (3 729 054)

Kitos bendrosios pajamos:

Ataskaitinio laikotarpio kitos bendrosios pajamos - - - -

Iš viso bendrųjų pajamų (3 097 729) (1 506 798) (2 693 022) (3 729 054)

Lina Minderienė
Generalinė direktorė

             (parašas)

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
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Bendrųjų pajamų ataskaita

Balandis-Birželis Sausis-Birželis

      (parašas)

Aurika Pelanienė
       Vyriausioji buhalterė
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(Visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)

Pastaba 2012-06-30 2011-12-31
TURTAS
Ilgalaikis turtas
Ilgalaikis nematerialusis turtas 4 4 665 804  4 453 150
Ilgalaikis materialusis turtas 4 145 350 302  159 554 791
Investicinis turtas 4 6 946 635  6 918 742
Ilgalaikis finansinis turtas 5 6 138 445  229 561
Atidėtojo pelno mokesčio turtas 1 214 995 1573954

164 316 182  172 730 198

Trumpalaikis turtas
Atsargos 6 2 974 829  3 118 785
Pirkėjų įsiskolinimas 7  13 929 715  14 377 228
Išankstiniai apmokėjimai, ateinančio laikotarpio 
sąnaudos ir sukauptos pajamos
   pajamos

8  22 095 989  22 765 356

Kitos gautinos sumos 9  5 526 547   226 889
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 10  11 238 315  11 871 049

 55 765 395  52 359 307
Turto iš viso  220 081 576  225 089 505

NUOSAVAS KAPITALAS
Įstatinis kapitalas 11  113 074 410  113 074 410
Privalomas rezervas   147 271 -
Nepaskirstytas pelnas ( 2 693 022)   736 353
Nuosavo kapitalo iš viso  110 528 659  113 810 763

ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Finansinės skolos 12  26 925 214  21 434 325
Ilgalaikės išmokos darbuotojams  1 180 061  1 180 061
Dotacijos ir subsidijos    913    948
Kitos ilgalaikės skolos  13 881 400  13 881 400

 41 987 588  36 496 734
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Finansinės skolos   112 961   478 153
Skolos tiekėjams 18 007 868 22 753 382
Gauti išankstiniai apmokėjimai, sukauptos sąnaudos 13  39 672 863  47 127 354

Ilgalaikių išmokų darbuotojams einamųjų metų dalis   908 247   908 247
Kitos mokėtinos sumos 14  8 863 389  3 514 872

 67 565 329  74 782 008
Įsipareigojimų iš viso  109 552 917  111 278 742

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso  220 081 576  225 089 505

Lina Minderienė
Generalinė direktorė

           (parašas)               (parašas)
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Finansinės padėties ataskaita

Aurika Pelanienė
Vyriausioji buhalterė
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(Visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)

Pastaba
2012 m. 2011 m.

Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos
Grynasis pelnas (2 693 022) (3 729 054)
Nepiniginių pajamų / sąnaudų koregavimai:
Pelno mokestis - -
Nusidėvėjimas ir amortizacija 4 3 281 986 3 573 355
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo nuostoliai (pelnas) 4 3 574 991  20 024
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nurašymai ir vertės sumažėjimai 
(atstatymai) 4  23 252  8 484
Iš pirkėjų gautinų sumų ir atsargų vertės sumažėjimai (atstatymai) 7  403 198  70 387
Sukauptų sąnaudų pasikeitimas 13 1 325 839 3 140 749
Sukauptų pajamų pasikeitimas 8  267 343 (1 161 016)
Atidėtojo pelno mokesčio pokytis  358 959  466 756
Finansinės veiklos rezultatų eliminavimas  380 685  666 818

6 923 231 3 056 503
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:
Ilgalaikio finansinio ir kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas

( 1 892) ( 38 439)

Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas  192 643  291 815
Iš pirkėjų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas                1 080 496 (4 343 672)
Kitų gautinų,  išankstinių apmokėjimų, ateinančio laikotarpio sąnaudų ir 
sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas            (4 897 634)  999 974
Skolų tiekėjam padidėjimas (sumažėjimas) (5 679 603) (8 233 567)
Kitų mokėtinų sumų, gautų išankstinių apmokėjimų ir sukauptų sąnaudų 
padidėjimas(sumažėjimas) (3 431 812) ( 706 070)

(12 737 801) (12 029 959)
(5 814 570) (8 973 456)

Pagrindinės veiklos grynieji pinigų srautai 

Pinigų srautai iš investicinės veiklos
Ilgalaikio  turto (išskyrus investicijas) (įsigijimas) 4 (1 456 325) ( 987 651)
Ilgalaikio  turto (išskyrus investicijas) perleidimas 4 8 540 000   265
Investicijos į dukterines įmones 5 (5 607 771) -
Paskolų suteikimas 5 ( 450 000) -
Gautos palūkanos  1 271  3 591
Investicinės veiklos grynieji pinigų srautai 1 027 175 ( 983 795)
Pinigų srautai iš finansinės veiklos
Paskolų gavimas 12  5 490 888 20 962 769
Paskolų (grąžinimas) - (12 400 000)
Lizingo (finansinės nuomos) (mokėjimai) ( 365 192) ( 983 879)
Dividendų išmokėjimas ( 589 082) -
(Sumokėtos) palūkanos ( 381 953) ( 670 409)
Finansinės veiklos grynieji pinigų srautai 4 154 661 6 908 481

Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų (sumažėjimas) padidėjimas ( 632 734) (3 048 770)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje 11 871 049 9 695 732
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pabaigoje 11 238 315 6 646 962

Lina Minderienė Aurika Pelanienė
Generalinė direktorė Vyriausioji buhalterė

          (parašas)                   (parašas)

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
2012 M. FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 6 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2012 M. BIRŽELIO 30 D. 
Įmonės kodas: 121215587, adresas: A.Vivulskio g. 23, Vilnius

Pinigų srautų ataskaita
Sausis-Birželis
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(Visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)

Įstatinis 
kapitalas

Privalomasis 
rezervas

Nepaskirs-
tytasis pelnas Iš viso

Likutis 2011 m. sausio 1 d. 239 474 229 - (126 399 819) 113 074 410

Grynieji (nuostoliai) - - (3 729 054) (3 729 054)

Viso bendrųjų pajamų - - (3 729 054) (3 729 054)

Sandoriai su akcininkais - - - -

Likutis 2011 m. birželio 30 d. 239 474 229 - (130 128 873) 109 345 356

Likutis 2012 m. sausio 1 d. 113 074 410 -  736 353 113 810 763

Grynasis pelnas - - (2 693 022) (2 693 022)

Viso bendrųjų pajamų - - (2 693 022) (2 693 022)

Sandoriai su akcininkais -  147 271 ( 736 353) ( 589 082)

Pervesta į privalomąjį rezervą  147 271 ( 147 271) -

Išmokėti dividendai ( 589 082) ( 589 082)

Likutis 2012 m. birželio 30 d. 113 074 410  147 271 (2 693 022) 110 528 659
- , -

Lina Minderienė Aurika Pelanienė
Generalinė direktorė

          (parašas)                     (parašas)

Vyriausioji buhalterė
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Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
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(Visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)

Finansinių ataskaitų pastabos

1 Bendroji informacija 

Bendrovės veikla sezoninių svyravimų nėra reikšmingai įtakojama.

2012 m. birželio 30 d. Bendrovės darbuotojų skaičius buvo 6 628  (2011 m. birželio 30 d. – 6 874).

2 Finansinių ataskaitų rengimo pagrindas

3 Apskaitos politika

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
2012 M. FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 6 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2012 M. BIRŽELIO 30 D. 
Įmonės kodas: 121215587, adresas: A.Vivulskio g. 23, Vilnius

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas (toliau – Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė.  2006 m. sausio 3 
d. Valstybinė įmonė Lietuvos paštas buvo pertvarkyta į akcinę bendrovę Lietuvos paštą pagal  2005 m. gruodžio 23. d. Lietuvos 
Respublikos susisiekimo ministro įsakymą Nr. 3-587 "Dėl valstybės įmonės Lietuvos pašto pertvarkymo į akcinę bendrovę 
Lietuvos paštas".
Bendrovės veikla apima universaliųjų, rezervuotųjų, kitų pašto, pasiuntinių, finansinių paslaugų ir pan. paslaugų teikimą.

2011 m. vasario 24 d. Bendrovė gavo mokėjimo įstaigos licenciją. Ši licencija suteikia  Bendrovei  teisę teikti sekančias 
paslaugas:
    - paslaugas, kuriomis sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitas, ir visos su mokėjimo sąskaitos 
tvarkymu susijusios operacijos;
    - paslaugas, kuriomis sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos 
tvarkymu susijusios operacijos;
    - mokėjimo operacijų vykdymą, įskaitant lėšų pervedimą į mokėjimo sąskaitą, atidarytą vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo 
arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje: - tiesioginio debeto pervedimų vykdymą, įskaitant vienkartinius tiesioginio 
debeto pervedimus, - mokėjimo operacijų vykdymą naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone, - kredito pervedimų 
    - mokėjimo priemonių išdavimą ir (arba) priėmimą;

    - pinigų perlaidas.

Bendrovės veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos pašto įstatymas bei kiti norminiai aktai.

Visų bendrovės akcijų savininkė yra valstybė. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija atstovauja Valstybei įgyvendinant jai 
nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamas  teises bendrovėje .

Nuo 2007 metų spalio 29 d. Bendrovė turi dukterinę įmonę UAB  „Lietuvos pašto finansinės paslaugos", o 2012 metų gegužės 15
dieną Bendrovė įsigijo 100 proc. UAB  "Baltic Post  "akcijų.

Šios tarpinės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2012m. birželio 30 d. yra parengtos pagal Tarptautinius finansinės 
atskaitomybės standartus (TFAS), patvirtintus ES, tarp jų - pagal 34 Tarptautinį apskaitos standartą (TAS). 

Tarpinės finansinės ataskaitos, įskaitant 2012 m. birželio 30 d. finansinės būklės ataskaitą ir šešių mėnesių, pasibaigusių 2012 
m. birželio 30 d. ir 2011 m. birželio 30 bendrųjų pajamų ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą bei nuosavo kapitalo pokyčių 
ataskaitą, yra neaudituotos. Metinių finansinių ataskaitų auditą už iki 2011 gruodžio 31 d. pasibaigusius metus atliko UAB 
"ERNST & YOUNG BALTIC ". Siekant geriau suprasti šiose finansinėse ataskaitose pateiktą informaciją,  sutrumpintos Bendrovės 
finansinės  ataskaitos turi būti skaitomos kartu su Bendrovės metinėmis 2011 m. finansinėmis ataskaitomis, kurios buvo 
parengtos pagal Tarptautinius Finansinės atskaitomybės Standartus(TFAS)  priimtus taikymui Europos Sąjungoje.

Bendrovė nusprendė nesudaryti konsoliduotų finansinių ataskaitų už 2012 metų pirmąjį pusmetį vadovaujantis  Lietuvos 
Respublikos Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo 6 straipsnio 2 punktu.

Sudarant tarpines finansines ataskaitas už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį birželio 30 d. buvo laikomasi tų pačių apskaitos 
principų kaip ir rengiant 2011 metų finansines ataskaitas. Šie apskaitos principai buvo nuosekliai taikomi visiems pateikiamiems 
laikotarpiams.
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4
Nematerialusis 

turtas
Materialusis 

turtas
Investicinis 

turtas
Šeši mėnesiai, pasibaigę 2011 m. birželio 30 d.

Likutinė vertė 2010 m. gruodžio 31 d. 4 176 980 164 440 585 6 833 063
Įsigijimai  781 569  206 055 -
Perleidimai ir nurašymai - ( 28 907) -
Perklasifikavimai - - -
Nusidėvėjimas ir amortizacija ( 692 753) (2 818 739) ( 69 000)
Likutinė vertė 2011 m. birželio 30 d. 4 265 796 161 798 994 6 764 063

Šeši mėnesiai, pasibaigę 2012 m. birželio 30 d.

Likutinė vertė 2011 m. gruodžio 31 d. 4 453 150 159 554 791 6 918 742
Įsigijimai  648 796  807 529 -
Perleidimai ir nurašymai (  4) (12 138 277) -
Perklasifikavimai - ( 96 980)  96 980
Nusidėvėjimas ir amortizacija ( 436 138) (2 776 761) ( 69 087)
Likutinė vertė 2012 m. birželio 30 d. 4 665 804 145 350 302 6 946 635

Bendrovė šių metų antrąjį ketvirtį pardavė veikloje nebenaudojamą turtą už 8 540 000 Lt. 

5 Ilgalaikis finansinis turtas
Birželio 30 d. Gruodžio 31 d.

2012 m. 2011 m.
 5 658 445   50 674

Paskolos dukterinėms įmonėms   480 000   30 000
Kitas ilgalaikis finansinis turtas   150 779   148 887

Kito ilgalaikio finansinio turto vertės sumažėjimas (150 779) -
6 138 445  229 561

6 Atsargos
Birželio 30 d. Gruodžio 31 d.

2012 m. 2011 m.

 512 987  738 749
Filatelinė produkcija  257 611  268 378
Pirktos prekės, skirtos perparduoti 2 347 490 2 303 604

3 118 088 3 310 731

(143 259) (191 946)

2 974 829 3 118 785

7 Pirkėjų įsiskolinimas
Birželio 30 d. Gruodžio 31 d.

2012 m. 2011 m.

Pirkėjų įsiskolinimas, bendrąją verte 15 766 025 15 912 432

(1 836 310) (1 535 204)

13 929 715 14 377 228

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas

Investicijos į dukterines įmones

2012 m. gegužės 15 dieną Akcinė bendrovė Lietuvos paštas įsigijo 100 proc.  UAB "Baltic Post" akcijų. UAB "Baltic Post" akcinį 
kapitalą sudaro 100 akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 100 Lt. 2012 m. birželio 30 dienai dukterinių įmonių UAB „ Lietuvos 
pašto finasinės paslaugos" ir UAB "Baltic Post" turtas  yra 6 431 703 Lt, o pardavimo grynosios pajamos  23 303 Lt.

Atsargos ir medžiagos

Atsargų nukainojimas iki jų realizacinės
vertės

Pirkėjų įsiskolinimo vertės sumažėjimai
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8 Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

Birželio 30 d. Gruodžio 31 d.
2012 m. 2011 m.

19 277 570 19 544 913
2 053 571  368 640

 764 848 2 851 803
22 095 989 22 765 356

9 Kitos gautinos sumos

10 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Birželio 30 d. Gruodžio 31 d.
2012 m. 2011 m.

Pinigai banke 1 966 019  740 170
Pinigai kasoje 3 283 956 2 894 596
Pinigai kelyje 5 988 340 8 236 283

11 238 315 11 871 049

11 Įstatinis kapitalas

12 Paskolos

Sukauptos tarptautinių atsiskaitymų pajamos
Ateinančio laikotarpio sąnaudos
Išankstiniai apmokėjimai už paslaugas

Sukauptų tarptautinių atsiskaitymų straipsnyje Bendrovė apskaito suteiktas paslaugas užsienio paštams, kurios būna galutinai 
suderintos ir sąskaitos išrašomos tik po kelių mėnesių ar vienų metų.

Ateinančių laikotarpių sąnaudų straipsnyje apskaitomos draudimo, prenumeratos, licencijų palaikymo, dalyvavimo 
tarptautinėse pašto sistemose būsimų laikotarpių sąnaudos bei būsimų laikotarpių atostoginių išmokėjimas.

2012 metais Vyriausybė nustatė  periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos 
tarifus mažesnius nei šios paslaugos sąnaudos. Nuo 2012 metų Lietuvos Respublikos  Pašto įstatyme patvirtintas tokių sąnaudų 
ir tarifų skirtumo dengimas iš valstybės biudžeto lėšų pagal Vyriausybės nustatytą tvarką. Bendrovė šių metų pirmąjį pusmetį 
patyrė beveik penkių milijonų litų nuostolį teikdama periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių 
prenumeratoriams paslaugą. Ši suma gali būti patikslinta, kai nepriklausomi auditoriai atliks periodinių leidinių pristatymo 
kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos sąnaudų pusmetinę peržiūrą.

Valstybei priklauso 113 074 410 paprastosios akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 litas. 2012 m. bei 2011 m. birželio 
30 d. akcijos buvo pilnai apmokėtos.

Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą įmonės nuosavas kapitalas negali būti mažesnis nei ½ jos akcinio
kapitalo, nurodyto įmonės įstatuose. 2012 m. birželio 30 d. Bendrovė atitinka šį reikalavimą.

2012 m. birželio 30 d. Bendrovė turėjo 26 925 214 Lt banko paskolų (2011 m gruodžio 31 d. - 21 434 325 Lt). Už naudojimasi
kreditais mokama O/N-6 mėn Vilibor + banko nustatyta palūkanų marža.
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13 Gauti išankstiniai apmokėjimai, sukauptos sąnaudos, ateinančių laikotarpių pajamos

Birželio 30 d. Gruodžio 31 d.

2012 m. 2011 m.

(a) 7 564 804 17 781 722

(b) 22 380 381 21 699 164

6 691 089 5 898 587

Kintamos darbo užmokesčio dalies sukaupimas 1 600 000 1 665 381

Kita (c) 1 436 589  82 500

39 672 863 47 127 354

14 Kitos mokėtinos sumos 

Birželio 30 d. Gruodžio 31 d.
2012 m. 2011 m.

7 961 099 2 742 040
 838 758  766 583

Kita  63 532  6 249

Kitos mokėtinos sumos 8 863 389 3 514 872

15 Susijusių šalių sandoriai

Sandoriai su susijusiomis šalimis apima įprastinį su veikla susijusių prekių ir paslaugų pardavimą ir pirkimą.

Mokėtina suma 
Birželio 30 d.

Pajamos Sąnaudos

UAB "Baltic Post"  10 611  11 874  2 260

-  38 879 -

16 Pobalansiniai įvykiai

Gauti išankstiniai apmokėjimai 

Galutinių atsiskaitymų sukauptos sąnaudos
Sukauptas atostogų rezervas

Gauti avansai, sukauptos sąnaudos, ateinančių laikotarpių 
pajamos

a) 2011 m. gruodžio 31 d. gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas yra susijęs su gautais  išankstiniais apmokėjimais už 2012 
m. prenumeratą .

b) Galutinių atsiskaitymų sukauptas sąnaudas sudaro iš užsienio paštų gautos paslaugos, kurios bus galutinai suderintos ir 
sąskaitos už jas bus gautos tik po kiekvienos finansinės būklės ataskaitų datos. 
c) Ateinančių laikotarpių pajamos padidėjo dėl gautų įmokų už prenumeratos pristatymo paslaugas, kurios bus atliktos iki metų 
pabaigos.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Mokesčiai (išskyrus pelno mokestį)

 485 533

UAB  „Lietuvos pašto finansinės paslaugos"  71 169

Po balanso dienos jokių reikšmingų įvykių nebuvo.

Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant 
finansinius ir veiklos sprendimus. Akcinės bendrovės Lietuvos pašto susijusios šalys - tai valstybės įmonės, kurių savininko teises ir 
pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (oficialus sąrašas skelbiamas interneto tinklapyje www.transp.lt),  
dukterinės įmonės UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“  bei UAB "Baltic Post" 

Bendrovė nelaiko Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kontroliuojamų įmonių vienu klientu, nes tarp tokių įmonių nėra didelės 
ekonominės integracijos.

Bendrovė yra  laidavusi 2 650 000 Lt už dukterines įmones UAB "Baltic Post" ir UAB  „Lietuvos pašto finansinės paslaugos" .

 2012 m. birželio 30 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d.  iš susijusių šalių gautinų sumų vertė nebuvo sumažėjusi.

Žemiau Bendrovė pateikia sandorius su savo dukterinėmis įmonėmis per šių metų šešis mėnesius(UAB  „Lietuvos pašto finansinės 
paslaugos) bei per šių metų du mėnesius (UAB "Baltic Post"):

Gautina suma        
Birželio 30 d.



Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
2012 M. FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 6 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2012 M. BIRŽELIO 30 D. 
Įmonės kodas: 121215587, adresas: A.Vivulskio g. 23, Vilnius
(Visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)

11

15 Susijusių šalių sandoriai

Sandoriai su susijusiomis šalimis apima įprastinį su veikla susijusių prekių ir paslaugų pardavimą ir pirkimą.

Mokėtina suma 
Birželio 30 d.

Pajamos Sąnaudos

UAB "Baltic Post"  10 611  11 874  2 260

-  38 879 -

16 Pobalansiniai įvykiai

 485 533

UAB  „Lietuvos pašto finansinės paslaugos"  71 169

Po balanso dienos jokių reikšmingų įvykių nebuvo.

Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant 
finansinius ir veiklos sprendimus. Akcinės bendrovės Lietuvos pašto susijusios šalys - tai valstybės įmonės, kurių savininko teises ir 
pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (oficialus sąrašas skelbiamas interneto tinklapyje www.transp.lt),  
dukterinės įmonės UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“  bei UAB "Baltic Post". 
Bendrovė nelaiko Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kontroliuojamų įmonių vienu klientu, nes tarp tokių įmonių nėra didelės 
ekonominės integracijos.

Bendrovė yra  laidavusi 2 650 000 Lt už dukterines įmones UAB "Baltic Post" ir UAB  „Lietuvos pašto finansinės paslaugos" .

 2012 m. birželio 30 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d.  iš susijusių šalių gautinų sumų vertė nebuvo sumažėjusi.

Žemiau Bendrovė pateikia sandorius su savo dukterinėmis įmonėmis per šių metų šešis mėnesius(UAB  „Lietuvos pašto finansinės 
paslaugos) bei per šių metų du mėnesius (UAB "Baltic Post"):

Gautina suma        
Birželio 30 d.
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Bendroji informacija

Įmonė Lietuvos paštas įkurta 1992 metais. 2006 
metais reorganizuota į akcinę bendrovę Lietuvos 
paštą (toliau – bendrovė arba Lietuvos paštas). 
Pranešimas parengtas už 2012 m. sausio-birželio 
mėn.
Lietuvos Respublikos vyriausybė 2010 m. liepos 
14 d. patvirtino Valstybės valdomų įmonių veiklos 

skaidrumo užtikrinimo gairių aprašą, pagal kurį 
bendrovės apskaita turi būti tvarkoma pagal Tarp-
tautinius finansinės apskaitos standartus (toliau 
- TFAS). Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos 
už laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. birželio 30 d. yra 
parengtos pagal TFAS, patvirtintus ES, tarp jų - pagal 
34 Tarptautinį apskaitos standartą (TAS). 

Pagrindiniai duomenys

Pavadinimas Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Būstinės adresas A. Vivulskio g. 23, 03500 Vilnius
Telefonas (8 700) 55 400
Faksas (8 5) 216 3204
El. paštas info@post.lt
Internetinis tinklalapis www.post.lt
Įstatinis kapitalas 239 474 229 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.
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Pagrindiniai rodikliai

Sausis-birželis
Pokytis, proc.

2012 m. 2011 m. 
Visos pajamos, tūkst. Lt 102.976 89.720 14,8
Pardavimo pajamos, tūkst. Lt 92.415 88.174 4,8
Pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amorti-
zacijos (EBITDA), tūkst. Lt 1.329 836 58,9

EBITDA marža, proc. 1,4 0,9  
Grynasis pelnas (nuostoliai), tūkst. Lt -2.693 -3.729 -27,8
Visas turtas, tūkst. Lt 220.082 217.809 1,0
Akcininkų nuosavybė, tūkst. Lt 110.529 109.345 1,1
Akcininkų nuosavybės pelningumas, proc. -2,4 -3,4  
Nuosavo kapitalo ir turto santykis, proc. 50,2    50,2     
Pelnas (nuostoliai), tenkantis vienai akcijai, Lt -0,02 -0,02 52,9
Akcijų skaičius 113.074.410 239.474.229 -52,8
Investicijos, tūkst. Lt 1.456 988 47,5
Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje (žm.) 6.628 6.874 -3,6
Vidutinis darbuotojų skaičius (etatai) 4.916 5.135 -4,3
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Lt / etatui) 1.428 1.369 4,3
Suteikta paslaugų iš viso, tūkst. vnt. 86.858 103.871 -16,4
Universaliųjų pašto paslaugų skaičius iš viso, tūkst. vnt. 24.514 23.250 5,4
Pardavimo pajamos, tenkančios vienam darbuotojui 
(etatui), tūkst. Lt 18,8 17,2 9,5
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Pardavimų pajamos

Bendros 2012 m. I pusmečio pajamos buvo 102 976 
tūkst. Lt ir, palyginti su 2011 m. I pusmečio pajamomis 
– 89 720 tūkst. Lt, padidėjo 14,8 proc. 
Pardavimo pajamų gauta 92 415 tūkst. Lt, arba 4,8 
proc. daugiau, palyginti su 2011 m. I pusmečio du-
omenimis.
Universaliųjų pašto paslaugų (toliau – UPP) pajamos 
sudarė 50,2 proc. pardavimo pajamų ir, palyginti su 
praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, jų gauta 10,1 
proc., daugiau. Pajamų padidėjimui įtakos turėjo 16,8 
proc. registruotosios pašto korespondencijos apimčių 
padidėjimas. 
2012 m. I pusmečio kitų paslaugų lyginamosios 
dalys bendrovės pardavimo pajamose: už finansinių 
paslaugų teikimą – 20,5 proc., už kitas paslaugas– 
20,5 proc., už pasiuntinių pašto paslaugas – 6,2 proc., 
už kitas pašto paslaugas, kurias sudaro pašto kore-
spondencijos siuntos, sunkesnės kaip 2 kg, siuntiniai, 
sunkesni kaip 10 kg, reklaminės pašto siuntos ir teis-
mo šaukimai – 2,6 proc.
Pajamų už kitas pašto paslaugas gauta 1,5 proc. 
mažiau, palyginti su 2011 m. I pusmečio duomeni-
mis, nes suteikta 13,4 proc. mažiau reklaminių pašto 
siuntų paslaugų.
Pasiuntinių paslaugų pajamų gauta 8,7 proc. daugiau, 
palyginti su praėjusių metų I pusmečio duomenimis, 
nes išaugo tarptautinio greitojo pašto pasiuntinių pa-
slaugos.
Finansinių paslaugų pajamų gauta 5,4 proc. mažiau, 

palyginti su 2011 m. I pusmečio duomenimis. 
Konkurencinės aplinkos plėtra turi įtakos Lietuvos 
pašto pajamų, teikiant įmokų surinkimo ir adminis-
travimo bei pensijų pristatymo paslaugas, mažėjimui.
Kitų paslaugų, kurias sudaro pajamos už periodinių 
leidinių prenumeratą, neadresuotosios reklamos 
paslaugas, mažmeninę ir komisinę prekybą ir kitos 
paslaugos, pajamų gauta  3,5 proc. daugiau negu 
praėjusių metų tą patį laikotarpį, nes 62,1 proc. 
padidėjo mažmeninės ir komisinės prekybos pajamos, 
18,2 proc. – pajamos už papildomas pašto paslaugas.
2012 m. I pusmetį iš viso buvo suteikta 86 858 tūkst. 
vnt. paslaugų, arba 16,4 proc. mažiau palyginti su 2011 
metų I pusmečio duomenimis, nes sumažėjo 9,5 proc. 
kitų pašto paslaugų, 14,3 proc. – pasiuntinių paslaugų, 
27,4 proc. -  kitų paslaugų kiekiai. Palyginti su 2011 
m. I pusmečio duomenimis daugiau suteikta UPP (5,4 
proc.) ir finansinių paslaugų (3,6 proc.).

Bendros 2012 m. 
I pusmečio 
pajamos buvo 
102 976 tūkst. Lt
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Veiklos sąnaudos

2012 m. I pusmetį patirta 95 731 tūkst. Lt veiklos 
sąnaudų ir jos buvo 4,2 proc. didesnės, palyginti su 
praėjusių metų veiklos sąnaudomis. 
Didžiausią bendrovės veiklos sąnaudų dalį – 61,4 proc. 
- sudarė su darbuotojais susijusios sąnaudos. 2012 m. 
I pusmetį jos buvo 0,2 proc. mažesnės negu 2011 m. 
I pusmetį. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 
sąnaudos buvo 1,2 proc., mažesnės, palyginti su 2011 
m. I pusmečio duomenimis, nes vidutinis sąlyginis 
darbuotojų skaičius sumažėjo 219 etatų. Darbuotojų 
skaičiaus pokytį lėmė paslaugų mažėjimas, paštų 
kompiuterizavimas bei įvairių procesų optimizavi-
mas.

2012 m. I pusmetį, palyginti su praėjusių metų to pa-
ties laikotarpio duomenimis, dėl kainų padidėjimo 
komunalinių paslaugų sąnaudos padidėjo 18,2 proc., 
o medžiagų ir žaliavų sąnaudos – 4,1 proc. Dėl trans-
porto, nuomojamo iš fizinių asmenų, nuomos kainų 
padidinimo, 9,6 proc. padidėjo transporto nuomos 
sąnaudos.  Turto remonto ir priežiūros sąnaudos 
padidėjo 256 proc. dėl projekto „Raseinių centrinio 
pašto rekonstrukcija ir optimizavimas“ įgyvendinimo.
2012 m. I pusmetį, palyginti su 2011 m. I pusmečio 
duomenimis, sumažėjo 6,4 proc. tarptautinio pašto 
vežimo ir  atsiskaitymų su kitų šalių paštais sąnaudos 
bei 8,2 proc. - ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos. 

Veiklos rezultatai

2012 m. I pusmečio EBITDA buvo 1 329 tūkst. Lt ir, 
palyginti su 2011 m. I pusmečio EBITDA – 836 tūkst. 
Lt - padidėjo 493 tūkst. Lt. EBITDA marža sudarė 1,4 
proc. (2011 m. I pusmetį buvo 0,9 proc.).
Veiklos nuostoliai buvo 1 976 tūkst. Lt, arba 21,7 proc. 
mažesni nei prieš metus.  
2012 m. I pusmetį bendrovės grynieji nuostoliai, 
įvertinus atidėtojo pelno mokesčio sąnaudas, sudarė 
2 693 tūkst. Lt ir buvo 27,8 proc. mažesni nei 2011 m. I 
pusmetį, kai bendrovės nuostoliai siekė 3 729 tūkst. Lt. 

2012 m. I pusmečio 
EBITDA, palyginti su 
2011 m. I pusmečio 
EBITDA, padidėjo 
493 tūkst. Lt.
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Įstatinis kapitalas. Akcijos. Dividendų politika

Lietuvos pašto akcinis kapitalas yra 113 074 410 litų 
ir jį sudaro 113 074 410 vieno lito nominalios vertės 
paprastųjų vardinių akcijų. 2011 m. gruodžio 29 d AB 
Lietuvos pašto įstatinis kapitalas buvo sumažintas 
nuo 239 474 229 (dviejų šimtų trisdešimt devynių 
milijonų keturių šimtų septyniasdešimt keturių 
tūkstančių dviejų šimtų dvidešimt devynių) litų iki 
113 074 410 (šimto trylikos milijonų septyniasdešimt 
keturių tūkstančių keturių šimtų dešimties) litų, anu-
liuojant 126 399 819 (šimtą dvidešimt šešis milijo-
nus tris šimtus devyniasdešimt devynis tūkstančius 
aštuonis šimtus devyniolika) akcijų.
Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės – papras-
tosios vardinės akcijos. Bendrovės akcijos yra nema-

terialios. Jos fiksuojamos įrašais vertybinių popierių 
sąskaitoje, kurią tvarko akcinė bendrovė finansų mak-
lerio įmonė „Finasta“.
Bendrovė iki ataskaitinio laikotarpio nebuvo įsigijusi 
savų akcijų ir per 2012 m. 6 mėnesius savų akcijų 
neįsigijo ir neperleido. Kitų įmonių akcijų nebuvo 
įsigyta ir perleista.
Dividendų išmokėjimo tvarką ir kiekį nustato visuo-
tinis akcininkų susirinkimas. Visų Lietuvos pašto 
akcijų savininkė yra valstybė. Įgyvendinant valsty-
bei nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikia-
mas teises bendrovėje, valstybei atstovauja Lietuvos 
Respublikos susisiekimo ministerija. 

Veiklos rezultatai Valdymas. Struktūra

Pagal Lietuvos pašto įstatus bendrovės valdymo or-
ganai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba 
ir generalinis direktorius. Bendrovėje Stebėtojų ta-
ryba nesudaroma. Bendrovės valdyba atstovauja ak-
cininkams ir atlieka priežiūros bei kontrolės funkcijas.
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams pri-
lyginami Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeri-
jos priimti raštiški sprendimai. 
Bendrovės valdyba yra kolegialus organas, kurį su-
daro penki nariai. Valdybos nariai renkami ketveriems 
metams. Valdybos pirmininką iš savo narių renka 
valdyba. Valdybos narius renka visuotinis akcininkų 
susirinkimas. 
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Valdybos nariai (2012 m. birželio 30 d. duomenys)

Pavardė, vardas Darbovietė Išsilavinimas Kadencijos 
pradžia

Rimvydas 
Vaštakas

Susisiekimo viceministras – 
valdybos pirmininkas

Vilniaus inžinerinis statybos in-
stitutas, Mechaninės technologi-
jos fakultetas

2010-01-11

Janina 
Laskauskienė

Susisiekimo ministerijos Trans-
porto politikos departamento 
Biudžeto programų vertinimo 
skyriaus vedėja

Vilniaus universiteto Ekonomikos 
fakultetas, Finansų ir kredito 
specialybės mokslai, diplomuoto 
ekonomisto kvalifikacija 

2012-02-07

Paulius 
Jankauskas Susisiekimo ministro patarėjas Klaipėdos universitetas, Istorijos 

fakultetas 2010-01-11 

Jurgita 
Šoblinskienė

Susisiekimo ministerijos Teisės 
skyriaus vedėjo pavaduotoja

Vilniaus universiteto, Teisės 
fakultetas. Teisės magistrė 2010-06-09 

Linas 
Sasnauskas

Nepriklausomas konsultantas 
pieno sektoriaus klausimais. AB 
Klaipėdos nafta“ audito komiteto 
narys.

Tarptautinė vadyba. Stockholm 
School of Economics. Stokholmas.
Vilniaus universiteto Ekonomikos 
fakultetas,  Bakalauras.
International Executive MBA pro-
grama, BMI. Vilnius. Magistras.

2012-06-14

Per 2012 m. I pusmetį pasikeitė du bendrovės valdy-
bos nariai. Susisiekimo ministro 2012 m. vasario 7 d. 
įsakymu iš bendrovės valdybos narių atšauktas Almi-
nas Mačiulis ir vietoj jo valdybos nare išrinkta Su-
sisiekimo ministerijos Transporto politikos departa-
mento Biudžeto programų vertinimo skyriaus 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.
Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato 
jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina 
pareigybės nuostatus, skatina jį ir skiria nuobau-
das. Generalinis direktorius yra bendrovės vado-
vas. Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės 
valdymo organas, kuris pagal savo įgaliojimus organi-
zuoja kasdieninę bendrovės veiklą.
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Vardas, pavardė Lina Minderienė

Pareigos bendrovėje Generalinė direktorė

Išsilavinimas

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

Bendrovės vadovybės nariai 
(2012 m. birželio 30 d. duomenys)

Vardas, pavardė Kęstutis Jaržemskas

Pareigos bendrovėje Finansų tarnybos 
direktorius

Išsilavinimas

Kauno technologijos 
universitetas. Vadybos 
ir verslo administravi-
mo magistro kvalifika-
cinis laipsnis. Speciali-
zacija – finansų vadyba 
(2002 m. )

Vardas, pavardė Gytis Kundrotas

Pareigos bendrovėje
Teisės ir adminis-
travimo tarnybos 
direktorius 

Išsilavinimas

Vilniaus universitetas, 
vientisųjų studijų 
teisės programa. 
Suteiktas teisės 
magistro kvalifikacinis 
laipsnis (2003 m.)
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Vardas, pavardė Arūnas Venckavičius

Pareigos bendrovėje Pardavimų tarnybos 
direktorius

Išsilavinimas

Vilniaus universitetas, 
prekybos programa. 
Suteiktas vadybos ir 
verslo administravimo 
magistro kvalifikacinis 
laipsnis (2002 m.)

Vardas, pavardė Robertas Gudavičius

Pareigos bendrovėje Pašto operacijų tarny-
bos direktorius

Išsilavinimas

Kauno Antano 
Sniečkaus politech-
nikos institutas. 
Suteikta inžinieriaus 
mechaniko kvalifikaci-
ja (1988 m.)

Vardas, pavardė Inga Dundulienė

Pareigos bendrovėje Pašto tinklo tarnybos 
direktorė

Išsilavinimas

Vilniaus universitetas, 
buhalterinės apskaitos 
ir audito specialybės 
mokslai. Suteikta 
ekonomisto kvalifi-
kacija (1993 m.)

Vardas, pavardė Aurika Pelanienė

Pareigos bendrovėje
Buhalterinės apskaitos 
departamento vadovė – 
vyriausioji buhalterės 

Išsilavinimas

Vilniaus universitetas, 
ekonominės informa-
tikos ir automatizuotų 
valdymo sistemų 
mokslai. Suteikta 
inžinieriaus-
ekonomisto kvalifi-
kacija (1990 m.)
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Informacija apie atlyginimo, tantjemų ar kitokių 
išmokų išmokėjimą bendrovės valdymo organams 
per 2012 m. I pusmetį:

2012 m. sausis-birželis Atlyginimas, Lt

Vidutiniškai vienam vadovybės nariui 8 498

Bendrai visiems vadovybės nariams 356 897

2012 I pusmetį valdybos nariams atlyginimo, 
tantjemų ar kitokių išmokų priskaičiuota nebuvo. 

Dabartinėje bendrovės valdymo struktūroje, kuri  pat-
virtinta AB Lietuvos pašto valdybos 2010 m. sausio 
28 d. nutarimu Nr. 3-7, yra generalinis direktorius, 
5 tarnybų direktoriai (Finansų, Pardavimų, Pašto 
operacijų, Teisės ir administravimo, Pašto tinklo), 19 
departamentų, iš kurių 4 (Vidaus kontrolės ir audito, 
Personalo, Rinkodaros ir komunikacijos, Verslo vysty-
mo) yra tiesiogiai pavaldūs generaliniam direktoriui. 
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Lietuvos paštas, vykdydamas UPP teikimo vietų 
išdėstymo reikalavimus, privalo išlaikyti tam tikrą 
paštų tinklą. Pagal susisiekimo ministro 2009 m. lie-
pos 14 d. įsakymo Nr. 3-330 „Dėl Universaliųjų pašto 
paslaugų teikėjo viešojo pašto tinklo charakteristikų 
patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 85-3628) 
nuostatas kaimo gyvenamosiose vietovėse vienos 
seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje turi būti ne 
mažiau kaip viena UPP teikimo vieta arba UPP teikėjo 
agentų darbo vieta.
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 vi-
etos ir siunčiamosios laiškų dėžutės išdėstytos lai-
kantis Viešojo pašto tinklo charakteristikų.  
 2012 m. birželio 30 d. Lietuvos paštas turėjo 
837 UPP teikimo vietų tinklą, kurį sudarė: 691 sta-
cionarusis paštas (miestuose – 204, kaimuose – 487), 
14 pašto poskyrių (11 – miestuose, 3 – kaimuose) ir 
132 UPP teikimo vietos kaimuose aptarnaujamos 27 

kilnojamųjų paštų. 
Siekdama optimizuoti veiklos procesus, bendrovė per 
2012 m. I pusmetį uždarė 10 nerentabilių paštų bei 6 
kilnojamųjų pašto paslaugų teikimo vietas ir 1 paštą 
perkėlė į labiau klientams prieinamą vietą - prekybos 
centrą (Vilniaus 6-asis paštas perkeltas į prekybos 
centrą „Maxima“).

Informacija apie bendrovės filialus, dukterines įmones

2012 m. sausio-birželio mėn. bendrovė filialų neturėjo. 
Bendrovė turi dvi dukterinės įmones.
UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“ įstatinis 
kapitalas sudarytas iš akcinės bendrovės Lietuvos 
pašto piniginio įnašo ir lygus 10 000 litų. Lietuvos 
paštui priklauso 10 000  akcijų, kurių kiekvienos 
nominali vertė yra 1 litas. 
Siekdama stiprinti savo pozicijas kurjerių rinkoje, 
bendrovė įsigijo siuntų savitarnos terminalų tinklą 
SIUNTOS24 valdančią bendrovę „Baltic Post“. UAB 
„Baltic Post“ įstatinį kapitalą sudaro 100 akcijų, kurių 
kiekvienos nominali vertė 100 Lt.  UAB „Baltic Post“ 
- siuntų savitarnos terminalų tinklą SIUNTOS24 val-
danti įmonė. 2012 m. birželio 30 d. UAB „Baltic Post“ 

turėjo 66-ių terminalų tinklą 39-iuose šalies mies-
tuose. Artimiausiu metu ketinama įrengti dar 5 termi-
nalus. Siuntų savitarnos terminalai SIUNTOS24 ren-
giami prie didžiųjų šalies prekybos centrų, degalinių, 
pašto skyrių.

Veiklos rezultatai

UPP teikimo vietos

Viešasis tinklas

Kilnojamuosiuose paštuose

Kaimo paštuose

Miesto paštuose

Kaimo stacionariuose paštuose 
58,5%
Kaimo kilnojamuosiuose 
paštuose 15,8%

Miesto paštuose 25,7%
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Bendrovės teikiamos paslaugos (paslaugų rinkos, 
konkurentai)
Bendrovė teikia pašto, pasiuntinių bei su jomis susi-
jusias papildomas paslaugas, į apyvartą leidžia pašto 
ženklus, teikia reklaminių siuntų bei neadresuoto-
sios 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 prenumera-
toriams paslaugas, teikia partnerių siūlomas kreditų, 
draudimo, reklamos paslaugas, vykdo mažmeninę 
prekybą. 
Lietuvos pašto skyriuose galima įsigyti skaitmeninės 
televizijos paketų bei priedėlių, didžiausiuose Lietuvos 
pašto skyriuose galima įsigyti Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės taupymo lakštų, tarptautinių maršrutų 
bilietų, išsiųsti supirkimui nenaudojamus aukso gam-
inius bei senus mobiliuosius telefonus, įsigyti įvairių 
mažmeninės prekybos asortimento prekių. Platus 
laiškininkų tinklas suteikia galimybę Lietuvos paštui 
bendradarbiauti ir su prekybos per užsakymų katalo-
gus įmonėmis.
2012 metais klientams siūloma nauja Lietuvos pašto 
paslauga – hibridinis paštas – leidžia laiškus siųsti 
greičiau ir paprasčiau. Siunčiant laiškus hibridiniu 
paštu, laiško turinį galima sukurti kompiuteriu ir 
išsiųsti elektroniniu būdu, o gavėją laiškas pasiekia 
popierinio pavidalo. Laiškus galima siųsti tiesiog iš 
namų ar darbo vietos.

Lietuvos paštas, vis aktyviau žengiantis į elektroninę 
erdvę ir pernai lapkritį atidaręs elektroninę 
parduotuvę, nuo š.m. gegužės gyventojus pakvietė in-
ternetu prenumeruoti ir įvairius leidinius. Atnaujinta 
leidinių prenumeravimo sistema prenumerata.post.lt 
leidžia spaudą užsiprenumeruoti greičiau ir patogiau. 

Lietuvos pašto internetinė leidinių prenumeravimo 
sistema – viena didžiausių šalyje.
Lietuvos paštas susiduria su konkurencija praktiškai 
visose savo veiklos srityse. Kiekvienoje iš jų yra stiprių 
dalyvių: pašto paslaugose - UAB „Vilpostus“, UAB 
„Bijusta“, UAB „Greitasis kurjeris“, pasiuntinių pa-
slaugose -  UAB „DPD Lietuva“, „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, 2012 
m. I ketvirtį į pasiuntinių paslaugų teikėjų sąrašą 
įrašytas vienas ūkio subjektas – UAB „Klaipėdos tran-
zito centras“. 2012 metų balandžio 1 dieną pašto ir 
pasiuntinių paslaugų rinkoje veikė 75 ūkio subjektai, 
iš kurių 13 ūkio subjektų teikė pašto ir pasiuntinių pa-
slaugas, 62 ūkio subjektai - tik pasiuntinių paslaugas. 
Pašto paslaugų segmente didžiausią rinkos dalį 
užima Lietuvos paštas (93,8 proc.). Pasiuntinių 
paslaugų segmente pagal 2012 metų I ketvirtį gautas 
pajamas didžiausią rinkos dalį užėmė UAB „DPD Li-
etuva“ (30,6 proc.) ir UAB „DHL Lietuva“ (12,8 proc.). 
Labai reikšmingas pasiuntinių rinkos dalyvis, ypač 
tarptautinių siuntų segmente, yra ir UAB „TNT Li-
etuva“.
Finansinių paslaugų dalyje Lietuvos paštas konkuruo-
ja su „Perlo“ terminalais, bankais, spaudos kioskais, 
mažmeninės prekybos srityje – su įvairiomis preky-
bos vietomis, įskaitant prekybos centrus. Spausdini-
mo paslaugų segmente stiprus konkurentas yra UAB 
„Itella Information“, periodinių leidinių prenumeratos 
srityje reikšmingos konkrečių leidinių (pvz., „Lietuvos 
ryto“, „Respublikos“) platinimo tarnybos.
Periodinių leidinių užsakymų rinkos dalyje Lietuvos 
paštas užima tvirtą poziciją, tačiau konkurencija jun-
tama 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 
„Respublikos leidiniai“. 
Konkurencija neadresuotosios reklamos ir reklaminių 
pašto siuntų pristatymo srityje ypač didelė regionu-
ose. Vieni iš aktyviausių konkurentų visoje Lietu-
vos teritorijoje yra UAB „Verslo spaudos centras“, o 
regioninėse rinkose – UAB „Ultra pak“, UAB „Skait-
meninis amžius“, UAB „Greitasis kurjeris“, UAB 
„Sostinės reklama“, UAB „Vilpostus“, IĮ „Inspe“ ir kiti.

Lietuvos pašto 
internetinė leidinių 
prenumeravimo 
sistema – viena 
didžiausių šalyje.
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Bendrovės klientai ir pagrindinės jų grupės 

Bendrovė teikia paslaugas tiek gyventojams, tiek 
įvairioms įmonėms bei organizacijoms, bendradarbi-
auja su užsienio šalių pašto įstaigomis. 
Bendrovės sutartinių klientų sąraše reikšmingas 
dalis sudaro finansų ir draudimo įstaigos, leidybos 
įmonės, elektronine prekyba užsiimančios įmonės, 
telekomunikacijų, komunalinių paslaugų bendrovės, 
teisines paslaugas teikiančios įmonės, transporto bei 
įvairia kita veikla užsiimančios bendrovės, valstybės 
institucijos, savivaldybių įstaigos.
2012 m. I pusmetį apie trečdalį (32,3 proc.) 
siunčiamųjų paslaugų (be finansinių paslaugų)  
pajamų gauta iš pašto langelio klientų, 67,7 proc. – iš 
sutartinių klientų (valstybės įmonių, verslo struktūrų, 
kitų įstaigų bei organizacijų). Iš sutartinių klientų dau-
giausia pajamų gauta paprastosios bei registruoto-
sios pašto korespondencijos, reklaminių pašto siuntų 
bei neadresuotosios reklamos, vidaus greitojo pašto, 
periodinių leidinių prenumeratos, ekonomiškos siun-
tos paslaugų segmentuose. 
2012 m. I pusmetį, palyginti su praėjusių metų 
atitinkamu laikotarpiu, sutartinių Lietuvos pašto 
klientų grupėje pajamos labiausiai augo komuna-

lines ir telekomunikacijų paslaugas (21,9 proc.), 
elektroninės prekybos (17,9 proc.), pašto paslaugas 
(17,4 proc.), teisines paslaugas (16,1 proc.) teikiančių 
įmonių sektoriuose. 
Pirmąjį šių metų pusmetį, lyginant su atitinkamu lai-
kotarpiu pernai, pajamų mažėjo iš finansų (-8,7 proc.), 
žiniasklaidos, reklamos ir leidybos (-7,5 proc.) bei 
medicinos sektoriaus (-5,5 proc.) įmonių.
Mažiausiai Lietuvos pašto paslaugomis naudojasi 
švietimo, mokslo, kultūros organizacijos ir medicinos 
sektorių įmonės.

Veiklos rezultatai

Investicijos

2012 m. I pusmetį bendrovė investicijoms panaudojo 
1 456 tūkst. Lt, arba 47,5 proc. daugiau, palyginti su 
2011 m. to paties laikotarpio duomenimis.
Investicijos į nematerialųjį turtą sudarė 649 tūkst. Lt. 
576 tūkst. Lt skirta Sąskaitų automatizavimo sistemai 
diegti. Be to, įsigyta „Eurogiro“ sistemos  licencija.
Materialiajam turtui skirta 808 tūkst. Lt. Sieki-

ant pagerinti paslaugų kokybę bendrovė įsigijo 
kontrolės vartus bei nupirko įrenginių Spausdinimo 
paslaugų departamento paslaugų tobulinimui. Sieki-
ant užtikrinti IT sistemų funkcionavimą, padažnėjus 
avarinių elektros tiekimo gedimo atvejų, nupirktas 
dyzelinis  generatorius su nuotoliniu paleidimu.  
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Svarbūs 2012 m. I pusmečio įvykiai 

Susisiekimo ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymu 
iš bendrovės valdybos narių atšauktas Alminas 
Mačiulis. Vietoj jo valdybos nare išrinkta Susisieki-
mo ministerijos Transporto politikos departamento 
Biudžeto programų vertinimo skyriaus vedėja Janina 
Laskauskienė.
2012 m. sausio 20 d. priimtas Lietuvos Respublikos 
ryšių reguliavimo tarnybos 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 pre-
numeratoriams paslaugą, parengti ir pateikti Lietuvos 
Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai periodinių 
leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių pre-
numeratoriams paslaugų pajamų ir sąnaudų ataskai-

tas bei audito išvadas.
2012 m. gegužės mėn. Lietuvos paštui EMS koo-
peratyvas prie Pasaulinės pašto sąjungos skyrė 
auksinį apdovanojimą už pasiekimus 2011 metais, 
teikiant tarptautinio greitojo pašto (EMS) pristatymo 
paslaugą. EMS kooperatyvas kasmet apdovanoja pa-
saulio šalių paštų operatorius, kurie geriausiai teikia 
EMS siuntų pristatymo paslaugą. EMS kooperatyvas 
vienija 166 pasaulio šalių pašto operatorius.
Lietuvos paštas akcininkams išmokėjo 589 082 
litų dividendų. Lietuvos paštas valstybei dividendus 
išmokėjo pirmą kartą istorijoje.
Lietuvos paštas, siekdamas stiprinti savo pozicijas 
kurjerių rinkoje, įsigijo siuntų savitarnos terminalų 
tinklą SIUNTOS24 valdančią bendrovę „Baltic Post“. 
„Baltic Post“ tapo dukterine Lietuvos pašto įmone, 
kuri efektyvins kurjerių bei siuntų terminalų veiklą.
Susisiekimo ministro 2012 m. birželio 14 d. įsakymu 
iš bendrovės valdybos narių atšauktas Tomas Pilukas 
ir vietoj jo nepriklausomu valdybos nariu išrinktas Li-
nas Sasnauskas.
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Veiklos strategija ir tikslai. 

Ilgalaikis Lietuvos pašto tikslas – būti finansiškai 
stabilia, modernia ir klientų lūkesčius pateisinančia 
bendrove. Lietuvos paštas siekia tapti stipria ir 
konkurencinga bendrove, teikiančia labiausiai klientų 
poreikius atitinkančias paslaugas. Profesionalūs ir 
kompetentingi darbuotojai klientus aptarnauja pa-
gal aukščiausius aptarnavimo standartus. Lietuvos 
paštas – vieta, kurioje malonu ir patogu apsilankyti, 

kurioje galima operatyviai susitvarkyti svarbiausius 
reikalus. 
Lietuvos pašto tikslas ateityje – dirbti pelningai. 
Bendrovė pajamų augimo sieks vykdydama aktyvius 
pardavimus verslo įmonėms, plėsdama komercinę 
prekybą, pasiuntinių paslaugas ir optimizuodama 
UPP teikimo vietų tinklą. 

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

Planai ir prognozės 

Lietuvos paštas 2011 metais po ketverių metų per-
traukos pirmą kartą uždirbo grynojo pelno, kuris siekė 
736 tūkst. Lt (2010 metais buvo patirta 10 230 tūkst. 
Lt nuostolių). Prognozuojama, kad bendrovė ateityje 
dirbs pelningai.
Pasitelkęs aktyvesnę pardavimų politiką ir plėsdamas 
siūlomų paslaugų spektrą, 2012–2016 metų lai-
kotarpiu Lietuvos paštas planuoja pajamų augimą. 
Ypač daug vilčių dedama į pasiuntinių paslaugų ver-
slo plėtrą, nes bendrovė pagal 2011 m. duomenis 

užima tik 6,7 proc. pasiuntinių rinkos, o pasiuntinių 
paslaugų pajamos 2011 m. sudarė vos 5,5 proc. visų 
Lietuvos pašto pajamų.
Lietuvos paštas, siekdamas išlaikyti ir padidinti savo 
dalį paslaugų rinkoje ir konkuruoti su didelius mate-
rialinius ir finansinius resursus turinčiomis, aukštos 
kokybės paslaugas teikiančiomis įmonėmis, 2012–
2016 metais investicijoms numato skirti apie 100 
mln. Lt.
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Pagrindiniai rizikos veiksniai. Grėsmės. Galimybės

Politiniai rizikos veiksniai
Lietuvos pašto, kaip valstybės įgalioto UPP teikėjo, 
veikla, susijusi su pašto paslaugų teikimu, griežtai 
reglamentuota ir kontroliuojama, todėl bendrovė 
negali konkuruoti rinkoje su kitais pašto paslaugų 
teikėjais, kurie nėra tokie suvaržyti, veikia tik loka-
lioje zonoje, lanksčiai taiko kainas ir greitai reaguoja 
į pokyčius rinkoje. 
Pašto veiklą Lietuvos Respublikoje reguliuoja Su-
sisiekimo ministerija ir Ryšių reguliavimo tarnyba. 
UPP paslaugų kainodarą lemia Vyriausybės nustato-
mi didžiausi leistini tarifai. Paskutinį kartą šie tarifai 

buvo keisti 2007 m., tuo tarpu 2007–2010 m. periodu 
vidutinė metinė infliacija šalyje buvo 5,5 proc. Taigi 
inertiška ir paskui infliaciją nespėjanti UPP kainodara 
ateityje gali kelti grėsmę bendrovės pelningumui. 
Pagal direktyvą 97/67/EB, kuria siekiama visiško 
Bendrijos pašto paslaugų rinkos suformavimo, Lietu-
va yra įpareigota nuo 2013 metų liberalizuoti pašto 
rinką. Atvėrus rinką konkurencijai Lietuvos paštas 
neteks privilegijos teikti rezervuotąsias paslaugas 2,5 
karto mažesniu tarifu nei konkurentai ir, tikėtina, pra-
ras dalį šios rinkos. 

Ekonominiai rizikos veiksniai
Lietuvos paštas, valstybės įgaliotas nenutrūkstamai 
teikti UPP šalies teritorijoje visiems naudotojams 
vienodomis sąlygomis ir ne mažiau kaip penkias 
darbo dienas per savaitę, privalo nepažeisti su-
sisiekimo ministro 2004 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 
3-504 nustatytų Universaliųjų pašto paslaugų teikėjo 
viešojo pašto tinklo charakteristikų (Žin., 2004, Nr. 
159-5813; 2009, Nr. 85-3628), t. y. išlaikyti tam 
tikrą paštų tinklą, kuriam aptarnauti sukurtos logis-
tikos ir laiškininkų vykdomo pristatymo sistemos. Dėl 

šių įsipareigojimų kyla grėsmė, kad bendrovė negalės 
uždaryti dalies paštų, ypač kaimo vietovėse, nepai-
sant jų nuostolingos veiklos. 
Bendrovės pajamos tiesiogiai priklauso nuo suteiktų 
paslaugų skaičiaus. Kadangi UPP, už kurias gaunamos 
pajamos sudaro apie 50 proc. visų bendrovės pajamų, 
poreikis koreliuoja su bendra ekonomine šalies ūkio 
situacija, Lietuvos ekonomikos būklę galima laikyti 
vienu iš pagrindinių rizikos veiksnių.

Socialiniai veiksniai
Bendrovės teikiamos paslaugos glaudžiai susijusios 
su demografine šalies situacija. Statistikos departa-
mento duomenimis (www.statgov.lt), per 2011 me-
tus gyventojų skaičius sumažėjo 1,4 proc. Kadangi 
bendrovė iš gyventojų už suteiktas paslaugas gauna 
apie 30 proc. pajamų, mažėjantis Lietuvos gyventojų 
skaičius neigiamai veiks bendrovės rezultatus.
Nors kai kurios bendrovės teikiamos paslaugos 
(pensijų, socialinių išmokų pristatymas, įmokų ir 
mokesčių priėmimas) glaudžiai susijusios su tam 
tikromis socialinėmis grupėmis, kurių poreikiai yra 
nusistovėję, tačiau šių klientų skaičius natūraliai arba 
veikiant laisvosios rinkos dėsniams taip pat mažėja.
Ryškiausia vartotojų įpročių tendencija yra vartotojo 

noras gauti paslaugą jam patogiausioje vietoje ir tada, 
kai jam patogu, taip pat būti operatyviai ir patogiausiu 
būdu informuotam apie tai, ar sėkmingai vykdomas 
ar įvykdytas jo užsakymas. Spartėjantis gyvenimo 
tempas ir laiko trūkumas verčia vartotojus ieškoti pa-
togumo ir paprastumo. 
Informacinės technologijos vis plačiau naudojamos 
kasdienėje ne tik absoliučios daugumos Lietuvos 
įmonių veikloje, bet ir namų ūkiuose. Tai spartina 
šalies ir jos gyventojų tobulėjimą, leidžia plėtoti nau-
jus bendravimo būdus, todėl tradicinių pašto paslaugų 
poreikis, veikiant vidinei ir išorinei konkurencijai, 
natūraliai mažėja.
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Technologiniai rizikos veiksniai
Dėl internetu teikiamų paslaugų plėtros, pašto 
paslaugų pakeičiamumo elektroninėmis ir 
besikeičiančių vartotojų įpročių tradicinių pašto 
poreikis, veikiant vidinei ir išorinei konkurencijai, 
natūraliai mažėja, todėl bendrovei neišvengiamai gre-
sia dalies pajamų praradimas. Tik naujų netradicinių 
paslaugų teikimas gali turėti teigiamą poveikį Lietu-
vos pašto veiklos plėtrai.
Ilgalaikėje perspektyvoje iki 2030 metų, plėtojantis 
elektroninei dokumentacijai, vis mažiau popierinių 
dokumentų bus gabenami vokuose ir galiausiai tokia 
paslauga gali visai išnykti. 
Tradicinei pašto korespondencijai, dokumentams 

persikeliant į elektroninę erdvę, kur tokių duomenų 
valdymo ir perdavimo procesai vyksta nepalygi-
namai greičiau, Lietuvos paštas, norėdamas išlikti 
konkurencingas atitinkamose verslo srityse, turės 
neišvengiamai modernizuoti ir, atitinkamai, optimi-
zuoti savo veiklos procesus.
Pelningiausioje pašto sektoriaus – pasiuntinių 
paslaugų – rinkoje įsitvirtino tarptautinės kompani-
jos, kurių paslaugų kokybė itin aukšta, todėl Lietuvos 
paštui reikia papildomų investicijų naujoms tech-
nologijoms, specializuotam transportui ir kitoms 
kokybę užtikrinančioms priemonėms įsigyti.

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

Grėsmės:
1. Atsigaunanti darbo rinka – grėsmė prarasti geriausius darbuotojus.
2. Tarptautinių kompanijų atėjimas – naujų konkurentų atsiradimas.
3.  Nesąžininga konkurencija.
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Bendrovės veiklos rezultatų atitiktis bendrovės veiklos 
tikslams
Lietuvos paštas sėkmingai įgyvendina AB Lietu-
vos pašto valdybos patvirtintą 2012–2016 metų 
strateginį veiklos planą. 2012 m. I pusmetį bendrovė 
planavo baigti patirdama 11 339 tūkst. Lt grynųjų 
nuostolių, o, patyrė 2 693 tūkst. Lt, t. y. 8 646 tūkst. 
Lt, arba 76,3 proc., nuostolių mažiau negu planavo. 

2012 metais tęsiama veiklos efektyvumo didinimo 
politika. Nuostolingi ir neefektyvūs paštai perkeliami 
į klientams patogesnes ir patrauklesnes vietas.
Toliau bus tobulinami ir keičiami vidaus procesai, 
siekiant veiklos efektyvumo, paslaugų kokybės  ir 
geresnio bendrovės įvaizdžio. 

Darbuotojai ir darbo užmokestis

2012 m. 6 mėnesių bendrovės darbuotojų skaičius:

2012 m. 6 mėn. 2011 m. 6 mėn.

Darbuotojų skaičius metų pabaigoje  6 628 6 874

Vidutinis visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius 4 916 5 135

Darbuotojų skaičius 2012 m. birželio 30 d., palyginti 
su praėjusių metų to paties laikotarpio duomenimis, 
sumažėjo 246 darbuotojais – nuo 6 874 iki 6 628. Dau-
giau kaip pusė darbuotojų dirba ne visu etatu, nes dėl 
nedidelio darbo krūvio kaime ir sezoniškumo dažnai 
nepakanka darbo kiekio visam etatui nustatyti. Vidu-
tinis sąlyginis darbuotojų skaičius (perskaičiuotas į 
dirbusius visą mėnesį visą darbo dieną) sudarė 4 916 
etatų ir, palyginti su 2011 m. to paties laikotarpio du-

omenimis, sumažėjo 219 etatų.  
2011 m. I pusmetį darbo užmokestis ir socialinis 
draudimas sudarė 60,5 proc. veiklos sąnaudų. Darbo 
užmokesčiui išleista 44 294 tūkst. Lt, t. y. 100 tūkst. 
Lt, arba 0,2 proc., daugiau, palyginti su 2011 metų to 
paties laikotarpio duomenimis. Vidutinis darbuotojų 
darbo užmokestis padidėjo 4,3 proc. nuo 1 369 Lt iki 
1 428 Lt.  
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Bendrovė užtikrina darbuotojams visas socialines ga-
rantijas. Kolektyvinėje sutartyje numatyta priemonių 
papildomam darbuotojų saugumui užtikrinti, 
bendrovėje atliekami darbo vietų profesinės rizikos 
vertinimai. 
Bendrovėje nuolat rūpinamasi darbuotojų kvalifikaci-
jos kėlimu, kuriama darbuotojų mokymo sistema, 
pastoviai organizuojami vidiniai ir išoriniai mokymai.  
Bendrovėje daugiausia organizuojami vidiniai moky-

mai, kuriuos veda patys bendrovės darbuotojai.  2012 
m. I pusmetį vidiniai mokymai vyko pagal tris mokymų 
programas:  Kompiuterizuojamų paštų darbuotojų 
mokymas dirbti kompiuterizuotoje darbo vietoje; 
Finansinių paslaugų pardavimų didinimo programa; 
Klientų aptarnavimo standarto mokymai naujiems 
darbuotojams. Vidiniuose mokymuose buvo apmokyti 
762 darbuotojai, išoriniuose - 65 darbuotojai. 

0 500 1000 1500 2000 2500
Kitų darbininkų

Klientų aptarnavimo specialistų 
Pasiuntinių, pasiuntinių vairuojančių automobilį

Laiškininkų, laišk., vairuojančių automobilį, pensijų pristatytoų
Vairuotojų, pašto lydėtojų, vairuotojų-pašto lydėtojų

Skirstytojų
Pašto viršininkų 

Vadovaujančiojo personalo ir specialistų
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2012 m. I pusmečio vidutinis darbo užmokestis, Lt
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Socialinė atsakomybė

Lietuvos paštas, būdamas viena didžiausių šalies 
bendrovių, siekia plėtoti socialiai atsakingą verslą. 
Tik prie visuomenės ir savo darbuotojų gerovės 
puoselėjimo prisidedanti bendrovė gali tikėtis ver-
slo sėkmės. Vadovaudamasis šiuo principu pirmąjį 
šių metų pusmetį Lietuvos paštas daug dėmesio 
skyrė visuomeniniams ir aplinkosaugos projektams 
įgyvendinti.
Viena iš prioritetinių Lietuvos pašto rėmimo sričių 
– visuomenės, ypač jaunimo, švietimas ir ugdymas: 
vasario mėn. Vilniaus centriniame pašte vyko spe-
ciali paskaita moksleiviams apie Užgavėnių tradicijas, 
veikė žymaus filatelisto Henriko Kebeikio nuotraukų 
ir atvirlaiškių paroda „Tiltai per Nerį“, balandžio mėn.  
atidaryta vieno žymiausio Lietuvos filatelisto Henriko 
Kebeikio paroda, skirta kosmonautikai, birželio mėn. - 
minint Gedulo ir vilties dieną, buvo atidaryta filatelijos 
paroda „Sibiro laiškai“.
Kovo mėnesį Lietuvos paštas pradėjo bendradarbiauti 
su Maltos ordino pagalbos tarnyba. Lietuvos paštas 
kartu su maltiečiais įgyvendins projektą „Savanorių 
pasaulis“. Projektas „Savanorių pasaulis“ – tai Maltos 
ordino pagalbos tarnybos sukurta interaktyvi 
internetinė svetainė www.maltieciai.lt/savanoriupa-
saulis, kurioje gali užsiregistruoti pagalbos prašantys 
ir galintys ją suteikti gyventojai.
Lietuvos paštas ištisus metus įgyvendina 
aplinkosauginę iniciatyvą – pašto skyriuose surenka 
naudotas baterijas. Nebereikalingas baterijas gyven-
tojai gali išmesti į specialias paštuose pastatytas 
„Gyvo medžio“ ženklu pažymėtas dėžutes.
Vienas svarbiausių šį pusmetį įgyvendintas aplinko-
sauginis projektas – tradicinio automobilio pakeiti-
mas į elektra varomu. Elektra varomas automobilis 
„Tazzari Zero“ penkis kartus ekonomiškesnis, nei iki 
šiol naudotas Lietuvos pašto automobilis. Važinėdami 
elektromobiliu, Lietuvos pašto darbuotojai prisideda 
ir prie aplinkos saugojimo – priešingai nei tradiciniai 
ar hibridiniai automobiliai, elektromobilis neteršia 
aplinkos kenksmingomis CO2 dujomis, sukeliančiomis 
šiltnamio efektą.
Gegužės 18 dieną Susisiekimo ministerijoje buvo 

apdovanoti 41-ojo tarptautinio jaunimo epistolinio 
rašinio konkurso nacionalinio etapo laureatai. Laurea-
tu tapusio dvylikamečio Matuizų vidurinės mokyklos 
(Varėnos r.) mokinio Tautvydo Marcinkevičiaus 
rašinys dalyvavo Pasaulinės pašto sąjungos ir UN-
ESCO organizuojamame konkurse. Mokiniai konkur-
sui pateikė rašinius tema „Parašyk tave žavinčiam 
sportininkui ar sporto pasaulio atstovui laišką apie tai, 
ką tau reiškia Olimpinės žaidynės“. Iš viso nacionalin-
iame etape dalyvavo 93 šalies mokyklos, atsiuntusios 
beveik 100 moksleivių rašinių.

Lietuvos paštas pakvietė visus gyventojus prisidėti prie 
pašto ženklų kūrimo ir siūlyti temas 2013-ais metais 
išeisiantiems pašto ženklams. Iš gyventojų pasiūlytų 
temų Pašto ženklų leidybos komisija atrinko šešias: 
Lietuvos kariuomenė, atvirlaiškių mainai (postcross-
ing), švyturiai, lazerių pramonė, Motinos ir Tėvo dien-
os. Šias temas pasiūliusius gyventojus Lietuvos paštas 
apdovanojo menininkų kurtais atvirlaiškių rinkiniais.
Birželio 25–30 dienomis penkiuose didžiuosiuose 
paštuose – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir 
Panevėžio centriniuose paštuose pašto korespond-
encija buvo antspauduojama specialiu spaudu, 
kviečiančiu liepos 6-ąją giedoti „Tautišką giesmę“. 
Skaičiuojama, kad iš viso specialiu spaudu pažymėtus 
laiškus gavo daugiau kaip 100 tūkstančių ne tik Lietu-
vos, bet ir viso pasaulio gyventojų.

Generalinė direktorė            Lina Minderienė


