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Akcinė bendrovė Lietuvos paštas – didžiausia pašto paslaugas teikianti bendrovė šalyje. Turėdama gilias
tradicijas bei teikdama profesionalias paslaugas bendrovė užsitarnavo gyventojų pasitikėjimą. Profesionalių darbuotojų komanda kas mėnesį aptarnauja daugiau nei 800 tūkstančių klientų.
Taikydama novatoriškus sprendimus bendrovė savo klientams siūlo ne tik pašto, bet ir kurjerių bei finansinio tarpininkavimo paslaugas.
Lietuvos paštas yra licencijuota mokėjimo įstaiga, kurios veiklą prižiūri Lietuvos bankas.
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BENDROJI INFORMACIJA
Tarpinis pranešimas parengtas už 2014 m. sausio-birželio mėn.
2014 m. birželio 30 d. Lietuvos pašto įmonių grupę (toliau Grupė) sudarė pagrindinė
įmonė akcinė bendrovė Lietuvos paštas ir antrinės įmonės UAB „Baltic Post“, UAB „Lietuvos pašto
finansinės paslaugos“, UAB „LP mokėjimų sprendimai“.
Pagrindiniai duomenys apie bendrovę
Pavadinimas
Būstinės adresas
Telefonas
Faksas
El. paštas
Internetinis tinklalapis
Įstatinis kapitalas
Teisinė forma
Veiklos laikotarpis
Įmonės kodas
PVM mokėtojo kodas
Juridinių asmenų registro
tvarkytojas
Įstatai

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas (toliau –
Lietuvos paštas arba bendrovė)
J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius
8 700 55 400
(8 5) 216 3204
info@post.lt
www.lietuvospastas.lt
113 074 410 Lt
Akcinė bendrovė, ribotos civilinės atsakomybės
privatus juridinis asmuo
Neribojamas
121215587
LT 212155811
Valstybės įmonė Registrų centras
Įregistruoti Juridinių asmenų registre 2009 m.
rugsėjo 14 d.

Lietuvos paštas yra universaliųjų pašto paslaugų (toliau – UPP) teikėjas Lietuvoje.
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 – teisės aktų nustatytos
kokybės pašto paslaugos, kurios už prieinamą kainą turi būti teikiamos visoje Lietuvos Respublikos
teritorijoje visiems tokią paslaugą pageidaujantiems gauti naudotojams.
Pagrindiniai antrinių įmonių duomenys
UAB „Lietuvos pašto
finansinės paslaugos“

UAB „LP mokėjimų
sprendimai“

uždaroji akcinė
bendrovė

uždaroji akcinė
bendrovė

uždaroji akcinė
bendrovė

2010 m. rugsėjo 9 d.

2007 m. rugsėjo 4 d.

2012 m. spalio 12 d.

Telefonas

302544039
J. Jasinskio g. 16A,
Vilnius
(8 5) 205 2120

301178592
Geležinkelio g. 6,
Vilnius
(8 5) 236 1228

302889099
J. Jasinskio g. 16,
Vilnius
(8 5) 274 4100

El. paštas

info@lpexpress.lt
100

100

UAB „Baltic Post“
Teisinė organizacinė forma (įmonės rūšis)
Įregistravimo data
Įmonės kodas
Buveinės adresas

Lietuvos pašto akcijų dalis, proc.

100
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Grupės pagrindinės veiklos pobūdis
Įmonė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
UAB „Baltic Post“
UAB "Lietuvos pašto finansinės paslaugos"
UAB „LP mokėjimų sprendimai“

Pagrindinė veikla
Pašto, kurjerių, finansinio tarpininkavimo ir kitos paslaugos
Kurjerių, LP EXPRESS 24 paslaugos, logistikos paslaugos
Spausdinimo paslaugos
Konsultacinės paslaugos

slaugos
UA„ mokėjimų sprendimai“ Konsultacinės paslaugos

Lietuvos pašto misija – kokybiškai, patikimai ir profesionaliai teikti pašto, logistikos bei
finansines paslaugas.
Lietuvos pašto vizija – Lietuvos paštas 2020 metais – sėkmingai veikianti siuntimo paslaugų,
finansinio tarpininkavimo ir mažmeninės prekybos bendrovė, viena iš savo srities lyderių Vidurio
Rytų Europoje ir pirmasis Lietuvos klientų pasirinkimas.

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 reikalingas, šiuolaikiškas paslaugas teikiantį ir aukščiausią jų kokybę
užtikrinantį Lietuvos paštą klientai renkasi pirmiausia.
 Patikimumas. Vykdydamas socialiai atsakingą veiklą ir būdamas patikimas paslaugų teikėjas
ir verslo partneris Lietuvos paštas tampa arčiausiai klientų esančia įmone ir vienu geriausių
darbdavių Lietuvoje.
Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai
Susisiekimo ministro 2014 m. birželio 30 d. įsakymu iš bendrovės valdybos narių atšauktas
Vytautas Kudzys. Vietoj jo valdybos nariu išrinktas Jonas Butautis.
2014 m. birželio 19 d. Lietuvos paštas pasirašė partnerystės sutartį su viena didžiausių
kurjerių paslaugas teikiančių bendrovių Kinijoje „S.F. Express“. Pagal šią sutartį įmonės
bendradarbiaus pristatydamos siuntas iš Kinijos į Europos šalis – ES valstybes, taip pat Rusiją ir
Baltarusiją.
2014 m. birželio 13 d. bendrovė sudarė partnerystės sutartį su Kinijos rinkoje veikiančios
tarptautinės logistikos bei transporto bendrove „CLEVY“. „CLEVY“ ir Lietuvos paštas sutarė
bendradarbiauti, pristatant siuntas iš Kinijos į Europos šalis – tiek ES nares, tiek Rusiją, Baltarusiją ir
kitas valstybes.
2014 m. birželio 26 dieną pasirašyta ir įsigaliojo nauja kolektyvinė sutartis, kurioje
pakeista ar papildyta: darbo sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarka, profesinių sąjungų
konsultavimo tvarka, darbo laiko sąlygos, aprūpinimas darbo priemonėmis, atsakomybė už įvairius
drausminius pažeidimus, numatytos papildomos socialinės garantijos.

6

Svarbūs įvykiai, įvykę po ataskaitinio laikotarpio pabaigos
Liepos 23 dieną Europos Sąjungos (ES) bendrųjų reikalų tarybos posėdyje priimtas
galutinis ir neatšaukiamas sprendimas leisti Lietuvai nuo 2015 metų sausio 1 dienos įsivesti eurą.
Įvedus eurą, nemokamai litus į naująją valiutą keis 330 pašto skyrių - Lietuvos banko valdyba
pritarė pateiktam akcinės bendrovės Lietuvos pašto skyrių, kuriuose 60 kalendorinių dienų nuo
euro įvedimo dienos neatlygintinai bus keičiami litai į eurus, sąrašui.
Nuo 2014 m. rugpjūčio 1 dienos Lietuvos paštas pradėjo taikyti naujus vidaus ir
tarptautinių korespondencijos siuntų matmenis - Lietuvos paštu siunčiamos vidaus ir tarptautinės
korespondencijos siuntos (sveriančios iki 2 kg) skirstomos į du formatus. Korespondencijos siuntos
Lietuvos pašte skirstomos į mažąją ir didžiąją. Įvedus naujus korespondencijos siuntų standartus,
pasikeitė ir siuntų tarifai.
VALDYMAS IR VADOVYBĖ
Bendrovės įstatinis kapitalas
Lietuvos pašto akcinis kapitalas yra 113 074 410 litų. Jį sudaro 113 074 410 vieno lito
nominalios vertės paprastųjų vardinių akcijų.
Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės – paprastosios vardinės akcijos. Bendrovės
akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais vertybinių popierių sąskaitoje, kurią tvarko akcinė
bendrovė finansų maklerio įmonė „Finasta“.
Akcininkai
Visų bendrovės akcijų savininkė yra valstybė. Įgyvendinant valstybei nuosavybės teise
priklausančių akcijų suteikiamas teises bendrovėje, valstybei atstovauja Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerija.
Bendrovė iki ataskaitinio laikotarpio nebuvo įsigijusi savų akcijų ir per 2014 m. 6 mėnesius
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 skyrimo principai.
Lietuvos paštas 2013 metais uždirbo 10 601 tūkst. Lt, 2012 m. – 484 tūkst. Lt grynojo
pelno. 2013 metais Lietuvos paštas akcininkams išmokėjo 387 184 Lt iš 2012 m. paskirstytinojo
pelno.
Valdymo organai
Pagal Lietuvos pašto įstatus bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų
susirinkimas, valdyba ir generalinis direktorius. 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 sprendimams.
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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 direktorius yra
bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuris pagal
savo įgaliojimus organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą.
Valdybos nariai (2014 m. birželio 30 d. duomenys)
Vardas, pavardė
Arijandas Šliupas

Pareigos
Susisiekimo viceministras

Janina Laskauskienė

Susisiekimo ministerijos
Biudžeto ir valstybės turto
valdymo biudžeto programų
vertinimo skyriaus vedėja

Irma Kirklytė

L. e. p. Susisiekimo ministerijos
Teisės skyriaus vedėjo
pavaduotoja
Nepriklausomas verslo
konsultantas

Linas Sasnauskas

Jonas Butautis

„Magnetic MRO“ filialo
vadovas Lietuvoje

Išsilavinimas
Vilniaus Gedimino technikos
universiteto tarptautinių
pervežimų ir logistikos magistro
laipsnis. ISM Vadybos ir
ekonomikos universiteto
tarptautinės vadybos ir verslo
administravimo magistro laipsnis
Vilniaus universiteto Ekonomikos
fakultetas, finansų ir kredito
specialybės mokslai. Diplomuoto
ekonomisto kvalifikacija

Kadencijos pradžia
2013-02-20

Vilniaus universitetas, Teisės
fakultetas

2012-08-20

Stokholmo aukštoji ekonomikos
mokykla (Stockholm School of
Economics (SSE), tarptautinė
vadyba
Vytauto Didžiojo Universitetas,
Verslo administravimo magistras

2012-06-14

2012-02-07

2014-06-30

Bendrovės vadovybės nariai (2014 m. birželio 30 d. duomenys)
Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Lina Minderienė

Generalinė direktorė

Kęstutis Jaržemskas

Finansų tarnybos direktorius

Gytis Kundrotas

Teisės ir administravimo tarnybos
direktorius

Arūnas Venckavičius

Pardavimų tarnybos direktorius

Vilniaus universitetas, finansų ir kredito
specialybės mokslai. Ekonomisto kvalifikacija
(1993 m.)
Kauno technologijos universitetas, Ekonomikos
ir vadybos fakultetas. Vadybos ir verslo
administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis.
Specializacija – finansų vadyba (2002 m.)
Vilniaus universitetas, vientisųjų studijų teisės
programa. Teisės magistro kvalifikacinis laipsnis
(2003 m.)
Vilniaus universitetas, prekybos programa.
Vadybos ir verslo administravimo magistro
kvalifikacinis laipsnis (2002 m.)
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Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Rasa Radzevičienė

Pašto operacijų tarnybos direktorė

Inga Dundulienė

Pašto tinklo tarnybos direktorė

Aurika Pelanienė

Buhalterinės apskaitos
departamento vadovė, vyriausioji
buhalterė

Vilniaus universitetas, vadybos ir verslo
administravimo programa. Vadybos ir verslo
administravimo bakalauro kvalifikacinis laipsnis
(2007 m.)
Vilniaus universitetas, buhalterinės apskaitos ir
audito specialybės mokslai. Ekonomisto
kvalifikacija (1993 m.)
Vilniaus universitetas, ekonominės informatikos
mokslai. Ekonomisto kvalifikacija (1990 m.)

Grupės vadovybei per 2014 m. 6 mėnesius priskaičiuotas darbo užmokestis sudarė
502,3 tūkst. Lt, vidutiniškai vienam vadovybės darbuotojui per mėnesį – 9 848 tūkst. Lt.
Bendrovės struktūra
Dabartinę Lietuvos pašto struktūrą sudaro generalinis direktorius, 5-ių tarnybų direktoriai
(Finansų, Pardavimų, Pašto operacijų, Teisės ir administravimo, Pašto tinklo), patarėjas logistikai 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.
Antrinių įmonių vadovai
Antrinė įmonė

Vardas, pavardė

Pareigos

UAB „Baltic Post“

Domas Sabaitis

Direktorius

UAB "Lietuvos pašto
finansinės paslaugos"

UAB „LP mokėjimų
sprendimai“

Algirdas Šimonis

Lina Minderienė

Išsilavinimas
KTU Fundamentaliųjų mokslų
fakultetas. Taikomoji matematika

Direktorius

Vilniaus Gedimino technikos
universitetas. Transporto
inžinerijos mokslo magistro
kvalifikacinis laipsnis

Direktorė

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

UAB „Baltic Post“ valdybos nariai
Vardas, pavardė

Darbovietė ir pareigos

Lina Minderienė

Lietuvos pašto
generalinė direktorė

Gytis Kundrotas

Martynas Repečka

Lietuvos paštas, Teisės
ir administravimo
tarnybos direktorius
Lietuvos paštas,
Ekonomikos ir finansų
departamento vadovas

Išsilavinimas
Vilniaus universitetas, finansų ir
kredito specialybės mokslai.
Ekonomisto kvalifikacija.
Vilniaus universitetas, vientisųjų
studijų teisės programa. Teisės
magistro kvalifikacinis laipsnis
Vilniaus universitetas,
ekonomikos fakultetas. Finansų
magistro laipsnis

Kadencijos
pradžia
2013.03.14

2013.03.14

2013.03.14
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VEIKLOS APŽVALGA
Pagrindiniai Grupės veiklą apibūdinantys rodikliai
2014 m.
6 mėnesiai
Veiklos rodikliai
Suteikta paslaugų, tūkst. vnt.
Suteikta UPP, tūkst. vnt.
Investicijos (įsigijimai), tūkst. Lt
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje
Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius, etatai
Finansiniai rodikliai, tūkst. Lt
Veiklos pajamos
Pardavimo pajamos
Veiklos pelnas
EBITDA
Pelnas prieš apmokestinimą
Grynasis pelnas
Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Iš viso turto
Nuosavas kapitalas
Pelningumas, proc.
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Turto grąža (ROA)
Veiklos pelno marža
EBITDA marža

2013 m.
6 mėnesiai

88.534
7.714
1.860

92.014
8.395
1.650

6.274
4.901

6.607
5.109

104.069
102.621
-926
2.936

97.364
96.486
-8.096
-4.445

-1.417

-8.488

-1.936
136.965
93.652
230.617
105.291

-8.488
140.602
89.476
230.078
97.151

-1,8
-0,8
0,5
2,9
-1,4
-1,9

-8,7
-3,7
0,7
-4,6
-8,8
-8,8

0,54
0,46
0,92

0,6
0,4
0,96

Pelnas prieš apmokestinimą marža
Grynojo pelno marža
Finansų struktūra
Įsiskolinimo koeficientas
Nuosavo kapitalo ir turto santykis
Einamojo likvidumo koeficientas

Suteiktos paslaugos
Paslaugos pavadinimas
Pašto paslaugos
Universaliosios
Kitos pašto
Kurjerių paslaugos
Finansinės paslaugos
Kitos paslaugos
Iš viso, tūkst. vnt.

2014
6 mėnesiai
24.764
7.714
17.050
750
11.321
51.699

2013
6 mėnesiai
25.225
8.395
16.830
603
11.518
54.668

Pokytis,
proc.
-1,8
-8,1
1,3
24,5
-1,7
-5,4

88.534

92.014

-3,8
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Grupė per 2014 m. 6 mėnesius suteikė 88 534 tūkst. vnt. paslaugų, arba 3,8 proc. mažiau,
palyginti su 2013 m. to paties laikotarpio duomenimis.
2014 m. sausį – birželį suteiktos pašto paslaugos sudarė 28,0 proc. visų paslaugų.
Dėl tradicinių pašto paslaugų poreikio mažėjimo plečiantis elektroniniams pakaitalams,
pašto paslaugų suteikta 1,8 proc. mažiau, palyginti su 2013 m. pirmojo pusmečio duomenimis.
Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) duomenimis visi pašto paslaugų teikėjai 2014 m. I
ketvirtį suteikė 3,4 proc. mažiau pašto paslaugų nei 2013 m. I ketvirtį. Lietuvos teritorijoje
siunčiamų korespondencijos siuntų kiekis sumažėjo 5,0 proc., tarptautinių korespondencijos siuntų
kiekis sumažėjo 8,1 proc., o pašto siuntinių išaugo 17,4 proc.
2014 m. I pusmetį kurjerių paslaugų suteikta 24,5 proc. daugiau negu per 2013 m. sausiobirželio mėn. Kurjerių paslaugos plėtojamos per antrinę įmonę UAB „Baltic Post“. 2014 m. I
pusmetį gerokai išaugo per savitarnos terminalus siunčiamų siuntų kiekis. Palyginti su 2013 m. I
pusmečio duomenimis, šių paslaugų suteikta daugiau nei 3 kartus. Išaugus siuntų savitarnos
terminalų LP EXPRESS 24 apkrovimui, dalis siuntų savitarnos terminalų, atsižvelgiant į poreikį, buvo
išplėsti arba perkelti į naujas vietas.
Finansinių paslaugų buvo suteikta 1,7 proc. mažiau, nes 6,7 proc. mažiau pristatyta ir
išmokėta pensijų ir kitų išmokų dėl šios paslaugos rinkos traukimosi. Kitų paslaugų suteikta 5,4
proc. mažiau ir tai nulėmė periodinių leidinių prenumeratos ir neadresuotosios reklamos paslaugų
sumažėjimas.
Pajamos
Grupės 2014 m. sausio–birželio veiklos pajamos buvo 104 069 tūkst. Lt ir, palyginti su
2013 m. pirmų šešių mėnesių pajamomis – 97 364 tūkst. Lt, padidėjo 6,9 proc.
Per 2014 m. sausį-birželį pardavimo pajamų gauta 102 621 tūkst. Lt., arba 6,4 proc.
daugiau, palyginti su 2013 m. I pusmečio pardavimo pajamomis.

Pašto paslaugos
Universaliosios
Kitos pašto
Kurjerių paslaugos
Finansinės paslaugos
Kitos paslaugos

Pardavimo pajamos, tūkst. Lt

2014
6 mėnesiai

2013
6 mėnesiai

Pokytis,
proc.

53.014

51.441

3,1

24.855

24.079

3,2

28.159
9.032
19.266
21.310

27.362
6.604
18.621
19.820

2,9
36,8
3,5
7,5

102.621

96.486

6,4

Per 2014 m. sausio-birželio mėn. daugiausia pardavimo pajamų gauta iš pašto paslaugų
teikimo – 51,7 proc. Pašto paslaugų pajamų gauta 3,1 proc. daugiau, palyginti su praėjusių metų to
paties laikotarpio duomenimis. Pašto paslaugų padidėjimą lėmė registruotųjų ir įvertintųjų pašto
korespondencijos pajamų padidėjimas 10,8 proc., o paprastosios pašto korespondencijos pajamos
2,0 proc. sumažėjo. 2014 m. I pusmetį didžiausias dėmesys buvo skiriamas tiksliniams klientų
segmentams ir jų poreikiams, tobulinamos esamos ir kuriamos naujos papildomos paslaugos,
didinančios pašto paslaugų patrauklumą.
RRT duomenimis bendra pašto paslaugos rinka, vertinant pagal pajamas, 2014 m. I ketvirtį,
palyginti su 2013 m. I ketvirčio duomenimis, padidėjo 4,3 proc. Pajamos, gautos už siuntas, siunčiamas
pašto tinklu, 2014 m. I ketvirtį sumažėjo 2,6 proc. Tam daugiausia įtakos turėjo sumažėjęs pašto tinklu
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siunčiamų korespondencijos siuntų kiekis ir atitinkamai pajamos. Pajamos, gautos už siuntas, įteiktas
asmeniškai pasirašytinai (per pasiuntinį), padidėjo 9,8 proc. Šis augimas susijęs su asmeniškai
pasirašytinai (per pasiuntinį) siunčiamų pašto siuntinių didėjančiu kiekiu ir pajamomis.
Bendroje pašto paslaugos rinkoje pagal 2014 m. I ketvirčio gautas pajamas didžiausią rinkos
dalį – 38,7 proc. - užėmė AB Lietuvos paštas, tuo tarpu didžiausi konkurentai UAB „DPD Lietuva“ ir
UAB „DHL Lietuva“ – atitinkamai 18,7 ir 8,6 proc.
RRT duomenimis, 2014 m. kovo 31 dieną pašto paslaugos rinkoje iš viso veikė 76 ūkio
subjektai, iš kurių faktiškai pašto paslaugą teikė 57 ūkio subjektai, t. y. 75,0 proc. visų į pašto paslaugos
teikėjų sąrašą įsirašiusiųjų.
Per 2014 m. sausį-birželį kurjerių paslaugų (kai siuntos, įteiktos asmeniškai pasirašytinai (per
pasiuntinį) pajamos padidėjo 36,8 proc. Daugiausia konsoliduotų Grupės pajamų iš kurjerių paslaugų
uždirba antrinė įmonė UAB „Baltic Post“, kurios pardavimai per 2014 m. I pusmetį išaugo 82 proc.
Per 2014 m. sausį-birželį finansinių paslaugų pajamos padidėjo 3,5 proc. Iš vartojimo
kreditų tarpininkavimo gauta 75,8 proc., o iš pašto perlaidų – 17,2 proc. daugiau pajamų, palyginti
su 2013 m. I pusmečio duomenimis.
Kitų paslaugų, kurias sudaro periodinių leidinių prenumerata, neadresuotoji reklama,
mažmeninė komisinė prekyba ir kt., pajamos padidėjo 7,5 proc. dėl 30,0 proc. išaugusių
komercinių prekių pardavimų. Tokį augimą sąlygojo asortimento plėtra bei naujų paslaugų
atsiradimas. 2014 m. paštuose pradėta prekiauti Vilniečio kortelėmis ir jas papildyti, prekybą
skatino įvairios akcijos.

Veiklos sąnaudos
2014 m. sausio-birželio mėn. Grupės veiklos sąnaudos sudarė 104 994 tūkst. Lt ir
buvo tik 0,4 proc. mažesnės, palyginti su praėjusių metų to paties laikotarpio sąnaudomis.

Didžiausią bendrovės veiklos sąnaudų dalį – 58,9 proc. sudarė personalo išlaikymo
sąnaudos. Tai darbo užmokesčio, socialinio draudimo, komandiruočių, personalo mokymo ir kitos
su darbuotojais susijusios sąnaudos. Per 2014 m. sausio-birželio mėnesius personalo išlaikymo
sąnaudos buvo 2,5 proc. mažesnės lyginant su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu.
Tarptautinio pašto vežimo ir atsiskaitymų su užsienio šalių paštais sąnaudos 2014 m. I
pusmetį buvo 5,0 proc. didesnės, palyginti su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu. Tarptautinio pašto
vežimo sąnaudų pokyčius lėmė tai, kad buvo išsiųsta 2 proc. daugiau tarptautinių pašto siuntų, bei
vasaros sezono metu daugelis aviakompanijų pakeitė pašto siuntų vežimo kainas. Atsiskaitymų su
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užsienio paštais sąnaudų pokyčius dažniausiai lemia tarpusavio atsiskaitymų su kitų šalių pašto
paslaugų operatoriais specifika.
Transporto nuomos sąnaudų patirta 3,7 proc. daugiau, palyginti su 2013 m. I pusmečio
duomenimis dėl pašto siuntų pristatymo automobiliais plėtros Lietuvos pašte.
Sąnaudos medžiagoms ir žaliavoms buvo 18,2 proc. mažesnės negu per praėjusių metų tą
patį laikotarpį, nes mažiau patirta degalų sąnaudų, o dėl griežtos sąnaudų kontrolės
eksploatacinėms medžiagoms ir žaliavoms išleista mažiau.
Turto remonto ir priežiūros sąnaudų buvo 8,3 proc. daugiau negu per 2013 m. 6
mėnesius, nes padidėjo kompiuterių ir jų įrangos priežiūros sąnaudos dėl informacinių
technologijų infrastruktūros tobulinimo bei IT sprendimų naujų paslaugų teikimui.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudų
apskaičiuota 3 878 tūkst. Lt, arba 6,2 proc. daugiau negu praėjusių metų I pusmetį.
Per 2014 m. I pusmetį, palyginti su 2013 m. I pusmečio duomenimis, kitos sąnaudos, į
kurias įeina ryšių, reklamos, konsultacinės, draudimo, mokesčių, inkasacijos ir kt. sąnaudos bei
perparduoti skirtų prekių įsigijimo, vertė, padidėjo 10,5 proc.
Veiklos rezultatai
2014 m. sausio-birželio mėn. Grupės pardavimo pajamos buvo 102 621 tūkst. Lt ir,
palyginti su praėjusių metų to paties laikotarpio pardavimo pajamomis – 96 486 tūkst. Lt, padidėjo
6,4 proc.
Grupė per pirmąjį 2014 m. pusmetį patyrė 1 936 tūkst. Lt grynųjų nuostolių, o per 2013 m.
sausio-birželio mėn. jų buvo patirta 8 488 tūkst. Lt. Neaudituotais duomenimis, Grupės EBITDA
(pelnas prieš mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją, palūkanas) sudarė 2 936 tūkst. Lt, o EBITDA
marža siekė 2,9 proc. Prieš metus – 2013 m. 6 mėn. EBITDA buvo neigiamas - 4 445 tūkst. Lt.
2014 m. I pusmetį pagrindinė įmonė Lietuvos paštas uždirbo 2 595 tūkst. Lt grynojo pelno.
Grupės rezultatus pablogino antrinės įmonės UAB „Baltic Post” patirti 4 691 tūkst. Lt. grynieji
nuostoliai. UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos” uždirbo 60,9 tūkst. Lt grynojo pelno, o UAB
„LP mokėjimų sprendimai“ veiklos nevykdė.
Investicijos
Per 2014 m. 6 mėnesius Grupė investicijoms skyrė 1 860 tūkst. Lt, t.y. 12,7 proc. daugiau
negu per 2013 m. I pusmetį.
Lietuvos pašto pastatų rekonstrukcijos investicijos siekė 528 tūkst. Lt, iš jų daugiausia
investuota į patalpų Rodūnios kelias 9, Vilnius, rekonstrukciją. Transporto priemonių įsigyta už 458
tūkst. Lt, į informacinių sistemų plėtrą investuota 316 tūkst. Lt, kitam materialiam turtui - teikiamų
paslaugų procesams palaikyti bei klientų aptarnavimo darbo vietoms atnaujinti - išleista 92 tūkst.
Lt.
Antrinė įmonė UAB „Baltic Post“ 2014 m. sausį-birželį investavo 466,1 tūkst. Lt, daugiausia
investicijų skyrė PDA skaneriams, siuntinių skirstymo įrangai bei programinei įrangai įsigyti.
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Veiklos strategija ir tikslai
Strateginiai tikslai
1.Išlaikyti pirmaujančią poziciją pašto paslaugų rinkoje bei vystyti tarptautines pašto
paslaugas.
2.Pertvarkyti esamą paslaugų teikimo infrastruktūrą, siekiant mažinti fiksuotas sąnaudas
bei išlaikyti esamą paslaugų kokybę ir apimtis.
3.Plėtoti paslaugas per elektroninius kanalus.
Bendrovės veiklos rezultatų atitiktis veiklos tikslams
Lietuvos paštas tęsia projektus, skirtus bendrovės veiklos efektyvumui didinti, išlaidoms
optimizuoti. Antrinėje įmonėje UAB „Baltic Post“ sėkmingai automatizuotas siuntų surinkimo bei
pristatymo procesas, pradėti naudoti PDA įrenginiai, realizuota kitų IT sistemos pakeitimų,
susijusių su papildomų paslaugų teikimu bei veiklos procesų optimizavimu.
Bendrovė tobulina teikiamų paslaugų procesą, siekdama pasiūlyti rinkai patrauklias
paslaugas, adaptuojant esamą paslaugų krepšelį prie klientų poreikių ir rinkai patrauklių
sprendimų.
2014 m. I pusmetį infrastruktūrai palaikyti bei informacinių technologijų tobulinimui
Grupė skyrė 1 860 tūkst. Lt investicijų. Strateginių tikslų įgyvendinimas pareikalaus didelių
materialinių išteklių, nes numatoma iš esmės koreguoti paslaugų teikimo procesus, laipsniškai
mažinti paštų tinklą, miestuose pereinant prie savitarnos terminalų tinklo, o kaimuose plečiant
agentų tinklą.
Darbuotojai ir darbo užmokestis
Grupės darbuotojų skaičius:

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje
Vidutinis visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius

2014 m. 6
mėn.
6 274

2013 m. 6
mėn.
6 607

4 901

5 109

Pokytis, proc.
-5,0
-4,1

Darbuotojų skaičius 2014 m. birželio 30 d., palyginti su praėjusių metų to paties
laikotarpio duomenimis, sumažėjo 333 darbuotoju – nuo 6 607 iki 6 274. Daugiau kaip pusė
darbuotojų Lietuvos pašte dirba ne visu etatu, nes dėl nedidelio darbo krūvio kaime ir
sezoniškumo dažnai nepakanka darbo kiekio visam etatui nustatyti. Vidutinis sąlyginis darbuotojų
skaičius (perskaičiuotas į dirbusius visą mėnesį visą darbo dieną) sudarė 4 901 etatą ir, palyginti su
2013 m. to paties laikotarpio duomenimis, sumažėjo 208 etatais. Daugiausia darbuotojų sumažėjo
Lietuvos pašto Pašto tinklo tarnyboje dėl pašto siuntų pristatymo automobiliais plėtros.
2014 m. I pusmetį darbo užmokestis ir socialinis draudimas sudarė 57,7 proc. veiklos
sąnaudų. Darbo užmokesčiui išleista 60 553 tūkst. Lt, arba 3,3 proc., mažiau, palyginti su 2013
metų to paties laikotarpio duomenimis.
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Akcinės bendrovės Lietuvos pašto darbuotojų pagal pareigas
vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Lt
2014 m. 6
mėnesiai
11 246

2013
metai
11 136

10 122

10 023

Departamento, regiono, projekto, skyriaus, grupės vadovai
Specialistas

5 061
2 218

5 082
2 141

Pašto viršininkas
Klientų aptarnavimo specialistas
Operatorius, duomenų įvesties operatorius
Skirstytojas

1 624
1 437
1 202
1 246

1 704
1 419
1 181
1 233

Pašto lydėtojas, vairuotojas pašto lydėtojas

1 688

1 682

Laiškininkas, laiškininkas, vairuojantis automobilį

1 188

1 182

Pensijų pristatytojas
Ūkio ir kiti pagalbiniai darbininkai

1 122
1 051

1 123
1 108

Pareigybė
Generalinis direktorius
Tarnybos direktorius

Bendrovėje pastoviai organizuojami vidiniai ir išoriniai mokymai. 2014 m. I pusmetį
vidiniuose mokymuose apmokyti 986 darbuotojai. Vidiniai mokymai vyko pagal programas: Prekių
ir paslaugų pardavimo didinimas; Personalo valdymo, darbo užmokesčio ir jo apskaitos
informacinė sistemos (PVDUAIS) mokymai; Pavaduojančių paštų viršininkų mokymai; Veiklos
standartizavimo mokymai.
Įvairiuose išoriniuose seminaruose, konferencijose dalyvavo 365 darbuotojai, iš kurių 220
dalyvavo išoriniuose Lietuvos banko mokymuose, susijusiuose su Euro įvedimu 2015 m. sausio 1 d.
Bendrovėje veikia Elektroninė mokymo ir testavimo sistema. Per 2014 m. 6 mėnesius
pasinaudojo ir įvairius testus atliko daugiau kaip 1700 darbuotojų.
2014 m. I pusmetį UAB „Baltic Post“ buvo organizuojami mokymai darbuotojų tikslinėms
grupėms - vadovams, pardavimų vadybininkams bei gamybinės grandies regiono vadovams.
Mokymų programos tikslas – greitas ir paprastas problemų sprendimas, aktyvus bendrovės
teikiamų paslaugų pardavimas, konkurencinio bendrovės pranašumo rinkoje išgryninimas,
sudėtingų bei konfliktinių situacijų valdymas, vadovavimo įgūdžių stiprinimas bei tinkamos
komunikacijos užtikrinimas.
Pašto ženklų leidyba
Lietuvos paštas kasmet į apyvartą išleidžia apie 25–30 naujų pašto mokos ženklų. Išleisti ir
išimti iš apyvartos pašto mokos ženklus Lietuvos paštą, kaip UPP teikėją, įpareigoja Pašto įstatymas
(16 straipsnio 2 punkto 5 pastraipa).
2014 m. I pusmetį į apyvartą buvo išleista 12 meninių pašto ženklų bendru 1 540 tūkst.
vnt. tiražu, 1 pašto blokas – 45 tūkst. tiražu, 1 400 vnt. kartmaksimumų (filatelijos gaminys, kai ant
meninio arba ženklinio atviruko iš vaizdo pusės priklijuojamas pašto ženklas, piešiniu visiškai
atitinkantis atviruko piešinį), 5 000 vnt. bukletų (išskirtiniams įvykiams pažymėti, išleisti specialūs
mažo tiražo leidiniai, kurių kiekvienas gaminys turi savo unikalų numerį).
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Infrastruktūra
Lietuvos paštas, vykdydamas UPP teikimo vietų išdėstymo reikalavimus, privalo išlaikyti
tam tikrą paštų tinklą. Pagal susisiekimo ministro 2013 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 3-46 „Dėl
Universaliosios pašto paslaugos teikėjo viešojo pašto tinklo charakteristikų patvirtinimo“ nuostatas
kaimo gyvenamosiose vietovėse vienos seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje turi būti ne mažiau
kaip viena UPP teikimo vieta arba UPP teikėjo agentų darbo vieta.
2014 m. birželio 30 d. bendrovė turėjo 817 UPP teikimo vietų tinklą, kurį sudarė: 665
stacionarieji paštai (miestuose – 194, kaimuose – 471), 21 pašto poskyris (18 – miestuose, 3 –
kaimuose), ir 27 kilnojamieji paštai, kurių paslaugos prieinamos 131-ose UPP teikimo vietose
kaimuose.
Per 2014 m. I pusmetį buvo uždaryti 9 nerentabilūs stacionarūs paštai ir 2 stacionarūs
paštai pertvarkyti į pašto poskyrius.
2014 m. birželio 30 d. bendrovės finansinių paslaugų tinklą „PayPost“ sudarė 185 skyriai.
„PayPost“ skyriuose teikiamos šiuo metu paštuose siūlomos finansinės paslaugos: įmokų ir
mokesčių surinkimas, perlaidų siuntimas ir gavimas, vartojimo kreditų išdavimas ir kt.
Antrinė įmonė UAB „Baltic Post“ valdo 71-o siuntų savitarnos terminalų LP EXPRESS 24
tinklą 41-ame šalies mieste. LP EXPRESS 24 - tai didžiausias Lietuvoje visą parą veikiančių siuntų
savitarnos terminalų tinklas, išdėstytas tose vietose, kuriose pastebimi didžiausi klientų srautai
(prekybos centrai, degalinės ir t.t.). Terminalai gali aptarnauti iki 3 000 siuntų per dieną. Terminalai
yra lengvai aptarnaujami, siuntos į kitą terminalą Lietuvoje gali būti pristatomos jau kitą dieną.
Socialinė atsakomybė
Tautiškumo skatinimas.
Viena iš prioritetinių Lietuvos pašto rėmimo sričių išlieka tautiškumą ir lietuvių kalbą
puoselėjantys socialiniai projektai. Vienas stipriausių Lietuvoje tokių projektų – Nacionalinio
diktanto konkursas, kurios ilgametis partneris yra Lietuvos paštas.
2014 m. diktanto konkurse varžėsi daugiau nei 7000 žmonių iš Lietuvos ir užsienio –
dvigubai daugiau nei pernai. Šiais metais diktantas daug aktyviau rašytas ir namuose. Konkurso
organizatoriams paštu atsiųsta per 200 diktantų. Diktantą taip pat rašė ir paštu siuntė ir Lietuvos
pašto darbuotojai.
Švietimas.
Lietuvos paštas tęsia tradiciją paštuose rengti įvairius edukacinius renginius, parodas. Šiais
metais Vilniaus centriniame pašte buvo eksponuojamos dvi filatelijos parodos kosmonautikos
tema, kurių autoriai Henrikas Kebeikis ir Juozas Urbonas. Viena filatelijos paroda buvo skirta
pažymėti Lietuvos olimpinio sąjūdžio 90-metį. Parodos „Lietuva olimpiniu keliu“ autorius
filatelistas Jonas Načiūnas.
Kovo mėnesį Alytaus centriniame pašte buvo eksponuojama Alytaus kraštotyros muziejaus
parengta paroda „Laiškai iš Alytaus“. Parodoje pristatyta apie šimtas eksponatų, kuriuose – Alytaus
miesto pašto antspaudai nuo carinės Rusijos laikų iki šių dienų.
Gegužės mėnesį Vilniaus centriniame pašte vyko Tado Dambrausko fotokonkurso „Lietuvos
kariuomenė fotografijoje 2013-2014“ apdovanojimų ceremonija ir geriausių nuotraukų parodos
atidarymas.
Šiemet jau 22-ą kartą buvo apdovanoti Tarptautinio epistolinio rašinio konkurso
nacionalinio etapo laureatai. Šiemet geriausia laiško formos rašinio autore tapo trylikametė
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos mokinė Kamilė Kačinskaitė.
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Šių metų konkurso tema buvo „Parašyk laišką, kokią įtaką mūsų gyvenimui daro muzika“.
Gimnazistė (jos mokyt. – Jovita Mišeikienė) savo laišką adresavo gydytojui, kuriam išsamiai
papasakoja apie savo ligą – priklausomybę nuo muzikos.
Bendradarbiaudamas su Kauno technologijos universitetu (KTU) gegužės mėnesį Lietuvos
paštas paskelbė architektūrinį konkursą „Paštas *kitaip+“, kuriame savo idėjomis, kaip atnaujinti
Kauno centrinį paštą dalijosi universiteto studentai.
Geriausiu darbu vertinimo komisija pripažino pripažino Mildos Sviatikaitės ir Aistės
Ražauskaitės-Ubartės darbą „Paštas atveria duris“. Pirmos vietos nugalėtojams atiteko Lietuvos
pašto įsteigta 1500 litų premija.
Vilniaus centriniame pašte buvo surengtos kelios ekskursijos ikimokyklinio amžiaus
vaikams, kuriose mažieji pašto lankytojai iš arčiau galėjo susipažinti su pašto veikla bei filatelija.
Ekskursijų dalyviai sužinojo, kaip taisyklingai adresuoti laišką, kur jį galima atiduoti išsiuntimui, kaip
antspauduojamos įvairios siuntos, kas nutinka, jei ant voko nurodomas neteisingas laiško gavėjo
adresas ir t.t.
Darbuotojai.
Trečius metus iš eilės balandžio mėnesį Lietuvos paštas skelbė gero aptarnavimo mėnesiu ir
kvietė gyventojus rinkti geriausiai aptarnaujančius darbuotojus. Šiemet gyventojai balsavo ne tik už
paštų, bet ir už „PayPost“ skyrių darbuotojus bei LP EXPRESS kurjerius. Iš viso šiemet buvo gauta
beveik 2 tūkstančių atsiliepimų apie Lietuvos pašto darbuotojų aptarnavimą.
Lietuvos paštas didelį dėmesį skiria darbuotojų ugdymui ir profesiniam tobulėjimui, todėl
per pirmąjį šių metų pusmetį buvo surengti mokymai prekių ir paslaugų pardavimo, pavaduojančių
viršininkų, veiklos standartizavimo, euro įvedimo ir kt. temomis. Iš viso mokymuose dalyvavo ir
žinias gilino daugiau kaip 3000 darbuotojų.
Šiemet, birželio 1-ąją minėdami Vaikų gynimo dieną, Lietuvos pašto darbuotojai pirmą
kartą pasikvietė savo vaikus, jų draugus, klasiokus, darželio grupes supažindinti su savo darboviete.
Gegužės 30 - birželio 3 dienomis tokiose pažintinėse ekskursijose visoje Lietuvoje dalyvavo beveik
400 vaikų.
Ekskursijų metu paštuose apsilankę vaikai galėjo parašyti pirmą savo laišką, išsiųsti atviruką,
užklijuoti pašto ženklą, išgirsti Lietuvos pašto susikūrimo istoriją, susipažinti su šiuolaikiška
bendrove ir gauti dovanų. Administracijos darbuotojų vaikai dalyvavo Vilniaus centriniame pašte
rengtoje ekskursijoje, kur rašėme laiškus, susipažinome su pasaulio pašto ženklais ir laiško keliu ir
padalinome prizų pašto viktorinoje.
Birželį Lietuvos pašte buvo surengta kraujo donorystės akcija, kurios metu savanoriškai ir
neatlygintinai kraujo davė daugiau kaip 30 darbuotojų.
Bendruomenės.
Lietuvos paštas šiemet užmezgė draugystę su Pagynės vaikų globos namais. Pavasarį vaikų
globos namus Lietuvos pašto darbuotojai aplankė ne vieni – kartu atsivežė ir Lietuvos jaunių ir
jaunučių regbio trenerius, kurie vaikų globos namų auklėtiniams surengė nuotaikingą regbio
treniruotę. Vaikų namams buvo padovanoti 4 regbio kamuoliai. Grįžę iš lauko visi kartu ėjo rašyti
ir piešti laiškų, kuriuos jų adresatams išsiuntėme paštu.
2014-ais Lietuvos paštas ir toliau remia šalies sportą – esame pagrindinis Lietuvos regbio
rėmėjas. Bendradarbiaujant su Lietuvos regbio federacija Lietuvos paštas prisideda ne tik prie
profesionalių sportininkų tobulėjimo, bet ir populiarina šią sporto šaką šalyje, skatina visuomenę
domėtis viena populiariausia komandinio sporto šakų pasaulyje, prisideda prie jaunimo užimtumo
ir sveikos gyvensenos ugdymo.
Lietuvos paštas antrus metus bendradarbiauja su visuomenine organizacija „Gelbėkit
vaikus“. Nuo šių metų kovo mėn. paaukoti „Gelbėkit vaikus“ globojamiems vaikams galima visuose
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šalies paštuose ir finansinių paslaugų „PayPost“ skyriuose. Paramos įmokos visuose paštuose ir
„PayPost“ skyriuose priimamos grynaisiais pinigais, o įmokos priėmimas ir pervedimas klientams
nieko nekainuoja. Per pirmąjį šių metų pusmetį paštuose ir „PayPost“ skyriuose buvo surinkta
daugiau kaip 3000 litų paramos.
Lietuvos paštas aktyviai prisideda prie patyčių mažinimo šalies mokyklose. Remdami
projektą „Saugi mokykla“ skatiname atkreipti dėmesį į patyčias, tad į šį projektą įtraukiama visa
mokyklos bendruomenė – moksleiviai, pedagogai, tėvai. Mokyklose organizuojami mokymai,
seminarai, rengiamos vasaros stovyklos, kasmet atliekami patyčių situacijos tyrimai, rašomi,
vykdomi patyčių prevencijos planai.
Prisidėti prie šio projekto gali kiekvienas – visuose Lietuvos pašto paštuose ir „PayPost“
skyriuose galima paaukoti organizacijai „Gelbėkit vaikus“. Paramos įmokos visuose paštuose ir
„PayPost“ skyriuose priimamos grynaisiais pinigais, o įmokos priėmimas ir pervedimas klientams
nieko nekainuoja.
Lietuvos paštas kiekvienais metais stengiasi įtraukti visuomenę į pašto ženklų kūrimo
procesą. Šiemet tradiciškai buvo skelbiamas konkursas, kurio metu gyventojai galėjo siūlyti idėjas
ateinančių metų pašto ženklų temoms.
Taip pat Lietuvos paštas kasmet įsitraukia į gražiausio Europos pašto ženklo rinkimo
konkursą. Šiemet visi europiečiai kviečiami balsuoti už gražiausius pašto ženklus, kuriuose
pavaizduoti tradiciniai Europos šalių muzikos instrumentai.
Aplinkosauga.
Balandžio mėnesį tradiciškai Lietuvos pašto darbuotojai visoje šalyje dalyvavo švarinimosi
akcijoje „Darom 2014“. Per tūkstantį mūsų darbuotojų kibo į aplinkos švarinimą. Aktyviausiai talka
dūzgė Vilniaus ir Kauno regionuose, aktyvūs darbuotojai buvo ir Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose.
Birželio mėnesį Lietuvos paštas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Elektronikos
platintojų asociacija (EPA). Visuose Lietuvos paštuose gyventojai gali priduoti ne tik nenaudojamas
baterijas, bet ir dujošvytes lemputes. Didesni trinariai smulkių elektronikos prietaisų, baterijų bei
lempučių surinkimo konteineriai pastatyti trijuose centriniuose paštuose – Vilniuje, Kaune ir
Alytuje. Surinktos elektronikos atliekos bus atiduodamos perdirbti.

Generalinė direktorė

Lina Minderienė

KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ 6 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2014 M. BIRŽELIO 30 D.
(NEAUDITUOTA)
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