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DĖL GAUTO PRAŠYMO

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas (toliau – Bendrovė) išnagrinėjo Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerijos  (toliau  – Ministerija)  2021 m. sausio 27 d.  raštu Nr.  2-309 „Dėl  Jūsų
prašymo“ persiųstą Jūsų prašymą dėl Bendrovės veiklos organizavimo ir teikia Jums atsakymą. 
              Bendrovė pažymi,  kad  pastaraisiais metais įgyvendino ne vieną klientų aptarnavimo
kokybę ir  universaliosios  pašto paslaugos prieinamumą gerinantį  projektą:  nuolat  didinamas  LP
EXPRESS paštomatų skaičius; įdiegta e-savitarnos sistema; įgyvendinta nauja darbo organizavimo
paštuose  efektyvumą  gerinanti „Mano  siuntos“  paslauga,  kuria  naudodamiesi pašto  paslaugų
naudotojai gali  pasirinkti  jų  poreikius  atitinkančią  paslaugą  ir  siunčiamąją  siuntą  paruošti
savarankiškai – savitarnos sistemoje užregistruotos siuntos paštuose priimamos be eilės. 

Artėjant  didžiosioms metų šventėms pašto siuntų kiekiai įprastai žymiai  išauga jau nuo
lapkričio mėn. ir sausio mėn. pašto siuntų srautas yra labai didelis – didžioji dalis klientų ateina
atsiimti arba išsiųsti pašto siuntas. Nuo 2020 m. pabaigos išsiunčiamų į užsienį pašto siuntų skaičius
padidėjo  vidutiniškai  apie  20  proc.  Lietuvoje  siunčiamų  pašto  siuntų  kiekiai  taip  pat  ženkliai
didesni, o siunčiamų LP EXPRESS pašto siuntų srautas didėjo daugiau nei 2 kartus.

Bendrovė  taip  pat  nori  atkreipti  dėmesį,  kad  karantino  laikotarpiu  klientai  paštuose
aptarnaujami pagal šiuo metu nustatytus reikalavimus. Gyventojų ir pašto darbuotojų sveikata yra
vienas iš  Bendrovės prioritetų,  todėl  griežtai  laikomasi  numatytų ribojimų bei  rekomendacijų ir
vienu  metu  pašto  skyriuje  aptarnaujama  mažiau  klientų  nei  įprastai.  Be  to,  mėnesio  pabaigoje
gyventojai  moka ir  mokesčius,  tad,  klientų  srautas  išauga 20-30 proc.  Visa tai  lemia,  kad šiuo
periodu prie pašto susidaro eilės.

Pažymėtina,  kad  jau  nuo  pirmojo  karantino  pradžios  Bendrovė  ėmėsi  priemonių,  kad
išaugus pašto siuntų srautams, pagreitintų jų pristatymą – keitė  vidinius procesus, įdiegė naujas
paslaugas  (papildomai  išplėtė  LP  EXPRESS  paštomatų  tinklą),  supaprastino  siuntų  atsiėmimo
paštuose tvarkas, didžioji dalis pašto siuntų, kurias klientai turi atsiimti pašto skyriuje, nukreipiama
į LP EXPRESS paštomatus, kad klientas siuntą galėtų siuntą atsiimti jam patogiu metu, o tuo pačiu
ir saugiu būdu, išvengiant kontakto. 

Bendrovė  periodiškai  primena  klientams  rinktis  alternatyvius  siuntimo  būdus  ir  taip
išvengti  stovėjimo  eilėje  –  naudotis  ne  tik  paštomatais,  bet  ir  Lietuvos  pašto  savitarna  –  čia
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suformuotą  siuntą  beliks  tik  atnešti  į  pašto  skyrių  ir  palikti  tam  skirtoje  savitarnos  zonoje  –
užtrunkama vos kelias minutes, nes klientai su savitarnoje suformuotomis siuntomis įleidžiami be
eilės.  Klientai  skatinami Bendrovės  teikiamomis  finansinėmis  paslaugomis,  kaip  pavyzdžiui,  –
sumokėti  įmokas,  mokesčius ir  kt.,  pasinaudoti  „PayPost“ skyriuose  – Šiauliuose veikia  2 tokie
skyriai (Tilžės g. 109 ir Vilniaus g. 208). 

Bendrovė atsiprašo klientų už šiuo metu patiriamus nepatogumus ir dėkoja už supratimą
bei kantrybę.

Tinklo padalinys
Kontaktų centras
Skyriaus vadovė                                                                       Jurgita Kuznecovienė

Ramutė Piliauskienė, tel. 8 700 55 400, el. p. info  @post.lt   
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