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2020 metais Šiaulių miesto Pietiniame rajone dar veikė du akcinės bendrovės „Lietuvos 
paštas“ skyriai – Sevastopolio g. 19 (10-asis skyrius) ir Aido g. 8, „Akropolis“ (16-asis skyrius). 

Iki reorganizacijos Sevastopolio g. 19 esančiame 10-ajame skyriuje klientai buvo 
aptarnaujami prie 5 ar 6 langelių, prie kurių nuolat dirbdavo 3 arba 4 darbuotojos ir klientams 
eilėje vidutiniškai reikėdavo laukti 5 – 10 minučių, o klientai, atvykstantys dėl siuntinių ir laiškų 
atsiėmimo, būdavo aptarnaujami atskirai ir labai operatyviai. 

Aido g. 8, „Akropolyje“ esančiame 16-ajame skyriuje klientai buvo aptarnaujami prie 3 
langelių, prie kurių nuolat dirbdavo 2 darbuotojos ir klientams eilėje vidutiniškai reikėdavo 
laukti 5 – 10 minučių. 

Jeigu iki reorganizacijos abiejuose skyriuose klientams aptarnauti būtų buvę paskirta dar 
po vieną darbuotoją, klientams laukti eilėje vidutiniškai būtų reikėję ne daugiau kaip po 5 
minutes. Tačiau klientus aptarnaujantys akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ darbuotojai jau 
tada atsakydavo, kad dabar kiti laikai, įmonė taupo ir negali sau leisti, jog nutiktų taip, kad, 
nesant klientų, darbuotojai prie aptarnavimo langelių sėdėtų be darbo. 

Dar tada galima buvo pastebėti, kad, eilėje stovint būriui klientų, kai kurios darbuotojos, 
sėdinčios prie aptarnavimo langelių, trumpam padirbėti išeina į sandėlį arba prie kai kurių 
aptarnavimo langelių ten sėdinčios darbuotojos dirba, bet klientų neaptarnauja, o tai gali reikšti 
tik tai, kad, mažiausio apkrovimo valandomis, kai trumpam nebūna nė vieno kliento, 
darbuotojos ir prie langelių, ir sandėlyje turėtų ką veikti. 

Kiek teko pastebėti, tos pačios darbuotojos, kurios prie langelių aptarnauja klientus, tuo 
pat metu atlieka ir kitus pašto skyriaus darbus, taip pat ir siuntų sandėliavimo darbus, nors kai 
kuriuos tokius darbus, klientų supratimu, tikslingiau būtų atlikti ne moterims, o vyrams. 

Akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ darbuotojos dėl minėtų pastebėjimų ir 
nusiskundimų su klientais nesileisdavo į kalbas, nes, panašu, kad baiminasi dėl savo darbo 
vietų, jeigu kas nors apie tokius ar panašius pokalbius su klientais praneštų įmonės 
administracijai. 

Jeigu klientai pradėdavo labiau piktintis, kad nėra kam pasiskųsti, kad į jų protestus 



Lapas 2 

nereaguojama, tai akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ darbuotojos jiems patardavo eiti į 
netoliese įsikūrusį uždarosios akcinės bendrovės „Perlas Finance“ mokesčių ir kitų įmokų 
priėmimo skyrių arba įmokas mokėti „Maksimos“ kasose, kurios įmokas priima uždarosios 
akcinės bendrovės SOLLO vardu. 

Panaši situacija vyko ir akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ 15-ajame skyriuje, kuris 
Šiauliuose įsikūręs Tilžės g. 109, „Saulės mieste“. 

Ir visa tai buvo vadinama įmonės vykdoma naująja taupymo politika. Tik kieno 
sąskaita? Panašu į tai, kad naująją taupymo politiką akcinė bendrovė „Lietuvos paštas“ 
įgyvendino ir savo darbuotojų tiek sveikatos, tiek geros nuotaikos, tiek darbo sąlygų, ir klientų 
tiek sveikatos, tiek geros nuotaikos, tiek tuščiai gaištamo brangaus laiko sąskaita. 

Tokia naujoji taupymo politika akcinei bendrovei „Lietuvos paštas“ per metus gal ir 
sutaupydavo kelis milijonus eurų, bet klientams tai, tikriausiai, virsdavo didžiuliais moraliniais 
ir dešimtimis milijonų eurų skaičiuojamais materialiniais nuostoliais, jeigu laikysime, kad jų 
sveikata ir tuščiai gaištamas laikas taip pat kainuoja. Viską vertinant valstybės mastu – argi 
galima taip absurdiškai taupyti ir dar valstybės kontroliuojamai įmonei? 

Taip, tikriausiai, vyko ne tik Šiauliuose, bet ir kituose miestuose, kuriuose yra įsikūrę 
akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ skyriai. 

Visa akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ reklama, kurioje laimingi šypsosi ir įmonės 
darbuotojai, ir klientai, neatitiko realybės, neatitiko tikrovės. Tikrovė nebuvo panaši į reklamą. 

  
2020 metais akcinei bendrovei „Lietuvos paštas“ priklausantis Sevastopolio g. 19 esantis 

10-asis skyrius buvo uždarytas, paslaugų teikimą perkeliant į Aido g. 8, „Akropolyje“ esantį 16-
ąjį skyrių. 

Šiaulių miesto Pietiniame rajone gyvena apie 60 tūkstančių gyventojų, todėl, jeigu 
dviejų akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ skyrių rajone nebuvo per daug, tai vieno skyriaus, 
dirbančio tik 50 % pajėgumu, yra per maža. 

Pavyzdys. 2021 m. sausio 16 d. apie 14.30 val. teko užsukti į Aido g. 8, „Akropolyje“ 
esantį 16-ąjį akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ skyrių nusipirkti vokų, kadangi tame pačiame 
„Akropolyje“ šalia įsikūrusi „Charlot” kanceliarinių prekių parduotuvė per karantiną nedirba. 

Aptarnaujami vienu metu buvo tik du klientai, trys klientų aptarnavimo langeliai 
neveikė, nes ten nebuvo darbuotojų, dar viena ar dvi darbuotojos dirbo už pertvaros esančiame 
sandėlyje, o aptarnavimo, išsidėstę išilgai per trečdalį „Akropolio“ koridoriaus, daugiausia 
stovėdami, laukė dar 19 klientų. Aš ir už manęs tuoj atsistojęs pilietis turėjome būti 20-u ir 21-u 
klientu, laukiančiais eilėje, tačiau, preliminariai paskaičiavę, kad laukti reikės ne mažiau kaip 20 
ar 30 minučių, abu nebelaukėme, o į mūsų vietas, eilei dar nespėjus sutrumpėti, netrukus atėjo 
nauji pasirengę laukti klientai. 

Taip pat pastebėjau, kad net keli klientai, nebelaukę kol jiems bus suteikta paslauga, 
išėjo lauk iš eilės vidurio ir netgi iš priekinės dalies. 

Daugiabučių gyventojai savo namų bendrijų pirmininkams vis dažniau ima reikšti 
priekaištus, netgi labai aštrius priekaištus, kad įmokų už komunalines paslaugas priėmimo 
sutartys yra sudarytos su akcine bendrove „Lietuvos paštas“, o ne su bendrovėmis „Perlas“ ar 
SOLLO, nes akcinė bendrovė „Lietuvos paštas“ tiesiog tyčiojasi iš įmokų už komunalinius 
mokesčius mokėtojų, ypač senjorų, versdama juos su kaukėmis netgi karantino metu po 20 ar 30 
minučių laukti eilėse, kol iš jų bus priimtos įmokos. 

Ne vienas DNSB pirmininkas, nebepakeldamas gyventojų protestų, pastaruoju metu su 
akcine bendrove „Lietuvos paštas“ nebepratęsia įmokų priėmimo sutarties arba artimiausiu metu 
rengiasi ją nutraukti dėl nepatenkinamos teikiamų paslaugų kokybės. DNSB pirmininkai ir 
gyventojai verčiami rinktis akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ konkurentus pirmiausia ne 
todėl, kad jie siūlo pigesnes ir kokybiškesnes paslaugas, bet todėl, kad kuo toliau, tuo labiau 
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tampa nebepriimtina akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ teikiamų paslaugų kokybė. 
Nežinodami, kur kreiptis, kur ieškoti pagalbos gyventojai priekaištus reiškia valstybės, 

jos valdymo institucijų ir politikų adresu, nors tai daugiau netinkamas akcinės bendrovės 
„Lietuvos paštas“ elgesys su savo klientais, nepagarba savo klientams, jų laikui, turtui ir 
sveikatai. 

Panašu, kad taip daroma apgalvotai, tikslingai, siekiant nugyvendinti ir likviduoti akcinę 
bendrovę „Lietuvos paštas“, jos pastatus, turimas veiklas ir rinkas be konkurencijos pasidalinant 
tuo suinteresuotiems asmenims ir konkurentams. Ar tai visiška tiesa, sunku spręsti neturint 
tikslesnės informacijos, tačiau akivaizdu viena – taip dirbti ir taip elgtis su savo klientais akcinė 
bendrovė „Lietuvos paštas“ neturėtų. 

Jeigu Ministerija suabejotų pateikta informacija ir pageidautų papildomai įsitikinti, ar 
pateikta informacija yra objektyvi, teisinga ir atitinka tikrovę, galėtume šį raštą, netgi papildytą 
kitais individualiais pavyzdžiais ir liudijimais, atsiųsti pasirašytą mažiausiai keliasdešimties 
DNSB pirmininkų, kitų aktyvesnių Šiaulių miesto Pietinio rajono Lieporių, Dainų, Gytarių 
mikrorajonų gyventojų, kurie dar tebesinaudoja akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ Aido g. 8, 
„Akropolyje“ įsikūrusio 16-ojo skyriaus paslaugomis. 

  
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos pašto įstatymo 5 straipsnio 2 dalies, 3 dalies 2 

punkto nuostatomis prašome: 
1. Įvertinti akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ vadovų, valdybos ir stebėtojų tarybos 

darbą įgyvendinant naująją įmonės taupymo politiką, kuri grindžiama darbuotojų skaičiaus 
skyriuose optimizavimu, paliekant minimalų, nebeįveikiantį klientus tinkamai aptarnauti 
darbuotojų skaičių, nevertinant klientams dirbtinai sukeliamų nepatogumų, problemų, jų 
nuotaikos, sveikatos ir tuščiai stovint eilėse sugaištamo laiko, kuris, kaip ir akcinei bendrovei 
„Lietuvos paštas“, taip pat turi ir savo vertę, ir savo kainą. 

2. Įvertinti, ar akcinė bendrovė „Lietuvos paštas“ pagrįstai mažina komunalinių 
paslaugų, įmokų už šilumą ir karštą vandenį, kitų įmokų mokėtojų skaičių, kitas paslaugas ir 
prekes perkančių klientų skaičių, sudarydama jiems nepalankias, netgi pačias nepalankiausias 
 aptarnavimo sąlygas ir taip versdama juos rinktis įmonės konkurentus, kurie teikia tokias pat 
paslaugas, kokias teikia akcinė bendrovė „Lietuvos paštas“. 

3. Užtikrinti sklandų akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ darbą, įmonės pagarbą 
klientams, įvertinant tai, kad jų nuotaika, sveikata ir eilėse tuščiai gaištamas laikas, įvertinus 
visų klientų sugaištamą laiką stovint eilėse, kainuoja gal net keliasdešimt kartų brangiau nei iki 
kraštutinumo mažindama juos aptarnaujančių darbuotojų skaičių sutaupo akcinė bendrovė 
„Lietuvos paštas“, užtikrinti sklandų akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ Šiauliuose veikiančių 
skyrių darbą ir ypač šių skyrių darbą karantino laikotarpiu. 

  
PRIDEDAMA: 2021 m. sausio 16 d. apie 14.30 val. darytos 5 nuotraukos, kurios 

patvirtina, kaip 2 prie langelių stovinčius ir 19 eilėje stovinčių klientų vietoj penkių aptarnauja 
dvi akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ Aido g. 8, „Akropolyje“ esančio 16-ojo skyriaus 
darbuotojos. 
  
 
 
 Asociacijos pirmininkas                                                 Vytautas Kabaila 
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