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Svarstytinos temos / klausimai
• Poreikis įvesti aiškesnį pašto paslaugos / pašto siuntos
apibrėžimą ?
• Pašto siuntų pristatymo/įteikimo gavėjui naujos galimybės
• Žalos atlyginimo dydis siunčiant daiktus – ar pakankamas?
• Pašto tinklo naudojimas ir RRT vaidmuo
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Pašto paslaugos / pašto siuntos apibrėžimas
LP Pašto įstatymas:
Pašto siunta – adresuota ir išsiųsti paruošta siunta, įskaitant korespondencijos siuntas,
pašto siuntinius, siuntas, kuriose siunčiamos knygos, katalogai, laikraščiai, kiti
periodiniai leidiniai, kurią turi pristatyti pašto paslaugos teikėjai.

Pašto siunta – korespondencijos siunta ir pašto siuntinys?
Poreikis įvesti aiškesnį pašto paslaugos / pašto siuntos apibrėžimą:
Pašto siunta tik iki 31,5 kg
– ES reglamento projektas dėl tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų
– 2013-01-30 d. EK sprendimas dėl UPS ir TNT Express susijungimo
– UPU Pašto siuntinių reglamentas

Aiškesnė riba tarp pašto paslaugos ir vežimo
(transportavimo) paslaugos ?
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Pašto siuntų pristatymas/įteikimas
LP Pašto įstatymo 10 str. 1 d.:
Pašto paslaugos teikėjas privalo:
• pašto siuntas pateikti asmeniškai pasirašytinai arba įdėti į gaunamųjų
laiškų dėžutes, o jeigu to padaryti negalima, – apie tai pranešti gavėjui
• pašto siuntas, adresuotas asmeniui į jo darbo ar mokymosi vietą,
bendrabutį, karo tarnybos vietą, ligoninę, sanatoriją, stovyklą ar įkalinimo
vietą, pristatyti administracijai arba jos įgaliotiems asmenims
• registruotąsias ir įvertintąsias pašto siuntas pateikti asmeniškai
pasirašytinai siuntėjo nurodytam gavėjui arba gavėjo raštu nurodytam
asmeniui, nurodžius to asmens vardą, pavardę
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Pašto siuntų pristatymas/įteikimas
Pašto siuntų pristatymo/įteikimo gavėjui naujos galimybės ?
– pranešimas gavėjui apie gautą pašto siuntą el. priemonėmis (sms, el. paštu,
prisijungus prie kliento paskyros)
– galimybė gavėjui keisti/pasirinkti atsiėmimo vietą/būdą: savitarnos terminalai,
kurjeris, kt. vietos
– registruotųjų/įvertintųjų pašto siuntų įteikimo gavėjui būdai (ne tik asmeniškai
pasirašytinai, bet ir kitais būdais: savitarnos terminale įvedant PIN kodą, kitomis el.
priemonėmis patvirtinant pašto siuntos gavimo faktą)
– aiškiai reglamentuotas (paprastesnis?) būdas pašto paslaugos teikėjui įteikti pašto
siuntą pilnamečiams šeimos nariams, darbovietėje (ne tik gavėjui pateikus notaro
patvirtintą įgaliojimą)
Pašto siuntos pateikimas asmeniškai pasirašytinai – pašto siuntos pateikimas gavėjui arba
gavėjo raštu ar kitoje patvarioje laikmenoje nurodytam asmeniui, kai asmuo, kuriam
pateikiama pašto siunta privalo patvirtinti pašto siuntos gavimo faktą raštu arba naudodamas
pagalbines priemones, leidžiančias patvarioje laikmenoje išsaugoti įrodymus, identifikuojančius
asmenį, kuriam pašto siunta buvo pateikta ir pašto siuntos įteikimo faktą. ?
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Žalos atlyginimas
Daiktai pašto siuntose ir žalos atlyginimas už
dingimą/sugadinimą:
– Pašto įstatyme nustatyto minimalaus žalos atlyginimo
dydžio peržiūrėjimas?
– dingstančios neregistruotosios korespondencijos siuntos
(pašto siuntos sekimas)?

– galimybė gavėjui apžiūrėti pašto siuntą/turinį prieš
pasirašant (pašto siuntos apžiūros aktas)?
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Pašto tinklo naudojimo
reglamentavimo praplėtimas ?
– Detalūs reikalavimai standartinei pašto tinklo naudojimo
sutarčiai
– Proporcingų / nediskriminuojančių / skaidrių sąlygų
detalizavimas
– Pašto tinklo naudojimo tarifų pagrįstumas ?

Ginčų tarp pašto paslaugos teikėjų sprendimas
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Pašto rinkos dalyvių klausimai, aktualijos, idėjos...

www.rrt.lt

8 psl

