PAŠTO PASLAUGOS KAIME TAMPA
DAR PASIEKIAMESNĖS!
Jau nuo gegužės 30 dienos galėsite pasirinkti Jums patogiausią
būdą naudotis pašto paslaugomis:

Kaip ir iki šiol, laiškininkas užsukdamas pas Jus į namus pristatyti laišką,
prenumeruojamą spaudos leidinį ar socialinę išmoką, suteiks ir kitas reikalingas paslaugas: pristatys ir priims išsiųsti paprastąsias ar registruotąsias
pašto siuntas, priims prenumeratos užsakymus, pristatys pinigų perlaidas,
surinks mokesčius, parduos siuntų pakuočių ir kitų prekių.
Telefonu 8 700 55 400 išsikvietus laiškininką į namus dėl pašto paslaugų
(laiško, siuntinio išsiuntimo arba pakartotinio siuntos pristatymo).
Laiškininko atvykimas į namus – nemokamas.
Taip pat pašto ir finansinės paslaugos bus teikiamos laiškininko paslaugų
teikimo vietose:
1. Alksniupių k., Algirdo g. 20;
2. Aukštelkai, Taikos g. 12;
3. Sidabravas, Pergalės g. 20;
4. Skėmių k., Alyvų g. 5;
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5. Šaukotas, Šiaulėnų g. 27;
6. Šiaulėnai, Dvaro g. 2;
7. Tyruliai, Liepų g. 11;
8. Kutiškių k., Pušų g. 37.

Konkretus laikas, kai numatytoje vietoje Jūsų lauks laiškininkas, bus
nurodytas ant pašto dėžučių, esančių paslaugų teikimo vietose.

www.lietuvospaštas.lt

ATSAKOME Į JŪSŲ KLAUSIMUS, KAIP
BUS TEIKIAMOS PAŠTO PASLAUGOS:
Ar dar bus į namus pristatomi laikraščiai ir socialinės išmokos?
Prenumeruojamų spaudos leidinių ir socialinių išmokų pristatymas į
namus vyks taip, kaip ir dabar – laiškininkai ir toliau įprastai atliks jiems
skirtą kasdienį darbą.
Kaip reikės išsikviesti laiškininką į namus, norint išsiųsti laišką ar
siuntinį?
Laiškininką išsikviesti į namus bus galima tik dėl pašto paslaugų paskambinus bendruoju Lietuvos pašto informacijos numeriu 8 700 55 400 arba
el. paštu info@post.lt. Skambinant telefonu spauskite 1 – „Paslaugos
privatiems klientams”, po to 2 – „Mobilusis laiškininkas“. Operatorius
užregistruos iškvietimą ir informuos, kada laiškininkas apsilankys Jūsų
namuose. Laiškininko atvykimas nieko nekainuos.
Ar į namus atvykus laiškininkui pašto paslaugos bus brangesnės?
Pašto paslaugų įkainiai bus tokie pat kaip ir įprastai jomis naudojantis
pašte.
Ar galėsiu išsikvietęs laiškininką į namus susimokėti mokesčius?
Finansinės paslaugos, tarp jų – įmokų (mokesčių) surinkimas ar prenumeratos užsakymai, bus atliekamos laiškininkų paslaugų teikimo vietose.
Taip pat laiškininkas, aplankęs Jus namuose suteikti pašto paslaugų, galės
suteikti ir finansines paslaugas, pasiūlys įsigyti siuntų pakuočių ir kitų
prekių.
Kur bus galima rasti informaciją apie mobilių laiškininkų paslaugų
teikimo vietas ir laikus?
Ant pašto dėžučių, Jūsų seniūnijoje iškabintuose skelbimuose, tinklalapio
www.lietuvospastas.lt skiltyje „Paslaugų teikimo vietos“. Taip pat šią
informaciją bus galima sužinoti paskambinus telefonu 8 700 55 400.
Ar visus Radviliškio krašto žmones aptarnaus mobilieji laiškininkai,
kurie bus iškviečiami telefonu į namus?
Galimybę išsikviesti mobiliuosius laiškininkus į namus, kur būtų suteikiamos pašto paslaugos, turės dabartinių Alksniupių, Aukštelkų, Sidabravo,
Skėmių, Šaukoto, Šiaulėnų ir Tyrulių paštų aptarnaujami gyventojai. O
Baisogalos, Grinkiškio, Šeduvos ir Radviliškio miestų paštai veiks įprastai.

