Seimo narys J. Varkalys: „Kas slypi už Lietuvos pašto planų uždaryti skyrius?“
Seimo narys Jonas Varkalys raštu kreipėsi į Lietuvos pašto vadovybę, reikalaudamas paaiškinti,
kodėl ir kokius pašto skyrius kaimiškose vietovėse ketinama uždaryti. Seimo nariui nesuprantama,
kodėl iki šiol nepateikta oficialių duomenų ir paaiškinimų, nors viešumoje jau skelbta apie Lietuvos
pašto planus iki 2017 m. rudens pertvarkyti paštų tinklą kaimiškose vietovėse, atsisakant net 350 pašto
patalpų ir panaikinant net 290 pašto darbuotojų etatų.
„Viena vertus, galima suprasti Lietuvos pašto siekį dirbti pelningai ir peržiūrėti pašto tinklą.
Tačiau labiausiai neramina tai, kad apie planus uždaryti ar pertvarkyti ne vieną, o šimtus pašto skyrių
net nebuvo pranešta rajono savivaldybėms. Ką jau kalbėti, kad kaimo žmonės, darbuotojai palikti
nežinioje. Tai netoleruotina. Tik noriu priminti, kad šios Vyriausybės programoje numatyta stiprinti
Lietuvos regionus, kaimo bendruomenes. Todėl akivaizdu, kad pašto pertvarkų planai tam prieštarauja,
prasilenkia su valdančiųjų deklaruotais tikslais. Žmonėms dabar svarbiausia žinoti, kad nuo rudens jie
gaus kokybiškas pašto paslaugas, ar galės susimokėti komunalinius mokesčius, ar laiku gaus pensiją, ar
už paslaugas nereikės daugiau mokėti. Klausimų daug, todėl atsakymų laukiame kuo greičiau“, - sakė
kreipimesi į Lietuvos pašto vadovybę ir Susisiekimo ministeriją pasirašęs Seimo narys J. Varkalys.
Į Seimo narį kreipėsi rajono žmonės, kuriems neaišku, kokiu būdu jie gaus paštininkų paslaugas
uždarius artimiausius skyrius, ar jiems ir toliau bus atnešama pensija į namus, ar iškvietimas į namus
bus nemokamas ir ar nereikės mokėti už telefono paslaugas. Taip pat gyventojai domisi, ar galės
sumokėti mokesčius už komunalines paslaugas, gauti ir siųsti siuntas.
„Kaime nelikus švietimo įstaigų, pašto skyrius yra paskutinis centras, kur žmonės gali gauti
paslaugas. Todėl būtina labai atidžiai įvertinti, kokias pasekmes turėsime galimai uždarius pašto
skyrius ir atleidus darbuotojus. Reikia užtikrinti, kad rajono gyventojai nenukentėtų“, - teigė Seimo
narys J. Varkalys.
Parlamentaro nuomone, paskelbus apie pašto pertvarkos planus, pasirinktas klaidingas kelias,
nes reformos planuotos „po kilimu“, visiškai nepasitarus su rajonų žmonėmis, kaimo bendruomenėmis.
Lietuvos pašto vadovams išsiųstame rašte Seimo narys kartu su Seimo Liberalų sąjūdžio
frakcijos kolegomis ragina kuo greičiau detaliai atskleisti oficialią informaciją, kurie pašto skyriai
2017-2018 metais gali būti uždaryti, kokiais kriterijai remiantis buvo atrinkti uždarymui ruošiami pašto
skyriai, kiek darbuotojų ruošiamasi atleisti. Taip pat klausiama, kaip bus užtikrintos kokybiškos pašto
paslaugos, ir klausiama, ar paslaugos dėl reformų gyventojams nepabrangs.
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