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Lietuvos paštas ŽUIKVC Bitė Lietuva

16 metų - darbas su ESRI produktais

telekomunikacijų srityje. ArcView, ArcGIS, Cellular

Expert. Telekomunikacijų tinklo planavimas, analitika.

Trumpai apie mane

<4 metai – darbas ŽUIKVC, duomenų 

administravimas, apdorojimas, atnaujinimas, 

procesų automatizavimas, GIS įrankių kūrimas.

Nuo 2017-tų darbas Lietuvos pašte. ArcGIS+Network 

analyst, logistikos uždavinių sprendimas, pašto tinklo 

analitika, planavimas, procesų automatizavimas, ataskaitų, 

veiklos žemėlapių rengimas.
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SKIRSTYMASPERVEŽIMAI

LAIŠKININKAI

Lietuvos pašto 
struktūra PAŠTO

SKYRIAI

Logistikos centrai

• 4366 darbuotojų, iš jų 
• ~ 4000 laiškininkų;
• 44 mln. laiškų per metus;
• 16 mln. siuntinių per metus;
• 227 LP EXPRESS siuntų 

terminalai;
• 90 „PayPost“ skyrių;
• 10 logistikos centrų;
• 258 pašto skyriai;
• 386 ML pastovėjimo vietos;
• 708 SPKD (siunčiamos pašto 

korespondencijos dėžutės).

Generalinis
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Kas yra
laiškininkų
normavimas?

• Laiškininko etatas skaičiuojamas, vertinant 

minimalią, maksimalią, vidutinę pagal 

laiškininkui tenkantį krūvį darbo dieną. 

Vertinamas nuvažiuotas, pėsčiomis 

įveiktas kelias, aplankyti taškai, suteiktos 

paslaugos, sugaištas laikas;
• Darbuotojas per dieną galėdavo išmatuoti 

vieną apylinkę. Atstumą matuodavo 
rankiniu būdu maps.lt einant nuo taško iki 
taško tarp 70-150 adresų;

Pirmasis darbas 
Lietuvos Pašte:

LAIŠKININKŲ DARBO 
KRŪVIO NORMAVIMO 
AUTOMATIZAVIMAS
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Duomenų paruošimas

Duomenys įkeliami iš normavimo 
dokumento (Excel) į ArcMap.

Geokoduojami adresai.

Maršruto skaičiavimai

Duomenys įkeliami į Network 
Analyst.

Skaičiuojami trys skirtingi maršrutai 
(MIN, MID, MAX dienoms).

Duomenų apdorojimas, 
žemėlapių formavimas

Skaičiuojamas važiavimo atstumas, 
trukmė, ėjimas pėsčiomis.

Formuojami žemėlapiai.

Duomenys sukeliami į Excel 
ataskaitą.

Maršrutas pavaizduojamas Portale.

• ArcGIS sprendimas leido vienos apylinkės 
laiškininko maršrutų skaičiavimus 
sutrumpinti nuo 4 valandų iki 5 minučių;

ML, pėsčiųjų ir dviratizuotų laiškininkų maršrutų 
skaičiavimai normavimui

ARCGIS API FOR PYTHON + Network Analyst/Portal for ArcGIS



66

LAIŠKININKŲ
DARBO KRŪVIO 
NORMAVIMO 

AUTOMATIZAVIMAS
ARCGIS API FOR PYTHON + Network Analyst/Portal for ArcGIS
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Lietuvos pašto tinklas turi atitikti LR 
susisiekimo ministro įsakymo 
Dėl universaliosios pašto paslaugos 
teikėjo pašto tinklo charakteristikų 
patvirtinimo 
2013-01-25 d. Nr. 3-46 reikalavimus:

• kaimo seniūnijose turi būti

bent po 1 paštą;

• 3 km iki pašto mieste;

• 2 km iki pašto dėžutės mieste;

• Kaime su daugiau, nei 200 adresų turi
būti bent viena pašto dėžutė.UPP 

charakteristikų 
skaičiavimas

2019-12-31 d. baigėsi AB Lietuvos pašto UPP licencija.
(UPP - įpareigojimas teikti universaliąsias pašto paslaugas)

Licencijos nepratęsimo atveju AB Lietuvos paštas būtų netekęs reikšmingos pajamų dalies.
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Duomenų paruošimas

Naudojant Excel Power Query
įkeliami ir sutvarkomi pašto tinklo 

duomenys.

Paruošiami demografiniai 
duomenys, miestų, kaimų ribos, 

atskiriamos kaimo seniūnijos.

UPP charakteristikų 
skaičiavimas

UPP (paštai) mieste.

UPP (paštai) kaime.

SLD (pašto dėžutės) mieste.

SLD (pašto dėžutės) kaime.

Duomenų apdorojimas, 
žemėlapių formavimas

Automatiškai įrašomos tinklo 
charakteristikos.

Formuojami žemėlapiai, pdf
ataskaita.

Duomenys sukeliami į Excel 
ataskaitą.

Suskaičiuotos charakteristikos 
pavaizduojamos Portale.

ArcGIS leido greitai 
paruošti detalią 
ataskaitą apie pašto 
tinklo atitikimą UPP 
kokybės reikalavimams, 
tobulintinas vietas ir 
trūkumus.

UPP charakteristikų skaičiavimas

Excel Power Query, Python, ArcMap Model builder
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Parengta detali 
(106 psl.) 
pdf ataskaita

UPP kokybės 
reikalavimai:

Atitinka/
Neatitinka/

Priežastys/
Sprendimai
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Pašto veiklos charakteristikų vaizdavimas 
žemėlapiuose Portale
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Siuntų nukreipimas į  Skubių Siuntų Terminalus 
(SST)

• SST vietos planavimas

• Siuntų nukreipimas į terminalus
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"S SST

Registruotų siuntų tankis

Siuntų suma

1 - 5

6 - 25

26 - 50

51 - 100

101 - 200

201 - 300

301 - 500

501 - 750

751 - 1000

1001 - 2000

Siuntų sk. 200x200m plote

Siuntų suma

1 - 5

6 - 25

26 - 50

51 - 100

101 - 200

201 - 300

301 - 500

501 - 750

751 - 1000

1001 - 2000

SST planavimas
Duomenų 

paruošimas

•Iš DB paimami gaunamų siuntų adresai ir kiekiai;

•Adresai geokoduojami;

Apibendrinami 
duomenys

•Siuntų kiekiai susiejami su adresų taškais ;

•Gaunamas apibendrintas gaunamų siuntų 
vaizdas, sukertant jį su stačiakampių tinklu;

•Gaunamas apibendrintas adresų tankio 
žemėlapis.

Žemėlapis 
publikuojamas 

Portale

•Gaunamų siuntų tankis lyginamas su esamais SST;

•Siuntų tankis lyginamas su adresų tankiu; 

SST planavimas

•Atrenkamos teritorijos, kur didžiausias gaunamų 
siuntų tankis bei daug adresų;

•Numatomos potencialios vietos naujiems SST, ten 
kur didžiausias gaunamų siuntų ir adresų tankis;
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© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

Siuntų nukreipimas į terminalus
Excel Power Query, ArcGIS API for Python + Network Analyst, 

ArcMap Model builder
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• Apylinkių ribų formavimas;

• Laiškininkų darbo krūvio normavimas;

• Atstumų iki degalinių skaičiavimas;

• ML apylinkių žemėlapių laiškininkams sudarymas;

• Maršrutų stebėjimas;

• Paslaugų teikimo laiko ir vietos skaičiavimas; 

Mobilaus Laiškininko (ML) projektas
Mobilaus laiškininko projektas smarkiai pakeitė laiškininko darbo principus. Dėl ML projekto
teko performuoti apylinkes, perskaičiuoti etatus, aprūpinti laiškininkus planšetėmis su
žemėlapiais, suplanuoti išvykimo vietas, logistiką, paslaugų teikimo vietas, numatyti degalines,
stebėti kaip laiškininkai susitvarko, nagrinėti skundus.
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Apylinkių ir pašto kodų ribų skaičiavimai

Natūralios 
ribos (upė)

Adresas

Dirbtinės 
ribos (kelias)

Administracinių 
vienetų ribos

Užstatyta 
teritorija

Vienam pašto kodui 
priklausantys adresai

Skirtingoms apylinkėms 
priklausantys adresai



16

Pašto kodo (PK) ir apylinkių ribų formavimo sprendimas. 
Pašto kodo reikšmė suteikiama teritorijai, jeigu:

Jei visa seniūnija priklauso 
vienam PK

Jei visa gyvenvietė priklauso 
vienam PK,

Jei teritorija, apribota 
administracinėmis ribomis, 

keliais ir hidrografija, 
priklauso vienam PK

Jei gatvių arba kelių 
apribota teritorija priklauso 

vienam PK.

Jei arčiausiai vienos gatvės 
esanti teritorija (tarp gatvių 
esanti teritorija skaidoma 

Tyzeno poligonais) priklauso 
vienam PK.

Jei arčiausiai statinio arba 
užstatytos teritorijos ploto 
esanti teritorija priklauso 

vienam PK

Jei statinio viduje esanti 
teritorija priklauso vienam 

PK. Jei ne, statiniai skaidomi 
Tyzeno poligonais pagal 

juose esančių adresų taškus 
ir užklausa kartojama.

Visa kita teritorija, turinti 
adresų taškus, apribota 
natūraliomis ribomis ir 

keliais skaidoma Tyzeno
poligonais pagal adresų 

taškus ir plotui priskiriamas 
adreso PK.

Visa kita teritorija be adresų 
taškų, išskyrus vandens 

telkinius, apribota keliais, 
suliejama su artimiausiu PK 
turinčiu plotu, su kuriuo yra 

ilgiausia sąlyčio linija. 
Operacija kartojama.

Visa kita teritorija be adresų 
taškų, išskyrus vandens 

telkinius, apribota keliais, 
sukertama su šešiakampių 

tinklu ir kiekvienam 
šešiakampiui priskiriama 

artimiausio ploto PK.

Vandens telkiniai sukertami 
su šešiakampių tinklu. 

Kiekvienam šešiakampiui 
priskiriama artimiausio 

ploto PK.

Rezultatas sukarpomas 
pagal kelius ir hidrografiją, 
tikrinama, ar plotų viduje 
nėra teritorijos be adresų, 

priklausančios kitam PK. Jei 
yra, teritorija prijungiama 

prie aplinkinio ploto.

ArcMap, Python for Arcgis API, ArcGIS advanced
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Visos Lietuvos pašto apylinkių žemėlapis
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o Vykdant ML projektą, dirbant su 
motorizuotais laiškininkais, etato 
dydis priklauso nuo laiškininko 
nuvažiuoto atstumo;

o ML laiškininkui reikia nurodyti kurioje 
degalinėje turi piltis degalų;

o Pagal atstumą iki degalinės gali būti 
mokama kompensacija kurui; 

Atstumo iki 
degalinių 
skaičiavimas

Pradėjus veikti ML projektui, atsirado naujas uždavinys – rasti atstumą nuo apylinkės iki artimiausios 
degalinės
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Duomenų paruošimas

Atnaujinami apylinkių duomenys.

Atnaujinami adresai.

Įkeliamas degalinių sluoksnis.

Apibendrinamas adresų sluoksnis, 
naudojant šešiakampių tinklą.

Važiavimo atstumo 
skaičiavimas

Atstumas nuo apylinkės iki 
degalinės.

Važiavimas nuo pradžios taško iki 
apylinkės, užsukant į degalinę.

Važiavimas apylinkėje, užsukant į 
degalinę.

Važiavimas apylinkėje, neužsukant į 
degalinę.

Duomenų apdorojimas, 
ataskaitos formavimas

Palyginami suskaičiuoti maršrutai.

Randamas trumpiausias atstumas iki 
degalinės.

Duomenys sukeliami į Excel 
ataskaitą.

Maršrutas pavaizduojamas 
žemėlapyje.

Atstumo iki degalinių skaičiavimas

Excel Power Query, ArcMap Model builder+Network Analyst

Automatizuotas skaičiavimas padėjo objektyviai įvertinti maršruto pailgėjimą, 
ML užsukant į degalinę, leido ML laiškininkams parinkti artimiausią degalinę
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© UAB Hnit-Baltic, 2014; ORT10LT © Nacionalinė Žemės Tarnyba prie ŽŪM, 2012-2013

Pabaigos taškas. Jei tikėti rodmenimis 1val automibilis stovėjo įjungtu varikliu.

G
P
S

neveikia, autom
obilis

"skrenda"
tikra

važiavim
o

trajektorija
nežinom

a

GPS neveikia, automobilis
"skrenda" tik

ra
važiavim

o tra
jektorija

nežinoma Pastovėjimo taškas. GPS nefiksuoja nei vieno palydovo.
Tai reiškia, kad GPS imtuvas buvo atjungas
arba automobilis stovėjo betoniniame rūsyje be langų. 
Po to GPS pradėjo rodyti nesąmones.

GPS klaidų radimasDarbas su ML maršrutais

Apylinkių žemėlapiai
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ML PASTOVĖJIMO LAIKO 
IR VIETOS SKAIČIAVIMAS

ArcMap Model Builder + Network 
Analyst

PRIEMIESČIO PAŠTŲ 
ML-IZAVIMAS

ArcMap

• Skaičiuojamos 
charakteristikos šalia 
miestų esančioms 
teritorijoms: kelių tankis, 
adresų tankis, verslo 
įmonių kiekis.

• Vertinama ar vietovė yra 
kaimo ar labiau miesto. 

• Pagal tai parenkama kokį 
veiklos modelį taikyti: 
ML ar miesto 
laiškininkas.

PAŠTŲ GRUPAVIMO 
UŽDAVINYS

ArcMap Model Builder + Network 
Analyst

• Paštai grupuojami pagal 
mažiausią važiavimo 
atstumą, etatų kiekį, 
paštų skaičių.

• Kiekvienai grupei 
skiriamas vadovas, 
lankantis paštus, 
prižiūrintis veiklą.

Kiti su pašto veikla susiję uždaviniai, sprendžiami 
ArcGIS priemonėmis 

• ML turi pastovėjimo 
taškus, kuriuose atlieka 
UPP funkcijas. 

• Skaičiuojamas maršrutas ir 
vertinama kokiu principu 
geriau apvažiuoti apylinkę, 
kad pastovėjimo vietoje 
atsidurti tuo pačiu metu. 

• Parenkamas ML darbo 
laikas pastovėjimo vietoje.
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Konsultuojami verslo klientų vadybininkai, verslo klientai

ArcGIS sprendimai
padeda rasti Lietuvos 
Pašto klientams tikslinį 
reklamos, prekių 
katalogų gavėją pagal 
pasirinktus kriterijus.

IKEA parduotuvės pasiekiamumas

Sutartiniai ženklai

Ikea už 20min važiavimo

Ikea už 40min važiavimo

Ikea už 60min važiavimo
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GIS įtaka Lietuvos pašto veiklai

ESRI GIS sprendimai tapo neatsiejama daugelio pašto 
procesų dalis. 

UPP charakteristikų, pašto veiklos rodiklių 
skaičiavimas, vaizdavimas žemėlapyje leidžia geriau 
pamatyti pašto tinklą, rasti problemines vietas, 
optimizuoti ir atnaujinti tinklą, sklandžiai vykdyti 
Mobiliojo laiškininko projektą. 

ArcGIS Network Analyst pagrindu sukurti įrankiai 
nukreipia siuntas į terminalus, padeda normuoti 
laiškininkų darbo krūvį, pasiekti laiškininkams 
artimiausias degalines. 
GIS įrankiais skaičiuojamos pašto apylinkių, pašto 
kodų teritorijų ribos, priskiriami pašto kodai.
GIS leidžia geriau valdyti pašto tinklo veiklą, kurti 
apibendrintus sprendimus tipiniams atvejams ir 
individualius sprendimus, pritaikytus konkrečiai 
vietovei arba klientui.
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Diegti GIS sprendimus 
Lietuvos pašte reiškia būti 
svarbių pokyčių centre, 
nuolat mokytis, tobulėti 
matyti, kaip GIS 
technologijos keičia, 
atnaujina pašto tinklą, 
taupo laiką ir resursus, 
leidžia būti arčiau kliento, 
kurti ateities paštą.

Ačiū už dėmesį.


