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1.

2014 metų I ketvirtis
PAGRINDINIAI PAŠTO RINKOS RODIKLIAI

Pašto sektoriaus apžvalga parengta pagal pašto paslaugos teikėjų pateiktą informaciją apie
2014 metų I ketvirtį vykdytą veiklą.
2014 m. I ketv. į pašto paslaugos teikėjų sąrašą įrašyti keturi ūkio subjektai: UAB „Empire
LT“, UAB Avaneta, UAB „Greitasis paštas“ ir UAB „AZI Group“. Iš pašto paslaugos teikėjų
sąrašo buvo išbraukti keturi ūkio subjektai: LEX SYSTEM GmbH, UAB „MEDIATA“, UAB
„KAMON“ ir UAB „SKAITMENINĖ SPAUDA“.
2014 m. kovo 31 dieną pašto paslaugos rinkoje iš viso veikė 76 ūkio subjektai, iš kurių
faktiškai pašto paslaugą teikė 57 ūkio subjektai, t. y. 75,0 proc. visų į pašto paslaugos teikėjų sąrašą
įsirašiusiųjų.
Bendra pašto paslaugos rinka, vertinant pagal pajamas, 2014 m. I ketvirtį, palyginti su
2013 m. I ketv., padidėjo 4,3 proc. nuo 83 070 087 Lt iki 86 681 403 Lt (žr. 1 lentelę). Pajamos,
gautos už siuntas, siunčiamas pašto tinklu1, 2014 m. I ketv. sumažėjo 2,6 proc. – iki 35 517 774 Lt.
Tam daugiausia įtakos turėjo sumažėjęs pašto tinklu siunčiamų korespondencijos siuntų kiekis ir
atitinkamai pajamos. Pajamos, gautos už siuntas, įteiktas asmeniškai pasirašytinai (per pasiuntinį),
padidėjo 9,8 proc. – iki 51 163 629 Lt. Šis augimas susijęs su asmeniškai pasirašytinai (per
pasiuntinį) siunčiamų pašto siuntinių didėjančiu kiekiu ir pajamomis.
1 lentelė. Visų pašto paslaugos teikėjų gautos pajamos už suteiktas paslaugas
2013 m.
2014 m.
Pokytis, proc.
I ketv., Lt.
I ketv., Lt.
2014 m. I ketv./
Rodiklio pavadinimas
2013 m. I ketv.
Pajamos iš pašto paslaugos veiklos, iš
viso:
pajamos už siuntas,
Iš jų:
siunčiamas pašto tinklu
pajamos už siuntas, įteiktas
asmeniškai pasirašytinai

83 070 087

86 681 403

4,3

36 480 528

35 517 774

-2,6

46 589 559

51 163 629

9,8

Pašto paslaugos teikėjų pajamos, gautos už korespondencijos siuntų pristatymą, sumažėjo
1,0 proc. – iki 34 974 713 Lt (žr. 2 lentelę). Pajamos už pašto siuntinių pristatymą išaugo 11,0 proc.
– iki 43 650 071 Lt. Pajamos už kitas pašto ir su pašto paslauga susijusias paslaugas 2 sumažėjo 4,4
proc. – iki 8 056 619 Lt.

1

Šioje pašto sektoriaus apžvalgoje siuntos, siunčiamos pašto tinklu – tai siuntos, priskiriamos universaliajai pašto
paslaugai, siuntos siunčiamos dideliais kiekiais bei kitų pašto paslaugos teikėjų siuntos, pristatomos gavėjams į jų
gaunamąsias dėžutes.
2
Kitos pašto ir su pašto paslauga susijusios paslaugos apima neadresuotos reklamos, laikraščių, žurnalų pristatymo
paslaugas ir kitas su pašto paslauga susijusias paslaugas (teismo šaukimų, pašto siuntų pakavimo, spausdinimo
paslaugas ir pan.).
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2 lentelė. Visų pašto paslaugos teikėjų gautos pajamos už konkrečias paslaugas
2013 m.
2014 m.
Pokytis, proc.
I ketv., Lt.
I ketv., Lt.
2014 m. I ketv./
Rodiklio pavadinimas
2013 m. I ketv.
Pajamos iš pašto paslaugos teikimo
veiklos, iš viso:
pajamos už korespondencijos
Iš jų:
siuntas
pajamos už pašto siuntinius
pajamos už kitas pašto ir su
pašto paslauga susijusias
paslaugas

83 070 087

86 681 403

4,3

35 331 039

34 974 713

-1,0

39 310 049
8 428 999

43 650 071
8 056 619

11,0
-4,4

Bendroje pašto paslaugos rinkoje pagal 2014 m. I ketv. gautas pajamas didžiausią rinkos dalį
užėmė AB Lietuvos paštas ir UAB „DPD Lietuva“ (žr. 1 pav.). Šių dviejų ūkio subjektų gautos
pajamos už pašto paslaugos teikimą sudarė 57,4 proc. visų teikėjų už pašto paslaugos veiklą gautų
pajamų.
Unipakas, UAB
2,5%

Federal Express
Corporation filialas Bijusta, UAB
1,13%
1,84%
Greitasis kurjeris,
UAB
3,0%

Skubios siuntos,
UAB
3,3%
Baltic post, UAB
3,6%

Nėgė, UAB
3,7%

Kiti paslaugos
teikėjai
2,3%
Lietuvos paštas, AB
38,7%

TNT, UAB
5,3%

Venipak LT, UAB
7,3%

DHL Lietuva, UAB
8,63%

DPD Lietuva, UAB
18,7%

1 pav. Pašto paslaugos teikėjų užimama rinkos dalis pagal pajamas, gautas teikiant pašto
paslaugą3, proc.
2014 m. I ketv. iš viso suteikta 18 664 430 vnt. pašto paslaugų, t. y. 3,4 proc. mažiau nei
2013 m. I ketv. (žr. 2 lentelę). Bendras siųstų ir gautų korespondencijos siuntų kiekis sumažėjo
5,6 proc. nuo 17 527 153 vnt. 2013 m. I ketv. iki 16 549 871 vnt. 2014 m. I ketv. (žr. 2 pav.).
3

Įtrauktos tik tos įmonės, kurių užimama rinkos dalis sudarė daugiau nei 1 proc.
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Lietuvos teritorijoje siunčiamų korespondencijos siuntų kiekis sumažėjo 5,0 proc. – iki 13 660 926
vnt., o tarptautinių korespondencijos siuntų kiekis sumažėjo 8,1 proc. – iki 2 888 945 vnt. Pašto
siuntinių kiekis 2014 m. I ketv., palyginti su 2013 m. I ketv., išaugo 17,4 proc. nuo 1 801 239 vnt.
iki 2 114 559 vnt. Lietuvos teritorijoje siunčiamų pašto siuntinių kiekis augo 17,8 proc. – iki 1 604
759 vnt., o tarptautinių pašto siuntinių kiekis išaugo 16,0 proc. – iki 509 800 vnt.
3 lentelė. Visų pašto paslaugos teikėjų suteiktų paslaugų apimtys
2013 m.
2014 m.
Rodiklio pavadinimas
I ketv., vnt.
I ketv., vnt.
Suteiktos paslaugos, iš viso:
Korespondencijos
vidaus
siuntos
tarptautinės

19 328 392
14 382 809
3 144 344

18 664 430
13 660 926
2 888 945

Pokytis, proc.
2014 m. I ketv./
2013 m. I ketv.
-3,4
-5,0
-8,1

Iš viso:
vidaus
tarptautiniai
Iš viso:

17 527 153
1 361 806
439 433
1 801 239

16 549 871
1 604 759
509 800
2 114 559

-5,6
17,8
16,0
17,4

Mln. vnt.

Pašto siuntiniai

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

17,53

16,55

5,6%

1,80

2,11

17,4%
Korespondencijos siuntos
2013 m. I ketv.

Pašto siuntiniai
2014 m. I ketv.

2 pav. Korespondencijos siuntų ir pašto siuntinių pokyčiai, mln. vnt.
Pagal siunčiamų korespondencijos siuntų kiekį 2014 m. I ketv. didžiąją rinkos dalį užėmė
AB Lietuvos paštas – 67,26 % (žr. 3 pav.). UAB „Greitasis kurjeris“ užėmė 20,49 proc.
korespondencijos siuntų rinkos. Kartu šie teikėjai užėmė beveik 88 proc. visos korespondencijos
siuntų rinkos.
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Kultūros vizija,
VšĮ
DPD Lietuva, UAB
1,46%
1,27%

Kiti paslaugos
teikėjai
3,25%

Litpost, UAB
3,76%
Greitasis kurjeris,
UAB
20,49%

Lietuvos paštas,
AB
67,26%

3 pav. Pašto paslaugos teikėjų užimama korespondencijos siuntų rinkos dalis pagal kiekius4,
proc.
Pagal siunčiamų pašto siuntinių kiekį 2014 m. I ketv. didžiausią rinkos dalį užėmė UAB
„DPD Lietuva“ – 42,0 proc. (žr. 4 pav.). Šis pašto paslaugos teikėjas, kartu su UAB „Venipak LT“
bei UAB „Baltic Post“ užėmė tris ketvirtadalius visos pašto siuntinių rinkos.

Skubios siuntos,
UAB
Lietuvos paštas, AB 3,8%
5,3%

DHL Lietuva, UAB
1,2%

TNT, UAB
1,2%

Nėgė, UAB
5,3%
Unipakas, UAB
7,4%

Kiti paslaugos
teikėjai
1,2%

DPD Lietuva, UAB
42,0%

Baltic post, UAB
14,9%

Venipak LT, UAB
17,7%

4 pav. Pašto paslaugos teikėjų užimama pašto siuntinių rinkos dalis pagal kiekius5, proc.
4
5

Įtrauktos tik tos įmonės, kurių užimama rinkos dalis sudarė daugiau nei 1 proc.
Įtrauktos tik tos įmonės, kurių užimama rinkos dalis sudarė daugiau nei 1 proc.
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Nors korespondencijos siuntų kiekis sudaro didžiąją dalį visų pašto siuntų (2013 m. I ketv. –
90,7 proc., 2014 m. I ketv. – 88,7 proc.), už jį gaunamos pajamos sudaro mažiau nei pusę visų už
pašto siuntas gaunamų pajamų (2013 m. I ketv. – 47,3 proc., 2014 m. I ketv. – 44,5 proc.) (žr. 5 ir 6
pav.). Pašto siuntinių dalis 2014 m. I ketv. buvo didesnė nei 2013 m. I ketv. ir pagal kiekį, ir pagal
pajamas (atitinkamai 11,3 proc. ir 55,5 proc.).
100%

9,3 %

11,3 %

80%

80%

60%
40%

100%

52,7 %

55,5 %

47,3 %

44,5 %

2013 m. I ketv.

2014 m. I ketv.

60%
90,7 %

88,7 %

20%

40%
20%

0%

0%
2013 m. I ketv.

2014 m. I ketv.

Pašto siuntinių kiekis

Pajamos už pašto siuntinius

Korespondencijos siuntų kiekis

Pajamos už korespondencijos siuntas

5 pav. Pašto siuntų kiekio struktūra, proc.

6 pav. Pašto siuntų pajamų struktūra, proc.

2. PAŠTO PASLAUGOS VIDAUS IR TARPTAUTINĖS RINKOS RODIKLIAI6
2.1. Vidaus ir tarptautinės korespondencijos siuntų rinkos rodikliai
Bendroje pašto rinkoje 2014 m. I ketv., palyginti su 2013 m. I ketv., vidaus siunčiamųjų
korespondencijos siuntų kiekis mažėjo 5,0 proc., o vidaus gaunamųjų7 korespondencijos siuntų
kiekis išaugo 58,1 proc. (žr. 7 pav.).
Vertinant bendrą pašto rinką pagal tarptautinių siunčiamųjų ir gaunamųjų korespondencijos
siuntų kiekius, matyti, kad 2014 m. I ketv. daugiau gauta korespondencijos siuntų iš užsienio šalių,
nei jų siųsta į užsienį (žr. 7 pav.). 2014 m. I ketv., palyginti su 2013 m. I ketv., siunčiamųjų
tarptautinių korespondencijos siuntų kiekis sumažėjo 19,9 proc., o tarptautinių gaunamųjų išaugo
5,0 proc.
Tarptautinių korespondencijos siuntų dalis 2014 m. I ketv. sudarė 17,5 proc. visų pašto
paslaugos teikėjų siunčiamų ir gaunamų korespondencijos siuntų, t. y. 0,6 procentiniais punktais
mažiau nei 2013 m. I ketv.

6

Vidaus rinka – tai rinka, apimanti Lietuvos Respublikos teritoriją. Vidaus pašto siunta – siunčiamoji ar gaunamoji
pašto siunta Lietuvos Respublikos teritorijoje.
7
Vidaus gaunamosios siuntos – pašto siuntos, kurias paslaugos teikėjas gauna iš kito Lietuvoje veikiančio pašto
paslaugos teikėjo. Šios siuntos toliau gali būti pristatytos galutiniam paslaugos gavėjui ar perduotos pristatyti kitam
paslaugos teikėjui.
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13.660.926
Vidaus

Korespondencijos siuntos, siunčiamosios

14.382.809

227.300
Korespondencijos siuntos, gaunamosios

Tarptautinės

143.774

Korespondencijos siuntos, siunčiamosios

1.329.626
1.659.621
2014 m. I ketv.
1.559.319

2013 m. I ketv.

Korespondencijos siuntos, gaunamosios
1.484.723

7 pav. Bendros pašto rinkos vidaus ir tarptautinių siunčiamųjų bei gaunamųjų
korespondencijos siuntų kiekio dinamika, vnt.
Pašto tinklu siunčiamų vidaus korespondencijos siuntų kiekis 2014 m. I ketv., palyginti su
2013 m. I ketv., sumažėjo 4,6 proc., o gaunamųjų išaugo 0,5 proc. (žr. 8 pav.).
Pašto tinklu į užsienio šalis siunčiamų korespondencijos siuntų kiekis buvo mažesnis nei
gaunamas iš užsienio pašto paslaugos teikėjų (žr. 8 pav.). 2014 m. I ketv., palyginti su 2013 m. I
ketv., tarptautinių siunčiamų pašto tinklu korespondencijos siuntų kiekis sumažėjo 22,4 proc., o
gaunamųjų išaugo 4,6 proc.

12.672.321

Vidaus

Korespondencijos siuntos, siunčiamosios

76.702
Korespondencijos siuntos, gaunamosios

Tarptautinės

13.286.332

Korespondencijos siuntos, siunčiamosios

76.309

1.206.246
1.555.189
2014 m. I ketv.
1.446.250

2013 m. I ketv.

Korespondencijos siuntos, gaunamosios
1.382.583

8 pav. Vidaus ir tarptautinių siunčiamųjų bei gaunamųjų korespondencijos siuntų, siunčiamų
pašto tinklu, kiekio dinamika, vnt.
Vidaus korespondencijos siuntų, įteiktų asmeniškai pasirašytinai (per pasiuntinį), rinkoje
2014 m. I ketv., palyginti su 2013 m. I ketv., siunčiamųjų siuntų kiekis sumažėjo 9,8 proc., o vidaus
7
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gaunamųjų kiekis išaugo 2,2 karto (žr. 9 pav.). Toks ženklus gaunamųjų korespondencijos siuntų
padidėjimas rodo, jog pašto paslaugos teikėjai vis labiau bendradarbiauja pristatydami siuntas
galutiniams gavėjams asmeniškai pasirašytinai.
Tarptautinių korespondencijos siuntų, įteiktų asmeniškai pasirašytinai (per pasiuntinį),
kiekis 2014 m. I ketv., palyginti su 2013 m. I ketv., didėjo: siunčiamųjų korespondencijos siuntų
kiekis išaugo 18,1 proc., o gaunamųjų – 10,7 proc. (žr. 9 pav.) Galima pastebėti, kad
korespondencijos siuntų kiekiai, tiek siunčiami į užsienį, tiek gaunami iš užsienio pašto paslaugos
teikėjų, yra panašūs: 2014 m. I ketv. į užsienį išsiųsta 123 380 vnt., o gauta iš užsienio – 113 069
vnt. korespondencijos siuntų.
988.605
Vidaus

Korespondencijos siuntos, siunčiamosios

1.096.477

150.598
Korespondencijos siuntos, gaunamosios

67.465

Tarptautinės

123.380
Korespondencijos siuntos, siunčiamosios

104.432
2014 m. I ketv.
113.069

2013 m. I ketv.

Korespondencijos siuntos, gaunamosios
102.140

9 pav. Vidaus siunčiamųjų ir gaunamųjų korespondencijos siuntų, įteiktų asmeniškai
pasirašytinai, kiekio dinamika, vnt.
2.2. Vidaus ir tarptautinių pašto siuntinių rinkos rodikliai
Bendroje pašto paslaugos rinkoje 2014 m. I ketv., palyginti su 2013 m. I ketv., vidaus
siunčiamųjų pašto siuntinių kiekis išaugo 17,8 proc., o vidaus gaunamųjų pašto siuntinių kiekis
sumažėjo 49,1 proc. (žr. 10 pav.).
Bendroje pašto rinkoje 2014 m. I ketv., palyginti su 2013 m. I ketv., tarptautinių pašto
siuntinių kiekiai didėjo: siunčiamųjų – 15,9 proc., o gaunamųjų – 16,1 proc. (žr. 10 pav.). Galima
pastebėti, kad pašto siuntinių kiekiai, tiek siunčiami į užsienį, tiek gaunami iš užsienio, yra panašūs:
2014 m. I ketv. į užsienį buvo išsiųsta 259 413 vnt., o gauta iš užsienio – 250 387 vnt. pašto
siuntinių.
Tarptautinių pašto siuntinių dalis 2014 m. I ketv. sudarė 22,9 proc. visų pašto paslaugos
teikėjų siunčiamų ir gaunamų pašto siuntinių, t. y. 1,1 procentinio punkto daugiau nei 2013 m. I
ketv.
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1.604.759
Vidaus

Pašto siuntiniai, siunčiamieji

Pašto siuntiniai, gaunamieji

1.361.806

109.529
215.011

Tarptautiniai

259.413
Pašto siuntiniai, siunčiamieji
223.762
2014 m. I ketv.
2013 m. I ketv.

250.387
Pašto siuntiniai, gaunamieji
215.671

10 pav. Bendros pašto rinkos vidaus ir tarptautinių siunčiamųjų bei gaunamųjų pašto
siuntinių kiekio dinamika, vnt.

Vidaus

Vidaus pašto siuntinių, siunčiamų pašto tinklu, kiekis 2014 m. I ketv., palyginti su 2013 m.
I ketv., išaugo 2,2 karto (žr. 11 pav.). Toks ženklus didėjimas susijęs su siuntų savitarnos terminalų
plėtra Lietuvoje ir augančia el. prekyba.
Vertinant tarptautinių pašto siuntinių, siunčiamų pašto tinklu, rinką, matyti, jog į užsienio
šalis siunčiamas pašto siuntinių kiekis yra didesnis nei gaunamas iš užsienio (žr. 11 pav.). 2014 m. I
ketv., palyginti su 2013 m. I ketv., pašto tinklu siunčiamųjų tarptautinių siuntinių kiekis sumažėjo
13,1 proc., o gaunamųjų tarptautinių pašto siuntinių kiekis išliko stabilus (padidėjo tik 7 vnt.).

94.678

Pašto siuntiniai, siunčiamieji
43.490

Tarptautiniai

32.467
Pašto siuntiniai, siunčiamieji
37.380

Pašto siuntiniai, gaunamieji

16.969

2014 m. I ketv.

16.962

2013 m. I ketv.

11 pav. Vidaus ir tarptautinių siunčiamųjų bei gaunamųjų pašto siuntinių, siunčiamų pašto
tinklu, kiekio dinamika, vnt.
Vidaus pašto siuntinių, įteiktų asmeniškai pasirašytinai (per pasiuntinį), rinkoje
siunčiamųjų pašto siuntinių kiekis 2014 m. I ketv., palyginti su 2013 m. I ketv., didėjo 14,5 proc., o
o gaunamųjų pašto siuntinių kiekis sumažėjo 49,1 proc. (žr. 12 pav.).
9

Pašto sektoriaus apžvalga

2014 metų I ketvirtis

Vertinant tarptautinių siunčiamųjų ir gaunamųjų pašto siuntinių, įteiktų asmeniškai
pasirašytinai (per pasiuntinį), kiekius, matyti, jog 2014 m. I ketv. šių siuntinių, tiek siunčiamų į
užsienį, tiek gaunamų iš užsienio, kiekiai buvo panašūs: 2014 m. I ketv. į užsienį išsiųsta 226 946
vnt., o gauta iš užsienio – 233 418 vnt. pašto siuntinių (žr. 12 pav.). 2014 m. I ketv., palyginti su
2013 m. I ketv., tarptautinių pašto siuntinių kiekis didėjo: siunčiamųjų – 21,8 proc., o gaunamųjų –
17,5 proc.
1.510.081
Vidaus

Pašto siuntiniai, siunčiamieji

1.318.316

109.529
Pašto siuntiniai, gaunamieji

215.011

Tarptautiniai

226.946
Pašto siuntiniai, siunčiamieji

186.382
2014 m. I ketv.
233.418

2013 m. I ketv.

Pašto siuntiniai, gaunamieji
198.709

12 pav. Vidaus ir tarptautinių siunčiamųjų bei gaunamųjų pašto siuntinių, įteiktų asmeniškai
pasirašytinai, kiekio dinamika, vnt.
3. UNIVERSALIOSIOS PAŠTO PASLAUGOS RODIKLIAI
2014 m. I ketv. suteiktos universaliosios pašto paslaugos kiekis, palyginti su 2013 m. I ketv.,
sumažėjo 6,6 proc. – iki 3 358 571 vnt. Šiam pokyčiui daugiausia įtakos turėjo korespondencijos
siuntų iki 2 kg kiekio sumažėjimas 15,9 proc. – iki 2 120 060 vnt. Kitų universaliosios pašto
paslaugos siuntų kiekiai 2014 m. I ketv., palyginti su 2013 m. I ketv., didėjo: registruotųjų ir
įvertintųjų siuntų kiekis išaugo 15,6 proc. – iki 1 187 780 vnt.; pašto siuntinių iki 10 kg kiekis
išaugo 1,9 proc. – iki 49 803 vnt.; pašto siuntinių, gautų iš kitų valstybių narių, kurių svoris didesnis
kaip 10 kg ir mažesnis arba lygus 20 kg, išaugo 11,9 proc. – iki 928 vnt. (žr. 4 lentelę).
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4 lentelė. Suteiktos universaliosios pašto paslaugos apimtys, vnt.
2013 m.
2014 m.
Rodiklio pavadinimas
I ketv., vnt. I ketv., vnt.
Universalioji pašto paslauga:
Korespondencijos siuntos iki 2 kg
Pašto siuntiniai iki 10 kg
Registruotosios ir įvertintosios pašto siuntos
Registruotosios pašto siuntos
Iš
jų:
Įvertintosios pašto siuntos
Pašto siuntiniai, gauti iš kitų valstybių
narių, kurių svoris didesnis kaip 10 kg ir
mažesnis arba lygus 20 kg

2 520 357
48 861
1 027 086
1 025 305
1 781
829

Pokytis, proc.
2014 m. I ketv./
2013 m. I ketv.

2 120 060
49 803
1 187 780
1 185 973
1 807
928

-15,9
1,9
15,6
15,7
1,5
11,9

2014 m. I ketv. universaliosios pašto paslaugos segmente didžiausią dalį pagal kiekį užėmė
korespondencijos siuntos, kurių svoris mažesnis arba lygus 2 kg – 63,12 proc., o mažiausią dalį
užėmė pašto siuntiniai, gauti iš kitų valstybių narių, kurių svoris didesnis kaip 10 kg ir mažesnis
arba lygus 20 kg – 0,03 proc., bei įvertintosios pašto siuntos – 0,05 proc. (žr. 13 pav.).

Registruotosios
pašto siuntos
35,3%

Įvertintosios pašto
siuntos
0,05%

Pašto siuntiniai,
gauti iš kitų
valstybių narių,
kurių svoris ≥ 10
kg ir ≤ 20 kg,
0,03%
Korespondencijos
siuntos iki 2 kg
63,12%

Pašto siuntiniai iki
10 kg
1,5%

13 pav. 2014 m. I ketv. universaliosios pašto paslaugos struktūra pagal siuntų kiekius, proc.
Mažėjant universaliosios pašto paslaugos kiekiui, mažėja ir šios paslaugos užimama rinkos
dalis (žr. 14 pav.). 2013 m. I ketv. universalioji pašto paslauga, vertinant pagal kiekį, užėmė 18,6
proc. visos rinkos, o 2014 m. I ketv. – 18,0 proc.
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100%
80%
60%

81,4%

82,0%

40%

Kitų pašto paslaugų
kiekis
Universaliosios pašto
paslaugos kiekis

20%
18,6%

18,0%

2013 m. I ketv.

2014 m. I ketv.

0%

14 pav. Universaliosios pašto paslaugos užimama rinkos dalis pagal suteiktų paslaugų kiekius,
2013 m. I ketv. ir 2014 m. I ketv., proc.
Pajamos už universaliosios pašto paslaugos teikimą 2014 m. I ketv., palyginti su 2013 m. I
ketv., sumažėjo 2,3 proc. – iki 11 495 343 Lt. Gautos pajamos už atskiras universaliosios pašto
paslaugos rūšis kito skirtingai: pajamos už korespondencijos siuntas, kurių svoris mažesnis arba
lygus 2 kg, mažėjo 12,7 proc.; už pašto siuntinių iki 10 kg surinkimą, rūšiavimą, vežimą ir
pristatymą ar įteikimą mažėjo 10,2 proc.; pajamos už registruotųjų ir įvertintųjų pašto siuntų
surinkimą, rūšiavimą, vežimą ir pristatymą ar įteikimą išaugo 7,1 proc.; pajamos už pašto siuntinius,
gautus iš kitų valstybių narių, kurių svoris didesnis kaip 10 kg ir mažesnis arba lygus 20 kg,
pristatymą ar įteikimą išaugo 19,5 proc. (žr. 5 lentelę).
5 lentelė. Pajamos už universaliosios pašto paslaugos teikimą, Lt
2013 m.
2014 m.
Rodiklio pavadinimas
I ketv., Lt.
I ketv., Lt.
Universalioji pašto paslauga:
Korespondencijos siuntos iki 2 kg
Pašto siuntiniai iki 10 kg
Registruotosios ir įvertintosios pašto siuntos
Registruotosios pašto siuntos
Iš
jų:
Įvertintosios pašto siuntos
Pašto siuntiniai, gauti iš kitų valstybių
narių, kurių svoris didesnis kaip 10 kg ir
mažesnis arba lygus 20 kg

4 385 072
1 419 542
5 956 146
5 875 494
80 652
7 828

3 830 280
1 275 004
6 380 704
6 317 574
63 130
9 355

Pokytis, proc.
2014 m. I ketv./
2013 m. I ketv.
-12,7
-10,2
7,1
7,5
-21,7
19,5

Universaliosios pašto paslaugos segmente didžiausią dalį pagal pajamas 2014 m. I ketv.
užėmė registruotosios pašto siuntos – 54,96 proc. bei korespondencijos siuntos, kurių svoris
mažesnis arba lygus 2 kg – 33,32 proc. (žr. 15 pav.). Mažiausią universaliosios pašto paslaugos
pajamų dalį užėmė pajamos iš pašto siuntinių, gautų iš kitų valstybių narių, kurių svoris didesnis
kaip 10 kg ir mažesnis kaip 20 kg – 0,08 proc.
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Pajamos iš
įvertintųjų pašto
siuntų
0,55%

Pajamos iš pašto
siuntinių, gautų iš
kitų valstybių narių,
kurių svoris ≥ 10
kg ir ≤ 20 kg
0,08%

Pajamos iš
korespondencijos
siuntų ≤ 2 kg
33,32%

Pajamos iš
registruotųjų
pašto siuntų
54,96%

Pajamos iš pašto
siuntinių ≤ 10 kg
11,09%

15 pav. 2014 m. I ketv. pajamų už suteiktą universaliąją pašto paslaugą struktūra, proc.
Mažėjant universaliosios pašto paslaugos pajamoms, mažėja ir šios paslaugos užimama
rinkos dalis (žr. 16 pav.). 2013 m. I ketv. universalioji pašto paslauga, vertinant pagal pajamas,
užėmė 14,2 proc. visos rinkos, o 2014 m. I ketv. – 13,3 proc.
100%
80%
60%

85,8%

86,7%

40%

Universaliosios pašto
paslaugos pajamos

20%
0%

Kitų pašto paslaugų
pajamos

14,2%

13,3%

2013 m. I ketv.

2014 m. I ketv.

16 pav. Universaliosios pašto paslaugos užimama rinkos dalis pagal gautas pajamas už
suteiktas pašto paslaugas, 2013 m. I ketv. ir 2014 m. I ketv., proc.

Apibendrinant 2014 m. I ketv. pašto paslaugos teikėjų veiklos rezultatus, matyti, jog
korespondencijos siuntų kiekiai ir toliau mažėja, o pašto siuntinių – toliau didėja. Atitinkamai
keičiasi ir gaunamos pajamos už šias siuntas: korespondencijos siuntų pajamos mažėja, pašto
siuntinių – didėja. Tuo tarpu universaliosios pašto paslaugos kiekis ir pajamos šiek tiek sumažėjo,
taip sumažindamas jos dalį bendroje pašto paslaugos rinkoje.

Pagrindinė informacija bei teisės aktai, reglamentuojantys pašto paslaugos teikėjų veiklą, rinkos
priežiūrą bei vartotojų teises skelbiami RRT tinklalapio www.rrt.lt skiltyje „Pašto verslui“.
Informacija teikiama ir el. paštu: info@rrt.lt
13

