
Pasirengimas darbui su Vieninga 

gaminių, pakuočių ir atliekų 

apskaitos informacine sistema 

(GPAIS) 

 
Nuo 2018-01-01  

(Gamintojams ir importuotojams) 



Išorinių GPAIS naudotojų prisijungimas 

 Prisijungimas vyksta per VIISP, t.y. 

Elektroninius valdžios vartus. 
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 Pirmiausia jungiasi juridinio 

asmens atstovas kaip Verslo 

subjektas. 

 

 Priskiriami atstovai. 

 

 Priskirtas GPAIS atstovas jungias 

kaip fizinis asmuo – Gyventojas.  



Juridinių asmenų registracija bei atstovų 

priskyrimas 

 Autentifikavus save kaip įmonės atstovą per VIISP, pirmiausiai yra užregistruojamas 

fizinis asmuo kaip GPAIS naudotojas, kuris turi galimybę registruoti juridinį asmenį. 
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 Pirmasis užsiregistravęs asmuo 

yra priskiriamas subjekto 

administratoriumi ir gali 

paskirti kitus atstovus ir (ar) 

subjekto administratorius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Registracija gamintojų ir importuotojų sąvade 

Visi gamintojai ir (ar) importuotojai Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiantys pripildytas 

pakuotes bei pakuočių gamintojai Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiantys tuščias 

pakuotes turės užsiregistruoti Gamintojų ir importuotojų sąvade (toliau - Sąvadas) 

naudodamiesi Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (toliau - 

GPAIS) iš naujo. 

 

Priežastys: 

 Pasenę ir neatnaujinami sąvado duomenys; 

 Pasikeitę klasifikatoriai; 

 Sąvado sąsaja su licencijuotų organizacijų pavedimo davėjų sąrašu; 

 Sąvade nustatytos pakuočių rūšių ir atsakomybės būdų pasirinkimo taisyklės; 

 Sąvado sąsaja su gamintojo ir importuotojo prekinių vienetų sąrašu bei apskaita; 

 Kita. 
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Registracija gamintojų ir importuotojų sąvade 
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GII registracija alyvų sraute 
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 Pradėta tiekti rinkai nuo 

 Alyvų rūšys: 

 Veiklos būdai: 
Sunaudojimas savo reikmėms; 

Prekyba LR vidaus rinkai; 

Išvežimas iš LR vidaus rinkos per trečiuosius asmenis; 

Išvežimas iš LR vidaus rinkos. 

 Prekybos LR vidaus rinkai būdai: 
Mažmeninė prekyba; 

Didmeninė prekyba; 

Nuotolinė prekyba. 



GII registracija alyvų sraute 
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 Atsakomybės būdai: 
Individuali; 

Kolektyvinė. 

 Data nuo 

 Data iki 

SVARBU!!! 

Leidžiama pasirinkti tik iš tų licencijuotų organizacijų, 

kurios subjektą yra įtraukusios į atitinkamų pakuočių 

pavedimo davėjų sąrašą. 

SVARBU!!! 

Jeigu to paties tipo ir rūšies gaminiams/pakuotėms 

nurodomos skirtingos atsakomybės, jos negeli persidengti 

laike ir viena jų būtinai turi turėti nurodytą datą iki. 



GII registracija transporto priemonių sraute 
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 Pradėta tiekti rinkai nuo 

 Transporto priemonių klasė: 

 Veiklos būdai: 
Sunaudojimas savo reikmėms; 

Prekyba LR vidaus rinkai; 

Išvežimas iš LR vidaus rinkos per trečiuosius asmenis. 

 Prekybos LR vidaus rinkai būdai: 
Mažmeninė prekyba; 

Didmeninė prekyba; 

Nuotolinė prekyba. 



GII registracija transporto priemonių sraute 
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 Atsakomybės būdai: 
Individuali; 

Kolektyvinė. 

 Data nuo 

 Data iki 

SVARBU!!! 

Leidžiama pasirinkti tik iš tų licencijuotų organizacijų, 

kurios subjektą yra įtraukusios į atitinkamų pakuočių 

pavedimo davėjų sąrašą. 

SVARBU!!! 

Jeigu to paties tipo ir rūšies gaminiams/pakuotėms 

nurodomos skirtingos atsakomybės, jos negeli persidengti 

laike ir viena jų būtinai turi turėti nurodytą datą iki. 



GII registracija baterijų ir akumuliatorių sraute 
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 Veiklos būdai: 

Sunaudojimas savo reikmėms; 

Prekyba LR vidaus rinkai; 

Išvežimas iš LR vidaus rinkos per trečiuosius asmenis. 

 Prekybos LR vidaus rinkai būdai: 

Mažmeninė prekyba; 

Didmeninė prekyba; 

Nuotolinė prekyba. 
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GII registracija baterijų ir akumuliatorių sraute 
 Atsakomybės būdai: 
Individuali; 

Kolektyvinė; 

Mokesčio mokėjimas. 

 Data nuo 

 Data iki 

SVARBU!!! 

Leidžiama pasirinkti tik iš 

tų licencijuotų 

organizacijų, kurios 

subjektą yra įtraukusios į 

atitinkamų pakuočių 

pavedimo davėjų sąrašą. 

SVARBU!!! 

Jeigu to paties tipo ir rūšies gaminiams/pakuotėms nurodomos skirtingos atsakomybės, jos 

negeli persidengti laike ir viena jų būtinai turi turėti nurodytą datą iki. 



GII registracija apmokestinamųjų gaminių (išskyrus 

baterijas ir akumuliatorius) sraute 
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 Veiklos būdai: 

Sunaudojimas savo reikmėms; 

Prekyba LR vidaus rinkai; 

Išvežimas iš LR vidaus rinkos per trečiuosius asmenis; 

Išvežimas iš LR vidaus rinkos. 

 Prekybos LR vidaus rinkai būdai: 

Mažmeninė prekyba; 

Didmeninė prekyba; 

Nuotolinė prekyba. 
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GII registracija apmokestinamųjų gaminių (išskyrus 

baterijas ir akumuliatorius) sraute 
 Atsakomybės būdai: 
Individuali; 

Kolektyvinė; 

Mokesčio mokėjimas. 

 Data nuo 

 Data iki 

SVARBU!!! 

Leidžiama pasirinkti tik iš 

tų licencijuotų 

organizacijų, kurios 

subjektą yra įtraukusios į 

atitinkamų pakuočių 

pavedimo davėjų sąrašą. 

SVARBU!!! 

Jeigu to paties tipo ir rūšies gaminiams/pakuotėms nurodomos skirtingos atsakomybės, jos 

negeli persidengti laike ir viena jų būtinai turi turėti nurodytą datą iki. 



Gaminių sąrašo sudarymas 
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Gaminių sąrašo sudarymas 
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 Gaminio kodas - turi būti unikalus viso gaminių/prekinių vienetų sąrašo ribose 

 Gaminio pavadinimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vieneto svoris, t - 6 skaičiai po kablelio 

 Pakuotė – yra/nėra 

 Pradėta tiekti rinkai nuo 

 Tiekta rinkai iki 



Gaminio pakuotė 

16 

 Jei prie gaminio pakuotės nurodoma „Yra“, tuomet atsidaro gaminio pakuotės sąrašas: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pakuotės pavadinimas; 

 Pakuotės kategorija; 

 Pakuotės rūšis; 

 Gaminių kiekis pakuotėje; 

 Pakuotės svoris, t; 

 Vienkartinė/daugkartinė; 

 Perdirbama/neperdirbama; 

 Pradėta tiekti rinkai nuo; 

 Tiekta rinkai iki. 



Gaminių tiekimo rinkai apskaita 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gaminių/pakuočių apskaita vedama kalendorinių metų ketvirčiais; 

 Sukurti žurnalą galima tik jei žurnalas tam pačiam ataskaitiniam laikotarpiui dar 

neegzistuoja. 

  Kurti naują žurnalą galima, kai nurodyta GIIS registracija galioja bent vieną dieną iš 

nurodyto ataskaitinio laikotarpio. 

 

SVARBU!!! 

Ne rečiau kaip kartą per mėnesį pildomas atitinkamo kalendorinio metų ketvirčio 

gaminių/pakuočių apskaitos žurnalas. 



Gaminių tiekimo rinkai apskaita 
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 Tiekimo rinkai data 

 Gaminys – iš gaminių sąrašo 

 Gavimo būdas: 
Importuota 

Pagaminta 

 Veiklos būdas: 
Sunaudojimas savo reikmėms 

Mažmeninė prekyba 

Didmeninė prekyba 

Nuotolinė prekyba 

Išvežimas iš LR rinkos per trečiuosius asmenis 

Išvežimas iš LR visaus rinkos 

 

 

 Kiekis, vnt. 

 Svoris, t – paskaičiuojamas automatiškai 

 Dokumento Nr.  – neprivalomas laukas 

 Dokumento data – neprivalomas laukas 

 Pastaba 



Suvestinių formavimas/patvirtinimas 
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 Suvestinės suformuojamos ir patvirtinamos pasibaigus kalendoriniam ketvirčiui, bet ne 

vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo ketvirčio pabaigos. 

 Suformuoti suvestinę leidžiama nepriklausomai nuo to, ar gaminių apskaitos žurnale yra 

registruotas bent vienas įrašas. 



 Suformavus ataskaitą ir norint ją pateikti, spaudžiamas mygtukas „Teikti“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVARBU!!! 

Ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo metų pabaigos privaloma suformuoti ir ne 

vėliau kaip per 50 kalendorinių dienų nuo metų pabaigos pateikti ataskaitą už praėjusius 

kalendorinius metus. 

Metinės ataskaitos pateikimas tvirtinimui 
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SVARBU!!! 

Suformuoti 

ataskaitą galima 

tik kai visos 

suvestinės šiam 

ataskaitiniam 

laikotarpiui yra 

patvirtintos. 



Įrodantys dokumentai 
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 Įrodantį dokumentą galima 

priimti/atmesti tik tokiu atveju, kai 

dokumentas turi būseną 

„Pateiktas“. 



Integracija su GPAIS 

 Gamintojai ir importuotojai, savo veikloje susiduriantys su dideliais gaminių ir 

pakuočių kiekiais, kitąmet jų apskaitą galės daryti lengviau – Aplinkos ministerijoje 

rengiama integracinė sąsaja, leisianti įmonėms efektyviai susieti turimas verslo valdymo 

sistemas (VVS) su GPAIS. 

 

 Detali techninė specifikacija bus paruošta ir publikuota Aplinkos ministerijos puslapyje šių 

metų gruodžio mėn. Integracinės sąsajos pagalba Gamintojai ir importuotojai per savo 

turimas VVS galės į GPAIS įkelti tik gaminių ir pakuočių sąrašus. Taip pat bus 

galimybė importuoti duomenis į GPAIS rankiniu būdu, suformavus XML bylą. 
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INGRIDA DUBAUSKIENĖ 

Aplinkosaugos projektų vadovė 
 

 

 

 
UAB "Algoritmų sistemos" 

Smolensko g. 10, 03201 Vilnius 

Tel. +370 5 2734181 

info@gpais.lt  
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