
„Aplinkosaugos apskaitos rengimas ir 
administravimas GPAIS sistemoje: kaip 

veikia ši sistema ir kaip su ja dirbti, 
praktinių situacijų analizė“
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ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMAS
Atliekų tvarkymo įstatymas (ATĮ) 4str.:

1 d. Atliekų turėtojas šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi atliekas

perduoti atliekų tvarkytojams arba gali tvarkyti atliekas pats. Atliekų turėtojas

pagal sudarytą rašytinės formos sutartį dėl atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo

atliekas perduoda atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti atliekas.



ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMAS
Atliekų tvarkymo taisyklės

9 p. Atliekų turėtojas, pats arba per vežėją perdavęs atliekas atitinkamas atliekas apdorojančiai

įmonei prekiautojui atliekomis, tarpininkui, privalo turėti atliekų perdavimą patvirtinantį

dokumentą (pvz., sąskaitą faktūrą; atliekų perdavimo–priėmimo aktą; atliekų vežimo lydraštį

(toliau – Lydraštis), kuriame turi būti nurodyti perduotų atliekų pavadinimas, atliekų kodas

pagal atliekų sąrašą (Taisyklių 1 priedas) ir svoris, atliekų perdavimo data. Šis reikalavimas

netaikomas, jeigu atliekų turėtojas, vykdo atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitą

naudodamasis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (toliau –

GPAIS).



ATLIEKŲ TVARKYMO VEIKLŲ KLASIFIKAVIMAS 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atliekų tvarkymas 

Surinkimas 
S1 

Atliekų apdorojimas Atliekų laikymas 
     S8      R13       D15     

R                    

Naudojimas D                

Šalinimas 
Vežimas + importas + eksportas 

S2               S3                 S4 

Prekyba 
S6 

Tarpininkavimas 
S7 

R1 naudojimas 

energijai gauti 

R2-R11 naudojimas 

D1 - D7;                        

D10 – D12 

Paruošimas 

naudoti 

R12; S5 

Paruošimas šalinti 

D8; D9; D14 



AR ATLIEKŲ TVARKYTOJAS TURI TEISĘ 
TVARKYTI ATLIEKAS

Atliekų tvarkytojas

1. Registruotas Atliekų tvarkytojų valstybės registre

2. Turi pavojingų atliekų tvarkymo licenciją

3. Turi Leidimą (Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (TIPK) arba 
Taršos leidimą)



ATLIEKŲ TVARKYTOJŲ VALSTYBĖS 
REGISTRAS

Atliekas surenkančios, vežančios ir apdorojančios įmonės,
prekiautojai atliekomis ir tarpininkai, įmonės, atliekų susidarymo
vietoje pavojingąsias atliekas laikančios ilgiau kaip šešis mėnesius, o
nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus, šią veiklą gali vykdyti
tik įregistruoti į Atliekų tvarkytojų valstybės registrą (ATVR)

SVARBU!

Patikrinkite ar atliekų tvarkytojas registruotas ATVR

https://atvr.am.lt/



LEIDIMAI

Įmonė, ketinančios atlikti atliekų apdorojimą ir įmonės, atliekų susidarymo
vietoje laikančios pavojingąsias atliekas ilgiau kaip šešis mėnesius, o
nepavojingąsias – ilgiau kaip vienus metus, turi gauti leidimus.

Leidimas – Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas arba Taršos
leidimas.

Bet kuriai atliekų APDOROJIMO veiklai reikia LEIDIMO.

SVARBU!

Patikrinkite ar atliekų tvarkytojas turi Leidimą

http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ba34e1f3-ec45-45e6-acbb-71ae1a63f33a



PAVOJINGŲ ATLIEKŲ TVARKYMO 
LICENCIJA

SVARBU!

Patikrinkite ar atliekų tvarkytojas turi Pavojingų atliekų tvarkymo licenciją

http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricId=7956c8f2-f1ec-4b38-8005-1fadb271a5b1

Rinkti 
S1

Šalinti
D1-D14

Laikyti
S8; R13; D15

Pavojingų atliekų tvarkymo veiklos, kurioms išduodama Licencija

Naudoti
R1-R11; R12; S5



ATLIEKŲ SĄRAŠAS IR STRUKTŪRA
Identifikuodamas atliekas, atliekų turėtojas turi vadovautis atliekų sąrašu.

Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede pateiktas Atliekų sąrašas, kuris 
klasifikuojamas pagal atliekų susidarymo šaltinį.

SVARBU!

Jei medžiaga ar daiktas yra įrašyti į atliekų sąrašą, tai dar nereiškia, kad jis yra 
atlieka.

Atliekos – medžiaga ar daiktas, kurių turėtojas atsikrato, ketina ar privalo 
atsikratyti.



ATLIEKŲ SĄRAŠAS IR STRUKTŪRA
01 Mineralų žvalgymo, kasybos, karjerų eksploatavimo, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos

02 Žemės ūkio, sodininkystės, akvakultūros, miškininkystės, medžioklės ir žūklės, maisto gaminimo ir perdirbimo atliekos

03 Medienos perdirbimo ir plokščių bei baldų, medienos masės, popieriaus ir kartono gamybos atliekos

04 Odos, kailių ir tekstilės pramonės atliekos

05 Naftos valymo, gamtinių dujų valymo ir akmens anglies pirolitinio tvarkymo atliekos

06 Neorganinių cheminių procesų atliekos

07 Organinių cheminių procesų atliekos

08 Dangų (dažų, lakų ir stiklo emalės), klijų, hermetikų ir spaustuvinių dažų gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos

09 Fotografijos pramonės atliekos

10 Terminių procesų atliekos

11 Metalų ir kitų medžiagų paviršiaus cheminio apdorojimo ir dengimo atliekos; spalvotosios hidrometalurgijos atliekos

12 Metalų ir plastikų formavimo, fizinio ir mechaninio jų paviršiaus apdorojimo atliekos

13 Naftos produktų atliekos ir skystojo kuro atliekos (išskyrus maistinį aliejų ir tuos, kurie nurodyti 05, 12 ir 19 skyriuose)

14 Organinių tirpiklių, aušalų ir propelentų atliekos (išskyrus nurodytas 07 ir 08 skyriuose)

15 Pakuočių atliekos; kitaip neapibrėžti absorbentai, pašluostės, filtrų medžiagos ir apsauginiai drabužiai

16 Kitaip sąraše neapibrėžtos atliekos

17 Statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant iš užterštų vietų iškastą gruntą)

18 Žmonių ar gyvūnų sveikatos priežiūros ir (arba) su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekos (išskyrus virtuvių ir restoranų atliekas,
tiesiogiai nesusijusias su sveikatos priežiūra)

19 Atliekos iš atliekų tvarkymo įrenginių, iš nuotekų valymo įrenginių, esančių už objekto vietos ribų, ir žmonėms vartoti bei pramonei
skirto vandens ruošimo atliekos

20 Komunalinės atliekos (buitinės atliekos ir panašios verslo, gamybinės ir organizacijų atliekos), įskaitant atskirai surenkamas frakcijas



ATLIEKŲ SĄRAŠAS IR STRUKTŪRA

 

Atliekos kodas 

XX YY ZZ AA (*) 
 

Atliekų sąrašo skyrius Atliekų sąrašo poskyris Numeris Nacionalinis numeris 

Pavojingumo žymėjimas 

Pagal atliekų susidarymo tipą 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal atliekų susidarymo šaltinį 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Žmonių ar gyvūnų sveikatos 
priežiūros atliekos 

01-12 Gamybos procesų sektoriai 

17 Statybos ir griovimo atliekos 

19 Atliekų tvarkymo ir nuotekų 
valymo įrenginių atliekos 

20 Komunalinės atliekos 

13-14 Naftos produktų ir organinių 

tirpiklių atliekos 

15 pakuotės, absorbentai, filtrų 

medžiagos 

16 Kitaip neapibrėžtos atliekos 



ATLIEKŲ KODAI
Atliekų susidarymo ir tvarkymo 
apskaitoje naudojami Atliekų 
tvarkymo taisyklių 1 priede 
nurodyti aštuonių skaitmenų 
kodai. Tuo atveju, kai atliekai 
negalima priskirti aštuonių 
skaitmenų atliekos kodo, 
nurodomas šešių skaitmenų 
atliekos kodas.

16 01 21*

16 01 21 01*

16 01 21 02*

16 01 21 03* 

16 01 21 04*

Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 

07-16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14

Degalų filtrai

Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai

Autotransporto priemonių amortizatoriai

Kitos pavojingos sudedamosios dalys

15 01 02 

15 01 02 01

15 01 02 02

Plastikinės (kartu su PET ) pakuotės

PET pakuotės

Kitos plastikinės pakuotės



ATLIEKŲ TURĖTOJO ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ UŽ NETINKAMĄ 
ATLIEKŲ TVARKYMĄ

31 d. Atliekų susidarymo ar tvarkymo ataskaitų nepateikimas iki nustatyto termino

34 d. Atlygintinas ar neatlygintinas atliekų perdavimas neturintiems teisės surinkti, vežti

Pažeidimas ANK Aplinkos apsaugos įstatymas

Atliekų susidarymo ataskaitų nepateikimas Nuo 120 iki 220 Nuo 150 iki 1400

Pavojingų atliekų netinkamas identifikavimas, 
ženklinimas, pakavimas

Nuo 140 iki 440 Nuo 300 iki 30 000

Atliekų perdavimas neturintiems teisės 
tvarkyti atliekų

Nuo 300 iki 850 Nuo 600 iki 50 000



GI ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ 

Pažeidimas ANK Aplinkos apsaugos įstatymas

Nesiregistravimas GI sąvade Nuo 150 iki 1450 Nuo 700 ik 1400

Apskaitos nevykdymas ir ataskaitų 
nepateikimas

Nuo 120 iki 430 Nuo 1400 iki 3000

Gaminių atliekų tvarkymo 
neorganizavimas

Nuo 2700 iki 6000 Nuo 3000 iki 1400

Visuomenės neinformavimas Nuo 300 iki 550 Nuo 1400 iki 3000



KLAUSIMAI



1. Įmonė prekiauja automobilių detalėmis, ar reikia GPAIS teikti komunalines atliekas?

Pagal Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos taisykles, atliekų susidarymo apskaitą atskirai GPAIS turi vykdyti įmonės (padaliniai),
kurie atitinka bent vieną iš nurodytų kriterijų:

 Įmonės, kurios vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą arba vykdomai ūkinei veiklai
privalo gauti Taršos leidimą ir kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų (išskyrus pavojingas komunalines
atliekas) ir (ar) daugiau nei 6 tonos nepavojingųjų atliekų (Į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos);

Kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų (išskyrus pavojingas komunalines atliekas) ir (ar) daugiau nei 12 tonų
nepavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos);

Kurios vykdo transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos;

Kurios turi 10 ir daugiau darbuotojų ir vykdo žmonių ir (ar) gyvūnų sveikatos priežiūros ir (ar) vaistinių, ruošiančių ar parduodančių vaistus,
kurių veiklos vykdymo metu susidaro atliekos;

Kurių veikloje susidaro alyvos atliekos;

Kurios įpareigotos vykdyti Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse numatytą atliekų apskaitą;

Kurios vykdo maisto ruošimo ir (ar) maisto prekybos veiklą , kurios metu per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 5 tonos maisto
atliekų ir (ar) netinkamų vartoti maisto produktų;

Pakuotes „savoms reikmėms“ sunaudojantys gamintojai ir importuotojai, kurie privalo vykdyti pakuočių apskaitą.



2. Ar nusižengiame įstatymui , jei į GPAIS keliame bendrus prekinių vienetų pakuočių 
svorius?

Pasirinkimas, ką apskaityti prekiniu vienetu, priklauso nuo įmonės veiklos specifikos. Jei įmonė

importuoja ir tiekia rinkai, perleidžia klientams prekes didesniais kiekiais, prekiniu vienetu gali

(vertėtų) apskaityti prekių grupę (pvz., prekių siuntą). Kaip numatyta Pakuočių ir pakuočių atliekų

tvarkymo taisyklėse, nurodomas prekinio vieneto / gaminio, kuris supakuotas į šią pakuotę, kodas,

arba specialus, unikalus kodas, skirtas identifikuoti šią pakuotę. Jei įmonė prekiniu vienetu apskaito,

pvz., prekių siuntą, tuomet turėtų nurodyti tokį kodą, kuriuo ši siunta identifikuojama kituose įmonės

dokumentuose. Jei tam tikrai prekių grupei supakuoti naudojama vienoda (identiška) pakuotė, tokias

prekes galima „sugrupuoti“ ir apskaityti kaip tą patį prekinį vienetą.

Visa tai būtinai turi būti aprašyta ir įmonės patvirtinta įmonės Pakuočių apskaitos tvarkoje.



3. Ar galima antrinę ir tretinę pakuotes, kaip prekinį vienetą laikyti visą siuntą. Išskirstyti
kiek tenka kiekvienai prekei antrinės ir tretinės pakuotės yra sudėtinga, nes tokioje pat
siuntos pakuotėje kaskart atvyksta skirtingas prekių skaičius?

Taip galima. Antrinę ir tretinę pakuotę galima apskaityti atskirai kaip prekinį
vienetą, nepririšant jos prie prekės. Pvz. Importavote prekes, kurios supakuotos į
kartonines dėžes (antrinę tretinę popierinę pakuotę) ir sudėtos ant medinių
padėklų (antrinė tretinė medinė pakuotė) ir viską išleidote į vidaus rinką.
Apskaitote kiek vienetų kartoninių dėžių ir kiek vienetų medinių padėklų
importavote ir išleidote į rinką. Šiuo atvejų prekinis vienetas gali būti siunta.

Visa ši apskaita būtinai turi būti patvirtinta ir aiškiai išdėstyta įmonės vadovo
patvirtintoje Pakuočių apskaitos tvarkoje.



4. Kaip GPAIS sistemoje reikia apskaityti iš Lietuvos išvežtas alyvas?

Gaminių apskaitą GPAIS pildo gamintojai ir importuotojai. Jei alyvos pirktos

Lietuvoje ir eksportuotos, GPAIS nieko nereikia pildyti.



5. Tepaliniai amortizatoriai yra apmokestinami, o ar dujiniai amortizatoriai 
turi būti apmokestinami? 

¹Prekių kodai pateikti pagal Europos Bendrijos kombinuotosios nomenklatūros versiją, patvirtintą 2003 m. rugsėjo 11 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 
1789/2003, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros bei dėl bendrojo muitų tarifo I priedą.

Kombinuotosios nomenklatūros kodai – https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:291:0001:0894:LT:PDF

Gaminys Kodas1

1. Padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg:

1.1. naujos ex40.11

1.2. restauruotos ex40.12

1.3. naudotos ex40.12

2. Akumuliatoriai 85.07

3. Baterijos (galvaniniai elementai) 85.06

4. Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai 8421.23

5. Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai 8421.31

6. Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai 8708.80



6. Kokiais terminais turi būti pildomi žurnalai GPAIS?

Gaminių ar pakuočių tiekimo rinkai apskaita

Gaminių ar Pakuočių tiekimo rinkai apskaitos žurnalas pildomas ne rečiau kaip kartą per mėnesį.
Pasibaigus ketvirčiui, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo ketvirčio pabaigos,
suformuojama ir patvirtinama ketvirčio gaminių ar pakuočių apskaitos suvestinė. Pasibaigus
kalendoriniams metams, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų suformuojama metinė gaminių ar
pakuočių apskaitos ataskaita ir ne vėliau kaip per 50 kalendorinių dienų pateikiama Aplinkos apsaugos
agentūros vertinimui.

Atliekų susidarymo apskaita

Susidaręs pavojingųjų atliekų kiekis Atliekų susidarymo apskaitos žurnale registruojamas ne rečiau kaip
kartą per savaitę, nepavojingųjų – ne rečiau kaip kartą per dvi savaites. Jei pavojingųjų atliekų susidaro
rečiau kaip kartą per savaitę, o nepavojingųjų – rečiau kaip kartą per dvi savaites, susidaręs atliekų
kiekis registruojamas iš karto po susidarymo.

Pasibaigus kalendoriniam ketvirčiui, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo ketvirčio pabaigos
GPAIS suformuojama ir patvirtinama atliekų susidarymo suvestinė. Praėjusių kalendorinių metų
metinė ataskaita pateikiama Agentūrai kiekvienais metais iki vasario 1 d.



7. Ar galima prekiniu vienetu pasirinkti gaminį, pvz.: oro filtrai ir visus oro 
filtrus deklaruoti viena eilute?

Galima, jei įmonės verslo informacinėse sistemose yra galimybė prie kiekvienos
filtro rūšies priskirti filtro ir pakuotės svorius. Tokiu atveju, GPAIS prekinių
vienetų sąraše, kiekvieną mėnesį, įvedate bendrą šio prekinio vieneto svorį.

Visa ši apskaita būtinai turi būti patvirtinta ir aiškiai išdėstyta įmonės vadovo
patvirtintoje Gaminių ir Pakuočių apskaitos tvarkoje.



8. Ar transporto priemonių sraute reikia vesti importuojamus ir
parduodamus motociklus ar pakanka tik N1 M1 klasės?

Pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 2 str. 65 d. Transporto priemonė – bet kokia
transporto priemonė, priskiriama M1 klasei (ne mažiau kaip keturis ratus turinti
transporto priemonė, skirta keleiviams vežti, kurioje yra ne daugiau kaip 8
sėdimosios vietos keleiviams ir viena sėdimoji vieta vairuotojui) arba N1 klasei
(ne mažiau kaip keturis ratus turinti transporto priemonė, skirta kroviniams
vežti, kurios bendroji masė yra ne didesnė kaip 3,5 t), ir triratė motorinė
transporto priemonė, išskyrus motorines trirates transporto priemones su
simetriškai išdėstytais ratais.

Jei motociklas (pvz. keturratis motociklas) priskiriamas M1 arba N1 klasei, tada –
reikia.



9. Ar apskaitant į transporto priemones įmontuotus akumuliatorius
turime įtraukti ir į motociklus įmontuotus akumuliatorius?

Baterijos ir akumuliatoriai turi būti apskaitomi visi, tame tarpe ir į 
kitus prietaisus įmontuoti baterijos ir akumuliatoriai.



10. Ar importavus automobilį ir jį demontavus susidarę padangų atliekos yra
apmokestinamieji gaminiai? Ar po demontavimo atsiradę tolimesniam naudojimui
tinkančios padangos yra apmokestinamieji gaminiai?

Jei po ENTP apdorojimo susidaro padangų atliekos, jas reikia perduoti atliekų 
tvarkytojui tolimesniam apdorojimui ir tai nėra apmokestinamasis gaminys.

Jei po ENTP apdorojimo gaunama tolimesniam naudojimui tinkama padanga –
tai bus apmokestinamasis gaminys – naudota padanga.



11. Kokiais kodais apskaitoma išleidžiama į rinką daugkartinė bei 
grąžinama tuščia pakuotė (pvz.: medinė)?

Susigrąžintas daugkartines pakuotes GPAIS reikia apskaityti kaip atskirą prekinį
vienetą – kaip susigrąžintą tuščią pakuotę, o pildant žurnalą ir pasirinkus šį
prekinį vienetą (susigrąžinta daugkartinė pakuotė) gavimo būdą reikia pasirinkti
„susigrąžinta“. Medinės daugkartinės pakuotės, žymimos 48 kodu, patiektas
rinkai kiekis turi būti įrašomas į mokesčio deklaracijos formos FR0524 17 ar 18
langelį (priklausomai nuo to, koks patiektos rinkai pakuotės gavimo būdas
„pagaminta“ ar „importuota“ buvo pažymėtas žurnale GPAIS), o susigrąžintos
tuščios daugkartinės pakuotės kiekis, kuris žurnale GPAIS buvo nurodytas kaip
tuščia 08 kodu žymima pakuotė, kurios gavimo būdas „susigrąžinta“, įrašomas į
deklaracijos 20 langelį.



12. Ar suvartotą pakuočių atliekų kiekį savoms reikmėms įtraukus į GPAIS
sistemą ir turint atliekų tvarkytojo pažymą dėl sutvarkyto šių pakuočių
kiekio, reikia į deklaraciją FR0524 įtraukti minėtos pakuotės kiekį?

Taip reikia. Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijoje sunaudota savoms
reikmėms pakuotė žymima pakuotės rūšies kodais nuo 61 iki 79.



13. Ar įmonė gali pasirinkti pakuočių apskaitai GPAIS sistemoje taikyti
balanso metodą ir prekiniu vienetu laikyti atskirą pakuotės rūšį, nors
apskaitoje prie kiekvienos prekės yra apskaitoma ir jos pakuotė?

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse numatyta, kad vykdant
pakuočių apskaitą naudojantis GPAIS turi būti nurodomas prekinio vieneto
pakuotės kodas, nurodant unikalų, nesikartojantį prekinio vieneto, kuris
supakuotas į šią pakuotę, kodą, naudojamą šiam prekiniam vienetui identifikuoti
buhalterinėje apskaitoje ir kituose įmonės dokumentuose, arba unikalų,
nesikartojantį kodą, skirtą identifikuoti šią konkrečią pakuotę, kuris privalo
sutapti su buhalterinėje apskaitoje ir kituose įmonės dokumentuose šiai pakuotei
identifikuoti naudojamu kodu.
Grupuoti galima tas prekių / produkcijos pakavimui panaudotas neužstatines
pakuotes, kurios yra ne tik tokio paties tipo (vienkartinė, daugkartinė), tokios pat
medžiagos rūšies bei kategorijos (prekinė, grupinė, transporto), galimybės
perdirbti (perdirbama, neperdirbama), bet ir tokio paties svorio.



14. Jeigu įmonė, išpakavusi antrinę kartoninę pakuotę, vėliau į ją
supakuoja tiekdama kitas prekes pirkėjams, kaip ją apskaityti GPAIS? Ar
reikia mokėti aplinkos taršos mokestį už tokią operaciją?

Apskaita
Importavus prekes supakuotas į antrinę kartoninę pakuotę reikia apskaityti kaip importuota ir

išleista į vidaus rinką popierinė antrinė daugkartinio naudojimo pakuotė (kodas 45). Išpakavus
prekes kartoninė pakuotė apskaitoma kaip susigrąžinta tuščia popierinė pakuotė (kodas 05).
Supakavus prekes į šią pakuotę – kaip pagaminta ir išleista į vidaus rinką popierinė antrinė
daugkartinio naudojimo pakuotė (kodas 45).
Deklaravimas
Deklaracijos 16 langelyje nurodyti pakuotės kodą 45, 18 langelyje importuotos ir į vidaus rinką

išleistos, 20 langelyje – iš vidaus rinkos susigrąžintos ir 17 langelyje – pagamintos ir į vidaus rinką
išleistos pakuotės kiekį.



15. Antrinė ir tretinė pakuotė, gavus prekes, išpakuojamos ir pirkėjams prekės parduodamos su
pirmine pakuote. Antrinė ir tretinė pakuotės išmetamos į buitinių šiukšlių konteinerį. Kada reikia
į GPAIS įtraukti šią pakuotės atliekų išmetimo operaciją, kaip ją atspindėti – suvartojimas
saviems poreikiams ar patiekimas į Lietuvos rinką? Ar reikia mokėti aplinkos taršos mokestį už
tokią operaciją?

Šiuo atveju antrinės ir tretinės pakuočių atliekas, netinkamas tolimesniam
naudojimui, pagal rašytinę sutartį turėtumėte perduoti kaip susidariusias savo
reikmėm sunaudotas pakuočių atliekas tokių atliekų tvarkytojui, turinčiam teisę
išrašyti tokių pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus ir gauti iš
tokio atliekų tvarkytojo pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantį dokumentą,
patvirtinantį savo reikmėm sunaudotų pakuočių atliekų sutvarkymą.

GPAIS vedate atliekų susidarymo apskaitą ir gaunate atliekų tvarkytojo pakuočių
atliekų sutvarkymą įrodantį dokumentą. Deklaracijoje 16 langelyje įrašote
pakuotės rūšies kodą (nuo 61 iki 79) 18 langelyje importuotos ir išleistos į vidaus
rinką pakuotės kiekis, 21 langelyje – sutvarkytas pakuotės kiekis. Užduotis 80%.
Jei įvykdote užduotį, mokestis neskaičiuojamas.



16. Jeigu įmonė, išpakavusi antrinę kartoninę pakuotę, naudoja ją savo
sandėlyje kaip pagalbinę dėžę, bet netiekdama pirkėjams, kaip ją
apskaityti GPAIS? Ar reikia mokėti aplinkos taršos mokestį už tokią
operaciją?

Apskaitoje reikia nurodyti kaip importuota ir išleista į vidaus rinką popierinė
(kartoninė) daugkartinio naudojimo pakuotė (pakuotės rūšies kodas 45),
susigrąžinta iš vidaus rinkos tuščia popierinė (kartoninė) pakuotė (pakuotės
rūšies kodas 5), panaudota gaminiams pakuoti ir išleista į vidaus rinką popierinė
(kartoninė) daugkartinio naudojimo pakuotė (pakuotės rūšies kodas 45),
susigrąžinta iš vidaus rinkos tuščia popierinė (kartoninė) pakuotė (pakuotės
rūšies kodas 5).



VIENINGA GAMINIŲ, PAKUOČIŲ IR 
ATLIEKŲ APSKAITOS INFORMACINĖ 
SISTEMA - GPAIS

Prisijungimas prie GPAIS išorinio 
portalo: https://www.gpais.eu/

Indentifikavimas ir autorizavimas 
prie GPAIS vyksta per Valstybės 
informacinių išteklių sąveikumo 
platformą (VIISP).



Išorinių GPAIS naudotojų prisijungimas

Prisijungimas vyksta per VIISP, t. y. Elektroninius 
valdžios vartus.

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

Pirmasis užsiregistravęs asmuo yra priskiriamas subjekto 

administratoriumi ir gali paskirti kitus atstovus ir (ar) subjekto 

administratorius.



Registracija gamintojų ir importuotojų sąvade



GII registracija alyvų sraute

 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

SVARBU!!!

Leidžiama pasirinkti tik iš tų licencijuotų organizacijų, kurios subjektą yra įtraukusios į 

atitinkamų alyvų pavedimo davėjų sąrašą.

SVARBU!!!

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

negali persidengti laike ir viena jų būtinai turi turėti nurodytą datą iki

 Atsakomybės būdai:
Individuali;

Kolektyvinė.

 Data nuo

 Data iki



Gaminių sąrašo sudarymas



Gaminių sąrašo sudarymas

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
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

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

 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 vidaus rinkos

 Kiekis, vnt.

 Svoris, t – paskaičiuojamas automatiškai

 Dokumento Nr. – neprivalomas laukas

 Dokumento data – neprivalomas laukas

 Pastaba



Suvestinių formavimas/patvirtinimas

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.



Metinės ataskaitos pateikimas tvirtinimui

• 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.

SVARBU!!!

Suformuoti ataskaitą galima 

tik kai visos suvestinės šiam 

ataskaitiniam laikotarpiui yra 

patvirtintos.



Įrodantys dokumentai

 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, jau gali jų apskaitą vykdyti lengviau - parengta integracinė
sąsaja, leidžianti įmonėms efektyviai susieti turimas verslo valdymo sistemas
(VVS) su GPAIS.

Integracinės sąsajos pagalba gamintojai ir importuotojai per savo turimas VVS
gali į GPAIS įkelti gaminių ir pakuočių sąrašus, žurnalų duomenis.

Integracijos paruošimui reikalingą medžiagą (XSD schemą, XSD modelį ir kt.)
galima rasti prisijungus prie www.gpais.eu vartotojo profilyje skiltyje „VVS
sąsaja“ rubrikoje „Pagalba“.

http://www.gpais.eu/


Rūta 
Lukenskiene

 Konsultuojame įmones aplinkos apsaugos klausimais

 Vertiname įmonės veiklos atitikimą aplinkos apsaugos teisės
aktams

 Rengiame aplinkosauginę dokumentaciją įvairiomis ūkinėmis
veiklomis užsiimančioms įmonėms – autoservisams, gamybos ir
pramonės įmonėms, gamintojams ir importuotojams

 Visus reikalingus dokumentus rengiame ir teikiame
naudodamiesi naująja Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų
apskaitos informacine sistema (GPAIS)

UAB "Aplinkosauga LT"

Tel. +370 645 99598

El. paštas: aplinkosauga.lt@gmail.com


