
Pasirengimas darbui su Vieninga gaminių, 

pakuočių ir atliekų apskaitos informacine 

sistema (GPAIS)

Nuo 2018-01-01 

(Autoservisams)



E. Paslaugų gavėjo indentifikavimas ir autorizavimas

 Norėdamas prisijungti prie GPAIS išorinio portalo, naudotojas turi paspausti mygtuką „Prisijungti 

prie GPAIS“.

 Indentifikavimas ir autorizavimas prie GPAIS vyksta per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo

platformą (VIISP).
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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. 
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 Pirmiausia jungiasi juridinio 
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Išorinių GPAIS naudotojų prisijungimas
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 Pasirenkamas prisijungimo būdas:

 Juridinio asmens atstovas pasirenka 

atstovaujamą asmenį:



Juridinių asmenų paskyrų administravimas

 Autentifikavus save kaip įmonės atstovą per VIISP, pirmiausiai yra užregistruojamas 

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

 Užpildžius juridinio asmens registracijos formą, spaudžiama „Registruotis“ ir įmonė 

užregistruojama GPAIS.
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Juridinių asmenų paskyrų administravimas

 Paspaudus ant skilties „Atstovai”, atsidaro atstovaujamų asmenų sąrašas:

 Pirmasis užsiregistravęs asmuo yra priskiriamas subjekto administratoriumi ir gali 

paskirti kitus atstovus ir (ar) subjekto administratorius.
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Atliekų darytojo registracija
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 Atliekų darytojas pirmą kartą prisijungęs prie „Atliekų darytojai“ puslapio, mato atliekų 

susidarymo apskaitos vykdymo registracijos langą:

 Pažymėjus bent 

vieną varnelę, 

atliekų darytojas 

paspaudžia 

mygtuką „Vykdyti“.



Atliekų susidarymo vietos registracija
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 Norint registruoti atliekų 

susidarymo vietą , reikia paspausti 

mygtuką „Registruoti“.

 Atliekų susidarymo vietos 

pavadinimas

 Apskaitos vykdymo pradžia

 Apskaitos vykdymo pabaiga

 Atliekų susidarymo vietoje 

vykdoma transporto 

priemonių techninė priežiūra 

ir remontas – žymima 

reikšmė. Jei bus pažymėta ši 

reikšmė, atsiras privalomas 

laukas „Deklaracija“.

 Atliekų susidarymo vietos 

adresas

 Ryšio duomenys

 Pradiniai atliekų likučiai



Pradinių atliekų likučių suvedimas

 Atliekų susidarymo vietoje yra atliekų likutis sukauptas (laikomas) iki atliekų 

susidarymo apskaitos vykdymo GPAIS – pažymėjus,  atsiranda papildomi laukai, 

kuriuose galima nurodyti atliekas su jų pradiniais likučiais.
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Nuo 2018-01-01 reikės 

nurodyti aštuonių skaitmenų 

atliekų kodus. Tuo atveju, jei 

atliekai negalima priskirti 

aštuonių skaitmenų atliekos 

kodo, nurodomas šešių 

skaitmenų atliekos kodas.



Atliekų tvarkymo sutartys
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 Paspaudus skiltį „Atliekų tvarkymo sutartys“, atsidaro sutarčių peržiūros forma:

 Paspaudus mygtuką „Peržiūrėti“,  galima pamatyti sutarties duomenis.

 Atliekų lydraščius galima bus suformuoti, tik jei bus registruotos sutartys tarp atliekų 

darytojo ir tvarkytojo.

 Sutartis registruoja tik atliekų tvarkytojas.



Atliekų lydraščio kūrimas

12

 Atliekų darytojui paspaudus mygtuką „Rengti lydraštį“, automatiškai sukuriamas naujas 

lydraštis, kurio tipas yra „Atliekų darytojo, vykdančio atliekų susidarymo apskaitą, 

perduodamų atliekų lydraštis“.

SVARBU!!!

Lydraštį už atliekų 

darytoją gali kurti ir 

atliekų tvarkytojas.



Lydraščio formavimas
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Bendra informacija:

 Planuojama perdavimo data

 Atliekų siuntėjas  - jei lydraštį pildo pats 

darytojas, punktas neredaguojamas

 Atliekų gavėjas:

Atliekos perduodamos atliekų tvarkytojui –

nurodomas parenkant atitinkamą atliekų 

tvarkymo sutartį;

Atliekos perduodamos į atliekų siuntėjo 

atliekų tvarkymo vietą – nurodomas siuntėjo 

atliekų tvarkymo įrenginys.

 Atliekų vežėjas:

Atliekas veža atliekų vežėjas – nurodomas 

vežėjas iš sąrašo;

Atliekų siuntėjas atliekas veža pats;

Atliekas veža logistikos įmonė;

Atliekų vežėjas nurodytas trišalėje sutartyje 

su atliekų gavėju.



Lydraščio formavimas
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Perduodamos atliekos:

 Perduodamų atliekų 

svėrimo/nesvėrimo požymis

 Perduodamos atliekos

SVARBU!!!

Suformuotame lydraštyje nurodytų 

atliekų kodų keisti nebebus galima.

Tarpininkas/Prekiautojas 

atliekomis:

 Tarpininkas - nurodomas iš 

sąrašo

 Prekiautojas atliekomis -

nurodomas iš sąrašo



Lydraščio formavimas
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 Lydraščio būsena 

iš Rengiamas 

lydraštis“  

pasikeičia į 

„Suformuotas 

lydraštis“.

 Pranešimus apie 

suformuotą 

lydraštį el. paštu 

gauna atliekų 

siuntėjas, gavėjas 

ir vežėjas.



Atliekų vežimas
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 Norint pradėti vežimą reikia, kad lydraštis būtų suformuotas (lydraščio būsena būtų 

„Suformuotas lydraštis“). Tada rodomas mygtukas        „Vykdyti vežimą“.

SVARBU!!!

Inicijuoti vežimą gali tik 

atliekų siuntėjas.



Atliekų vežimas
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 Informacija kai atliekų 

siuntėjas nesveria 

perduodamų atliekų.

SVARBU!!!

Atliekos negali būti vežamos, kol 

lydraščiui nesuteikiama būsena 

„Vykdomas vežimas“.

Perduodamos atliekos:

 Informacija kai atliekų siuntėjas 

sveria perduodamas atliekas.

 Tikrinama ar atliekų susidarymo 

žurnale yra pakankamas 

nurodytos atliekos likutis.



Įvykdyto vežimo patvirtinimas

 Kai atliekų gavėjas 

įvykdo vežimą, pasveria 

atliekas, įrašo jų kiekius 

ir patvirtinti atliekų 

gavimą, lydraščio 

būsena pasikeičia į 

„Įvykdytas vežimas.

SVARBU!!!

Reikalingas siuntėjo 

patvirtinimas.

18



Įvykdyto vežimo patvirtinimas
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 Jei vežimas patvirtinamas,

lydraščio būsena pasikeičia į 

„Užbaigtas vežimas“ ir atliekų 

darytojo bei atliekų tvarkytojo 

žurnalai užsipildo automatiškai.

 Siuntėjas, pastebėjęs 

netikslumus, gali grąžinti

tikslinti duomenis atliekų 

gavėjui.

 Vežimą gali atšaukti atliekų 

siuntėjas arba atliekų gavėjas, 

priklausomai nuo lydraščio 

būsenos.

SVARBU!!!

Atliekų siuntėjas patvirtina ar

grąžina tikslinti atliekų gavėjo 

pasvertą atliekų kiekį ne vėliau 

kaip kitą darbo dieną nuo 

patvirtinimo atliekų gavimą dienos.



Naujo žurnalo formavimas
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 Žurnalų, suvestinių ir ataskaitų sąraše yra mygtukas „Naujas žurnalas“, kurį paspaudus, 

atsidaro naujo žurnalo formavimo langas:

 Įvedus pagrindinius duomenis, 

spaspaudžiamas mygtukas „Sukurti“.

SVARBU!!!

Pasirinktas ataskaitinis laikotarpis turi bent vieną dieną persidengti su pasirinktoje atliekų 

susidarymo vietoje nurodytu apskaitos vykdymo laikotarpiu.

SVARBU!!!

Negalima sukurti naujo žurnalo, jei pasirinktai atliekų susidarymo vietai ir pasirinktam 

ataskaitiniam laikotarpiui jau egzistuoja kitas žurnalas.



Žurnalo pildymas
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 Susidariusios 

atliekos:
Susidaręs pavojingųjų atliekų 

kiekis žurnale registruojamas ne 

rečiau kaip kartą per vieną 

savaitę, o nepavojingųjų – ne 

rečiau kaip kartą per dvi 

savaites. Jei pavojingųjų atliekų 

susidaro rečiau kaip kartą per 

savaitę, o nepavojingųjų atliekų –

rečiau kaip kartą per dvi savaites, 

susidaręs atliekų kiekis 

registruojamas iš karto, kai tik 

susidaro.

 Atliekos perduotos ne 

atliekų tvarkytojui:
Atliekų perdavimas registruojamas 

ne vėliau kaip kitą darbo dieną po 

atliekų perdavimo.



Žurnalo pildymas
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 Nurašymas:
Atliekų darytojas negali 

nurašyti ne senesnio nei 

praėjusiame kalendoriniame 

ketvirtyje įvykusio įvykio 

atliekų kiekį, jeigu turi atliekų 

nurašymo priežastį įrodančius 

dokumentus.

 Komunalinių atliekų 

perdavimas netiesiogiai:
Atliekų perdavimas registruojamas ne 

vėliau kaip kitą darbo dieną po atliekų 

perdavimo.



Suvestinės formavimas ir patvirtinimas
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 Suvestinės tvirtinimas:
Pasibaigus kalendoriniam ketvirčiui, už 

įmonės, įmonės struktūrinio padalinio 

(filialo, atstovybės) ar atskiro įmonės 

padalinio (skyriaus) atliekų susidarymo 

apskaitos vykdymą atsakingas asmuo ne 

vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų 

nuo ketvirčio pabaigos GPAIS turi 

suformuoti ir patvirtinti atliekų susidarymo 

apskaitos suvestinę.



Atliekų susidarymo apskaitos ataskaita
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 „Atliekų susidarymo apskaitos dokumentai“ skiltyje spaudžiame mygtuką „Nauja 

metinė ataskaita“ SVARBU!!!

Pasirinkti ataskaitiniai metai turi 

bent vieną dieną persidengti su 

pasirinktoje atliekų susidarymo 

vietoje nurodytu apskaitos 

vykdymo laikotarpiu, bei 

ataskaitiniams metams visos 

atliekų susidarymo suvestinės 

turi būti patvirtintos.

SVARBU!!!

Taip pat ataskaitiniams metams turi egzistuoti 

bent viena patvirtinta atliekų susidarymo 

suvestinė.



Atliekų susidarymo apskaitos ataskaita
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 Jeigu nėra klaidų, ataskaita teikiama paspaudus mygtuką „Teikti“.

SVARBU!!!

Praėjusių kalendorinių metų metinė ataskaita, naudojantis GPAIS, pateikiama Aplinkos 

apsaugos agentūrai kiekvienais metais iki vasario 1 d.



INGRIDA DUBAUSKIENĖ

Aplinkosaugos projektų vadovė

UAB "Algoritmų sistemos"

Smolensko g. 10, 03201 Vilnius

Tel. +370 5 2734181

info@gpais.lt
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