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1 ĮVADAS  

1.1 DOKUMENTO PASKIRTIS   
Šis dokumentas skirtas atliekų tvarkytojams, turintiems teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų 

sutvarkymą įrodančius dokumentus.  

1.2 SĄVOKOS IR SANTRUMPOS  

Sąvoka  Apibrėžimas arba sinonimas  

ATVR  Atliekų tvarkytojų valstybės registras  

GPAIS  Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema  

GI  Gamintojas ir (ar) importuotojas  

Įrodantis 

dokumentas  

Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantis dokumentas  

ENTP  Eksploatuoti netinkama transporto priemonė  

EEĮ  Elektros ir elektroninė įranga  

Organizacija  Gamintojų ir (ar) importuotojų licencijuota organizacija  

Tvarkytojų 

sąrašas  

Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus 

atliekų tvarkytojų sąrašas  

2 BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI  

2.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO   

Norėdami prisijungti prie išorinio portalo, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Naršyklės lange įveskite tinklalapio adresą (www.gpais.eu).   

http://www.gpais.eu/
http://www.gpais.eu/


   GPAIS vartotojo vadovas   

    5/274  

 

2. Atidarytame pradiniame sistemos lange paspauskite mygtuką [Prisijungti prie GPAIS].  

3. Prisijungimo formoje paspauskite mygtuką [Prisijungti].  

 

4. Paspaudus mygtuką [Prisijungti] atsidaro Elektroninių valdžios vartų puslapis.  
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5. Pasirinkite vartotojo kategoriją [Gyventojas], nes prisijungimo metu asmuo yra identifikuojamas 

pagal asmens kodą.  

6. Paspaudus [Gyventojas] atsidaro Elektroninių valdžios vartų puslapis, kuriama pasirinkite 

prisijungimo prie GPAIS būdą.  
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7. Prisijungti prie GPAIS galite naudojant elektroninę bankininkystę, mobilųjį parašą, elektroninį 

parašą.  

8. Autentifikavus savo tapatybę atsidarys vartotojo duomenų bei sistemos, prie kurios jungiatės, 

duomenų, peržiūros langas, kuriame matysite savo asmens duomenis.  

9. Jeigu peržiūros lange dalies asmens duomenų nėra, naudotojo kortelėje užpildykite su jūsų 

asmeniu susijusią informaciją „Mano profilis“ – pvz. el. pašto adresą, telefono numerį.  

10. Jeigu duomenys teisingi, paspauskite mygtuką [Patvirtinti].  
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11. Kiekvieną kartą jungiantis prie GPAIS, reikės jungtis per Elektroninius valdžios vartus.  

 

2.2 SUBJEKTO (ATLIEKŲ TVARKYTOJO) REGISTRAVIMAS GPAIS  

Patvirtinus duomenis Elektroniniuose valdžios vartuose, jūsų identifikaciniai duomenys yra 

perduodami į GPAIS, ir jūs esate sugrąžinamas į GPAIS išorinį portalą kaip autentifikuotas ir 

identifikuotas naudotojas. Norėdami užregistruoti subjektą (atliekų tvarkytoją) GPAIS, atlikite šiuos 

veiksmus:  

  

Papildoma informacija   

✓   Jeigu pirmą kartą jungiantis prie GPAIS turite įgaliojimą atstovauti juridinį  asmenį,  p asirink ite vartotojo  

kategoriją  [ Verslo subjektas ]   ir busite   autentifikuotas kaip fizinis   asmuo atstovaujantis juridinį asmenį.   

✓   Pasirink ite   atstovaujamą asmenį   ir   paspau skite  mygtuk ą   [ Tęsti ] .   

  

✓   Suvedus juridinio asmens duomenis paspauskite mygtuką  [ Atstovauti ] .   
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1. Pirmą kartą jungiantis prie GPAIS paspauskite mygtume [Registruotis]. Jungiantis antra ir kitus 

kartus šio mygtuko spausti nereikės. 
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2. Paspaudus mygtuką [Registruotis] atsidaro GPAIS išorinio portalo langas, kuriame išdėstytos GPAIS naudojimo sąlygos.  

3. Susipažinkite su naudojimosi sąlygomis.  

 

    

  

4.   Paspauskite mygtuką  [ Sutinku ] .   
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5. Patvirtinus sutikimą su naudojimosi sąlygomis atsidaro GPAIS išorinio portalo langas, kuriame 

matysite subjektų (atliekų tvarkytojų) sąrašą.  

6. Jeigu turite teisę atstovauti kelis skirtingus atliekų tvarkytojus, subjektų sąraše bus išvardinti visi 

jūsų atstovaujami atliekų tvarkytojai.  

7. Pasirinkite subjektą su kuriuo norite dirbti GPAIS ir paspauskite mygtuką [Registruoti]. Šį veiksmą 

reikia atlikti tik jungiantis prie GPAIS pirmą kartą.  

 

Papildoma informacija  

✓ Subjektų sąraše visada matysite ir save kaip fizinį asmenį, nes galima individuali veikla.  

  

8. Patvirtinus subjekto (atliekų tvarkytojo) registraciją atsidaro GPAIS langas, kuriame matoma 

detali subjekto informacija.  

9. Patikrinkite nurodytą informaciją, užpildykite visus privalomus laukus ir paspauskite mygtuką 

[Registruotis]. Šį veiksmą reikia atlikti tik jungiantis prie GPAIS pirmą kartą.  

 

10. Subjekto registracija GPAIS baigta.  
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2.3 SUBJEKTO (ATLIEKŲ TVARKYTOJO) PROFILIO PERŽIŪRA  

Subjekto profilio peržiūros funkcionalumas suteikia galimybę peržiūrėti bendrą subjekto informaciją, 

kontaktinius duomenis ir paskirti atliekų tvarkytojo darbuotojus, kurie galės vykdyti procesus GPAIS 

atstovaudami subjektą.  

Peržiūrėti subjekto profilio duomenis gali subjektą užregistravęs asmuo (administratorius) arba tie 

asmenys, kuriems subjekto administratorius yra pažymėjęs varnelę „Subjekto administratorius“ (žr. 

žemiau).  

Norėdami peržiūrėti subjekto (atliekų tvarkytojo) duomenis (bet kada prisijungę), atlikite šiuos 

veiksmus:  

1. Jeigu esate subjekto administratorius, paspauskite GPAIS portale ant atstovaujamo subjekto 

pavadinimo, tada  atsidarys subjekto profilis.   

 

2. Kortelėje „Kontaktinė informacija“ galite koreguoti subjekto kontaktinius duomenis (pvz. jei 

pasikeitė asmuo ryšiams ar kita informacija).  

3. Norėdami patvirtinti pakeitimus paspauskite mygtuką [Išsaugoti].  
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4. Kortelėje „Atstovai“ galite pridėti ir pašalinti subjekto atstovus.  

 

5. Siekdami inicijuoti naujo atstovo pridėjimą, paspauskite mygtuką [+].  

6. Matote atidarytą atstovo pridėjimo formą.  
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7. Užpildykite atstovo formą nurodydami atstovo tipą (renkamasi iš sąrašo), atstovo vardą ir 

pavardę, asmens kodą.  

8. Jeigu norite, kad konkretus atstovas būtų subjekto administratorius (turėtų daugiau teisių GPAIS) 

pažymėkite varnelę ties „Subjekto administratorius“.  

9. Norėdami patvirtinti atstovo duomenis paspauskite mygtuką [Išsaugoti].  

  

Papildoma informacija  

✓ Naudotojas užregistravęs subjektą (atliekų tvarkytoją) visada yra administratorius.  
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3 NAUDOTOJO (PERDIRBĖJO)/EKSPORTUOTOJO ĮRODANČIO DOKUMENTO IŠRAŠYMAS  

Daroma prielaida, kad naudotojas (perdirbėjas) ir (ar) eksportuotojas atitinka Atliekų tvarkymo įstatymo  3425 straipsnyje nustatytus reikalavimus.  

3.1 NAUDOTOJO (PERDIRBĖJO)/EKSPORTUOTOJO ĮRODANČIO DOKUMENTO SUKŪRIMAS  

Norėdami GPAIS sukurti įrodantį dokumentą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Prisijungus prie GPAIS pasirinkite atliekų tvarkytojams skirtą modulį, konkrečios atliekų tvarkymo vietos kurioje buvo sutvarkytos gaminių ir (ar) 

pakuočių atliekos už kurių sutvarkymą norima išrašyti įrodantį dokumentą kortelę ir atsidariusiame meniu pasirinkite skiltį [Įrodantys 

dokumentai].  
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2. Atsidariusiame įrodančių dokumentų sukūrimo lange paspauskite mygtuką [Rengti įrodantį dokumentą].  

 

Papildoma informacija  

✓ Atliekų tvarkytojas gali rengti įrodantį dokumentą GPAIS jeigu yra ar buvo įtrauktas į Tvarkytojų  sąrašą ATVR.  

  

3. Užpildykite atsidariusią įrodančio dokumento sukūrimo formą:  

3.1. Pažymėkite požymį [Naudotojo (perdirbėjo)/Eksportuotojo gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantis dokumentas];  

3.2. Užpildykite privalomą duomenų lauką [Dokumento gavėjo tipas];  
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3.3. Pasirinkite duomenų lauko [Dokumento gavėjo tipas] reikšmę iš pateikto sąrašo: „Naudotojas (rūšiuotojas) (pats dokumento siuntėjas)“, 

„Naudotojas (rūšiuotojas) (kitas subjektas)“, „Surinkėjas/Mišrių komunalinių atliekų apdorotojas (pats dokumento siuntėjas)“, „Surinkėjas/Mišrių 

komunalinių atliekų apdorotojas (kitas subjektas)“, „GII organizacija/Užstato administratorius“, „GII“;  
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 Pasirinkus duomenų lauko [Dokumento gavėjo tipas] reikšmę, įrodančio dokumento forma pasipildo papildomomis reikšmėmis;  

a) Jeigu pasirinkote dokumento gavėjo reikšmę [GII], užpildykite privalomus duomenų laukus: [Atliekų tvarkymo sutartis], [Gaminių/pakuočių 

srautas] (žr. papildomą informaciją prie šio skyrelio 3.6 punkto), [Ataskaitiniai metai].  
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b) Jeigu pasirinkote dokumento gavėjo reikšmę [Surinkėjas/Mišrių komunalinių atliekų apdorotojas (kitas subjektas)] arba [Naudotojas 

(rūšiuotojas) (kitas subjektas)], užpildykite privalomus duomenų laukus: [Atliekų tvarkymo sutartis], [Dokumento gavėjo atliekų tvarkymo 

vieta], [Gaminių/pakuočių srautas], [Ataskaitiniai metai].  

  

  

 

   Papildoma informacija  

✓ Duomenų lauko [Dokumento gavėjo atliekų tvarkymo vietos adresas] reikšmė užsipildo automatiškai, 

pasirinkus atliekų tvarkymo vietą.  
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c) Jeigu pasirinkote dokumento gavėjo reikšmę [Surinkėjas/Mišrių komunalinių atliekų apdorotojas (pats dokumento siuntėjas)] arba 

[Naudotojas (rūšiuotojas) (pats dokumento siuntėjas)], užpildykite privalomus duomenų laukus: [Dokumento gavėjo atliekų tvarkymo vieta], 

[Gaminių/pakuočių srautas], [Ataskaitiniai metai].  

 

  

 

  

 

Papildoma informacija  

✓ Duomenų lauko [Dokumento gavėjo atliekų tvarkymo vietos adresas] reikšmė užsipildo automatiškai, pasirinkus 

atliekų tvarkymo vietą.  
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3.4.  
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Duomenų lauko [Atliekų tvarkymo sutartis] užpildymui pasirinkite atliekų tvarkymo sutartį  iš dokumento siuntėjo atliekų tvarkymo sutarčių sąrašo, 

kur sutarties tipas priklauso nuo dokumento gavėjo tipo:  
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a) Jei dokumento gavėjo tipas yra [GII], tai sutarties tipas turi būti [GII ir atliekų tvarkytojo sutartis dėl gaminių, pakuočių atliekų sutvarkymo];  

b) Jei dokumento gavėjo tipas yra [GII], tai sutarties tipas turi būti [GII organizacijos ir atliekų tvarkytojo sutartis dėl gaminių, pakuočių atliekų 

sutvarkymo];  

c) Jei dokumento gavėjo tipas yra [Surinkėjas/Mišrių komunalinių atliekų apdorotojas (kitas subjektas)], tai sutarties tipas turi būti [LR atliekų 

tvarkytojų sutartis dėl atliekų tvarkymo].  
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3.5. Duomenų lauko [Dokumento gavėjo atliekų tvarkymo vieta] užpildymui pasirinkite atliekų tvarkymo vietą priklausomai nuo dokumento gavėjo 

tipo:  

a) Jei dokumento gavėjo tipas yra [Surinkėjas/Mišrių komunalinių atliekų apdorotojas (kitas subjektas)] arba [Naudotojas (rūšiuotojas) (kitas 

subjektas)],, pasirinkite reikšmę iš dokumento gavėjo atliekų tvarkymo vietų sąrašo;  

b) Jei dokumento gavėjo tipas yra [Surinkėjas/Mišrių komunalinių atliekų apdorotojas (pats dokumento siuntėjas)] arba [Naudotojas 

(rūšiuotojas) (pats dokumento siuntėjas)],, pasirinkite reikšmę iš dokumento siuntėjo atliekų tvarkymo vietų sąrašo.  

   

3.6. Pasirinkite duomenų lauko [Gaminių/pakuočių srautas] reikšmę iš pateikto sąrašo: „Alyvos“, „Transporto priemonės“, „Elektros ir elektroninė 

įranga“, „Baterijos ir akumuliatoriai“, „Apmokestinamieji gaminiai (išskyrus baterijas ir akumuliatorius)“, „Pakuotės“.  



   GPAIS vartotojo vadovas   
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   GPAIS vartotojo vadovas   
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Papildoma informacija  

✓ Kai dokumento gavėjo tipas yra [GII], galima [Gaminių/pakuočių srautas] reikšmė tik [Pakuotės].  

  

 

Priklausomai nuo duomenų lauko [Gaminių/pakuočių srautas] reikšmės kurią pasirenkate, gali būti reikalaujama įvesti papildomos informacijos:  

a) Jeigu pasirenkate reikšmę [Elektros ir elektroninė įranga], privalote nurodyti [EEĮ kategorija], kurią pasirenkate iš pateikiamo 6 kategorijų sąrašo;  



   GPAIS vartotojo vadovas   
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b) Jeigu pasirenkate reikšmę [Apmokestinamieji gaminiai (išskyrus baterijas ir akumuliatorius)], privalote nurodyti [Apmokestinamasis gaminys], 

kurį pasirenkate iš pateikiamo sąrašo;  



   GPAIS vartotojo vadovas   
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c) Jeigu pasirenkate reikšmę [Baterijos ar akumuliatoriai], privalote nurodyti [Apmokestinamasis gaminys], kurį pasirenkate iš pateikiamo sąrašo;  



   GPAIS vartotojo vadovas   
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   GPAIS vartotojo vadovas   
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a) Jeigu pasirenkate reikšmę [Pakuotės], privalote nurodyti [Pakuočių rūšis pagal medžiagą], kurią pasirenkate iš pateikto sąrašo.  

 

 



   GPAIS vartotojo vadovas   
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3.7. Pasirinkite duomenų lauko [Ataskaitiniai metai] reikšmę iš pateikto sąrašo.  

Papildoma informacija  

✓ Už ataskaitinius metus išrašyti įrodantį dokumentą galima ataskaitinių metų eigoje arba pasibaigus ataskaitiniams metams iki nustatyto termino.   

✓ Atliekų naudotojas(perdirbėjas)/eksportuotojas gali teikti įrodančius dokumentus 15 dienų po ataskaitinių metų pabaigos.  

  

4. Užpildę įrodančio dokumento sukūrimo formą paspauskite mygtuką [Rengti] (pavyzdyje [Dokumento gavėjo tipas] yra „Surinkėjas/Mišrių 

komunalinių atliekų apdorotojas (kitas subjektas)“.   



   GPAIS vartotojo vadovas   
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   GPAIS vartotojo vadovas   
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Papildoma informacija  

✓ Atliekų naudotojas(perdirbėjas)/eksportuotojas gali išrašyti įrodantį dokumentą priklausomai nuo atitinkamame 

ataskaitiniame laikotarpyje atliekų tvarkymo vietai registruotos teisės gaminių/pakuočių rūšies ir jos atliekų tvarkymo 

veiklos (duomenys iš ATVR):  

✓ Alyvos: R1, R9, S4.  

✓ ENTP: R1, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R10', S4, S5, R12.  

✓ EEĮ, pagal EEĮ kategoriją: R1, R3, R4, R5, R6, R10', S4, S5, R12.  

✓ AG, pagal Apmokestinamųjų gaminių rūšį: R1, R3, R4, R5, R6, S4, S5, R12.  

✓ Pakuotės, pagal pakuotės rūšį pagal medžiagą: R1, R3, R4, R5, S4.  

5. GPAIS sukuria įrodantį dokumentą (pavyzdyje [Dokumento gavėjo tipas] yra „Surinkėjas/Mišrių komunalinių atliekų apdorotojas (kitas 

subjektas)“.   



   GPAIS vartotojo vadovas   
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6. Įrodančio dokumento būsena - „Išsaugotas“.  

7. Įrodančio dokumento numeryje užfiksuota įrodančio dokumento informacija.  



   GPAIS vartotojo vadovas   
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Papildoma informacija ✓ 

Dokumento numeris sudaromas iš 20 simbolių.   

1-2 simboliai - ataskaitinio laikotarpio metai (du paskutiniai metų skaitmenys), kuriems išrašytas įrodantis 

dokumentas (pvz., 18).  

3-4 simboliai - gaminių/pakuočių srautą nusakantis dviženklis kodas.   

• EEĮ atveju kiekvienai EEĮ kategorijai suteikiamas skirtingas dviženklis kodas.  

• AG ir BA atveju kiekvienai AG rūšiai suteikiamas skirtingas dviženklis kodas.   

• Pakuočių atveju kiekvienai pakuočių rūšiai pagal medžiagą suteikiamas skirtingas dviženklis kodas.  

• Alyvos atveju - "68" .  

• Transporto priemonių atveju - "98".  

5-6 simboliai - AAD vadybos kodas pvz., Alytus - AL, Kaunas - KA. AAD vadybos kodas nustatomas pagal 

dokumento siuntėjo atliekų tvarkymo vietos savivaldybės priklausomybę AAD vadybai.   

7-10 simboliai - dokumento eilės numeris (pvz., 0023). Kiekvienam gaminių/pakuočių srautui, EEĮ 

kategorijai, AG rūšiai, Pakuočių rūšiai pagal medžiagą turi būti atskira eilės numeracija. Kiekvienais naujais 

metais eilė pradedama skaičiuoti nuo 0001.  

11 ir 16 simboliai - horizontalus brūkšnys "-".  

12 -15 simboliai - dokumento siuntėjo JA kodo arba FA kodo paskutiniai 4 skaitmenys.  

17-20 simboliai - dokumento gavėjo JA kodo arba FA kodo paskutiniai 4 skaitmenys.  

  

8. Jeigu kuriant įrodantį dokumentą suklysite, pvz. pasirinksite gaminių/pakuočių srautą, kurio išrašymui neturite teisės, sistema rodys klaidos 

pranešimus, kuriuose bus paaiškinta, kodėl GPAIS neleidžia sukurti įrodančio dokumento.  

 



   GPAIS vartotojo vadovas   
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   GPAIS vartotojo vadovas   
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3.2 NAUDOTOJO (PERDIRBĖJO)/EKSPORTUOTOJO ĮRODANČIO DOKUMENTO RENGIMAS  
Kai sukuriate įrodantį dokumentą, kurio tipas yra [Naudotojo (perdirbėjo)/Eksportuotojo gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantis 

dokumentas], atsidaro dokumento rengimo forma.  

3.2.1 NAUDOTOJO (PERDIRBĖJO)/EKSPORTUOTOJO ĮRODANČIO DOKUMENTO RENGIMAS ALYVŲ SRAUTE  

3.2.1.1 Sutvarkytų alyvų atliekų naujo įrašo pridėjimas  

Sukūrus alyvų srauto įrodantį dokumentą, jums pateikiama įrodančio dokumento rengimo forma. Norėdami pridėti sutvarkytų alyvų atliekų naują 

įrašą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Sukurtame įrodančiame dokumente pasirinkite skiltį [Sutvarkytos atliekos].  

   



   GPAIS vartotojo vadovas   
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2. Naujo įrašo pridėjimui matote tuščią eilutę.  

 



   GPAIS vartotojo vadovas   
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3. Užpildykite visus privalomus duomenų laukus: [Atlieka], [Atliekų tvarkymo teritorija], [Regeneruotas alyvos atliekų kiekis, t], [Kitaip 

panaudotos alyvos atliekų kiekis, t]:  

 

 

 

  

3.1. Duomenų lauko [Atlieka] užpildymui pasirinkite atlieką iš sąrašo. Atvaizduojamas atliekos kodas ir pavadinimas;  

3.2. Duomenų lauko [Atliekų tvarkymo teritorija] užpildymui pasirinkite reikšmę iš atliekų tvarkymo teritorijų sąrašo: „Lietuva“, „Europos 

ekonominė erdvė“;  

3.3. Duomenų lauko [Regeneruotas alyvos atliekų kiekis, t] užpildymui įrašykite ne neigiamą skaičių, kuris nusako regeneruotą atliekų kiekį 

tonomis ne daugiau kaip 3 skaičių po kablelio tikslumu;  

3.4. Duomenų lauko [Kitaip panaudotos alyvos atliekų kiekis, t] užpildymui įrašykite ne neigiamą skaičių kuris nusako kitaip panaudotą atliekų 

kiekį tonomis ne daugiau kaip 3 skaičių po kablelio tikslumu.  

   Papildoma informacija  

✓ Atliekų sąrašas susiaurinamas iki galimų pasirinkti atliekų, tinkamų konkrečiam įrodančio dokumento  

išrašymui atsižvelgiant į gaminių/pakuočių srautą ir gaminio/pakuotės rūšį. 

✓ 
 
Iš duomenų laukų [Regeneruotas alyvos atliekų kiekis, t] ir [Kitaip panaudotos alyvos atliekų kiekis, t] 

 

privalomas yra bent vienas.      



   GPAIS vartotojo vadovas   
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Papildoma informacija  

✓
  Pasirinkti reikšmes duomenų laukuose [Atliekų tvarkymo teritorija], [Regeneruotas alyvos atliekų 

kiekis, t], [Kitaip panaudotos alyvos atliekų kiekis, t] galima atsižvelgiant į atliekų tvarkymo vietoje turimas 

teises išrašyti įrodantį dokumentą pagal konkrečias alyvos atliekų tvarkymo veiklas. Pavyzdžiui, jei 

naudotojo(perdirbėjo)/eksportuotojo atliekų tvarkymo vietoje nėra teisės išrašyti įrodantį dokumentą 

alyvos atliekų tvarkymo veiklai R1, galiojančiai bent vieną dieną ataskaitiniuose metuose, tada jam nebus 

galima įvesti [Kitaip panaudotos alyvos atliekų kiekis, t], kur atliekų tvarkymo teritorija yra „Lietuva“.  

SVARBU! Atliekų naudotojas (perdirbėjas)/eksportuotojas atliekų tvarkymo vietoje ataskaitiniuose metuose turi būti sutvarkęs alyvos atliekų (už kurių 

sutvarkymą išrašomas įrodantis dokumentas) kiekį, kuris turi būti nemažesnis už ataskaitiniuose metuose išrašomų alyvų atliekų sutvarkymą įrodančių 

dokumentų alyvos atliekų kiekį.  

  

3.5. Duomenų lauko [Įkainis, Eur/t] užpildymui įrašykite skaičių (gali būti ir neigiamas), kuris nusako vienos tonos atliekų sutvarkymo kainą eurais 

ne daugiau kaip 2 skaičių po kablelio tikslumu.   

     Papildoma informacija  
  

✓ Prie duomenų lauko [Įkainis, Eur/t] rodoma kontekstinė pagalba su tekstu „Pagal dokumento/patvirtinimo siuntėjo gautą sumą iš 

dokumento gavėjo. Jeigu už atliekas sumoka dokumento siuntėjas, įkainis nurodomas su „ -“ ženklu.“.  
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4. Užpildę įrašo pridėjimo formą paspauskite mygtuką [+] ir naujas įrašas pridedamas į sąrašą.  

 

3.2.1.2 Redaguoti sutvarkytų alyvų atliekų įrašą  

Norėdami redaguoti sutvarkytų alyvų atliekų įrašą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Sukurtame įrodančiame dokumente pasirinkite skiltį [Sutvarkytos atliekos].  

2. Sutvarkytų alyvų atliekų sąraše prie norimo redaguoti įrašo paspauskite mygtuką [ ]. Atsidaro įrašo redagavimo forma.  



   GPAIS vartotojo vadovas   
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3. Atlikite norimus pakeitimus, paspauskite mygtuką [ ] ir įrašo pakeitimai bus išsaugoti.   

4. Jeigu norite atliktus pakeitimus atšauki, paspauskite mygtuką [ ] ir įrašo redagavimas bus atšauktas.  

  

3.2.1.3 Pašalinti sutvarkytų alyvų atliekų įrašą  

Norėdami pašalinti sutvarkytų alyvų atliekų įrašą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Sutvarkytų alyvų atliekų sąraše prie norimo pašalinti įrašo paspauskite mygtuką [ ] ir įrašas bus pašalintas.  

2. GPAIS pateikia klausimą „Ar tikrai norite pašalinti sutvarkytą atlieką?“  

3. Paspauskite mygtuką [Šalinti].  

  
 

   Papildoma informacija  

✓ Pašalinti įrašą galima tik tada, kai įrodančio dokumento būsena yra „Išsaugotas“.
  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   
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3.2.1.4  Peržiūrėti įrodančio dokumento įrašų duomenis (alyvų srautas)  

1. Jeigu pradėtą rengti įrodantį dokumentą norite užbaigti vėliau, paspauskite mygtuką [Išsaugoti].  

 
2. Įrodančių dokumentų sąraše pasirinkę norimą peržiūrėti ar baigti rengti dokumentą paspauskite mygtuką [Peržiūrėti] (Žr. skyrių „3.3 Naudotojo 

(perdirbėjo)/eksportuotojo įrodančių dokumentų sąrašo peržiūra“).  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   
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3. Atsidariusiame įrodančiame dokumente galite peržiūrėti sutvarkytų alyvų atliekų duomenis: [Atlieka], [Atliekų tvarkymo teritorija], 

[Regeneruotas alyvos atliekų kiekis, t], [Regeneravimo įkainis, Eur/t],[Kitaip panaudotos alyvos atliekų kiekis, t], [Kito panaudojimo įkainis, 

Eur/t].  

 

3.2.2 NAUDOTOJO (PERDIRBĖJO)/EKSPORTUOTOJO ĮRODANČIO DOKUMENTO RENGIMAS TRANSPORTO  



   GPAIS vartotojo vadovas   
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NAUDOTOJO (PERDIRBĖJO)/EKSPORTUOTOJO ĮRODANČIO DOKUMENTO RENGIMAS TRANSPORTO 

PRIEMONIŲ SRAUTE  

3.2.2.1 Sutvarkytų ENTP naujo įrašo pridėjimas  

Sukūrus transporto priemonių srauto įrodantį dokumentą, jums pateikiama įrodančio dokumento rengimo forma. Norėdami pridėti sutvarkytų ENTP 

naują įrašą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Sukurtame įrodančiame dokumente pasirinkite skiltį [Sutvarkytos atliekos].   
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2.   Naujo įrašo pridėjimui matote tuščią eilutę.   
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3. Užpildykite visus privalomus duomenų laukus: [Atlieka], [Atliekų tvarkymo teritorija], [Sutvarkytas atliekų kiekis, t], [Sutvarkytas atliekų kiekis, 

vnt.]:  

 

 

 

 

 

 

3.1. Duomenų lauko [Atlieka] užpildymui pasirinkite atlieką iš sąrašo. Atvaizduojamas atliekos kodas ir pavadinimas.  

SVARBU! Atkreipkite dėmesį į naujus aštuonženklius atliekų kodus;  

   Papildoma informacija  

✓ Atliekų sąrašas susiaurinamas iki galimų pasirinkti atliekų, tinkamų konkrečiam įrodančio dokumento 
 

išrašymui atsižvelgiant į gaminių/pakuočių srautą ir gaminio/pakuotės rūšį.  

  
  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    52/274  

3.2. Duomenų lauko [Atliekų tvarkymo teritorija] užpildymui pasirinkite reikšmę iš atliekų tvarkymo teritorijų sąrašo: „Lietuva“, 

„Europos ekonominė erdvė“;  

 

    Papildoma informacija  

✓  Prie duomenų laukelio [Atliekų tvarkymo teritorija] rodoma kontekstinė pagalba su tekstu „Europos  

ekonominė erdvė nurodoma tik jeigu atliekos pradinis apdorojimas vykdomas ne Lietuvoje, t. y. išvežtos  

panaudoti (perdirbti) neapdorotos atliekos.“. 

  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   
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3.3. Duomenų lauko [Sutvarkytas atliekų kiekis, t] užpildymui įrašykite ne neigiamą skaičių, kuris nusako apdorotą ENTP kiekį tonomis ne daugiau 

kaip 3 skaičių po kablelio tikslumu;  

3.4. Duomenų laukelio [Sutvarkytas atliekų kiekis, vnt.] užpildymui įrašykite ne neigiamą skaičių kuris nusako apdorotą ENTP atliekų kiekį vienetais.  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   
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SVARBU! Atliekų naudotojas (perdirbėjas)/eksportuotojas atliekų tvarkymo vietoje ataskaitiniuose metuose turi būti sutvarkęs ENTP (už kurių 

sutvarkymą išrašomas įrodantis dokumentas) kiekį, kuris turi būti nemažesnis už ataskaitiniuose metuose išrašomų įrodančių dokumentų ENTP kiekį.  

 

3.5. Duomenų lauko [Įkainis, Eur/t] užpildymui įrašykite skaičių (gali būti ir neigiamas), kuris nusako vienos tonos atliekų sutvarkymo kainą eurais ne 

daugiau kaip 2 skaičių po kablelio tikslumu.   

     Papildoma informacija  
  
✓ Prie duomenų laukelio [Įkainis, Eur/t] rodoma kontekstinė pagalba su tekstu „Pagal  dokumento/patvirtinimo siuntėjo gautą sumą iš 

dokumento gavėjo. Jeigu už atliekas sumoka dokumento siuntėjas, įkainis nurodomas su „-“ ženklu.“.  

  

4. Užpildę įrašo pridėjimo formą paspauskite mygtuką [+] ir naujas įrašas pridedamas į sąrašą.  

   Papildoma informacija  

✓  Pasirinkti reikšmes duomenų laukuose [Atliekų tvarkymo teritorija], [Sutvarkytas atliekų kiekis, t],  

[Sutvarkytas atliekų kiekis, vnt. ] galima atsižvelgiant į atliekų tvarkymo vietoje turimas teises išrašyti 

įrodantį dokumentą pagal konkrečias ENTP tvarkymo veiklas. Pavyzdžiui, jei 

naudotojo(perdirbėjo)/eksportuotojo atliekų tvarkymo vietoje nėra teisės išrašyti įrodantį dokumentą atliekų 

tvarkymo veikla S4, galiojančiai bent vieną dieną ataskaitiniuose metuose, tada jam negalima įvesti 

[Sutvarkytas atliekų kiekis, t], kur atliekų tvarkymo teritorija yra „Europos ekonominė erdvė“.  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    55/274  

 

  

3.2.2.2 Redaguoti sutvarkytų ENTP įrašą  

Norėdami redaguoti sutvarkytų ENTP įrašą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Sukurtame įrodančiame dokumente pasirinkite skiltį [Sutvarkytos atliekos].  
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2. Sutvarkytų ENTP sąraše prie norimo redaguoti įrašo paspauskite mygtuką [ ]. Atsidaro įrašo redagavimo forma. 

3. Atlikite norimus pakeitimus, paspauskite mygtuką [ ] ir įrašo pakeitimai bus išsaugoti.   

4. Jeigu norite atliktus pakeitimus atšauki, paspauskite mygtuką [ ] ir įrašo redagavimas bus 

atšauktas.  

  

3.2.2.3 Pašalinti sutvarkytų ENTP įrašą  

Norėdami pašalinti sutvarkytų ENTP įrašą, atlikite šiuos veiksmus:.  
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1. Sutvarkytų ENTP sąraše prie norimo pašalinti įrašo paspauskite mygtuką [ ] ir įrašas bus pašalintas. 

2. GPAIS pateikia klausimą „Ar tikrai norite pašalinti sutvarkytą atlieką?“  

3. Paspauskite mygtuką [Šalinti].  

  
  

   Papildoma informacija  

✓ Pašalinti įrašą galima tik tada, kai įrodančio dokumento būsena yra „Išsaugotas“.    

3.2.2.4 Peržiūrėti įrodančio dokumento įrašų duomenis (transporto priemonių srautas)  

1. Jeigu pradėtą rengti įrodantį dokumentą norite užbaigti vėliau, paspauskite mygtuką [Išsaugoti].  



   GPAIS vartotojo vadovas   
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2. Įrodančių dokumentų sąraše pasirinkę norimą peržiūrėti ar baigti rengti dokumentą paspauskite mygtuką [Peržiūrėti] (Žr. skyrių „3.3 

Naudotojo (perdirbėjo)/eksportuotojo įrodančių dokumentų sąrašo peržiūra“).  

3. Atsidariusiame įrodančiame dokumente galite peržiūrėti duomenis skiltyje [Sutvarkytos atliekos]: [Atlieka], [Atliekų tvarkymo teritorija], 

[Sutvarkytas atliekų kiekis, t], [Sutvarkytas atliekų kiekis, vnt.], [Įkainis, Eur/t].  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    59/274  

 

4. Atsidariusiame įrodančiame dokumente galite peržiūrėti duomenis skiltyje [Efektyvumas]:  

   Papildoma informacija  

✓  Duomenis skiltyje [Efektyvumas] galite tik peržiūrėti.
 

  

 

5. Atsidariusiame įrodančiame dokumente galite peržiūrėti duomenis skiltyje [Atliekų tvarkymo metu susidariusių atliekų sutvarkytas kiekis]:  

 

 

 

  



   GPAIS vartotojo vadovas   
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   Papildoma informacija  

✓ Duomenis skiltyje [Atliekų tvarkymo metu susidariusių atliekų sutvarkytas kiekis] galite tik 

peržiūrėti.     

 

3.2.3 NAUDOTOJO (PERDIRBĖJO)/EKSPORTUOTOJO ĮRODANČIO DOKUMENTO RENGIMAS EEĮ SRAUTE  

3.2.3.1 Sutvarkytų EEĮ atliekų naujo įrašo pridėjimas  

Sukūrus EEĮ srauto įrodantį dokumentą, jums pateikiama įrodančio dokumento rengimo forma. Norėdami pridėti sutvarkytų EEĮ atliekų naują įrašą, 

atlikite šiuos veiksmus:  

1. Sukurtame įrodančiame dokumente pasirinkite skiltį [Sutvarkytos atliekos].   



   GPAIS vartotojo vadovas   
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2. Naujo įrašo pridėjimui matote tuščią eilutę.  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    62/274  

 

3. Užpildykite visus privalomus duomenų laukus: [Atlieka], [Atliekų susidarymo šaltinis], [Savivaldybė], [Atliekų tvarkymo teritorija], [Sutvarkytas atliekų 

kiekis, t], [Sutvarkytas atliekų kiekis, vnt.]:  

                                                 Papildoma informacija  

✓ Duomenų laukas [EEĮ kategorija] užpildomas automatiškai iš įrodančio dokumento sukūrimo 

formos.  

 

 

3.1. Duomenų lauko [Atlieka] užpildymui pasirinkite atlieką iš sąrašo. Atvaizduojamas atliekos kodas ir pavadinimas.  

SVARBU! Atkreipkite dėmesį į naujus aštuonženklius atliekų kodus;  

                                                                        Papildoma informacija  

 

✓ Atliekų sąrašas susiaurinamas iki galimų pasirinkti atliekų, tinkamų konkrečiam įrodančio dokumento 
 

išrašymui atsižvelgiant į gaminių/pakuočių srautą ir gaminio/pakuotės rūšį.    



   GPAIS vartotojo vadovas   
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3.2. Duomenų lauko [Atliekų susidarymo šaltinis] užpildymui pasirinkite reikšmę iš atliekų susidarymo šaltinių sąrašo: „Komunalinis srautas“,  

„Nekomunalinis srautas“; „Komunalinis srautas iš platinimo vietų“;  

3.3. Duomenų lauko [Savivaldybė] užpildymui pasirenkama reikšmė iš savivaldybių sąrašo;  

   Papildoma informacija  

✓ Duomenų  laukas [Savivaldybė] privalomas tik, jei duomenų lauko [Atliekų susidarymo šaltinis] reikšmė  

yra „Komunalinis srautas“.  

  

 



   GPAIS vartotojo vadovas   
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3.4. Duomenų lauko [Atliekų tvarkymo teritorija] užpildymui pasirinkite reikšmę iš atliekų tvarkymo teritorijų sąrašo: „Lietuva“, „Europos ekonominė 

erdvė“;  

 

                                                                                                   Papildoma informacija  

  

✓ Prie duomenų lauko [Atliekų tvarkymo teritorija] rodoma kontekstinė pagalba su tekstu „Europos   ekonominė erdvė nurodoma tik jeigu 

atliekos pradinis apdorojimas vykdomas ne Lietuvoje, t. y. išvežtos  panaudoti (perdirbti) neapdorotos atliekos.“.  

 

3.5. Duomenų lauko [Sutvarkytas atliekų kiekis, t] užpildymui įrašykite ne neigiamą skaičių, kuris nusako sutvarkytą EEĮ atliekų kiekį tonomis ne 

daugiau kaip 3 skaičių po kablelio tikslumu;  

3.6. Duomenų lauko [Sutvarkytas atliekų kiekis, vnt.] užpildymui įrašykite ne neigiamą skaičių kuris nusako sutvarkytą EEĮ atliekų kiekį vienetais.  

 

Papildoma informacija  

✓ Pasirinkti reikšmes duomenų laukuose [Atliekų tvarkymo teritorija], [Sutvarkytas atliekų kiekis, t], 

[Sutvarkytas atliekų kiekis, vnt. ] galima atsižvelgiant į atliekų tvarkymo vietoje turimas teises išrašyti 

įrodantį dokumentą pagal konkrečios EEĮ kategorijos atliekų tvarkymo veiklas.  

Pavyzdžiui, jei naudotojo (perdirbėjo)/eksportuotojo atliekų tvarkymo vietoje nėra teisės išrašyti 

įrodantį dokumentą pasirinktai EEĮ kategorijai atliekų tvarkymo veiklai S5  ir (arba) R12 ir (arba) R10' , 

galiojančiai bent vieną dieną ataskaitiniuose metuose, tada jam ne galima įvesti pasirinktos EEĮ 

kategorijos [Sutvarkytas atliekų kiekis, t], kur atliekų tvarkymo teritorija yra „Lietuva“.  

 

SVARBU! Atliekų naudotojas (perdirbėjas)/eksportuotojas atliekų tvarkymo vietoje ataskaitiniuose metuose turi būti sutvarkęs EEĮ atliekų (už kurių 

sutvarkymą galima išrašyti EEĮ įrodantį dokumentą) kiekį, kuris turi būti nemažesnis už ataskaitiniuose metuose išrašomų EEĮ atliekų sutvarkymo įrodančių 

dokumentų EEĮ atliekų kiekį.  

3.7. Duomenų lauko [Įkainis, Eur/t] užpildymui įrašykite skaičių (gali būti ir neigiamas), kuris nusako vienos tonos atliekų sutvarkymo kainą eurais ne 

daugiau kaip 2 skaičių po kablelio tikslumu.   



   GPAIS vartotojo vadovas   

    65/274  

                                                                                                       Papildoma informacija  
  
✓ Prie duomenų laukelio [Įkainis, Eur/t] rodoma kontekstinė pagalba su tekstu „Pagal  dokumento/patvirtinimo siuntėjo gautą sumą iš 

dokumento gavėjo. Jeigu už atliekas sumoka dokumento siuntėjas, įkainis nurodomas su „-“ ženklu.“.  

 

4. Užpildę įrašo pridėjimo formą paspauskite mygtuką [+] ir naujas įrašas pridedamas į sąrašą.  

Norėdami redaguoti sutvarkytų EEĮ atliekų įrašą, atlikite šiuos veiksmus:  

3.2.3.2 Redaguoti sutvarkytų EEĮ atliekų įrašą 

 

1. Sukurtame įrodančiame dokumente pasirinkite skiltį [Sutvarkytos atliekos].  

2. Sutvarkytų EEĮ sąraše prie norimo redaguoti įrašo paspauskite mygtuką [ ]. Atsidaro įrašo redagavimo forma.  

  

 

 

 

 

 



   GPAIS vartotojo vadovas   

    66/274  

 

               3.    Atlikite norimus pakeitimus, paspauskite mygtuką [ ] ir įrašo pakeitimai bus išsaugoti.   

 4.  Jeigu norite atliktus pakeitimus atšauki, paspauskite mygtuką [ ] ir įrašo redagavimas bus atšauktas.  

3.2.3.3 Pašalinti sutvarkytų EEĮ atliekų įrašą  

Norėdami pašalinti sutvarkytų EEĮ atliekų įrašą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Sutvarkytų EEĮ atliekų sąraše prie norimo pašalinti įrašo paspauskite mygtuką [ ] ir įrašas bus pašalintas.  

2. GPAIS pateikia klausimą „Ar tikrai norite pašalinti sutvarkytą atlieką?“.  

3. Paspauskite mygtuką [Šalinti].  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   
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                                                                    Papildoma informacija  

✓ Pašalinti įrašą galima tik tada, kai įrodančio dokumento būsena yra „Išsaugotas“.  

 

   

3.2.3.4 Peržiūrėti įrodančio dokumento įrašų duomenis (EEĮ srautas)  

1. Jeigu pradėtą rengti įrodantį dokumentą norite užbaigti vėliau, paspauskite mygtuką [Išsaugoti].  

   



   GPAIS vartotojo vadovas   
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2. Įrodančių dokumentų sąraše pasirinkę norimą peržiūrėti ar baigti rengti dokumentą paspauskite mygtuką [Peržiūrėti] (Žr. skyrių „3.3 Naudotojo 

(perdirbėjo)/eksportuotojo įrodančių dokumentų sąrašo peržiūra“).  

3. Atsidariusiame įrodančiame dokumente galite peržiūrėti duomenis skiltyje [Sutvarkytos atliekos]: [EEĮ kategorija], [Atlieka], [Atliekų susidarymo 

šaltinis], [Savivaldybė], [Atliekų tvarkymo teritorija], [Sutvarkytas atliekų kiekis, t], [Sutvarkytas atliekų kiekis, vnt.], [Įkainis, Eur/t].  

 

4. Atsidariusiame įrodančiame dokumente galite peržiūrėti duomenis skiltyje [Efektyvumas]:  



   GPAIS vartotojo vadovas   
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                                                                    Papildoma informacija  

✓ Duomenis skiltyje [Efektyvumas] galite tik peržiūrėti. 

 

5. Atsidariusiame įrodančiame dokumente galite peržiūrėti duomenis skiltyje [Atliekų tvarkymo metu susidariusios medžiagos]:  

 



   GPAIS vartotojo vadovas   

    70/274  

 

                                                                    Papildoma informacija  

✓ Duomenis skiltyje [Atliekų tvarkymo metu susidariusių atliekų sutvarkytas kiekis] galite tik 

peržiūrėti. 

 

3.2.4 NAUDOTOJO (PERDIRBĖJO)/EKSPORTUOTOJO ĮRODANČIO DOKUMENTO RENGIMAS BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ SRAUTE  

3.2.4.1 Sutvarkytų baterijų ir akumuliatorių atliekų naujo įrašo pridėjimas  

Sukūrus baterijų ir akumuliatorių srauto įrodantį dokumentą, jums pateikiama įrodančio dokumento rengimo forma. Norėdami pridėti sutvarkytų 

baterijų ir akumuliatorių atliekų naują įrašą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Sukurtame įrodančiame dokumente pasirinkite skiltį [Sutvarkytos atliekos].   



   GPAIS vartotojo vadovas   
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2. Naujo įrašo pridėjimui matote tuščią eilutę.  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    72/274  

 

3. Užpildykite visus privalomus duomenų laukus: [Atlieka], [Atliekų tvarkymo teritorija], [Sutvarkytas atliekų kiekis, t]:  

  

  

 

 

3.1. Duomenų lauko [Atlieka] užpildymui pasirinkite atlieką iš sąrašo. Atvaizduojamas atliekos kodas ir pavadinimas.  

SVARBU! Atkreipkite dėmesį į naujus aštuonženklius atliekų kodus;  

   Papildoma informacija  

✓ Duomenų laukas  [Apmokestinamojo gaminio rūšis ] užpildomas automatiškai  iš įrodančio dokumento 

sukūrimo formos.    

  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   
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                                                              Papildoma informacija  

✓ Atliekų sąrašas susiaurinamas iki galimų pasirinkti atliekų, tinkamų konkrečiam įrodančio dokumento 
 

išrašymui atsižvelgiant į gaminių/pakuočių srautą ir gaminio/pakuotės rūšį.    

  

3.2. Duomenų lauko [Atliekų tvarkymo teritorija] užpildymui pasirinkite reikšmę iš atliekų tvarkymo teritorijų sąrašo: „Lietuva“, „Europos 

ekonominė erdvė“;  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   
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3.3. Duomenų lauko [Sutvarkytas atliekų kiekis, t] užpildymui įrašykite ne neigiamą skaičių, kuris nusako sutvarkytą baterijų ar 

akumuliatorių atliekų kiekį tonomis ne daugiau kaip 3 skaičių po kablelio tikslumu;  

 

 

SVARBU! Atliekų naudotojas (perdirbėjas)/eksportuotojas atliekų tvarkymo vietoje ataskaitiniuose metuose turi būti sutvarkęs apmokestinamųjų gaminių 

atliekų kiekį, už kurių sutvarkymą galima išrašyti apmokestinamųjų gaminių įrodantį dokumentą, kuris turi būti nemažesnis už ataskaitiniuose metuose 

išrašomų apmokestinamųjų gaminių atliekų sutvarkymo įrodančių dokumentų apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekį.  

3.4. Duomenų lauko [Įkainis, Eur/t] užpildymui įrašykite skaičių (gali būti ir neigiamas), kuris nusako vienos tonos atliekų sutvarkymo 

kainą eurais ne daugiau kaip 2 skaičių po kablelio tikslumu.   

   Papildoma informacija  

✓  Prie duomenų lauko [Atliekų tvarkymo teritorija] rodoma kontekstinė pagalba su tekstu „Europos 

ekonominė erdvė nurodoma tik jeigu atliekos pradinis apdorojimas vykdomas ne Lietuvoje, t. y. išvežtos  

 panaudoti (perdirbti) neapdorotos atliekos.“.  

  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   
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4. Užpildę įrašo pridėjimo formą paspauskite mygtuką [+] ir naujas įrašas pridedamas į sąrašą. 

 

3.2.4.2 Redaguoti sutvarkytų baterijų ar akumuliatorių atliekų įrašą  

Norėdami redaguoti sutvarkytų baterijų ir akumuliatorių atliekų įrašą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Sukurtame įrodančiame dokumente pasirinkite skiltį [Sutvarkytos atliekos].  

2. Sutvarkytų baterijų ar akumuliatorių sąraše prie norimo redaguoti įrašo paspauskite mygtuką [ ]. Atsidaro įrašo redagavimo forma.  

Papildoma informacija  

✓ Prie duomenų laukelio [Įkainis, Eur/t] rodoma kontekstinė pagalba su tekstu „Pagal 

dokumento/patvirtinimo siuntėjo gautą sumą iš dokumento gavėjo. Jeigu už atliekas sumoka 

dokumento siuntėjas, įkainis nurodomas su „-“ ženklu. 

    

  



   GPAIS vartotojo vadovas   
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                  3. Atlikite norimus pakeitimus, paspauskite mygtuką [ ] ir įrašo pakeitimai bus išsaugoti.   

            4. Jeigu norite atliktus pakeitimus atšauki, paspauskite mygtuką [ ] ir įrašo redagavimas bus atšauktas.  

3.2.4.3 Pašalinti sutvarkytų baterijų ar akumuliatorių atliekų įrašą  

Norėdami pašalinti sutvarkytų baterijų ar akumuliatorių atliekų įrašą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Sutvarkytų baterijų ar akumuliatorių atliekų sąraše prie norimo pašalinti įrašo paspauskite mygtuką [ ] ir įrašas bus pašalintas.  

2. GPAIS pateikia klausimą „Ar tikrai norite pašalinti sutvarkytą atlieką?“.  

3. Paspauskite mygtuką [Šalinti].  

         



   GPAIS vartotojo vadovas   

    77/274  

  
 

 

 

 

 

3.2.4.4 Peržiūrėti įrodančio dokumento įrašų duomenis (baterijų ir akumuliatorių srautas)  

1. Jeigu pradėtą rengti įrodantį dokumentą norite užbaigti vėliau, paspauskite mygtuką [Išsaugoti].  

 
2. Įrodančių dokumentų sąraše pasirinkę norimą peržiūrėti ar baigti rengti dokumentą paspauskite mygtuką [Peržiūrėti] (Žr. skyrių „3.3 Naudotojo 

(perdirbėjo)/eksportuotojo įrodančių dokumentų sąrašo peržiūra“).  

                                                      Papildoma informacija  

✓  Pašalinti įrašą galima tik tada, kai įrodančio dokumento būsena yra „Išsaugotas“. 

  



   GPAIS vartotojo vadovas   
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3. Atsidariusiame įrodančiame dokumente galite peržiūrėti duomenis skiltyje [Sutvarkytos atliekos]: [Apmokestinamojo gaminio rūšis], [Atlieka], 

[Atliekų tvarkymo teritorija], [Sutvarkytas atliekų kiekis, t], [Įkainis, Eur/t].  

  

  

4. Atsidariusiame įrodančiame dokumente galite peržiūrėti duomenis skiltyje [Efektyvumas]:  



   GPAIS vartotojo vadovas   
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                                                                    Papildoma informacija  

✓ Duomenis skiltyje [Efektyvumas] galite tik peržiūrėti. 

 

5. Atsidariusiame įrodančiame dokumente galite peržiūrėti duomenis skiltyje [Atliekų tvarkymo metu susidariusių atliekų sutvarkytas kiekis]:  

[Atliekos kodas], [Atliekos pavadinimas], [Pavojinga atlieka], [Atliekų tvarkymo veikla], [Atliekų tvarkymo teritorija], [Atliekų tvarkytojas], 

[Atliekų tvarkymo vieta], [Atliekų tvarkymo vietos adresas], [Sutvarkytas atliekų kiekis, t].  

    



   GPAIS vartotojo vadovas   
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Papildoma informacija  

✓ Duomenis skiltyje [Atliekų tvarkymo metu susidariusių atliekų sutvarkytas kiekis] galite tik peržiūrėti.  

  

3.2.5 NAUDOTOJO (PERDIRBĖJO)/EKSPORTUOTOJO ĮRODANČIO DOKUMENTO RENGIMAS  

  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   
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3.2.5 NAUDOTOJO (PERDIRBĖJO)/EKSPORTUOTOJO ĮRODANČIO DOKUMENTO RENGIMAS 

APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ (IŠSKYRUS BATERIJAS IR AKUMULIATORIUS) SRAUTE  

3.2.5.1 Sutvarkytų apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) atliekų naujo įrašo pridėjimas  

Sukūrus apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) srauto įrodantį dokumentą, jums pateikiama įrodančio dokumento rengimo 

forma. Norėdami pridėti sutvarkytų apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) atliekų naują įrašą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Sukurtame įrodančiame dokumente pasirinkite skiltį [Sutvarkytos atliekos].   



   GPAIS vartotojo vadovas   
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2. Naujo įrašo pridėjimui matote tuščią eilutę.  



   GPAIS vartotojo vadovas   
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3. Užpildykite visus privalomus duomenų laukus: [Atlieka], [Atliekų tvarkymo teritorija], [Sutvarkytas atliekų kiekis, t]:  

  

 

 

3.1. Duomenų lauko [Atlieka] užpildymui pasirinkite atlieką iš sąrašo. Atvaizduojamas atliekos kodas ir pavadinimas.  

SVARBU! Atkreipkite dėmesį į naujus aštuonženklius apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) atliekų kodus;  

  

   Papildoma informacija  

✓ Duomenų laukas  [Apmokestinamojo gaminio rūšis] užpildomas automatiškai  iš įrodančio dokumento 

sukūrimo formos.    



   GPAIS vartotojo vadovas   
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                                                                    Papildoma informacija  

✓ Atliekų  sąrašas susiaurinamas iki galimų pasirinkti atliekų, tinkamų konkrečiam įrodančio dokumento 

išrašymui atsižvelgiant į gaminių/pakuočių srautą ir gaminio/pakuotės rūšį.    

  

3.2. Duomenų lauko [Atliekų tvarkymo teritorija] užpildymui pasirinkite reikšmę iš atliekų tvarkymo teritorijų sąrašo: „Lietuva“, „Europos 

ekonominė erdvė“;  

   Papildoma informacija  

✓  Prie duomenų laukelio [Atliekų tvarkymo teritorija] rodoma kontekstinė pagalba su tekstu „Europos 

ekonominė erdvė nurodoma tik jeigu atliekos pradinis apdorojimas vykdomas ne Lietuvoje, t. y. išvežtos 

panaudoti (perdirbti) neapdorotos atliekos.“.  

  

3.3. Duomenų lauko [Sutvarkytas atliekų kiekis, t] užpildymui įrašykite ne neigiamą skaičių, kuris nusako sutvarkytą apmokestinamųjų gaminių 

(išskyrus baterijas ir akumuliatorius) kiekį tonomis ne daugiau kaip 3 skaičių po kablelio tikslumu;  

SVARBU! Atliekų naudotojas (perdirbėjas)/eksportuotojas atliekų tvarkymo vietoje ataskaitiniuose metuose turi būti sutvarkęs apmokestinamųjų gaminių 

atliekų kiekį, už kurių sutvarkymą galima išrašyti apmokestinamųjų gaminių įrodantį dokumentą, kuris turi būti nemažesnis už ataskaitiniuose metuose 

išrašomų apmokestinamųjų gaminių atliekų sutvarkymo įrodančių dokumentų apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekį.  
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3.4. Duomenų lauko [Įkainis, Eur/t] užpildymui įrašykite skaičių (gali būti ir neigiamas), kuris nusako vienos tonos atliekų sutvarkymo kainą eurais 

ne daugiau kaip 2 skaičių po kablelio tikslumu.   

                                                                                                    Papildoma informacija  
  
✓ Prie duomenų lauko [Įkainis, Eur/t] rodoma kontekstinė pagalba su tekstu „Pagal dokumento/patvirtinimo siuntėjo gautą sumą iš 

dokumento gavėjo. Jeigu už atliekas sumoka dokumento siuntėjas, įkainis nurodomas su „-“ ženklu.“.  

 

4. Užpildę įrašo pridėjimo formą paspauskite mygtuką [+] ir naujas įrašas pridedamas į sąrašą.  

 

3.2.5.2 Redaguoti sutvarkytų apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) atliekų įrašą  

Norėdami redaguoti sutvarkytų apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) atliekų įrašą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Sukurtame įrodančiame dokumente pasirinkite skiltį [Sutvarkytos atliekos].  

2. Sutvarkytų apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) sąraše prie norimo redaguoti įrašo paspauskite mygtuką [ ]. 

Atsidaro įrašo redagavimo forma.  
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3.2.5.3 Pašalinti sutvarkytų apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) atliekų įrašą  

Norėdami pašalinti sutvarkytų apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) atliekų įrašą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Sutvarkytų apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) atliekų sąraše prie norimo pašalinti įrašo paspauskite mygtuką [ ] ir 

įrašas bus pašalintas.  

2. GPAIS pateikia klausimą „Ar tikrai norite pašalinti sutvarkytą atlieką?“.  

3. Paspauskite mygtuką [Šalinti].  
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                                                                    Papildoma informacija  

✓ Pašalinti įrašą galima tik tada, kai įrodančio dokumento būsena yra „Išsaugotas“.  

 

 

3.2.5.4 Peržiūrėti įrodančio dokumento įrašų duomenis (apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) 

srautas)  

1. Jeigu pradėtą rengti įrodantį dokumentą norite užbaigti vėliau, paspauskite mygtuką [Išsaugoti].  

 
2. Įrodančių dokumentų sąraše pasirinkę norimą peržiūrėti ar baigti rengti dokumentą paspauskite mygtuką [Peržiūrėti] (Žr. skyrių „3.3 Naudotojo 

(perdirbėjo)/eksportuotojo įrodančių dokumentų sąrašo peržiūra“).  

3. Atsidariusiame įrodančiame dokumente galite peržiūrėti duomenis skiltyje [Sutvarkytos atliekos]: [Apmokestinamojo gaminio rūšis], [Atlieka], 

[Atliekų tvarkymo teritorija], [Sutvarkytas atliekų kiekis, t], [Įkainis, Eur/t].  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    88/274  

 

4. Atsidariusiame įrodančiame dokumente galite peržiūrėti duomenis skiltyje [Efektyvumas]:  

 

  
Papildoma informacija 

✓ Duomenis skiltyje [Efektyvumas] galite tik peržiūrėti.  
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5. Atsidariusiame įrodančiame dokumente galite peržiūrėti duomenis skiltyje [Atliekų tvarkymo metu susidariusių atliekų sutvarkytas kiekis] : 

 
 

 

 
  

 

              6.  Atsidariusiame įrodančiame dokumente galite peržiūrėti duomenis skiltyje [Atliekų tvarkymo metu susidariusios medžiagos] : 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Papildoma informacija 

 ✓  Duomenis skiltyje[Atliekų tvarkymo metu susidariusių atliekų sutvarkytas kiekis] galite tik peržiūrėti. 
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3.2.6 NAUDOTOJO (PERDIRBĖJO)/EKSPORTUOTOJO ĮRODANČIO DOKUMENTO RENGIMAS PAKUOČIŲ 

SRAUTE  

3.2.6.1 Sutvarkytų pakuočių atliekų naujo įrašo pridėjimas  

Sukūrus pakuočių srauto įrodantį dokumentą, jums pateikiama įrodančio dokumento rengimo forma. Norėdami pridėti sutvarkytų pakuočių atliekų 

naują įrašą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Sukurtame įrodančiame dokumente pasirinkite skiltį [Sutvarkytos atliekos].  
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2. Naujo įrašo pridėjimui matote tuščią eilutę.  



   GPAIS vartotojo vadovas   
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3. Užpildykite visus privalomus duomenų laukus: [Atlieka], [Atliekų susidarymo šaltinis], [Savivaldybė], [Atliekų tvarkymo teritorija], [Perdirbtas 

pakuočių atliekų kiekis, t], [Kitaip panaudotos pakuočių atliekų kiekis, t]:  

                          Papildoma informacija  

✓ Duomenų laukas [Pakuotės rūšis pagal medžiagą] užpildomas automatiškai  iš įrodančio dokumento sukūrimo 

formos.    

✓ Iš duomenų laukų [Perdirbtas pakuočių atliekų kiekis, t] ir [Kitaip panaudotos pakuočių atliekų kiekis, t] 

privalomas yra bent vienas.  

 

3.1. Duomenų lauko [Atlieka] užpildymui pasirinkite atlieką iš sąrašo. Atvaizduojamas atliekos kodas ir pavadinimas.  

SVARBU! Atkreipkite dėmesį į naujus aštuonženklius atliekų kodus.  

 

 

 

 

   Papildoma informacija  

✓ Atliekų sąrašas susiaurinamas iki galimų pasirinkti atliekų, tinkamų 
 
konkrečiam įrodančio dokumento  

 išrašymui atsižvelgiant į gaminių/pakuočių srautą ir gaminio/pakuotės rūšį.    
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3.2 [Atliekų susidarymo šaltinis] užpildymui pasirinkite reikšmę iš atliekų susidarymo šaltinių sąrašo: „Komunalinis srautas“, „Nekomunalinis srautas“, 

„Savo reikmėms“;  

3.3. Duomenų lauko [Savivaldybė] užpildymui pasirenkama reikšmė iš savivaldybių sąrašo;  

3.4. Duomenų lauko [Atliekų tvarkymo teritorija] užpildymui pasirinkite reikšmę iš atliekų tvarkymo teritorijų sąrašo: „Lietuva“, „Europos 

ekonominė erdvė“;  

Papildoma informacija  

✓ Duomenų laukas [Savivaldybė] privalomas tik, jei duomenų lauko [Atliekų susidarymo šaltinis] reikšmė yra „Komunalinis srautas“. 
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3.5. Duomenų laukelio [Perdirbtas pakuočių atliekų kiekis, t] užpildymui įrašykite ne neigiamą skaičių, kuris nusako perdirbtą pakuočių 

atliekų kiekį tonomis ne daugiau kaip 3 skaičių po kablelio tikslumu;  

3.6. Duomenų laukelio [Kitaip panaudotos pakuočių atliekų kiekis, t] užpildymui įrašykite ne neigiamą skaičių, kuris nusako kitaip 

panaudotą pakuočių atliekų kiekį tonomis ne daugiau kaip 3 skaičių po kablelio tikslumu;  
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Papildoma informacija  

✓ Pasirinkti reikšmes duomenų laukuose [Atliekų tvarkymo teritorija], [Perdirbtas pakuočių atliekų 

kiekis, t ], [Kitaip panaudotos pakuočių atliekų kiekis, t ] galima atsižvelgiant į atliekų tvarkymo vietoje 

turimas teises išrašyti įrodantį dokumentą pagal konkrečių pakuočių rūšies pagal medžiagą atliekų 

tvarkymo veiklas. Pavyzdžiui,  

Jei naudotojo(perdirbėjo)/eksportuotojo atliekų tvarkymo vietoje nėra teisės išrašyti įrodantį 

dokumentą pasirinktai pakuočių rūšiai pagal medžiagą atliekų tvarkymo veiklai S4, galiojančiai bent 

vieną dieną ataskaitiniuose metuose, tada jam negalima įvesti pasirinktos pakuočių rūšies pagal 

medžiagą [Perdirbtas pakuočių atliekų kiekis, t] ir (arba) [Kitaip panaudotos pakuočių atliekų kieki, t], 

kur atliekų tvarkymo teritorija yra „Europos ekonominė erdvė“.  

 

SVARBU! Atliekų naudotojas (perdirbėjas)/eksportuotojas atliekų tvarkymo vietoje ataskaitiniuose metuose turi būti sutvarkęs pakuočių atliekų kiekį, už kurių 

sutvarkymą išrašomas pakuočių įrodantis dokumentas, kuris turi būti nemažesnis už ataskaitiniuose metuose išrašomų pakuočių atliekų sutvarkymo įrodančių 

dokumentų pakuočių atliekų kiekį.  

3.7. Duomenų lauko [Įkainis, Eur/t] užpildymui įrašykite skaičių (gali būti ir neigiamas), kuris nusako vienos tonos atliekų sutvarkymo kainą 

eurais ne daugiau kaip 2 skaičių po kablelio tikslumu.   

Papildoma informacija  

✓ Prie duomenų laukelio [Įkainis, Eur/t] rodoma kontekstinė pagalba su tekstu „Pagal 

dokumento/patvirtinimo siuntėjo gautą sumą iš dokumento gavėjo. Jeigu už atliekas sumoka 

dokumento siuntėjas, įkainis nurodomas su „-“ ženklu.“. 

 

4. Užpildę įrašo pridėjimo formą paspauskite mygtuką [+] ir naujas įrašas pridedamas į sąrašą.  
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3.2.6.2 Redaguoti sutvarkytų pakuočių atliekų įrašą 

Norėdami redaguoti sutvarkytų pakuočių atliekų įrašą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Sukurtame įrodančiame dokumente pasirinkite skiltį [Sutvarkytos atliekos].  

2. Sutvarkytų pakuočių sąraše prie norimo redaguoti įrašo paspauskite mygtuką [ ] . Atsidaro įrašo redagavimo forma.  

 

3. Atlikite norimus pakeitimus, paspauskite mygtuką [ ] ir įrašo pakeitimai bus išsaugoti.   

4. Jeigu norite atliktus pakeitimus atšauki, paspauskite mygtuką [ ] ir įrašo redagavimas bus atšauktas.  
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3.2.6.3 Pašalinti sutvarkytų pakuočių atliekų įrašą  

Norėdami pašalinti sutvarkytų pakuočių atliekų įrašą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Sutvarkytų pakuočių atliekų sąraše prie norimo pašalinti įrašo paspauskite mygtuką [ ] ir įrašas bus pašalintas.  

2. GPAIS pateikia klausimą „Ar tikrai norite pašalinti sutvarkytą atlieką?“.  

3. Paspauskite mygtuką [Šalinti].  

  
  

   Papildoma informacija  

✓ Pašalinti įrašą galima tik tada, kai įrodančio dokumento būsena yra „Išsaugotas“.    

3.2.6.4Peržiūrėti įrodančio dokumento įrašų duomenis (pakuočių srautas)  

1. Jeigu pradėtą rengti įrodantį dokumentą norite užbaigti vėliau, paspauskite mygtuką [Išsaugoti].  
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2. Įrodančių dokumentų sąraše pasirinkę norimą peržiūrėti ar baigti rengti dokumentą paspauskite mygtuką [Peržiūrėti] (Žr. skyrių „3.3 Naudotojo 

(perdirbėjo)/eksportuotojo įrodančių dokumentų sąrašo peržiūra“).  

3. Atsidariusiame įrodančiame dokumente galite peržiūrėti duomenis skiltyje [Sutvarkytos atliekos]: [Pakuotės rūšis pagal medžiagą], [Atlieka], 

[Atliekų susidarymo šaltinis], [Savivaldybė], [Atliekų tvarkymo teritorija], [Perdirbtas pakuočių atliekų kiekis, t], [Kitaip panaudotos pakuočių 

atliekų kiekis, t], [Įkainis, Eur/t].  
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3.3 NAUDOTOJO (PERDIRBĖJO)/EKSPORTUOTOJO ĮRODANČIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠO PERŽIŪRA   

1. Funkcionalumas skirtas peržiūrėti konkrečios atliekų tvarkymo vietos įrodančių dokumentų sąrašą. Atliekų tvarkymo vietos kortelėje paspauskite 

ant skilties [Įrodantys dokumentai].  

2. Naudojant šį funkcionalumą pirmą kartą, matomas užrašas [Duomenų nėra].  

  

 

3. Visi konkrečioje atliekų tvarkymo vietoje parengti, pateikti, priimti, atmesti įrodantys dokumentai matomi viename įrodančių dokumentų sąraše, 

kuriame nurodyti šie kiekvieno įrodančio dokumento duomenys: [Dokumento Nr.], [Dokumento būsenos data], [Dokumento būsena], 

[Dokumento siuntėjas], [Dokumento gavėjas], [Ataskaitiniai metai], [Gaminių/pakuočių srautas].  
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4. Naujausi pagal dokumento būsenos datą įrodantys dokumentai matomi sąrašo viršuje.  
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5. Dokumento tipas pateikiamas paspaudus mygtuką  .  

6. Kadangi tai yra naudotojo (perdirbėjo)/eksportuotojo įrodantis dokumentas, tai dokumento siuntėjas visada bus tas atliekų tvarkytojas, kurio 

atliekų tvarkymo vietoje peržiūrimas įrodančių dokumentų sąrašas (šiame pavyzdyje Všį „RP auto“)  

 

7. Įrodančių dokumentų sąrašo peržiūros lange esančiais įrankiais galite susikurti jums patogų lango vaizdą (matyti daugiau įrašų puslapyje), taip pat 

judėti iš vieno puslapio į kitą.  
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8. Jeigu norite peržiūrėti konkretaus įrodančio dokumento duomenis, pavyzdžiui norite baigti jį rengti, pasirinkto įrodančio dokumento eilutėje 

spauskite mygtuką [Peržiūrėti].  
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9. Tam, kad norimą įrodantį dokumentą surastumėte paprasčiau, įrodančių dokumentų sąraše pateikiamas reikšmių filtras, kuriame įrašius tam 

tikras reikšmes ir paspaudus mygtuką [Filtruoti] bus surastas atitinkamas įrodantis dokumentas.  
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10. Galimos filtravimo reikšmės:  

10.1. [Mano dalyvavimas] – pasirinkite reikšmę iš sąrašo: „Visi“, „Dokumento siuntėjas“, „Dokumento gavėjas“. Jei pasirenkate reikšmę „Visi“, tai 

papildomo filtravimo neatliekama. Jei pasirenkate kitą reikšmę, atrenkami įrodantys dokumentai pagal pateiktą užklausą, pvz. išfiltruojami 

visi įrodantys dokumentai, kuriuose dalyvaujate kaip įrodančio dokumento siuntėjas;  

  

10.2. [Dokumento tipas] – pasirinkite reikšmę iš įrodančių dokumentų tipų sąrašo: „Visi“, „Naudotojo (perdirbėjo)/Eksportuotojo gaminių ir (ar) 

pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantis dokumentas“ ir „Surinkėjo/Mišrių komunalinių atliekų apdorotojo gaminių ir (ar) pakuočių atliekų 

sutvarkymą įrodantis dokumentas“. Jei pasirinkta reikšmė „Visi“, tai jokio papildomo filtravimo neatliekama. Jei pasirenkate kitą reikšmę, tai 

rodomi tik tie įrodantys dokumentai, kurių tipas atitinka pasirinktą reikšmę;   

  

10.3. [Dokumento Nr.] – įveskite konkretaus įrodančio (-ų) dokumento (-ų) numerio fragmentą;  

10.4. [Dokumento dalyviai] – įveskite įrodančio dokumento dalyvio (siuntėjo ar gavėjo) kodo ar pavadinimo fragmentą. Prie šio duomenų lauko 

rodoma kontekstinė pagalba su tekstu „Dokumento siuntėjo/gavėjo įmonės kodo ar pavadinimo, ar vardo, ar pavardės fragmentas“;  

  

10.5. [Dokumento būsena] – pasirinkite reikšmę iš sąrašo, kuriame pateikiamos galimos įrodančių dokumentų būsenos: „Visos“, „Išsaugotas“,  

„Pateiktas“, „Priimtas“, „Atmestas“;  
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10.6. [Gaminių/pakuočių srautas] – pasirenkite gaminį/pakuotę už kurių sutvarkymą įrodančius dokumentus norite matyti;  

10.7. [Ataskaitiniai metai] – pasirinkite reikšmę iš atskaitinių metų sąrašo, t. y. kokių metų įrodančius dokumentus norite matyti.  

  

11. Pavyzdžiui, pasirinkus norimą įrodančio dokumento tipą ir būseną iš visų įrodančių dokumentų išrenka tuos, kurie atitiko filtravimo reikšmes.  
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3.4 NAUDOTOJO (PERDIRBĖJO)/EKSPORTUOTOJO GAMINIŲ IR (AR) PAKUOČIŲ ATLIEKŲ SUTVARKYMĄ ĮRODANČIO 

DOKUMENTO FORMOS PERŽIŪRA  
1. Konkretaus įrodančio dokumento peržiūrai pasirinkto įrodančio dokumento eilutėje spauskite mygtuką [Peržiūrėti].  

2. Peržiūrėti galite visų būsenų įrodančius dokumentus.  

 

3. Įrodantį dokumentą sudaro trijų dalių informacija: a) bendri įrodančio dokumento duomenys (numeris, formavimo data ir kita), b) dokumento 

siuntėjo ir gavėjo duomenys (informacija skiriasi priklausomai nuo dokumento siuntėjo ir gavėjo tipo), c) duomenys apie sutvarkytas atliekas 

(informacija skiriasi priklausomai nuo gaminių/pakuočių srauto).  
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5. Būsenų istorijos lange matoma būsenos data, būsena, asmuo, kuris keitė įrodančio dokumento būseną   
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3.5 NAUDOTOJO (PERDIRBĖJO)/EKSPORTUOTOJO ĮRODANČIO DOKUMENTO ŠALINIMAS, PATEIKIMAS, PRIĖMIMAS/ATMETIMAS  

3.5.1 Naudotojo(perdirbėjo)/eksportuotojo įrodančio dokumento šalinimas  

Funkcionalumas skirtas pašalinti sukurtą įrodantį dokumentą. Norėdami pašalinti įrodantį dokumentą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Dokumento peržiūros formoje paspausti mygtuką [Šalinti].  

SVARBU! Įrodantį dokumentą galima pašalinti tik tuomet, kai jo būsena yra „Išsaugotas“.  
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2. Atidaromas įrodančio dokumento šalinimo patvirtinimo langas.  

3. GPAIS pateikia klausimą „Ar tikrai norite pašalinti įrodantį dokumentą numeris {nurodytas konkretaus įrodančio dokumento numeris}?“.  

4. Paspauskite mygtuką [Šalinti].  
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5. Įrodantis dokumentas pašalinamas.  

6. Jeigu dokumento būsena yra „Pateiktas“, „Atmestas“ ar „Priimtas“ įrodančio dokumento peržiūros formoje mygtuko [Šalinti] nelieka.   
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3.5.2 Naudotojo(perdirbėjo)/eksportuotojo įrodančio dokumento pateikimas  

Funkcionalumas skirtas pateikti sukurtą įrodantį dokumentą. Norėdami teikti įrodantį dokumentą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Dokumento peržiūros formoje paspauskite mygtuką [Teikti].  

SVARBU! Įrodantį dokumentą galima teikti tik tokiu atveju, kai dokumentas turi būseną „Išsaugotas“.  

  
  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    112/274  

 

2. Atidaromas įrodančio dokumento pateikimo patvirtinimo langas.  

3. GPAIS pateikia klausimą „Ar tikrai norite pateikti įrodantį dokumentą numeris {nurodytas konkretaus įrodančio dokumento numeris}?“.  

4. Paspauskite mygtuką [Teikti].  
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5. Įrodančio dokumento būsena bus pakeista iš „Išsaugotas“ į „Pateiktas“.   
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6. Įrodančio dokumento pateikimo metu GPAIS patikrina ar dokumentas gali būti pateikiamas:  

6.1. Įrodantį dokumentą galima pateikti jeigu jo būsena „Išsaugotas“;  

6.2. Naudotojas (perdirbėjas)/eksportuotojas dokumente nurodytoje atliekų tvarkymo vietoje turi būti sutvarkęs dokumente nurodytų 

atliekų (pagal atliekos kodą) nemažiau nei per ataskaitinius metus išrašė įrodančių dokumentų;  

6.3. Pakankamas sutvarkytų atliekų efektyvumas;  

6.4. Nepakankamas surinkėjo/mišrių komunalinių atliekų apdorotojo perduotų atliekų naudotojui (perdirbėjui)/eksportuotojui kiekis;  

6.5. Įrodančiame dokumente turi būti įvesta bent viena sutvarkyta atlieka.  
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7. Kai pateiksite įrodantį dokumentą, jo gavėjas gaus el. pranešimą, kuriame bus nurodyta:  

„Informuojame, kad jums patvirtinti pateiktas {Dokumento tipas}:  

• dokumento Nr. {Dokumento numeris};  

• dokumento siuntėjas {Dokumento siuntėjo pavadinimas};  

• dokumento gavėjas {Dokumento gavėjo pavadinimas}.  

• gaminių/pakuočių srautas {Dokumento gaminių/pakuočių srautas bei papildoma gaminio informacija};  

• ataskaitiniai metai {Dokumento ataskaitiniai metai}.“  

8. Pranešimas siunčiamas dokumento gavėjo profilyje nurodytu el. pašto adresu bei visiems dokumento gavėjo atstovams.  

9. Jeigu teikiant įrodantį dokumentą GPAIS nustatys klaidų, sistema rodys klaidos pranešimus, kuriuose bus paaiškinta, kodėl GPAIS neleidžia teikti 

įrodančio dokumento.  
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3.5.3 Naudotojo(perdirbėjo)/eksportuotojo įrodančio dokumento priėmimas/atmetimas  

Funkcionalumas skirtas priimti arba atmesti patvirtinimui gautą įrodantį dokumentą. Įrodančio dokumento priėmimą/atmetimą inicijuoja 

dokumento gavėjas.   

Jeigu esate naudotojo(perdirbėjo)/eksportuotojo įrodančio dokumento gavėjas (pvz. surinkėjas/mišrių komunalinių atliekų apdorotojas), norėdamas 

patvirtinti gautą įrodantį dokumentą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Įrodančių dokumentų sąraše pasirinkite jums pateiktą tvirtinti įrodantį dokumentą ir paspauskite mygtuką [Peržiūrėti] (primename, kad būsite 

gavę el. laišką apie pateiktą tvirtinti įrodantį dokumentą).  

2. Dokumento peržiūros formoje paspauskite mygtuką [Priimti].  
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3. Atidaroma įrodančio dokumento priėmimo forma.  

4. GPAIS pateikia klausimą „Ar tikrai norite priimti įrodantį dokumentą numeris {nurodytas konkretaus įrodančio dokumento numeris}?“.  

5. Paspauskite mygtuką [Priimti].  
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6. Įrodančio dokumento būsena bus pakeista iš „Pateiktas“ į „Priimtas“  

7. Kai priimsite įrodantį dokumentą, jo siuntėjas gaus el. pranešimą, kuriame bus nurodyta:  

„Informuojame, kad jūsų teiktas {Dokumento tipas} buvo patvirtintas:  

• dokumento Nr. {Dokumento numeris};  

• dokumento siuntėjas {Dokumento siuntėjo pavadinimas};   dokumento gavėjas {Dokumento gavėjo pavadinimas}.  

• gaminių/pakuočių srautas {Dokumento gaminių/pakuočių srautas bei papildoma gaminio informacija};  

• ataskaitiniai metai: {Dokumento ataskaitiniai metai}.”  

  

8. Pranešimas siunčiamas įrodančio dokumento siuntėjo (naudotojo(perdirbėjo)/eksportuotojo) profilyje nurodytu el. pašto adresu bei visiems 

dokumento siuntėjo atstovams.  

  

Jeigu esate naudotojo(perdirbėjo)/eksportuotojo įrodančio dokumento gavėjas, norėdamas atmesti įrodantį dokumentą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Įrodančių dokumentų sąraše pasirinkite jums pateiktą tvirtinti įrodantį dokumentą ir paspauskite mygtuką [Peržiūrėti] (primename, kad būsite 

gavę el. laišką apie pateiktą tvirtinti įrodantį dokumentą).  

2. Dokumento peržiūros formoje paspausti mygtuką [Atmesti].  
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3. Atidaroma įrodančio dokumento atmetimo forma.  

4. GPAIS pateikia klausimą „Ar tikrai norite atmesti įrodantį dokumentą numeris {nurodytas konkretaus įrodančio dokumento numeris}?“.  

5. Paspauskite mygtuką [Atmesti].  
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6. Įrodančio dokumento būsena bus pakeista iš „Pateiktas“  į „Atmestas“  

7. Kai atmesite įrodantį dokumentą, jo gavėjas gaus el. pranešimą, kuriame bus nurodyta:  

 „Informuojame, kad jūsų teiktas {Dokumento tipas} buvo atmestas:  

• dokumento Nr. {Dokumento numeris};  

• dokumento siuntėjas {Dokumento siuntėjo pavadinimas};   dokumento gavėjas {Dokumento gavėjo pavadinimas}.  

• gaminių/pakuočių srautas {Dokumento gaminių/pakuočių srautas bei papildoma gaminio informacija};  

• ataskaitiniai metai {Dokumento ataskaitiniai metai}.“  

8.   Pranešimas siunčiamas dokumento siuntėjo (naudotojo(perdirbėjo)/eksportuotojo) profilyje nurodytu el. pašto adresu, bei visiems dokumento 

siuntėjo atstovams.  

4 SURINKĖJO/MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ APDOROTOJO ĮRODANČIO DOKUMENTO IŠRAŠYMAS  

Atsižvelgiant į tai, kad gaminių/pakuočių atliekų surinkėjai/mišrių komunalinių atliekų apdorotojai, įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, naudodamiesi GPAIS 

patvirtina gaminių/pakuočių atliekų surinktą, perdirbtą ir (ar) kitaip panaudotą kiekį gamintojams ir (ar) importuotojams, kai atliekų tvarkymo 

organizavimas vykdomas individualiai, arba organizacijai, kai atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas kolektyviai remdamiesi iš gaminių/pakuočių 

atliekų naudotojų (perdirbėjų) ir (ar) eksportuotojų, įrašytų į Tvarkytojų sąrašą, gautais įrodančiais dokumentais, norėdami sukurti surinkėjo/mišrių 

komunalinių atliekų apdorotojo įrodantį dokumentą galite:  

a) Pirmiausia surinkėjo/mišrių komunalinių atliekų apdorotojo įrodančių dokumentų sąraše peržiūrėti turimus iš naudotojų (perdirbėjų) ir (ar) 

eksportuotojų gautus įrodančius dokumentus, kuriuos panaudosite, arba  

b) Rengti surinkėjo/mišrių komunalinių atliekų apdorotojo įrodantį dokumentą ir GPAIS matysite, kokiam atliekų (pagal gaminių/pakuočių srautą, EEĮ 

kategoriją, apmokestinamą gaminį ar pakuotę pagal medžiagos rūšį) kiekiui galite išrašyti įrodantį dokumentą.  
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4.1 SURINKĖJO/MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ APDOROTOJO ĮRODANČIO DOKUMENTO SUKŪRIMAS  

Norėdami GPAIS sukurti įrodantį dokumentą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Prisijungus prie GPAIS pasirinkite atliekų tvarkytojams skirtą modulį, konkrečią surinkėjo/mišrių komunalinių atliekų apdorotojo atliekų tvarkymo 

vietą ir atsidariusiame meniu pasirinkite skiltį [Įrodantys dokumentai] (jeigu pirmą kartą prisijungsite anksčiau, negu gavote pirmą naudotojo 

(perdirbėjo)/eksportuotojo įrodantį dokumentą, tada matysite užrašą „Duomenų nėra“. Visais kitais atvejais matysite jums pateiktų ar jūsų 

parengtų įrodančių dokumentų sąrašą).  
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2. Atsidariusiame įrodančių dokumentų sukūrimo lange paspauskite mygtuką [Rengti įrodantį dokumentą].  

 

Papildoma informacija  

✓ Atliekų tvarkytojas gali rengti įrodantį dokumentą GPAIS jeigu yra ar buvo įtrauktas į Tvarkytojų  sąrašą ATVR.  

  

3. Užpildykite atsidariusią įrodančio dokumento sukūrimo formą:  

3.1. Pažymėkite požymį [Surinkėjo/Mišrių komunalinių atliekų apdorotojo gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantis dokumentas];  

3.2. Užpildykite privalomą duomenų lauką [Dokumento gavėjo tipas];  
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3.3. Pasirinkite duomenų lauko [Dokumento gavėjo tipas] reikšmę iš pateikto sąrašo: „GII“, „GII organizacija/Užstato administratorius“;  
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3.4. Užpildykite privalomus duomenų laukus [Atliekų tvarkymo sutartis], [Gaminių/pakuočių srautas], [Ataskaitiniai metai].  

3.5. Duomenų lauko [Atliekų tvarkymo sutartis] užpildymui pasirinkite atliekų tvarkymo sutartį  iš dokumento siuntėjo atliekų tvarkymo sutarčių 

sąrašo, kur sutarties tipas priklauso nuo dokumento gavėjo tipo:  

a) Jei dokumento gavėjo tipas yra [GII], tai sutarties tipas turi būti [GII ir atliekų tvarkytojo sutartis dėl gaminių, pakuočių atliekų sutvarkymo];  

b) Jei dokumento gavėjo tipas yra [GII organizacija/Užstato administratorius], tai sutarties tipas turi būti [GII organizacijos ir atliekų tvarkytojo 

sutartis dėl gaminių, pakuočių atliekų sutvarkymo].  
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3.6. Pasirinkite duomenų lauko [Gaminių/pakuočių srautas] reikšmę iš pateikto sąrašo: „Alyvos“, „Transporto priemonės“, „Elektros ir elektroninė 

įranga“, „Baterijos ir akumuliatoriai“, „Apmokestinamieji gaminiai (išskyrus baterijas ir akumuliatorius)“, „Pakuotės“.  

  

Papildoma informacija  

✓ Kai įrodančio dokumento tipas yra [Surinkėjo/Mišrių komunalinių atliekų apdorotojo gaminių ir (ar) pakuočių atliekų 

sutvarkymą įrodantis dokumentas], o [Dokumento gavėjo tipas] „GII“ tai [Gaminių/pakuočių srautas] reikšmė negali 

būti [Pakuotės].  
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Priklausomai nuo duomenų lauko [Gaminių/pakuočių srautas] reikšmės kurią pasirinkate, gali būti reikalaujama įvesti papildomos informacijos:  

a) Jeigu pasirenkate [Elektros ir elektroninė įranga], privalote nurodyti [EEĮ kategorija], kurią pasirenkate iš pateikiamo sąrašo;   

 

b) Jeigu pasirenkate [Baterijos ar akumuliatoriai], privalote nurodyti [Apmokestinamasis gaminys] kurį pasirenkate iš pateikiamo sąrašo.  
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c) Jeigu pasirenkate [Apmokestinamieji gaminiai (išskyrus baterijas ir akumuliatorius)], privalote nurodyti [Apmokestinamasis gaminys] kurį 

pasirenkate iš pateikiamo sąrašo.  
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d) Jeigu pasirenkate [Pakuotės], privalote nurodyti [Pakuočių rūšis pagal medžiagą], kurią pasirenkate iš pateikiamo sąrašo;   
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3.7. Pasirinkite duomenų lauko [Ataskaitiniai metai] reikšmę iš pateikto sąrašo.  

  

Papildoma informacija  

✓ Už ataskaitinius metus išrašyti įrodantį dokumentą galima ataskaitinių metų eigoje arba pasibaigus ataskaitiniams metams iki nustatyto termino.   

✓ Atliekų surinkėjas/mišrių komunalinių atliekų apdorotojas gali teikti įrodančius dokumentus 20 dienų po ataskaitinių metų pabaigos.  
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4. Užpildę įrodančio dokumento sukūrimo formą paspauskite mygtuką [Rengti].  

 

  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    132/274  

Papildoma informacija  

✓ Atliekų surinkėjas/mišrių komunalinių atliekų apdorotojas gali išrašyti įrodantį dokumentą priklausomai nuo atitinkamame 

ataskaitiniame laikotarpyje atliekų tvarkymo vietai registruotos teisės gaminių/pakuočių rūšies ir jos atliekų tvarkymo veiklos: 

✓ Alyvos: S1  

✓ ENTP: S1, S5.  

✓ EEĮ, pagal EEĮ kategoriją: S1, S5 ("Komunalinis srautas").  

✓ AG, pagal Apmokestinamųjų gaminių rūšį: S1, S5 ("Komunalinis srautas“).  

✓ Pakuotės, pagal pakuotės rūšį pagal medžiagą: S1, S5 ("Komunalinis srautas").  

  

5. GPAIS sukuria įrodantį dokumentą (pavyzdyje [Dokumento gavėjo tipas] yra „GI“)   
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6. Įrodančio dokumento būsena - „Išsaugotas“.  

7. Įrodančio dokumento numeryje užfiksuota įrodančio dokumento informacija.  
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Papildoma informacija ✓ 

Dokumento numeris sudaromas iš 20 simbolių.   

1-2 simboliai - ataskaitinio laikotarpio metai (du paskutiniai metų skaitmenys), kuriems išrašytas įrodantis 

dokumentas (pvz., 18).  

3-4 simboliai - gaminių/pakuočių srautą nusakantis dviženklis kodas.   

• EEĮ atveju kiekvienai EEĮ kategorijai suteikiamas skirtingas dviženklis kodas.  

• AG ir BA atveju kiekvienai AG rūšiai suteikiamas skirtingas dviženklis kodas.   

• Pakuočių atveju kiekvienai pakuočių rūšiai pagal medžiagą suteikiamas skirtingas dviženklis kodas.  

• Alyvos atveju - "68" .  

• Transporto priemonių atveju - "98".  

5-6 simboliai - AAD vadybos kodas pvz., Alytus - AL, Kaunas - KA. AAD vadybos nustatomas pagal 

dokumento siuntėjo atliekų tvarkymo vietos savivaldybės priklausomybę AAD vadybai.   

7-10 simboliai - dokumento eilės numeris (pvz., 0023). Kiekvienam gaminių/pakuočių srautui, EEĮ 

kategorijai, AG rūšiai, Pakuočių rūšiai pagal medžiagą turi būti atskira eilės numeracija. Kiekvienais naujais 

metais eilė pradedama skaičiuoti nuo 0001.  

11 ir 16 simboliai - horizontalus brūkšnys "-".  

12 -15 simboliai - dokumento siuntėjo JA kodo arba FA kodo paskutiniai 4 skaitmenys.  

17-20 simboliai - dokumento gavėjo JA kodo arba FA kodo paskutiniai 4 skaitmenys.  

  

8. Jeigu kuriant įrodantį dokumentą suklysite, pvz. pasirinksite gaminių/pakuočių srautą, kurio išrašymui neturite teisės, sistema rodys klaidos 

pranešimus, kuriuose bus paaiškinta, kodėl GPAIS neleidžia sukurti įrodančio dokumento.  
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4.2 SURINKĖJO/MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ APDOROTOJO ĮRODANČIO DOKUMENTO RENGIMAS  
Kai sukuriate įrodantį dokumentą, kurio tipas yra [Surinkėjo/Mišrių komunalinių atliekų apdorotojo gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantis 

dokumentas], atsidaro dokumento rengimo forma.  
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4.2.1 SURINKĖJO/MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ APDOROTOJO ĮRODANČIO DOKUMENTO RENGIMAS ALYVŲ 

SRAUTE  

4.2.1.1 Sutvarkytų alyvų atliekų naujo įrašo pridėjimas  

Sukūrus alyvų srauto įrodantį dokumentą, jums pateikiama įrodančio dokumento rengimo forma. Norėdami pridėti sutvarkytų alyvų atliekų naują 

įrašą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Sukurtame įrodančiame dokumente paspauskite mygtuką [Įtraukti sutvarkytas atliekas].   
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2. Atsidaro įrašo (sutvarkytų atliekų) pridėjimo forma, kurioje matomi duomenų laukai: [Įtraukti], [Įrodančio dokumento, kuriuo remiamasi, Nr.], 

[Atlieka], [Atliekų tvarkymo teritorija], [Regeneruotas alyvos atliekų kiekis, t] ir [Kitaip panaudotas alyvos atliekų kiekis, t].  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    138/274  

 

3. Atsidariusioje formoje matote visus naudotojo (perdirbėjo)/eksportuotojo šiam surinkėjui/mišrių komunalinių atliekų apdorotojui išrašytus 

įrodančius dokumentus (sutvarkytas alyvų atliekas), kurių gaminių srautas, ataskaitiniai metai sutampa su rengiamo įrodančio dokumento 

duomenimis (atsidariusioje formoje domenų koreguoti negalite).  

4. Prie duomenų laukelių [Regeneruotas alyvos atliekų kiekis, t] ir [Kitaip panaudotas alyvos atliekų kiekis, t] matote kontekstinę pagalbą su tekstu 

„Skliausteliuose rodomi pradiniai atliekų kiekiai“, t. y. sutvarkytų atliekų pridėjimo formoje matote pradinius konkrečios atliekos kiekius, už kurių 
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sutvarkymą buvo gautas įrodantis dokumentas iš naudotojo (perdirbėjo)/eksportuotojo, ir atliekų kiekius (likučius), už kurių sutvarkymą 

surinkėjas/mišrių komunalinių atliekų apdorotojas dar gali išrašytį įrodantį dokumentą.  

 

5. Pagal nutylėjimą rodomi tik tie įrašai, kuriems neišdalintas visas atliekų kiekis, tačiau taip pat galite pamatyti ir pilnai išdalintas eilutes, tam 

pažymėkite varnelę prie požymio „Rodyti pilnai išdalintas eilutes“.  
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6. Prie duomenų lauko [Įtraukti] matote kontekstinę pagalbą su tekstu „Sumažinti įtraukiamą atliekų kiekį galima dokumento rengimo formoje“, t.  

y. pasirinkę norimus įrašus (eilutes), kuriais remiantis išrašysite įrodantį dokumentą, įraše nurodytą atliekų kiekį galite mažinti konkrečiam 

įrodančiam dokumentui panaudojant tik dalį sutvarkyto atliekų kiekio (žr. skyrelį „Redaguoti sutvarkytų alyvų atliekų įrašą“).  
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10. GPAIS grąžins jus į įrodančio dokumento rengimo formą.  

  

  

9.   Paspauskite mygtuką  [ Įtraukti ] .   
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4.2.1.2 Redaguoti sutvarkytų alyvų atliekų įrašą  

Norėdami redaguoti sutvarkytų alyvų atliekų įrašą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Sukurtame įrodančiame dokumente pasirinkite skiltį [Sutvarkytos atliekos]. 

2. Sutvarkytų alyvų atliekų kiekis sąraše prie norimo redaguoti įrašo paspauskite mygtuką [ ]. Atsidaro įrašo redagavimo forma. 

  

 Galite redaguoti šiuos duomenų laukelius: [Regeneruotas alyvos atliekų kiekis, t], [Kitaip panaudotas alyvos atliekų kiekis, t], [Regeneravimo įkainis, Eur/t] 

ir [Kito panaudojimo įkainis, Eur/t].  

3. Atlikite norimus pakeitimus, paspauskite mygtuką [ ] ir įrašo pakeitimai bus išsaugoti.   

4. Jeigu norite atliktus pakeitimus atšauki, paspauskite mygtuką [ ] ir įrašo redagavimas bus atšauktas.  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    144/274  

     Papildoma informacija     

✓ [Regeneruotas alyvos atliekų kiekis, t] – galite nurodyti mažesnį, ne neigiamą skaičių, kuris nusako regeneruotą atliekų  

kiekį tonomis.  

✓ [Kitaip panaudotas alyvos atliekų kiekis, t] – galite nurodyti mažesnį, ne neigiamą skaičių, kuris nusako kitaip panaudotą 

atliekų kiekį tonomis.  

✓ Bendras [Regeneruotas alyvos atliekų kiekis, t] ir [Kitaip panaudotas alyvos atliekų kiekis, t] turi būti didesnis už 0.  

✓ Prie duomenų lauko [Regeneravimo įkainis, Eur/t] ir [Kito panaudojimo įkainis, Eur/t] rodoma kontekstinė pagalba su 

tekstu „Pagal dokumento/patvirtinimo siuntėjo gautą sumą iš dokumento gavėjo. Jeigu už atliekas sumoka dokumento 

siuntėjas, įkainis nurodomas su „-“ ženklu.“. 

4.2.1.3 Pašalinti sutvarkytų alyvų atliekų įrašą  

Norėdami pašalinti sutvarkytų alyvų atliekų įrašą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Sutvarkytų alyvų atliekų sąraše prie norimo pašalinti įrašo paspauskite mygtuką [ ] ir įrašas bus pašalintas.  

2. GPAIS pateikia klausimą „Ar tikrai norite pašalinti sutvarkytą atlieką?“.  

3. Paspauskite mygtuką [Šalinti].  

  
 

   Papildoma informacija  

✓ Pašalinti įrašą galima tik tada, kai įrodančio dokumento būsena yra „Išsaugotas“.  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    145/274  

4.2.1.4 Peržiūrėti įrodančio dokumento įrašų duomenis (alyvų srautas)  

1. Jeigu pradėtą rengti įrodantį dokumentą norite užbaigti vėliau, paspauskite mygtuką [Išsaugoti].  

 

2. Įrodančių dokumentų sąraše pasirinkę norimą peržiūrėti ar baigti rengti dokumentą paspauskite mygtuką [Peržiūrėti]. (žr. skyrelį „4.3. 

Surinkėjo/mišrių komunalinių atliekų apdorotojo įrodančių dokumentų sąrašo peržiūra“).   

3. Atsidariusiame įrodančiame dokumente galite peržiūrėti sutvarkytų alyvų atliekų duomenis. Taip pat galite įtraukti sutvarkytas atliekas.  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    146/274  

 

4.2.2 SURINKĖJO/MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ APDOROTOJO ĮRODANČIO DOKUMENTO RENGIMAS 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ SRAUTE  

4.2.2.1 Sutvarkytų ENTP naujo įrašo pridėjimas  

Sukūrus transporto priemonių srauto įrodantį dokumentą, jums pateikiama įrodančio dokumento rengimo forma. Norėdami pridėti sutvarkytų ENTP 

atliekų naują įrašą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Sukurtame įrodančiame dokumente paspauskite mygtuką [Įtraukti sutvarkytas atliekas].  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    147/274  

 

2. Atsidaro įrašo (sutvarkytų atliekų) pridėjimo forma, kurioje matomi duomenų laukai: [Įtraukti], [Įrodančio dokumento, kuriuo remiamasi, Nr.], 

[Atlieka], [Atliekų tvarkymo teritorija], [Sutvarkytas atliekų kiekis, t] ir [Sutvarkytas atliekų kiekis, vnt.].  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    148/274  

   



   GPAIS vartotojo vadovas   

    149/274  

3. Atsidariusioje formoje matote visus naudotojo (perdirbėjo)/eksportuotojo šiam surinkėjui/mišrių komunalinių atliekų apdorotojui išrašytus 

įrodančius dokumentus (sutvarkytas ENTP atliekas), kurių gaminių srautas, ataskaitiniai metai sutampa su rengiamo įrodančio dokumento 

duomenimis (atsidariusioje formoje domenų koreguoti negalite).  

4. Prie duomenų laukelių [Sutvarkytas atliekų kiekis, t] ir [Sutvarkytas atliekų kiekis, vnt.] matote kontekstinę pagalbą su tekstu „Skliausteliuose 

rodomi pradiniai atliekų kiekiai“, t. y. sutvarkytų atliekų pridėjimo formoje matote pradinius konkrečios atliekos kiekius, už kurių sutvarkymą buvo 

gautas įrodantis dokumentas iš naudotojo (perdirbėjo)/eksportuotojo, ir atliekų kiekius (likučius), už kurių sutvarkymą surinkėjas/mišrių 

komunalinių atliekų apdorotojas dar gali išrašytį įrodantį dokumentą.  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    150/274  

 
5. Pagal nutylėjimą rodomi tik tie įrašai, kuriems neišdalintas visas atliekų kiekis, tačiau taip pat galite pamatyti ir pilnai išdalintas eilutes, tam 

pažymėkite varnelę prie požymio „Rodyti pilnai išdalintas eilutes“.   

  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    151/274  
   



   GPAIS vartotojo vadovas   

    152/274  

6. Prie duomenų laukelio [Įtraukti] matote kontekstinę pagalbą su tekstu „Sumažinti įtraukiamą atliekų kiekį galima dokumento rengimo formoje“,  

t. y. pasirinkę norimus įrašus (eilutes), kuriais remiantis išrašysite įrodantį dokumentą, įraše nurodytą atliekų kiekį galite mažinti konkrečiam 

įrodančiam dokumentui panaudojant tik dalį sutvarkyto atliekų kiekio (žr. skyrelį „Redaguoti sutvarkytų ENTP atliekų įrašą“).  

   



   GPAIS vartotojo vadovas   

    153/274  

  

7. Įrašo (sutvarkytų atliekų) pridėjimo formoje galite filtruoti įrašus pagal požymius: [Įrodančio dokumento, kuriuo remiamasi, Nr.], [Atlieka],  

[Atliekų tvarkymo teritorija]. Įrašykite norimas reikšmes, paspauskite mygtuką [ ] ir  bus surasti atitinkami įrašai. Paspauskite prie filtro paieškos esantį 

mygtuką [ ] bus išvalomas visas filtras. 

 



   GPAIS vartotojo vadovas   

    154/274  

 
 

 

8. Pasirinkite norimus įrašus (eilutes), kuriais remiantis išrašysite įrodantį dokumentą.  

    

  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    155/274  

 

9. Paspauskite mygtuką [Įtraukti].  

10. GPAIS grąžins jus į įrodančio dokumento rengimo formą.  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    156/274  

 

  

  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    157/274  

  

  

 

4.2.2.2 Redaguoti sutvarkytų ENTP atliekų įrašą  

Norėdami redaguoti sutvarkytų ENTP atliekų įrašą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Sukurtame įrodančiame dokumente pasirinkite skiltį [Sutvarkytos atliekos].  

2. Sutvarkytų ENTP atliekų sąraše prie norimo redaguoti įrašo paspauskite mygtuką [ ]. Atsidaro įrašo redagavimo forma. 

 

 

3. Galite redaguoti šiuos duomenų laukelius: [Sutvarkytas atliekų kiekis, t] ir [Sutvarkytas atliekų kiekis, vnt.].  

4. Atlikite norimus pakeitimus, paspauskite mygtuką [ ] ir įrašo pakeitimai bus išsaugoti.   

   Papildoma informacija  

✓ įrodančio dokumento rengimo formoje matote papildomą informaciją – [Įkainis, Eur/t].  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    158/274  

5. Jeigu norite atliktus pakeitimus atšauki, paspauskite mygtuką [ ] ir įrašo redagavimas bus atšauktas.  

     Papildoma informacija  

✓ [Sutvarkytas atliekų kiekis, t] –  galite nurodyti mažesnį, ne neigiamą skaičių, kuris nusako apdorotą ENTP atliekų kiekį  

tonomis.  

✓ [Sutvarkytas atliekų kiekis, vnt.] –  galite nurodyti mažesnį, ne neigiamą skaičių, kuris nusako apdorotą ENTP atliekų kiekį 

vienetais.  

 

4.2.2.3 Pašalinti sutvarkytų ENTP atliekų įrašą  

Norėdami pašalinti sutvarkytų ENTP atliekų įrašą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Sutvarkytų ENTP sąraše prie norimo pašalinti įrašo paspauskite mygtuką [ ] ir įrašas bus pašalintas.  

2. GPAIS pateikia klausimą „Ar tikrai norite pašalinti sutvarkytą atlieką?“.  

3. Paspauskite mygtuką [Šalinti].  

  
 

   Papildoma informacija  

✓ Pašalinti įrašą galima tik tada, kai įrodančio dokumento būsena yra „Išsaugotas“.    



   GPAIS vartotojo vadovas   

    159/274  

4.2.2.4 Peržiūrėti įrodančio dokumento įrašų duomenis (transporto priemonių srautas)  

1. Jeigu pradėtą rengti įrodantį dokumentą norite užbaigti vėliau, paspauskite mygtuką [Išsaugoti].  

 

2. Įrodančių dokumentų sąraše pasirinkę norimą peržiūrėti ar baigti rengti dokumentą paspauskite mygtuką [Peržiūrėti] (žr. skyrelį „4.3. 

Surinkėjo/mišrių komunalinių atliekų apdorotojo įrodančių dokumentų sąrašo peržiūra“).  

3. Atsidariusiame įrodančiame dokumente galite peržiūrėti sutvarkytų ENTP duomenis: [Įrodančio dokumento, kuriuo remiamasi, Nr.], [Atlieka], 

[Atliekų tvarkymo teritorija], [Sutvarkytas atliekų kiekis, t], [Sutvarkytas atliekų kiekis, vnt.], [Įkainis, Eur/t]. Taip pat galite įtraukti sutvarkytas 

atliekas.  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    160/274  

 

4.2.3 SURINKĖJO/MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ APDOROTOJO ĮRODANČIO DOKUMENTO RENGIMAS EEĮ 

SRAUTE  

4.2.3.1 Sutvarkytų EEĮ atliekų naujo įrašo pridėjimas  

Sukūrus EEĮ srauto įrodantį dokumentą, jums pateikiama įrodančio dokumento rengimo forma. Norėdami pridėti sutvarkytų EEĮ atliekų naują įrašą, 

atlikite šiuos veiksmus:  

1. Sukurtame įrodančiame dokumente paspauskite mygtuką [Įtraukti sutvarkytas atliekas].  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    161/274  

 

2. Atsidaro įrašo (sutvarkytų atliekų) pridėjimo forma, kurioje matomi duomenų laukai: [Įtraukti], [Įrodančio dokumento, kuriuo remiamasi, Nr.], 

[Atlieka], [Atliekų susidarymo šaltinis], [Savivaldybė], [Atliekų tvarkymo teritorija], [Sutvarkytas atliekų kiekis, t] ir [Sutvarkytas atliekų kiekis, 

vnt.].  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    162/274  

 

3. Atsidariusioje formoje matote visus naudotojo (perdirbėjo)/eksportuotojo šiam surinkėjui/mišrių komunalinių atliekų apdorotojui išrašytus 

įrodančius dokumentus (sutvarkytas EEĮ atliekas), kurių gaminių srautas, ataskaitiniai metai, EEĮ kategorija sutampa su rengiamo įrodančio 

dokumento duomenimis (atsidariusioje formoje domenų koreguoti negalite).  

4. Prie duomenų laukelių [Sutvarkytas atliekų kiekis, t] ir [Sutvarkytas atliekų kiekis, vnt.] matote kontekstinę pagalbą su tekstu „Skliausteliuose 

rodomi pradiniai atliekų kiekiai“, t. y. sutvarkytų atliekų pridėjimo formoje matote pradinius konkrečios atliekos kiekius, už kurių sutvarkymą buvo 

  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    163/274  

gautas įrodantis dokumentas iš naudotojo (perdirbėjo)/eksportuotojo, ir atliekų kiekius (likučius), už kurių sutvarkymą surinkėjas/mišrių 

komunalinių atliekų apdorotojas dar gali išrašytį įrodantį dokumentą.  

 

 
5. Pagal nutylėjimą rodomi tik tie įrašai, kuriems neišdalintas visas atliekų kiekis, tačiau taip pat galite pamatyti ir pilnai išdalintas eilutes, tam 

pažymėkite varnelę prie požymio „Rodyti pilnai išdalintas eilutes“.  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    164/274  
   



   GPAIS vartotojo vadovas   

    165/274  

6. Prie duomenų laukelio [Įtraukti] matote kontekstinę pagalbą su tekstu „Sumažinti įtraukiamą atliekų kiekį galima dokumento rengimo formoje“,  

t. y. pasirinkę norimus įrašus (eilutes), kuriais remiantis išrašysite įrodantį dokumentą, įraše nurodytą atliekų kiekį galite mažinti konkrečiam 

įrodančiam dokumentui panaudojant tik dalį sutvarkyto atliekų kiekio (žr. skyrelį „Redaguoti sutvarkytų EEĮ atliekų įrašą“).  

 

  

  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    166/274  

  

7. Įrašo (sutvarkytų atliekų) pridėjimo formoje galite filtruoti įrašus pagal požymius: [Įrodančio dokumento, kuriuo remiamasi, Nr.], [Atlieka], 

[Atliekų susidarymo šaltinis], [Savivaldybė], [Atliekų tvarkymo teritorija]. Įrašykite norimas reikšmes, paspauskite mygtuką [ ] ir  bus surasti 

atitinkami įrašai. Paspauskite prie filtro paieškos esantį mygtuką [ ] bus išvalomas visas filtras.   



   GPAIS vartotojo vadovas   

    167/274  

 

8. Pasirinkite norimus įrašus (eilutes), kuriais remiantis išrašysite įrodantį dokumentą.  

  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    168/274  

 

10. GPAIS grąžins jus į įrodančio dokumento rengimo formą.  

  

9.   Paspauskite mygtuką  [ Įtraukti ] .   



   GPAIS vartotojo vadovas   

    169/274  

 

  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    170/274  

   Papildoma informacija  

✓ įrodančio dokumento rengimo formoje matote papildomą informaciją – [Įkainis, Eur/t].  

  

4.2.3.2 Redaguoti sutvarkytų EEĮ atliekų įrašą  

Norėdami redaguoti sutvarkytų EEĮ atliekų įrašą, atlikite šiuos veiksmus:  

 

1. Sukurtame įrodančiame dokumente pasirinkite skiltį [Sutvarkytos atliekos]. 

2. Sutvarkytų EEĮ atliekų sąraše prie norimo redaguoti įrašo paspauskite mygtuką [ ]. Atsidaro įrašo redagavimo forma. 

 

 

  

3. Galite redaguoti šiuos duomenų laukelius: [Sutvarkytas atliekų kiekis, t], [Sutvarkytas atliekų kiekis, vnt.] ir [Įkainis, Eur/t].  

4. Atlikite norimus pakeitimus, paspauskite mygtuką [ ] ir įrašo pakeitimai bus išsaugoti.   

5. Jeigu norite atliktus pakeitimus atšauki, paspauskite mygtuką [ ] ir įrašo redagavimas bus atšauktas.  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    171/274  

     Papildoma informacija     

✓ [Sutvarkytų atliekų kiekis, t] –  galite nurodyti mažesnį, ne neigiamą skaičių, kuris nusako sutvarkytą EEĮ atliekų kiekį 

tonomis.  

✓ [Sutvarkytų atliekų kiekis, vnt.] –  galite nurodyti mažesnį, ne neigiamą sveiką skaičių.  

✓ Prie duomenų lauko [Įkainis, Eur/t] rodoma kontekstinė pagalba su tekstu „Pagal dokumento/patvirtinimo siuntėjo 

gautą sumą iš dokumento gavėjo. Jeigu už atliekas sumoka dokumento siuntėjas, įkainis nurodomas su „-“ ženklu.“. 

4.2.3.3 Pašalinti sutvarkytų EEĮ atliekų įrašą  

Norėdami pašalinti sutvarkytų EEĮ atliekų įrašą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Sutvarkytų EEĮ atliekų sąraše prie norimo pašalinti įrašo paspauskite mygtuką [ ] ir įrašas bus pašalintas.  

2. GPAIS pateikia klausimą „Ar tikrai norite pašalinti sutvarkytą atlieką?“.  

3. Paspauskite mygtuką [Šalinti].  

  
 

   Papildoma informacija  

✓ Pašalinti įrašą galima tik tada, kai įrodančio dokumento būsena yra „Išsaugotas“.  

4.2.3.4 Peržiūrėti įrodančio dokumento įrašų duomenis (EEĮ srautas)  

1. Jeigu pradėtą rengti įrodantį dokumentą norite užbaigti vėliau, paspauskite mygtuką [Išsaugoti].  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    172/274  

 

2. Įrodančių dokumentų sąraše pasirinkę norimą peržiūrėti ar baigti rengti dokumentą paspauskite mygtuką [Peržiūrėti] (Žr. skyrelį „4.3. 

Surinkėjo/mišrių komunalinių atliekų apdorotojo įrodančių dokumentų sąrašo peržiūra“).   

3. Atsidariusiame įrodančiame dokumente galite peržiūrėti sutvarkytų EEĮ atliekų duomenis: [EEĮ kategorija], [Įrodančio dokumento, kuriuo 

remiamasi, Nr.], [Atlieka], [Atliekų susidarymo šaltinis], [Savivaldybė], [Atliekų tvarkymo teritorija], [Sutvarkytas atliekų kiekis, t], [Sutvarkytas 

atliekų kiekis, vnt.], [Įkainis, Eur/t]. Taip pat galite įtraukti sutvarkytas atliekas.  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    173/274  

 

4.2.4 SURINKĖJO/MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ APDOROTOJO ĮRODANČIO DOKUMENTO RENGIMAS 

BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ SRAUTE  

4.2.4.1 Sutvarkytų baterijų ir akumuliatorių atliekų naujo įrašo pridėjimas  

Sukūrus baterijų ir akumuliatorių srauto įrodantį dokumentą, jums pateikiama įrodančio dokumento rengimo forma. Norėdami pridėti sutvarkytų 

baterijų ir akumuliatorių atliekų naują įrašą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Sukurtame įrodančiame dokumente paspauskite mygtuką [Įtraukti sutvarkytas atliekas].  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    174/274  

 

2. Atsidaro įrašo (sutvarkytų atliekų) pridėjimo forma, kurioje matomi duomenų laukai: [Įtraukti], [Įrodančio dokumento, kuriuo remiamasi, Nr.], 

[Atlieka], [Atliekų tvarkymo teritorija], [Sutvarkytas atliekų kiekis, t].  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    175/274  

   



   GPAIS vartotojo vadovas   

    176/274  

3. Atsidariusioje formoje matote visus naudotojo (perdirbėjo)/eksportuotojo šiam surinkėjui/mišrių komunalinių atliekų apdorotojui išrašytus 

įrodančius dokumentus (sutvarkytas baterijų ir akumuliatorių atliekas), kurių gaminių srautas, ataskaitiniai metai, apmokestinamasis gaminys 

sutampa su rengiamo įrodančio dokumento duomenimis (atsidariusioje formoje domenų koreguoti negalite).  

4. Prie duomenų laukelio [Sutvarkytas atliekų kiekis, t] matote kontekstinę pagalbą su tekstu „Skliausteliuose rodomi pradiniai atliekų kiekiai“, t. y. 

sutvarkytų atliekų pridėjimo formoje matote pradinius konkrečios atliekos kiekius, už kurių sutvarkymą buvo gautas įrodantis dokumentas iš 

naudotojo (perdirbėjo)/eksportuotojo, ir atliekų kiekius (likučius), už kurių sutvarkymą surinkėjas/mišrių komunalinių atliekų apdorotojas dar gali 

išrašytį įrodantį dokumentą.   



   GPAIS vartotojo vadovas   

    177/274  

 

5. Pagal nutylėjimą rodomi tik tie įrašai, kuriems neišdalintas visas atliekų kiekis, tačiau taip pat galite pamatyti ir pilnai išdalintas eilutes, tam 

pažymėkite varnelę prie požymio „Rodyti pilnai išdalintas eilutes“.  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    178/274  

 
6. Prie duomenų laukelio [Įtraukti] matote kontekstinę pagalbą su tekstu „Sumažinti įtraukiamą atliekų kiekį galima dokumento rengimo formoje“,  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    179/274  

t. y. pasirinkę norimus įrašus (eilutes), kuriais remiantis išrašysite įrodantį dokumentą, įraše nurodytą atliekų kiekį galite mažinti konkrečiam 

įrodančiam dokumentui panaudojant tik dalį sutvarkyto atliekų kiekio (žr. skyrelį „Redaguoti sutvarkytų baterijų ir akumuliatorių atliekų įrašą“).   



   GPAIS vartotojo vadovas   

    180/274  

   



   GPAIS vartotojo vadovas   

    181/274  

7. Įrašo (sutvarkytų atliekų) pridėjimo formoje galite filtruoti įrašus pagal požymius: [Įrodančio dokumento, kuriuo remiamasi, Nr.], [Atlieka], 

[Atliekų tvarkymo teritorija]. Įrašykite norimas reikšmes, paspauskite mygtuką [ ] ir  bus surasti atitinkami įrašai. Paspauskite prie filtro 

paieškos esantį mygtuką [ ] bus išvalomas visas filtras.    



   GPAIS vartotojo vadovas   

    182/274  

 

8. Pasirinkite norimus įrašus (eilutes), kuriais remiantis išrašysite įrodantį dokumentą.  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    183/274  

 

10. GPAIS grąžins jus į įrodančio dokumento rengimo formą.  

  

9.   Paspauskite mygtuką  [ Įtraukti ] .   



   GPAIS vartotojo vadovas   

    184/274  

 

  

   Papildoma informacija  

✓ įrodančio dokumento rengimo formoje matote papildomą informaciją – [Įkainis, Eur/t].  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    185/274  

4.2.4.2 Redaguoti sutvarkytų baterijų ir akumuliatorių atliekų įrašą  

Norėdami redaguoti sutvarkytų baterijų ir akumuliatorių atliekų įrašą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Sukurtame įrodančiame dokumente pasirinkite skiltį [Sutvarkytos atliekos].  

2. Sutvarkytų baterijų ir akumuliatorių atliekų sąraše prie norimo redaguoti įrašo paspauskite mygtuką [ ]. Atsidaro įrašo redagavimo forma.  

 

3. Galite redaguoti šį duomenų laukelį: [Sutvarkytas atliekų kiekis, t] ir [Įkainis, Eur/t].  

4. Atlikite norimus pakeitimus, paspauskite mygtuką [ ] ir įrašo pakeitimai bus išsaugoti.   

5. Jeigu norite atliktus pakeitimus atšauki, paspauskite mygtuką [ ] ir įrašo redagavimas bus atšauktas.  

     Papildoma informacija  

✓  [Sutvarkytų atliekų kiekis, t] –  galite nurodyti mažesnį, ne neigiamą skaičių, kuris nusako sutvarkytą atliekų kiekį 

tonomis  

✓ Prie duomenų lauko [Įkainis, Eur/t] rodoma kontekstinė pagalba su tekstu „Pagal dokumento/patvirtinimo siuntėjo 

gautą sumą iš dokumento gavėjo. Jeigu už atliekas sumoka dokumento siuntėjas, įkainis nurodomas su „-“ ženklu.“. 



   GPAIS vartotojo vadovas   

    186/274  

4.2.4.3 Pašalinti sutvarkytų baterijų ir akumuliatorių atliekų įrašą  

Norėdami pašalinti sutvarkytų baterijų ir akumuliatorių atliekų įrašą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Sutvarkytų baterijų ir akumuliatorių atliekų sąraše prie norimo pašalinti įrašo paspauskite mygtuką [ ] ir įrašas bus pašalintas.  

2. GPAIS pateikia klausimą „Ar tikrai norite pašalinti sutvarkytą atlieką?“.  

3. Paspauskite mygtuką [Šalinti].  

  

   Papildoma informacija  

✓ Pašalinti įrašą galima tik tada, kai įrodančio dokumento būsena yra „Išsaugotas“.  

4.2.4.4 Peržiūrėti įrodančio dokumento įrašų duomenis (baterijų ir akumuliatorių srautas)  

1. Jeigu pradėtą rengti įrodantį dokumentą norite užbaigti vėliau, paspauskite mygtuką [Išsaugoti].  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    187/274  

 

2. Įrodančių dokumentų sąraše pasirinkę norimą peržiūrėti ar baigti rengti dokumentą paspauskite mygtuką [Peržiūrėti] (Žr. skyrelį „4.3. 

Surinkėjo/mišrių komunalinių atliekų apdorotojo įrodančių dokumentų sąrašo peržiūra“).  

3. Atsidariusiame įrodančiame dokumente galite peržiūrėti sutvarkytų baterijų ir akumuliatorių atliekų duomenis: [Apmokestinamojo gaminio 

rūšis], [Įrodančio dokumento, kuriuo remiamasi, Nr.], [Atlieka], [Atliekų tvarkymo teritorija], [Sutvarkytas atliekų kiekis, t], [Įkainis, Eur/t]. 

Taip pat galite įtraukti sutvarkytas atliekas.  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    188/274  

 

4.2.5 SURINKĖJO/MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ APDOROTOJO ĮRODANČIO DOKUMENTO RENGIMAS 

APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ (IŠSKYRUS BATERIJAS IR AKUMULIATORIUS) SRAUTE  

4.2.5.1 Sutvarkytų apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) atliekų naujo įrašo pridėjimas  

Sukūrus apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) srauto įrodantį dokumentą, jums pateikiama įrodančio dokumento rengimo 

forma. Norėdami pridėti sutvarkytų apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) atliekų naują įrašą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Sukurtame įrodančiame dokumente paspauskite mygtuką [Įtraukti sutvarkytas atliekas].  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    189/274  

 

2. Atsidaro įrašo (sutvarkytų atliekų) pridėjimo forma, kurioje matomi duomenų laukai: [Įtraukti], [Įrodančio dokumento, kuriuo remiamasi, Nr.], 

[Atlieka], [Atliekų tvarkymo teritorija], [Sutvarkytas atliekų kiekis, t].  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    190/274  

 

3. Atsidariusioje formoje matote visus naudotojo (perdirbėjo)/eksportuotojo šiam surinkėjui/mišrių komunalinių atliekų apdorotojui išrašytus 

įrodančius dokumentus (sutvarkytas apmokestinamųjų gaminių atliekas), kurių gaminių srautas, ataskaitiniai metai, apmokestinamasis gaminys 

sutampa su rengiamo įrodančio dokumento duomenimis (atsidariusioje formoje domenų koreguoti negalite).  

4. Prie duomenų laukelio [Sutvarkytas atliekų kiekis, t] matote kontekstinę pagalbą su tekstu „Skliausteliuose rodomi pradiniai atliekų kiekiai“, t. y. 

sutvarkytų atliekų pridėjimo formoje matote pradinius konkrečios atliekos kiekius, už kurių sutvarkymą buvo gautas įrodantis dokumentas iš 

naudotojo (perdirbėjo)/eksportuotojo, ir atliekų kiekius (likučius), už kurių sutvarkymą surinkėjas/mišrių komunalinių atliekų apdorotojas dar gali 

išrašytį įrodantį dokumentą.  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    191/274  

5. Pagal nutylėjimą rodomi tik tie įrašai, kuriems neišdalintas visas atliekų kiekis, tačiau taip pat galite pamatyti ir pilnai išdalintas eilutes, tam 

pažymėkite varnelę prie požymio „Rodyti pilnai išdalintas eilutes“.  

 

6. Prie duomenų laukelio [Įtraukti] matote kontekstinę pagalbą su tekstu „Sumažinti įtraukiamą atliekų kiekį galima dokumento rengimo formoje“,  

t. y. pasirinkę norimus įrašus (eilutes), kuriais remiantis išrašysite įrodantį dokumentą, įraše nurodytą atliekų kiekį galite mažinti konkrečiam 

įrodančiam dokumentui panaudojant tik dalį sutvarkyto atliekų kiekio (žr. skyrelį „Redaguoti sutvarkytų apmokestinamųjų gaminių (išskyrus 

baterijas ir akumuliatorius) atliekų įrašą“).  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    192/274  

 

7.   Įrašo (sutvarkytų atliekų) pridėjimo formoje galite filtruoti įrašus pagal požymius: [Įrodančio dokumento, kuriuo remiamasi, Nr.], [Atlieka], 

[Atliekų tvarkymo teritorija]. Įrašykite norimas reikšmes, paspauskite mygtuką [ ] ir  bus surasti atitinkami įrašai. Paspauskite prie filtro 

paieškos esantį mygtuką [ ] bus išvalomas visas filtras.   

 

 

 

  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    193/274  

 

8. Pasirinkite norimus įrašus (eilutes), kuriais remiantis išrašysite įrodantį dokumentą.  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    194/274  

 

10. GPAIS grąžins jus į įrodančio dokumento rengimo formą.  

  

9.   Paspauskite mygtuką  [ Įtraukti ] .   



   GPAIS vartotojo vadovas   

    195/274  

 

  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    196/274  

   Papildoma informacija  

✓ įrodančio dokumento rengimo formoje matote papildomą informaciją – [Įkainis, Eur/t].  

  

4.2.5.2 Redaguoti sutvarkytų apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) atliekų įrašą  

Norėdami redaguoti sutvarkytų apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) atliekų įrašą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Sukurtame įrodančiame dokumente pasirinkite skiltį [Sutvarkytos atliekos].  

2. Sutvarkytų apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) atliekų sąraše prie norimo redaguoti įrašo paspauskite mygtuką [ ]. 

Atsidaro įrašo redagavimo forma. 

  

 

3. Galite redaguoti šį duomenų laukelį: [Sutvarkytas atliekų kiekis, t] ir [Įkainis, Eur/t].  

4. Atlikite norimus pakeitimus, paspauskite mygtuką [ ] ir įrašo pakeitimai bus išsaugoti.   



   GPAIS vartotojo vadovas   

    197/274  

5. Jeigu norite atliktus pakeitimus atšauki, paspauskite mygtuką [ ] ir įrašo redagavimas bus atšauktas.  

    Papildoma informacija   

✓    [Sutvarkytų atliekų kiekis, t] – galite nurodyti mažesnį, ne neigiamą skaičių, kuris nusako sutvarkytą atliekų kiekį tonomis.  

✓ Prie duomenų lauko [Įkainis, Eur/t] rodoma kontekstinė pagalba su tekstu „Pagal dokumento/patvirtinimo siuntėjo gautą 

sumą iš dokumento gavėjo. Jeigu už atliekas sumoka dokumento siuntėjas, įkainis nurodomas su „-“ ženklu.“. 

4.2.5.3 Pašalinti sutvarkytų apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) atliekų įrašą  

Norėdami pašalinti sutvarkytų apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) atliekų įrašą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Sutvarkytų apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) atliekų sąraše prie norimo pašalinti įrašo paspauskite mygtuką [ ] ir 

įrašas bus pašalintas.  

2. GPAIS pateikia klausimą „Ar tikrai norite pašalinti sutvarkytą atlieką?“.  

3. Paspauskite mygtuką [Šalinti].  

  

   Papildoma informacija  

✓ Pašalinti įrašą galima tik tada, kai įrodančio dokumento būsena yra „Išsaugotas“.  

4.2.5.4 Peržiūrėti įrodančio dokumento įrašų duomenis (apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir 

akumuliatorius) srautas)  

1. Jeigu pradėtą rengti įrodantį dokumentą norite užbaigti vėliau, paspauskite mygtuką [Išsaugoti].  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    198/274  

 

2. Įrodančių dokumentų sąraše pasirinkę norimą peržiūrėti ar baigti rengti dokumentą paspauskite mygtuką [Peržiūrėti] (Žr. skyrelį „4.3. 

Surinkėjo/mišrių komunalinių atliekų apdorotojo įrodančių dokumentų sąrašo peržiūra“).   

3. Atsidariusiame įrodančiame dokumente galite peržiūrėti sutvarkytų apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) atliekų 

duomenis: [Apmokestinamojo gaminio rūšis], [Įrodančio dokumento, kuriuo remiamasi, Nr.], [Atlieka], [Atliekų tvarkymo teritorija], 

[Sutvarkytų atliekų kiekis, t], [Įkainis, Eur/t]. Taip pat galite įtraukti sutvarkytas atliekas.   

  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    199/274  

 

4.2.6 SURINKĖJO/MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ APDOROTOJO ĮRODANČIO DOKUMENTO RENGIMAS 

PAKUOČIŲ SRAUTE  

4.2.6.1 Sutvarkytų pakuočių atliekų naujo įrašo pridėjimas  

Sukūrus pakuočių srauto įrodantį dokumentą, jums pateikiama įrodančio dokumento rengimo forma. Norėdami pridėti sutvarkytų pakuočių atliekų 

naują įrašą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Sukurtame įrodančiame dokumente paspauskite mygtuką [Įtraukti sutvarkytas atliekas].  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    200/274  

 

2. Atsidaro įrašo (sutvarkytų atliekų) pridėjimo forma, kurioje matomi duomenų laukai: [Įtraukti], [Įrodančio dokumento, kuriuo remiamasi, Nr.], 

[Atlieka], [Atliekų tvarkymo teritorija], [Perdirbtas pakuočių atliekų kiekis, t] ir [Kitaip panaudotas pakuočių atliekų kiekis, t].  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    201/274  

 

3. Atsidariusioje formoje matote visus naudotojo (perdirbėjo)/eksportuotojo šiam surinkėjui/mišrių komunalinių atliekų apdorotojui išrašytus 

įrodančius dokumentus (sutvarkytas pakuočių atliekas), kurių pakuočių srautas, ataskaitiniai metai, pakuotės rūšis pagal medžiagą sutampa su 

rengiamo įrodančio dokumento duomenimis (atsidariusioje formoje domenų koreguoti negalite).  

4. Prie duomenų laukelių [Perdirbtas pakuočių atliekų kiekis, t] ir [Kitaip panaudotas pakuočių atliekų kiekis, t] matote kontekstinę pagalbą su 

tekstu „Skliausteliuose rodomi pradiniai atliekų kiekiai“, t. y. sutvarkytų atliekų pridėjimo formoje matote pradinius konkrečios atliekos kiekius, už 

kurių sutvarkymą buvo gautas įrodantis dokumentas iš naudotojo (perdirbėjo)/eksportuotojo, ir atliekų kiekius (likučius), už kurių sutvarkymą 

surinkėjas/mišrių komunalinių atliekų apdorotojas dar gali išrašytį įrodantį dokumentą.  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    202/274  

 

5. Pagal nutylėjimą rodomi tik tie įrašai, kuriems neišdalintas visas atliekų kiekis, tačiau taip pat galite pamatyti ir pilnai išdalintas eilutes, tam 

pažymėkite varnelę prie požymio „Rodyti pilnai išdalintas eilutes“.  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    203/274  

 

6. Prie duomenų laukelio [Įtraukti] matote kontekstinę pagalbą su tekstu „Sumažinti įtraukiamą atliekų kiekį galima dokumento rengimo formoje“,  

t. y. pasirinkę norimus įrašus (eilutes), kuriais remiantis išrašysite įrodantį dokumentą, įraše nurodytą atliekų kiekį galite mažinti konkrečiam 

įrodančiam dokumentui panaudojant tik dalį sutvarkyto atliekų kiekio (žr. skyrelį „Redaguoti sutvarkytų pakuočių atliekų įrašą“).  

  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    204/274  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    205/274  

7.   Įrašo (sutvarkytų atliekų) pridėjimo formoje galite filtruoti įrašus pagal požymius: [Įrodančio dokumento, kuriuo remiamasi, Nr.], [Atlieka], 

[Atliekų tvarkymo teritorija]. Įrašykite norimas reikšmes, paspauskite mygtuką [ ] ir  bus surasti atitinkami įrašai. Paspauskite prie filtro 

paieškos esantį mygtuką [ ] bus išvalomas visas filtras.   

 

 

8. Pasirinkite norimus įrašus (eilutes), kuriais remiantis išrašysite įrodantį dokumentą.  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    206/274  

 

10. GPAIS grąžins jus į įrodančio dokumento rengimo formą.  

  

9.   Paspauskite mygtuką  [ Įtraukti ] .   



   GPAIS vartotojo vadovas   

    207/274  

 
  

4.2.6.2 Redaguoti sutvarkytų pakuočių atliekų įrašą  

Norėdami redaguoti sutvarkytų pakuočių atliekų įrašą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Sukurtame įrodančiame dokumente pasirinkite skiltį [Sutvarkytos atliekos].  

2. Sutvarkytų pakuočių atliekų sąraše prie norimo redaguoti įrašo paspauskite mygtuką [ ]. Atsidaro įrašo redagavimo forma. 



   GPAIS vartotojo vadovas   

    208/274  

 

3. Galite redaguoti šiuos duomenų laukelius: [Perdirbtas pakuočių atliekų kiekis, t], [Kitaip panaudotas pakuočių atliekų kiekis, t],  [Perdirbimo 

įkainis, Eur/t] ir [Kito panaudojimo įkainis, Eur/t].  

4. Atlikite norimus pakeitimus, paspauskite mygtuką [ ] ir įrašo pakeitimai bus išsaugoti.   

5. Jeigu norite atliktus pakeitimus atšauki, paspauskite mygtuką [ ] ir įrašo redagavimas bus atšauktas.  

   Papildoma informacija  

  

✓     [Perdirbtas pakuočių atliekų kiekis, t ] – galite nurodyti mažesnį, ne neigiamą skaičių, kuris nusako perdirbtą atliekų kiekį 

tonomis.  

✓     [Kitaip panaudotas pakuočių atliekų kiekis, t] – galite nurodyti mažesnį, ne neigiamą skaičių, kuris nusako kitaip 

panaudotą atliekų kiekį tonomis.  

✓ Bendras [Perdirbtas pakuočių atliekų kiekis, t] ir [Kitaip panaudotas pakuočių atliekų kiekis, t] turi būti didesnis už 0. 

✓ Prie duomenų lauko [Perdirbimo įkainis, Eur/t] ir [Kito panaudojimo įkainis, Eur/t] rodoma kontekstinė pagalba su 

tekstu „Pagal dokumento/patvirtinimo siuntėjo gautą sumą iš dokumento gavėjo. Jeigu už atliekas sumoka dokumento 

siuntėjas, įkainis nurodomas su „-“ ženklu.“.  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    209/274  

4.2.6.3 Pašalinti sutvarkytų pakuočių atliekų įrašą  

Norėdami pašalinti sutvarkytų pakuočių atliekų įrašą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Sutvarkytų pakuočių atliekų sąraše prie norimo pašalinti įrašo paspauskite mygtuką [ ] ir įrašas bus pašalintas.  

2. GPAIS pateikia klausimą „Ar tikrai norite pašalinti sutvarkytą atlieką?“.  

3. Paspauskite mygtuką [Šalinti].  

  

   Papildoma informacija  

✓ Pašalinti įrašą galima tik tada, kai įrodančio dokumento būsena yra „Išsaugotas“.  

4.2.6.4 Peržiūrėti įrodančio dokumento įrašų duomenis (pakuočių srautas)  

1. Jeigu pradėtą rengti įrodantį dokumentą norite užbaigti vėliau, paspauskite mygtuką [Išsaugoti].  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    210/274  

 

2. Įrodančių dokumentų sąraše pasirinkę norimą peržiūrėti ar baigti rengti dokumentą paspauskite mygtuką [Peržiūrėti]. (Žr. skyrelį „4.3. 

Surinkėjo/mišrių komunalinių atliekų apdorotojo įrodančių dokumentų sąrašo peržiūra“).   

3. Atsidariusiame įrodančiame dokumente galite peržiūrėti sutvarkytų pakuočių atliekų duomenis. Taip pat galite įtraukti sutvarkytas atliekas.  
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4.3 SURINKĖJO/MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ APDOROTOJO ĮRODANČIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠO PERŽIŪRA  

1. Funkcionalumas skirtas peržiūrėti konkrečios atliekų tvarkymo vietos įrodančių dokumentų sąrašą. Atliekų tvarkymo vietos kortelėje paspauskite 

ant skilties [Įrodantys dokumentai].  

2. Jeigu pirmą kartą paspauskite ant skilties [Įrodantys dokumentai] anksčiau, negu naudotojas (perdirbėjas)/eksportuotojas išrašė jums įrodantį 

dokumentą, tada naudojant šį funkcionalumą pirmą kartą, matomas užrašas [Duomenų nėra].  
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3. Naudodami funkcionalumą „Įrodantys dokumentai“ vėliau, pirmiausia viename įrodančių dokumentų sąraše matysite jūsų atliekų tvarkymo 

vietoje parengtų, pateiktų, priimtų, atmestų įrodančių dokumentų sąrašą, kuriame nurodyti šie kiekvieno įrodančio dokumento duomenys: 

[Dokumento Nr.], [Dokumento būsenos data], [Dokumento būsena], [Dokumento siuntėjas], [Dokumento gavėjas], [Ataskaitiniai metai], 

[Gaminių/pakuočių srautas].  
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4. Naujausi pagal dokumento būsenos datą įrodantys dokumentai matomi sąrašo viršuje.  

5. Dokumento tipas pateikiamas paspaudus mygtuką  .  
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6. Kadangi tai yra surinkėjo/mišrių komunalinių atliekų apdorotojo įrodantis dokumentas, todėl tas atliekų tvarkytojas, kurio atliekų tvarkymo 

vietoje peržiūrimas įrodančių dokumentų sąrašas (šiame pavyzdyje UAB „Lenergija“) gali būti ir įrodančio dokumento siuntėjas ir įrodančio 

dokumento gavėjas.  

 

7. Įrodančių dokumentų sąrašo peržiūros lange esančiais įrankiais galite susikurti jums patogų lango vaizdą (matyti daugiau įrašų puslapyje), taip pat 

judėti iš vieno puslapio į kitą.  
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8. Jeigu norite peržiūrėti konkretaus įrodančio dokumento duomenis, pavyzdžiui norite baigti jį rengti, pasirinkto įrodančio dokumento eilutėje 

spauskite mygtuką [Peržiūrėti].  
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9. Tam, kad norimą įrodantį dokumentą surastumėte paprasčiau, įrodančių dokumentų sąraše pateikiamas reikšmių filtras, kuriame įrašius tam 

tikras reikšmes ir paspaudus mygtuką [Filtruoti] bus surastas atitinkamas įrodantis dokumentas.  
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10. Galimos filtravimo reikšmės:  

10.1. [Mano dalyvavimas] – pasirinkite reikšmę iš sąrašo: „Visi“, „Dokumento siuntėjas“, „Dokumento gavėjas“. Jei pasirenkate reikšmę 

„Visi“, tai papildomo filtravimo neatliekama. Jei pasirenkate kitą reikšmę, atrenkami įrodantys dokumentai pagal pateiktą užklausą, 

pvz. išfiltruojami visi įrodantys dokumentai, kuriuose dalyvaujate kaip įrodančio dokumento siuntėjas;  

10.2. [Dokumento tipas] – pasirinkite reikšmę iš įrodančių dokumentų tipų sąrašo: „Visi“, „Naudotojo (perdirbėjo)/Eksportuotojo gaminių 

ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantis dokumentas“ ir „Surinkėjo/Mišrių komunalinių atliekų apdorotojo gaminių ir (ar) 

pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantis dokumentas“. Jei pasirinkta reikšmė „Visi“, tai jokio papildomo filtravimo neatliekama. Jei 

pasirenkate kitą reikšmę, tai rodomi tik tie įrodantys dokumentai, kurių tipas atitinka pasirinktą reikšmę;   

10.3. [Dokumento Nr.] – įveskite konkretaus įrodančio (-ų) dokumento (-ų) numerio fragmentą;  

10.4. [Dokumento dalyviai] – įveskite įrodančio dokumento dalyvio (siuntėjo ar gavėjo) kodo ar pavadinimo fragmentą. Prie šio duomenų 

lauko rodoma kontekstinė pagalba su tekstu „Dokumento siuntėjo/gavėjo įmonės kodo ar pavadinimo, ar vardo, ar pavardės 

fragmentas“;  

10.5. [Dokumento būsena] – pasirinkite reikšmę iš sąrašo, kuriame pateikiamos galimos įrodančių dokumentų būsenos: „Visos“, 

„Išsaugotas“, „Pateiktas“, „Priimtas“, „Atmestas“;  
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10.6. [Gaminių/pakuočių srautas] – pasirenkite gaminį/pakuotę už kurių sutvarkymą įrodančius dokumentus norite matyti;  

10.7. [Ataskaitiniai metai] – pasirinkite reikšmę iš atskaitinių metų sąrašo, t. y. kokių metų įrodančius dokumentus norite matyti.  

  

11. Pavyzdžiui, pasirinkus norimą įrodančio dokumento tipą ir būseną iš visų įrodančių dokumentų išrenka tuos, kurie atitiko filtravimo reikšmes.  
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4.4 SURINKĖJO/MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ APDOROTOJO ĮRODANČIO DOKUMENTO FORMOS PERŽIŪRA  

1. Įrodančių dokumentų sąraše pasirinkite dokumentą, kurio tipas yra „Surinkėjo/mišrių komunalinių atliekų apdorotojo gaminių ir (ar) pakuočių 

atliekų sutvarkymą įrodantis dokumentas“ (nepamirškite naudoti filtravimo funkcionalumo).  

2. Konkretaus įrodančio dokumento peržiūrai pasirinkto įrodančio dokumento eilutėje spauskite mygtuką [Peržiūrėti].  

3. Peržiūrėti galite visų būsenų įrodančius dokumentus.  

 

4. Įrodantį dokumentą sudaro trijų dalių informacija: a) bendri įrodančio dokumento duomenys (numeris, formavimo data ir kita), b) dokumento 

siuntėjo ir gavėjo duomenys (informacija skiriasi priklausomai nuo dokumento siuntėjo ir gavėjo tipo), c) duomenys apie sutvarkytas atliekas 

(informacija skiriasi priklausomai nuo gaminių/pakuočių srauto).  
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5.   Į rodančio dokumento  peržiūros formoje galite peržiūrėti įrodančio dokumento būsenų istoriją. Paspauskite mygtuką  [ ] .   
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6. Būsenų istorijos lange matoma būsenos data, būsena, asmuo, kuris keitė įrodančio dokumento būseną   
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4.5 SURINKĖJO/MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ APDOROTOJO ĮRODANČIO DOKUMENTO ŠALINIMAS, PATEIKIMAS, 

PRIĖMIMAS/ATMETIMAS  

4.5.1 Surinkėjo/mišrių komunalinių atliekų apdorotojo įrodančio dokumento šalinimas  

Funkcionalumas skirtas pašalinti sukurtą įrodantį dokumentą. Norėdami pašalinti įrodantį dokumentą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Dokumento peržiūros formoje paspausti mygtuką [Šalinti].   

SVARBU! Įrodantį dokumentą galima pašalinti tik tuomet, kai jo būsena yra „Išsaugotas“.  
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2. Atidaromas įrodančio dokumento šalinimo patvirtinimo langas.  

3. GPAIS pateikia klausimą „Ar tikrai norite pašalinti įrodantį dokumentą numeris {nurodytas konkretaus įrodančio dokumento numeris}?“.  
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4. Paspauskite mygtuką [Šalinti].  

  

5. Įrodantis dokumentas pašalinamas.  

6. Jeigu dokumento būsena yra „Pateiktas“, „Atmestas“ ar „Priimtas“ įrodančio dokumento peržiūros formoje mygtuko [Šalinti] nelieka.  
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4.5.2 Surinkėjo/mišrių komunalinių atliekų apdorotojo įrodančio dokumento pateikimas  

Funkcionalumas skirtas pateikti sukurtą įrodantį dokumentą. Norėdami teikti įrodantį dokumentą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Dokumento peržiūros formoje paspauskite mygtuką [Pateikti].  

SVARBU! Įrodantį dokumentą galima pateikti tik tokiu atveju, kai dokumentas turi būseną „Išsaugotas“.   
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2. Atidaromas įrodančio dokumento pateikimo patvirtinimo langas.  
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3. GPAIS pateikia klausimą „Ar tikrai norite pateikti įrodantį dokumentą numeris {nurodytas konkretaus įrodančio dokumento numeris}?“.  

4. Paspauskite mygtuką [Teikti].  

  

5. Įrodančio dokumento būsena bus pakeista iš „Išsaugotas“ į „Pateiktas“.  
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6. Įrodančio dokumento pateikimo metu GPAIS patikrina ar dokumentas gali būti pateikiamas:  

6.1. Įrodantį dokumentą galima pateikti jeigu jo būsena „Išsaugotas“;  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    230/274  

6.2. Įrodančiame dokumente turi būti nurodyta bent viena atlieka.  

7. Kai pateiksite įrodantį dokumentą, jo gavėjas (GI arba GI organizacija/Užstato administratorius) gaus el. pranešimą, kuriame bus nurodyta:  

„El. pranešimo turinys: „Informuojame, kad jums patvirtinti pateiktas {Dokumento tipas}:  

• dokumento Nr.: {Dokumento numeris};  

• dokumento siuntėjas: {Dokumento siuntėjo pavadinimas};  

• dokumento gavėjas: {Dokumento gavėjo pavadinimas}.  

• gaminių/pakuočių srautas: {Dokumento gaminių/pakuočių srautas bei papildoma gaminio informacija};  

• ataskaitiniai metai: {Dokumento ataskaitiniai metai}.”  

8. Pranešimas siunčiamas dokumento gavėjo profilyje nurodytu el. pašto adresu bei visiems dokumento gavėjo atstovams.  

4.5.3 Surinkėjo/mišrių komunalinių atliekų apdorotojo įrodančio dokumento priėmimas/atmetimas  

Funkcionalumas skirtas priimti arba atmesti patvirtinimui gautą surinkėjo/mišrių komunalinių atliekų apdorotojo įrodantį dokumentą. Įrodančio 

dokumento priėmimą/atmetimą inicijuoja dokumento gavėjas, t. y. GI arba GI organizacija/Užstato administratorius.  

Atsižvelgiant į tai, kad šie mokymai skirti atliekų tvarkytojams, toliau nebus demonstruojami GI arba GI organizacijos/Užstato administratoriaus 

veiksmai GPAIS priimant/atmetant įrodančius dokumentus.  

GI arba GI organizacijai/Užstato administratoriui priėmus/atmetus įrodantį dokumentą:  

1. Įrodančio dokumento būsena bus pakeista iš „Pateiktas“ į „Priimtas“ arba iš „Pateiktas“  į „Atmestas“  

2. Kai GII arba GI organizacija/Užstato administratorius priims įrodantį dokumentą jūs gausite el. pranešimą, kuriame bus nurodyta:  

„Informuojame, kad jūsų teiktas {Dokumento tipas} buvo patvirtintas:  

• dokumento Nr. {Dokumento numeris};  

• dokumento siuntėjas {Dokumento siuntėjo pavadinimas};  dokumento gavėjas {Dokumento gavėjo 

pavadinimas}.  
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• gaminių/pakuočių srautas {Dokumento gaminių/pakuočių srautas bei papildoma gaminio informacija}; 

 ataskaitiniai metai: {Dokumento ataskaitiniai metai}.“  

  

3. Kai GII arba GI organizacija/Užstato administratorius atmes įrodantį dokumentą jūs gausite el. pranešimą, kuriame bus nurodyta:  

„Informuojame, kad jūsų teiktas {Dokumento tipas} buvo atmestas:  

• dokumento Nr. {Dokumento numeris};  

• dokumento siuntėjas {Dokumento siuntėjo pavadinimas};  dokumento gavėjas {Dokumento gavėjo pavadinimas}.  

• gaminių/pakuočių srautas {Dokumento gaminių/pakuočių srautas bei papildoma gaminio informacija};  

• ataskaitiniai metai {Dokumento ataskaitiniai metai}.“  

  

4. Pranešimas siunčiamas surinkėjo/mišrių komunalinių atliekų apdorotojo profilyje nurodytu el. pašto adresu bei visiems dokumento siuntėjo 

atstovams.  

 

5 NAUDOTOJO (RŪŠIUOTOJO) GAMINIŲ IR (AR) PAKUOČIŲ ATLIEKŲ SUTVARKYMĄ ĮRODANTIS 

DOKUMENTAS [RŪŠIUOTOJO (LAIKYTOJO) SUSIEJANTIS PALIUDIJIMAS] 

 

Pirmiausia naudotojo (rūšiuotojo) gaminių ir (ar) pakuočių atliekų įrodančių dokumentų sąraše peržiūrėti turimus iš naudotojų (perdirbėjų) ir (ar) 

eksportuotojų gautus įrodančius dokumentus, kuriuos panaudosite, arba rengti naudotojo (rūšiuotojo) gaminių ir (ar) pakuočių atliekų įrodantį dokumentą ir 

GPAIS matysite, kokiam atliekų (pagal gaminių/pakuočių srautą, EEĮ kategoriją, apmokestinamą gaminį ar pakuotę pagal medžiagos rūšį) kiekiui galite išrašyti 

įrodantį dokumentą.  

 

5.1 NAUDOTOJO (RŪŠIUOTOJO) GAMINIŲ IR (AR) PAKUOČIŲ ATLIEKŲ ĮRODANČIO DOKUMENTO SUKŪRIMAS  

 

Norėdami GPAIS sukurti įrodantį dokumentą, atlikite šiuos veiksmus:  
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5.1.1. Prisijungus prie GPAIS pasirinkite atliekų tvarkytojams skirtą modulį, konkrečią naudotojo (rūšiuotojo) atliekų tvarkymo vietą ir atsidariusiame meniu 
pasirinkite skiltį [Įrodantys dokumentai] (jeigu pirmą kartą prisijungsite anksčiau, negu gavote pirmą įrodantį dokumentą, tada matysite užrašą 
„Duomenų nėra“. Visais kitais atvejais matysite jums pateiktų ar jūsų parengtų įrodančių dokumentų sąrašą).  

 

 
5.1.2. Atsidariusiame įrodančių dokumentų sukūrimo lange paspauskite mygtuką [Rengti įrodantį dokumentą].  
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Papildoma informacija  

✓ Atliekų tvarkytojas gali rengti įrodantį dokumentą GPAIS jeigu yra ar buvo įtrauktas į Tvarkytojų  sąrašą ATVR.  

 

5.1.3. Užpildykite atsidariusią įrodančio dokumento sukūrimo formą:  

5.1.3.1.  Pažymėkite požymį [Naudotojo (rūšiuotojo) gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantis dokumentas];  

5.1.3.2. Užpildykite privalomą duomenų lauką [Dokumento gavėjo tipas];  
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5.1.3.3. Pasirinkite duomenų lauko [Dokumento gavėjo tipas] reikšmę iš pateikto sąrašo: „Surinkėjas/Mišrių komunalinių atliekų apdorotojas (pats 

dokumento siuntėjas)“, „Surinkėjas/Mišrių komunalinių atliekų apdorotojas (kitas subjektas)“;  

 

 

 

 



   GPAIS vartotojo vadovas   

    235/274  

 

 

5.1.3.4. Užpildykite privalomus duomenų laukus [Atliekų tvarkymo sutartis], [Gaminių/pakuočių srautas], [Ataskaitiniai metai].  

5.1.3.5. Duomenų lauko [Atliekų tvarkymo sutartis] užpildymui pasirinkite atliekų tvarkymo sutartį  iš dokumento siuntėjo atliekų tvarkymo sutarčių sąrašo, 

kur sutarties tipas priklauso nuo dokumento gavėjo tipo. Dokumento gavėjo tipas yra [Surinkėjas/Mišrių komunalinių atliekų apdorotojas (kitas 

subjektas)], tai sutarties tipas turi būti [LR atliekų tvarkytojų sutartis dėl atliekų tvarkymo]; 

5.1.3.6. Pasirinkite duomenų lauko [Gaminių/pakuočių srautas] reikšmę iš pateikto sąrašo: „Alyvos“, „Transporto priemonės“, „Elektros ir elektroninė įranga“, 

„Baterijos ir akumuliatoriai“, „Apmokestinamieji gaminiai (išskyrus baterijas ir akumuliatorius)“, „Pakuotės“. 
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SVARBU!!! Naudotojo (rūšiuotojo) gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantį dokumentą galima rengti tik su pakuočių srautu. Bandant kurti su kitu 

srautu šį dokumentą sistema dokumento nesukurs ir pateiks klaidos pranešimą:  
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Kai pasirenkate [Pakuotės] srautą, privalote nurodyti [Pakuočių rūšis pagal medžiagą], kurią pasirenkate iš pateikiamo sąrašo;   
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5.1.3.7. Pasirinkite duomenų lauko [Ataskaitiniai metai] reikšmę iš pateikto sąrašo.  

Papildoma informacija  

✓ Už ataskaitinius metus išrašyti įrodantį dokumentą galima ataskaitinių metų eigoje arba pasibaigus ataskaitiniams metams iki nustatyto termino.   

 

5.1.4. Užpildę įrodančio dokumento sukūrimo formą paspauskite mygtuką [Rengti].  
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5.1.5. GPAIS sukuria įrodantį dokumentą (pavyzdyje [Dokumento gavėjo tipas] yra „Surinkėjas/Mišrių komunalinių atliekų apdorotojas (kitas subjektas)“) 

 

 

5.1.6. Įrodančio dokumento būsena - „Išsaugotas“.  

5.1.7. Įrodančio dokumento numeryje užfiksuota įrodančio dokumento informacija.  
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Papildoma informacija  

✓ Dokumento numeris sudaromas iš 20 simbolių.   

1-2 simboliai - ataskaitinio laikotarpio metai (du paskutiniai metų skaitmenys), kuriems išrašytas įrodantis 

dokumentas (pvz., 18).  

3-4 simboliai - gaminių/pakuočių srautą nusakantis dviženklis kodas.   

• EEĮ atveju kiekvienai EEĮ kategorijai suteikiamas skirtingas dviženklis kodas.  

• AG ir BA atveju kiekvienai AG rūšiai suteikiamas skirtingas dviženklis kodas.   

• Pakuočių atveju kiekvienai pakuočių rūšiai pagal medžiagą suteikiamas skirtingas dviženklis kodas.  

• Alyvos atveju - "68" .  

• Transporto priemonių atveju - "98".  

5-6 simboliai - AAD vadybos kodas pvz., Alytus - AL, Kaunas - KA. AAD vadybos kodas nustatomas pagal 

dokumento siuntėjo atliekų tvarkymo vietos savivaldybės priklausomybę AAD vadybai.   

7-10 simboliai - dokumento eilės numeris (pvz., 0023). Kiekvienam gaminių/pakuočių srautui, EEĮ 

kategorijai, AG rūšiai, Pakuočių rūšiai pagal medžiagą turi būti atskira eilės numeracija. Kiekvienais naujais 

metais eilė pradedama skaičiuoti nuo 0001.  

13 ir 16 simboliai - horizontalus brūkšnys "-".  

14 -15 simboliai - dokumento siuntėjo JA kodo arba FA kodo paskutiniai 4 skaitmenys.  

17-20 simboliai - dokumento gavėjo JA kodo arba FA kodo paskutiniai 4 skaitmenys.  

 

5.1.8. Jeigu kuriant įrodantį dokumentą suklysite, pvz. pasirinksite gaminių/pakuočių srautą, kurio išrašymui neturite teisės, sistema rodys klaidos 

pranešimus, kuriuose bus paaiškinta, kodėl GPAIS neleidžia sukurti įrodančio dokumento.  
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5.2 NAUDOTOJO (RŪŠIUOTOJO) GAMINIŲ IR (AR) PAKUOČIŲ ATLIEKŲ ĮRODANČIO DOKUMENTO RENGIMAS 

Kai sukuriate įrodantį dokumentą, kurio tipas yra [Naudotojo (rūšiuotojo) gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantis dokumentas], atsidaro 

dokumento rengimo forma.  

 

5.2.6 NAUDOTOJO (RŪŠIUOTOJO) GAMINIŲ IR (AR) PAKUOČIŲ ATLIEKŲ ĮRODANČIO DOKUMENTO RENGIMAS 

PAKUOČIŲ SRAUTE  

5.2.6.1 Sutvarkytų pakuočių atliekų naujo įrašo pridėjimas  

Sukūrus pakuočių srauto įrodantį dokumentą, jums pateikiama įrodančio dokumento rengimo forma. Norėdami pridėti sutvarkytų pakuočių atliekų 

naują įrašą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Sukurtame įrodančiame dokumente paspauskite mygtuką [Įtraukti sutvarkytas atliekas].  
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2. Atsidaro įrašo (sutvarkytų atliekų) pridėjimo forma, kurioje matomi duomenų laukai: [Įtraukti], [Įrodančio dokumento, kuriuo remiamasi, Nr.], 

[Atlieka], [Atliekų tvarkymo teritorija], [Perdirbtas pakuočių atliekų kiekis, t] ir [Kitaip panaudotas pakuočių atliekų kiekis, t].  
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3. Atsidariusioje formoje matote visus naudotojo (perdirbėjo)/eksportuotojo šiam naudotojui (rūšiuotojui) išrašytus įrodančius dokumentus (sutvarkytas 

pakuočių atliekas), kurių pakuočių srautas, ataskaitiniai metai, pakuotės rūšis pagal medžiagą sutampa su rengiamo įrodančio dokumento duomenimis 

(atsidariusioje formoje domenų koreguoti negalite).  

4. Prie duomenų laukelių [Perdirbtas pakuočių atliekų kiekis, t] ir [Kitaip panaudotas pakuočių atliekų kiekis, t] matote kontekstinę pagalbą su tekstu 

„Skliausteliuose rodomi pradiniai atliekų kiekiai“, t. y. sutvarkytų atliekų pridėjimo formoje matote pradinius konkrečios atliekos kiekius, už kurių 

sutvarkymą buvo gautas įrodantis dokumentas iš naudotojo (perdirbėjo)/eksportuotojo, ir atliekų kiekius (likučius), už kurių sutvarkymą naudotojas 

(rūšiuotojas) dar gali išrašytį įrodantį dokumentą.  

  



   GPAIS vartotojo vadovas   

    247/274  

 

5. Pagal nutylėjimą rodomi tik tie įrašai, kuriems neišdalintas visas atliekų kiekis, tačiau taip pat galite pamatyti ir pilnai išdalintas eilutes, tam pažymėkite 

varnelę prie požymio „Rodyti pilnai išdalintas eilutes“.  
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6. Prie duomenų laukelio [Įtraukti] matote kontekstinę pagalbą su tekstu „Sumažinti įtraukiamą atliekų kiekį galima dokumento rengimo formoje“, t. y. 

pasirinkę norimus įrašus (eilutes), kuriais remiantis išrašysite įrodantį dokumentą, įraše nurodytą atliekų kiekį galite mažinti konkrečiam įrodančiam 

dokumentui panaudojant tik dalį sutvarkyto atliekų kiekio (žr. skyrelį „Redaguoti sutvarkytų pakuočių atliekų įrašą“).  
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7.   Įrašo (sutvarkytų atliekų) pridėjimo formoje galite filtruoti įrašus pagal požymius: [Įrodančio dokumento, kuriuo remiamasi, Nr.], [Atlieka], [Atliekų 

tvarkymo teritorija]. Įrašykite norimas reikšmes, paspauskite mygtuką [ ] ir  bus surasti atitinkami įrašai. Paspauskite prie filtro paieškos esantį 

mygtuką [ ] bus išvalomas visas filtras.   

 

 

8. Pasirinkite norimus įrašus (eilutes), kuriais remiantis išrašysite įrodantį dokumentą.  
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10. GPAIS grąžins jus į įrodančio dokumento rengimo formą.  

  

9.   Paspauskite mygtuką  [ Įtraukti ] .   
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5.2.6.2 Redaguoti sutvarkytų pakuočių atliekų įrašą  

Norėdami redaguoti sutvarkytų pakuočių atliekų įrašą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Sukurtame įrodančiame dokumente pasirinkite skiltį [Sutvarkytos atliekos].  

2. Sutvarkytų pakuočių atliekų sąraše prie norimo redaguoti įrašo paspauskite mygtuką [ ]. Atsidaro įrašo redagavimo forma: 

 



   GPAIS vartotojo vadovas   

    253/274  

 

 

3. Galite redaguoti šiuos duomenų laukelius: [Perdirbtas pakuočių atliekų kiekis, t], [Kitaip panaudotas pakuočių atliekų kiekis, t],  [Perdirbimo įkainis, 

Eur/t] ir [Kito panaudojimo įkainis, Eur/t].  

4. Atlikite norimus pakeitimus, paspauskite mygtuką [ ] ir įrašo pakeitimai bus išsaugoti.   

5. Jeigu norite atliktus pakeitimus atšauki, paspauskite mygtuką [ ] ir įrašo redagavimas bus atšauktas.  

   Papildoma informacija  

 

✓ [Perdirbtas pakuočių atliekų kiekis, t ] – galite nurodyti mažesnį, ne neigiamą skaičių, kuris nusako perdirbtą atliekų kiekį 

tonomis.  

✓ [Kitaip panaudotas pakuočių atliekų kiekis, t] – galite nurodyti mažesnį, ne neigiamą skaičių, kuris nusako kitaip 

panaudotą atliekų kiekį tonomis.  

✓ Bendras [Perdirbtas pakuočių atliekų kiekis, t] ir [Kitaip panaudotas pakuočių atliekų kiekis, t] turi būti didesnis už 0.  
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✓ Prie duomenų laukelio [Perdirbimo įkainis, Eur/t] ir [Kito panaudojimo įkainis, Eur/t] rodoma kontekstinė pagalba su 

tekstu „Pagal dokumento/patvirtinimo siuntėjo gautą sumą iš dokumento gavėjo. Jeigu už atliekas sumoka dokumento 

siuntėjas, įkainis nurodomas su „-“ ženklu.“. 

4.2.6.3 Pašalinti sutvarkytų pakuočių atliekų įrašą  

Norėdami pašalinti sutvarkytų pakuočių atliekų įrašą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Sutvarkytų pakuočių atliekų sąraše prie norimo pašalinti įrašo paspauskite mygtuką [ ] ir įrašas bus pašalintas.  

2. GPAIS pateikia klausimą „Ar tikrai norite pašalinti sutvarkytą atlieką?“.  

3. Paspauskite mygtuką [Šalinti].  

  

   Papildoma informacija  

✓ Pašalinti įrašą galima tik tada, kai įrodančio dokumento būsena yra „Išsaugotas“.  
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5.2.6.4 Peržiūrėti įrodančio dokumento įrašų duomenis (pakuočių srautas)  

1. Jeigu pradėtą rengti įrodantį dokumentą norite užbaigti vėliau, paspauskite mygtuką [Išsaugoti].  

 

2. Įrodančių dokumentų sąraše pasirinkę norimą peržiūrėti ar baigti rengti dokumentą paspauskite mygtuką [Peržiūrėti]. (Žr. skyrelį „5.3. 

Naudotojo (rūšiuotojo) gaminių ir (ar) pakuočių atleikų įrodančių dokumentų sąrašo peržiūra“).   

3. Atsidariusiame įrodančiame dokumente galite peržiūrėti sutvarkytų pakuočių atliekų duomenis. Taip pat galite įtraukti sutvarkytas atliekas.  
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5.3 NAUDOTOJO (RŪŠIUOTOJO) GAMINIŲ IR (AR) PAKUOČIŲ ATLIEKŲ ĮRODANČIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠO PERŽIŪRA  

1. Funkcionalumas skirtas peržiūrėti konkrečios atliekų tvarkymo vietos įrodančių dokumentų sąrašą. Atliekų tvarkymo vietos kortelėje paspauskite 

ant skilties [Įrodantys dokumentai].  

2. Jeigu pirmą kartą paspauskite ant skilties [Įrodantys dokumentai] anksčiau, negu naudotojas (perdirbėjas)/eksportuotojas išrašė jums įrodantį 

dokumentą, tada naudojant šį funkcionalumą pirmą kartą, matomas užrašas [Duomenų nėra].  
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3. Naudodami funkcionalumą „Įrodantys dokumentai“ vėliau, pirmiausia viename įrodančių dokumentų sąraše matysite jūsų atliekų tvarkymo 

vietoje parengtų, pateiktų, priimtų, atmestų įrodančių dokumentų sąrašą, kuriame nurodyti šie kiekvieno įrodančio dokumento duomenys: 

[Dokumento Nr.], [Dokumento būsenos data], [Dokumento būsena], [Dokumento siuntėjas], [Dokumento gavėjas], [Ataskaitiniai metai], 

[Gaminių/pakuočių srautas].  
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4. Naujausi pagal dokumento būsenos datą įrodantys dokumentai matomi sąrašo viršuje.  

5. Dokumento tipas pateikiamas paspaudus mygtuką  .  
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6. Įrodančių dokumentų sąrašo peržiūros lange esančiais įrankiais galite susikurti jums patogų lango vaizdą (matyti daugiau įrašų puslapyje), taip pat 

judėti iš vieno puslapio į kitą.  
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7. Jeigu norite peržiūrėti konkretaus įrodančio dokumento duomenis, pavyzdžiui norite baigti jį rengti, pasirinkto įrodančio dokumento eilutėje 

spauskite mygtuką [Peržiūrėti].  
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8. Tam, kad norimą įrodantį dokumentą surastumėte paprasčiau, įrodančių dokumentų sąraše pateikiamas reikšmių filtras, kuriame įrašius tam 

tikras reikšmes ir paspaudus mygtuką [Filtruoti] bus surastas atitinkamas įrodantis dokumentas.  
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9. Galimos filtravimo reikšmės:  

9.1. [Mano dalyvavimas] – pasirinkite reikšmę iš sąrašo: „Visi“, „Dokumento siuntėjas“, „Dokumento gavėjas“. Jei pasirenkate reikšmę 

„Visi“, tai papildomo filtravimo neatliekama. Jei pasirenkate kitą reikšmę, atrenkami įrodantys dokumentai pagal pateiktą užklausą, 

pvz. išfiltruojami visi įrodantys dokumentai, kuriuose dalyvaujate kaip įrodančio dokumento siuntėjas;  

9.2. [Dokumento tipas] – pasirinkite reikšmę iš įrodančių dokumentų tipų sąrašo: „Visi“, „Naudotojo (perdirbėjo)/Eksportuotojo gaminių 

ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantis dokumentas“, „Surinkėjo/Mišrių komunalinių atliekų apdorotojo gaminių ir (ar) pakuočių 

atliekų sutvarkymą įrodantis dokumentas“ ir „Naudotojo (rūšiuotojo) gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantis 

dokumentas“. Jei pasirinkta reikšmė „Visi“, tai jokio papildomo filtravimo neatliekama. Jei pasirenkate kitą reikšmę, tai rodomi tik tie 

įrodantys dokumentai, kurių tipas atitinka pasirinktą reikšmę;   

9.3. [Dokumento Nr.] – įveskite konkretaus įrodančio (-ų) dokumento (-ų) numerio fragmentą;  

9.4. [Dokumento dalyviai] – įveskite įrodančio dokumento dalyvio (siuntėjo ar gavėjo) kodo ar pavadinimo fragmentą. Prie šio duomenų 

lauko rodoma kontekstinė pagalba su tekstu „Dokumento siuntėjo/gavėjo įmonės kodo ar pavadinimo, ar vardo, ar pavardės 

fragmentas“;  
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9.5. [Dokumento būsena] – pasirinkite reikšmę iš sąrašo, kuriame pateikiamos galimos įrodančių dokumentų būsenos: „Visos“, 

„Išsaugotas“, „Pateiktas“, „Priimtas“, „Atmestas“;  

9.6. [Gaminių/pakuočių srautas] – pasirenkite gaminį/pakuotę už kurių sutvarkymą įrodančius dokumentus norite matyti;  

9.7. [Ataskaitiniai metai] – pasirinkite reikšmę iš atskaitinių metų sąrašo, t. y. kokių metų įrodančius dokumentus norite matyti.  

  

10. Pavyzdžiui, pasirinkus norimą įrodančio dokumento tipą ir būseną iš visų įrodančių dokumentų išrenka tuos, kurie atitiko filtravimo reikšmes.  
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5.4 NAUDOTOJO (RŪŠIUOTOJO) GAMINIŲ IR (AR) PAKUOČIŲ ATLIEKŲ ĮRODANČIO DOKUMENTO FORMOS PERŽIŪRA  

1. Įrodančių dokumentų sąraše pasirinkite dokumentą, kurio tipas yra „Naudotojo (rūšiuotojo) gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantis 

dokumentas“ (nepamirškite naudoti filtravimo funkcionalumo).  

2. Konkretaus įrodančio dokumento peržiūrai pasirinkto įrodančio dokumento eilutėje spauskite mygtuką [Peržiūrėti].  

3. Peržiūrėti galite visų būsenų įrodančius dokumentus.  

 

4. Įrodantį dokumentą sudaro trijų dalių informacija: a) bendri įrodančio dokumento duomenys (numeris, formavimo data ir kita), b) dokumento 

siuntėjo ir gavėjo duomenys (informacija skiriasi priklausomai nuo dokumento siuntėjo ir gavėjo tipo), c) duomenys apie sutvarkytas atliekas 

(informacija skiriasi priklausomai nuo gaminių/pakuočių srauto).  
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5. Būsenų istorijos lange matoma būsenos data, būsena, asmuo, kuris keitė įrodančio dokumento būseną. 
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5.5 NAUDOTOJO (RŪŠIUOTOJO) ĮRODANČIO DOKUMENTO ŠALINIMAS, PATEIKIMAS, PRIĖMIMAS/ATMETIMAS  

5.5.1 Naudotojo (rūšiuotojo) įrodančio dokumento šalinimas  

Funkcionalumas skirtas pašalinti sukurtą įrodantį dokumentą. Norėdami pašalinti įrodantį dokumentą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Dokumento peržiūros formoje paspauskite mygtuką [Šalinti].   

SVARBU! Įrodantį dokumentą galima pašalinti tik tuomet, kai jo būsena yra „Išsaugotas“.  
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2. Atidaromas įrodančio dokumento šalinimo patvirtinimo langas.  

3. GPAIS pateikia klausimą „Ar tikrai norite pašalinti įrodantį dokumentą numeris {nurodytas konkretaus įrodančio dokumento numeris}?“.  

4. Paspauskite mygtuką [Šalinti].  
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5. Įrodantis dokumentas pašalinamas.  

6. Jeigu dokumento būsena yra „Pateiktas“, „Atmestas“ ar „Priimtas“ įrodančio dokumento peržiūros formoje mygtuko [Šalinti] nelieka.  

 

5.5.2 Naudotojo (rūšiuotojo) įrodančio dokumento pateikimas  

Funkcionalumas skirtas pateikti sukurtą įrodantį dokumentą. Norėdami teikti įrodantį dokumentą, atlikite šiuos veiksmus:  

1. Dokumento peržiūros formoje paspauskite mygtuką [Pateikti].  
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SVARBU! Įrodantį dokumentą galima pateikti tik tokiu atveju, kai dokumentas turi būseną „Išsaugotas“.   
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2. Atidaromas įrodančio dokumento pateikimo patvirtinimo langas.  

3. GPAIS pateikia klausimą „Ar tikrai norite pateikti įrodantį dokumentą numeris {nurodytas konkretaus įrodančio dokumento numeris}?“.  

4. Paspauskite mygtuką [Teikti].  
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5. Įrodančio dokumento būsena bus pakeista iš „Išsaugotas“ į „Pateiktas“.  

6. Įrodančio dokumento pateikimo metu GPAIS patikrina ar dokumentas gali būti pateikiamas:  

6.1. Įrodantį dokumentą galima pateikti jeigu jo būsena „Išsaugotas“;  

6.2. Įrodančiame dokumente turi būti nurodyta bent viena atlieka.  

7. Kai pateiksite įrodantį dokumentą, jo gavėjas (Surinkėjas/Mišrių komunalinių atliekų apdorotojas) gaus el. pranešimą, kuriame bus nurodyta:  

„El. pranešimo turinys: „Informuojame, kad jums patvirtinti pateiktas {Dokumento tipas}:  

• dokumento Nr.: {Dokumento numeris};  

• dokumento siuntėjas: {Dokumento siuntėjo pavadinimas};  

• dokumento gavėjas: {Dokumento gavėjo pavadinimas}.  

• gaminių/pakuočių srautas: {Dokumento gaminių/pakuočių srautas bei papildoma gaminio informacija};  
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• ataskaitiniai metai: {Dokumento ataskaitiniai metai}.”  

8. Pranešimas siunčiamas dokumento gavėjo profilyje nurodytu el. pašto adresu bei visiems dokumento gavėjo atstovams.  

5.5.3 Naudotojo (rūšiuotojo) įrodančio dokumento priėmimas/atmetimas  

Funkcionalumas skirtas priimti arba atmesti patvirtinimui gautą naudotojo (rūšiuotojo) įrodantį dokumentą. Įrodančio dokumento 

priėmimą/atmetimą inicijuoja dokumento gavėjas, t. y. Surinkėjas/Mišrių komunalinių atliekų apdorotojas. 

Surinkėjui/Mišrių komunalinių atliekų apdorotojui priėmus/atmetus įrodantį dokumentą:  

1. Įrodančio dokumento būsena bus pakeista iš „Pateiktas“ į „Priimtas“ arba iš „Pateiktas“  į „Atmestas“  

2. Kai Surinkėjas/Mišrių komunalinių atliekų apdorotojas priims įrodantį dokumentą jūs gausite el. pranešimą, kuriame bus nurodyta:  

„Informuojame, kad jūsų teiktas {Dokumento tipas} buvo patvirtintas:  

• dokumento Nr. {Dokumento numeris};  

• dokumento siuntėjas {Dokumento siuntėjo pavadinimas};  dokumento gavėjas {Dokumento gavėjo 

pavadinimas}.  

• gaminių/pakuočių srautas {Dokumento gaminių/pakuočių srautas bei papildoma gaminio informacija}; 

 ataskaitiniai metai: {Dokumento ataskaitiniai metai}.“  

  

3. Kai Surinkėjas/Mišrių komunalinių atliekų apdorotojas atmes įrodantį dokumentą jūs gausite el. pranešimą, kuriame bus nurodyta:  

„Informuojame, kad jūsų teiktas {Dokumento tipas} buvo atmestas:  

• dokumento Nr. {Dokumento numeris};  

• dokumento siuntėjas {Dokumento siuntėjo pavadinimas};  dokumento gavėjas {Dokumento gavėjo pavadinimas}.  

• gaminių/pakuočių srautas {Dokumento gaminių/pakuočių srautas bei papildoma gaminio informacija};  

• ataskaitiniai metai {Dokumento ataskaitiniai metai}.“  
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4. Pranešimas siunčiamas naudotojo (rūšiuotojo) profilyje nurodytu el. pašto adresu bei visiems dokumento siuntėjo atstovams.  

 

 

 

 

 

 


