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2 PRISIJUNGIMAS PRIE GPAIS IŠORINIO PORTALO
2.1 LIETUVOS ASMENŲ AUTORIZACIJA IR PRISIJUNGIMAS:
Naudotojai norintys prisijungti prie GPAIS išorinio portalo naudojant VIISP turi pirmiausiai paspausti
mygtuką „Prisijungti“.

Tuomet naudotojui atsidarysi prisijungimo forma, kurioje paspaudus mygtuką „Prisijungti“ atsidarys
elektroniniai valdžios vartai, kuriuose galima pasirinkti prisijungti kaip fiziniam asmeniui arba kaip
verslo subjektui.

4

2.1.1 Lietuvos fizinio asmens prisijungimas
Pasirinkus vartotojo kategoriją, atsidarys langas, kuriame galima pasirinkti pageidaujamą
autentifikavimo būdą:

Išsirinkus autentifikavimo būdą įvedami prisijungimo duomenys:
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Autentifikavus tapatybę pateikiamas duomenų peržiūros forma ir jei duomenys teisingi, reikia juos
patvirtinti su mygtuku „Patvirtinti“.

Patvirtinus duomenis, naudotojo identifikaciniai duomenys yra perduodami į GPAIS, ir vartotojas yra
sugrąžinamas į GPAIS išorinį portalą kaip autentifikuotas ir identifikuotas naudotojas.

2.1.2 Lietuvos juridinio asmens prisijungimas
Atsidarius elektroninės valdžios vartams ir pasirinkus „verslo subjektas“ , turite pasirinkti
autentifikavimo būdą:
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Išsirinkus autentifikavimo būdą įvedami prisijungimo duomenys.

Prisijungus prie VIISP sistemos galima pasirinkti norimą atstovaujamą asmenį:
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Pasirinkus atstovaujamą asmenį paspaudžiamas mygtukas „Atstovauti“, tada autentifikavus savo
tapatybę vartotojui atsidaro vartotojo duomenų bei sistemos, prie kurios jungiatės, duomenų,
peržiūros langas. Jei duomenys teisingi reikia patvirtinti, paspaudus mygtuką „Patvirtinti“.

Patvirtinus duomenis, vartotojo identifikaciniai duomenys yra perduodami į GPAIS, ir vartotojas yra
sugrąžinamas į GPAIS išorinį portalą. Autentifikavus save kaip įmonės atstovą per VIISP, pirmiausiai
yra užregistruojamas fizinis asmuo kaip GPAIS naudotojas:

Tada atsidaro GPAIS portalas, kuriame yra Juridinio asmens registracijos forma. Užpildžius duomenis,
spaudžiama „Registruotis“ .

Užsiregistravus, pateikiama „Bendra subjekto informacija“:
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Norint pamatyti išsamesnę subjekto informaciją, spaudžiama „Kontaktinė informacija“.

Paspaudus ant „Atstovai”, atsidaro atstovaujamų asmenų sąrašas:

Priskiriant naują atstovą, galima rinktis iš dviejų atstovų tipų: „LR Pilietis“, „Užsienietis“:
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Naudotojas vieną subjektą gali gauti iš VIISP. Save kaip fizinį asmenį naudotojas gauna prisijungęs
prie GPAIS. Kiti gali ateiti iš GPAIS nurodyto atstovavimo informacijos, kurią veda subjektų
administratoriai. Pasirinkus vieną iš atstovaujamų asmenų, naudotojo vardas ir pavardė pasikeis į
atstovaujamo asmens vardą.

2.1.3 Registruoti užsienio įmonę
Norint užregistruoti užsienio įmonę, reikia spausti mygtuką „Registruoti užsienio subjektą“:

Tuomet užpildoma užsienio subjekto registracijos forma bei spaudžiamas mygtukas „Registruotis“.
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2.2 UŽSIENIO NAUDOTOJO AUTORIZACIJA IR PRISIJUNGIMAS PRIE GPAIS
Užsienio naudotojas norėdamas prisijungti prie GPAIS portalo, turi paspausti mygtuką „Užsienio
piliečių autorizacija“.

Atsidaro prisijungimo langas, paspaudžiama „Užsienio piliečio registracija prisijungimui tiesiogiai“:
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Atsidaro užsienio naudotojo registracijos forma:

Paspaudus mygtuką „Registruotis“, užpildyta registracijos forma pateikiama išorinio portalo užsienio
naudotojų tvirtinimo administratoriui patvirtinti. Peržiūrėjus prašymą, jei gauti visi reikiami
duomenys, užregistruojamas naujas užsienio naudotojas.
Užregistruotas naudotojas gauna pranešimą el. paštu su prisijungimo duomenimis (prisijungimo
vardu ir vienkartiniu prisijungimo slaptažodžiu), kurį įvedus, sistema paprašys pasikeisti slaptažodį.
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Tuomet naudotojas gali rinktis subjektą iš subjektų sąrašo arba registruoti naują subjektą.
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3 GAMINTOJAI IR IMPORTUOTOJAI
3.1 GII REGISTRACIJA
3.1.1 Registracija GII sąvade
Norint registruoti subjektą GII sąvade, reikia atsidaryti „GII registracija“ ir paspausti mygtuką
„Registruotis GII sąvade“. Suveskite ryšio duomenis, pažymėkite gaminių/pakuočių srautus, kuriuose
norima registruotis.

Pažymėjus norimus gaminių/pakuočių srautus teisingai užpildykite visus reikiamus laukus.
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17

18

19
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Supildžius reikiamus laukus, galime teikti, išsaugoti arba atšaukti prašymą:

Duomenis išsaugoti galima ir neužpildžius visų formos reikalavimų ir jų pildymą bus galima pratęsti
vėliau. Norint pratęsti duomenų pildymą, reikia paspausti ant „Registruoti GII sąvade“, tada atidarys
ankščiau išsaugota forma su užpildytais duomenimis.
Jeigu prašymas užpildomas teisingai, tai pateikus, jis tvirtinamas automatiškai (išskyrus elektros ir
elektroninės įrangos srautui).
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3.1.2

Duomenų koregavimas GII sąvade

Prisiregistravus GIIS registre ir norint pakoreguoti subjekto duomenis jo atstovas, tai gali padaryti
paspausdamas ant „Koreguoti duomenis GII sąvade“. Tada naudotojui atsidarys koregavimo forma.
Subjektas pažymi gaminių/pakuočių srautų laukus, kuriuos norima koreguoti, teisingai užpildo laukus
ir nurodo koregavimo priežastį.
Sistema neleis pateikti veikos keitimo prašymo tol, kol bus bent vienas pateiktas prašymas
(nutraukimo, registravimo ar duomenų keitimo).
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Supildžius reikiamus laukus, galime teikti, išsaugoti arba atšaukti prašymą:

3.1.3 Registracijos istorijos peržiūra
Norint peržiūrėti registracijos istoriją reikia paspausti ant „Registracijos istorija“ ir atsidarys
registracijos istorijos sąrašas:

Registracijos istorijos sąraše yra stulpelis „Būsenos“. Prašymo būsenos gali būti 3:


Pateiktas – tai būsena kai prašymas yra pateiktas patvirtinimui į vidinį portalą.



Priimtas – tai būsena, kai prašymas yra priimtas ir naudotojas yra užregistruotas kaip GIIS.



Nepriimtas – tai būsena, kai prašymas yra nepriimamas ir grąžinama prašymo registratoriui
su nurodyta pastaba, kodėl prašymas nebuvo priimtas.

Norint peržiūrėti daugiau informacijos apie registraciją reikia paspausti mygtuką „Peržiūrėti“ ir
pateikiama platesnė informacija:
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3.1.4 GII informacijos peržiūrėjimas
Peržiūrėti Gaminių/pakuočių srautus, kuriuose vykdoma veikla, galima paspaudus mygtuką
„Peržiūrėti veiklas“ ir pasirinkus iš sąrašo atitinkamą veiklą.
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3.1.5 Nutraukti veiklą gaminių/pakuočių sraute
Norint nutraukti veiklą gaminių/pakuočių sraute reikia paspausti mygtuką „Nutraukti veiklą
gaminių/pakuočių sraute“, pažymėti srautus, kuriuose norima nutraukti veiklą ir nurodyti duomenų
nutraukimo priežastį:
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Jei norima nutrakti veiklą atskiros rūšies gaminiui (pvz.: padangoms), tai galima atlikti per
koregavimą.

Nutraukimo formoje galima pažymėti tik tuos srautus, kurie yra užpildyti registracijos GII sąvade.
Sistema neleis pateikti veiklos keitimo prašymo tol, kol bus vienas pateiktas prašymas (nutraukimo,
registravimo ar duomenų keitimo).

3.2 GAMINIŲ APSKAITA
3.2.1 Peržiūrėti gaminių sąrašą
Norint peržiūrėti gaminių sąrašą reikia paspausti „GII apskaita“ mygtuką ir „Gaminių/prekinių
vienetų sąrašai“ skiltį:
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Paieškos skiltyse galima pasirinkti norimą gaminių/pakuočių srautą ir peržiūrėti gaminius pagal
pasirinktą srautą.
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3.2.2

Naujo gaminio pridėjimas

Užpildžius gaminio informacijos įvedimo formą yra paspaudžiamas mygtukas
ir naujas gaminys
pridedamas į gaminių sąrašą. Norėdamas atšaukti naujo gaminio įvedimą naudotojas tiesiog
nespaudžia mygtuko
peržiūros režimą.

, arba spaudžia mygtuką

ir taip grąžina sąsają į gaminių sąrašo

Gaminį galima įvesti tik tokį, kuris atitinka susijusios GII sąvado registracijos duomenis.
Jei lauke „Pakuotė“ pasirenkama reikšmė "Yra", tai tikrinama ar gaminio tiekimo rinkai laikotarpiui
egzistuoja pakuočių srauto GIIS registracija. Jei tokios GIIS registracijos neegzistuoja, tai tokio
gaminio į sąrašą įvesti neleidžiama.

3.2.2.1

Alyvos:
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3.2.2.2

Transporto priemonės:

3.2.2.3

Elektros ir elektroninė įranga:

3.2.2.4

Baterijos ir akumuliatoriai:

3.2.2.5

Apmokestinamieji gaminiai (išskyrus baterijas ir akumuliatorius):

3.2.3

Gaminio redagavimas

Gaminių sąraše prie gaminio yra mygtukas

jį paspaudus atidaro gaminio redagavimo forma:

Patikslinus informaciją paspaudžiamas mygtukas
mygtukas
redagavimas atšaukiamas.

ir įrašas yra išsaugomas. O jei paspaudžiamas

Jei gaminys naudojamas žurnale, kuriam yra formuojama suvestinė, arba yra suformuota suvestinė,
arba suformuota suvestinė yra pateikta tvirtinimui, arba suvestinė yra patvirtinta, tai tokiam
gaminiui galima keisti tik „Tiekta rinkai iki“ datą. Nauja „Tiekta rinkai iki“ data turi būti arba
nenurodyta, arba ne ankstesnė, nei bet kurio žurnalo įrašo, kuriame naudojamas šis gaminys,
„Tiekimo rinkai data“.
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3.2.4

Gaminio šalinimas

Gaminių/prekinių vienetų sąraše prie gaminio/prekinio vieneto yra mygtukas
bus pašalinamas gaminys iš gaminių sąrašo.

, kurį paspaudus

Gaminio negalima šalinti, jei jis naudojamas žurnale, kuriam yra formuojama suvestinė arba yra
suformuota suvestinė, arba suformuota suvestinė yra pateikta tvirtinimui, arba suvestinė yra
patvirtinta. Tuomet naudotojui pateikiamas pranešimas:

3.2.5
3.2.5.1

Gaminių pakuotės
Gaminių pakuočių sąrašo peržiūra

Gaminių sąraše yra mygtukas

, kurį paspaudus atsidaro gaminio pakuočių sąrašo forma:

34

Gaminio pakuočių sąraše yra pateikiamas reikšmių filtras, kuriame įrašius tam tikras reikšmes ir
paspaudus mygtuką
mygtuką

, bus surasti atitinkami įrašai. Paspaudus prie filtro paieškos esantį

, bus išvalomas visas filtras.

3.2.5.2 Naujos gaminio pakuotės pridėjimas
Gaminio pakuočių sąrašo forma automatiškai atsiranda suvedus gaminio duomenis, nurodžius prie
pakuotės „Yra“ ir paspaudus

.

Pačioje formoje suvedus atitinkamus duomenis apie naują gaminio pakuotę, gaminio pakuočių
sąrašo formoje taip pat spaudžiamas mygtukas

.

Gaminio pakuotę galima įvesti tik tokią, kuri atitinka nurodytos pakuočių GII sąvado registracijos
duomenis.
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3.2.5.3

Gaminio pakuotės redagavimas

Gaminio pakuočių sąraše prie pakuotės yra mygtukas

, kurį paspaudus atsidaro pakuotės

redagavimo forma. Pakoregavus informaciją, spaudžiamas mygtukas
Redagavimas atšaukiamas, paspaudus mygtuką
.

ir įrašas yra išsaugomas.

Jei gaminio pakuotė įtraukta į GII pakuočių apskaitos formuojamą suvestinę arba suformuotą
suvestinę, arba pateiktą tvirtinimui suvestinę, arba patvirtintą suvestinę, tai tokiai gaminio pakuotei
galima keisti tik „Tiekta rinkai iki“ datą.
Nauja „Tiekta rinkai iki“ data turi būti arba nenurodyta, arba ne ankstesnė, nei bet kurio žurnalo
įrašo, kuriame naudojamas ši gaminio pakuotė, „Tiekimo rinkai data“.
3.2.5.4

Gaminio pakuotės šalinimas

Gaminio pakuočių sąraše prie gaminio pakuotės yra mygtukas
gaminio pakuotė iš gaminio pakuočių sąrašo.

, kurį paspaudus bus pašalinama

Negalima šalinti, jei gaminio pakuotė įtraukta į GII pakuočių apskaitos formuojamą suvestinę arba
suformuotą suvestinę, arba pateiktą tvirtinimui suvestinę, arba patvirtintą suvestinę. Pakuotę galima
šalinti tik tada, jei ji niekada nebuvo tiekta rinkai. Jei pakuotė buvo tiekta rinkai, tai reikia ne šalinti
ją, o nurodyti „Tiekta rinkai iki“ datą.
Jei pakuotė yra panaudota suvestinėse, tuomet naudotojui pateikiamas pranešimas:
36

3.3 GAMINIŲ TIEKIMO RINKAI IR ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO APSKAITA
3.3.1 Žurnalų, suvestinių ir metinių ataskaitų sąrašo peržiūrėjimas
Gaminių/pakuočių tiekimo rinkai ir atliekų tvarkymo organizavimo žurnalų, suvestinių ir metinių
ataskaitų sąrašas matosi paspaudus „Gaminių/pakuočių tiekimo rinkai ir atliekų tvarkymo
organizavimo apskaita“:

Šioje formoje yra duomenų filtras pagal kurį galima atsirinkti norimus žurnalus, suvestines ar metines
ataskaitas:

3.3.2 Naujo žurnalo formavimas
Žurnalų, suvestinių ir metinių ataskaitų sąraše yra mygtukas „Naujas žurnalas“, kurį paspaudus,
atsidaro naujo žurnalo formavimo langas:
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Įvedus pagrindinius duomenis, paspaudžiamas mygtukas „Sukurti“:

Žurnalo ir suvestinės formavimo lange pateikiamos dvi skiltys: „Informacija“ ir „Žurnalas“:

3.3.3 Žurnalo peržiūra
Žurnalo ir suvestinės formavimo formoje paspaudus ant skilties „Žurnalas“ atsidaro žurnalo peržiūros
forma:
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Žurnale yra pateikiamas reikšmių filtras, kuriame įrašius tam tikras reikšmes ir paspaudus mygtuką
, bus surasti atitinkami įrašai. Paspaudus prie filtro paieškos esantį mygtuką
visas filtras.

, bus išvalomas

3.3.4 Žurnalo naujo įrašo pridėjimas
Norint žurnale pridėti naują įrašą, reikia užpildžius žurnalo pridėjimo eilutę
paspausti

mygtuką:
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3.3.5

Žurnalo įrašo koregavimas/šalinimas

Žurnale prie įrašo yra mygtukas

jį paspaudus atidaro įrašo redagavimo eilutė:

Patikslinus įrašą paspaudžiamas mygtukas
ir įrašas yra išsaugomas. O jei paspaudžiamas
mygtukas
įrašo redagavimas atšaukiamas.
Žurnale prie įrašo paspaudus mygtuką

bus pašalinamas žurnalo įrašas.

Įrašo negalima šalinti žurnale, kuriam yra formuojama suvestinė arba yra suformuota suvestinė, arba
suformuota suvestinė yra pateikta tvirtinimui, arba suvestinė yra patvirtinta.
3.3.6 Suvestinės patvirtinimas
Užpildžius žurnalo duomenis, paspaudžiamas mygtukas „Suformuoti suvestinę“.
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Suformuoti suvestinę leidžiama nepriklausomai nuo to, ar gaminių/pakuočių apskaitos žurnale yra
registruotas bent vienas įrašas.
Suvestinės būsena pasikeičia į „Suformuota suvestinė“ ir atsiranda papildoma skiltis „Suvestinė“.

Peržiūrėjus suformuotą suvestinę, ir neradus klaidų, suvestinė yra tvirtinama, paspaudus mygtuką
„Patvirtinti suvestinę“.

Suformuoti suvestinę leidžiama nepriklausomai nuo to ar gaminių/pakuočių apskaitos žurnale yra
registruota bent vienas įrašas. Tokiu atveju suformuotoje suvestinėje visi gaminiai/pakuotės
(tiekiami atitinkamame ketvirtyje pagal gaminių sąrašo bei GIIS registracijos duomenis) pateikiami su
reikšmėmis 0. Taip GII suteikiama galimybė suformuoti ir patvirtini ketvirtinę suvestinę nepaisant to,
kad per tą ketvirtį nevykdė veiklos t. y. nepatiekė nei vieno gaminio/pakuotės rinkai.

Jei GPAIS nenustato suvestinėje trūkumų, tai suvestinės būsena pasikeičia į „Suvestinė patvirtinta“.

41

Jei GPAIS nustato suvestinėje trūkumus, tai suvestinės būsena pasikeičia į „Nustatyti trūkumai“ ir
atsiranda papildoma skiltis „Nustatyti trūkumai“, kurioje pateikiamas klaidų aprašymas.

Norint koreguoti duomenis ir ištaisyti trūkumus, paspaudžiamas mygtukas „Koreguoti žurnalą“.

Jeigu suvestinė teikiama pavėluotai, sistema paprašys nurodyti suvestinės patvirtinimo vėlavimo
priežastį:
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3.3.7 Koreguoti žurnalą
Žurnalą gali prireikti koreguoti, jei suformuotoje suvestinėje yra klaidų ir jos negalima tvirtinti, arba
jei suvestinė buvo suformuota nepasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui tam, kad peržiūrėti tarpinę
suvestinę. Paspaudus mygtuką „Koreguoti žurnalą“ , žurnalo būsena pasikeičia į „Rengiamas
žurnalas“ ir toliau galima pildyti duomenis kaip „Naujo žurnalo formavimas“ skyriuje.

3.3.8 Metinės ataskaitos pateikimas tvirtinimui
Atėjus laikui teikti metinę gaminių tiekimo rinkai ir atliekų tvarkymo organizavimo ataskaitą e.
paslaugų gavėjas spaudžia mygtuką „Nauja metinė ataskaita“.
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Paspaudus mygtuką atidaromas naujos metinės ataskaitos formavimo langas. Įvedus pagrindinius
duomenis, paspaudžiamas mygtukas „Sukurti“.

Suformuoti ataskaitą galima tik kai nurodyta GIIS registracija galioja bent vieną dieną iš nurodyto
ataskaitinio laikotarpio ir kai visos suvestinės šiam ataskaitiniam laikotarpiui yra patvirtintos.
Suformavus ataskaitą r norint ją pateikti, spaudžiamas mygtukas „Teikti“

Jei ataskaita patvirtinta, būsena pasikeičia į „Priimta“.
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Jei ataskaitoje nustatomi trūkumai, būsena pasikeičia į „Nepriimta“, o skiltyje „Informacija“ prie
pastabų galima matyti klaidų aprašymą bei nurodytą tikslinimo terminą.

3.4 PAKUOČIŲ APSKAITA
3.4.1 Prekinių vienetų sąrašo peržiūra
Norint peržiūrėti prekinių vienetų sąrašą reikia paspausti ant skilties „Gaminių/prekinių vienetų
sąrašai“. Atsidariusioje peržiūros formoje galima pasirinkti pakuočių srautą:
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Prekinių vienetų sąrašo peržiūroje yra pateikiamas filtras. Kuriame įrašius tam tikras reikšmes ir
paspaudus paieškos mygtuką
, bus surastas atitinkamas prekinis vienetas. Norint išvalyti filtre
nurodytas reikšmes reikia spausti mygtuką .

3.4.2

Naujo prekinio vieneto pridėjimas

Užpildžius naujo prekinio vieneto duomenis, „Prekinių vienetų sąrašo“ eilutėje spaudžiamas
mygtukas.
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Prekinio vieneto kodas turi būti unikalus šio gaminių/prekinių vienetų sąrašo ribose.
3.4.3

Prekinio vieneto redagavimas

Prekinių vienetų sąraše prie prekinio vieneto yra mygtukas
redagavimo forma:

Patikslinus informaciją paspaudžiamas mygtukas
mygtukas
redagavimas atšaukiamas.
3.4.4

jį paspaudus atidaro prekinio vieneto

ir įrašas yra išsaugomas. O jei paspaudžiamas

Prekinio vieneto šalinimas

Prekinių vienetų sąraše prie prekinio vieneto yra mygtukas
prekinis vienetas iš prekinių vienetų sąrašo.

, kurį paspaudus bus pašalinamas

Negalima šalinti, jei prekinis vienetas naudojamas žurnale, kuriam yra formuojama suvestinė, arba
yra suformuota suvestinė, arba suformuota suvestinė yra pateikta tvirtinimui, arba suvestinė yra
patvirtinta.
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3.4.5

Prekinių vienetų pakuotės

3.4.5.1

Prekinių vienetų pakuočių sąrašo peržiūra

Prekinių vienetų sąraše yra mygtukas
forma:

, kurį paspaudus atsidaro prekinio vieneto pakuočių sąrašo

Prekinio vieneto pakuočių sąraše yra pateikiamas reikšmių filtras, kuriame įrašius tam tikras reikšmes
ir paspaudus mygtuką
mygtuką

bus surasti atitinkami įrašai. Paspaudus prie filtro paieškos esantį

bus išvalomas visas filtras:

Prie pakuočių, kurių tipas yra „Vienkartinė užstatinė“ ar „Daugkartinė užstatinė“ atsiranda mygtukas
„Papildoma informacija“ . Jį paspaudus pateikiama papildoma informacija apie pakuotę:
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Jei pasirinkta „Vienkartinė užstatinė“ ar „Daugkartinė užstatinė“ pakuotė yra anuliuota, tai stulpelyje
„Tipas“ papildomai rodoma klaidos ikona

:

Ant ikonos užvedus pelę, rodomas pranešimas: „Ši pakuotė yra anuliuota. Pakeiskite ją atitinkama
nauja pakuote“.

Naudotojas turi pakeisti arba pašalinti šią pakuotę. Jei ši pakuotė jau naudojama patvirtintoje
suvestinėje, tai naudotojas turi koreguoti žurnalą.
3.4.5.2 Naujo prekinio vieneto pakuotės pridėjimas
Suvedus atitinkamus duomenis apie naują prekinio vieneto pakuotę, prekinio vieneto pakuočių
sąrašo formoje spaudžiamas mygtukas

.

Prekinio vieneto pakuotę galima įvesti tik tokią, kuri atitinka susijusios pakuočių GII registracijos
sąvade duomenis.
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3.4.5.3

Prekinio vieneto pakuotės redagavimas

Prekinio vieneto pakuočių sąraše prie pakuotės yra mygtukas
redagavimo forma:

Patikslinus informaciją paspaudžiamas mygtukas
mygtukas
redagavimas atšaukiamas.
3.4.5.4

jį paspaudus atsidaro pakuotės

ir įrašas yra išsaugomas. O jei paspaudžiamas

Prekinio vieneto pakuotės šalinimas

Prekinio vieneto pakuočių sąraše prie prekinio vieneto pakuotės yra mygtukas
bus pašalinama prekinio vieneto pakuotė iš prekinio vieneto pakuočių sąrašo.

, kurį paspaudus

Negalima šalinti, jei prekinio vieneto pakuotė įtraukta į GII pakuočių apskaitos formuojamą suvestinę
arba suformuotą suvestinę, arba pateiktą tvirtinimui suvestinę, arba patvirtintą suvestinę. Pakuotę
galima šalinti tik tada, jei ji niekada nebuvo tiekta rinkai. Jei pakuotė buvo tiekta rinkai, tai reikia ne
šalinti ją, o nurodyti „Tiekta rinkai iki“ datą.
Jei pakuotė yra panaudota suvestinėse, tuomet naudotojui pateikiamas pranešimas:
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3.4.6

Pakuočių tiekimo rinkai ir atliekų tvarkymo organizavimo apskaita

3.4.6.1 Žurnalų, suvestinių ir metinių ataskaitų sąrašo peržiūrėjimas
Pakuočių tiekimo rinkai ir atliekų tvarkymo organizavimo žurnalų, suvestinių ir metinių ataskaitų
sąrašo peržiūra yra pateikiama kartu su gaminių tiekimo rinkai ir atliekų tvarkymo organizavimo
žurnalų, suvestinių ir metinių ataskaitų sąrašo peržiūra.
Šioje formoje yra duomenų filtras pagal kurį galima atsirinkti norimus žurnalus, suvestines ar metines
ataskaitas:

3.4.6.2 Naujo žurnalo formavimas
Žurnalų, suvestinių ir metinių ataskaitų sąraše yra mygtukas „Naujas žurnalas“ , kurį paspaudus
atsidaro naujo žurnalo formavimo langas:
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Įvedus pagrindinius duomenis, paspaudžiamas mygtukas „Sukurti“, jeigu norima atšaukti naujo
žurnalo sukūrimą spaudžiamas mygtukas „Atšaukti“.

Paspaudus mygtuką „Sukurti“ atsidaro žurnalo ir suvestinės formavimo langas:

Skiltyje „Informacija“ galima peržiūrėti žurnalo ir suvestinės būsenų istoriją.
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3.4.6.3 Žurnalo peržiūra
Žurnalo ir suvestinės formoje paspaudus ant skilties „Žurnalas“, atsidaro žurnalo peržiūros forma:

Žurnale yra pateikiamas reikšmių filtras, kuriame įrašius tam tikras reikšmes ir paspaudus mygtuką
bus surasti atitinkami įrašai. Paspaudus prie filtro paieškos esantį mygtuką
visas filtras:

bus išvalomas

3.4.6.4 Žurnalo įrašo pridėjimas
Norint žurnale pridėti naują įrašą, reikia užpildžius žurnalo įrašo pridėjimo eilutę, paspausti
mygtuką.
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3.4.6.5

Žurnalo įrašo koregavimas/šalinimas

Žurnale prie įrašo yra mygtukas

jį paspaudus atidaro įrašo redagavimo forma:

Patikslinus įrašą paspaudžiamas mygtukas
ir įrašas yra išsaugomas. O jei paspaudžiamas
mygtukas
įrašo redagavimas atšaukiamas.
Žurnale prie įrašo paspaudus mygtuką

bus pašalinamas žurnalo įrašas.

Įrašo negalima šalinti žurnale, kuriam yra formuojama suvestinė arba yra suformuota suvestinė, arba
suformuota suvestinė yra pateikta tvirtinimui, arba suvestinė yra patvirtinta.
3.4.6.6 Suvestinės formavimas
Užpildžius žurnalo duomenis, paspaudžiamas mygtukas „Suformuoti suvestinę“.

Suformuoti suvestinę leidžiama nepriklausomai nuo to, ar gaminių/pakuočių apskaitos žurnale yra
registruotas bent vienas įrašas.
3.4.6.7 Suvestinės patvirtinimas
Kai suvestinės būsena pasikeičia į „Suformuota suvestinė“, atsiranda papildoma skiltis „Suvestinė“.
Jei klaidų nerandama, suvestinė patvirtinama paspaudus mygtuką „Patvirtinti suvestinę“.
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Jei yra vėluojama pateikti suvestinę, prašoma nurodyti vėlavimo priežastį:

Jei GPAIS nenustato suvestinėje trūkumų, tai suvestinės būsena pasikeičia į „Suvestinė patvirtinta“.

Taip atrodo suformuota suvestinė, kai matoma gaminių pakuotė bei pakuotė pagal prekinius
vienetus:

55

Jei GPAIS nustato trūkumus, suvestinės būsena pasikeičia į „Nustatyti trūkumai“. Atsiranda skiltis
„Nustatyti trūkumai“, kurioje pateikiamas klaidų aprašymas.

Norint koreguoti duomenis ir ištaisyti trūkumus, paspaudžiamas mygtukas „Koreguoti žurnalą“.

3.4.6.8 Žurnalo koregavimas
Paspaudus mygtuką „Koreguoti žurnalą“ žurnalo būsena pasikeičia į „Rengiamas žurnalas“ ir toliau
galima pildyti duomenis kaip „Naujo žurnalo formavimas“ skyriuje.
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3.4.6.9 Metinės ataskaitos pateikimas tvirtinimui
Norint teikti metinę pakuočių tiekimo rinkai ir atliekų tvarkymo organizavimo ataskaitą, spaudžiame
mygtuką „Nauja metinė ataskaita“.

Atidaromas naujos metinės ataskaitos formavimo langas:

Įvedus pagrindinius duomenis, paspaudžiamas mygtukas „Sukurti“ ir formuojamos ataskaitos būsena
pasikeičia į „Formuojama“. Jei norima atšaukti naujos metinės ataskaitos susidarymą spaudžiamas
mygtukas „Atšaukti“.
Suformuoti ataskaitą galima tik kai nurodyta GIIS registracija galioja bent vieną dieną iš nurodyto
ataskaitinio laikotarpio ir kai visos suvestinės šiam ataskaitiniam laikotarpiui yra patvirtintos.
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Suformavus ataskaitą ir norint ją pateikti, spaudžiamas mygtukas „Teikti“.

Jei yra vėluojama pateikti metinę ataskaitą, sistema paprašys pateikti vėlavimo priežastį:

Jei ataskaita patvirtinama, būsena pasikeičia į „Priimta“.

Jei ataskaitoje nustatomi trūkumai, būsena pasikeičia į „Nepriimta“, o skiltyje „Informacija“ prie
pastabų galima matyti komentarą bei nurodytą tikslinimo terminą.
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3.5 ATLIEKŲ TVARKYMO SUTARTYS
3.5.1 Atliekų tvarkymo sutarčių peržiūra
GII apskaitoje yra skiltis „Atliekų tvarkymo sutartys“. Paspaudus šią skiltį atsidaro sutarčių peržiūros
forma:

Paspaudus mygtuką „Peržiūrėti“, galima pamatyti sutarties duomenis.
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3.6 ĮRODANTYS DOKUMENTAI
3.6.1 Įrodančių dokumentų peržiūra
GII apskaitoje yra skiltis „Įrodantys dokumentai“. Paspaudus šią skiltį atsidaro įrodančių dokumentų
peržiūros forma:

Šioje formoje yra duomenų filtras, pagal kurį galima ieškoti dokumentų:

Norint peržiūrėti įrodantį dokumentą, spaudžiame mygtuką „Peržiūrėti“.
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Peržiūros formoje paspaudus mygtuką

galima peržiūrėti būsenų istoriją:
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3.6.2 Įrodančių dokumentų patvirtinimas
Įrodantį dokumentą galima priimti/atmesti tik tokiu atveju, kai dokumentas turi būseną „Pateiktas“:

Norint priimti/atmesti dokumentą, reikia dokumento peržiūros formoje paspausti mygtuką „Priimti“
arba „Atmesti“:
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