Registracija Gamintojų ir importuotojų sąvade
(Vartotojo instrukcija įmonių darbuotojams, gavusiems prisijungimo prie e-ASTA duomenis,
t.y. naudotojo vardą ir slaptažodį)
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Įžanga
Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos duomenų elektroninio teikimo sistema (toliau – e-ASTA) –
informacinės sistemos AIVIKS atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos (ASTA) posistemės programinė
priemonė, suteikianti naudotojui galimybę registruotis ir teikti ataskaitų duomenis elektroniniu būdu –
internetu.
GIIS - tai ASTA posistemės modulis, skirtas elektroniniu būdu (internetu) registruotis Gamintojų ir
importuotojų sąvade (toliau - sąvadas) įmonėms, tiekiančioms Lietuvos Respublikos vidaus rinkai šiuos
gaminius:
• alyvas,
• transporto priemones,
• elektros ir elektroninę įrangą,
• apmokestinamuosius gaminius:
o padangas
o filtrus
o amortizatorius
• gaminiais pripildytas pakuotes.
Įmonių identifikaciniai duomenys (juridinio / fizinio asmens kodas, pavadinimas / vardas, pavardė, adresas)
naudojimui visuose ASTA moduliuose yra kaupiami lokalioje registruojamų asmenų duomenų bazėje, kuri
toliau vadinama REGJAR duomenų baze.

Dėmesio! REGJAR duomenų bazėje asmenims yra suteikiami lokalūs asmenį identifikuojantys kodai:
•
•

Lietuvoje registruotų juridinių asmenų ar užsienio valstybių padalinių, registruotų Lietuvoje, kodai
išlieka originalūs, t.y. tokie, kokie yra Juridinių asmenų registre (JAR);
fiziniam asmeniui ar užsienio valstybės asmeniui, neturinčiam padalinio Lietuvoje, sugeneruojamas
originalus JAR kodas, naudojamas tik ASTA moduliuose.

Prisijungimas prie GIIS
Užsiregistruoti Gamintojų ir importuotojų sąvade, pasitikrinti registracijos sąvade būseną galite šiuo adresu:
http://193.219.55.14/evateva/
Suveskite savo prisijungimo duomenis (vartotojo vardą, slaptažodį):

Atkreipiame dėmesį, kad registracija sąvade turi būti vykdoma tik aukščiau nurodytu adresu. Net jei Jūsų
įmonė neužsiregistravo sąvade, pavyzdžiui 2012 metais, jokiu būdu negalima registruotis tik atitinkamų
(praleistų 2012 m.) metų sąvade.
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Sąvadas kiekvieniems kalendoriniams metams yra atskiras, todėl jeigu Jūs suvesite duomenis į sąvadą, kuris
galiojo tik 2012 metams, tie duomenys automatiškai nepaklius į einamaisiais metais galiojantį sąvadą ir Jūsų
registracijos duomenų teikimas nebus patvirtintas (nebent Jums tikrai reikia, kad registracija sąvade būtų
patvirtinta tik kažkuriems praleistiems metams ir daugiau nebeturi galioti).
Į atitinkamų metų sąvadą galima patekti tik per gaminių tiekimo rinkai ataskaitų modulį, pasirinkus
atitinkamų metų internetinę nuorodą.

Prieš pradedant registruotis sąvade, būtinai perskaitykite informaciją, pateiktą lango viršuje, kad
įsitikintumėte, kad registruojatės sąvade, o ne jo kopijoje:
a) registracijos sąvade langas (jo viršus) atrodo taip:

b) sąvado, kuris galiojo tik XXXX metais (tų metų sąvado kopija), lango viršus atrodo taip:

Prašymo registruoti sąvade duomenų įvedimas
Įmonės duomenų į GIIS įvedimo ir registracijos sąvade priėmimo procedūra apima šiuos žingsnius:
1. Įmonės identifikacijos duomenų (anketos) įvedimas.
2. Įmonės padalinių (filialų) identifikacijos duomenų įvedimas.
3. LR vidaus rinkai tiekiamų gaminių sąrašo ir pasirinktų atsakomybių įgyvendinimo būdų įvedimas.
4. Įmonės registracijos sąvade duomenų teisingumo deklaravimas (prašymo registruoti sąvade teikimo
pabaiga).
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1. Įmonės identifikacijos duomenų (anketos) įvedimas
Įmonės identifikacijos duomenų (anketos) įvedimas / papildymas vykdomas pagrindiniame registracijos
sąvade lange, kuris bus pateiktas automatiškai, jei įmonė jungiasi pirmą kartą, ar naudojant nuorodą „Taisyti
/ papildyti įmonės anketos duomenis“:

Įmonės anketoje yra laukų (jie pažymėti simboliu *), kurių užpildymas yra privalomas, pvz., įmonės tipas,
gaminių tiekimo vidaus rinkai būdai ir t.t.
Anketoje yra laukų su trumpiniais:
• Vietovės tipo sutrumpinimų paaiškinimai: m. – miestas, mstl. – miestelis, k – kaimas, vienk. –
vienkiemis, skl. – sklypas, gst. – geležinkelio stotis.
• Gatvės tipo sutrumpinimų paaiškinimai: g. – gatvė, pr. – prospektas, pl. – plentas, bul. – bulvaras, al.
– alėja, kel. – kelias, tak. – takas, skg. – skersgatvis, aklg. – akligatvis, skv. – skveras, a.- aikštė.
Baigus vesti / taisyti įmonės anketą, būtina nuspausti mygtuką

.

Jei, vedant duomenis, buvo padaryta loginių klaidų ar visi privalomi anketos laukai nėra užpildyti, ekrane bus
pateikiamas pranešimas
rasta klaidų ar kurie nėra užpildyti, pavadinimai.

ir nurodyti laukų, kuriuose

Rekomenduojame: atidžiai patikrinkite, ar visi * pažymėti laukai yra užpildyti.
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Jei kai kurie sąvade privalomi įmonės anketos laukai nėra užpildyti, pagrindiniame sąvado lange pateikiamas
atitinkamas pranešimas:

Rekomenduojame: Papildykite įmonės anketą. Antraip, įmonės registracija sąvade nebus priimta.

Dėmesio!

Užpildžius laukelį, į sekančio laukelio pildymą pereinama arba klaviatūros mygtuku Tab, arba
kursoriaus pagalba. Nespauskite klaviatūros mygtuko Enter, nes jo paspaudimas šiuo atveju tolygus mygtuko
„Įvesti duomenis“ paspaudimui, t.y. jūsų nepilnai įvesti duomenys bus įrašyti į GIIS duomenų bazę, o įmonės
anketos įvedimo puslapis bus uždarytas. Jei visgi taip nutiktų, duomenų įvedimą / taisymą galėsite pakartoti,
nuspaudę nuorodą „Taisyti / papildyti įmonės anketos duomenis“.
Sėkmingai įvedus įmonės anketos duomenis, grįžtama į pagrindinį sąvado langą.

2. Įmonės padalinių (filialų) identifikacijos duomenų įvedimas
Duomenys apie įmonės padalinius (filialus) įvedami, paspaudus nuorodą „Įvesti / taisyti padalinių duomenis“.
Paspaudus šią nuorodą atsidaro naujas langas.

Padalinių skaičiaus nurodyti nereikia, jis bus paskaičiuotas automatiškai, baigus vesti duomenis apie
padalinius.
Atskiro padalinio lange įrašomas padalinio pavadinimas ir kodas, jei jie skiriasi nuo pagrindinės įmonės
atitinkamų rekvizitų, padalinio adresas.
Padalinio adreso įvedimas yra privalomas.
• Vietovės ir gatvės tipo sutrumpinimai naudojami tie patys, kaip ir įmonės anketos įvedimo lange.
Norint įterpti naują padalinį, paspaudžiamas mygtukas „Įterpti naują padalinį“.
duomenis, paspaudžiamas mygtukas

Įvedus visų padalinių

.
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Jei, vedant duomenis, visi privalomi padalinio anketos laukai nėra užpildyti, ekrane bus pateikiamas
pranešimas:
ir nurodyti atitinkamų padalinių ir jų laukų,
kuriuose rasta klaidų ar kurie nėra užpildyti, numeriai ir pavadinimai.
Rekomenduojame: atidžiai patikrinkite, ar visų padalinių adresai yra teisingai užpildyti.

Dėmesio! Užpildžius laukelį, į sekančio laukelio pildymą pereinama arba klaviatūros mygtuku Tab, arba
kursoriaus pagalba. NEspauskite klaviatūros mygtuko Enter, nes jo paspaudimas šiuo atveju tolygus mygtuko
„Įvesti duomenis“ paspaudimui.
Sėkmingai įvedus įmonės padalinių duomenis, grįžtama į pagrindinį sąvado langą.
Informacija apie įmonės padalinius pagrindiniame sąvado lange yra pateikiama po įmonės anketa.

3. Duomenų apie gaminamus ir (ar) importuojamus ir LR vidaus rinkai tiekiamus
gaminius bei pasirinktus atsakomybių įgyvendinimo būdus įvedimas
Duomenys apie įmonės gaminamus ir (ar) importuojamus ir LR vidaus rinkai tiekiamus gaminius įvedami,
paspaudus nuorodą:
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Ši nuoroda, patogumo dėlei, pagrindiniame lange pateikiama du kartus: lango viršuje, virš įmonės anketos ir
lango apačioje. Kurią nuorodą bepaspaustumėte, gausite tą patį rezultatą – atsidarys gaminių sąrašo ir
atsakomybių įgyvendinimo būdų įvedimo langas:
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Šiame lange pateikiamas gaminių sąrašas, kuriame reikia pažymėti („supaukščiuoti“) įmonės LR vidaus rinkai
tiekiamus gaminius.
Pažymėjus gaminį ar vieną jo rūšių, pateikiama forma atsakomybės įgyvendinimo būdui nurodyti:

Atsakomybių langelyje pasirenkama reikiamo tipo atsakomybė:

Dėmesio!

Dokumento tipas yra privalomas nurodyti tik elektros ir elektroninei įrangai (EEĮ). Kitiems
gaminiams pagal nutylėjimą pateikiama atžyma „Be dokumento“.

☺ Jeigu gaminiui taikoma individuali atsakomybė ir gaminys yra ne EEĮ, pažymėjus gaminį „paukščiuku“,
daugiau jokių veiksmų ties šiuo gaminiu daryti nereikia. Galima pereiti prie kito gaminio.
Nurodžius, kad gaminio atliekų tvarkymo atsakomybė yra licencijuotos organizacijos, atsidaro papildoma
paieškos forma:

Įvedamas pageidaujamos rasti įmonės JAR kodas ar e-ASTA kodo pradžia ar pavadinimas (jo dalis),
paspaudžiamas mygtukas „Ieškoti“. Pateiktame sąraše pasirenkama reikalinga įmonė.

Dėmesio! Mygtukas „Pridėti atsakomybę“ yra naudojamas tik tuo atveju, kai tam pačiam

gaminiui yra

taikomos kelių rūšių atsakomybės, pvz. ir individuali, ir licencijuotos organizacijos.
Informacija apie padarytas logines klaidas, nepilnai ar neteisingu formatu pateiktą būtiną informaciją gaminių
sąraše bus pateikiama lango viršuje, pvz.:

Jei iš gaminių sąrašo reikia pašalinti gaminį ar jo rūšį, tereikia kursoriaus pagalba nuimti atitinkamą
„paukščiuką“.
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Baigus žymėti gaminius ir nurodžius pasirinktus atsakomybių įgyvendinimo būdus, spaudžiamas mygtukas
„Patvirtinti“, esantis lango apačioje.

Dėmesio! Pildant gaminių sąrašą, į sekančio laukelio pildymą pereinama kursoriaus pagalba. Nespauskite
klaviatūros mygtuko Enter, nes jo paspaudimas šiuo atveju tolygus mygtuko „Patvirtinti“ paspaudimui. Jei iš
gaminių sąrašo įvedimo lango išėjote paspaudę Enter, pagrindiniame sąvado lange gali būti pateikiamas toks
pranešimas:

Grįžus į gaminių sąrašo įvedimo langą per nuorodą „Įvesti / taisyti gaminių sąrašą...“, užbaigiamas duomenų
įvedimas ir paspaudžiamas mygtukas „Patvirtinti“.
Pagrindinio sąvado lango viršuje yra pateikiama suvestinė informacija apie sąvade nurodytus gaminius ir kiek
yra pateikta tų gaminių ataskaitų už ataskaitinius metus:

Naudojami sutrumpinimai:
• A – alyvos,
• T – transporto priemonės,
• Eb – EEĮ naudojama buityje,
• En – EEĮ naudojama ne buityje,
• B – baterijos ir akumuliatoriai,
• G – apmokestinamieji gaminiai,
• P – pakuotė.
Skaičius šalia raidės nurodo, kiek atitinkamų gaminių ar jų rūšių yra nurodyta sąvade ir kiek pateikta to
gaminio ataskaitų už ataskaitinius metus. Raudona spalva yra žymimi neatitikimai.
Gaminiams, išskyrus EEĮ ir pakuotes, tikrinama, ar yra pateiktos praėjusių kalendorinių metų ataskaitos, EEĮ –
ar pateikti einamųjų metų planai. Jeigu įmonė neprivalo pateikti praėjusių kalendorinių metų ataskaitų ar
einamųjų metų EEĮ planų, į neatitikimus tenka nekreipti dėmesio.

Svarbu!

Atidžiai patikrinkite, ar gaminių sąraše yra nurodyti visi gaminiai, ar teisingai parinkti
atsakomybių įgyvendinimo būdai. Vedant gaminių tiekimo rinkai ataskaitas ar EEĮ planus, GTRAMA
programinis modulis leis pateikti tik sąvade nurodytų gaminių ataskaitas ir tik su prie atitinkamo gaminio
nurodytomis atsakomybėmis.

Dėmesio! Jei sąvade yra nurodyta EEĮ, o einamųjų metų planai nėra suvesti, bus pateikiamas toks klaidos
pranešimas:
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4. Įmonės registracijos sąvade duomenų teisingumo deklaravimas (prašymo
registruoti sąvade teikimo pabaiga)
Pabaigus vesti visus registracijos sąvade paraiškos duomenis, įmonė privalo pateikti „deklaraciją“,
patvirtinančią, kad visi pateikti registracijos duomenys yra teisingi, tikslūs ir pilni. „Deklaracija“ – tai
elektroninė nuoroda, kurią reikia paspausti pele:

„Deklaracijos“ nuoroda, patogumo dėlei, pagrindiniame lange pateikiama du kartus: lango viršuje, virš
įmonės anketos ir lango apačioje. Kurią nuorodą bepaspaustumėte, gausite tą patį rezultatą – sąvade
užsifiksuos registracijos duomenų teikimo pabaiga („deklaraciją“ paspaudusio vartotojo duomenys, data ir
laikas), registracijos sąvade būsena taps „REGISTRACIJOS DUOMENYS PATEIKTI, TIKRINAMI RAAD“:

5. Registracijos sąvade būsena
Įvedus įmonės registracijos sąvade duomenis (visus ar dalį), įmonės registracija įgauna būseną, kuri gali būti:
NPT -

REGISTRACIJOS DUOMENYS NEPATEIKTI (NEPATVIRTINTI)
Įmonės identifikaciniai duomenys yra perkelti iš REGJAR į GIIS, tačiau joks duomenų įvedimas
sąvade dar nebuvo vykdomas arba gaminių sąraše yra pašalinti visi kada nors anksčiau nurodyti
gaminiai.

PT -

REGISTRACIJOS DUOMENŲ TEIKIMAS NEUŽBAIGTAS
Registracijos duomenys pateikti, bet duomenų teikimas neužbaigtas, t.y. nėra atžymos apie
galutinį įmonės duomenų įvedimą (GID).

PT, GID -

REGISTRACIJOS DUOMENYS PATEIKTI, TIKRINAMI RAAD (NEPRIIMTI)
Ši būsena nurodo, kad įmonė baigė vesti duomenis į sąvadą ir uždėjo GID žymą. AAA privalo
atlikti suvestų duomenų patikrą ir, neradus klaidų ar neatitikimų, priimti registraciją.

PT, M-GID -

REGISTRACIJOS DUOMENYS PATEIKTI, TIKRINAMI RAAD
Ši būsena nurodo, kad licencijuota organizacija baigė vesti savo nario duomenis į sąvadą ir
uždėjo GID žymą. AAA privalo atlikti suvestų duomenų patikrą ir, neradus klaidų ar neatitikimų,
priimti registraciją.

PT, RAAD (AAA)
PT, GID, RAAD (AAA)
PT, M-GID, RAAD (AAA) - REGISTRACIJOS DUOMENYS PATEIKTI, PRIIMTI
Ši būsena nurodo, kad įmonės registracija sąvade yra priimta.
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Kai įmonės registracija sąvade priimta, rodomas atitinkamas pranešimas – koks darbuotojas ir kada priėmė
registraciją:

VIEŠAS SĄVADO DUOMENŲ IR INFORMACIJOS TEIKIMAS: Įmonės paieška GIIS
duomenų bazėje
Viešai skelbiamame Gamintojų ir importuotojų sąvade įmonės paieška (http://193.219.55.14/giis/gim.py )
gali būti vykdoma pagal:
• įmonės JAR kodą;
• fiziniam asmeniui ar užsienio valstybės asmeniui suteiktą REGJAR kodą (jis visada prasideda
skaičiumi 9);
• e-ASTA kodą;
• įmonės pavadinimą ar fizinio asmens vardą, pavardę (nurodant pilnai ar bet kokią pavadinimo /
pavardės dalį).

Paieškos viešai skelbiamame sąvade rezultatai yra pateikiami tik monitoriaus ekrane (duomenų eksporto į
Word ar Excel failus, nėra).
Įmonės paieška pagal pavadinimą (jo dalį) gali duoti vieną ar kelis rezultatus:
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Norint pamatyti daugiau informacijos apie įmonę ir jos tiekiamus gaminius, iš pateikiamų įmonių sąrašo
pasirenkama reikalinga įmonė, paspaudžiant pele jos e-ASTA kodą.
Galima ir išplėstinė paieška, pasirenkant vieną ar daugiau dominančių parametrų (regioną, gaminį ir kt.) ir
spaudžiant mygtuką „Ieškoti“:
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Išplėstinės paieškos pavyzdys Nr. 1:

Išplėstinės paieškos Nr. 1 rezultatas:
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Išplėstinės paieškos pavyzdys Nr. 2:

Išplėstinės paieškos Nr. 2 rezultatas:
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