
Etapas Pokyčių sritis TS ir papildomi pokyčiai
Preliminari 
įgyvendinimo data

Konkrečių pokyčių apibūdinimas

Rel-4
Tarpvalstybini

ai atliekų 
vežimai (TAV)

4.2.5.3, 4.2.5.5, 4.2.5.6, 
4.2.8.27

2022 spalis

Bus sukurtos papildomos tarpinės būsenos TAV judėjimo dokumentuose, kad įmonės žinotų, kuriuos judėjimo dokumentus pateikė 
patvirtinti AAA, nes šiuo metu pateikus dokumentą patvirtinti jo būsena išlieka "Patvirtintas", o kai AAA patvirtina tik tada pasikeičia 
būsena į "Atliekos gautos", "Atliekos sutvarkytos".

Importuojant atliekas prie judėjimo ir atliekų vežimą lydinčių dokumentų automatiškai bus by default priskiriamas požymis „užsienio 
rinka", bet bus galimybė rinktis ir "LR rinka".

Atsiras galimybė išorinio portalo (toliau - IP) vartotojui teikiant eksporto pranešimą vertinti Agentūrai pridėti papildomus dokumentus, 
naujas laukas.

Bus sudaryta galimybė IP vartotojui atskirti TAV judėjimo dokumentus IP pagal siuntos numeraciją, o ne pagal GPAIS sugalvotą 
numeraciją, taip pat bus galimybė filtruoti pagal siuntos numerį.

Rel-5

Atliekų 
susidarymo 

apskaita 
(ASA)

ASA-I 2022 gruodis

Atsisakoma ketvirčio apskaitos žurnalų. Pildomas vienas metinis žurnalas.
Fiksuojama įrašo fiksavimo data.
Žurnale atvaizduojamas atliekų likutis.
Žurnalas papildomas nauja skiltimi "Lydraščių duomenys".
Sudarta galimybė formuoti tarpines suvestines.

Rel-6
Įrodantys 

dokumentai 
(ĮD)

4.2.6.1 2022 gruodis
Sudaryta galimybė įrodančius dokumentus už pakuotes sunaudotas savoms reikmėms išrašyti per surinkėją.

Rel-7 Pakuotės
4.2.4.6, 4.2.4.12, 4.2.4.16, 

4.2.8.12, 4.2.9.13
2022 gruodis

Sudaryta galimybė kopijuoti, įklijuoti ir šalinti įrašų eilutes pažymėtas įrašų eilutes. 

Pakuočių sąrašuose vedamas laukas "Pavadinimas" taps klasifikatoriumi, kurio pagrindu bus renkama informacija apie plastikinius 
maišelius ir užpildytus vienkartinius plastikinius gaminius.

Sudaryta galimybė patikslinti kombinuotoje pakuotėje vyraujančią medžiagą.

Rel-8 R10' P003 2022 gruodis
Dėl ES atsisakyto veiklos būdo R10', bus atlikti pokyčiai atliekų tvarkymo apskaitoje, R3, R4, R5 veiklos būdams pridėti nauji subkodai. 
Papildomai padarytos patikros išduodant atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, siejant juos su konkrečiais subkodais, kai 
atliekos tvarkomos R3, R4 ir R5 būdais. 

Rel-8.5

Atliekų 
susidarymo 

apskaita 
(ASA)

ASA-II 2023 sausis

Įmonei priskyrus atstovą, paslepiamas šio amens asmens kodas.
Sudaryta galimybė formuoti veiklaviečių, žurnalų ir/ar metinių ataskaitų būsenų ataskaitą.
Atliekų siuntėjui sudaryta galimybė nurodyti sutarties galiojimo pabaigos datą.
Sukauptos (laikomos) atliekos papildomos skiltimi "Atliekos kelyje" lauku.

Rel-9 Lydraščiai 4.2.1.1, 4.2.1.3 2023 vasaris

Lydraščių tvirtinimas pagal naujas taisykles, siekiant jų tvirtinimą automatizuoti. 
Naujas lydraščio tipas kai atliekos perduodamos alternatyviais būdais. 
Galimybė pataisyti jau patvirtintą lydraštį.
Galimybė lydraštyje fiksuoti nulinius kiekius.
Galimybė suformuotame lydraštyje pakeisti, pašalinti įtrauktus atliekų kodus.
Rengiamame lydraštyje atvaizduojamas įvestos atliekos likutis.
Lydraščių būsenos atskiriamos spalviškai.
Pasiruošimai GPAIS ir IVAZ integracijai.


