Kaip pateikti 1-PV ataskaitas naudojantis elektroninėmis paslaugomis

Pateikti duomenis naudojantis elektroninėmis paslaugomis gali asmuo, turintis teisę naudoti
įmonės banko kortelę arba darbuotojas, kuriam suteikta teisė pateikti duomenis įmonės vardu, t.y.
asmuo, galintis atstovauti įmonę.
Lietuvos geologijos tarnybos elektroninių paslaugų portalas iškviečiamas:
el.adresu: https://www.lgt.lt/epaslaugos/
arba paspaudus el.paslaugų paveikslėlį Lietuvos geologijos tarnybos tinklapio pirmame puslapyje:

I.

Pagrindinis elektroninių paslaugų portalo ekranas, kuriame :
a) Galite „prisijungti“ (autentifikuotis);
b) Surasti gavybos duomenų teikimo paslaugas.

II.

Prisijungimas prie elektroninių paslaugų sistemos

Prisijungimas prie LGT elektroninių paslaugų sistemos atliekamas per elektroninių valdžios vartų portalą, į
kurį pateksite paspaudę mygtuką [Prisijungti].
2.1. Jei Jūs prisijungimui naudojate įmonės bankinę kortelę
e.valdžios vartų portale nurodykite, kad jungiatės kaip verslo įmonė, t.y. pasirinkite nuorodą: „Verslo
subjektas“

Pasirinkite banką ir nurodykite prisijungimui reikalingus duomenis:

2.2. Jei Jūs prisijungimui naudojate savo asmens tapatybės patvirtinimo dokumentus (asmeninę banko
kortelę, asmens tapatybės kortelę, mobiliojo parašo įrangą ar pan):

e.valdžios vartų portale pasirinkite nuorodą „Gyventojas“

toliau renkitės Jums tinkantį asmens tapatybės patvirtinimo būdą:

Teisingai užpildžius prisijungimo duomenis e.valdžios vartų portale būsite nukreiptas į LGT elektroninių
paslaugų prisijungimo langą. Spauskite [Patvirtinti]:

ir būsite sugrąžintas į pagrindinį LGT elektroninių paslaugų portalo puslapį jau kaip „prisijungęs“
naudotojas.

III.

Verslo subjekto atstovavimas

Po Jūsų autentifikavimo e.valdžios vartų portale, LGT elektroninių paslaugų pagrindiniame ekrane vietoj
[Prisijungti] bus rodomi Jūsų įmonės pavadinimas (jei jungėtės kaip „verslo subjektas“) arba „vardas
pavardė“ (jei jungėtės kaip „gyventojas“):

Jei Jūs prisijungėte kaip fizinis asmuo, ir Jums jau suteikta teisė atstovauti įmonę, laukelyje „Atstovauja“
pateikiamame sąraše pasirinkite įmonės pavadinimą.
Toliau eikite į 1-PV formos pildymą (žr. Skyrių IV. „Gavybos duomenų teikimas“).
Jei laukelyje „Atstovauja“ pateikiamame sąraše yra tik Jūsų vardas ir pavardė, reikia kad Jums būtų suteikta
teisė atstovauti įmonę.
Atstovavimo teisė suteikiama 1 kartą ir galioja iki atstovavime nurodytos datos arba iki kol atstovavimo
teisės nepanaikina Jūsų įmonės vadovai.
Jei Jums dar nesuteikta teisė atstovauti įmonę:
1. Žingsnis. Užpildykite atstovavimo prašymą.
1.1.Pasirinkite pagrindiniame ekrane esančio meniu punktą „Mano duomenys“/“Atstovavimo prašymai“

1.2. Prašymų sąrašo ekrane spauskite „Sukurti naują“:

1.3. Užpildykite prašymo formą:

1.4. Paspaudus „Išsaugoti naują“, apačioje atsiras blokas „Atstovaujamos paslaugos“:

1.5. Spauskite „Pridėti“ ir iš sąrašo pasirinkite reikiamas paslaugas:

1.6. Nepamirškite išsaugoti: paspauskite mygtuką [Išsaugoti].
2 Žingsnis. Prašymas turi būti patvirtintas.
Atstovavimo prašymą turi būti patvirtinti asmuo, turintis teisę prisijungti įmonės vardu. Prisijungus prie
elektroninių paslaugų sistemos (kaip prisijungti įmonės vardu žr. II skyriuje), reikia rinkti „Mano

duomenys“/“atstovavimo patvirtinimas“:

Pateiktame prašymų sąraše suraskite reikiamą:

Paspaudus redagavimo mygtuką
ir, įsitikinę kad nurodyti duomenys teisingi, prašymo duomenų
peržiūros lange spauskite „Patvirtinti“:

Atstovavimo prašymas patvirtintas.
Atstovavimo prašymas pateikiamas 1 kartą ir galioja iki prašyme nurodytos „Pabaiga“ datos arba
tol, kol atstovavimo nepašalina įmonės vardu prisijungęs asmuo.

IV.

Gavybos duomenų teikimas.

Jei prisijungėte kaip fizinis asmuo, ir Jums suteikta teisė įmonės vardu teikti duomenis, nepamirškite
nurodyti, kokią įmonę atstovaujate:

Žingsnis 1. Pasirinkite paslaugą.
Pasirinkus „Duomenų teikimas į sistemas“/ „Žemės gelmių registras“ ekrane pateikiamas paslaugų sąrašas.
Pasirinkite paslaugą „Požeminio vandens gavybos duomenų teikimas“:

Pasirinkus paslaugą, atidaromas paslaugos aprašymo langas:

Jei Jūs esate prisijungęs ir turite teisę teikti duomenis, spauskite mygtuką [Tęsti] (jis bus aktyvus). Jei Jūs
neturite teisės teikti šiuos duomenis, sistema pateiks atitinkamą pranešimą. Jei pamiršote prisijungti,
spauskite [Prisijungti] ir būsite nukreiptas į e-valdžios portalą.

Žingsnis 2. Pasirinkite (sukurkite) dokumentą.
Pasirinkus reikalingą paslaugą, atidaromas Jūsų teikiamų/pateiktų dokumentų sąrašas.
Jei ataskaitą teikiate pirmą kartą, dokumentų sąrašas bus tuščias. Rinkitės [Sukurti]:

Jeigu dar nesate pildę šio tipo ataskaitų, sąrašas bus tuščias.
Žingsnis 3. Užpildykite ataskaitos duomenis.
1. Norėdami pradėti pildyti ataskaitą, spauskite mygtuką [Sukurti].
2. Pirmame lange yra rodoma kontaktinė duomenų teikėjo informacija.

3. Jeigu naudotojas yra užpildęs savo profilį (pasiekiamą iš portalo meniu punkto „Mano duomenys“ ->
„Profilis“, šis langas užpildomas automatiškai. Priešingu atveju, nurodykite kontaktinius duomenis.
4. Spauskite „Tęsti“.

5. Suveskite teikiamos ataskaitos informaciją:

5.1 Nurodykite ataskaitinius metus;
5.2 Laukelyje „Vandenvietė“ pasirinkite vandenvietę, kuriai turite galiojantį gavybos leidimą.
Pasirinkus vandenvietę, duomenys apie leidimą užpildomi automatiškai:

5.3 Jeigu sąraše nėra vandenvietės, nurodykite naujo leidimo duomenis:

5.3.1. pasirinkite leidimo tipą;
5.3.2. įveskite leidimo numerį;
5.3.3. įveskite datą, nuo kada galioja leidimas;
5.3.4. paspauskite mygtuką
leidimas.

ir iš sąrašo pasirinkite vandenvietę, kuriai išduotas

6. Spauskite mygtuką [Išsaugoti naują] – ataskaitos antraštė bus išsaugota ir ekrano apačioje atsiras
naujos kortelės: „Gavybos duomenys“, „Pridedami dokumentai“:

7. Gavybos duomenis galima suvesti ranka arba importuoti iš failo:
7.1 Norėdami įvesti duomenis ranka, įveskite naują gavybos duomenų eilutę:
7.1.1. kortelėje „Gavybos duomenys“ spauskite [Sukurti]:

7.1.2. atsidariusiame lange pasirinkite gręžinį, kuriame vykdėte gavybą, ir vandeningo
sluoksnio indeksą;
7.1.3. spauskite [Išsaugoti naują];

7.1.4. suveskite gavybos duomenis: duomenys įvedami kiekvienam mėnesiui. Jei kažkurį
mėnesį gavyba

pasirinktame gręžinyje nebuvo vykdoma, atitinkamas laukas

paliekamas tuščias.
7.1.5. spauskite [Išsaugoti] ir grįžkite į formą (mygtukas [Atgal]).
7.1.6. kartodami 7.1.1 – 7.1.5 veiksmus, galite suformuoti atskiras gavybos duomenų
eilutes skirtingiems gręžiniams.

7.2 Norėdami duomenis importuoti iš duomenų failo, pirmiausia turite jį pasiruošti. Duomenų
failo xls formato pavyzdį galite persisiųsti šios e. paslaugos aprašymo lange pasirinkę meniu
punktą „Pagalba“:

Duomenų failų struktūros keisti negalima, t.y., negalima pridėti / pašalinti stulpelių, negalima keisti stulpelių
pavadinimų ir negalima pašalinti pirmos eilutės.
Duomenų failo pavyzdys:

7.2.1. Užpildykite duomenų failą reikiamais duomenimis – pradedant nuo antros eilutės
pridėkite ir užpildykite gavybos eilutes.
7.2.2. xls formatu paruoštą duomenų failą standartinėmis „Excel“ programos priemonėmis
reikia išsaugoti „Text (tab delimited) (*.txt)“ formatu:

7.2.3. Norėdami į pildomą ataskaitą įkelti gavybos duomenis, ataskaitos kortelėje
„Gavybos duomenys“ spauskite mygtuką [Browse...] ir nurodykite paruoštą
duomenų failą. Išsaugokite duomenis - spauskite mygtuką [Išsaugoti].
7.2.4. Jeigu byloje duomenys buvo paruošti tvarkingai, „Gavybos duomenų“ lentelė bus
užpildyta. Jeigu yra klaidų, ekrano viršuje matysite klaidų pranešimus. Pataisykite
klaidas dokumente ir pakartokite 7.2.1 - 7.2.3 veiksmus.
8. Baigę vesti gavybos duomenis, išsaugokite ataskaitą (mygtukas [Išsaugoti]).

9. Dokumentų prisegimas (kortelė „Pridedami dokumentai“):
9.1 Norėdami prie ataskaitos pridėti dokumentus (pvz. leidimo kopiją), spauskite mygtuką [Pridėti
dokumentą].
9.2 Nurodykite dokumento tipą, pavadinimą, ir pasirinkite pridedamą dokumentą.
9.3 Spauskite [Išsaugoti naują].
9.4 Tokiu būdu kartodami 9.1 - 9.3 veiksmus, galite pridėti kiek norima dokumentų.
10. Išsaugokite ataskaitą paspausdami mygtuką [Išsaugoti] lango viršuje ir patikrinkite, ar duomenys

įvesti tvarkingai (mygtukas [Tikrinti duomenis]). Jeigu klaidų yra, klaidų pranešimai atsiras lango
viršuje. Perskaitykite pranešimus ir ištaisykite klaidas.
11. Ištaisę klaidas, išsaugokite duomenis ir dar kartą patikrinkite. Jeigu klaidų nebėra, galite pateikti
ataskaitą, spausdami mygtuką [Pateikti].
12. Pildomą ar pateiktą gavybos ataskaitą galite atsispausdinti, paspaudę mygtuką [Spausdinti].
13. Grįžti į ataskaitų sąrašą galite informacinėje juostoje paspaudę „Požeminio vandens gavybos metinės
ataskaitos 1-PV“. Dabar sąraše matote savo pateiktą ataskaitą.
14. Išsaugotus nebaigtos pildyti ataskaitos duomenis galite peržiūrėti ir pabaigti pildyti ar pataisyti
susiradę pildomą ataskaitą ataskaitų sąraše. Pataisyti / papildyti galima tik tas ataskaitas, kurių
būsena „Pildoma“ arba „Grąžinta tikslinti“. Ataskaitos duomenų pildymo formą galite iškviesti
paspaudę mygtuką

.

15. „Grąžintas tikslinti“ ataskaitas turite patikslinti / papildyti per nurodytą laikotarpį. Priešingu atveju,
jos bus pašalintos iš sistemos automatiškai. Automatiškai šalinamos ir ataskaitos, kurių būsena
„Pildomos“, bet jokie duomenų tvarkymo veiksmai neatliekami daugiau nei mėnesį.

Atminkite:
Kol ataskaita „nepateikta“ (t.y. neperduota Lietuvos geologijos tarnybai) , įvestus duomenis galite matyti tik
Jūs!
Pradėtos pildyti ir “nepateiktos” į LGT gavybos ataskaitos sistemoje saugomos 30 kalendorinių dienų.
Pasibaigus šiam terminui, nepatvirtintos ataskaitos iš el.paslaugų sistemos ištrinamos automatiškai.

