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SUTARTIS Nr.2022/GS1- 
Dėl naudojimosi GS1 Sistema 

2022 m. _______________________ d., Vilnius 

Asociacija „GS1 Lithuania“, įmonės kodas 302642800, adresas: Vašingtono a. 1, LT-01108 Vilnius, 
kuriai atstovauja..........................……………………........................................................, veikianti pagal 
įgaliojimą, toliau vadinama “GS1 sistemos administratoriumi“ 
ir.................................................................................įmonės kodas........................................... 

kuriai atstovauja.........................................................................................................................., 
veikiantis/i įmonės įstatų pagrindu, toliau vadinamas “GS1 sistemos naudotoju”, 

GS1 sistemos administratorius ir GS1 sistemos naudotojas kartu yra vadinami „Šalimis“, o kiekvienas 
atskirai „Šalimi“. Šalys sudaro šią sutartį dėl naudojimosi GS1 Sistema (toliau – Sutartis).  

 

1. Sutarties objektas 

Šia Sutartimi GS1 sistemos administratorius Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka įsipareigoja teikti 
GS1 sistemos naudotojui GS1 sistemos paslaugas, atitinkančias Tarptautinės asociacijos GS1 AISBL 
reikalavimus, o GS1 sistemos naudotojas įsipareigoja laikytis šioje Sutartyje nustatytų sąlygų ir laiku 
mokėti už suteiktas paslaugas. 

2. Paslaugų teikimo tvarka 

2.1. Paslaugos teikiamos ūkio subjektui, kuris yra įregistruotas į GS1 sistemos naudotojų registrą. 

2.2. Į GS1 sistemos naudotojų registrą yra įregistruojamas ūkio subjektas, kuris pateikia prašymą 
(Priedas Nr. 2)  GS1 sistemos administratoriui ir sumoka GS1 sistemos administratoriui nustatytą 
prisijungimo prie GS1 sistemos mokestį, kurio dydis nurodytas interneto svetainėje www.gs1lt.org 
skelbiamame kainoraštyje. 

2.3. GS1 sistemos administratorius, atsižvelgdamas į GS1 sistemos naudotojo prašymo formoje įvardintus 
pasirinkimus, gali teikti šias paslaugas (toliau – Paslaugos): 

2.3.1. suteikti ir įregistruoti gamintojo/platintojo numerį (kompanijos prefiksą - GCP) GS1 
sistemoje; 

2.3.2. organizuoti prekių ir paslaugų kodų suteikimą ir įregistravimą GS1 sistemoje, taip pat 
informacijos teikimą tarptautinei asociacijai GS1 AISBL; 

2.3.3. teikti technines-komercines konsultacijas prekių numeravimo, identifikavimo, kodavimo 
brūkšniniais kodais ir kitais su GS1 sistema susijusiais klausimais; 

2.3.4. „Verified by GS1“ Paslaugą – suteikiant GS1 naudotojams galimybę tikrinti produktų 
tapatybę, pateikiant prekių vienetų identifikatorių (GTIN) užklausas. Taip suteikiama 
galimybė peržiūrėti tam tikrą, su konkrečiu produktu susijusią informaciją, pavyzdžiui, jo 
duomenų atributus, kurie saugomi GS1 registrų platformoje;  

2.3.5. teikti kitas papildomas Paslaugas: brūkšninių kodų spausdinimo kokybės vertinimas, 
logistinių  etikečių generavimo platforma GS1 Print, prekių vaizdinės informacijos 
apdorojimas ir pateikimas ir t. t. 

2.4. Paslaugų užsakymas ir suteikimas: 

2.4.1. GS1 sistemos naudotojas, pageidaujantis gauti Paslaugas, numatytas Sutarties 2.3 
punkte, interneto svetainėje arba elektroniniu paštu pateikia GS1 sistemos 
administratoriui užpildytą ir pasirašytą užsakymo formą, t. y. Sutarties Priedą Nr. 1, Nr.3 
ar Nr. 5; 

2.4.2. GS1 sistemos administratorius įsipareigoja užsakymą įvykdyti suteikiant galimybę pradėti 
naudotis Paslaugomis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos. 

3. GS1 sistemos administratoriaus teisės ir pareigos 

3.1. GS1 sistemos administratorius įsipareigoja: 

3.1.1. GS1 sistemos naudotojui teikti Paslaugas, atitinkančias tarptautinės GS1 sistemos 
reikalavimus; 

3.1.2. užregistruoti GS1 sistemos naudotojui suteiktus gamintojo/platintojo, prekių ir paslaugų 
kodus GS1 sistemos duomenų bazėje ir, GS1 sistemos naudotojui pageidaujant, išduoti 
tai patvirtinančius dokumentus; 

http://www.gs1lt.org/
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3.1.3. pasikeitus GS1 sistemos naudotojo rekvizitams, prekių ar paslaugų specifikacijai, atlikti 
duomenų bazėje atitinkamus pakeitimus;  

3.1.4. kaupti GS1 sistemos duomenų bazėje informaciją apie GS1 sistemos naudotojui išduotus 
gamintojo/platintojo, prekių bei paslaugų kodus ir išduoti GS1 sistemos naudotojui 
išrašus iš duomenų bazės; 

3.1.5. suteikti GS1 sistemos naudotojui galimybę naudotis GS1 pasauline paieškos sistema 
GEPIR, kitomis prieinamomis paieškos sistemomis; 

3.1.6. pasikeitus GS1 Paslaugų mokesčių tvarkai ir dydžiams, ne vėliau kaip prieš 30 
kalendorinių dienų informuoti apie tai GS1 sistemos naudotoją elektroniniu paštu bei 
paskelbti informaciją asociacijos GS1 Lithuania internetiniame puslapyje www.gs1lt.org . 
Jeigu per 30 kalendorinių dienų nuo GS1 sistemos naudotojo informavimo elektroniniu 
paštu arba pasikeitimų paskelbimo internetiniame puslapyje nesulaukiama GS1 sistemos 
naudotojo atsakymo/klausimų, laikoma, kad su atitinkamais pakeitimais GS1 sistemos 
naudotojas sutiko.  

3.2. GS1 sistemos administratorius turi teisę: 

3.2.1. kaupti GS1 sistemos naudotojo duomenis duomenų bazėje; 

3.2.2. duomenis apie GS1 sistemos naudotojui išduotus gamintojo/platintojo numerius, prekių ir 
paslaugų kodus ir su tuo susijusią informaciją perduoti tarptautinei GS1 asociacijai; 

3.2.3. pasikeitus tarptautinės GS1 sistemos reikalavimams vienašališkai pakeisti GS1 sistemos 
numerių išdavimo tvarką, informuojant apie tai GS1 sistemos naudotoją šios Sutarties 
3.1.6. punkte nurodyta tvarka; 

3.2.4. GS1 sistemos administratoriaus valdybos sprendimu, keisti prisijungimo prie GS1 
sistemos, metinių ir kitų mokesčių mokėjimo, sistemos administravimo, numerių išdavimo 
tvarką, informuojant apie tai GS1 sistemos naudotoją šios Sutarties 3.1.6. punkte 
nurodyta tvarka; 

3.2.5. po Sutarties nutraukimo GS1 sistemos naudotojo gamintojo/platintojo numerį 
(kompanijos prefiksą) suteikti kitam ūkio subjektui ;  

3.2.6. koreguoti Paslaugų kainas atsižvelgiant į metinį vidutinės infliacijos indeksą, nustatytą 
Lietuvos Respublikoje (skelbiamą Lietuvos Respublikos statistikos biuro – LRSB). 
Koregavimas gali būti atliktas, jeigu infliacijos indeksas yra didesnis nei 2,5% per 12 
mėn. Pakeitimas įsigalioja nuo mėnesio 1 d. tą mėnesį, kuris yra po mėnesio, kai GS1 
sistemos administratorius informavo GS1 sistemos naudotoją apie pakeitimą šios 
Sutarties 3.1.6. punkte nurodyta tvarka. GS1 sistemos administratorius gali padaryti 
pakeitimus bet kuriuo metu ir keletą kartų per metus, atsižvelgiant į infliaciją. 

 

4. GS1 sistemos naudotojo teisės ir pareigos 

4.1. GS1 sistemos naudotojas įsipareigoja: 

4.1.1. šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis laiku apmokėti už suteiktas Paslaugas; 

4.1.2. ženklinant prekes ir paslaugas laikytis tarptautinės GS1 sistemos reikalavimų, išdėstytų 
viešai prieinamuose GS1 organizacijos dokumentuose: „GS1 General Specifications“ ir 
„GS1 User Manual“; taip pat užtikrinti į sistemą teikiamų duomenų kokybę; 

4.1.3. suteiktus GS1 sistemos kodus naudoti tik savo prekių ir paslaugų ženklinimui; 

4.1.4. pateikti GS1 sistemos administratoriui kiekvieno ženklinamo produkcijos vieneto 
atvaizdą; 

4.1.5. pasikeitus įmonės rekvizitams, prekių ar paslaugų, kuriems jau buvo suteikti GS1 
sistemos kodai, specifikacijai informuoti apie tai GS1 sistemos administratorių, kad būtų 
atlikti atitinkami pakeitimai GS1 sistemos duomenų bazėje;  

4.1.6. pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip per 30 dienų pateikti GS1 sistemos 
administratoriui duomenis apie savo pasibaigusių kalendorinių metų apyvartą. Jei GS1 
sistemos naudotojas nepateikia pranešimo apie praėjusių metų apyvartą, GS1 sistemos 
administratorius turi teisę metinį mokestį skaičiuoti vadovaudamasis viešai prieinamais 
ūkio subjekto pateiktais duomenimis; 

4.1.7. naudodamasis elektronine GS1 sistema laikytis Naudojimosi elektronine GS1 kodų 
registravimo sistema taisyklių, kurios yra pridedamos prie Sutarties – Priedas Nr. 4; 

http://www.gs1lt.org/
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4.1.8. pranešti GS1 sistemos administratoriui, jei naudoja arba planuoja naudoti GS1 standartus 
Unikaliojo priemonės identifikatoriaus (UDI) ženklinimui, kad įgyvendintų USA FDA (JAV 
Maisto  ir vaistų tarnybos) reikalavimus dėl unikalaus medicinos prietaisų/priemonių 
identifikavimo, iškart, kai tik apie tai sužino. GS1 naudotojas atsako už naudojant GS1 
standartus sudarytų UDI duomenų teisingumą ir kokybę. 

4.2. GS1 sistemos naudotojas turi teisę: 

4.2.1. ženklinti savo lokaciją, prekes ir paslaugas GS1 sistemos numeriais ir naudotis GS1 
sistema visą Sutarties galiojimo laikotarpį, pagal pasirinktą Paslaugų tipą; 

4.2.2. gauti iš GS1 sistemos administratoriaus duomenis apie GS1 sistemoje jam suteiktus 
gamintojo, prekių ir paslaugų numerius; 

4.2.3. nemokamai gauti technines - komercines konsultacijas prekių numeravimo, identifikavimo 
ir kodavimo brūkšniniais kodais klausimais, kai jos teikiamos asociacijoje, telefonu arba 
elektroniniu paštu. 

 

5. Paslaugų kaina ir atsiskaitymo tvarka 

5.1.  GS1 sistemos administratoriaus Paslaugų kainą sudaro:  

5.1.1. prisijungimo prie GS1 sistemos mokestis, kuris yra apskaičiuojamas pagal  GS1 sistemos 
naudotojo bendrąją apyvartą, buvusią praėjusiais kalendoriniais metais bei pasirinktą 
galimų sugeneruoti unikalių kodų skaičių;  

5.1.2. metinis GS1 sistemos palaikymo mokestis, kuris yra apskaičiuojamas pagal  GS1 
sistemos naudotojo bendrąją apyvartą, buvusią praėjusiais kalendoriniais metais; 

5.1.3. mokestis už GS1 sistemos numerių registravimą prekėms ir paslaugoms, kurio dydis 
priklauso nuo suteikiamų kodų skaičiaus, jei kodai registruojami pagal pateiktą užpildytą 
formą – Priedą Nr. 3; 

5.1.4. kiti mokesčiai už papildomas apmokestinamas Paslaugas, jei tokios užsakomos.  

5.2. Visų mokesčių dydžiai nurodyti kainoraštyje. Kainoraštis skelbiamas asociacijos GS1 Lithuania 
internetiniame puslapyje www.gs1lt.org. 

5.3. Asocijuotiems naudotojams taikomi kainoraštyje nurodyti mokesčiai nepriklausomai nuo įmonės 
metinės apyvartos dydžio. 

5.4. Prisijungimo prie GS1 sistemos mokesčio, metinio GS1 sistemos palaikymo mokesčio, mokesčių už 
prekių bei paslaugų numerių (kodų) registravimą, dydžiai, kiti mokesčiai, jų mokėjimo tvarka ir 
taikoma nuolaidų sistema nustatoma GS1 sistemos administratoriaus valdybos sprendimu.  

5.5. Sąskaitos už Paslaugas išrašomos šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis pagal sąskaitų išrašymo 
dieną galiojantį kainoraštį ir mokesčių tvarką.  

5.6. Prisijungimo prie GS1 sistemos mokestis sumokamas GS1 sistemos naudotojui pasirašius šią Sutartį, 
tokiu būdu prisijungiant prie GS1 sistemos. Metinės GS1 sistemos naudotojo apyvartos dydis yra 
nurodomas prašyme įregistruoti ūkio subjektą į GS1 sistemos naudotojų registrą (Priedas Nr. 2). 
Jeigu GS1 sistemos naudotojas pageidauja gauti daugiau nei 1 gamintojo/platintojo numerį 
(pavyzdžiui, jei turi savarankiškus filialus ar atstovybes), tai turi būti pažymėta jo prašyme 
įregistruoti ūkio subjektą į GS1 sistemos naudotojų registrą. 

5.7. Metinis GS1 sistemos palaikymo mokestis yra mokamas praėjus 12 mėnesių nuo prisijungimo prie 
GS1 sistemos. Tolimesni metiniai GS1 sistemos palaikymo mokesčiai mokami periodiškai po 
kiekvienų praėjusių 12 kalendorinių mėnesių. 

5.8. Mokestis už GS1 sistemos prekių ir paslaugų numerių registraciją mokamas pagal GS1 sistemos 
administratoriaus pateiktas sąskaitas, įregistravus prekių ir paslaugų numerius GS1 sistemos 
duomenų bazėje. 

5.9. Jei GS1 sistemos naudotojas, laikydamasis Sutarties Priede Nr. 4 išdėstytų taisyklių, prekių ir 
paslaugų numerius registruoja savarankiškai elektroninėje kodų registracijos sistemoje, mokestis už 
jų registravimą nėra taikomas. 

5.10. Konkreti Paslaugų kaina yra nurodoma GS1 sistemos naudotojui pateikiamoje PVM sąskaitoje 
faktūroje. PVM sąskaita faktūra turi būti apmokama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo 
sąskaitos išrašymo dienos. 

 

 

http://www.gs1lt.org/
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6. Šalių atsakomybė 

6.1. GS1 sistemos naudotojas nustatytu terminu neatsiskaitęs už suteiktas Paslaugas, moka GS1 
sistemos administratoriui 0,2 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą 
dieną. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia nuo įsipareigojimų įvykdymo. 

6.2. GS1 sistemos naudotojui laiku nesumokėjus mokesčių, pažeidus mokesčių mokėjimo tvarką arba 
GS1 prekių ženklinimo reikalavimus (žr. punktą 4.1.2), GS1 sistemos administratorius turi teisę 
nutraukti Sutartį. Sutartį nutraukus GS1 sistemos naudotojas netenka teisės naudoti GS1 sistemos 
numerių. Norėdamas vėl žymėti savo produkciją GS1 sistemos numerių pagrindu sukurtais 
brūkšniniais kodais, GS1 sistemos naudotojas turi iš naujo sudaryti sutartį dėl GS1 sistemos 
naudojimo, iš naujo sumokėti prisijungimo prie GS1 sistemos mokestį bei padengti visus 
įsiskolinimus.  

6.3. Šalys nėra atsakingos už bet kokius ekonominius nuostolius, vėlavimą ar nesėkmę vykdant bet kokią 
šios Sutarties dalį, jei tokius nuostolius, vėlavimą ar nesėkmę sukėlė gaisras, potvynis, sprogimas, 
avarija, karas, streikas, embargas, pandemija, vyriausybės reikalavimas, civilinė ir karinė valdžia, 
pilietiniai neramumai, nepasiekiamas viešasis internetas, įsilaužimai ar platinamos DoS atakos, 
nesugebėjimas užtikrinti medžiagų ar darbo, trečiųjų šalių nutraukiami gyvybiškai svarbūs 
susitarimai, kitos Šalies veiksmai ar bet kuri kita priežastis nepriklausanti nuo Šalies ir kurios Šalis 
negali kontroliuoti. Jei tokios force majeure aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 3 mėnesius, bet kuri Šalis 
turi teisę nedelsdama nutraukti šias Sąlygas, pranešusi kitai Šaliai raštu. 

6.4. GS1 sistemos administratoriaus neprisiima jokios atsakomybės už tai, kad nesilaikys savo 
įsipareigojimų, nustatytų šioje Sutartyje, dėl Vyriausybės paskelbtos nepaprastosios padėties ir 
(arba) karantino. 

 

7. Sutarties galiojimas ir nutraukimas 

7.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja neterminuotai. 

7.2. Ši Sutartis gali būti pakeista ir papildyta bendru Šaliu sutarimu išreikštu el. paštu arba interneto 
svetainėje, kurioje teikiamos Paslaugos. 

7.3. Ši Sutartis gali būti nutraukta: 

7.3.1. raštišku Šalių susitarimu; 

7.3.2. vienos iš Šalių valia, raštu pranešus apie numatomą Sutarties nutraukimą kitai Šaliai ne 
vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki numatomo Sutarties nutraukimo; 

7.3.3. vienašališkai GS1 sistemos administratoriaus, GS1 sistemos naudotojui laiku 
nesumokėjus mokesčių, pažeidus mokesčių mokėjimo tvarką arba GS1 prekių ženklinimo 
reikalavimus. 

7.4. Sutarčiai pasibaigus GS1 sistemos naudotojas privalo nebenaudoti GS1 sistemos numerių savo 
lokacijai, prekėms ar paslaugoms ženklinti. 

7.5. Jei, sutarčiai nutrūkus, GS1 sistemos naudotojas ir toliau naudoja GS1 numerius, jis turi sumokėti 
GS1 sistemos administratoriui GS1 sistemos metinio abonentinio mokesčio trigubo dydžio baudą už 
kiekvienus neteisėto numerių naudojimo metus. GS1 numerio naudojimo faktas nustatomas pagal 
juo paženklintų prekių realizavimą prekybos vietose. 

 

8. Kitos sąlygos 

8.1. Šiai sutarčiai, jos vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

8.2. Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties, yra sprendžiami abipusių derybų keliu. Nepavykus susitarti, 
ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

8.3.  GS1 sistemos naudotojas pasirašydamas šia Sutartį patvirtina, kad susipažino su GS1 sistemos 
administratoriaus privatumo politika, kurią galima rasti internetinėje svetainėje 
https://www.gs1lt.org/wp-content/uploads/2022/02/privatumo-politika.pdf 

8.4. Visi susitarimai sudaryti su GS1 sistemos administratoriumi, taip pat informacija ir duomenys, kuriais 
apsikeitė Šalys, yra konfidencialūs. Minėta informacija bus naudojama tik tiek, kiek reikia šios 
Sutarties tikslams pasiekti.  

8.5. Jei priežiūros ir (arba) teisėsaugos institucijos prašo pateikti informaciją, kuri laikoma konfidencialia, 
tokiu atveju tokios informacijos atskleidimas nebus laikomas Sutarties 8.4. punkte nurodytų sąlygų 
pažeidimu. 
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8.6. GS1 sistemos naudotojas neprieštarauja, kad tam tikri jo duomenys, tokie kaip ūkio subjekto 
pavadinimas, kontaktiniai adresai, telefonai ir asmenys, prekių pavadinimai ir jų trumpos 
charakteristikos, prekių/paslaugų GS1 registraciniai numeriai būtų paskelbti viešai prieinamose GS1 
paieškos sistemose. Jei GS1 sistemos naudotojas pageidauja kokių nors duomenų skelbimo 
apribojimų, jis juos nurodo savo pateiktame pareiškime, o GS1 sistemos administratorius įsipareigoja 
jų laikytis. 

8.7. Ši Sutartis yra sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais –  po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.  

 

9. Šalių rekvizitai ir parašai 

 
GS1 sistemos administratorius: GS1 sistemos naudotojas: 
Asociacija „GS1 Lithuania“  
Juridinio  asmens kodas: 302642800 Juridinio asmens kodas: 
PVM kodas: LT100006237512 PVM kodas: 
Adresas: Vašingtono a. 1,  
LT-01108 Vilnius 

Adresas: 

Telefono Nr.  +370 5 2614532  Telefono Nr. 
Fakso Nr. +370 5 2621403 Fakso Nr. 
E-pašto adresas: gs1@gs1lt.org Elektroninio pašto adresas:  
Banko rekvizitai: A.S. LT807044060007715008 Banko rekvizitai: A.S. 
AB SEB Bankas, b. k. 70440  
GS1 sistemos administratoriaus vardu: 
 

 

______________________________ 

GS1 sistemos naudotojo vardu: 
 

 

___________________________ 

A.V.       A.V. 



 Priedas nr.2 

Asociacija  GS1 Lithuania 
 
 

Vašingtono a. 1, LT-01108 Vilnius, tel. +370~5 2614 532, faks.: +370~5 2621 403, e-paštas: gs1@gs1lt.org  
 

Sutarties  Nr.:   .............................................          

PRAŠYMAS 

 

Įmonės kodas:   ........................................    PVM mokėtojo kodas:  ...................................................  

Pavadinimas:  ..................................................................................................................................  

Registracijos adresas:  ......................................................................................................................  

Adresas korespondencijai (jei skiriasi):  ...............................................................................................  

Telefonas:   ............................................................. .......................  

E-paštas:   ........................................................  Svetainė internete:   .............................................  

Vadovo vardas, pavardė ir pareigos:  ..................................................................................................  

Atsakingo už ryšius su Asociacija GS1 Lithuania įmonės darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, telefonas, el. 

p. adresas:    

Pagrindinė įmonės veikla (sektorius), planuojama ženklinti produkcija:  ...................................................  

Planuoju ženklinti medicinos įrangą/priemones: Taip/Ne 

Planuoju naudoti GS1 standartus UDI ženklinimui JAV (pagal US FDA reikalavimus) : Taip/Ne 

Reikalingos GS1 paslaugos (pažymėti tinkamą variantą): 

�   naudotis visomis GS1 standartų paslaugomis (pažymėti reikalingą variantą): 

       Reikia iki 1000 vnt. unikalių identifikatorių prekėms bei lokacijoms      � 

        Reikia iki 10000 vnt. unikalių identifikatorių prekėms bei lokacijoms    � 

        Reikia iki 100000 vnt. unikalių identifikatorių prekėms bei lokacijoms   � 

�   reikia tik iki 10 vnt. prekių kodų GTIN, kitais GS1 standartais nesinaudosime 

�   reikalingas tik 1 GLN (pasaulinis lokacijos numeris) 

  Paslauga Verified by GS1 – prekių tapatybės tikrinimas GS1 Registrų Platformoje. 

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.:..........................................................................Banko kodas:...............  

Prašome priimti į GS1 sistemos naudotojus ir suteikti GCP - gamintojo/platintojo numerį 

tarptautinėje GS1 sistemoje. Įsipareigojame laikytis sutarties sąlygų ir GS1 numerių naudojimo 

taisyklių  bei mokėti mokesčius. 

Prisijungimo mokestis: .........................EUR + PVM atitinkantis įmonės .....................metų apyvartą 

.............................   bus sumokėtas gavus sąskaitą. 

 

(Vadovo vardas, pavardė, pareigos ir parašas) 

 A.V. 
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Priedas Nr. 4 
 

PRIEDAS Nr. 4. DĖL NAUDOJIMOSI GS1 ELEKTRONINE PREKIŲ KODŲ  
REGISTRAVIMO SISTEMA  

2022 m. balandžio 30 d., Vilnius 
NAUDOJIMOSI ELEKTRONINE GS1 PREKIŲ KODŲ 

REGISTRAVIMO SISTEMA TAISYKLĖS 

1. Naudojimosi elektronine GS1 prekių kodų registravimo sistema, toliau – elektroninė GS1 
sistema, taisyklės, toliau – Taisyklės, nustato prekių kodų formavimo, registravimo ir 
valdymo paslaugų, toliau – Paslaugos, teikiamų elektroninės GS1 sistemos naudotojams, 
toliau – Naudotojas, sąlygas bei tvarką. 

2. Paslaugos Naudotojams yra teikiamos naudojantis elektroninės GS1 sistemos posisteme, 
prie kurios jungiamasi interneto tinklalapyje www.gs1lt.org. 

3. Paslaugos Naudotojams yra teikiamos elektroninės GS1 sistemos paskyroje, prie kurios 
Naudotojai gali prisijungti, naudojant Naudotojams suteiktus asmenį identifikuojančius 
prisijungimo prie elektroninės GS1 sistemos duomenis (prisijungimo vardą ir nuolatinį 
slaptažodį), toliau – Prisijungimo duomenys.  

4. Prisijungimo duomenys yra suteikiami Naudotojams ir/ar jo nurodytiems fiziniams 
asmenims, toliau – Įgalioti asmenys. Įgalioti asmenys yra nurodomi, sudarant sutartį dėl 
naudojimosi GS1 sistema arba Naudotojui elektroninės GSI sistemos administratoriui 
pateikiant rašytinį prašymą dėl prieigos prie elektroninės GSI sistemos suteikimo fiziniams 
asmenims. Sudarydami sutartį dėl naudojimosi GS1 sistema ir/ar pateikdami prašymą dėl 
prieigos prie elektroninės GSI sistemos suteikimo fiziniams asmenims, Naudotojai 
patvirtina, jog jiems yra žinoma bei suprantama, kad Įgalioti asmenys turi teisę naudotis 
Paslaugomis ir/ar Naudotojų vardu per elektroninę GS1 sistemą jas užsakyti. 

5. Naudotojai atsako už visus Įgaliotų asmenų veiksmus, atliktus elektroninėje GS1 
sistemoje, įskaitant, bet neapsiribojant, pateiktus Paslaugų užsakymus.  

6. Įgalioti asmenys yra laikomi tinkamais Naudotojų atstovais iki rašytinio prašymo dėl 
prieigos prie elektroninės GSI sistemos panaikinimo fiziniams asmenims įteikimo 
elektroninės GS1 sistemos administratoriui momento. Prieiga prie elektroninės GSI 
sistemos yra panaikinama pakeičiant Naudotojo Prisijungimo duomenis ir/ar blokuojant 
Įgaliotiems asmenims suteiktus Prisijungimo duomenis.  

7. Siekiant, kad elektronine GS1 sistemą nesinaudotų Naudotojų neįgalioti asmenys, 
Naudotojai ir jų vardu veikiantys Įgalioti asmenys privalo užtikrinti visišką Naudotojams 
ir/ar jų Įgaliotiems asmenims suteiktų Prisijungimo duomenų slaptumą, šiuos duomenis 
rūpestingai saugoti, jokiais atvejais bet kokiu būdu neatskleisti jų tretiesiems asmenims 
bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys nepasinaudos nurodytais duomenimis.  

8. Pažeidus Taisyklių 7 punkte numatytą Prisijungimo duomenų slaptumo reikalavimą, už bet 
kokius trečiųjų asmenų veiksmus, atliktus naudojantis elektronine GS1 sistema, 
prisijungus pasinaudojant Naudotojams ir/ar jų Įgaliotiems asmenims suteiktais 
Prisijungimo duomenimis, pilna apimtimi atsako Naudotojai, jiems taip pat tenka ir su 
nurodytų veiksmų atlikimu susijusios teisinės pasekmės. 

9. Naudotojams ir/ar jų Įgaliotiems asmenims praradus, sugadinus, užblokavus ar dėl kitų 
priežasčių praradus galimybę naudotis jiems suteiktais Prisijungimo duomenimis, taip pat 
Prisijungimo duomenims tapus žinomais tretiesiems asmenims ar kitaip pažeidus jų 
slaptumą, Naudotojų rašytiniu prašymu jiems yra suteikiami nauji Prisijungimo duomenys, 
panaikinant prieigą prie elektroninės GS1 sistemos, naudojant senuosius Prisijungimo 
duomenis.  

http://www.gs1lt.org/
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10. Tais atvejais, kai tretieji asmenys galimybę prisijungti prie elektroninės GS1 sistemos, 
pasinaudojant Naudotojams suteiktais Prisijungimo duomenimis, įgyja dėl padarytos 
nusikalstamos veikos, apie padarytą nusikalstamą veiką Naudotojai turi nedelsiant pranešti 
kompetentingoms teisėsaugos institucijoms ir elektroninės GS1 sistemos administratoriui. 

11. Siekdamas apsaugoti Naudotojų interesus, elektroninės GS1 sistemos administratorius turi 
teisę savo iniciatyva apriboti tam tikrų Naudotojų prieigą prie elektroninės GS1 sistemos, 
jeigu kelis kartus iš eilės prie elektroninės GS1 sistemos buvo bandyta prisijungti, 
panaudojant neteisingus šių Naudotojų Prisijungimo duomenys.  

12. Naudotojai ir/ar jų Įgalioti asmenys elektronine GS1 sistema įsipareigoja naudotis tik tuo 
atveju, jeigu jų turimos kompiuterinės sistemos saugumo priemonės leidžia prie 
elektroninės GS1 sistemos prisijungti saugiai, neatskleidžiant Prisijungimo ir/ar kitų 
elektroninės GS1 sistemos duomenų tretiesiems asmenims. Naudotojai yra atsakingi už 
pasekmes, susijusias su nepakankama jų naudojamos kompiuterinės sistemos apsauga.   

13. Naudotojai ir/ar jų Įgalioti asmenys, naudodamiesi elektronine GS1 sistema, įsipareigoja 
susilaikyti nuo bet kurių veiksmų, kuriais būtų siekiama pakeisti, sutrikdyti ar kitaip 
pakenkti elektroninės GS1 sistemos veikimui, atlikimo, taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų, 
kurie naudojasi elektronine GS1 sistema, teisių ir teisėtų interesų. 

14. Naudotojai ir/ar jų Įgalioti asmenys įsipareigoja užtikrinti visišką jiems naudojantis 
elektronine GS1 sistema tapusios žinoma informacijos, kuri nėra viešai žinoma ir laisvai 
prieinama, slaptumą.  

15. Naudodamiesi Paslaugomis ir/ar jas užsakydami per elektroninę GS1 sistemą, Naudotojai 
/ar jų Įgalioti asmenys privalo naudoti Naudotojams suteiktą GS1 gamintojo / platintojo 
numerį. 

16. Naudodamiesi Paslaugomis, Naudotojai ir/ar jų Įgalioti asmenys yra atsakingi už tinkamos 
brūkšninio kodo simbolikos, matmenų ir tekstinės išraiškos pasirinkimą. 

17. Bet kurie Naudotojų ir/ar jų Įgaliotų asmenų į elektroninę GS1 sistemą Paslaugų teikimo 
tikslais teikiami duomenys ir/ar bet kuri informacija turi būti teisingi ir išsamūs. Už 
Naudotojų ir/ar jų Įgaliotų asmenų nurodytus klaidingus duomenis ir/ar informaciją atsako 
Naudotojai.  

18. Kodų registracijos paraiškos, pateikiamos naudojantis elektronine GS1 sistema privalo būti 
užpildytos laikantis elektroninės GS1 sistemos vartotojo vadove išdėstytų reikalavimų. Jei 
paraiškoje pateikiama informacija neatitinka šių reikalavimų (reikalingos daugiau nei 50% 
duomenų korekcijos, atliekamos GS1 darbuotojų), ji traktuojama kaip įprastinė paraiška, 
todėl už tokioje paraiškoje pateikiamų produktų kodų registraciją taikomi standartiniai 
mokesčiai, nurodyti kainoraštyje. 

19. Naudotojų ir/ar jų Įgaliotų asmenų elektroninėje GS1 sistemoje pateiktiems duomenims 
ir/ar informacijai pasikeitus, Naudotojai ir/ar jų Įgalioti asmenys privalo šiuos duomenis 
ir/ar informaciją nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, atnaujinti. 

20. Elektroninės GS1 sistemos administratorius nėra atsakingas, jei dėl sutrikimų 
telekomunikacijų tinkluose, turimos telekomunikacijų galinės įrangos gedimų ir/ar 
telekomunikacijos paslaugas teikiančios įmonės kaltės, Naudotojai ir/ar jų Įgalioti asmenys 
negali prisijungti prie elektroninės GS1 sistemos arba jei dėl tokių gedimų ir/ar sutrikimų 
yra prarandami ar iškraipomi bet kurie duomenys į elektroninę GS1 sistemą įvesti 
duomenys ir/ar bet kuri joje esanti informacija. 
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21. Naudotojai ir/ar jų Įgalioti asmenys įsipareigoja reaguoti į visus elektroninės GS1 sistemos 
administratoriaus pranešimus apie elektroninės GS1 sistemos veikimo sutrikimus, 
gedimus, klaidas ir kitus trikdžius, laikytis elektroninės GS1 sistemos administratoriaus 

  

pateiktų naudojimosi elektronine GS1 sistema instrukcijų, apie pastebėtas elektroninės 
GS1 sistemos klaidas ir duomenų trūkumus nedelsiant informuoti šios sistemos 
administratorių. Šių reikalavimų nevykdantys Naudotojai prisiima visą su tuo susijusią 
neigiamų padarinių atsiradimo riziką.  

22. Esant būtinybei, elektroninės GS1 sistemos administratorius turi teisę vienašališkai 
pakeisti, pataisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Naudotojai yra 
informuojami ir Taisyklės pateikiamos jiems susipažinti interneto tinklalapyje 
www.gs1lt.org . Pakeitus Taisykles, Naudotojų ir/ar jų Įgaliotų asmenų prieiga prie 
elektroninės GS1 sistemos šios sistemos administratoriaus gali būti ribojama tol, kol 
Naudotojai nepatvirtina, kad susipažino su pakeistomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų 
laikytis.  

 

23. Šalių rekvizitai ir parašai 

 
GS1 sistemos administratorius: GS1 sistemos naudotojas: 
Asociacija „GS1 Lithuania“  
Juridinio  asmens kodas: 302642800 Juridinio asmens kodas: 
PVM kodas: LT100006237512 PVM kodas: 
Adresas: Vašingtono a. 1,  
LT-01108 Vilnius 

Adresas: 

Telefono Nr.  +370 5 2614532  Telefono Nr. 
Fakso Nr. +370 5 2621403 Fakso Nr. 
E-pašto adresas: gs1@gs1lt.org Elektroninio pašto adresas:  
Banko rekvizitai: A.S. LT807044060007715008 Banko rekvizitai: A.S. 
AB SEB Bankas, b. k. 70440  
GS1 sistemos administratoriaus vardu: 
 

 

______________________________ 

GS1 sistemos naudotojo vardu: 
 

 

___________________________ 

A.V.       A.V. 
 

http://www.gs1lt.org/


 Priedas nr.5 

Asociacija  GS1 Lithuania 
 

VERIFIED BY GS1 NAUDOJIMOSI SĄLYGOS 

Prieš prisijungdami prie Verified by GS1 platformos (toliau - Paslauga), kuri priklauso ir yra 
valdoma tarptautinės GS1 organizacijos (toliau - "GS1"), atidžiai perskaitykite šias naudojimo 
sąlygas (toliau - NS). Prisijungdami prie Paslaugos ir naudodamiesi ja, sutinkate su NS  ir 
įsipareigojate jų laikytis. Jei nesutinkate su NS, jūs negalite naudotis šia Paslauga. Asociacija „GS1 
Lithuania“ (toliau - GS1 Lithuania) yra oficiali GS1 organizacijos atstovė Lietuvoje ir suteikia 
prieigą ir galimybę naudotis Paslauga tik tiems GS1 sistemos Lietuvoje naudotojams, kurie sutiko 
su NS.  

Verified by GS1 paslauga 

Ši Paslauga skirta suteikti jums, kaip Paslaugos naudotojui, galimybę teikti prekybos vienetų 
identifikatoriaus (GTIN) užklausas, kad galėtumėte gauti tam tikrą, su konkrečiu produktu 
susijusią informaciją, pvz., jo duomenų atributus (toliau - Užklausos rezultatai), kurie saugomi 
GS1 registrų platformoje. Vienoje užklausoje leidžiama įvesti ne daugiau nei 500 atskirų GTIN. 
GS1 sistemos naudotojams, mokantiems GS1 Lithuania metinį sistemos palaikymo mokestį, 
naudojimasis šia paslauga papildomai nekainuoja. 

Visą su produktais susijusią informaciją į sistemą pateikia prekės ženklo savininkai ir kitos 
atsakingos susijusios trečiosios šalys, o ne GS1. GS1 Lithuania neatsako už šios informacijos 
tikslumą ar išsamumą ir neprisiima atsakomybės už galimus produktų ar susijusių duomenų 
netikslumus. 

Siekdami gerinti teikiamas paslaugas,  suteiksime jums galimybę pateikti atsiliepimus apie 
Užklausos rezultatų kokybę. Tokius atsiliepimus GS1 surenka keleto iš anksto nustatytų klausimų 
ir išskleidžiamame meniu pasirenkamų atsakymų pagalba.   

Visi užklausų rezultatai skirti tik jūsų vidiniam naudojimui ir jums nesuteikiama teisė Užklausų 
rezultatų parduoti, išnuomoti, licencijuoti, skelbti, viešinti ar kitaip platinti. Be to, jūs 
įsipareigojate: 

(i) nenaudoti Paslaugos jokiais kitais tikslais, nei leidžiama pagal šias Naudojimosi sąlygas;  
(ii) nenaudoti Paslaugos atliekant pažeidimus, neteisėtus, netinkamus veiksmus ar kitaip 

neteisėtos medžiagos saugojimui ar perdavimui arba asmens privatumo teisių 
pažeidimui; 

(iii) neskelbti ir nenaudoti užklausų duomenų be raštiško Duomenų teikėjo sutikimo; 
(iv) nebandyti pažeisti ar sutrikdyti Paslaugos arba jos veikimo ar joje esančių trečiųjų šalių 

duomenų vientisumo; arba  
(v) nepažeisti Paslaugos virusais. 

Paslauga nėra skirta ir netinka naudoti verslo procesuose, susijusiuose su sveikatos priežiūros 
produktais, kuriems taikomi teisinio reguliavimo reikalavimai dėl sistemų saugos (kaip pvz., 
validavimo arba sertifikuotos sistemos), įskaitant jų dizainą, projektavimą, inžineriją, kūrimą ir 
gamybą. 

GS1 Lithuania gali uždrausti jums naudotis Paslauga ir imtis priemonių apriboti jūsų prieigai prie 
Paslaugos, jei  nustatoma, kad piktnaudžiaujate Paslauga, pažeidėte naudojimosi sąlygas arba 
ėmėtės veiksmų, kurie yra žalingi GS1 ar kitoms trečiosioms suinteresuotosioms šalims arba gali 
būti žalingi ateityje. 



Prekių ženklai 

GS1 yra registruotas GS1 AISBL prekės ženklas. Asociacija GS1 Lithuania yra vienintelė 
licencijuota GS1 prekių ženklų atstovė Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

Visi kiti produktų ar įmonių pavadinimai, kuriuos galima rasti naudojantis Paslauga arba kurie yra 
įtraukiami į bet kokius užklausos rezultatus, yra atitinkamų prekių ženklų savininkų prekių 
pavadinimai, prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. 

Intelektinė nuosavybė 

Teikiant Paslaugą naudojama GS1 arba trečiųjų šalių - prekės ženklų savininkų ir kitų trečiųjų 
šalių nuosavybės teise priklausanti informacija. Visos teisės saugomos. Bet kokios ir visos teisės, 
įskaitant nuosavybės teises, autorių teises, prekių ženklus, patentus ir bet kokias kitas intelektinės 
nuosavybės teises į Paslaugą, išlieka išskirtine GS1 arba jos trečiųjų šalių prekės ženklų savininkų 
ir kitų trečiųjų šalių nuosavybė. 

Nuorodos į kitas svetaines 

Paslaugoje yra nuorodų į kitas interneto svetaines, kurių GS1 nekontroliuoja ir neprižiūri. 
Atkreipkite dėmesį, kad GS1 nėra atsakinga už šių svetainių turinį. Tokių nuorodų įtraukimas į 
užklausų rezultatus nereiškia, kad GS1 Lithuania tokias svetaines administruoja ar pritaria 
svetainėse pateiktai informacijai.  

Žalos atlyginimas 

Jūs įsipareigojate atlyginti žalą, kuri gali kilti GS1 ir GS1 Lithuania, saugoti GS1 ir jos atstovybių, 
darbuotojų, tiekėjų ir duomenų teikėjų teisėtus interesus nuo visų bet kokių trečiųjų šalių 
pretenzijų, įsipareigojimų, išlaidų ir nuostolių, įskaitant, bet neapsiribojant, pagrįstus mokesčius 
advokatams, kylančius ar atsiradusius dėl jūsų naudojimosi Paslauga, įskaitant bet kokį pažeidimą 
ar netinkamą jos naudojimą, naudojimo sąlygų pažeidimą arba trečiosios šalies teisių arba bet 
kurio įstatymo ar teisės akto pažeidimą.    

Garantijos 

GS1 negarantuoja, kad Paslauga veiks nepertraukiamai, be klaidų, trikdžių, be virusų ar kitų 
kenksmingų komponentų, tad Paslauga teikiama tokia apimtimi, kokia galima naudojimosi metu.   

Nei GS1 Lithuania, nei Duomenų teikėjai negarantuoja, kad visi užklausose pateikiami Duomenys 
yra tikslūs, išsamūs ir (arba) laiku atnaujinti. Užklausų duomenų naudojimo riziką prisiima 
Duomenų gavėjas (Paslaugos naudotojas). 

Atsakomybės apribojimas 

GS1 Lithuania atsako už prisijungimo duomenų bei susijusios informacijos suteikimą Paslaugos 
naudotojoms Lietuvoje. GS1 Lithuania yra laikoma Paslaugos teikėju GS1 Lithuania paslaugų 
naudotojams Lietuvoje. 

GS1 organizacija ir GS1 Lithuania neprisiima bet kokio pobūdžio netiesioginių, specialiųjų ar 
pasekminių nuostolių ar žalos, verslo ar pelno, numatomų pajamų, duomenų praradimo, verslo 
nutraukimo ar kitų panašių piniginių nuostolių, kad ir kokie jie būtų, net jei GS1 buvo informuota 
apie jų galimybę. 

Asmens duomenų apsauga 



GS1 Lithuania asmens duomenis tvarko vadovaudamasi asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis 
adresu: https://www.gs1lt.org/wp-content/uploads/2022/02/privatumo-politika.pdf . 

Priežiūra 

Paslaugos priežiūros darbus GS1 atlieka savo nuožiūra ir neįspėdama iš anksto. Tokiai priežiūrai 
gali prireikti laikinai atjungti prieigą prie svetainės ir paslaugos. 

Paslaugos nutraukimas 

GS1 Lithuania pasilieka teisę sustabdyti arba nutraukti visos Paslaugos ar jos dalies teikimą savo 
nuožiūra, bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo. 

Pataisos 

GS1 Lithuania gali bet kuriuo metu pakeisti paslaugos naudojimosi sąlygas. Tęsdami naudojimąsi 
Paslauga po to, kai pakeitimai buvo atlikti, sutinkate su pakeistomis sąlygomis. Jei nesutinkate su 
paslaugų teikimo sąlygomis, jūsų išskirtinė pareiga yra nutraukti Paslaugos naudojimą. 

Reglamentuojantys teisės aktai 

GS1 Paslaugos NS taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.  

Ginčų, kylančių dėl Paslaugos teikimo išskirtinę jurisdikciją turės Lietuvos Respublikos teismai. 

 

 

 

 

 

https://www.gs1lt.org/wp-content/uploads/2022/02/privatumo-politika.pdf


______________________________ 
(įmonės pavadinimas, įm.kodas) 

 
______________________________ 

(adresas, telefonas, e-paštas) 
 
 
 
 

Asociacijai GS1 Lithuania 
 
 

PRAŠYMAS 
DĖL NAUDOJIMOSI ELEKTRONINE GS1 PREKIŲ KODŲ REGISTRAVIMO SISTEMA 

 
2022-......-...... 

(data) 
 
 
 
 

 Prašome leisti naudotis elektronine GS1 prekių kodų registravimo sistema nuo .............................. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Sutartis dėl naudojimosi GS1 sistema Nr. ............./GS1-              sudaryta ............................................. 
                                                                                                                                     (data)                                                             
Su naudojimosi elektronine prekių kodų registravimo sistema taisyklėmis (sutarties priedas Nr. 4)  
 
susipažinome ir sutinkame. Funkcijas, susijusias su naudojimusi elektronine GS1 prekių kodų registravimo 
 
sistema, vykdyti įpareigojamas (-i) .....................................................................................................  

                                                                 (darbuotojo pareigos, vardas, pavardė) 
kontaktiniai duomenys:  
 
........................................................................................................................................................ 

                       (telefonas, e-paštas) 
 
 
 
 
                      (įmonės vadovo pareigos)                                                             
 

                             (vardas, pavardė) 
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