
DUOMENŲ IR INFORMACIJOS APIE 
CHEMINES MEDŽIAGAS IR MIŠINIUS 
(PREPARATUS) TEIKIMAS APLINKOS 

APSAUGOS AGENTŪRAI, NAUDOJANT 
INFORMACINĘ SISTEMĄ AIVIKS 

 

Cheminių medžiagų skyrius 

Vyr. specialistė Žiedūna Vasiliūnė (870668054) 

Vyr. specialistė Monika Avižienė (870662048) 

Vyr. specialistė Vilma Uldukienė (870668055)  

chemija@aaa.am.lt 

mailto:chemija@aaa.am.lt


• Duomenų teikimą reglamentuojantys teisės 
aktai 

• Kas turi teikti duomenis ir informaciją 

• Tvarkos aprašo išimtys ir jų išaiškinimai 

• Kada duomenys ir informacija turi būti 
teikiama 

• Prisijungimas prie IS AIVIKS 

• Ataskaitos sukūrimas ir duomenų suvedimas 

• Ataskaitos pateikimas ir tikslinimas  

• Dažniausiai pasitaikančios klaidos 
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Duomenų ir informacijos teikimą 
reglamentuojantys teisės aktai 

• Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas 

• Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, 
importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, 
profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines 
medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus 
sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio 
paskirstymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) 

Pastaba: 

• Už Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašą 
atsakingas ir konsultacijas teikia Aplinkos apsaugos departamento 
Taršos prevencijos ir cheminių medžiagų skyrius: 

• marius.sulga@aad.am.lt  +37061565696 

• arvydas.azelis@aad.am.lt +37062098163 
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Teikiamos informacijos apie chemines medžiagas ir mišinius 

(preparatus) tikslas: 

Surinkti iš gamintojų, importuotojų, eksportuotojų, tolesnių 
naudotojų, platintojų Tvarkos apraše nurodytus duomenis ir 
informaciją bei centralizuotai juos kaupti informacinėje sistemoje. 

Teikiamos informacijos apie chemines medžiagas ir mišinius 

(preparatus) naudojimas: 

• Statistinei analizei ir vertinimui: 
– siekiant užtikrinti tinkamą cheminių medžiagų ir mišinių tiekimo rinkai 

valdymą 

– siekiant užtikrinti tinkamą reglamentuojančių teisės aktų kontrolę 

• Imtis prevencinių priemonių (valstybinės institucijos): 
– esant ekstremaliai sveikatai situacijai (apsinuodijimui, tolesniam gydymui) 

– siekiant saugaus naudojimo ir tinkamų veiksmų ištikus avarijai (išsiliejimui, 
gaisrui, paviršinių, gruntinių vandenų užteršimui ir kt.) 

• Visuomenės informatyvumui didinti 
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Tvarkos aprašas taikomas 

Cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų): 
 

– Gamintojams 

– Importuotojams 

– Eksportuotojams 

– Platintojams 

– Naudotojams 
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Tvarkos aprašas nėra taikomas ūkio 
subjektams, kurie: 

1. užsiima cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) mažmenine (kai jie patys nėra 
importuotojai) prekyba ir parduoda chemines medžiagas ir preparatus (mišinius) 
galutiniam vartotojui asmeniniams ar namų ūkio poreikiams tenkinti (Tvarkos aprašo 7.1 
punktas); 

2. užsiima žemės ūkio veikla, išskyrus atvejus, kai jie patys yra cheminių medžiagų ir 
preparatų (mišinių) tiekėjai rinkai (Tvarkos aprašo 7.2 punktas); 

3. vykdo mokslinius ar technologinius tyrimus, laboratorinius tyrimus, išskyrus atvejus, kai 
laboratoriniai tyrimai tiesiogiai susiję su gamyba ar kita ūkine veikla (Tvarkos aprašo 7.3 
punktas); 

4. užsiima naftos produktų ir kitų energijos išteklių prekyba ir laikymu degalinėse, skirtose 
naftos produktus priimti, laikyti ir parduoti galutiniam vartojimui, įskaitant žinybinio 
pobūdžio degalines, kurios skirtos tik savo poreikiams tenkinti (Lietuvos Respublikos 
energetikos įstatymas) (Tvarkos aprašo 7.4 punktas); 

5. naudoja galutiniam vartojimui skirtas chemines medžiagas ir preparatus (mišinius) 
savo reikmėms ir (ar) vidaus poreikiams, nesusijusiems tiesiogiai su gamyba ar 
kita  ūkine veikla, tenkinti (Tvarkos aprašo 7.5 punktas); 

6. ūkio subjektams, gaminantiems, importuojantiems, naudojantiems, platinantiems 
polimerus ir chemines medžiagas, įtrauktas į 2008 m. spalio 8 d. Komisijos reglamento 
(EB) Nr. 987/2008, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir 
apribojimų (REACH), IV ir V priedus (OL 2008 L 268, p. 14) (Tvarkos aprašo 7.6 punktas). 
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Cheminės medžiagos ir preparatai 
(mišiniai) skirti savo reikmėms ir (ar) 

vidaus poreikiams tenkinti 
• Tokie poreikiai kurių ūkio subjektui atsisakius įmonė 

gali netrukdomai vykdyti veiklą. 

•  Pavyzdžiai:  

– ūkio subjektui priklausančių gamybinių ar kitų patalpų 
remontas;  

– sanitariniai higieniniai tikslai;  

– laikinas patalpų dezinfekavimas;  

– įmonės teritorijos kraštovaizdžio priežiūra ir kt. 
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Duomenys ir informacija apie chemines 
medžiagas ir preparatus (mišinius) 

teikiama: 

• Tik internetu, tiesiogiai į IS AIVIKS (Tvarkos 

aprašo 4 punktas) 

• Kiekvienais metais už paskutinius 
kalendorinius metus  

• Iki kovo 1 d. (Tvarkos aprašo 14 punktas) 
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Kada teikiami duomenys ir informacija 

Jeigu per paskutinius kalendorinius metus kiekvienos 
cheminės medžiagos ar mišinio (preparato): 

• pagamino 

• importavo 

• eksportavo 

• patiekė rinkai 

• sunaudojo pramonėje, profesinėje ar kt. ūkinėje 
veikloje 

daugiau nei 1000 kg. (Tvarkos aprašo 11 punktas) 

9 



10 

Pavojingumo klasių ir kategorijų kodai ir pavojingumo frazės 

Reglamento (EB) Nr. 1272/2008* nustatyta tvarka  

Kiekis (kg), kurį viršijus privaloma teikti duomenis į IS 

AIVIKS 

Cheminės medžiagos Preparatai (mišiniai) 

Acute tox. 1, Acute tox. 2, H300, H310, H330 10 1 

Acute tox. 3, H301, H311, H331 100 10 

Carc. 1A ir 1B, H350 10 10 

Muta. 1A ir 1B, H340 10 10 

Repr.1A ir 1B, H360 10 10 

Stot RE 1, H372 100 10 

Stot RE 2, H373 1000 10 

Stot SE 1, H370 100 10 

Stot SE 2, H371 1000 10 

Skin Corr. 1A, 1B, 1C, H 314 100 10 

Eye Dam. 1, H318 100 10 

Asp. Tox. 1, H304 100 10 

Resp. Sens. 1, H334 100 10  

Skin.Sens.1, H317 100 10 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

Aquatic Chronic 2, H411 

Aquatic Chronic 3, H412 

100 100 

Tvarkos aprašo 12 – 13  punktai 



Kokia informacija turi būti nurodyta 
teikiamuose duomenyse 

Bendra informacija 

• Ataskaitos rengėjo duomenys 
(vardas / pavardė / tel. nr. / el. 
paštas) 

• Atsakingo asmens duomenys 
(vardas / pavardė) 

• Metai (atsiskaitymo laikotarpis) 

• Cheminės medžiagos / mišiniai: 

– Naudojimo sritis 

– Veiksmas 

– Kiekis (t) 

 

Informacija apie chemines 
medžiagas/mišinius 

• Pavadinimas / prekinis pavadinimas 

• Tik cheminėms medžiagoms - 
molekulinė formulė, CAS nr., 
medžiagos tipas, EINECS/EB nr. 

• Tik mišiniams – KN kodas (4 
skaitmenys), sudėtis ir sudedamųjų 
dalių koncentracijų intervalai 

• Klasifikacija ir ženklinimas pagal 
reglamentą (ES) Nr. 1272/2008 (CLP 
reglamentas) 

• Fizikocheminiai, ekotoksikologiniai ir 
kiti duomenys (medžiagos būsena ir 
kt.) 
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Informacija apie chemines medžiagas ir 

mišinius 
• Informacija iš saugos duomenų lapo (SDL): 

– Pavadinimas, prekinis pavadinimas ir cheminės medžiagos 
identifikaciniai duomenys – SDL 1 skirsnis 

– Klasifikavimas ir ženklinimas – SDL 2 skirsnis 

– Mišinio sudėtis – SDL 3 skirsnis 

– Fizikocheminiai duomenys – SDL 9 skirsnis 

– Toksikologinė informacija – SDL 11 skirsnis 

– Ekologinė informacija – SDL 12 skirsnis 

– Stabilumas ir reaktyvumas – SDL 10 skirsnis 

– Saugos nuo kenksmingo poveikio priemonės – SDL 8 skirsnis 

– Apsaugos priemonės ištikus avarijai – SDL 4, 5 ir 6 skirsniai 
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Prisijungimas prie IS AIVIKS 

• Ūkio subjektai prie IS 
AIVIKS prisijungti gali per  
aplinkos informacinį 
portalą: 
http://aplinka.lt 
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Paraiškos, tapti sistemos 
administratoriumi 

teikimas  

Duomenų teikėjų 
priskyrimas 

Duomenų teikėjų 
jungimasis  



Paraiškos teikimas 
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Norint tekti duomenis į AIVIKS sistemą, pirmiausia reikia tapti duomenų teikėjų 
administratoriumi. Tam reikia atlikti sekančius žingsnius. Renkamės punktą „Duomenų 
teikimas“.  (Norint teikti duomenis už juridinis asmenį (įmonę,) duomenų teikimo 
administratoriumi gali tapti tik tos įmonės vadovas.) 



 

Pasirodo langas, kuriame renkamės „Teikti paraišką“.  
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Atsidarius naujam langui, spaudžiame mygtuką „Prisijungti“.  
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Kad būtumėte autentifikuotas ir galėtumėte teikti paraišką, reikalingas 
asmens autentifikavimas per asmens atpažinimo sistemą - Valdžios vartai. 
Pasirinkite prisijungimo būdą „Verslo subjektas“, ir prisijunkite su jūsų įmonės 
el. bankininkyste ir atlikite autentifikaciją.  
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Prisijungus bei suvedus prašomus duomenis, atsiranda langas, kuriame reikia 
patvirtinti sutikimą, kad bus naudojami Jūsų duomenys. SVARBU: Geras būdas įsitikinti 
ar prisijungėte kaip įmonės atstovas – el. valdžios vartų sistemoje, dešiniajame 
viršutiniam kampe, patikrinkite atstovaujamo asmens įrašą. Jeigu toje vietoje matote 
jūsų atstovaujamos įmonės pavadinimą, vadinasi prisijungėte teisingai.  
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Tai padarius, nukeliama į duomenų teikimo sistemos paraiškos registravimo langą. 
Jungiantis pirmą kartą matysite lauką „Duomenų teikėjo registracija“ su pasiūlymu sukurti 
AIVIKS ūkio subjektą su jūsų atstovaujamos įmonės pavadinimu ir tapti jo 
administratoriumi. Kad patvirtinti veiksmą, pažymėkite varnele tam skirtą plotą, bei 
paspauskite mygtuką „Pateikti“  

 SVARBU: Jeigu po ūkio subjekto, skliaustuose, ne atstovaujamos įmonės pavadinimą, o 
savo vardą ir pavardę, vadinasi Jūs prisijungėte nekorektiškai ir Jūs turėtumėte pakartoti 
prisijungimo procedūrą  
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Atlikus paskutinį veiksmą, jus nukels į duomenų teikimo sistemą. Dešiniame 
viršutiniame puslapio kampe turėtumėte matyti savo vardą pavardę bei 
atstovaujamos įmonės pavadinimą.  
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Duomenų teikėjų priskyrimas 

Autentifikavęsis per Valdžios vartų sistemą ir prisijungęs administratorius, 
paspaudęs mygtuką „Duomenų teikimas“ mato jam pritaikytą paskyrą, 
kurioje yra tokie meniu punktai:  

Tvarkyti duomenų teikėjus (kai norima priskirti naujus duomenų teikėjus, 
kurie teiks duomenis į sistemą (ne administratorius!) 
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Pasirinkus „Tvarkyti duomenų teikėjus“ yra atveriamas langas, kuriame 
administratorius pasirenka, kokio ūkio subjekto duomenų teikėjus nori 
tvarkyti (administratorius gali būti atsakingas už kelis ūkio subjektus). 
Pasirenkamas norimas ūkio subjektas.  

22 



 
Atveriamas pasirinkto ūkio subjekto duomenų teikėjų langas, kuriame 
automatiškai yra priskirtas ir pats administratorius. Galima redaguoti 
duomenų teikėjo nustatymus.  
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Duomenų teikimo administratorius priskiria ūkio subjektui duomenų teikėjus 
(asmenis atsakingus už tam tikrų duomenų teikimą). Tai padaryti gali lange 
Tvarkyti duomenų teikėjus spausdami „Priskirti naują“.  
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Atsiveria langas naujam duomenų teikėjui įvesti  
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Įvedus duomenis spaudžiama „Įrašyti“. Patenkama į naujo duomenų teikėjo 
nustatymų langą. Ten nurodoma reikalinga asmens informacija ir priskiriama 
kokius duomenis jis teiks. 



 
Įvedus duomenis spaudžiama „Įrašyti“. Patenkama į naujo duomenų teikėjo 
nustatymų langą. Ten nurodoma reikalinga asmens informacija ir priskiriama 
kokius duomenis jis teiks.  
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Užpildžius duomenis spaudžiama „Įrašyti“ ir naujas duomenų teikėjas išsaugomas.  



Duomenų teikėjų prisijungimas (1) 
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• Jungiamasi du kartus: 

– Prie aplinka.lt: 

 

 

 

 

 



Duomenų teikėjų prisijungimas (2) 
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• Prie duomenų teikimo sistemos: 

 



Duomenų teikėjų prisijungimas (2) 
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Duomenų teikimas 
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Norint sukurti ataskaitą, iš sąrašo reikia pasirinkti [15.1 cheminių medžiagų ir 
preparatų], tuomet spausti mygtuką [Sukurti]. 
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• Įrašykite už kuriuos metus teiksite duomenis. 
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• Spauskite [Ataskaitos rengėjas] ir įveskite visus duomenis apie ataskaitą 
parengusį asmenį. 

• Spauskite [Atsakingas asmuo] ir įveskite visus duomenis apie asmenį 
atsakingą už pateiktus duomenis. 

• Spauskite mygtuką [Išsaugoti]. 
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Spauskite mygtuką [Dokumento duomenys]. 
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Atsiveria langas „Duomenys apie chemines medžiagas/mišinius (preparatus)“. 
Jeigu praeitais metais teikėte ataskaitą, tai einamaisiais metais galite panaudoti 
ankstesniais metais pateiktus duomenis. 
• Spauskite mygtuką [Kopijuoti praeitų metų duomenis] ir koreguokite 

perkopijuotus duomenis/įveskite naujus duomenis. 
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• Lentelėje 
„Informacija apie 
chemines 
medžiagas“ 
spauskite [Sukurti]. 

• Paspaudę pieštuko 
ikoną, galėsite 
susirasti savo 
teikiamą medžiagą 
(pagal CAS Nr. 
tiesiogiai suvesti į 
žalią laukelį arba 
paspaudus [..] 
susirasti medžiagą 
pagal kitas 
charakteristikas). 

 

• Jei ta pati medžiaga buvo ir sunaudota ir importuota/ eksportuota, būtina kurti du atskirus 
laukelius, skirsis [Veiksmas]. 

• Esant veiksmui importuota/eksportuota būtina pasirinkti iš kokios/į kokią šalį buvo 
cheminė medžiaga importuota/eksportuota. 
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Medžiagos sukūrimas 
• Norėdami sukurti 

naują cheminę 
medžiagą lentelėje 
„Informacija apie 
chemines 
medžiagas“ 
spauskite [Sukurti 
cheminę 
medžiagą]. Lange 
„Duomenys apie 
cheminę medžiagą“ 
būtina suvesti 
duomenis apie 
cheminę medžiagą į 
žaliai pažymėtus 
langelius. Taip pat 
privalu suvesti 
atitinkamą 
informaciją į žemiau 
esančius skirtukus. 
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Cheminių mišinių (preparatų) suvedimas 

• Norint suvesti cheminį mišinį reikia pasirinkti kortelę „Cheminiai mišiniai“, spausti 
mygtuką  [Sukurti]. Atsiradusioje eilutėje spaudžiame pieštuko mygtuką, tada mygtuką 
[..].  
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• Pagal turimas charakteristikas atsivėrusiame paieškos lange reikia susirasti DB 
esantį mišinį (preparatą). 

• Įrašyti žinomas charakteristikas. 
• Spausti mygtuką [Ieškoti]. 
• Iš sąrašo išsirinkti tinkamą mišinį (preparatą). 
• Paspausti mygtuką [Pasirinkti]. 
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Pasirinkus mišinį (preparatą) automatiškai grįžtama į pradinį langą. Toliau suvedami 
duomenys apie naudojimo sritį, pasirenkamas veiksmas bei nurodomas kiekis. Eilutė 
išsaugoma spaudžiant žalią varnelę.  
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Mišinio (preparato) sukūrimas 

• AIVIKS kodui reikalingi pirmi 4 kombinuotos nomenklatūros kodo skaitmenys. Jį 
pasitikrinti galima čia: https://osp.stat.gov.lt/603 

• Taip pat būtina užpildyti pavadinimo laukelį. 
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Toliau pildoma informacija kortelėse. 
Pvz.: kortelėje sudėtis reikia spausti mygtuką [Sukurti]. Atsiradusioje tuščioje 
eilutėje spausti pieštuko mygtuką.  Tada suvesti informaciją apie medžiagą. Eilučių 
turi būti tiek, kiek mišinyje yra medžiagų. 

Mišinys nebus patvirtintas, jei nebus užpildytos kortelės: sudėtis, klasifikacija ir 
ženklinimas, fizikocheminiai, ekotoksikologiniai ir kiti duomenys. 



Pastabų teikimas 
Duomenų teikėjai gali teikti pastabas, prie jau DB esančių medžiagų ar mišinių 
(preparatų).  
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Reikia įeiti į mišinio 
(preparato) ar 
medžiagos kortelę, 
paspausti mygtuką [>]. 

Tada reikia spausti 
mygtuką 
[Duomenų teikėjo 
pastabos] ir 
atsivėrusiame 
lange įrašyti savo 
pastabas. 



Ataskaitos pateikimas 

Prieš pateikiant duomenis galima pasitikrinti duomenis spaudžiant mygtuką [Tikrinti 
duomenis]. Jei duomenys pateikti teisingai, atsiras mėlyna juosta su užrašu „Duomenys 
patikrinti sėkmingai“. Toliau einame į dokumento skiltį. 
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Atsivėrusiame lange „Duomenys apie teikiamą dokumentą“ reikia: 
• iš sąrašo pasirinkti būseną „Pateiktas“; 
• paspausti mygtuką [Pakeisti būseną]; 

Kai dokumento būseną – „Pateiktas“, jo koreguoti negalima. 

45 



Klaidų taisymas 

Jeigu gavote el. laišką, kad Jūsų dokumentas yra grąžintas tikslinti ir prisijungę 
prie sistemos bei atidarę pateiktą dokumentą matote, kad jo būsena yra 
„Gražintas tikslinti“, vadinasi, po valstybinės institucijos atsakingo darbuotojo 
peržiūros, buvo rasta klaidų ir dokumentas yra pateiktas atgal tikslinimui. 
Pataisykite klaidas ir pakartotinai teikite dokumentą:  
• prisijunkite prie duomenų tvarkymo sistemos 
• raskite pateiktą dokumentą 
• paspaudę mygtuką [Koregavimo pastabos], peržiūrėkite kokias pastabas 

surašė atsakingas asmuo 
• mygtukų juostoje sąraše pasirinkite būseną „Ruošiamas“, pasirinkus šią 

būsena galima koreguoti dokumentą 
• atsižvelgiant į pastabas, pataisykite duomenų rinkinį 
• pakartotinai pateikite duomenų rinkinį lange „Duomenys apie pateiktą 

dokumentą“ pasirinkę būseną „Pateiktas“ ir paspaudę mygtuką [Pakeisti 
būseną] 

• spauskite [Išsaugoti] 
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Klaidos / pastabos (1)  
1. Pildyti / tikslinti ataskaitas galima tik tuomet kai ataskaitos 

būsena yra „Ruošiamas“ 

2. Įsitikinkite ar teikiate informaciją apie cheminę medžiagą ar 
apie mišinį (preparatą). Cheminė medžiaga: jei saugos 
duomenų lape (toliau – SDL) 1 skirsnyje nurodoma cheminės 
medžiagos identifikatoriai (CAS Nr.; EB Nr.; EINEC Nr. ir pan.). 
Mišinį (preparatą) sudaro kelios cheminės medžiagos, o SDL 3 
skirsnyje yra pateikiamos mišinio sudėtyje esančios 
pavojingos sudedamosios dalys ir jų koncentracijos 

3. Informacija apie klasifikavimą ir ženklinimą pateikta SDL 2 
skirsnyje. IS AIVIKS sistemoje turi būti nurodyta pilna 
klasifikavimo ir ženklinimo informacija (pavojingumo 
kategorijos, pavojingumo frazės, atsargumo frazės, 
piktogramos, signalinis žodis) 
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Klaidos / pastabos (2)  
4. Toksikologiniuose ir ekotoksikologiniuse duomenyse 

aiškiai nurodyti informaciją jei cheminė medžiaga ar 
mišinys (preparatas) nėra klasifikuojamas kaip 
pavojingas 

5. Importas / eksportas yra laikomas fizinis cheminės 
medžiagos ar mišinio (preparato) įvežimas / išvežimas 
į / iš ES muitų teritoriją (-os). Cheminių medžiagų ar 
mišinių (preparatų) teikimas ES valstybėms nėra 
laikomas eksportu. Cheminių medžiagų ar mišinių 
(preparatų) atsivežimas iš ES valstybių narių nėra 
laikomas importu 

6. Jei veiksmas yra nurodytas „Importuota“ ar 
„Eksportuota“ turi būti nurodyta ir šalis (-lys) iš kurios  
(-ių) cheminė medžiaga ar mišinys (preparatas) yra  
importuotas ar į kurią (-ias) eksportuotas 
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Klaidos / pastabos (3)  
7. Priskirtiems duomenų teikėjams nurodyti galiojimo laiką. 

Ištrynus duomenų teikėją išsitrina visi jo teikti duomenys 

8. Patvirtintiems mišiniams sudėties keisti negalima 

9. Pasikeitus mišinio (preparato) sudėčiai reikia vesti naują 
mišinį 

10. Informaciją apie „Fizikocheminius, ekotoksikologinius ir 
kitus duomenis“ turi būti pateikta lietuvių kalba 
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Klausimai? 
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