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DUOMENŲ APIE F-DUJAS TEIKIMAS IS AIVIKS

■ Duomenys apie F-dujas ir OAM teikiami vadovaujantis DUOMENŲ APIE FLUORINTAS
ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIAS DUJAS IR OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIAS
MEDŽIAGAS TEIKIMO, SURINKIMO IR TVARKYMO, ŠIŲ DUJŲ AR MEDŽIAGŲ
TURINČIOS ĮRANGOS APSKAITOS TVARKOS APRAŠU, patvirtintu Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. D1-394:
(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3c5512d0f57311e4927fda1d051299fb)

■ Tvarkos aprašas taikomas juridiniams asmenims ir fiziniams asmenims,
užsiimantiems individualia veikla (toliau – įmonės), užsiimantiems F-dujų gamyba,
importu, eksportu, F-dujų įvežimu į Lietuvos Respubliką, išvežimu iš Lietuvos
Respublikos, naudojimu, surinkimu iš produktų ir įrangos, recirkuliavimu,
regeneravimu, šių medžiagų turinčios įrangos ir produktų sunaikinimu.

■ Duomenys teikiami nemokamai, naudojantis Aplinkos informacijos valdymo
integruota kompiuterinė sistema „IS AIVIKS“ (https://aplinka.lt)

■ Duomenys apie F-dujas teikiami iki einamųjų metų kovo 1 d. už praėjusius
kalendorinius metus.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3c5512d0f57311e4927fda1d051299fb
https://aplinka.lt/


DUOMENIS APIE F-DUJAS IS AIVIKS TEIKIA:
■ Įmonės, gaminančios Lietuvos Respublikoje, importuojančios į Lietuvos Respubliką, eksportuojančios iš Lietuvos

Respublikos F-dujas pildo AM1 formą ir jos AM1E.2 priedą;

■ Įmonės, įvežančios į Lietuvą Respubliką F-dujas iš kitų Europos Sąjungos šalių, išvežančios F-dujas iš Lietuvos 
Respublikos į kitas Europos Sąjungos šalis pildo AM1 formą ir jos AM1I.3 priedą;

■ AM1 formą ir jos AM1N.1 priedą pildo F-dujas naudojančios įmonės, kurios:

– turi šilumos siurblius, šaldymo, oro kondicionavimo įrangą, kurioje yra OAM ar 3 kg ir daugiau F-dujų;

– turi gaisro gesinimo įrangą, kurioje yra F-dujų;

– turi įrangą, kurioje naudojami tirpikliai, kurių pagrindas F-dujos;

– turi aukštos įtampos skirstymo įrenginius, kuriuose yra F-dujų;

– turi izoterminių sunkvežimių, izoterminių priekabų šaldymo įrangą, kurioje yra F-dujų;

– turi organinio Rankino ciklo įrangą, kurioje yra F-dujų;

– montuojančios įrangą, kurioje yra F-dujų;

– atliekančios visų rūšių įrangos dalių, kuriose yra F-dujų, aptarnavimą, techninę priežiūrą ir remontą;

– naudoja F-dujas kitoje ūkinėje komercinėje veikloje.

■ Įmonės, kurios išmontuoja F-dujų turinčią įrangą, nutraukia įrangos, turinčios F-dujų, eksploataciją, surenka iš
įrangos ar produktų F-dujas, recirkuliuoja F-dujas įrangos remonto ar išmontavimo metu, regeneruoja arba
perduoda sunaikinti F-dujas ar šių medžiagų turinčius produktus ar įrangą, pildo AM1 formą ir jos AM1U.4 priedą;

■ Įmonės, naudojančios halonus pildo AM1 formą ir jos AM1H.5 priedą.



ĮRANGOS INVENTORIZACIJOS ATASKAITOS
■ Įmonės pildo AM2 formą ir jos AM2Š.1, AM2G.2, AM2A.3, AM2T.4, AM2S.5 ar AM2R.6 priedą 

priklausomai nuo įrangos :

– turinčios stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos ir šilumos siurblių, kuriuose 

(kiekviename išvardintos įrangos vienete) yra 3 kg ar daugiau F-dujų ar OAM; 

– turinčios gaisro gesinimo įrangos, izoterminių sunkvežimių, izoterminių priekabų šaldymo 

įrangos, taip pat aukštos įtampos skirstymo įrenginių, kuriuose (kiekviename išvardintos 

įrangos vienete) yra 3 kg ar daugiau F-dujų; 

– turinčios įrangos, kurioje naudojami tirpikliai, kurių pagrindas F-dujos; 

– turinčios, organinio Rankino ciklo įrangos, kurioje yra F-dujų.

■ Įmonės kiekvienais metais iki kovo 1 d. privalo atnaujinti ataskaitose pateiktą informaciją (pilna

apimtimi), jei per praėjusius metus nors vienas iš nurodytų duomenų pasikeitė.

■ Jei įranga, apie kurią pranešta IS AIVIKS parduota ar kitaip perleista kitai įmonei, išmontuota ar joje

šaldymo skystis ar dujos pakeistos kitos rūšies medžiagomis, šie duomenys apie praėjusius

kalendorinius metus pateikiami iki kitų metų kovo 1 d. užpildant AM2 formą ir jos AM2P.7 priedą (IS

AIVIKS AM2P.5).

Atkreipti dėmesį:

■ Iki 2016 m. kovo 1 d. įmonės, turinčios aukščiau nurodytą įrangą, turėjo pateikti IS AIVIKS Įrangos

inventorizacijos ataskaitą apie praėjusiais kalendoriniais metais turėtą įrangą.



DUOMENŲ TEIKIMAS NAUDOJANTIS IS AIVIKS 
(PRISIJUNGIMAS) (https://aplinka.lt/)
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DUOMENŲ TEIKIMAS NAUDOJANTIS IS 
AIVIKS (PAKARTOTINIS PRISIJUNGIMAS)

Jungiantis pakartotinai naudoti nuorodą: https://dts.aplinka.lt

https://dts.aplinka.lt/


DUOMENŲ TEIKIMAS NAUDOJANTIS IS AIVIKS 
(PRISIJUNGIMAS)
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Pasirinkti 

įmonę



DUOMENŲ TEIKIMAS NAUDOJANTIS IS AIVIKS

Norint 

peržiūrėti/koreguoti 

ataskaitą –

paspaudžiame ant 

ataskaitos eilutės ir 

renkamės „Dokumento 

duomenys“

Paspaudus 

„Ieškoti“ apačioje 

matysite visas 

ataskaitas.



ATASKAITOS SUKŪRIMAS

Norint sukurti naują 

ataskaitą, pasirenkame 

ataskaitos tipą ir 

spaudžiame „Sukurti“



ATASKAITOS PILDYMAS

1

2 3

4

Nurodomi ataskaitiniai

metai už kuriuos teikiami

duomenys, o ne kuriais

metais teikiami duomenys



ATASKAITOS PILDYMAS

Užpildome ataskaitos rengėjo ir

atsakingo asmens duomenis.

Privalomi laukai: Vardas, Pavardė, tel.

Nr. ir el.pašto adresas
lina.vilniske@aaa.am.lt
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ATASKAITOS PILDYMAS

1

2

3

Jei įrangą prižiūri daugiau įmonių, arba jos nėra sąraše, galima įrašyti komentarų skiltyje

1 - pažymime ataskaitos priedą(-

us), kurį (-iuos) teikiame.

Įvežimas iš ES šalių/išvežimas į

kitas ES šalis nelaikomas

importu/eksportu.

Jei praėjusiais metais

teikėte ataskaitą, jos

duomenis

(medžiagas/mišinius)

galima perkelti į rengiamą

ataskaitą paspaudus

„Kopijuoti praeitų metų

duomenis“.

Jei koreguojate ataskaitą,

galite peržiūrėti ataskaitos

grąžinimo tikslinimui

pastabas.
Nurodoma įrangą prižiūrinti įmonė



ĮRANGĄ PRIŽIŪRINČIOS ĮMONĖS PAIEŠKA

1

4 3

2

Pažymime 

įmonę



AM1N.1 ATASKAITOS PILDYMAS

1

2

Pasirenkame medžiagą/mišinį ir užpildome duomenis

Atsargos ir likutis – tai nėra F-dujų kiekis

įrenginiuose, paprastai tai likutis F-dujų talpoje



AM1N.1 ATASKAITOS PILDYMAS

Pažymime kiekvieną

medžiagą/mišinį ir

nurodome naudojimo

sritį (vienai eilutei turi

būti nurodyta viena

naudojimo sritis)

Sunaudota įmonėje =

Sunaudota papildyti

įrangą+Sunaudota

pirmą kartą užpildyti 

naują įrangą

Pasirinkus 

naudojimo sritį, 

spaudžiame 

„žalią varnelę“



ATASKAITOS FORMA IŠ TVARKOS APRAŠO
Nurodomas tas F-dujų kiekis, kuris buvo 

sunaudotas ataskaitiniais metais įsigytos 

naujos įrangos papildymui



PVZ. KAI TAS PATS MIŠINYS NAUDOJAMAS 
KELIOMS SRITIMS

A1

A2

B1

A3

Kai tas pats mišinys naudojamas kelioms sritims, 

šios funkcijos nenaudoti 

9+92,3-87,3=14 kg

439,7=423,4+16,3 kg

Atsargos ir likutis tokiu atveju rašomas

prie vieno mišinio/ medžiagos



AM1E.2 ir AM1I.3 ATASKAITŲ PILDYMAS

1

2
3

4

5 6

Įvežta/išvežta – ES ŠALYS!!!

Importuota/eksportuota – NE ES ŠALYS!!!

Įsigijimas iš Lietuvos įmonių 

čia nepildomas

Įsigijimas iš Lietuvos 

įmonių pildomas čia



AM1E.2 ir AM1I.3 ATASKAITŲ PILDYMAS

2

3

Pažymime eilutes

1

Nurodyti įmones, kurioms parduota arba 

kitaip perleista daugiau kaip 3 kg medžiagos

per metus (Kai importuota, įvežta, pagaminta 

ir parduota Lietuvos įmonėms)



ATASKAITOS FORMA IŠ TVARKOS APRAŠO



ATASKAITOS PATEIKIMAS

1
2

3

4

Nustačius būseną „Pateiktas“, duomenų koreguoti nebegalima.

„Išsaugoti“ mygtuką rekomenduojama spausti dažniau, o ne užbaigus pildyti ataskaitą.



GRĄŽINTOS TIKSLINIMUI ATASKAITOS 
KOREGAVIMAS

1

2

3

Pažymite eilutę su 

būsena „Grąžintas 

tikslinimui“

Tikslinant ataskaitą 

NEKURIAME naujos 

ataskaitos, o 

atsidarome 

ataskaitą su būsena 

„Grąžintas 

tikslinimui“ ir ją 

koreguojame!!!



GRĄŽINTOS TIKSLINIMUI ATASKAITOS  
KOREGAVIMAS

3

1

2

Nustatome būseną „Ruošiamas“ ir 

spaudžiame „Pakeisti būseną“

Pasirenkame ataskaitą, kurią koreguojame

Galime peržiūrėti 

grąžintos tikslinimui 

ataskaitos pastabas

Pakoregavus 

duomenis, ataskaita 

išsaugoma. 

Pasirenkame būseną 

„Pateikta“ ir 

spaudžiame „pakeisti 

būseną“!!!

Patikslintas ataskaitas įmonės turi pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai per 5 darbo dienas nuo pastabų gavimo!!!



ATKREIPTI DĖMESĮ
■ Jei nebenaudojate F-dujų, bet vietoj jų naudojamos kitos cheminės medžiagos, įsitikinkite ar

Jums nereikia vesti cheminių medžiagų ir mišinių apskaitos (https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.324098/asr) ir teikti duomenis IS AIVIKS apie
chemines medžiagas ir mišinius (https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.956E4CD440AD/asr)

■ Jei vykdote stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo, gaisro gesinimo įrangos ir stacionarių
šilumos siurblių montavimą, aptarnavimą, techninę priežiūrą, remontą ir (ar) eksploatacijos
nutraukimą ir teikiate kaip paslaugą kitiems subjektams, neužtenka turėti tik Pažymėjimą
saugiai dirbti su tokiomis sistemomis, papildomai dar reikia gauti F-dujų tvarkymo Atestatą
(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E5369713E116/sheWeMmPZJ)

■ Nuo 2020 m. sausio 1 d. draudžiama naudoti F-dujas, kurių visuotinio atšilimo potencialas yra
2 500 arba didesnis, šaldymo įrangos, kurioje naudojamas užpildo kiekis atitinka 40 tonų CO2
ekvivalentą arba yra didesnis, aptarnavimui arba techninei priežiūrai (https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0517&from=LT). Punktas
netaikomas:

– regeneruotoms F-dujoms, kurių VAP yra 2 500 arba didesnis, naudojamoms esamos
šaldymo įrangos techninei priežiūrai arba aptarnavimui, jeigu jos yra paženklintos pagal
12 straipsnio 6 dalį;

– pakartotinai naudojamoms F-dujoms, kurių VAP yra 2 500 arba didesnis, naudojamoms
esamos šaldymo įrangos techninei priežiūrai arba aptarnavimui, jeigu tos dujos surinktos
iš tokios įrangos. Tokias pakartotinai naudojamas dujas gali naudoti tik ta įmonė, kuri jas
surinko vykdydama techninę priežiūrą arba aptarnavimą, arba įmonė, kurios užsakymu
jos buvo surinktos vykdant techninę priežiūrą arba aptarnavimą.

■ Duomenų teikimui rekomenduojame NENAUDOTI Internet Explorer naršyklės

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.324098/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.956E4CD440AD/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E5369713E116/sheWeMmPZJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0517&from=LT


F-dujos VAP kg/ 100 t CO2 ekv. kg/ 40 t CO2 ekv.

R134a 1 430 69,9 28

R23 14 800 6,8 2.7

R32 675 148,1 59.3

R404A 3 922 25,5 10.2

R407A 2 107 47,5 19,0

R407C 1 774 56,4 22.5

R407F 1 825 54,8 21.9

R410A 2 088 48,0 19.2

R413A 2 053 48,7 19.5

R417A 2 346 42,6 17.1

R422A 3 143 31,8 12.7

R422D 2 729 36,6 14.7

R423A 2 280 43,9 17.5

Duomenų šaltinis:

http://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/klimato-kaita/fluorintos-siltnamio-efekta-sukeliancios-dujos

http://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/klimato-kaita/fluorintos-siltnamio-efekta-sukeliancios-dujos


NAUDINGOS NUORODOS

■ Informacija importuotojams, informacija apie reikalavimus darbuotojams, tvarkantiems

fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir kt.: http://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/klimato-

kaita/fluorintos-siltnamio-efekta-sukeliancios-dujos

■ Fluorintų dųjų tvarkytojų sąrašas: http://chemija.gamta.lt/cms/index?rubricId=eb06cd9c-

ba25-4473-8e70-8f91d6cb2cda

■ Įmonių, pateikusių IS AIVIKS ataskaitas sąrašas: 

http://chemija.gamta.lt/cms/index?rubricId=834d6b8b-b488-44dd-9926-526b0094d32e

■ Informacija kaip teikti duomenis apie F-dujas IS AIVIKS: 

http://chemija.gamta.lt/cms/index?rubricId=64354510-dcca-478d-96e1-d4863dac09bf

http://gamta.lt/cms/index ----> 

Cheminės medžiagos----- >

< ------- < ------- < ---------

http://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/klimato-kaita/fluorintos-siltnamio-efekta-sukeliancios-dujos
http://chemija.gamta.lt/cms/index?rubricId=eb06cd9c-ba25-4473-8e70-8f91d6cb2cda
http://chemija.gamta.lt/cms/index?rubricId=834d6b8b-b488-44dd-9926-526b0094d32e
http://chemija.gamta.lt/cms/index?rubricId=64354510-dcca-478d-96e1-d4863dac09bf
http://gamta.lt/cms/index


AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

Kilus klausimams dėl prisijungimo ir ataskaitų pildymo

kreiptis el. paštu pagalba@aaa.am.lt, nesulaukus

atsakymo, kreiptis el. paštu lina.vilniske@aaa.am.lt

mailto:pagalba@aaa.am.lt
mailto:lina.vilniske@aaa.am.lt

