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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,	
plaMnamas,	 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.	
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Duomenų	teikėjų	išimtys	
•  Ūkio	subjektai,	užsiimantys	cheminių	medžiagų	ir	preparatų	mažmenine	(kai	jie	patys	

nėra	importuotojai)	prekyba	ir	parduodanMems	chemines	medžiagas	ir	preparatus	
galuMniam	vartotojui	asmeniniams	ar	namų	ūkio	poreikiams	tenkinM;	

•  ūkio	subjektams,	užsiimanMems	žemės	ūkio	veikla,	išskyrus	atvejus,	kai	jie	patys	yra	
cheminių	medžiagų	ir	preparatų	Mekėjai	rinkai;	

•  ūkio	subjektams,	vykdanMems	mokslinius	ar	technologinius	tyrimus,	laboratorinius	
tyrimus,	išskyrus	atvejus,	kai	laboratoriniai	tyrimai	Mesiogiai	susiję	su	gamyba	ar	kita	
ūkine	veikla;	

•  ūkio	subjektams,	užsiimanMems	naUos	produktų	ir	kitų	energijos	išteklių,	kaip	apibrėžta	
Lietuvos	Respublikos	energeMkos	įstatyme,	prekyba	ir	laikymu	degalinėse,	skirtose	
naUos	produktus	priimM,	laikyM	ir	parduoM	galuMniam	vartojimui,	įskaitant	žinybinio	
pobūdžio	degalines,	kurios	skirtos	Mk	savo	poreikiams	tenkinM;		

•  ūkio	subjektams,	naudojanMems	galuMniam	vartojimui	skirtas	chemines	medžiagas	ir	
preparatus	savo	reikmėms	ir	(ar)	vidaus	poreikiams,	nesusijusiems	Mesiogiai	su	gamyba	
ar	kita		ūkine	veikla,	tenkinM;	

•  ūkio	subjektams,	gaminanMems,	importuojanMems,	naudojanMems,	plaMnanMems	
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,	įverMnimo,	autorizacijos	ir	
apribojimų	(REACH),	IV	ir	V	priedus	(OL	2008	L	268,	p.	14).	
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Kada	teikiami	duomenys	ir	informacija	

Jeigu	per	paskuMnius	kalendorinius	metus	kiekvienos	
cheminės	medžiagos	ar	mišinio	(preparato)	
•  pagamino	
•  importavo	
•  eksportavo	
•  paMekė	rinkai	
•  sunaudojo	pramonėje,	profesinėje	ar	kt.	ūkinėje	
veikloje	

daugiau	nei	1000	kg.	
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Jeigu	per	paskuMnius	kalendorinius	metus	pagamino,	importavo,	
eksportavo,	paMekė	rinkai,	sunaudojo	pramonėje,	profesinėje	ar	kt.	

ūkinėje	veikloje	daugiau	nei	100	kg	

Medžiagos	

H301,	H311,	H331,		
H370,	H372,	H318,	
H304,	H314,	H334,	
H317,	H400,	H410,	
H411,	H412.	

H400,	H410,	H411,		
H412.	

Mišinio	
(preparato)	
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Jeigu	per	paskuMnius	kalendorinius	metus	pagamino,	importavo,	
eksportavo,	paMekė	rinkai,	sunaudojo	pramonėje,	profesinėje	ar	kt.	

ūkinėje	veikloje	daugiau	nei	10	kg	

H350,	H340,	H360,		
H300,	H310,	H330.	

H350,	H340,	H360,		
H370,	H372,	H304,	
H314,	H318,	H334,	
H317,	H373,	H371,	
H304,	H301.	

Medžiagos	 Mišinio	
(preparato)	
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Jeigu	per	paskuMnius	kalendorinius	metus	pagamino,	importavo,	
eksportavo,	paMekė	rinkai,	sunaudojo	pramonėje,	profesinėje	ar	kt.	

ūkinėje	veikloje	daugiau	nei	1	kg	

H300,	H310,	H330.	

Mišinio	
(preparato)	



Duomenų	teikimas	

Nuo	 2015	 m.	 lapkričio	 1	 d.	 įsigaliojo	 nauja	
duomenų	 ir	 informacijos	 apie	 chemines	
medžiagas	 ir	 preparatus	 (mišinius)	 teikimo	
tvarka.	 Duomenys	 ir	 informacija	 apie	 chemines	
medžiagas	 ir	 preparatus	 (mišinius)	 teikiama	 Mk	
internetu,	Mesiogiai	į	IS	AIVIKS.	
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Prisijungimas	prie	IS	AIVIKS	

Ūkio	subjektai	prie	IS	AIVIKS	prisijungM	gali	per		
aplinkos	informacinį	portalą:	

h.p://aplinka.lt	
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Duomenų	teikimas	
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Norint	sukurM	ataskaitą,	iš	sąrašo	reikia	pasirinkM	[15.1	cheminių	medžiagų	ir	
preparatų],	tuomet	spausM	mygtuką	[SukurM].	
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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	[IšsaugoM].	
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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	panaudoM	
ankstesniais	metais	pateiktus	duomenis.	
•  Spauskite	mygtuką	[KopijuoM	praeitų	metų	duomenis]	ir	koreguokite	

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

•  Paspaudę	pieštuko	
ikoną,	galėsite	
susirasM	savo	
teikiamą	medžiagą	
(pagal	CAS	Nr.	
Mesiogiai	suvesM	į	
žalią	laukelį	arba	
paspaudus	[..]	
susirasM	medžiagą	
pagal	kitas	
charakterisMkas).	

	

•  Jei	ta	paM	medžiaga	buvo	ir	sunaudota	ir	importuota/	eksportuota,	būMna	kurM	du	atskirus	
laukelius,	skirsis	[Veiksmas].	

•  Esant	veiksmui	importuota/eksportuota	būMna	pasirinkM	iš	kokios/į	kokią	šalį	buvo	
cheminė	medžiaga	importuota/eksportuota.	
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Medžiagos	sukūrimas	
•  Norėdami	sukurM	

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

•  Norint	suvesM	cheminį	mišinį	reikia	pasirinkM	kortelę	„Cheminiai	mišiniai“,	spausM	
mygtuką		[SukurM].	Atsiradusioje	eilutėje	spaudžiame	pieštuko	mygtuką,	tada	mygtuką	
[..].		
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•  Pagal	turimas	charakterisMkas	atsivėrusiame	paieškos	lange	reikia	susirasM	DB	
esano	mišinį	(preparatą).	

•  ĮrašyM	žinomas	charakterisMkas.	
•  SpausM	mygtuką	[IeškoM].	
•  Iš	sąrašo	išsirinkM	Mnkamą	mišinį	(preparatą).	
•  PaspausM	mygtuką	[PasirinkM].	
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Pasirinkus	mišinį	(preparatą)	automaMškai	grįžtama	į	pradinį	langą.	Toliau	suvedami	
duomenys	apie	naudojimo	srio,	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	
pasiMkrinM	galima	čia:	hpp://goo.gl/bSm3Gr.	

•  Taip	pat	būMna	užpildyM	pavadinimo	laukelį.	
	

23	



24	

Toliau	pildoma	informacija	kortelėse.	
Pvz.:	kortelėje	sudėMs	reikia	spausM	mygtuką	[SukurM].	Atsiradusioje	tuščioje	
eilutėje	spausM	pieštuko	mygtuką.		Tada	suvesM	informaciją	apie	medžiagą.	Eilučių	
turi	būM	Mek,	kiek	mišinyje	yra	medžiagų.	

Mišinys	nebus	patvirMntas,	jei	nebus	užpildytos	kortelės:	sudėMs,	klasifikacija	ir	
ženklinimas,	fizikocheminiai,	ekotoksikologiniai	ir	kiM	duomenys.	



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

Tada	reikia	spausM	
mygtuką	
[Duomenų	teikėjo	
pastabos]	ir	
atsivėrusiame	
lange	įrašyM	savo	
pastabas.	



Ataskaitos	pateikimas	

Prieš	pateikiant	duomenis	galima	pasiMkrinM	duomenis	spaudžiant	mygtuką	[TikrinM	
duomenis].	Jei	duomenys	pateikM	teisingai,	atsiras	mėlyna	juosta	su	užrašu	„Duomenys	
paMkrinM	sėkmingai“.	Toliau	einame	į	dokumento	skilo.	
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Atsivėrusiame	lange	„Duomenys	apie	teikiamą	dokumentą“	reikia:	
•  iš	sąrašo	pasirinkM	būseną	„Pateiktas“;	
•  paspausM	mygtuką	[PakeisM	būseną];	

Kai	dokumento	būseną	–	„Pateiktas“,	jo	koreguoM	negalima.	
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Klaidų	taisymas	
Jeigu	gavote	el.	laišką,	kad	Jūsų	dokumentas	yra	grąžintas	MkslinM	ir	prisijungę	
prie	sistemos	bei	aMdarę	pateiktą	dokumentą	matote,	kad	jo	būsena	yra	
„Gražintas	MkslinM“,	vadinasi,	po	valstybinės	insMtucijos	atsakingo	darbuotojo	
peržiūros,	buvo	rasta	klaidų	ir	dokumentas	yra	pateiktas	atgal	Mkslinimui.	
Pataisykite	klaidas	ir	pakartoMnai	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	koreguoM	dokumentą;	
•  atsižvelgiant	į	pastabas,	pataisykite	duomenų	rinkinį;	
•  pakartoMnai	pateikite	duomenų	rinkinį	lange	„Duomenys	apie	pateiktą	

dokumentą“	pasirinkę	būseną	„Pateiktas“	ir	paspaudę	mygtuką	[PakeisM	
būseną];	

•  spauskite	[IšsaugoM].		
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Ataskaitos	formavimas	
•  Lange	„Teikiamų	duomenų	peržiūra“	spausM	mygtuką	[SpausdinM].	
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•  Pasirinkite	ataskaitos	formatą	ir	spauskite	mygtuką	[SpausdinM].	
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Ačiū	už	dėmesį!	

31	


