
CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ STEBĖSENA – 
pirmasis narkotikų kontrolės žingsnis 
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Jei Jūs gaminate, prekiaujate ar naudojate chemines 
medžiagas ir mišinius, ši informacija skirta Jums!

Ši brošiūra padės Jums suprasti, kodėl reikia vykdyti cheminių medžiagų ir 
mišinių, kurie gali būti panaudoti nelegalioms narkotinėms ir psichotropinėms 
medžiagoms gaminti, stebėseną. 

Cheminės medžiagos ar produktai, kurie gali būti panaudoti narkotinėms ir 
psichotropinėms medžiagoms gaminti, vadinami narkotinių ir psichotropinių 
medžiagų pirmtakais (prekursoriais).

Europos Sąjungoje pagaminama vis daugiau nelegalių narkotikų (ekstazis, 
LSD ir kt.) ir visos šalys siekia neleisti nelegalioje rinkoje atsirasti naujoms psicho-
aktyviosioms medžiagoms (sintetiniams kanabinoidams, katinonams, opiatams 
ir kt.). 

Per pastarąjį dešimtmetį Europoje registruotos daugiau nei 628 naujos psi-
choaktyviosios medžiagos, vien 2016 metais – net 66.

Nusikalstamos organizacijos nelegalioms narkotinėms ir psichotropinėms 
medžiagoms gaminti vis dažniau naudoja nekontroliuojamas chemines me-
džiagas. Šios cheminės medžiagos vadinamos pre-prekursoriais arba „designer“ 
prekursoriais.

Kovojant su nelegalia narkotinių ir psichotropinių 
medžiagų prekyba, Jūsų vaidmuo yra svarbiausias – 

stiprinkite cheminių medžiagų stebėseną!
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Kodėl reikia vykdyti cheminių medžiagų stebėseną?

Kiekvieną dieną mes visi naudojame įvairias chemines medžiagas ir mišinius. 
Gaminant įvairias prekes, gamybos procesų metu naudojama labai daug che-

minių medžiagų. Kodėl jos turi būti stebimos?
Cheminės medžiagos, mišiniai ir produktai naudojami ne tik teisėtais tiks-

lais, bet gali būti panaudoti ir narkotinėms bei psichotropinėms medžiagoms 
gaminti. 

Pavyzdžiui, kalio permanganatas, dažnai naudojamas vandens valymo proce-
suose, gali būti nelegaliai naudojamas ir kokainui gaminti. 

Acetonas, naudojamas chemijos ir farmacijos pramonėje bei namų ūkiuose 
kaip tirpiklis, taip pat gali būti naudojamas kokainui, heroinui, LSD ir kitiems nar-
kotikams gaminti.

Nėra cheminių medžiagų = nėra narkotikų

Kas yra narkotinių ir psichotropinių medžiagų 
prekursoriai?

Tai yra cheminės medžiagos ir mišiniai, reikalingi 
narkotinėms ir psichotropinėms medžiagoms gaminti.

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorius yra žaliava, 
kuri gali būti naudojama narkotinėms ir psichotropinėms 
medžiagoms gaminti: kaip narkotinės ir psichotropinės 
medžiagos molekulės integruota dalis arba narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų gamybos procese.
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Kokios cheminės medžiagos naudojamos narkotinėms ir 
psichotropinėms medžiagoms gaminti?

Norint pagaminti narkotinių ir psichotropinių medžiagų, jų sintezei ar ekstrak-
cijai reikia daug įvairių cheminių medžiagų (žr. amfetamino / metamfetamino ga-
mybos pavyzdį). 

Nelegali narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamyba vykdoma slaptai. 
Vis dėlto nusikaltėliai dažnai bando legaliai nusipirkti jiems reikalingų cheminių 
medžiagų.

Tai taikoma visoms cheminėms medžiagoms!

Kai kurios cheminės medžiagos, įtrauktos į oficialius sąrašus kaip narkotinių ir 
psichotropinių medžiagų prekursoriai, turi specialų reguliavimą, bet nusikaltėlių 
organizacijos vis dažniau ieško naujų, dar nekontroliuojamų cheminių medžiagų. 

Mes visi turime būti budrūs!
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Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų 
(prekursorių) teisinis reglamentavimas

Europos Sąjungoje taikomas specialus reglamentavimas, kad būtų išvengta 
tam tikrų cheminių medžiagų, kurios dažnai naudojamos nelegalioms narkoti-
nėms ir psichotropinėms medžiagoms gaminti, patekimo iš legalios apyvartos į 
nelegalią.

Europos Sąjungoje šiuo metu yra kontroliuojamos 28 cheminės medžiagos ir 
dviejų rūšių medicininiai ir veterinariniai produktai, kurie dažniausiai naudojami 
gaminant nelegalias narkotines ir psichotropines medžiagas.

Europos Sąjungoje kontroliuojamos medžiagos (įtrauktos 
į oficialius sąrašus) skirstomos į 4 kategorijas:

1.  Pirma kategorija – cheminės medžiagos, kurios yra pagrin-
diniai (raktiniai) narkotikų prekursoriai (efedrinas, lizergo 
rūgštis, piperonalis ir kt.).

2.  Antra kategorija – cheminės medžiagos, kurios reikalingos 
gaminant narkotikus arba iš kurių gaminami pirmos katego-
rijos prekursoriai (fenilacto r., antranilo r., acto r. anhidridas, 
kalio permanganatas ir kt.).

3.  Trečia kategorija – cheminės medžiagos, kurios plačiai 
naudojamos pramonėje, tačiau gali būti nutekintos narko-
tikų gamybai (toluenas, metiletilketonas, druskos rūgštis ir 
kt.).

4.  Ketvirta kategorija – medicininiai ir veterinariniai produk-
tai, kurių sudėtyje yra efedrino arba pseudoefedrino.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (NTAKD) yra atsakin-
gas už dokumentų, kuriuos privalo turėti įmonės, dirbančios su narkotinių ir psi-
chotropinių medžiagų prekursoriais, išdavimą (licencijos, veiklos vietos registravi-
mo pažymėjimai, eksporto ir importo leidimai) ir veiklos stebėseną bei pranešimų 
apie įtartinus sandorius surinkimą.

Atsižvelgiant į naujų nelegalių narkotinių ir psichotropinių medžiagų ga-
mybos būdų daugėjimą, Europos Sąjungos reglamentai leidžia valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms uždrausti importą ir eksportą bet kurios chemi-
nės medžiagos, jei yra pagrįstų įrodymų apie jų neteisėtą naudojimą narkotikų 
gamyboje.
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Jūsų vaidmuo pats svarbiausias!

 Stebėti chemines medžiagas

Kova su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis yra kiekvieno iš mūsų 
pareiga, o cheminės medžiagos yra pagrindiniai elementai jų gamybai.

Mums labai svarbu, kad kiekvienas stebėtų chemines 
medžiagas, kurios gali būti panaudotos narkotinėms ir 

psichotropinėms medžiagoms gaminti!

Jei Jūs esate profesionalas, dalyvaujantis perkant, gaminant, saugant, parduo-
dant, importuojant, eksportuojant, pervežant ar naudojant chemines medžiagas, 
Jūsų budrumas yra svarbiausias elementas kovoje su narkotinėmis ir psichotropi-
nėmis medžiagomis.

Reikia būti budriems ir stebėti visas chemines medžiagas, net tas, kurios nėra nu-
rodytos teisės aktuose (šios cheminės medžiagos vadinamos pre-prekursoriais).

Labai svarbi stipri partnerystė tarp kompetentingų institucijų ir privačių verslo 
įmonių, kad kartu galėtume pasipriešinti bei sumažinti narkotikų ir naujų psicho-
aktyviųjų medžiagų gamybos augimą.

Tik Jūs galite mus informuoti apie įtartinus užsakymus ar sandorius, naujų 
būdų, nutekinant chemines medžiagas narkotinėms ir psichotropinėms medžia-
goms gaminti, atsiradimą.
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 Nustatyti įtartinus elementus

Duomenų 
apie klientą 

nepateikimas

Neįprastas 
užsakymasNaujas 

klientas

Terminai

Medžiagų,  
kurios nesusijusios 

su tam tikra 
pramonės šaka, 
naudojimas ir kt.

Įtartinu sandoriu 
galima vadinti  

bet kokį užsakymą,  
kai pastebimi keletas 

įtartinų elementų

Į visus šiuos elementus reikia atsižvelgti ir vykdant cheminių medžiagų miši-
nių, iš kurių narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursoriai gali būti išgryni-
nami, ar įrangos, pavyzdžiui, tablečių presų, laboratorinių stiklinių, metalinių indų 
ir kt., užsakymus.
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 Neleisti cheminėms medžiagoms patekti iš 
legalios apyvartos į nelegalią

Cheminės medžiagos, kurios naudojamos narkotinėms ir psichotropinėms 
medžiagoms gaminti, turi būti atidžiai stebimos. Labai svarbu įmonėje kuo anks-
čiau pradėti vykdyti prevenciją, kad užkirstume kelią cheminėms medžiagoms 
patekti iš legalios apyvartos į nelegalią. 

Gerai 
pažinkite savo 

klientąNuolat 
stebėkite 
žaliavas

Įsitikinkite, kad 
verslo praktika 
(naudojamos 

medžiagos ir kiekiai) bei 
pristatymo metodai 

yra įprasti
Žinokite, 

ar tinkamai 
ir teisėtai 

naudojamos 
cheminės 

medžiagos

Peržiūrėkite,  
ar Jūsų prevencinės 

priemonės tinkamos

Mes visada pasiruošę Jums padėti, teikti informaciją, kad Jūs galėtumėte pa-
gerinti stebėsenos praktikas ir procedūras ir taip sumažintumėte cheminių me-
džiagų patekimo iš legalios apyvartos į nelegalią riziką.
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Ką turiu daryti, jei kyla įtarimų dėl sandorių?

Jei Jūs nustatėte įtartiną sandorį, nedelsdami 
apie jį praneškite Narkotikų, tabako ir alkoholio 
kontrolės departamentui (NTAKD) ir pateikite 

kuo daugiu informacijos ir detalių.

Net jei Jūs abejojate ir norite tik patarimo,  
vis tiek susisiekite su mumis!

El. p. ntakd@ntakd.lt 
Tel. 8 706 68 065

NTAKD tikrai labai svarbu, kad Jūs 
praneštumėte apie bet kokį įtarimą, kuris kyla 

dėl neįprasto užsakymo ar sandorio.

NTAKD garantuoja konfidencialumą. 
Pranešimai apie įtartinus sandorius liks 
anonimiški ir bus saugomos prekybos 

paslaptys.

Keitimasis informacija yra labai svarbus 
elementas kovojant su narkotikais.



Nėra budrumo  =  nėra įtarimų

Nėra įtarimų  =  nėra tyrimų

Nėra tyrimų  =  nėra kovos su narkotikais



Trumpai apie NTAKD 

NTAKD buvo įsteigtas 2011 m. ir viena iš daugelio jo funkcijų 
yra vykdyti teisėtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų 

prekursorių apyvartos kontrolę bei vykdyti narkotinių ir 
psichotropinių medžiagų prekursorių ir pre-prekursorių, kurie 
gali būti nutekinti iš legalios apyvartos į nelegalią, stebėseną. 

NTAKD įgyvendina prevencinę funkciją ir kviečia visus 
profesionalus, kurie perka, gamina, parduoda, saugo ir 

naudoja narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus 
ir kitas chemines medžiagas, būti budriems. Prevencija 

vykdoma visais lygmenimis: kiekvienoje valstybėje, Europos 
Sąjungoje ir visame pasaulyje.

Mūsų tikslas nėra uždrausti naudoti chemines medžiagas, 
kurios gali būti teisėtai naudojamos ir yra nepakeičiamos 

daugelyje pramonės šakų, pavyzdžiui, jos naudojamos vaistų, 
kvepalų, masinių produktų gamyboje. Vis dėlto labai svarbu 

stebėti ir kontroliuoti cheminių medžiagų teisėtą naudojimą, 
kad užkirstume kelią joms patekti iš legalios apyvartos į 

nelegalią.

Dėl šios priežasties įmonės turi atlikti tam tikrus 
administracinius veiksmus (licencijos, vietos registracijos 
pažymėjimai, eksporto ir importo leidimai, deklaracijos, 

ženklinimas, apskaita ir kt.).

NTAKD atlieka pagrindinį vaidmenį koordinuojant veiksmus 
ir bendradarbiavimą tarp įvairių valstybinių institucijų bei 
įmonių narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių 

apyvartos ir stebėsenos srityse.

NTAKD bendradarbiauja su įmonėmis, teikia metodinę 
pagalbą ir konsultacijas, vykdo mokymus įmonių atstovams.

Daugiau informacijos adresu www.ntakd.lrv.lt


