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Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir į
oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų apyvartos ataskaita
Pilnas sistemos pavadinimas – Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų
(prekursorių) (toliau Prekursoriai) teisėtos apyvartos kontrolės informacinė sistema (toliau –
PTAKIS).
PTAKIS tikslas - kaupti, sisteminti, apdoroti duomenis apie Prekursorius, taip pat ir į
oficialų sąrašą neįtrauktas medžiagas, kurios gali būti panaudotos neteisėtam narkotinių ir
psichotropinių medžiagų gaminimui, šių medžiagų teisėtą apyvartą Lietuvos Respublikoje.
PTAKIS steigimo teisinis pagrindas:
2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl
narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m.
lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1258/2013;
2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos
narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių
stebėsenos taisykles su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1259/2013;
2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1011, kuriuo
papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių
medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos
narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių
stebėsenos taisykles, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005;
Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)
kontrolės įstatymas.
Duomenų į PTAKIS teikimas:
Gamintojai, importuotojai, eksportuotojai, naudotojai, platintojai duomenis ir informaciją
apie pagamintus, importuotus, eksportuotus, įvežtus, išvežtus, įsigytus, patiektus rinkai,
sunaudotus pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pirmtakus (prekursorius) bei į oficialų sąrašą neįtrauktas medžiagas. Duomenys teikiami
kiekvieną kartą pasibaigus ketvirčiui ne vėliau kaip iki kito mėnesio 30 dienos.

IS PTAKIS pasiekiama adresu www.ptakis.lt

Norėdami prisijungti prie duomenų teikimo sistemos (toliau - sistema) ir teikti duomenis,
turėtumėte rinktis meniu punktą „Prisijungti per el. valdžios vartus“

Nukreipus į valstybinį „Elektroninių valdžios vartų“ portalą, renkamės kaip prisijungsime.

Jei duomenis ir informaciją teiks fizinis asmuo – rinktis „Gyventojas“, jei duomenis ir
informaciją teiks juridinis asmuo (įmonė) – rinktis „Verslo subjektas“

Prisijungiate prie sistemos bet kuriuo siūlomu būdu:

Dėmesio: Juridinį asmenį galima atstovauti trimis būdais:
1. Jungiantis per juridinio asmens internetinės bankininkystės paskyrą.
2. Juridinio asmens vadovas gali atstovauti juridinį asmenį pasirinkęs įstatyminį atstovavimą
portale www.epaslaugos.lt .
3. Pagal elektroniniu būdu sudarytą portale www.epaslaugos.lt elektroninį įgaliojimą.
Daugiau informacijos: http://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/igaliojimai_pdf.pdf
Jei prisijungimas vyko sėkmingai, turėtumėte būti sugrąžinti į www.ptakis.lt puslapį, ir matyti
savo vardą ir pavardę (įmonės pavadinimą) viršuje, dešinėje pusėje.

Paspaudus „Vartotojo profilis“ (įmonės/fizinio asmens pavadinimą) atsiveria langas, kuriame
reikia pateikti informaciją apie įmonę bei duomenis teikiantį asmenį. Jei ūkio subjektas jungsis
pirmą kartą, vartotojo anketą „Mano profilis“ sistema paprašys užpildyti iš karto prisijungus prie
sistemos.
Šiame lange taip pat reikia pažymėti jei ūkio subjektas nevykdė veiklos su Prekursoriais ir į
oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis. Atlikus veiksmus spausti „Išsaugoti“.

Paspaudus „Išsaugoti“ sistema sugrąžina į pradinį duomenų bazės langą.
Toliau teikiame duomenis apie pasirinktas medžiagas
Pradiniame sistemos lange pasirenkame metus ir ketvirtį už kurį teiksime duomenis. Toliau
pasirenkame „+Nauja medžiaga“, arba šalia esantį mygtuką „Kopijuoti sandorius“
„Importuoti sandorius“.

Paspaudus „+Nauja medžiaga“ atsiveria naujas langas „Medžiagos apyvarta“, kuriame turite
pasirinkti medžiagas (prekursorių ar į oficialų sąrašą neįtrauktą medžiagą), kurias turėjote
apyvartoje per deklaruojamą laikotarpį. Medžiagos pasirenkamos po vieną.
Nurodyti pasirinktos medžiagos likutį periodo pradžioje. Dėmesio, praeito ketvirčio likutį galima
perkelti rankiniu būdu, paspaudus „Užkelti likutį iš ankstesnio periodo“. (Užkelti likutį iš
ankstesnio periodo galima tik tokiu atveju, jei duomenys apie pasirinktą medžiagą buvo teikti
praeitame ketvirtyje). Medžiagos mato vienetas atsiranda pasirinkus medžiagą.
Lange taip pat nurodyti panaudojimo sritį (pasirinkti iš sąrašo ar nurodyti kitą panaudojimo sritį)
bei spausti „Išsaugoti“. Tokiu būdu pasirinkti visas medžiagas, kurias turėjote apyvartoje per
deklaruojamą laikotarpį.

Sandorių kopijavimas
Pasirinkus mygtuką „Kopijuoti sandorius“ sistema leidžia pasirinkti periodą iš kurio norite

nukopijuoti duomenis. Tokiu atveju bus perkelti visi sandoriai, kokie buvo pasirinktame periode.
Kopijuoti duomenis galima tik tokiu atveju, jei prieš tai buvo pateikti duomenys už ankstesnius
periodus.

Sandorių importas
Pasirinkus „Importuoti sandorius“ sistema atidaro naują langą, į kurį reikia įkelti importuojamus
sandorius. Tokiu atveju ūkio subjektas privalo suvesti/perkelti sandorius iš buhalterinės apskaitos
į nustatytos formos „Excel“ failą. Importo bylos pavyzdį rasite atsivėrusiame lange „Sandorių
importas“

Excel faile suvestus sandorius kopijuojame ir perkeliame į sistemoje skirtą langą.

Įkėlus (perkopijavus) sandorius spaudžiame „Išsaugoti“. Sistema atveria naują langą, kuriame
matome įkeltus sandorius. Juos galima koreguoti, ištrinti. Jei įkelta sandorių informacija yra
teisinga, spaudžiame „Išsaugoti“.

Suvedus duomenis lange „Medžiagos apyvarta“ ir paspaudus „Išsaugoti“ atsiveria langas,
kuriame matome pasirinktą/išsaugotą medžiagą. Lange matome medžiagos pavadinimą, CAS Nr.,
panaudojimo sritį, informaciją apie medžiagos apyvartą. Pasirinkus mygtuką „Redaguoti“, galime
redaguoti pateiktus duomenis apie medžiagą. T. y. atsiveria prieš tai buvęs langas. Atlikus
pataisymus spaudžiame „Išsaugoti“.
Tokį patį vaizdą matysime jei perkopijavome sandorius iš ankstesnio ketvirčio (periodo) ar
importavome sandorius.
Norint sugrįžti į pradinį langą t. y. 2018 m. I ketv. spaudžiame „grįžti atgal į 2018 m. 1 ketv.“
arba PTAKIS, esantį viršuje kairėje pusėje.
Spaudžiame „+Naujas sandoris“.

Sistema atveria naują langą „Sandorio įvedimas“, kuriame reikia pasirinkti veiksmus, kurie buvo
atlikti su medžiaga (pirkta Lietuvoje, pagaminta, sunaudota ir t.t.). Priklausomai nuo to kokį
veiksmą atlikote su medžiagą ir atitinkamai pasirinkote sandorio tipą, atsiveria papildomi langai,
kuriuos užpildžius reikia spausti „Išsaugoti“.
Duomenų teikėjų dėmesiui. Jei medžiaga buvo įsigyta iš juridinio ar žinomo fizinio asmens, ar
parduota juridiniam, ar žinomam fiziniam asmeniui, juridinio asmens ir fizinio asmens kodai
turi būti nurodyti tikslūs, nes sistema filtruos ir atliks skaičiavimus pagal kodus. Taip pat
svarbu, kad pateikiami medžiagų kiekiai atitiktų pirkimo – pardavimo dokumentuose
(finansiniuose) dokumentuose) esančius kiekius.

Jei norima pašalinti įvestą sandorį spaudžiame , norint koreguoti įvestą sandorį pasirenkame
įvestą medžiagos kiekį. Atsiveria naujas langas, kuriame galime redaguoti įvestus duomenis.
Atlikus pataisymus spaudžiame „Išsaugoti“.

Jei norima papildomai pridėti medžiagą, apie kurią teiksime duomenis, grįžtame į pradinį langą
t.y. 2018 m. I ketv., spaudžiame „grįžti atgal į 2018 m. 1 ketv.“ arba PTAKIS, esantį viršuje

kairėje pusėje. Toliau atliekame tuos pačius veiksmus, t. y. renkamiems „+Nauja medžiaga“ ir
t.t.
Suvedus sandorius pateikiame ataskaitą (periodą), spausdami mygtuką „Pateikti periodą“.

Pateikus ataskaitą (periodą) pasikeičia pateiktų duomenų būsena sistemoje iš „Naujas“ į
„Pateiktas“ bei pasikeičia periodo būsenos spalva iš pilkos į mėlyną. Pateikus ataskaitą (periodą),
kol jis nėra patvirtintas (priimtas NTAKD darbuotojų), duomenis teikiantis asmuo, gali jį atšaukti
(atrakinti) bei, esant reikalui, taisyti teikiamus duomenis. Tokiu atveju spaudžiame „Atšaukti
periodą“.

Sistema patikrina pateiktus duomenis. Jei nėra neatitikimų – ataskaita (periodas) patvirtinamas.
Patvirtintos ataskaitos (periodo) spalva pasikeičia iš mėlynos į žalią. Taip pat pasikeičia ataskaitos
būsena iš „Pateiktas“ į „Patvirtintas“.
Patvirtinus pateiktą ataskaitą (periodą) sistema „užrakina“ suvestus duomenis. Duomenis galima
bus redaguoti tik tokiu atveju, jei administratorius (NTAKD darbuotojas) „atrakins“ fizinio ar
juridinio asmens pateiktą ataskaitą(periodą).

Jei sistema patikrinusi pateiktus duomenis nustato neatitikimus, tokia ataskaita (periodas)
nepriimamas. Ataskaitos (periodo) būsena pasikeičia iš „Pateiktas“ į „Atmestas“. Atmestos
ataskaitos (periodo) spalva pasikeičia iš mėlynos į raudoną.

Atmestą ataskaitą (periodą) duomenų teikėjas privalo pataisyti bei pakartotinai pateikti.
Duomenis teikiantis asmuo, gali parsisiųsti į
sistemą pateiktus (suvestus) duomenis.
Spaudžiame duomenų eksportavimo mygtuką ,
esantį sistemos dešinėje pusėje. Sistema
suformuoja Excel failą, kurį galite išsaugoti savo kompiuteryje.

Pranešimas apie klaidą

Ūkio subjektai, teikiantys duomenis į sistemą, pastebėję klaidą ar netinkamą sistemos veikimą,
turi informuoti sistemos administratorių. Norint pranešti apie sistemos netinkamą veikimą
spaudžiate „Pranešti apie klaidą“. Sistema atidaro naują langą, kuriame reikia pateikti prašomą
informaciją bei spausti „Pateikti“.

