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Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), į oficialų 

sąrašą neįtrauktų medžiagų bei į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV 

sąrašą įtrauktų 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 į narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų IV sąrašą įtrauktas medžiagas, narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus 

(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; 

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas. 

 

Duomenų į PTAKIS teikimas: 

Gamintojai, importuotojai, eksportuotojai, naudotojai, platintojai duomenis ir informaciją 

teikia apie pagamintus, importuotus, eksportuotus, įvežtus, išvežtus, įsigytus, patiektus rinkai, 

sunaudotus pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų pirmtakus (prekursorius), į oficialų sąrašą neįtrauktas medžiagas bei į Narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų IV sąrašą įtrauktas medžiagas. Duomenys teikiami kiekvieną kartą 

pasibaigus ketvirčiui ne vėliau kaip iki kito mėnesio 30 dienos. 

Duomenų teikimą reglamentuojantis teisės aktas: 

2015 m. spalio 30 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 

įsakymas Nr. T1-275 „Dėl informacijos apie veiklą, susijusią su narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis bei į 

narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įtrauktomis medžiagomis, teikimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“. 

Teisės aktas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8c5701107f0e11e5b7eba10a9b5a9c5f/asr 

 

 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8c5701107f0e11e5b7eba10a9b5a9c5f/asr


IS PTAKIS pasiekiama adresu www.ptakis.lt 

 

 

Norėdami prisijungti prie duomenų teikimo sistemos (toliau - sistema) ir teikti duomenis, 

turėtumėte rinktis menių punktą „Prisijungti per el. valdžios vartus“  

 

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

Naudotojo 

vadovas 

http://www.ptakis.lt/


 

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. 

Bet kuris juridinio asmens darbuotojas gali atstovauti juridinį asmenį, jei turi galimybę 

prisijungti per juridinio asmens internetinę bankininkystę. Jungiantis portale www.epaslaugos.lt 

reikia pasirinkti prisijungimo būdą – „Verslo 

subjektams“.  

Atsivėrusiame lange pasirinkti savo banką ir identifikuokitės jame. 

 

Swed banko klientams – juridiniams asmenims šios paslaugos bankas neteikia.  

Sėkmingai prisijungę per banką jūs būsite grąžinti į portalą www.epaslaugos.lt jau kaip 

atstovaujantis konkretų juridinį asmenį. Toliau užsakant paslaugas ar jungiantis prie kitų 

informacinių sistemų portalas www.epaslaugos.lt perduos jūsų asmens duomenis (vardas, 

pavardė ir asmens kodas) bei juridinio asmens duomenis (įmonės pavadinimą ir įmonės kodą). 

Portale jūs matysite atstovaujamą asmenį. 

 

 

http://www.epaslaugos.lt/
http://www.epaslaugos.lt/


 

2. Juridinio asmens vadovas gali atstovauti juridinį asmenį pasirinkęs įstatyminį 

atstovavimą portale www.epaslaugos.lt .  

 

Prisijungus kaip fiziniam asmeniui nuspauskite „Atstovaujamas asmuo“. Atsidariusiame lange 

suveskite įmonės, kurią norite atstovauti įm. kodą ir nuspauskite mygtuką „Atstovauti“. 

Sutikrinus duomenis su Registrų centro juridinių asmenų registru jums bus suteikta teisė 

atstovauti juridinį asmenį. Įstatyminio atstovavimo funkcionalumu gali naudotis tik juridinio 

asmens vadovas. 

 

3. Pagal elektroniniu būdu sudarytą portale www.epaslaugos.lt elektroninį įgaliojimą. 

Juridinio asmens vadovas gali suteikti jums Elektroninį įgaliojimą atstovauti juridinį asmenį 

portale www.epaslaugos.lt, užsakant elektronines paslaugas arba jungiantis prie išorinių 

informacinių sistemų. 

Vadovas pasirinkęs atstovauti juridinį asmenį kaip nurodyta 2 būdo menių punkte „Mano 

kortelė“ matys naują informacinį bloką „Įgaliojimai“. 

http://www.epaslaugos.lt/
http://www.epaslaugos.lt/


 

Nuspaudus „Sukurti įgaliojimą“ naudotojui bus atidarytas įgaliojimų sudarymo langas. 

 

Antrame žingsnyje iš pateiktų įgaliojimo objektų sąrašo reikia pasirinkti  "Teisė atstovauti 

juridinį asmenį atliekant visus veiksmus, susijusius su elektroninių paslaugų 

gavimu/teikimu" ir nuspauskite mygtuką „Toliau“, trečiame žingsnyje bus pateiktas įgaliojimas 

peržiūrai ir pasirašymui. 

 

 

Pasirašomas įgaliojimas kvalifikuotu elektroniniu parašu.  

Pasirašius įgaliojimą Įgaliotas asmuo prisijungęs prie portalo ir nuspaudęs menių punktą 

„Atstovaujamas asmuo“ turės galimybę atstovauti juridinį asmenį. 



 

Kai vadovas atsakingam asmeniui suteikė Elektroninį įgaliojimą atstovauti juridinį asmenį, 

įgaliotas asmuo jungiasi prie IS PTAKIS šiuo būdu: 

 

1. Elektroninių valdžios vartų sistemos Prisijungimo verslo subjektams lange slinkite į 

puslapio apačią ir tęskite prisijungimą skiltyje „2. Pasinaudojant VIISP įgaliojimų 

moduliu“. 

 

  

2. Autentifikuojatės pasirinktu būdu išorinėje sistemoje: banko, mobilaus operatoriaus ar kt. 

3. Elektroninių valdžios vartų sistemos „Pasirinkite, kurį asmenį atstovaujate“ lange 

pasirinkite įmonę, kurią atstovausite pagal įgaliojimą ir spauskite „Tęsti“. 

4. Pateksite į PTAKIS sistemą kaip įmonės atstovas. 

 

Informaciją parengė IVPK,  
 

Konsultacijos dėl elektroninių paslaugų teikimo gyventojams ir juridiniams asmenims 

teikiamos: 

„Pagalba gyvai“ portale www.epaslaugos.lt darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val. ir nuo 

8.00 iki 18.00 val. priešventinėmis dienomis, 

telefonu (8 5) 259 5581 darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val. ir nuo 8.00 iki 18.00 val. 

priešventinėmis dienomis,  

Pagalbos centro nedarbo metu užklausos pateikiamos prisijungus prie portalo ir 

Savitarnos skiltyje  „Pagalbos užklausos“ užpildžius naują užklausą. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jei prisijungimas vyko sėkmingai, turėtumėte būti sugrąžinti į www.ptakis.lt puslapį ir matyti 

įmonės pavadinimą viršuje, dešinėje pusėje. 

 

 

 

 

 

 

Paspaudus įmonės pavadinimą atsiveria langas, kuriame reikia pateikti informaciją apie įmonę 

bei duomenis teikiantį asmenį. Jei ūkio subjektas jungsis pirmą kartą, naudotojo anketą „Mano 

profilis“ sistema paprašys užpildyti iš karto prisijungus prie sistemos. 

Šiame lange taip pat reikia pažymėti jei ūkio subjektas nevykdė veiklos su deklaruotinomis 

medžiagomis, t. y. su Prekursoriais, į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis bei į narkotinių 

ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įtrauktomis medžiagomis (toliau – IV sąrašo medžiagos). 

Atlikus veiksmus spausti „Išsaugoti“. 

 



 

 

Paspaudus „Išsaugoti“ sistema sugrąžina į pradinį sistemos  langą.  

Toliau teikiame duomenis 

Pradiniame sistemos lange pasirenkame „+Pildyti...“ 

 

Sistema atveria duomenų teikimo langą, kuriame pasirenkame metus ir ketvirtį už kurį teiksime 

duomenis. Dėmesio! Duomenis galima teikti trimis būdais: „rankiniu“ būdu suvedant duomenis į 

sistemą, kopijuojant sandorius bei importuojant sandorius.  

Pasirenkame „+Nauja medžiaga“, arba šalia esantį mygtuką „Kopijuoti sandorius“, 

„Importuoti sandorius“ (priklausomai nuo to kokiu būdu teiksime duomenis). 

 

 

Duomenų teikimas „rankiniu“ būdu, suvedant duomenis į sistemą.  
 

 



 

Paspaudus „+Nauja medžiaga“ atsiveria naujas langas „Medžiagos apyvarta“, kuriame turite 

pasirinkti medžiagas (prekursorių, į oficialų sąrašą neįtrauktą medžiagą, ar IV sąrašo medžiagą), 

kurias turėjote apyvartoje per deklaruojamą laikotarpį. Medžiagos pasirenkamos po vieną. 

Medžiagos mato vienetas atsiranda pasirinkus medžiagą. Taip pat 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).  

Lange taip pat turite nurodyti panaudojimo sritį (pasirinkti iš sąrašo) bei paspausti „Išsaugoti“. 

Tokiu būdu reikia 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.  

http://test.ptakis.lt/tradingPeriods/view?year=2018&qrt=1


 

 

 

 

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“. 

 



 

Paspaudus „Išsaugoti“ sistema atveria langą, kuriame matome importuotus duomenis: 

medžiagas, CAS Nr., panaudojimo sritį, praeito ketv. pabaigos likutį/pradžios/periodo pabaigos 

likutį. Koreguojame kiekvienos medžiagos pradžios likutį. (Dėmesio!!! praeito ketv. pabaigos 

likutis ir einamojo ketv. pradžios likutis turi sutapti). 

 

 

 

 

Teikiant duomenis „rankiniu būdu“, pasirinkus medžiagą ir įvedus panaudojimo sritį bei 

pradžios likutį, sistema atveria langą, kuriame matome konkrečios medžiagos pavadinimą, CAS 

Nr., panaudojimo sritį, informaciją apie medžiagos apyvartą.  



 

 

Pasirinkus mygtuką „Redaguoti“, sistema atveria „Medžiagos apyvartos“ langą, kuriame galime 

redaguoti pateiktus duomenis apie medžiagą. Atlikus pataisymus spaudžiame „Išsaugoti“. 

Lygiai taip pat galime redaguoti importuotus bei nukopijuotus duomenis apie sandorius.  

 

Norint sugrįžti į pradinį langą t. y. 2020 m. I ketv. spaudžiame meniu punktą „Atgal/ 

Narkotinių medžiagų ir prekursorių apyvarta/2020-K1“, esantį viršuje kairėje pusėje.  

 

Toliau suvedame informaciją apie sandorius. 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 asmens 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 galite redaguoti įvestus duomenis. 

Atlikus pataisymus spausti „Išsaugoti“. 



 

Jei norima papildomai pridėti medžiagą, apie kurią teiksime duomenis, grįžtame į pradinį langą 

t.y. 2020 m. I ketv., spaudžiame „Atgal/ Narkotinių medžiagų ir prekursorių apyvarta/2020-

K1“, esantį viršuje kairėje pusėje. Toliau atliekame tuos pačius veiksmus, t.y. renkamiems 

„+Nauja medžiaga“ ir t.t.  

Suvedus, perkopijavus ar importavus sandorius pateikiame ataskaitą (periodą), spausdami 

mygtuką „Pateikti ataskaitą“. Dėmesio!!! Prieš pateikiant ataskaitą atkreipkite dėmesį ar 

sistema nefiksavo pateiktuose duomenyse klaidų!!! Nustatytas klaidas sistema pateikia 

geltoname fone. Nustatytas klaidas privaloma ištaisyti, nes sistema neleis pateikti ataskaitos.  

 

Pašalinus sistemos nustatytas klaidas pateikiame ataskaitą spausdami „Pateikti ataskaitą“. 

 



 

Pateikus ataskaitą (periodą) pasikeičia pateiktų duomenų būsena sistemoje iš „Nepateikta“ į 

„Pateikta“ bei pasikeičia periodo būsenos spalva iš pilkos į geltoną. 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 geltonos į žalią. Taip pat pasikeičia 

ataskaitos būsena iš „Pateikta“ į „Patvirtinta“.  

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) 

atmetama. Ataskaitos (periodo) būsena pasikeičia iš „Pateikta“ į „Atmesta“. Atmestos 

ataskaitos (periodo) spalva pasikeičia iš geltonos į raudoną. 

 

Atmestą ataskaitą (periodą) duomenų teikėjas privalo pataisyti bei pakartotinai pateikti per 5 

darbo dienas. 

 

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. 

 

 


