
PATVIRTINTA 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės 

departamento direktoriaus 2018 m. lapkričio 7 

d. įsakymu Nr. T1-157 

(Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės 

departamento direktoriaus 2022 m. spalio 3 d. 

įsakymo Nr. T1-114 redakcija) 

 

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS                  

 

JURIDINIŲ ASMENŲ, VYKDANČIŲ VEIKLĄ SU Į NARKOTINIŲ IR 

PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IV SĄRAŠĄ ĮRAŠYTOMIS MEDŽIAGOMIS, 

KONTROLINIS KLAUSIMYNAS 

 

_____________________________________________________________________________ 
     (priedas prie patikrinimo akto/atitikties deklaracijos Nr., data) 

 

□ Pildo valstybės tarnautojas, atliekantis priežiūros funkcijas 

____________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė) 

□ Pildo įmonės atstovas 

(vardas, pavardė) 

 

Patikrinimas pradėtas 20____ m. ___________________ mėn. _____ d. ______ val. ______ min. 

 

Ūkio subjektams konsultacijos teikiamos: tel. 8 7066 31 92, el. p. ntakd@ntakd.lt  

Valstybės tarnautojų veiksmai gali būti skundžiami: tel. 8 7066 80 60, el. p. ntakd@ntakd.lt 

 

1. 1. Pagrindiniai reikalavimai norint vykdyti veiklą su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą 

įrašytomis medžiagomis  

Klausimai Tai

p 

Ne Neaktualu Pastabos 

1.1. Ar už į narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų IV 

sąrašą įrašytų medžiagų 

laikymą ir teisėtos apyvartos 

apskaitą paskirtas atsakingas 

asmuo? 
Pagal [1] 21 2 straipsnio 2 dalį 

   Vardas, pavardė, kontaktiniai 

duomenys 

1.2. Ar juridinis asmuo turi 

leidimą verstis veikla su į 

narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų 

IV sąrašą įrašytomis 

medžiagomis? 
Pagal [1] 211 straipsnį 2 dalį 

   Nurodyti, ar įmonė yra ūkio subjektas 

ar naudotojas. 

1.3. Ar juridinis asmuo 

eksportuoja į narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų IV 

sąrašą įrašytas medžiagas 

pateikdamas NTAKD 

pranešimą? 
 Pagal [1] 215 straipsnio 1 dalį  

    



1.4. Ar juridinis asmuo 

importuoja į narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų IV 

sąrašą įrašytas medžiagas 

pateikdamas NTAKD 

pranešimą?  
Pagal [1] 215 straipsnio 1 dalį  

    

1.5. Ar informacijos teikėjai 

teikia informaciją** apie į 

narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų IV sąrašą įrašytas 

medžiagas NTAKD*?  
Pagal [1] 214 straipsnio 1 dalį 11 

punktą 

   Informacija teikiama elektroniniu 

būdu į narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų pirmtakų (prekursorių) 

teisėtos apyvartos kontrolės 

informacinę sistemą (PTAKIS). 

 

1.6. Ar pateiktoje 

informacijoje už praėjusius 

metus apie vykdomą veiklą 

NTAKD* duomenys atitinka 

patikrinimo metu nustatytus 

faktinius duomenis? 

    

2. Apskaita ir kita dokumentacija 

2.1. Ar pildoma Cheminių 

medžiagų ir preparatų 

duomenų ir informacijos 

apskaitos suvestinė?  
Pagal [2] 15 straipsnį  

    

 

2.2. Ar visi sandoriai, kuriais į 

narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų IV sąrašą įrašytos 

medžiagos pateikiamos į 

rinką, 

dokumentuojami laikantis 

teisės aktų nustatytų 

reikalavimų? 
Pagal [1] 214  straipsnio 1 dalies 2, 10 

punktą 

    

2.3. Ar juridinis asmuo 

parduoda į narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų IV 

sąrašą įtrauktas medžiagas 

juridiniam asmeniui, 

turinčiam leidimą verstis 

veikla su į narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų IV 

sąrašą įrašytomis 

medžiagomis?  
Pagal [1] 214 straipsnio 4 dalį 

    

3. Reikalavimai teritorijos ir patalpų apsaugai 

3.1. Reikalavimai teritorijos ir patalpų apsaugai vykdant veiklą su į narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis: 

3.1.1. Ar juridinio asmens 

veiklos vieta saugoma visą 

parą? 

    



Pagal [3] 4 punktą 

3.1.2. Ar yra ne mažiau kaip 

dviejų ruožų apsauginė 

įsilaužimo signalizacija? 

(vertinama pagal atitikties 

pažymas, kurias pateikia 

darbus atlikusi įmonė) 

Pagal [3] 5.1 papunktį  

    

3.1.3. Ar išorinės sienos yra ne 

mažiau kaip 180 mm storio, 

jei gelžbetoninės, arba ne 

mažiau kaip 250 mm, jei 

mūrinės? 
Pagal [3] 5.2 papunktį 

    

 

3.1.4 Ar vidinės sienos yra ne 

mažiau kaip 120 mm storio 

gelžbetoninės arba ne mažiau 

kaip 120 mm storio mūrinės, 

armuotos metaliniu tinklu? 
Pagal [4] 5.2 papunktį 

    

3.1.5. Ar patalpos, kuriose 

saugomos ir laikomos į 

narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų IV sąrašą įrašytos 

medžiagos 

turi ne plonesnius kaip 180 

mm storio gelžbetoninius arba 

analogiškus jiems pagal 

stiprumą perdengimus? 
Pagal [3] 5.3 papunktį 

    

3.1.6. Ar durų stakta 

pagaminta iš profilinio plieno 

(vamzdinis profilis ne 

mažesnis kaip 80 x 40 mm, 

sienelės storis 3 mm)? 
Pagal [3] 5.4 papunktį ir [4] 1 priedą 

    

3.1.7. Ar durų stakta 

sutvirtinta ne mažiau kaip 

šešiuose taškuose ne mažesnio 

kaip 14 mm skersmens 

metaliniais strypais arba 

varžtais, arba ne mažesnio 

kaip 12 mm skersmens ir 150 

mm ilgio mūrvinėmis? 
Pagal [3] 5.4 papunktį ir [4] 1 priedą 

    

3.1.8. Ar tarpas staktos ir 

sienos po strypų įstatymo 

užlietas cemento skiedinio 

mišiniu? 
Pagal [3] 5.4 papunktį ir [4] 1 priedą 

    

3.1.9. Ar durų varčios 

konstrukcija pagaminta iš 

profilinio plieno (vamzdinis 

    



profilis ne mažesnis negu 

20x28 mm, sienelės storis ne 

mažesnis negu 1,5 mm)? 
Pagal [3] 5.4 papunktį ir [4] 1 priedą 

3.1.10 Ar tarpas tarp varčios 

ir staktos ne didesnis negu 6 

mm. Ar akmens vatos 

užpildas ne mažesnis kaip 28 

mm storio? 
Pagal [3] 5.4 papunktį ir [4] 1 priedą 

    

3.1.11. Ar išorinės durų 

varčios pusės ant vamzdinių 

profilių dedamas plieninis 

lakštas, kurio storis ne 

mažesnis kaip 1,5 mm? 
Pagal [3] 5.4 papunktį ir [4] 1 priedą 

    

3.1.12. Ar lakštas ne mažesnis 

kaip 12 mm dengia tarpą tarp 

staktos ir varčios? 
Pagal [3] 5.4 papunktį ir [4] 1 priedą 

    

3.1.13. Ar durų vyrių pusėje 

yra ne mažiau kaip trys ne 

mažesnio kaip 12 mm 

skersmens ir 15 mm ilgio 

metaliniai stacionarūs 

kaiščiai? 
Pagal [3] 5.4 punktą ir [4] 1 priedą 

    

3.1.14. Ar duryse yra ne 

mažiau kaip dvi spynos? 
Pagal [3] 5.4 papunktį ir [4] 1 priedą 

   Pagrindinė spyna – plokštelinė, 

kurioje yra ne mažiau kaip 6 

plokštelės (paslaptys). Plokštelinių 

raktų kombinacijų skaičius ne 

mažesnis kaip 100 000; papildoma 

spyna – šerdelinė su šerdies apsauga 

nuo gręžimo ir laužimo. 

3.1.15. Ar ant langų (jeigu jie 

yra), dūmtraukių, 

ventiliacijos kanalų (jeigu 

anga didesnė nei 180x180 

mm) yra uždėtos apsauginės 

grotos/apsauginės žaliuzės? 
Pagal [3] 5.5 papunktį 

   Jei įrengtos apsauginės žaliuzės tarp 

lango stiklo ir apsauginių žaliuzių turi 

būti įrengti judesio jutikliai su 

užuolaidos tipo linzėmis. Apsauginės 

žaliuzės turi būti blokuojamos 

atidarant. 

3.1.16. Ar patalpa, kurioje 

saugomos ir laikomos į 

narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų IV sąrašą įrašytos 

medžiagos įrengta taip, kad į 

ją negalėtų laisvai patekti 

pašaliniai asmenys? 
Pagal [3] 6 punktą. 

    

3.1.17. Ar patalpos, kuriose 

saugomos ir laikomos į 

narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų IV sąrašą įrašytos 

    



medžiagos yra rakinamos? 
Pagal [3] 7 punktą 

3.2. Reikalavimai patalpų apsaugai, kai veiklą su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV 

sąrašą įrašytomis medžiagomis, vykdo valstybės institucijos ar ūkio subjektai, įgalioti atlikti 

valstybės nustatytas funkcijas, taip pat mokymo įstaigos, vykdančios mokslinę veiklą bei 

laboratorinių paslaugų tiekėjai: 

3.2.1.  Ar yra I ruožo 

apsauginė įsilaužimo 

signalizacija (vertinama pagal 

atitikties pažymas, kurias 

pateikia darbus atlikusi 

įmonė) 
Pagal [3] 8.1 papunktį 

    

3.2.2 Ar medžiagos, įrašytos į 

narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų IV sąrašą, yra 

laikomos metalinėse 

spintose/seifuose? 
Pagal [3] 8.2 papunktį 

    

* NTAKD – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas 

** patikrinama prieš patikrinimą 

 

Patikrinimas baigtas 20______ m. __________________ mėn. _____ d. ______ val. ______ min. 

 

Su klausimynu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau: 

 

____________________________________    ____________   __________________________ 

Juridinis asmuo 

(juridinio asmens arba jo struktūrinio                 (parašas)                     (vardas ir pavardė) 

padalinio) vadovas (įgaliotasis darbuotojas)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teisės aktų žymėjimas klausimyne: 

 

1. Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas; 

      https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CF3E2829B861/kltAaJQKeP 

2. Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas; 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.99898?jfwid=11dyheqluz 

3. Medžiagų, įrašytų į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą, laikymo ir saugojimo 

sąlygų aprašas, patvirtintas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 

direktoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. T1- 112 „Dėl Medžiagų, įrašytų į narkotinių 

ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą, laikymo ir saugojimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ 

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/065940028f7811e8aa33fe8f0fea665f?jfwid=46jpeqzen  

4. Reikalavimai, keliami patalpos, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, 

patvirtinti Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 5-V-180  

„Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių 

apyvarta, patvirtinimo“; 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.393947?jfwid=fhhu5mimb 

5. Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2020 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-372 „Dėl Cheminių 

medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/77c04232b71b11ea9a12d0dada3ca61b?jfwid=xwon2n

o6h  

 

 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CF3E2829B861/kltAaJQKeP
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