
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 

 

ŪKIO SUBJEKTŲ, VYKDANČIŲ VEIKLĄ SU I KATEGORIJOS NARKOTINIŲ IR 

PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAIS (PREKURSORIAIS), 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. Pagrindiniai reikalavimai norint pateikti į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas į rinką  

Klausimai Taip Ne Neaktualu Pastabos 

1.1. Ar vykdant veiklą su I 

kategorijos į oficialų sąrašą 

įtrauktomis medžiagomis 

paskirtas atsakingas 

asmuo? Pagal [1] 2 straipsnio a 

punktą, 3 straipsnio 1 dalį, I 

priedą, [2] priedą, [3] 3 straipsnio 

1 dalį, [7] 2 straipsnio 1 dalį, 9 

straipsnio 1 dalį. 

   Vardas, pavardė, pareigų pavadinimas, 

kontaktiniai duomenys 

 

1.2. Ar ūkio subjektas turi 

licenciją/specialiąją veiklos 

su narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų 

pirmtakais (prekursoriais) 

licenciją veiklai su I 

kategorijos į oficialų sąrašą 

įtrauktomis medžiagomis 

jo oficialių prievolių 

srityje? Pagal [1] 2 straipsnio h 

   Specialioios veiklos su narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų pirmtakais 

(prekursoriais) licencijos numeris ir 

išdavimo data 

mailto:ntakd@ntakd.lt
mailto:ntakd@ntakd.lt


punktą, 3 straipsnio 2 dalį, [7] 2 

straipsnio 4 ir 6 dalis, [11] 3 

punktą. 

1.3. Ar ūkio subjektas 

eksportuoja į oficialų 

sąrašą įtrauktas medžiagas, 

turėdamas narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų 

pirmtakų (prekursorių) 

eksporto leidimus? Pagal [2] 

12 straipsnį. 

   Nurodyti eksportuojamas medžiagas, 

eksporto šalį. 

1.4. Ar ūkio subjektas 

importuoja į oficialų sąrašą 

įtrauktas medžiagas, 

turėdamas narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų 

pirmtakų (prekursorių) 

importo leidimus? Pagal [2] 

20 straipsnį. 

   Nurodyti importuojamas medžiagas, 

importo šalį. 

1.5. Ar informacijos teikėjai 

teikia informaciją** apie 

veiklą, susijusią su 

narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų 

pirmtakais (prekursoriais) 

ir į oficialų sąrašą 

neįtrauktomis medžiagomis 

NTAKD*? Pagal [1] 8 straipsnio 

2 dalį, [2] 9 straipsnio 2 dalį, [3] 9 

straipsnį, [4] 10 straipsnį, [7] 16 

straipsnio 2 dalį, [13] 6 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? 

    

1.7. Ar subjektai informavo 

NTAKD* apie visus 

siūlomus sudaryti, 

sudaromus ar sudarytus 

įtartinus sandorius? (jeigu 

įtariama, kad į oficialų sąrašą 

įtrauktos ir į oficialų sąrašą 

neįtrauktos medžiagos 

naudojamos ar gali būti 

naudojamos neteisėtai 

narkotinių ar psichotropinių 

medžiagų gamybai). Pagal [1] 8 

straipsnį, [9] 63 punktą,  

   Subjektai privalo informuoti apie 

įtartinus sandorius nedelsdami, ne 

vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 

aplinkybių paaiškėjimo. 

2. Apskaita ir kita dokumentacija 

2.1. Ar pildoma Cheminių 

medžiagų ir preparatų 

    

 



duomenų ir informacijos 

apskaitos suvestinė? Pagal 

[8] 12 straipsnį, [10] III skyrių. 

2.2. Ar sandorių 

dokumentuose nurodytas 

tikslus į oficialų sąrašą 

įtrauktų medžiagų 

pavadinimas, kiekis ir 

svoris, tiekėjas, platintojas, 

gavėjas ir kitų sandorio 

šalių pavadinimai ir 

adresai? Pagal [1] 5 straipsnio 2 

dalį, [2] 3 straipsnį. 

    

2.3. Ar ūkio subjektas 

parduoda I kategorijos į 

oficialų sąrašą įtrauktas 

medžiagas ūkio subjektui 

ir/ar naudotojui, turinčiam 

veiklos su narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų 

pirmtakais (prekursoriais) 

licenciją ir pateikusiam 

pirkėjo deklaraciją? Pagal 
[1] 3 straipsnio 3 dalį. 

    

3. Reikalavimai teritorijos ir patalpų apsaugai 

3.1. Reikalavimai teritorijos ir patalpų apsaugai vykdant veiklą su I kategorijos į oficialų sąrašą 

įtrauktomis medžiagomis: 

3.1.1. Ar ūkio subjekto 

veiklos vieta saugoma visą 

parą? Pagal [11] 6 punktą. 

    

3.1.2. Ar yra ne mažiau 

kaip dviejų ruožų 

apsauginė įsilaužimo 

signalizacija? (vertinama 

pagal atitikties pažymas, 

kurias pateikia darbus 

atlikusi įmonė) 

Pagal [11] 7.1 punktą. 

    

3.1.3. Ar išorinės sienos yra 

ne mažiau kaip 180 mm 

storio, jei gelžbetoninės, 

arba ne mažiau kaip 250 

mm, jei mūrinės? Pagal [11] 

7.2 papunktį. 

   Išvardintų reikalavimų 

neatitinkančios išorines sienos gali 

būti sutvirtintos apsauginėmis 

grotomis. 

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 [11] 

7.2 papunktį. 

   Išvardintų reikalavimų 

neatitinkančios vidinės sienos gali 

būti sutvirtintos apsauginėmis 

grotomis. 



3.1.5. Ar patalpos, kuriose 

saugoma ir laikoma I 

kategorijos i oficialų sąrašą 

įtrauktos medžiagos, turi 

ne plonesnius kaip 180 mm 

storio gelžbetoninius arba 

analogiškus jiems pagal 

stiprumą perdengimus? 
Pagal [11] 7.3 papunktį. 

   Lubos ir grindys, neatitinkančios šių 

reikalavimų gali buti sutvirtintos 

apsauginėmis grotomis. 

3.1.6. Ar durų stakta 

pagaminta iš profilinio 

plieno (vamzdinis profilis 

ne mažesnis kaip 80 x 40 

mm, sienelės storis 3 mm)? 
Pagal [11] 7.4 papunktį ir [12] I 

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 [11] 7.4 

papunktį ir [12] I priedą. 

    

3.1.8. Ar tarpas tarp 

staktos ir sienos po strypų 

įstatymo užlietas cemento 

skiedinio mišiniu? Pagal [11] 

7.4 papunktį ir [12] I 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 [11] 7.4 papunktį ir [12] I 

priedą. 

   Vamzdinis profilis dedamas pagal 

visą karkaso perimetrą,, taip pat 

spynos montavimo vieta turi buti 

sustiprinta vamzdinio profilio (ne 

mažesnio kaip 20x28 mm) dėžute 

pagal visą spynos perimetrą, durų 

plokštumoje. 

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 [11] 7.4 papunktį ir 

[12] I priedą. 

   Esant didesniam negu 800 mm 

varčios pločiui, turi buti montuojamas 

papildomas statramstis per visą 

varčios aukšti. 

3.1.11. Ar iš išorinės durų 

varčios pusės ant 

vamzdinių profilių 

dedamas plieninis lakštas, 

kurio storis ne mažesnis 

kaip 1,5 mm? Pagal [11] 7.4 

papunktį ir [12] I priedą. 

    



3.1.12. Ar lakštas ne 

mažesnis kaip 12 mm 

dengia tarpą tarp staktos ir 

varčios? Pagal [l1] 7.4 papunktį 

ir [12] I 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 [11] 7.4 papunktį 

ir [12] I priedą. 

    

3.1.14. Ar duryse yra ne 

mažiau kaip dvi spynos? 
Pagal [11] 7.4 papunktį ir [12] I 

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 ir 

ventiliacijos kanalų (jeigu 

anga didesnė nei 180x180 

mm) yra uždėtos 

apsauginės grotos / 

apsauginės žaliuzės?  
Pagal [l1] 7.5 papunktį. 

   Jei įrengtos apsaugines žaliuzės tarp 

lango stiklo ir apsauginių žaliuzių turi 

buti įrengti judesio jutikliai su 

užuolaidos tipo linzėmis. Apsaugines 

žaliuzės turi buti blokuojamos 

atidarant. 

3.1.16. Ar patalpos, kuriose 

saugomos ir laikomos I 

kategorijos į oficialų sąrašą 

įtrauktos medžiagos, yra 

rakinamos? Pagal [11] 9 

punktą. 

    

3.2. Reikalavimai patalpų apsaugai, kai veiklą su I kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktomis 

medžiagomis vykdo valstybės institucijos ar ūkio subjektai, įgalioti atlikti valstybės nustatytas 

funkcijas bei turintys specialiąsias licencijas, taip pat mokymo įstaigos, vykdančios mokslinę 

veiklą: 

3.2.1. Ar yra I ruožo 

apsauginė įsilaužimo 

signalizacija? (vertinama 

pagal atitikties pažymas, 

kurias pateikia darbus 

atlikusi įmonė)  
Pagal [11] 10.1 papunktį. 

    

3.2.2. Ar į oficialų sąrašą 

įtrauktos medžiagos 

laikomos metalinėse 

spintose/seifuose?  
Pagal [11] 10.2 papunktį. 

    

4. Ženklinimas 

4.1. Ar į rinką 

tiekiamų/pateiktų į oficialų 

sąrašą įtrauktų medžiagų 

    



etiketėse nurodomi 

pavadinimai pagal 

Reglamento (EB) 273/2004 

I priedą? Pagal [1] 7 straipsnį, 

[2] 5 straipsnį. 

5. Papildomi klausimai     

5.1. Ar į oficialų sąrašą 

įtrauktų medžiagų saugos 

duomenų lapai pateikti 

lietuvių kalba? Pagal [5] 31 

straipsnio 5 dalį ir [8] 9 straipsnį.  

    

* 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: 

 

____________________________________    ____________   __________________________ 

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

padalinio) vadovas (įgaliotasis darbuotojas) /                   

fizinis asmuo (dirbantis pagal verslo liudijimą)             

 

Teisės aktų žymėjimas klausimyne: 

 

1. 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl 

narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (OL 2004 specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 

tomas, p. 46) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. vasario 26 d. Komisijos 

deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2018/729 (OL 2016 L 123, p. 4); 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02004R0273-

20180707&qid=1536846179980  

2. 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 (OL 2005 L 22, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 

m. vasario 26 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2018/729 (OL 2016 L 

123, p. 4); 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02005R0111-

20180707&qid=1536846136152  

3. 2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2015/1011, kuriuo 

papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 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 (OL 2015 L 162, p. 12 ); 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02015R1011-

20150627&qid=1536846245051  

4. 2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/1013, kuriuo 

išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu  (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių 

medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu 

prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir 

trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės (OL 2015 L 162, p. 33); 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LT/TXT/?uri=CELEX:32015R1013&qid=1536846283491  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02004R0273-20180707&qid=1536846179980
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02004R0273-20180707&qid=1536846179980
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02005R0111-20180707&qid=1536846136152
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02005R0111-20180707&qid=1536846136152
http://www.ntakd.lt/files/Teises_aktai/ES/ES_20151011.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02015R1011-20150627&qid=1536846245051
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02015R1011-20150627&qid=1536846245051
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32015R1013&qid=1536846283491
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32015R1013&qid=1536846283491


5. 2006 gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl 

cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), 

įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB 

bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 

1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 

93/105/EB bei 2000/21/EB (OL 2006 L 396, p.1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 

m. balandžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2018/589 (OL 2018 L 99, p. 7); 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02006R1907-

20180509&qid=1536846349553  

6. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 

dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies 

keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis 

reglamentą (EB) Nr.1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), su paskutiniais pakeitimais padarytais 

2017 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2017/776 (OL 2017 L 116, p.1); 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02008R1272-

20180301&qid=1536846389559  

7. Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) 

kontrolės įstatymas; 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.810A3C4DB722/bLKFXDBwTv  

8. Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas; 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2A629A227788/wMpZWcROmd  

9. Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), 

licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos 

priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 221 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto 

leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“; 

https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/1ced3470d94011e583a295d9366c7ab3/GpcikNdGuB 

 

10. 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=xwon2no

6h  

11. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) laikymo ir saugojimo 

sąlygų aprašas, patvirtintas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 

direktoriaus 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. T1-358 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų pirmtakų (prekursorių) laikymo ir saugojimo sąlygų aprašo patvirtinimo“; 

https://e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAD/TAIS.416137/  

12. Reikalavimai, keliami patalpoms, 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://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.47BFEDF384EF/eouVZPDyyK  

13. Informacijos apie veiklą, susijusią su į oficialų sąrašą įtrauktomis ir į oficialų sąrašą 

neįtrauktomis medžiagomis, teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Narkotikų, tabako ir 

alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. T1-275 „Dėl 

Informacijos apie veiklą, susijusią su į oficialų sąrašą įtrauktomis ir į oficialų sąrašą 

neįtrauktomis medžiagomis, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  
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