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Pilnas sistemos pavadinimas – Narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų 

(prekursorių) teisėtos apyvartos kontrolės informacinė sistema (toliau - PTAKIS). 
PTAKIS tikslas – kaupti, sisteminti, apdoroti duomenis apie į narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų I, II ir (ar) III sąrašus įtrauktas medžiagas naudojamas moksliniams tyrimams ir 

eksperimentinei plėtrai, į IV sąrašą įtrauktas narkotines ir psichotropines medžiagas, naudojamas 

pramonėje, narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius), taip pat ir į oficialų 

sąrašą neįtrauktas medžiagas, išvardintų medžiagų teisėtą apyvartą Lietuvos Respublikoje, 

siekiant, kad šios medžiagos nepatektų į neteisėtą apyvartą. 

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 apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų įtrauktų į I, II ir (ar) III 

sąrašus ir naudojamų moksliniams tyrimams ir (ar) eksperimentinei plėtrai į PTAKIS 

teikimas: 

Moksliniame tyrime naudojamų narkotinių, psichotropinių medžiagų apyvartos ataskaitos 

Departamentui teikiamos už kiekvieną ketvirtį ir pateikiamos ne vėliau kaip iki kito 

ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos. 

1. Moksliniame tyrime naudojamų narkotinių, psichotropinių medžiagų apyvartos ketvirčio 

ataskaitos Departamentui teikiamos elektroniniu būdu į PTAKIS. Jose turi būti nurodyta ši 

informacija: 

1.1. juridinio asmens pavadinimas ir kontaktiniai duomenys; 

1.2. atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos. 

1.3. duomenys apie narkotinės, psichotropinės medžiagos apyvartą (apie kiekvieną 

konkrečią narkotinę, psichotropinę medžiagą atskirai): 

1.3.1.moksliniame tyrime naudojamos narkotinės, psichotropinės medžiagos pavadinimas 

(nurodomas toks pavadinimas, kaip narkotinė, psichotropinė medžiaga įrašyta į I, II ar III sąrašą) 

ir jos paskirtis (tiriamoji, pradinė, tarpinė); 

1.3.2. turimas likutis ataskaitinio laikotarpio (ketvirčio) pirmo mėnesio pirmą dieną; 

1.3.3. įsigytas kiekis per ataskaitinį laikotarpį: 

1.3.3.1. kiekis, įsigytas iš juridinio asmens, turinčio Narkotinių ir psichotropinių medžiagų 

kontrolės įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 ar 5 punkte nurodytos rūšies licenciją, juridinio 

asmens pavadinimas, kodas; 

1.3.3.2. specialiojo leidimo turėtojo pagamintas tiriamosios narkotinės, psichotropinės 

medžiagos kiekis (jei gaminama); 

1.3.3.3. tarpinės narkotinės, psichotropinės medžiagos kiekis, susidaręs gaminant, 

perdirbant tiriamąją medžiagą; 

1.3.4. panaudotas kiekis per ataskaitinį laikotarpį: 

1.3.4.1. pradinės narkotinės, psichotropinės medžiagos kiekis, panaudotas tiriamosios 

narkotinės, psichotropinės  medžiagos gamybai (jei gaminama); 



1.3.4.2. tiriamosios narkotinės, psichotropinės medžiagos kiekis, panaudotas moksliniam 

tyrimui; 

1.3.4.3. tiriamosios narkotinės, psichotropinės medžiagos kiekis, perduotas tolesniam 

tyrimui kitam specialiojo leidimo turėtojui, nurodant specialiojo leidimo turėtojo, kuriam 

perduodama, pavadinimą ir specialiojo leidimo numerį (jei taikoma); 

1.3.4.4. tarpinės narkotinės, psichotropinės medžiagos kiekis, panaudotas tiriamosios 

narkotinės, psichotropinės medžiagos gamybai (kai tarpinė narkotinė, psichotropinė medžiaga 

nurodoma pagal 1.3.3.3 papunktį); 

1.3.5. likutis ataskaitinio ketvirčio paskutinio mėnesio paskutinę dieną. 

2. Departamentas, patikrinęs ataskaitose pateiktą informaciją, jas patvirtina, kad yra 

priimtos, arba, esant neatitikimų, grąžina jas patikslinti. Departamentas apie pastebėtus 

neteisingus, netikslius, neišsamius duomenis praneša elektroniniu paštu arba raštu. Nustatytus 

neatitikimus specialiojo leidimo turėtojai turi patikslinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 

pranešimo gavimo dienos. 

3. Mokslinius tyrimus vykdantys juridiniai asmenys atsako už narkotinių, psichotropinių 

medžiagų apyvartos ataskaitose teikiamos informacijos teisingumą, tikslumą, išsamumą ir 

pateikimą laiku. 

  

 Duomenų teikimą reglamentuojantis teisės aktas: 

1997 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 

705 „Dėl Narkotinių, psichotropinių medžiagų laikymo ir apskaitos valstybinę kontrolę 

vykdančiose institucijose taisyklių ir Moksliniuose tyrimuose naudojamų narkotinių, 

psichotropinių medžiagų laikymo, apyvartos apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 

Teisės aktas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4401278A0BCE/asr.  
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IS PTAKIS pasiekiama adresu https://ptakis.lt/users/login 

 

 

1 ŽINGSNIS 

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

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

 

 

 

https://ptakis.lt/users/login


2 ŽINGSNIS 

Nukreipus į valstybinį „Elektroninių valdžios vartų“ portalą, turite prisijungti kaip paskirtas 

įstaigos/institucijos/įmonės, kuriai sutektas leidimas vykdyti mokslinius tyrimus su į narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų I, II ir (ar) III sąrašą įtrauktomis medžiagomis, atstovas. 

Atsidariusiame lange „Prisijungimas“ rinktis „Verslo subjektas“ 

 

3 ŽINGSNIS 

Prisijunkite prie sistemos identifikuodami save per banką kaip juridinio asmens atstovas (antra 

eilutė prisijungimui per banką). Turėsite įvesti savo asmeninius duomenis, kurie naudojami tik 

Jūsų tapatybės patvirtinimui. 

 



4 ŽINGSNIS 

Tam, kad galėtumėte atstovauti įmonę/įstaigą, vadovas turi Jums suteikti įgaliojimą per 

elektroninius valdžios vartus. 

 Įmonės/įstaigos vadovas gali jungtis prie sistemos be įgaliojimo.  

 

4A ŽINGSNIS 

JURIDINIO ASMENS VADOVO PRISIJUNGIMAS 

Juridinio asmens vadovas gali atstovauti įmonę/įstaigą 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. 

 

 

4B ŽINGSNIS 

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. 



4C ŽINGSNIS 

ATSTOVAVIMAS ĮGALIOTAM DARBUOTOJUI 

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“. 

 

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. 

 

Jei šiame lange matote prie atstovaujamo asmens ne įstaigos/įmonės pavadinimą, o savo vardą 

pavardę, vadinasi: 

- prisijungėte kaip fizinis asmuo – junkitės iš naujo kartodami 1-2 žingsnius ir 3 žingsnyje 

prisijungimą prie banko pasirinkite antrą, o ne pirmą eilutę nuo viršaus; 

- pasitikslinkite, ar juridinio asmens vadovas Jums suteikė įgaliojimą per elektroninius 

valdžios vartus ir ar tas įgaliojimas nėra pasibaigęs (jį reikia atnaujinti kasmet). 

 

 

 

 

 

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


5 ŽINGSNIS 

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

pavadinimą viršuje, dešinėje pusėje. 

 

 

 

 

 

 

Paspaudus įmonės pavadinimą atsiveria langas, kuriame reikia pateikti informaciją apie 

įmonę/įstaigą bei duomenis teikiantį asmenį. Jei ūkio subjektas jungsis pirmą kartą, naudotojo 

anketą „Mano profilis“ sistema paprašys užpildyti iš karto prisijungus prie sistemos. Atlikus 

veiksmus spausti „Išsaugoti“. 

 

 

Paspaudus „Išsaugoti“ sistema sugrąžina į pradinį sistemos  langą.  



Jei pasikečia ūkio subjekto veiklos pobūdis ir veikla su deklaruotinomis medžiagomis 

nebevykdoma – šioje kortelėje reikia pažymėti varnele atitinkamą lauką.  

Jei ūkio subjektas jau teikia informaciją į PTAKIS apie prekursorius – šioje kortelėje bus 

pateikiama informacija darbuotojo, kuriam pirmam suteiktas įgaliojimas. Jungtis į PTAKĮ ir 

teikti duomenis apie skirtingas medžiagas gali neribotas skaičius darbuotojų, kuriems ūkio 

subjekto vadovas suteikia įgaliojimą per elektroninius valdžios vartus, tačiau įmonės kortelėje 

pateikiamas tik vieno atstovo duomenys ir kontaktai.  

DĖMESIO! 

Tam, kad Jums būtų suteikta galimybė pildyti ataskaitą  „I, II, III sąrašo narkotinės ir 

psichotropinės medžiagos mokslui“, užsiregistravus į PTAKIS  reikia susisiekti su Narkotikų, 

tabako ir alkoholio kontrolės departamento atstovu telefonu 8 706 63192 arba el. paštu 

laura.stance@ntakd.lt arba sandra.brigyte@ntakd.lt. 

DUOMENŲ TEIKIMAS 

Pradiniame sistemos lange pasirenkame  „+Pildyti...“ rodyklėlę žemyn ir iš meniu renkamės 

ataskaitos formą „I, II, III sąrašo narkotinės ir psichotropinės medžiagos mokslui“ 

 

 

 

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

duomenis. Spaudžiame mygtuką „+ Nauja medžiaga“. 

 

 
 

 
 

mailto:laura.stance@ntakd.lt
mailto:sandra.brigyte@ntakd.lt


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

pasirinkti medžiagas, kurias naudojote 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.  

 

 

 

 

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


 

 

Pasirinkus medžiagą ir įvedus panaudojimo sritį bei pradžios likutį, sistema atveria langą, 

kuriame matome konkrečios medžiagos pavadinimą, 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“.  

 

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

juridiniam asmeniui, juridinio asmens kodas turi būti nurodyti tikslus, 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. 2022 m. I ketv., spaudžiame „Atgal“, esantį viršuje kairėje pusėje. Toliau atliekame tuos 

pačius veiksmus, t.y. renkamiems „+Nauja medžiaga“ ir t.t.  



 

Suvedus duomenis ir grįžus „Atgal“ galima pateikti ataskaitą spaudžiant „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.  

 

 

Jei naudojote daugiau nei vieną medžiagą – suveskite duomenis apie visas medžiagas 

pasirinkdami „+ Nauja medžiaga“, vėl kartodami duomenų pateikimo visus žingsnius.  

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 pateikimą“.  

 



 

 

Sistema patikrina pateiktus duomenis. Jei nėra neatitikimų – ataskaita patvirtinama. 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. 

 

 

 

 

 


