
   A T M I N T I N Ė NORINTIEMS ĮSIGYTI LEIDIMĄ VERSTIS VEIKLA SU Į NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ  

IV SĄRAŠĄ ĮRAŠYTOMIS MEDŽIAGOMIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kam gali būti išduotas leidimas? 

Leidimas išduodamas Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio valstybių juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialams, įsteigtiems 

Lietuvoje (toliau – juridiniai asmenys). 

 

 
Kokiems reikalavimams juridinis asmuo, norintis gauti leidimą, turi atitikti? 
Juridinis asmuo turi atitikti šiuos reikalavimus: 

1) turėti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas)  

direktoriaus įsakymu nustatytus reikalavimus atitinkančias patalpas, kuriose numatoma  

vykdyti veiklą, susijusią su į IV sąrašą įtrauktomis medžiagomis; 

2) paskirti asmenį, atsakingą už į IV sąrašą įtrauktų medžiagų laikymą ir teisėtos  

apyvartos apskaitą, bei pateikti Departamentui jo kontaktinius duomenis;  

3) būti nepriekaištingos reputacijos; 

4) neturėti mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, nebūti skolingam Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ir vykdyti 

įsipareigojimus muitinei; 

5) būti pasirengusiam vykdyti veiklą pagal nustatytus reikalavimus. 

Reikalavimai patalpoms kuriose numatoma vykdyti 

veiklą, nustatyti: 

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“ patvirtintame Medžiagų, įrašytų į narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų iv sąrašą, laikymo ir saugojimo 

sąlygų apraše. 

 

 

Kokius dokumentus turi pateikti juridinis asmuo, norintis gauti leidimą? 

1. Paraišką (teikiama per atstumą ar tiesiogiai Departamentui arba per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt). 

2. Patalpų, kuriose numatoma vykdyti veiklą su į IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, plano iš nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją, 

patvirtintą juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma. 

3. Deklaraciją dėl pasirengimo vykdyti veiklą su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis. 

Nuoroda į administracinę paslaugą:  https://ntakd.lrv.lt/lt/paslaugos/licenciju-ir-leidimu-isdavimas/leidimas-narkotiniu-psichotropiniu-medziagu-iv-sarasas 

 

Per kiek laiko išduodamas leidimas? 

Sprendimas dėl leidimo išdavimo priimamas ne vėliau 

kaip per 30 dienų nuo paraiškos ir visų dokumentų, 

kurių reikia leidimui išduoti, gavimo Departamente 

dienos. 

Kokia valstybės rinkliava už leidimo išdavimą? 

Valstybės rinkliava už leidimo išdavimą 226 Eur. 
(Valstybės rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

(įmonės kodas 188659752) pasirinktą biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (https://www.vmi.lt/evmi/saskaitos-ir-

imoku-kodai), įmokos kodas 5753 (mokėjimo pavedimo pateikti nereikia). 

 

 

Leidimas išduodamas neterminuotam laikui. 
Informacija apie išduotus leidimus pateikiama Licencijų informacinėje sistemoje (www. 

licencijavimas.lt). 
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