LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
SOCIALINĖS POLITIKOS GRUPĖ
PAŽYMA
DĖL VYRIAUSYBĖS 1995 M. GRUODŽIO 28 D. NUTARIMO NR. 1630 „DĖL VEIKLOS,
SUSIJUSIOS SU VAISTINIAIS PREPARATAIS, KURIŲ SUDĖTYJE YRA I SĄRAŠO
MEDŽIAGŲ, IR II, III SĄRAŠŲ NARKOTINĖMIS IR PSICHOTROPINĖMIS MEDŽIAGOMIS,
LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ IR LEIDIMŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ VEIKLAI SU
MEDŽIAGOMIS, ĮTRAUKTOMIS Į I NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ
SĄRAŠĄ, IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO (TAP21-1361(3); TAIS NR. 21-26353(4))
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Vilnius
Projekto rengėjas: Sveikatos apsaugos ministerija (toliau-SAM).
Projekto tikslas: įgyvendinant Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo
nuostatas, reglamentuojančias mokslinius tyrimus su I, II ir (ar) III sąrašų narkotinėmis,
psichotropinėmis medžiagomis, įteisinus specialųjį leidimą vykdyti mokslinius tyrimus su šiomis
medžiagomis, užtikrinti saugų narkotinių ir psichotropinių medžiagų naudojimą moksliniuose
tyrimuose, apsaugoti visuomenę nuo šių medžiagų patekimo į neteisėtą apyvartą.
Dabartinė situacija: Nuo lapkričio 1 d. pagal Narkotinių ir psichotropinių medžiagų
kontrolės įstatymo pakeitimo (Nr. XIV-163) nuostatas bus leidžiama naudoti I, II ir III sąrašų
medžiagas moksliniams tyrimams tik turint specialųjį leidimą. Iki tol buvo leidžiama naudoti
moksliniame tyrime tik į I sąrašą įtrauktas medžiagas. (I sąrašą sudaro augalai, narkotinės ir
psichotropinės medžiagos, uždrausti vartoti sveikatos priežiūros tikslams dėl žalingų padarinių, kai
jais piktnaudžiaujama, II ir III sąrašą sudaro augalai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos,
vartojami sveikatos priežiūros tikslams, dėl žalingų padarinių, kai šiomis medžiagomis
piktnaudžiaujama, pavojingi ir labai pavojingi žmogaus).
Įstatyme nurodyta, kad veiklos, susijusios su vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje yra I
sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis licencijavimo
taisykles, taip pat specialiųjų leidimų naudoti šias medžiagas moksliniams tyrimams išdavimo
tvarką nustato Vyriausybė. Taip pat nustatyta, kad Vyriausybė įgalioja instituciją, kuri išduos ir
vykdys specialųjį leidimą įgijusių juridinių asmenų veiklos priežiūrą.
Projektų esmė: Projekte atliekami šie pakeitimai:
 tikslinami nutarimo Nr. 1630 ir Leidimų išdavimo taisyklių pavadinimai;
 įgaliojamas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau-Departamentas)
išduoti specialiuosius leidimus ir vykdyti kitas Įstatyme nustatytas funkcijas;
 nurodoma, kad specialieji leidimai išduodami, pakeičiami, patikslinami, galiojimas
sustabdomas, galiojimo sustabdymas ir galiojimas panaikinamas naudojantis Licencijų informacine
sistema ir institucija, įgaliota išduoti specialiuosius leidimus, įpareigojama į šią sistemą pateikti
nustatytą informaciją;
 nustatomos institucijos, kurios turi teisę atlikti vertinimą - Lietuvos mokslo taryba ir Mokslo,
inovacijų ir technologijų agentūra – ir spręsti ar numatomas tyrimas yra mokslinis tyrimas ir ar jo
finansavimas yra užtikrintas;
 nurodoma, kokia informacija ir kokie dokumentai turi būti pateikti specialiajam leidimui
gauti: pareiškėjo juridinio asmens pobūdis; informacija, patvirtinanti atitiktį nustatytiems
reikalavimams; moksliniame tyrime numatomos naudoti tiriamosios, pradinės tarpinės I, II ir (ar)
III sąrašų medžiagos bei įsigijimas; įrodymai (paskaičiavimai) apie nurodytus visų tarpinių
medžiagų kiekius; dokumentai ir informacija, reikalingi pareiškėjo nepriekaištingai reputacijai
įvertinti ir kt.;
 tikslinamos prašymo išduoti specialųjį leidimą nagrinėjimo ir sprendimo priėmimo
procedūros: aiškiau reglamentuojamas prašymo, pateiktų dokumentų patikrinimas; suteikiama teisė
įgaliotai institucijai pasitelkti kitus specialistus, ekspertus ir mokslininkus; nustatoma
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nepriekaištingos reputacijos vertinimo procedūra; reglamentuojama patalpų, kuriose, vykdomas
mokslinis tyrimas; atitikties nustatytiems reikalavimams vertinimo procedūra ir kt.
 tikslinamos nustatytus reikalavimus įgyvendinančios nuostatos, teikiant nuorodas į
atitinkamas įstatymo normas, kadangi specialiojo leidimo pakeitimo, patikslinimo, galiojimo
sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir specialiojo leidimo panaikinimo pagrindai ir
terminai nustatyti Įstatyme;
 nustatoma galimybė pateikti prašymą ir kitus reikalingus dokumentus įvairiais būdais:
pateikti per atstumą (pvz., per kurjerį), elektroninių ryšių priemonėmis, elektroninių ryšių
priemonėmis per Paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai;
 panaikinti licencijavimo taisyklių nuostatas, reglamentuojančias licencijų dublikatų
išdavimo procedūras.
Projektui įgyvendinti reikės papildomų etatų ir valstybės biudžeto lėšų: papildomiems 2
etatams departamento naujoms funkcijoms vykdyti reikės 50 tūkst. Eur, pasitelkiamų ekspertų
paslaugų apmokėjimui - virš 5 tūkst. Eur per metus.
Derinimas: projektas derintas su Teisingumo ministerija, Finansų ministerija, Ekonomikos
ir inovacijų ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos
vyriausiojo archyvaro tarnyba, Muitinės departamentu, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamentu, Policijos departamentu, Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, Valstybine vaistų
kontrolės tarnyba, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, Lietuvos mokslo taryba, Mokslo,
inovacijų ir technologijų agentūra, Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, Vilniaus universitetu ir
visuomene.
Projektas patikslintas atsižvelgiant į Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pastabas.
Projektas svarstytas tarpinstituciniame pasitarime (2021-10-27), patikslintas teikimas ir iš
nutarimo projekto išimta įsigaliojimo datą.
Atitiktis Vyriausybės programai: Įgyvendina 18-os Vyriausybės programos nuostatų
įgyvendinimo plano veiksmą: (04-02-14) „Pakeisti Vyriausybės nutarimą ir reglamentuoti leidimų
vykdyti mokslinius tyrimus su I, II, III sąrašų narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis
išdavimą“.
Dalykinio vertinimo išvada: Siūlytume projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.
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