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2010. gada 20. augustā spēkā stājās Saeimā 9. augustā pieņemtie                 
grozījumi Farmācijas likumā, kas nosaka jaunu kārtību aptieku darbībai. 
 
2001. gada 14. jūnijā Saeima pieņēma Farmācijas likuma grozījumus, kuri 
paredzēja, ka aptiekas drīkst piederēt vienīgi farmaceitam vai pašvaldībai. 
Līdz ar to, aptieku, kuru dalībnieki nebija sertificēti farmaceiti vai pašvaldība, pienākums bija līdz 
2010. ada 31. decembrim pārkārtot savu darbību tā, lai tās piederētu sertificētiem farmaceitiem 
atbilstoši likuma prasībām.  
 
Tomēr, ņemot vērā, ka šāds regulējums neveicināja investīciju piesaisti farmācijas tirgum, pēc 
Aptieku īpašnieku asociācijas ierosinājuma tika izstrādāti un pieņemti jauni Farmācijas likuma 
grozījumi. Tie nosaka, ka turpmāk aptieka kapitālsabiedrības formā drīkst darboties, ja ne mazāk kā 
50% kapitālsabiedrības kapitāla daļu vai akciju pieder farmaceitam vai arī, ja ne mazāk kā puse no 
kapitālsabiedrības izpildinstitūcijas locekļiem ir sertificēti farmaceiti.  
 
Aptieka kapitālsabiedrības veidā drīkstēs darboties arī tad, ja ne mazāk kā 50% kapitālsabiedrības 
daļu vai akciju piederēs farmaceita asistentam. Taču tādā gadījumā aptiekas darbībai tiks izsniegta 
speciālā licence uz pieciem gadiem. Šo licenci būs iespējams saņemt arī atkārtoti. 
 
Jaunie noteikumi stāsies spēkā 2011. gada 1. janvārī.  
 
Līdz ar to, aptiekām, kuras tiks dibinātas kapitālsabiedrības veidā sākot ar 2011. gada 1. janvāri, būs 
jāizpilda šīs likuma prasības. 
 
Savukārt aptiekām, kuru darbības licences termiņš beidzas 2010. gada 31. decembrī, un kuru darbība 
neatbilst jaunajām likuma prasībām, būs tiesības saņemt licences termiņa pagarinājumu līdz 2011. 
gada 31. decembrim.  
 
Pēc 2011. gada 31. decembra visām aptiekām būs jāatbilst augstākminētajām prasībām, lai saņemtu 
darbības licenci. 
 
Ir paredzams, ka vairākums tā saukto lielo aptieku, lai izpildītu Farmācijas likuma prasības, 
izvēlēsies ievēlēt sertificētus farmaceitus aptieku valdēs. Šādā gadījumā noteikti iesakām nopietni 
apdomāt, kā pareizi noformēt tiesiskās attiecības ar jaunajiem valdes locekļiem, lai maksimāli 
pasargātu sabiedrības un tās dalībnieku/akcionāru intereses. Tā kā lielākā daļa farmaceitu, 
iespējams, ir bez pieredzes darbā sabiedrības valdē, ieteicam organizēt viņu apmācību par valdes 
funkcijām un atbildību. SORAINEN Latvijas biroja speciālisti labprāt sniegs palīdzību iepriekš 
minētajos jautājumos. 


