VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
VIRŠININKAS
ĮSAKYMAS
DĖL FARMACINĖS VEIKLOS LICENCIJŲ IR (AR) JŲ PRIEDŲ GALIOJIMO
PANAIKINIMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO, IŠDAVIMO, NAUJOS FORMOS
LICENCIJŲ IŠDAVIMO IR PAKEITIMO
2008 m. gruodžio 31 d. Nr.1A-1444
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo (Žin., 2006, Nr. 78-3056) 19
straipsnio 3 dalimi ir 23 straipsnio 3 dalies 1 punktu bei atsižvelgdamas į juridinių asmenų
prašymus ir paraiškas bei Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos įmonių inspekcijos pažymas apie patalpų ir įrenginių
tinkamumą farmacinei veiklai:
1. P a n a i k i n u UAB vaistinės „Aspera“, esančios adresu Vilties g.9-2, Klaipėdos m.,
Klaipėdos m. sav., licencijos vaistinės veiklai Nr.0770 galiojimą.
2. S u s t a b d a u uždarosios akcinės bendrovės „Nemuno vaistinė“, esančios adresu
Žalioji a.3, Vilnius, vaistinės veiklos licencijos Nr.0002 šimtas šešiasdešimt pirmo priedo
galiojimą.
3. I š d u o d u:
3.1. „Axellus“ UAB, esančiai adresu Vilniaus g.4, Žiežmariai, Kaišiadorių rajonas,
didmeninio platinimo licenciją Nr.0778;
3.2. „Axellus“ UAB, esančiai adresu Vilniaus g.4, Žiežmariai, Kaišiadorių rajonas,
didmeninio platinimo licencijos Nr.0778 pirmą priedą;
3.3. Uždarajai akcinei bendrovei „Nemuno vaistinė“, esančiai adresu Taikos g.3-27,
Kupiškio m., Kupiškio r. sav., licencijos vaistinės veiklai Nr.0002 du šimtąjį priedą;
3.4. R.Radavičienės vaistinei „KATPĖDĖ“, esančiai adresu Brolių g.4, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav., naujos formos licenciją vaistinės veiklai Nr.0287;
3.5. UAB VAISTINEI „SVEIKATOS VERSMĖ“, esančiai adresu Laisvės pr.79F-62,
Vilnius, naujos formos licenciją vaistinės veiklai Nr.0034;
3.6. Viešajai įstaigai Kauno apskrities ligoninei, esančiai adresu Hipodromo g.13, Kaunas,
naujos formos licenciją gamybinės vaistinės veiklai Nr.0779.
4. P a k e i č i u viešosios įstaigos Kauno apskrities ligoninės, esančios adresu Hipodromo
g.13, Kaunas, licenciją gamybinės vaistinės veiklai Nr.0779.
5. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Farmacijos įmonių inspekcijai.
6. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.
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