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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo (Žin., 2006, Nr. 78-3056) 19
straipsnio 3 dalimi ir 23 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m.
lapkričio 30 d. nutarimo Nr.1191 „Dėl farmacinės veiklos licencijavimo taisyklių, reikalavimų
kvalifikuotam asmeniui, atsakingam už gamybą ir (ar) importą, aprašo ir farmacinės veiklos
licencijų formų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr.132-4997) 2.2 punktu ir atsižvelgdamas į juridinių
asmenų prašymus ir paraišką bei Valstybės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos įmonių inspekcijos pažymą apie patalpų ir įrenginių
tinkamumą farmacinei veiklai:
1. P a n a i k i n u uždarosios akcinės bendrovės „Tamro vaistinė“, esančios adresu Vingio
g. 14, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav., vaistinės veiklos licencijos Nr. 0079 devyniasdešimt šešto
priedo galiojimą.
2. S u s t a b d a u uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vaistinių centras“, esančios
adresu Beržų g. 4, Pelėdnagių km., Pelėdnagių sen., Kėdainių rajonas, vaistinės veiklos licencijos
Nr. 0482 septyniolikto priedo galiojimą.
3. I š d u o d u uždarajai akcinei bendrovei „Kretingos vaistinė“, esančiai adresu
Laukžemės g. 1, Darbėnų mstl., Kretingos r. sav., naujos formos licencijos gamybinės vaistinės
veiklai Nr. 0462 pirmą priedą.
4. P a k e i č i u uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vaistinė“, esančiai adresu
Laukžemės g. 1, Darbėnų mstl., Kretingos r. sav., licencijos gamybinės vaistinės veiklai Nr. 0462
pirmo priedo informaciją ir duomenis.
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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