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Lietuvos farmacijos sąjunga (toliau – LFS) teikia pastabas Lietuvos Respublikos 

veterinarinių vaistų įstatymo projektui Reg. Nr. XIVP-1245 (toliau – VVĮ Projektas). 

  

LFS nepritaria VVĮ projekto formuluotėms, kuriomis apribojama galimybė ūkio subjektams, 

įgijusiems licenciją mažmeninei prekybai žmonėms skirtais vaistiniais preparatais, vykdyti prekybą 

veterinariniais vaistiniais preparatais. Manome, kad reikalavimas ūkio subjektams, kurie turi teisę parduoti 

(išduoti) vaistinius preparatus gyventojams ir juridiniams asmenims, kurie neturi farmacinės veiklos 

licencijos ar kurie nėra asmens sveikatos priežiūros (visuomenės vaistinėms), papildomai įgyti atskirą 

licenciją veiklai su veterinariniais vaistiniais preparatais, yra perteklinis, bloginantis veterinarinių vaistų 

prieinamumą gyventojams.  

LFS siūlo nustatyti visuomenės vaistinėms reikalavimus ekstemporalių veterinarinių vaistų 

gamybai, veterinarinių vaistų įsigijimui, laikymui, prekybai ir kt., nereikalaujant ūkio subjektui įgyti 

atskiros licencijos veiklai su veterinariniais vaistais, jeigu ūkio subjektas jau yra įgijęs licenciją veiklai su 

žmonėms skirtais vaistiniais preparatais. Visuomenės vaistinės šiuo metu gali prekiauti maisto papildais,  

mineraliniu vandeniu, o veiklą su šiomis prekėmis kontroliuoja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.  

Šios prekės vaistinėse yra laikomos atskirai nuo žmonėms skirtų vaistinių preparatų. Manome, kad 

visuomenės vaistinėms, kuriuos norėtų prekiauti veterinariniais vaistiniais preparatais, nesudarytų sunkumų 

įrengti atskiras lentynas ir/ar laikymo vietas, skirtas veterinariniams vaistams ir kurios būtų atitinkamai 

paženklintos. Vaistinėms įgijus teisę prekiauti veterinariniais vaistiniais preparatais, įprastinė kontrolės 

tvarka nepasikeistų, tik išsiplėstų kontrolės objektų apimtis.  

Suprasdami farmacijos specialistų, kurie vykdytų prekybą veterinariniais vaistiniais preparatais,   

profesinių kompetencijų tobulinimo poreikį, šiems specialistams galėtų būti taikomi papildomi 
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reikalavimai kompetencijos kėlimui universitetuose, rengiančiuose farmacijos ir/ar veterinarijos 

specialistus. Išklausius su Sveikatos apsaugos ministerija suderinto turinio mokymo programą, farmacijos 

specialistai galėtų įgyti teisę prekiauti veterinariniais vaistiniais preparatais visuomenės vaistinėse.   

Farmacijos įstatymo 35 straipsnio 10 dalyje numatyta, kad vaistiniai preparatai gali būti parduodami pagal 

veterinarinių vaistų receptus ir paraiškas sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos 

tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka. Ši teisė turėtų išlikti nepakitusi visoms visuomenės vaistinėms. 

Įvertinus visuomenės vaistinių tinklo aprėptį Lietuvoje, bendrąsias farmacijos specialistų 

kompetencijas bei teisėtus gyventojų lūkesčius manome, kad sudarius sąlygas visuomenės vaistinėms 

prekiauti veterinariniais vaistiniais preparatais, dėl didelio rinkos konkurencingumo gyventojai turėtų 

daugiau galimybių įsigyti reikiamų veterinarinių vaistų, jų prieinamumas būtų nepalyginamai didesnis, o 

mažmeninės kainos žemesnės nei specializuotose veterinarijos vaistinėse. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad 

kaimyninėse šalyse Latvijoje bei Estijoje visuomenės vaistinės taip pat turi teisę prekiauti veterinarinia is 

vaistiniais preparatais.  
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