
LICENCĒTO TIEŠSAISTES APTIEKU SARAKSTS 

LIST OF LICENSED ONLINE PHARMACIES 

28.04.2016. 
Speciālo darbības veidu saīsinājumi/ special activity types, their abbreviations: 
P - psihotropo zāļu izplatīšana/ psychotropic drug distribution; 

Pv – psihotropo vielu izplatīšana/ psychotropic substance distribution; 

N – narkotisko un tām pielīdzināto psihotropo zāļu izplatīšana/ narcotic and equivalent psychotropic medicines distribution; 

Nv – narkotisko un tām pielīdzināto psihotropo vielu izplatīšana/ narcotic and equivalent psychotropic substance distribution; 

Kz – kompensējamo zāļu izplatīšana/ reimbursable medicines distribution;  

I – zāļu izgatavošana aptiekā/ preparation of medicinal products in pharmacy; 

Bz – bezrecepšu zāļu izplatīšana, izmantojot internetu/ distribution of non-prescription medicines via the internet; 

Vz – veterināro zāļu izplatīšana/veterinary medicinal product distribution; 

F – zāļu fasēšana saskaņā ar ārsta izrakstītu recepti individuālam pacienta/medicine packaging for an individual patient according to doctor prescription; 

Ziv – izplata zāles vairumtirdzniecībā ārstniecības iestādēm un sociālās aprūpes institūcijām (nodrošina labas izplatīšanas prakses prasības)/ medicine wholesale 

distribution to medical institutions and social care institutions (ensuring good distribution practice requirements)  

DN- strādā visu diennakti/ working around the clock; 

Bvz – bezrecepšu veterināro zāļu izplatīšana, izmantojot tīmekļa vietni/ distribution of non-prescription veterinary medicinal product distribution through the 

website of authorised online pharmacy. 
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1. APN-493/10 Uz nenoteiktu 

laiku 
SIA “PANPHARMACY” 

(Reģ.Nr.40003355520) aptieka 

“InternetAptieka.lv” 

Dzelzavas iela 120 M, 

Rīga, LV-1021 

Iveta Grigorjeva Dzelzavas iela 120 M, 

Rīga,  
LV-1021 

t. 67147058, f.67802460 

iveta.grigorjeva@internet 
aptieka.lv 

info@internetaptieka.lv 

www.internetaptieka.lv 
 

P, N, I, Bz  

2. APN-098/10 Uz nenoteiktu 

laiku 

SIA “SAULES APTIEKA”  

(Reģ.Nr.40003373494) Saules aptieka –10 

 
 

Filiāle Vietalvā 

 

Ojāra Vācieša iela  13, 

Rīga, LV-1004 

Anita Pozņaka Brīvības iela 68, Rīga, 

LV-1011 

 

  

 

„Avenes”, Vietalva, 
Vietalvas pagasts, 

Pļaviņu novads, LV-

5109 

t.67506927, f. 67506928 

administracija@saulesaptieka.l

v 

www.webaptieka.lv 

webaptieka@gmail.com 

t.6 5129178 

P, Pv, N, Nv Kz,  I, 

Bz,Vz 

 

3. APN-480/11 Uz nenoteiktu 

laiku 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“MEDELENS” (Reģ.Nr. 40003383257) 

KORSOFARM aptieka 

Pildas iela 30-9, Rīga, 

LV-1082 

Iveta Salosteja Lielvārdes iela 13, Rīga, 

LV-1006 

 

t.22028958, f.67809430 

korsofarm@medelens.lv; 

info@medikaments.lv 
www.medikaments.lv  

 

P, Pv, N, I,  

Bz - darbība apturēta 

uz laiku līdz 
18.10.2016. 
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4. AP-225/14 Uz nenoteiktu 

laiku 

SIA “A Aptiekas” (Reģ.Nr. 40003723815)  

 A Aptieka 1 

 

Ulbrokas iela 23, Rīga, 

LV-1021 

Mārīte Šukele Brīvības gatve 230-1, 

Rīga, LV-1039 

 

t. 67553368, f.67801178 

aptieka1@apothekas.lv 
www.apotheka.lv 

internetaptieka@apotheka.lv 

P, Bz, Vz, Bvz DN 

    Jelgava 
     

5. AP-553/4 Uz nenoteiktu 

laiku 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Jelgavas pils aptieka” 
(Reģ.Nr.40003201175) 
 

Līvbērzes filiāle 

 
 

 

Valgundes filiāle 

Akadēmijas iela 2, 

Jelgava, LV-3001 

Dina 

Kurzemniece 

Akadēmijas iela 2, 

Jelgava, LV-3001 

 
 

Jelgavas iela 19, 

Līvbērze, Līvbērzes 
pagasts, Jelgavas novads, 

LV-3014 

 
Celtnieku iela 41-1, 

Valgunde, Valgundes 

pagasts, Jelgavas novads, 
LV-3017 

t.63023966,  f .63082944 

birojs@pilsaptiekas.lv 

www.pilsaptieka.lv 
 

t.63072487 

 
 

 t.63085206 

P, Pv, Kz, I, Bz  
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