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Pērn palielinājies realizēto medikamentu apgrozījums 

aptiekās 

Balstoties uz komersantu iesniegtajiem datiem, Zāļu valsts aģentūra 

(turpmāk - ZVA) izveidojusi 2012. gada Latvijas pilsētu vispārēja 

tipa aptieku TOP 20 (pēc pārdoto medikamentu apgrozījuma) un 

apkopojusi datus par aptieku tirgus sadalījumu pēc realizācijas 

apgrozījuma starp komersantiem – aptieku īpašniekiem. Salīdzinot 

ar 2011. gadu vispārēja tipa aptiekās realizēto medikamentu 

apgrozījums palielinājies par 3 % un sasniedzis 186.98 miljoni latu*. 

Pērn lielākās aptiekas Latvijā pēc pārdoto medikamentu apgrozījuma bijušas Mēness 

aptieka - 7 (Hipokrāta iela 4, Rīgā), aptieka „Medelens” (Linezera ielā 3, Rīgā), 

Saules aptieka – 10 (Brīvības ielā 68, Rīgā). Nemainīgi lielāko daļu no TOP 20 visām 

Latvijas aptiekām veido 15 Rīgas aptiekas , taču šajā ZVA izveidotajā aptieku topā ir 

arī divas Daugavpils aptiekas un pa vienai Alūksnes, Liepājas un Cēsu aptiekai. 

Kā liecina ZVA apkopotā informācija, 2012.gadā lielāko tirgus daļu pēc realizācijas 

apgrozījuma (LVL) starp komersantiem – aptieku īpašniekiem aizņem AS „Sentor 

Farm aptiekas” (24%), tām seko SIA „Hansa Pharma” aptiekas (9%) un SIA 

„Euroaptieka Farmācija” aptiekas (8%). Tā saucamo Tīkla aptieku** tirgus daļa 

sastāda 57%.  

Plašāka informācija pieejama ZVA mājaslapā: www.zva.gov.lv/statistika 

 

*Visas summas norādītas latos bez PVN. 

**Pie Tīkla aptiekām pieskaitīti tikai tādi aptieku tīkli, kuros ir vairāk par trīs aptiekām. 

Papildus informācija: 

Ilga Namniece 

Zāļu valsts aģentūras 

sabiedrisko attiecību speciāliste 

Tālr.: 67078422, Mob.: 25400181 

E-pasts: ilga.namniece@zva.gov.lv, www.zva.gov.lv 
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Zāļu valsts aģentūra ir apkopojusi aptieku iesniegtos datus par medikamentu realizācijas 

apgrozījuma 2012. gadā. Salīdzinot ar 2011. gadu, vispārēja tipa aptiekās realizēto 

medikament

u 

apgrozījums 

ir 

palielinājies 

par 3,05% 

un 

sasniedzis 

186.98 

milj.latu.  

 

 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2012. gadā medikamentu realizācija no vispārēja tipa 

aptiekām fiziskām un juridiskām personām ir palielinājusies.  

Gads 
Fiziskām 
personām 

Juridiskām 
personām 

Kopā 

Izmaiņas 
attiec. pret 
iepriekšējo 

gadu  

2007 163.85 5.83  170.68   

2008 184.17 6.07  191.03 11.92% 

2009 172.83 5.60  179.82 -5.87% 

2010 171.68 5.34  176.94 -1.60% 

2011 176.09 5.30  181.45 2.55% 

2012 181.49 5.49  186.98 3.05% 

 

Latvijas pilsētu vispārēja tipa aptieku TOP 20 
(pēc pārdoto medikamentu apgrozījuma) 2012.gadā 

Uzņēmējsabiedrība, aptieka Pilsēta 

AS "Sentor Farm aptiekas" Mēness aptieka-7 Rīga 

SIA "MEDELENS" aptieka Rīga 

SIA ”Saules aptieka” Saules aptieka-10 Rīga 

AS "Sentor Farm aptiekas" Sentor aptieka-20 Rīga 

AS "Sentor Farm aptiekas" Mēness aptieka-2 Rīga 

SIA "Hansa Pharma" BENU aptieka-32 Rīga 
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SIA “Farma Balt Aptieka” Paula Stradiņa aptieka Rīga 

"Euroaptieka Farmācija" SIA, Aptieka 15 Daugavpils 

"Euroaptieka Farmācija" SIA, Aptieka 6 Rīga 

SIA "ZĀLES" Cēsu centra aptieka Cēsis 

SIA "Astras aptieka" Rīga 

SIA "Retējs" Liepājas Centra aptieka Liepāja 

AS "Sentor Farm aptiekas" Jaunā Gaiļezera aptieka Rīga 

SIA "Alūksnes lielā aptieka" Alūksne 

AS "Sentor Farm aptiekas" Jaunā Torņakalna aptieka Rīga 

AS "Sentor Farm aptiekas" Anniņmuižas aptieka Rīga 

SIA "Aptieka "Dziednieks"" Daugavpils 

AS "Sentor Farm aptiekas" Mēness aptieka-11 Rīga 

SIA "Latvijas aptieka" Latvijas aptieka 1 Rīga 

RKF "Baltfarm" SIA, Aptieka "Ilga" Rīga 

Kopā šīs 20 aptiekas sastāda 18.26% no visa aptieku medikamentu tirgus. Pirmās 10 no šī 

saraksta arī pagājušajā gadā ierindojās saraksta augšgalā. No jauna sarakstā iekļuvušas 3 

aptiekas, bet nemainīgi lielāko daļu saraksta veido Rīgas aptiekas.  

 

Aptieku tirgus sadalījums 2012.gadā pēc realizācijas apgrozījuma (LVL) starp komersantiem 

– aptieku īpašniekiem.  
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Pie Tīkla aptiekām pieskaitīti tikai tādi aptieku tīkli, kuros ir vairāk par 3 aptiekām.  

Visi dati ņemti no aptieku iesniegtajām veidlapām „Informācija par aptiekas darbību 

2012.gadā”, vērtējot medikamentu realizāciju gan fiziskām, gan juridiskām personām kopā. 

Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Zāļu valsts aģentūru obligāta 
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