
Farmaceitiskās darbības uzņēmumu reģistra lauki 

  

Lauka nosaukums Apraksts Piemērs 

object_id farmaceitiskās darbības vietas vai 
tās struktūrvienības (turpmāk - 
objekta)  unikālais ID, kur  
struktūrvienība  -  filiāle, nodaļa, 
apakšuzņēmums (līgumražotājs, 
līgumlaboratorija) utt.   

10124 

object_initial_id unikālais, nemainīgais objekta ID 
visa tā pastāvēšanas laikā 

10124 

object_name objekta nosaukums Rīgas pašvaldības sabiedrības 
ar ierobežotu atbildību “Rīgas 
Dzemdību nams” slēgta tipa 
aptieka 

object_type objekta tipa ID 3 
object_type_txt objekta tips Slēgta tipa aptieka 
pharm_owner_name licences turētājs (komersants/ 

saimnieciskās darbības veicējs) 
Rīgas pašvaldības sabiedrības 
ar ierobežotu atbildību “Rīgas 
Dzemdību nams” 

reg_num licences turētāja reģistrācijas nr. 40003194600 
lic_type_txt licences veids 

a - aptieka 
lt - lieltirgotava 
r - ražotājs 
eez - ES un EEZ uzņēmums 
afv - AFV ražotājs 
v - veterinārā lieltirgotava 

a 

lic_code objekta licences numurs A00999 
lic_status licences statuss (spēkā/apturēta) 

4 - spēkā esoša 
3 - apturēta 

4 

issued licences izsniegšanas datums 2005-03-16 
valid_from licences spēkā stāšanās datums 2005-03-26 
valid_to licence derīga līdz (bez datuma - uz 

nenoteiktu laiku) 
  

suspended objekta darbība apturēta  
0 - nē  
1 - jā 

0 

suspended_from licence apturēta no   
notification_date ES un EEZ valstī izsniegtās licences 

atzīšanas datums Latvijas 
Republikā (datums, no kura drīkst 
veikt farmaceitisko darbību Latvijā) 

  

owner_web licences turētāja interneta vietne   
owner_addr_nice licences turētāja juridiskā adrese Miera iela 45, Rīga, LV-1013 
object_addr_nice objekta adrese Miera iela 45, Rīga, LV-1013 
object_zipcode objekta pasta indekss LV-1013 
object_phone objekta kontakttālrunis 67011218 
object_email objekta e-pasta adrese aptieka@latvija.lv 
object_coord_x aptiekai - objekta koordinātas LKS-

92 
  



object_coord_y aptiekai - objekta koordinātas LKS-
92 

  

pharm_manager aptiekai - vadītājs Vxxxxxx Exxxxxxxx 
responsible_person ES un EEZ valstī izsniegtās licences  

ārvalstīs pārstāvniecības Latvijā par 
labas izplatīšanas praksi atbildīgā 
persona 

  

pharm_cond licences speciālās darbības 
nosacījumi (atdalīti ar semikolu) 

Narkotisko un tām 
pielīdzināto psihotropo zāļu 
izplatīšana;Psihotropo zāļu 
izplatīšana;Zāļu izgatavošana 
aptiekā 

pharm_cond_en licences speciālās darbības 
nosacījumi angļu valodā (atdalīti ar 
semikolu) 

  

fil_owner_id objekta unikālais ID objekta 
struktūrvienībai  - atsauce uz lauku 
"object_id" 

  

fil_lic_code objekta struktūrvienībai - objekta 
licences nr. 

  

fil_legal_person objekta struktūrvienībai - objekta 
licences turētāja nosaukums 

  

fil_legal_pers_reg_nr objekta struktūrvienībai - objekta 
licences turētāja reģistrācijas nr. 

  

scope aktīvo vielu (AFV) ražotāja darbības 
jomas (var būt vairākas) 

  

human_medicines ražotājam - reģistrētā darbība - 
Licencēšanas joma: Cilvēkiem 
paredzētās zāles 
0 - nē  
1 - jā 

  

vet_medicines ražotājam - reģistrētā darbība - 
Licencēšanas joma: Veterinārās 
zāles 
0 - nē  
1 - jā 

  

produce_operations ražotājam - reģistrētā darbība - 
Atļautas darbības: Ražošanas 
darbības 
0 - nē  
1 - jā 

  

import_operations ražotājam - reģistrētā darbība - 
Atļautas darbības: Importēšanas 
darbības 
0 - nē  
1 - jā 

  

produce_medicines ražotājam - reģistrētā darbība - 
Cilvēkiem paredzētās pētāmās 
zāles: Ražošana 
0 - nē  
1 - jā 

  

 

* Ja laukā ir norādītas vairākas vērtības, tās atdalītas ar semikolu. 


