
 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL VAISTINIŲ PATALPŲ IR ĮRENGIMŲ REIKALAVIMŲ, PATVIRTINTŲ LIETUVOS 

RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M. SAUSIO 7 D. ĮSAKYMU 

NR. V-7 „DĖL VAISTINIŲ PATALPŲ IR ĮRENGIMŲ REIKALAVIMŲ 

PATVIRTINIMO“, ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS 

ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS TYRIMO NUTRAUKIMO 

 

2017 m. vasario 24 d. Nr. 1S-21 (2017) 

Vilnius 

 

(1) Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2017 m. vasario 24 d. posėdyje išnagrinėjo 

klausimą dėl Vaistinių patalpų ir įrengimų reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-7 „Dėl vaistinių patalpų ir įrengimų 

reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Vaistinių patalpų ir įrengimų reikalavimai), atitikties Lietuvos 

Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams tyrimo nutraukimo. 

 

Konkurencijos taryba n u s t a t ė : 

 

(2) Konkurencijos taryba 2016 m. rugpjūčio 3 d. nutarimu Nr. 1S-87 (2016)
1
 pradėjo tyrimą 

dėl Vaistinių patalpų ir įrengimų reikalavimų atitikties Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 

reikalavimams. 

(3) Tyrimo metu buvo nagrinėjamas Vaistinių patalpų ir įrengimų reikalavimų 8 punktas, 

nustatantis, kad bendras visuomenės vaistinės, esančios mieste, patalpų plotas turi būti ne mažesnis 

kaip 60 kv. m, o labdaros vaistinės, esančios mieste, – ne mažesnis kaip 30 kv. m., ir 9 punktas, 

nustatantis, kad bendras kaimo gyvenamojoje vietovėje esančios visuomenės vaistinės plotas turi 

būti pakankamas farmacinei veiklai vykdyti ir atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus.  

(4) Tyrimo metu sveikatos apsaugos ministras 2017 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V-132 

„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-7 „Dėl 

Vaistinių patalpų ir įrengimų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“
2
 pakeitė Vaistinių patalpų ir 

įrengimų reikalavimų 8 punktą ir jį išdėstė taip: „Bendras visuomenės ir labdaros vaistinės patalpų 

plotas turi būti pakankamas farmacinei veiklai vykdyti, vaistiniams preparatams tinkamai laikyti ir 

farmacinės paslaugos, teikiamos gyventojui, ir vaistinių preparatų bei medicinos pagalbos 

priemonių išdavimo (pardavimo) konfidencialumui užtikrinti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

farmacijos įstatymu ir Geros vaistinių praktikos nuostatais“, o 9 punktą pripažino netekusiu galios. 

 

Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a : 

 

(5) Pagal Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 3 punktą, Konkurencijos taryba 

priima nutarimą tyrimą nutraukti, jeigu tyrimo metu paaiškėja arba atsiranda šio įstatymo 

24 straipsnio 4 dalyje nurodytos aplinkybės. Konkurencijos įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 6 punkte 

nustatyta, kad Konkurencijos taryba priima nutarimą atsisakyti pradėti tyrimą, jeigu skundžiamas 

viešojo administravimo subjekto teisės aktas ar sprendimas buvo panaikintas, pakeistas ar nustojo 

galioti iki pareiškimo išnagrinėjimo Konkurencijos taryboje dienos. 

                                                 
1
 Bylos 1 tomas, 1-2 lapai. 

2
 Prieiga per internetą: <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f28194f0f38411e692c5977c7316c9b5>. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f28194f0f38411e692c5977c7316c9b5
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(6) Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta aukščiau, bei į tai, jog Vaistinių patalpų ir įrengimų 

reikalavimų 8 punktas pakeistas, o 9 punktas pripažintas netekusiu galios, dėl kurių Konkurencijos 

taryba atlieka tyrimą, darytina išvada, jog yra pagrindas nutraukti tyrimą dėl Vaistinių patalpų ir 

įrengimų reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 

7 d. įsakymu Nr. V-7 „Dėl vaistinių patalpų ir įrengimų reikalavimų patvirtinimo“, atitikties 

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams. 

 

Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 3 punktu, 24 straipsnio 4 dalies 

6 punktu, 

 

Konkurencijos taryba n u t a r i a : 

 

Nutraukti tyrimą dėl Vaistinių patalpų ir įrengimų reikalavimų, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-7 „Dėl vaistinių 

patalpų ir įrengimų reikalavimų patvirtinimo“, atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos 

įstatymo 4 straipsnio reikalavimams. 

 

 

Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos 

administraciniam teismui. 

  

 

 

Pirmininkas Šarūnas Keserauskas 
 

 


