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Godātie lasītāji!

2015. gads Zāļu valsts aģentūrai ir bijis iz aici
nājumiem bagāts. Latvija uzņēmās Eiropas Savienības 
Padomes prezidējošās valsts pienākumus un rīkoja 
vairākus pasākumus farmāciju regulējošo Eiropas 
iestāžu sadarbības tīkla ietvaros. Latvijas prezidentūra 
bija iespēja ietekmēt procesus un prioritātes Eiropas 
Savienības darba kārtībā, pierādīt, ka Zāļu valsts aģentūra 
ir līdzvērtīgs partneris Eiropas aģentūru sadarbības tīklā, 
kā arī iepazīstināt ārvalstu auditoriju ar mūsu Latviju un 
tās kultūras, vēstures un dzīvesziņas bagātībām. Viens 
no nozīmīgākajiem pasākumiem mūsu atbildībā bija 
no 2015. gada 3. līdz 5. februārim Rīgā notikusī Eiropas 
zāļu aģentūru vadītāju (Heads of Medicines Agencies 
jeb HMA) sanāksme, kurā piedalījās 80 dalībnieki no 
Eiropas valstu zāļu aģentūrām, Eiropas Komisijas un 
Eiropas Zāļu aģentūras (EMA). Sanāksmes darba kārtībā 
bija vairāki stratēģiski jautājumi, tādi kā zāļu pieejamības 
nodrošināšana Eiropā, zāļu piegādes pārtraukumu 
jautājums, jaunumi farmakovigilances jeb zāļu drošuma 
uzraudzības jomā Eiropā, kā arī HMA un EMA kopīgas 
darbības stratēģijas veidošana turpmākajiem pieciem 
gadiem. Rīgā notika jau 79. Eiropas zāļu aģentūru 
vadītāju sanāksme, tas nozīmē, ka Eiropas valstu zāļu 
aģentūru vadītāji jau teju 20 gadus sadarbojas šādā 
formātā, kas sekmējis vienota regulējuma attīstību visā 
Eiropā. Kopumā Zāļu valsts aģentūra organizēja septiņas 
šāda līmeņa ekspertu un vadītāju sanāksmes, par tām 
vairāk lasiet šī pārskata 4.6. nodaļā “Starptautiskā 
sadarbība”. Jāuzsver, ka visu šo pasākumu veiksmīga 
norise bija iespējama, pateicoties Zāļu valsts aģentūras 
profesionālajam personālam un līdzšinējās direktores 
Ingunas Adovičas līderībai.

2015. gadu raksturo arī pozitīvas izmaiņas pamat
darbības rādītājos. Zāļu valsts aģentūras integrētā 
pārvaldības sistēma 2015. gada nogalē atkārtoti tika 
pārsertificēta kā atbilstoša starptautisko standartu ISO 

9001 un ISO 27001 prasībām. Pārsertifikācijas audits 
veiksmīgi noslēdzās ar jaunu sertifikātu LVS EN ISO 
9001:2009 un LVS ISO/IEC 27001:2013 iegūšanu. Sertificētā 
darbības sfēra apliecina ZVA funkciju un pakalpojumu 
nemainīgi augstos standartus zāļu kvalitātes ekspertīzē; 
zāļu un medicīnisko ierīču reģistrācijas un pēcreģistrācijas 
dokumentācijas ekspertīzē; farmakovigilancē un medi
cīnisko ierīču vigilancē; speciālo atļauju (licenču), 
atļauju un reģistrācijas apliecību izsniegšanā atbilstoši 
pilnvarojumam, ar to saistītās dokumentācijas eks
pertīzē; informācijas apkopošanā un publiskošanā 
atbilstoši pilnvarojumam. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, 
pārsertifikācijas auditu veica Bureau Veritas Latvia.

Raksturojot Zāļu valsts aģentūras līdzdalību far
mācijas jomas politikas veidošanā Latvijā, jāmin, ka 
2015. gadā sadarbībā ar Veselības ministrijas Farmācijas 
departamentu tika izstrādāti un ar nozari apspriesti un 
saskaņoti vairāki grozījumi normatīvajos aktos, kas vērsti 
uz medikamentu pieejamības uzlabošanu pacientiem. 
Lai īstenotu šos grozījumus, Zāļu valsts aģentūrā tika 
veiktas arī nelielas strukturālas izmaiņas, papildu 

IEVADS
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uzticēto uzdevumu īstenošanai nodrošinot optimālus 
cilvēkresursus.

Attīstoties globālajam tīmeklim un informācijas 
tehnoloģijām, arvien biežāk notiek arī zāļu iegāde tīmeklī. 
Tomēr zāles ir īpašs produkts, tāpēc regulējošām iestādēm 
jātiecas nodrošināt maksimālu patērētāju aizsardzību 
pret nelegāliem tirgotājiem vai nelegāliem produktiem. Lai 
nodrošinātu drošu medikamentu iegādi internetā, Eiropas 
Komisija ir izstrādājusi vienotu logotipu interneta aptieku 
autentifikācijai. Zāļu valsts aģentūra bija atbildīgā iestāde 
Latvijā šī projekta ieviešanā un realizācijā. Tas veiksmīgi 
tika ieviests 2015. gada jūlijā. Latvijā ir četras aptiekas, 
kurām ir licence bezrecepšu zāļu izplatīšanai tīmeklī, 
un šīm aptiekām ir pienākums savās tīmekļa vietnēs 
izvietot Eiropas Komisijas radīto logo “Spiediet šeit, lai 
pārbaudītu, vai šī tīmekļa vietne darbojas likumīgi”, kas 
apmeklētājiem kalpo kā apliecinājums vietnes legalitātei.

Nozīmīgs notikums Eiropas Savienības mērogā bija 
jauna stratēģiskā dokumenta apstiprināšana 2015. gada 
nogalē. Vienota stratēģija ir izstrādāta visam zāļu jomu 
regulējošo institūciju tīklam Eiropā pirmo reizi. Tā iezīmē 
kopīgus izaicinājumus un nosaka vienotas prioritātes 
un augsta līmeņa sadarbības virzienus, lai sasniegtu 
izvirzītos mērķus nākamo piecu gadu laikā. Stratēģijas 
dokuments ietver arī stratēģiskās prioritātes Eiropas 
Komisijas un Eiropas Savienības dienaskārtībā saistībā 
ar sabiedrības un dzīvnieku veselību. Jaunā stratēģija 
fokusējas uz jomām, kurās sadarbība sistēmas ietvaros 
var radīt būtisku guvumu sabiedrības un dzīvnieku 
veselībai Eiropas Savienībā, un tā ir izveidota, balstoties 
uz četriem svarīgākajiem nākotnes darbības virzieniem, 
proti:

• ieguldījums sabiedrības veselībā,

• ieguldījums dzīvnieku un cilvēku veselībā vete
rināro zāļu kontekstā,

• sadarbības tīkla darbības pilnveidošana,

• ieguldījums globālajā regulatorajā vidē.

2016. gadā un arī turpmāk Zāļu valsts aģentūra in
tensīvi strādās, domājot par drošu, kvalitatīvu un efektīvu 
medicīnas produktu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem, 
ietverot tādus virzienus kā zāļu piegāžu traucējumu 
analīzi un ZVA lomas stiprināšanu Eiropas aģentūru 
tīklā. Dialoga stiprināšana ar sabiedrību, ārstniecības 
personām, farmaceitiem un Latvijas zāļu un medicīnas 
ierīču ražotājiem ir vēl viens nozīmīgs nākotnes darba 
virziens. Visbeidzot skats uz informācijas tehnoloģiju 
attīstību, darbība epakalpojumu pieejamības jomā, 
administratīvā sloga mazināšana un aģentūras efektīvs 
darbs kopumā ir jautājumi, kas risināmi tuvākajā laikā jau 
2016. gada sākumā.

Bez šaubām Latvijas Zāļu valsts aģentūra nav ie
domājama ārpus Eiropas farmācijas jomu regulējošo 
iestāžu tīkla. Patlaban Eiropas līmenī tiek aktīvi attīstīti 
informācijas tehnoloģiju risinājumi, kas nepieciešami, lai 
piemērotu Eiropā pieņemto regulējumu klīnisko pētījumu 
jomā, tāpat tiek intensīvi strādāts ar mērķi izveidot vienotu 
informācijas tehnoloģiju risinājumu procedūrām visā 
zāļu dzīves ciklā. 2016. gads nesīs jaunus izaicinājumus, 
kuriem Zāļu valsts aģentūra jau gatavojas. 

Zāļu valsts aģentūras direktors
Svens Henkuzens
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PĀRSKATĀ LIETOTIE SAĪSINĀJUMI

BEMA Eiropas zāļu aģentūru salīdzinošais novērtējums (angļu val. Benchmarking of European Medicines 
Agencies)

CHMP Eiropas Zāļu aģentūras Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja
CPP farmaceitiskā produkta sertifikāts
DCP decentralizētā zāļu reģistrācijas procedūra
CRP centralizētā reģistrācijas procedūra
ES Eiropas Savienība
EMA Eiropas Zāļu aģentūra
GVP laba farmakovigilances prakse (angļu val. Good Pharmacovigilance Practice)
INCB Starptautiskā narkotiku kontroles komiteja
IPS integrēta pārvaldības sistēma
ISO Starptautiskā Standartizācijas organizācija (angļu val. International Organization for  

Standardization)
LATMED Medicīnisko ierīču reģistra elektroniskā datubāze
LFP laba farmakovigilances prakse
LIP laba izplatīšanas prakse
LKP laba klīniskā prakse
LRP laba ražošanas prakse
MI medicīniskā ierīce
MK Ministru kabinets
MRP savstarpējās atzīšanas procedūra
NP nacionālā procedūra
PIC/S farmaceitisko inspekciju sadarbības shēma
PRAC Eiropas Zāļu aģentūras Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja
PVO Pasaules Veselības organizācija
RAĪ zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks
RPP riska pārvaldības plāns
SPKC Slimību profilakses un kontroles centrs
VIK vakcinācijas izraisītas komplikācijas
VM Veselības ministrija
ZB zāļu blakne
ZVA Zāļu valsts aģentūra
ZVAIS Zāļu valsts aģentūras informācijas sistēma
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1.1. ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRAS 
JURIDISKAIS STATUSS

Zāļu valsts aģentūra (turpmāk arī ZVA) ir veselības 
ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde. Veselības 
ministrs ZVA pārraudzību īsteno ar Veselības ministrijas 
starpniecību. ZVA darbību reglamentē Valsts pārvaldes 
iekārtas likums, Publisko aģentūru likums, Farmācijas 
likums, Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlijā pieņemtie 
noteikumi Nr.537 “Zāļu valsts aģentūras nolikums” un citi 
normatīvie akti.

ZVA ir dibināta 1996. gada 9. oktobrī, pamatojoties uz 
Ministru kabineta (turpmāk arī MK) 1996. gada 9. oktobra 
rīkojumu Nr. 403 “Par bezpeļņas organizāciju valsts 
akciju sabiedrību “Valsts zāļu aģentūra””. No 2005. gada 
2. novembra līdz 2015. gada 2. novembrim ZVA direktore 
bija Inguna Adoviča. 2015. gada 3. novembrī ZVA direktora 
amatā darbu sāka Svens Henkuzens.

1.2. ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRAS 
FUNKCIJAS

ZVA darbības mērķis ir īstenot kvalitatīvus un pa
matotus pakalpojumus veselības aprūpē izmantojamo 
ārstniecības līdzekļu, cilvēka asiņu, audu, šūnu un orgānu 
ieguves un izmantošanas vietu, kā arī farmaceitiskās 
darbības uzņēmumu vērtēšanā atbilstoši valsts un 
sabiedrības interesēm veselības aprūpes nozarē.

ZVA veic šādus uzdevumus

• vērtē un reģistrē zāles, veic zāļu kvalitātes eksper
tīzi, veido un aktualizē Latvijas Zāļu reģistru;

• veic farmakovigilanci;

• izsniedz atļaujas zāļu klīnisko pētījumu veik ša
nai, vērtē zāļu klīniskās izpētes atbilstību labas 

1. PAR ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRU

klīniskās prakses prasībām, kā arī vērtē pie
teiktos zāļu lietošanas novērojumus;

• izsniedz zāļu ievešanas, izvešanas, tranzīta, iz
pla tīšanas un iegādes (savas darbības nodro
šināšanai) atļaujas, kā arī atļaujas Latvijā 
kontro lējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu 
un prekursoru sarakstos iekļauto augu, vielu un 
zāļu izmantošanai medicīniskiem un veterinār
medicīniskiem zinātniskiem pētījumiem, fizikālo 
un ķīmisko īpašību noteikšanai un apmācībai;

• regulāri apkopo un izplata informāciju par zāļu 
patēriņu;

• izsniedz prekursoru operatoru reģistrācijas kar
tes un speciālās atļaujas (licences) darbam ar 
prekursoriem;

• reģistrē Latvijā ražotas medicīniskās ierīces, 
izsniedz atļaujas speciāli piegādāto medicīnisko 
ierīču laišanai apgrozībā, kā arī veic medicīnisko 
ierīču vigilanci;

• izsniedz atļaujas medicīnisko ierīču klīniskās 
izpētes veikšanai;

• izsniedz atbilstības sertifikātus audu, šūnu 
un orgānu ieguves (izmantošanas) vietām, 
ārstniecības iestāžu asins kabinetiem, asins 
sagatavošanas nodaļām un Valsts asinsdonoru 
centram;

• izsniedz speciālās atļaujas (licences) far ma
ceitiskai darbībai; 

• izsniedz zāļu labas ražošanas prakses atbilstības 
sertifikātus;

• vērtē un pārbauda aktīvo vielu ražotāju un im
portētāju atbilstību labas ražošanas prakses 
prasībām, un izsniedz labas ražošanas prakses 
sertifikātus; 
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• vērtē un pārbauda zāļu un aktīvo vielu izplatītāju 
atbilstību labas izplatīšanas prakses prasībām, 
un izsniedz labas izplatīšanas prakses serti
fikātus;

• reģistrē aktīvo vielu ražotājus, importētājus un 
izplatītājus; 

• reģistrē personas, kas veic starpniecības da
rījumus ar cilvēkiem paredzētajām zālēm; 

• piedalās Eiropas Ekonomiskās zonas valstu zāļu 
aģentūru un medicīnisko ierīču aģentūru kopējās 
sistēmās, sadarbojas ar Eiropas institūcijām un 
starptautiskām organizācijām, iesaistoties dar
ba dalīšanā, ievērojot vienotus standartus un 
procedūras;

• sadarbojas ar ārstu un farmaceitu profe sionā la
jām organizācijām, nozares ne valstis  kajām or ga
nizācijām, ārvalstu un starptau tiskajām insti tū
cijām, kā arī nodrošina savstarpēju infor mā cijas 
ap maiņu aģentūras darbības jomās;

• veic kompetentai iestādei paredzētos uzdevu
mus atbilstoši prasībām, ko nosaka Eiropas 
Savienības tiesību akti;

• strādā Eiropas valstu zāļu aģentūru kopējā 
sistēmā (European medicines network), iesais
toties darbu dalīšanā, ievērojot kopējos stan
dartus un procedūras, un sadarbojas ar Eiropas 
un starptautiskām organizācijām.

1.3. PĀRSKATA GADA GALVENIE 
UZDEVUMI

Zāļu valsts aģentūras darba plāns 2015. gadam tika 
apstiprināts 2015. gada 19. janvārī. Līdzās pamatdarba 
pienākumiem pārskata gadā tika plānoti šādi galvenie 
uzdevumi:

• palielināt procedūru skaitu savstarpējās atzī
šanas un decentralizētajā zāļu reģis trā cijā, kur 
Zāļu valsts aģentūrai uzticēti at bildīgās dalīb
valsts pienākumi;

• iesaistīties centralizētās reģistrācijas un pēc
reģistrācijas procedūrās, uzņemoties ziņotāja/
līdzziņotāja pienākumus;

• veicināt un attīstīt sadarbību ar aka dē miskām un 
zinātniskām institūcijām, no dro šinot akadēmisku 
spēku piesaisti kom   plicētās ekspertīzēs un 
sniedzot kon sultatīvo atbalstu farmācijas un 
bio medicīnas pētniecības centriem inovāciju 
veicināšanai;

• paaugstināt ekspertu profesionalitāti un pie
dalīties Eiropas Zāļu aģentūras zināt niskās ko
mitejās un darba grupās, Eiropas valstu zāļu 
aģentūru sadarbības tīklā darba dalīšanas 
programmās, Pasaules Veselības organizācijas 
programmās;

• stiprināt zāļu kvalitātes kontroles labo ra torijas 
kapacitāti un palielināt darba ap jomu;

• ieviest epārvaldību, pilnveidot elektronisku re
ģistrācijas dokumentācijas pieņemšanu un 
apstrādi (eCTD, CESP), kā arī edoku mentu 
saņemšanu un nosūtīšanu vien mēr, kad tas 
iespējams;

• atbilstoši starptautiskiem standartiem no dro
šināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības 
Padomē plānotos pasākumus 2015. gadā;

• nodrošināt datu apmaiņu ar Eiropas datu bāzēm 
par zāļu, medicīnas ierīču, klīnisko pētījumu, 
ražotāju, izplatītāju, audu, šūnu un orgānu centru 
datiem (Memorandum of Understanding on the 
Exchange of information in the context of EU 
Telematics saistības);

• aktīvi līdzdarboties Latvijas veselības no zares 
informācijas tehnoloģiju attīstības projektos;

• attīstīt ZVA kvalitātes sistēmas un pie dalīties 
BEMA auditu programmā;

• aktualizēt un pārskatīt ZVA iekšējās pro cedūras 
darba efektivitātes palielināšanai pastāvīgu 
izmaiņu apstākļos.
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2. ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRAS  
DARBĪBAS REZULTĀTI

2.1. ZĀĻU REĢISTRĀCIJA
2015. gada 16. februārī Zāļu valsta aģentūras 

Humāno zāļu novērtēšanas nodaļa, kuras galvenais 
uzdevums ir reģistrēt zāles, tika reorganizēta un 
izveidots Zāļu reģistrācijas departaments ar trim 
nodaļām – Efektivitātes un drošuma izvērtēšanas nodaļu, 
Farmaceitiskās informācijas izvērtēšanas nodaļu un 
Procedūru koordinācijas nodaļu.

Atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 23. jūnija 
noteikumiem Nr. 376 “Zāļu reģistrēšanas kārtība” un 
citiem tiesību aktiem Zāļu valsts aģentūra 2015. gadā, 
vērtējot zāļu dokumentāciju saistībā ar kvalitāti, drošumu 
un efektivitāti, veikusi vairāk nekā 2000 ekspertīžu zāļu 
dokumentācijas vispārējai, ķīmiskai un farmaceitiskai, kā 

arī preklīniskai un klīniskai daļai.

2015. gadā par 57 zālēm tika sagatavoti novērtējuma 
ziņojumi Zāļu valsts aģentūras Zāļu reģistrācijas 
komisijai lēmuma pieņemšanai par zāļu reģistrāciju un 
pārreģistrāciju nacionālajā procedūrā. Latvija kā atsauces 
valsts 2015. gadā veiksmīgi novadījusi vienu savstarpējās 
atzīšanas procedūru (mutual recognition procedure – MRP) 
un 4 decentralizētās procedūras (decentralised procedure 
– DCP), kā arī 5 MRP pārreģistrācijas procedūras. Zāļu 
valsts aģentūra 2015. gadā no citām dalībvalstīm 
pārņēma 4 DCP procedūras, kurās kļuva par atsauces 
valsti. Kā atsauces valsts Latvija 2015. gadā uzsāka 5 
DCP procedūras un 2 MRP pārreģistrācijas procedūras.

Kopā 2015. gada laikā Zāļu valsts aģentūrā 

ZĀĻU REĢISTRĀCIJAS PROCEDŪRA
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veiktas 338 MRP/DCP reģistrācijas procedūras un 231 
pārreģistrācijas procedūra.

Pārskata gadā ZVA ekspertu aktivitāte starptautiskās 
procedūrās ir bijusi salīdzinoši lielāka. 2015. gadā Latvija 
piedalījās EMA Cilvēkiem paredzēto zāļu zinātniskajā 
komitejā (CHMP), izvērtējot 4 centrālās zāļu reģistrācijas 
procedūras. Divās no centrālām zāļu reģistrācijas 
procedūrām ZVA eksperti bija zāļu dokumentācijas 
atbildīgais ziņotājs un PRAC atbildīgais ziņotājs. Vēl 

2015. gadā tika uzsākts vērtēt vienu centrāli reģistrētu 
zāļu II tipa izmaiņu procedūru. Latvija ir bijusi vadošā 
valsts četru aktīvo vielu periodisko drošuma ziņojumu 
vienotās izvērtēšanas (PSUR SA) procedūrās.

Latvija ir pārstāvēta EMA Pediatrijas komitejā 
(Paediatric Committee), un piedalījusies kā ziņotāja 10 
PIP (Paediatric Investigation Plan) procedūrās un kā 
līdzziņotāja trīs procedūras, kā arī kā ziņotājs divās PIP 
modifikāciju izvērtēšanas procedūrās. 

ZĀĻU PĀRREĢISTRĀCIJAS PROCEDŪRA

IZMAIŅAS REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTĀCIJĀ
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Zāļu reģistrācijas departamenta eksperti kopā ar 
ārštata ekspertiem ir aktīvi piedalījušies Augu izcelsmes 
zāļu komitejas darbā. 2015. gadā tika veiksmīgi novadīta 
Kopienas monogrāfijas “Maura sūrenes laksti” (Polygoni 
avicularis herba) izvērtēšana. 

2015. gadā tika iesniegtas un vērtētas 9819 reģistrētu 
zāļu dokumentācijas izmaiņas.

Pārskata gadā saņemts 31 pieteikums vērtēt 
produkta atbilstību zāļu definīcijai, par kuriem ZVA ir 
sniegusi atzinumus par produktu statusu. 2015. gadā tika 
vērtēti 138 periodiski atjaunojamie drošuma ziņojumi. 
2015. gadā publicēti 13 publiskie vērtējuma ziņojumi 
nacionālā procedūrā reģistrētām zālēm, kas saskaņoti ar 
reģistrācijas īpašniekiem. 

Recepšu un bezrecepšu zāļu īpatsvars Latvijas Zāļu 
reģistrā gadu no gada līdzīgs – aptuveni 80% ir recepšu 
zāles, un 20%  bezrecepšu zāles. Tomēr 2015. gadā šī 
attiecība bija 82% un 18%.

2.2. ZĀĻU IZPLATĪŠANAS ATĻAUJU 
IZSNIEGŠANA

ZVA 2015. gadā savas kompetences ietvaros no
drošināja zāļu izplatīšanas uzraudzību Latvijā, sniedza 

konsultācijas klientiem un sadarbības partneriem attie
cībā uz zāļu izplatīšanu, un veica iesniegumu un doku
mentācijas ekspertīzi:

•  psihotropo, narkotisko zāļu/vielu, kā arī pre
kursoru ievešanai un izvešanai, 

•  nereģistrētu zāļu izplatīšanai, 

•  zāļu paraugu importam, 

• atlikušo zāļu krājumu izplatīšanai, 

• paralēli importēto zāļu izplatīšanai Latvijā un 
izmaiņu veikšanai.

2015. gadā tika izsniegtas 6464 atļaujas zāļu 
importam, eksportam un izplatīšanai. No tām 4594 
atļaujas nereģistrētu zāļu izplatīšanai, 124  paralēli 
importēto zāļu izplatīšanai, 56 – atlikušo zāļu krājumu 
izplatīšanai pēc zāļu izslēgšanas no Latvijas Zāļu reģistra.

Papildus iepriekš minētām funkcijām ZVA veic 
iesniegumu ekspertīzi:

• speciālo atļauju (licenču) izsniegšanai darbam 
ar prekursoriem un prekursoru operatoru karšu 
izsniegšanai, 

• Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo 
vielu un prekursoru I, II un III sarakstā iekļauto 
augu, vielu un zāļu izmantošanai medicīniskiem 

ZĀĻU IMPORTA, EKSPORTA UN IZPLATĪŠANAS ATĻAUJU SKAITS NO 2009. LĪDZ 2015. GADAM
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un veterinārmedicīniskiem zinātniskiem pētīju
miem, fizikālo un ķīmisko īpašību noteikšanai, kā 
arī apmācībām, 

• zāļu iegādei (savas darbības nodro šināšanai).

2015. gadā tikai izsniegtas 5 prekursoru operatoru 
reģistrācijas kartes, kā arī 1 atļauja Latvijā kontrolējamo 
narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru I, II un 
III sarakstā iekļauto augu, vielu un zāļu izmantošanai 
medicīniskiem un veterinārmedicīniskiem zinātniskiem 
pētījumiem, fizikālo un ķīmisko īpašību noteikšanai vai 
apmācībai. Veiktas izmaiņas 249 paralēli importēto zāļu 
atļaujās.

ZVA nodrošina Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, 
psihotropo vielu un prekursoru legālās aprites uzskaiti 
un kontroli. Reizi ceturksnī attiecībā uz narkotisko vielu 
importu un eksportu un reizi gadā attiecībā uz narkotisko 
un psihotropo vielu patēriņu valstī Zāļu izplatīšanas 
informācijas nodaļa sagatavo pārskatus un sniedz tos 
Starptautiskajai narkotiku kontroles komitejai (turpmāk 
– INCB). ZVA sagatavo un iesniedz pārskatus Eiropas 
Komisijai katru ceturksni attiecībā uz nelegālo prekursoru 
apriti un reizi gadā attiecībā uz legālo prekursoru apriti. 

ZVA regulāri apkopo un papildina informāciju Zāļu 
reģistrā par zāļu pieejamību un zāļu cenu, vāc un apkopo 
datus par aptieku, lieltirgotavu un ražošanas uzņēmumu 
apgrozījumu. Katru mēnesi ZVA apkopo vairumtirgotāju 
iesniegto statistisko informāciju par zāļu patēriņu un reizi 

gadā sagatavo publikāciju „Zāļu patēriņa statistika”, kas 
tiek publicēta ZVA tīmekļa vietnē. 

Jānorāda, ka ZVA pastāvīgi sagatavo un sniedz 
ieteikumus normatīvā regulējuma izmaiņām attiecībā 
uz zāļu izplatīšanu gan Veselības ministrijai, gan ar tās 
starpniecību  Eiropas Komisijai. ZVA ikdienā sniedz 
konsultācijas klientiem attiecībā uz zāļu pieejamību, zāļu 
cenām, kā arī likumdošanas normu skaidrojumiem.

2.3. ZĀĻU KLĪNISKIE PĒTĪJUMI
Atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 23. marta 

noteikumiem Nr. 289 “Noteikumi par zāļu klīniskās izpētes 
un lietošanas novērojumu veikšanas kārtību, pētāmo zāļu 
marķēšanu un kārtību, kādā tiek vērtēta zāļu klīniskās 
izpētes atbilstība labas klīniskās prakses prasībām” un 
Eiropas Savienības tiesību aktiem 2015. gadā Zāļu valsts 
aģentūrai izskatīšanai tika iesniegti 92 zāļu klīnisko 
pētījumu projekti, no kuriem 30 tika iesniegti vērtēšanai 
Starptautiskās harmonizācijas procedūras ietvaros. 

2015. gadā Zāļu valsts aģentūra atļāva 78 zāļu 
klīniskos pētījumus, tai skaitā 18 Starptautiskās 
harmonizācijas procedūras ietvaros, kas ir ievērojami 
vairāk nekā 2014. gadā (attiecīgi 53 un 12 atļauti 
pētījumi). Trīs no iesniegtajiem pētījumiem tika atļauti 
ar ierobežojošiem nosacījumiem. 2015. gadā Zāļu valsts 
aģentūra atļāva 219 zāļu klīnisko pētījumu grozījumus un 
piecus zāļu lietošanas novērojumus.

IZSNIEGTĀS ATĻAUJAS UN ZĀĻU KLĪNISKIE PĒTĪJUMI (2009.2015. GADS)
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2015. gadā atļauti divi zāļu klīniskie pētījumi 
(neiroloģijā un infektoloģijā), kuros bija paredzēts iesaistīt 
bērnus un pusaudžus. 

No 2015. gadā atļautajiem klīniskajiem pētījumiem 
28 pētījumos bija paredzēts pētīt zāles, kas iegūtas 
rekombinētās DNS tehnoloģijas ceļā (monoklonālās 
antivielas, hormoni), divi bija vakcīnu pētījumi, un divi 
pētījumi bija ar somatisko šūnu terapijas zālēm. 

Eiropas klīnisko pētījumu datu bāzē EudraCT 
regulāri tika ievadīta informācija par pieteiktajiem zāļu 
klīniskajiem pētījumiem, to atļaušanas laikiem, par 
iesniegto būtisko grozījumu ap stiprināšanas datumiem, 
ētikas komiteju atzi numiem, par pētījumu pabeigšanu, 
kā arī par labas klīniskās prakses inspekcijām. Regulāra 
šo datu nodrošināšana nepieciešama Eiropas klīnisko 
pētījumu reģistra uzturēšanai un aktualizēšanai. 

Klīnisko pētījumu nodaļas darbinieki nodrošināja 
elektronisko datu apmaiņu sistēmā EudraVigilance, nosūtot 
ar zāļu klīnisko izpēti Latvijā saistīto drošības ziņojumu 
saņemšanas apstiprinājumus pētījumu sponsoriem, kuri 
atbilstoši Eiropas un vietējām normatīvajām prasībām 
bija iesnieguši drošības ziņojumus EudraVigilance datu 
bāzes Klīnisko pētījumu modulī. Pārskata gadā saņemti 
76 ziņojumi par Latvijas pētījumu centros konstatētām 
nopietnām blakusparādībām. Šie ziņojumi tika analizēti un 
ietverti ZVA izveidotā reģistrā. Pavisam ZVA tika saņemti, 
izskatīti un reģistrēti 149 sponsoru sagatavotie ikgadējie 
drošības ziņojumi, kas attiecas uz Latvijā notiekošajiem 
zāļu klīniskajiem pētījumiem. Atsevišķi ikgadējie drošuma 
ziņojumi tika analizēti padziļināti, un novērtējums tika 

2015. GADĀ ATĻAUTO KLĪNISKO PĒTĪJUMU 
SADALĪJUMS PA MEDICĪNAS NOZARĒM

Nozare Pētījumu 
skaits

Onkoloģija 15
Pulmonoloģija/alergoloģija 13
Dermatoloģija 12
Psihiatrija/neiroloģija 10
Gastroenteroloģija 7
Reimatoloģija 6
Endokrinoloģija 5
Oftalmoloģija 4
Infektoloģija 3
Kardioloģija 2
Uroloģija/Nefroloģija 1

KLĪNISKO PĒTĪJUMU CENTRI, KUROS 2015. GADĀ 
ATĻAUTI KLĪNISKIE PĒTĪJUMI

Pētījuma centrs Pētījumu 
skaits

P. Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca 48
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes 
slimnīca
 • Stacionārs “Gaiļezers” 
 • Latvijas Onkoloģijas centrs 
 • Stacionārs “Tuberkulozes un  

plaušu slimību centrs”
 • Gastroenteroloģijas 

Hepatoloģijas un Uztura 
klīnika

 • Sabiedrības ķīmijterapijas un 
hematoloģijas klīnika

 • Stacionārs Linezers

41

23
11

2

2

2
1

Daugavpils reģionālā slimnīca 21
Liepājas reģionālā slimnīca 14
SIA „Rīgas 1. slimnīca” 10
Veselības centrs 4 9
SIA ‘’Balvu un Gulbenes slimnīcu 
apvienība’’

7

SIA “Adoria” 6
AS “Veselības centru apvienība” 
filiāle Medicīnas centrs”OLVI”

6

Sarmītes Salenieces ārsta prakse 
reimatoloģijā

5

SIA “Vidzemes slimnīca” 5
Citi klīnisko pētījumu centri  
(kopā 122)

14 pētījumi 
katrā centrā

2015. GADĀ ATĻAUTO KLĪNISKO PĒTĪJUMU 
SADALĪJUMS PA FĀZĒM



Z Ā Ļ U  V A L S T S  A Ģ E N T Ū R A S  G A D A  P Ā R S K A T S  2 0 1 5 

13

atspoguļots atbilstoši izveidotā formātā. 

Atļauto zāļu klīnisko pētījumu projektu do
kumentācijas izvērtēšanā tika iesaistīti arī seši ārštata 
eksperti, kuri kopā veikuši 9 ekspertīzes. 

Pavisam 2015. gadā Latvijā noritēja 286 pētījumi, bet 
gada laikā noslēgti tika 69 projekti.

Atļautos zāļu klīniskās izpētes projektus kopumā 
sponsorējušas 38 ārvalstu farmaceitiskās kom
pānijas. 2015. gadā atļauto pētījumu organizēšanā un 
to norises kvalitātes nodrošināšanā Latvijā saskaņā 
ar sponsoru pilnvarojumu iesaistījušās pētniecības 
līgumorganizācijas: Amber CRO (8 projekti), Quintiles (9 
projekti), PSI Company Limited (7 projekti), Crown CRO Oy 
(5 projekti) un vēl 21 citas  līgumorganizācijas (katrai pa 
12 projektiem). 

2015. gadā kopumā veiktas sešas klīnisko pētījumu 
labas klīniskās prakses atbilstības pārbaudes, no kurām 
divas tika veiktas Latvijas pētījumu centros, bet četras 
 ārvalstīs. Pārbaužu laikā atklātas gan būtiskas, gan 
mazāk būtiskas neatbilstības. 

Pārskata gadā ZVA Klīnisko pētījumu nodaļas 
darbinieki piedalījās Eiropas Parlamenta un Padomes, 
kā arī Eiropas Komisijas Regulas par zāļu klīniskajiem 
pētījumiem un ar to saistīto normatīvo aktu un portāla 
izstrādē.

2.4. ZĀĻU BLAKŅU UZRAUDZĪBA 
UN RISKA MAZINĀŠANA

Latvijā novēroto zāļu blakusparādību datubāzi ZVA 
veido kopš 2001. gada, un kopš 2004. gada ziņojumu 
informācija tiek nosūtīta arī uz Eiropas Savienības 
datubāzi EudraVigilance zāļu jaunu risku identificēšanai. Ik 
gadu ZVA veic Latvijas datubāzē ienākušās informācijas 
analīzi, tai skaitā par ziņošanas aktivitāti Latvijā.

2015. gadā zāļu blakņu ziņošanas aktivitāte Latvijā 
ir nedaudz palielinājusies. Kopējais zāļu blakusparādību 
ziņojumu skaits 2015. gadā  bija 314.

No ārstiem un farmaceitiem tika saņemts 51 ziņo
jums. Arī Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) 
ir sniedzis 89 ziņojumus par vakcīnu blaknēm. Tajā 
pašā laikā reģistrācijas apliecības īpašnieku aktivitātes 
rādītājs, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir bijis stabils.

Klīnisko gadījumu skaits, par ko ir paziņots Zāļu 
valsts aģentūrai, ir 2015. gadā palielinājies līdz 198.

2015. gadā ZVA ir veikusi 3 zāļu reģistrācijas aplie

cības īpašnieku labas farmakovigilances prakses pār
baudes.

ES vienotas novērtējuma procedūras (Single 
assessment procedure) ietvaros ZVA farmakovigilances 
eksperti vērtēja zāļu periodiski atjaunināmos drošuma 
ziņojumus visas Eiropas kopienas vajadzībām.  2015. 
gadā veikta 4 aktīvo vielu periodiski atjaunināmo drošuma 
ziņojumu vērtēšana vienota novērtējuma procedūrās, 
kurās Latvija bijusi atsauces valsts. 

ZĀĻU BLAKŅU ZIŅOJUMI 20012015

ZĀĻU BLAKŅU KLĪNISKIE GADĪJUMI
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Gada laikā tika izvērtēts arī 81 nacionāli reģistrētu 
zāļu periodiski atjaunināmais drošuma ziņojums, un to 
vērtējumi ar ieteikumiem nepieciešamo tālāko darbību 
veikšanai nosūtīti reģistrācijas apliecības īpašniekiem.

Kopš 2014. gada ZVA ir uzņēmusies 10 aktīvo vielu 
signālu monitorēšanu Eiropas Zāļu aģentūras darba 
dalīšanas procedūras ietvaros. Farmakovigilances 
eksperti veica regulāru šo vielu drošuma informācijas 
uzraudzību.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieaudzis vērtēšanai 
iesniegto Riska pārvaldības plānu (RPP) skaits. Kopā tika 
izvērtēta ar RPP  saistīta dokumentācija 59 iesniegumiem  
no reģistrācijas apliecību īpašniekiem. 

ZVA sadarbojās arī ar RAĪ par farmakovigilanci 
atbildīgām personām. Tā tika nodrošināta RAĪ izstrādāto 
riska mazināšanas pasākumu ieviešana Latvijā, tai 
skaitā nepieciešamā komunikācija ar veselības aprūpes 
speciālistiem, pacientiem un sabiedrību par zāļu drošu 
lietošanu. ZVA saskaņo RAĪ iesniegtos “Vēstules veselības 
aprūpes speciālistiem” (VVAS) projektus un riska 
mazināšanas nolūkā izstrādātos izglītojošos materiālus 
(IM), kas paredzēti pacientiem. Pārskata periodā tika 
veiktas 60 RAĪ iesniegto IM un 24 VVAS ekspertīzes. 

Regulāri tiek nodrošināta zāļu drošuma informācijas 
ārstiem, pacientiem, sabiedrībai un zāļu reģistrācijas 
apliecības īpašniekiem sagatavošana publicēšanai 
ZVA mājaslapā un informatīvajā izdevumā “Cito!”, kā arī 
tiek sagatavoti paziņojumi par EMA aktualizētiem zāļu 
drošuma jautājumiem. 

Sadarbībā ar sabiedrisko attiecību speciālistiem 
2015. gadā tika veikta ģimenes ārstu aptauja par zāļu 
papildu riska mazināšanas pasākumu materiālu – 
VVAS un IM noderīgumu, noformējumu un saņemšanas 
iespējam (Vairāk skat. nodaļā “Sabiedrības informēšana 
un komunikācija”).

2.5. ZĀĻU KVALITĀTES KONTROLE
2015. gadā ZVA laboratorijā veiktas 104 zāļu 

paraugu analīzes. Testēšanas gaitā tika pārbaudīti 
728 kvalitātes rādītāji. Vienam zāļu paraugam tika 
konstatēta neatbilstība testēšanas metodes aprakstā. 
Pēc aptieku pieprasījuma tika pagatavoti 432 titrētie 
šķīdumi, indikatori un reaktīvi. 2015. gadā atlasīti un 
testēti 104 attīrītā ūdens, ko iegūst aptiekā, paraugi. 
Neatbilstība Eiropas farmakopejas prasībām tika 
konstatēta trim attīrītā ūdens paraugiem. Pēc Zāļu 
reģistrācijas departamenta pieprasījuma tika veiktas 
reģistrācijai iesniegtās dokumentācijas ekspertīzes 
16 zāļu nosaukumiem, izvērtējot aktīvās vielas un/vai 
galaprodukta analīžu metodes un to validāciju.

ZVA laboratorijas kritēriji zāļu paraugu atlasei 
testēšanai balstīti uz iespējamiem riskiem sabiedrības 
veselībai, proti:

• liels zāļu apjoms tirgū;

•  zāles, kuru paraugi nav testēti pēdējo 5 gadu 
laikā;

•  zāles ilgstošai lietošanai;

INFORMATĪVO RISKA MAZINĀŠANAS PASĀKUMU SASKAŅOŠANA
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•  Eiropas Savienības un Veselības inspekcijas 
informācija par zāļu atsaukšanu;

•  Labas ražošanas prakses (GMP) inspekciju 
rezultāti;

•  izmaiņas gala produkta kvalitātes speci fikācijā 
un analīžu metodēs;

•  zāles īpašām pacientu grupām (bērniem); 

•  paralēli importētas zāles,

•  nesen reģistrētas zāles;

•  ģenēriskās zāles.  

Laboratorija regulāri piedalās starptautiskajās zāļu 
kvalitātes kontroles un profesionālā līmeņa pārbaudes 
programmās. 2015. gadā laboratorijas speciālisti 
piedalījās centralizēti reģistrēto zāļu (CAP), savstarpējās 
atzīšanas procedūrā un decentralizētā procedūrā (MRP/
DCP) reģistrēto zāļu un nacionālā procedūrā reģistrēto 
zāļu (Baltijas valstu sadarbības līguma ietvaros) kvalitātes 
kontroles programmās, kā arī Eiropas tirgus uzraudzības 
(Market Surveillance Study - MSS) programmā. Salīdzinot 

ar 2014. gadu, 2015.gadā palielinājās starptautisko zāļu 
kvalitātes kontroles programmu skaits, kurās piedalījās 
laboratorijas speciālisti.

2015. gada 10. jūnijā notika Latvijas Nacionālā 
akreditācijas biroja kārtējā uzraudzības vizīte. 
Laboratorijai tika saglabāta akreditācija atbilstībai LVS EN 
ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām šādās sfērās: 

•  zāļu, farmaceitisko aktīvo vielu un palīgvielu 
fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana (fiksētā un 
elastīgā sfēra),

•  attīrītā ūdens fizikālā testēšana (fiksētā sfēra).

Laboratorijas akreditācijas darbības laiks ir līdz 2018. 
gada 16. jūnijam.

2015. gadā tika turpināts projekts, kura mērķis 
– veikt nepieciešamos pasākumus sterilitātes testa 
nodrošināšanai laboratorijā, t.sk. izveidot Dklases tīrās 
telpas, iegādāties izolatoru un citu atbilstošu aprīkojumu, 
uzstādīt to un veikt apmācību. Projekta realizācijā ir 
iesaistīti un aktīvi darbojas laboratorijas darbinieki. 

ZĀĻU EKSPERTĪZES LABORATORIJAS DARBA REZULTĀTI
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2.6. MEDICĪNISKO IERĪČU REĢIS
TRĀCIJA, KLĪNISKĀ IZPĒTE UN 
DROŠUMA UZRAUDZĪBA

2015. gadā Latvijā reģistrācijai tika pieteiktas 
astoņas medicīniskās ierīces, datubāzē LATMED 
ievadīti 249 paziņojumi par medicīnisko ierīču laišanu 
apgrozībā Latvijas Republikā. Vigilances (ierīču drošuma 
uzraudzības) sistēmas ietvaros no ES dalībvalstu 

MEDICĪNISKO IERĪČU REĢISTRĀCIJA, KLĪNISKĀ IZPĒTE UN DROŠUMA UZRAUDZĪBA

Rādītājs Skaits
Latvijas Republikā ražoto MI reģistrācijas dokumentācijas ekspertīze 8
CE nemarķētu MI reģistrācijas dokumentācijas ekspertīze 0
Speciāli piegādātu MI dokumentācijas ekspertīze atļaujas izsniegšanai 1
Paziņošanas procedūrā sniegtās informācijas ievietošana LATMED datubāzē 249
MI turētāju sniegtās informācijas par pirmās un otrās drošības grupas MI iegādi ievadīšana 
LATMED datubāzē 3681

MI turētāju sniegtās informācijas par pirmās un otrās drošības grupas MI lietošanas izmaiņām 
ievadīšana LATMED datubāzē

2221

Vigilances sistēmā saņemto ziņojumu pieņemšana, informācijas analīze, apstrāde un datu 
ievadīšana LATMED datubāzē 920

Neatbilstošu Latvijā ekspluatācijā esošu MI identificēšana un drošības pasākumu veikšana 163
MI klīniskās izpētes atļaujas saņemšanai iesniegtās dokumentācijas ekspertīze 8
MI klīniskās izpētes grozījumu atļaujas saņemšanai iesniegtās dokumentācijas ekspertīze 9
Iesniegumi veikt grozījumus iepriekš izdotās MI reģistrācijas apliecībās 1

PAZIŅOJUMI PAR MEDICĪNISKO IERĪČU LAIŠANU APGROZĪBĀ LATVIJAS REPUBLIKĀ UN IZSNIEGTĀS 
MEDICĪNISKO IERĪČU REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS 2009 – 2015

medicīnisko ierīču kompetentām institūcijām, ražotājiem, 
izplatītājiem un lietotājiem saņemti 920 pirmreizēji 
paziņojumi par negadījumiem, kuros iesaistītas 
medicīniskās ierīces, no tiem 163 gadījumos tika 
konstatēts, ka negadījumā iesaistītā medicīniskā ierīce 
ir pieejama vai, iespējams, pieejama Latvijā un tika veikti 
drošuma pasākumi.

Pārskata gadā tika veikta dokumentācijas ekspertīze 
atļaujas izsniegšanai 8 medicīnisko ierīču klīniskiem 
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pētījumiem, neskaitot dokumentācijas ekspertīzi par 
iesniegtiem grozījumiem pētījumu izpētes plānos 
(protokolos), kuru veikšanai ZVA jau izsniegusi atļauju.

Regulāri tika sniegtas konsultācijas nozares ko mer
santiem par medicīnisko ierīču reģistrācijas, pa ziņošanas 
kārtību, dokumentu noformēšanu un nor matīvajiem 
aktiem, kas regulē medicīnas ierīču jomu. ZVA eksperti 
piedalījās Eiropas Komisijas darba grupās jomās, kas 
saistītas ar ZVA funkciju izpildi, un veica citas aktivitātes, 
sniedzot informāciju par medicīnisko ierīču aktualitātēm. 
ZVA eksperti turpināja dalību Eiropas Padomes Farmācijas 
preču un medicīnisko ierīču darba grupas sanāksmēs, 
līdzdarbojoties Eiropas Komisijas izstrādāto medicīnisko 
ierīču regulējuma priekšlikumu vērtēšanā.

2.7. FARMACEITISKĀS DARBĪBAS 
ATBILSTĪBAS VĒRTĒŠANA

2015. gadā tika veiktas 15 zāļu ražošanas/impor
tēšanas uzņēmumu pārbaudes (inspekcijas) un vienas 
laboratorijas, kas veic testēšanu uz līguma pamata 
licencētiem ražošanas uzņēmumiem, pārbaude  kopā šo 
darbu veikšanai bija nepieciešamas 74 cilvēkdienas. No 
šīm pārbaudēm trīs zāļu/aktīvo vielu ražošanas uzņēmumi 
bija valstīs, kas neatrodas Eiropas Ekonomikas zonā, bet 
piecas inspekcijas bija saistītas ar aktīvo vielu ražošanas 
pārbaudi. Kopumā tika pārbaudīta 20 ķīmiski sintezētu 

un divu bioloģiskas izcelsmes aktīvo farmaceitisko vielu 
ražošana. Nodaļas darbinieki sadarbībā ar Farmaceitiskās 
darbības uzņēmumu licencēšanas nodaļu reģistrēja 
7 aktīvo vielu ražotājus, importētājus un izplatītājus. 
Inspekcijās ražošanas uzņēmumos tika atlasīti 19 
produktu (zāļu) paraugi.

Pārskata gada laikā zāļu ražošanas/impor tēšanas 
uzņēmumiem tika izsniegti 13 labas ražošanas prakses 
sertifikāti. Pēc Latvijas zāļu ražotāju un lieltirgotavu 
lūguma, lai veicinātu Latvijā ražoto zāļu eksportu un 
reģistrāciju valstīs, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības 
vai Eiropas Ekonomikas zonas, 2015. gadā tika izsniegti 
137 produktu sertifikāti un 22 brīvās tirdzniecības 
sertifikāti.

2015. gadā nodaļas eksperti piedalījās vienā 
inspekcijā citu Eiropas Savienības dalībvalstu ražošanas 
uzņēmumos (aktīvo vielu Laba ražošanas prakse), kas tika 
veikta kopā ar citu PIC/S iesaistīto aģentūru inspektoriem 
pieredzes apmaiņas ietvaros.

2015. gadā notika 37 zāļu lieltirgotavu atbilstības 
novērtēšanas, kā arī zāļu lieltirgotavu labas izplatīšanas 
prakses pārbaudes, kuru veik šanai kopā bija 
nepieciešamas 42 cilvēkdienas. Divas pārbaudes tika 
veiktas saistībā ar aktīvo vielu izplatīšanu.

2015. gadā veiktas 26 cilvēka asiņu un asins 
komponentu sagatavošanas iestāžu un ārstniecības 

NACIONĀLAJIEM RAŽOTĀJIEM IZSNIEGTO SERTIFIKĀTU DINAMIKA
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iestāžu asins kabinetu atbilstības vērtēšanas un 9 
uzraudzības procedūras. Tika veiktas 8 atbilstības 
vērtēšanas audu/ šūnu ieguves vietās un audu centros 
un trīs uzraudzības procedūras. Tika veikta viena 
uzraudzības procedūra transplantācijas centram, kas 
darbojas cilvēka orgānu ieguves un transplantācijas 
jomā. Trim augstskolām, kas realizē medicīnas studiju 
programmu, veikta atbilstības novērtēšana un izsniegtas 
atļaujas cilvēka orgānu un audu un šūnu izmantošanai. 
Farmaceitiskās darbības atbilstības novērtēšanas 
nodaļas speciālisti sagatavoja ziņojumus Eiropas 
Komisijai par nopietnām blaknēm un nopietniem 
nevēlamiem notikumiem asiņu un audu un šūnu jomās, 
kā arī sagatavoja informāciju Eiropas Komisijas Veselības 
un pārtikas drošības ģenerāldirektorāta (DGSANTE) 
aptaujām par Latvijā pastāvošo praksi audu un šūnu, kā 
arī asins donoru testēšanai, Eiropas zāļu un veselības 
aprūpes kvalitātes direktorāta (EDQM) aptaujai par 
plazmu frakcionēšanai.

Nodaļas darbinieki nodrošināja ZVA pārstāvību 
Eiropas zāļu aģentūras (EMA) Labas ražošanas prakses 
un labas izplatīšanas prakses inspektoru darba grupā, 
Farmaceitisko inspekciju sadarbības shēmas (PIC/S) 
aktivitātēs, kā arī Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas 
drošības ģenerāldirektorāta (DGSANTE) organizētajās 
darba grupās par cilvēka asinīm un asins komponentiem, 
audiem, šūnām un orgāniem.

2015.gadā tika veikti uzlabojumi aģentūras tīmekļa 
vietnē pakalpojumu sadaļā par cilvēka izcelsmes 
substanču (asinis, audi, šūnas un orgāni) izmantošanu, 
izveidota biovigilances sadaļa un risku izvērtējuma 
matricas, lai atvieglotu nevēlamu notikumu un nopietnu 
blakņu analīzi.

2.8. FARMACEITISKĀS DARBĪBAS 
UZŅĒMUMU LICENCĒŠANA

Farmaceitiskās darbības uzņēmumu licencēšanas 
nodaļas galvenais uzdevums ir nodrošināt farmaceitiskās 
darbības uzņēmumu licencēšanas jautājumu risināšanu, 
lai farmaceitiskās darbības uzņēmumiem tiktu izsniegtas 
speciālās atļaujas (licences) farmaceitiskai darbībai 
atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem. 

Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtību, kādā 
Zāļu valsts aģentūrā (turpmāk  Aģentūra) tiek izskatīti 
dokumenti un pieņemti lēmumi par speciālu atļauju 
(licenču) izsniegšanu, pārreģistrāciju, apturēšanu vai 
anulēšanu, nosaka Ministru kabineta 2011. gada 19. 
oktobra noteikumi Nr.800 „Farmaceitiskās darbības 

licencēšanas kārtība” (turpmāk  Noteikumi Nr.800).

ZVA kompetencē ir veikt farmaceitiskās darbības 
uzņēmumu: zāļu lieltirgotavu, zāļu ražošanas vai 
importēšanas uzņēmumu, aktīvo farmaceitisko vielu 
ražošanas uzņēmumu, vispārēja tipa vai slēgta tipa 
aptieku dokumentācijas izvērtēšanu. Nodaļa veica 
vispārēja un slēgta tipa aptieku telpu plānu izvērtēšanu 
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, gatavoja aptieku 
atbilstības novērtēšanas atzinumus, sagatavoja lēmumu 
projektus par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu, 
pārreģistrāciju, apturēšanu vai anulēšanu. 

Sadarbojoties ar Farmaceitiskās darbības atbilstības 
novērtēšanas nodaļas ekspertiem, nodaļa nodrošināja 
Farmācijas likuma 10. panta 12., 121., 122., 123., 16.punktā 
un Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumu 
Nr.537 „Zāļu valsts aģentūras nolikums” 4.10.apakšpunktā 
deleģētās funkcijas izpildi, proti, vērtēja farmaceitiskās 
darbības uzņēmumu atbilstību, pārbaudīja zāļu ražošanas 
vai importēšanas un aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas 
uzņēmumu un zāļu lieltirgotavas atbildīgās amatpersonas 
kvalifikācijas un pieredzes atbilstību normatīvos aktos 
par zāļu ražošanu un izplatīšanu noteiktām prasībām, 
kā arī izvērtēja iesniegtos dokumentus un sagatavoja 
lēmumus aktīvo vielu ražotāju, importētāju un izplatītāju 
reģistrācijas veikšanai un apliecību saņemšanai.

2015. gadā nodaļas tiešajos pienākumos ietilpa 
dokumentācijas, kas saistīta ar farmaceitiskās darbības 
uzņēmumu atbilstības vērtēšanu un licencēšanu, 
apkopošana, licencēto aptieku, zāļu lieltirgotavu, 
zāļu ražošanas vai importēšanas uzņēmumu, aktīvo 
farmaceitisko vielu ražošanas uzņēmumu iesniegtās 
informācijas uzglabāšana, speciālo atļauju (licenču) 
farmaceitiskai darbībai izgatavošana, regulāra datu 
aktualizēšana par izsniegtām speciālām atļaujām 
(licencēm) farmaceitiskai darbībai pēc Aģentūras 
lēmumu pieņemšanas par vispārēja tipa aptieku 
izveidošanas un pārvietošanas gadījumiem, speciālās 
darbības nosacījuma – zāļu izgatavošanas aptiekā 
vai strādā visu diennakti – uzsākšanas gadījumiem, 
ievietojot šo informāciju Aģentūras tīmekļa vietnē  
www.zva.gov.lv. Nodaļa sniedza regulārus pārskatus par 
izsniegtajām, pārreģistrētajām, apturētajām, anulētajām 
licencēm farmaceitiskajai darbībai Veselības inspekcijai, 
Latvijas Farmaceitu biedrībai, Pārtikas un veterinārajam 
dienestam un Valsts ieņēmumu dienestam.

Pirms Aģentūras lēmuma par speciālas atļaujas 
(licences) izsniegšanas, pārreģistrācijas, apturēšanas 
vai anulēšanas pieņemšanas, Farmaceitiskās darbības 
uzņēmumu licencēšanas komisijā (turpmāk  Komisija) 



Z Ā Ļ U  V A L S T S  A Ģ E N T Ū R A S  G A D A  P Ā R S K A T S  2 0 1 5 

19

tika izskatīti ar licencēšanu saistītie jautājumi. Komisijas 
lēmumiem bija ieteikuma raksturs, un tā darbojās saskaņā 
ar Aģentūras direktora saskaņotu reglamentu. Komisijas 
sēžu organizatoriskā sagatavošana un protokolēšana ir 
nodaļas kompetencē, un 2015. gadā tika sasauktas 15 
Komisijas sēdes.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 2. augusta 
noteikumu Nr.610 „Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma 
kritēriji” (turpmāk – Noteikumi Nr.610) un Noteikumu Nr. 
800 prasībām tiek izvērtēti iesniegumi jaunu vispārēja 
tipa aptieku vai aptieku filiāļu atvēršanas vai aptieku 
pārvietošanas gadījumos. 2015. gadā komersanti, kuri 
ieguvuši licenci, turpināja iesniegt iesniegumus par jaunu 
vispārēja tipa aptieku un jau esošu vispārēja tipa aptieku 
pārvietošanas gadījumiem. Aģentūra attiecīgi veica 
jaunu farmaceitiskās darbības vietu pārbaudi atbilstoši 
aptieku izvietošanas kritērijiem un apstiprināšanu. 
Aģentūra attiecībā uz jaunu farmaceitiskās darbības 
vietu apstiprināšanu vispārēja tipa aptiekām pieņēma 89 
lēmumus. Pārskata gadā aģentūra turpināja sadarboties 
ar valsts aģentūru „Latvijas Ģeotelpiskā informācijas 
aģentūra” precīzu attālumu mērīšanai starp vispārēja 
tipa aptiekām (nosūtīti 15 pieprasījumi), pašvaldībām 
(tai skaitā,  būvvaldēm) (nosūtīti 8 pieprasījumi), lūdza 

sniegt informāciju par iedzīvotāju skaitu un plānoto 
vispārēja tipa aptieku telpu nodošanu ekspluatācijā 
faktu. Noteikumi Nr. 610 nosaka, ka pašvaldībai, veicot 
farmaceitiskās aprūpes pieejamības izvērtējumu 
konkrētajā apdzīvotajā vietā, ir tiesības iesniegt aģentūrā 
iesniegumu par vispārēja tipa aptiekas vai diennakts 
aptiekas nepieciešamību tādā apdzīvotā vietā, kurā jau 
ir pietiekams vispārēja tipa aptieku skaits un kurā nav 
funkcionējošas vispārēja tipa diennakts aptiekas vai citas 
aptiekas atrodas tālāk par trīs kilometriem. Pēc Krāslavas 
pilsētas domes lūguma aģentūra veica farmaceitiskās 
aprūpes pieejamības izvērtējumu konkrētajā apdzīvotajā 
vietā, kurā bija nepieciešama vispārēja tipa diennakts 
aptieka.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 25. 
jūnija noteikumu Nr.344 „Aktīvo vielu importēšanas 
un izplatīšanas kārtība” (turpmāk  Noteikumi Nr.344) 
prasībām, kuri nosaka reģistrēšanas kārtību aktīvo 
vielu ražotājiem, importētājiem un izplatītājiem, nodaļa 
turpināja reģistrācijas apliecību izsniegšanu un datu 
ievadīšanu EudraGMDP datu bāzē. Nodaļa šo jautājumu 
izvērtēšanā sadarbojās ar Farmaceitiskās darbības 
atbilstības novērtēšanas nodaļu. 2015. gadā aģentūra 
pieņēma 9 lēmumus par aktīvo vielu ražotāju, importētāju 

LICENCES FARMACEITISKĀS DARBĪBAS UZŅĒMUMIEM
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un izplatītāju pārbaudes veikšanu, reģistrāciju vai 
pārreģistrāciju, izsniedzot reģistrācijas apliecības, ie
vietojot šo informāciju aģentūras tīmekļa vietnē  
www.zva.gov.lv un ievadot datus EudraGMDP datu bāzē. 

Aģentūrā 2015. gadā tika saņemts 1441 iesniegums un 
papildu dokumentācija, sniegtas 50 atbildes (informācijas 
pieprasījumu) vēstules, veikta atbilstības novērtēšana 
149 vispārēja un slēgta tipa aptieku dokumentācijā, 
sadarbībā ar Farmaceitiskās darbības atbilstības 
novērtēšanas nodaļu veikta atbilstības vērtēšana 16 
zāļu lieltirgotavās, 10 zāļu ražošanas vai importēšanas 
uzņēmumos un to dokumentācijā, sagatavoti 149 
aptieku atbilstības novērtēšanas atzinumi, 515 lēmumi 
par speciālo atļauju (licenču) farmaceitiskai darbībai 

izsniegšanu, pārreģistrēšanu, apturēšanu, anulēšanu, 
lietas izskatīšanas termiņa pagarināšanu; pārreģistrētas 
un farmaceitiskās darbības uzņēmumiem izsniegtas 
386 speciālās atļaujas (licences) farmaceitiskai darbībai 
(no tām: 330 aptiekām, 44 zāļu lieltirgotavām, 10 zāļu 
ražošanas vai importēšanas uzņēmumiem, diviem 
uzņēmumiem, kas ražo aktīvās farmaceitiskās vielas). 
2015. gadā Aģentūra pieņēma lēmumus par speciālo 
atļauju (licenču) izsniegšanu 4 jaunām vispārēja tipa 
aptiekām, 9 zāļu lieltirgotavām.

Aģentūras interaktīvajā Aptieku kartē tīmekļa 
vietnē www.zva.gov.lv regulāri tiek nodrošināta aktuāla 
informācija par vispārēja tipa aptiekām Latvijas teritorijā.
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ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRAS BUDŽETA FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS

Nr. 
p.k. Finanšu līdzekļi

Budžeta
izpilde LVL
2013. gadā

Budžeta
izpilde EUR
2014. gadā

2015. gads

Apstiprinātā
 tāme,  
EUR

Budžeta 
izpilde,  

EUR

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 3 803 400 5 452 798 4 856 107 5 170 617

1.1. Maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieņēmumi

3 802 586 5 421 136 4 856 107 5 127 338

1.2. Valsts budžeta transferti 814 31 662 43 279

2. Izdevumi (kopā) 3 769 903 5 111 696 5 439 452 4 858 019

2.1. Uzturēšanas izdevumi 3 593 260 4 422 829 4 447 027 4 064 523

2.1.1. Kārtējie izdevumi 2 777 162 3 809 713 4 447 027 4 064 523

2.2. Uzturēšanas izdevumi transferti 816 098 613 116

2.3. Izdevumi kapitālieguldījumiem 176 643 688 867 992 425 793 496

Finansiālā bilance 33 497 341 102 583 345 312 598

Naudas līdzekļi   33 497   341 102 583 345 312 598

Maksas pakalpojumu un citu pašu 
ieņēmumu naudas līdzekļu atli
kuma pārmaiņu palielinājums() vai 
samazinājums(+)

33 497 341 102 583 345 312 598

3. ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRAS BUDŽETA 
FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Rīgā

Dokumenta datums ir tā 

elektroniskās parakstīšanas laiks       Nr.1/2015

Zāļu valsts aģentūrai
Ziņojums par finanšu pārskatu

Mēs esam veikuši Zāļu valsts aģentūras (turpmāk tekstā „Aģentūra”) 2015. gada finanšu pārskata revīziju. 
Revidētais 2015. gada finanšu pārskats ietver:

1. 2015. gada 31. decembra pārskatu par Aģentūras finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 “Bilance”, 

2. 2015. gada pārskatu par Aģentūras darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.43, 

3. Aģentūras pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2015. gadu – veidlapa Nr.41,

4. Aģentūras naudas plūsmas pārskatu par 2015. gadu – veidlapa Nr.2NP,

5. finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2013.gada 
15.oktobra noteikumu Nr.1115  “Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības 
uzskaites pamatprincipu aprakstu, pārskatu skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budžeta izpildi. 

Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu

Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu 
saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr.1115  “Gada pārskata 
sagatavošanas kārtība”  nosacījumiem, kā arī finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas 
būtiskas neatbilstības, sagatavošanu.

Revidentu atbildība

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo finanšu pārskatu. 
Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums 
jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu 
pārskatā nav būtisku neatbilstību.

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatā uzrādītajām 
summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidentu profesionālu vērtējumu, 
ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot 
šo riska novērtējumu, revidenti ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata 
sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas 
revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. 

Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības uzskaites principu un vadības veikto grāmatvedības aplēšu 
pamatotības izvērtējumu, kā arī finanšu pārskata vispārējā izklāsta izvērtējumu.

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu atzinuma ar iebildi 
izteikšanai.
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Pamatojums atzinumam ar iebildi

Uz 31.12.2014. nebija veikts pabeigtības pakāpes izvērtējums līgumiem par kuriem bija saņemti 100% 
avansa maksājumi 680 102 EUR apmērā, tādēļ mums nebija iespējams pārliecināties par aprēķināto 
uzkrāto ieņēmumu lielumu no šiem līgumiem, bet pēc mūsu aplēsēm šī summa būtiski ietekmē 2014.gada 
ieņēmumus.

Atzinums ar iebildi

Mūsuprāt, izņemot šī ziņojuma sadaļā „Pamatojums atzinumam ar iebildi” minēto apstākļu iespējamo 
ietekmi, iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par ZĀĻU VALSTS 
AĢENTŪRAS finansiālo stāvokli 2015. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un 
naudas plūsmām 2015. gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra 
noteikumu Nr.1115  “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”  nosacījumiem.

Apstākļu akcentējums

Mēs vēršam uzmanību uz to ka 

a. Grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstā un Finanšu pārskatu skaidrojumos daudzi 
skaidrojumi atkārtojas, bet bilances posteņu izmaiņas skaidrotas nepilnīgi.

b. Finanšu pārskata grāmatvedības pamatprincipu aprakstā un Finanšu pārskatu skaidrojumos 
Piezīmēm Nr.2.3. un Nr.5.9.1. nav pienācīgi skaidroti uzkrāto ieņēmumu veidošanas principi un 
to uzrādīšanas kārtība finanšu pārskatos. Zāļu valsts aģentūra, saskaņā ar Veselības ministrijas 
(18.12.2015 Rīkojums Nr.191) apstiprināto Grāmatvedības politiku (193. un 3805.punkts), ilgtermiņa 
līgumiem aprēķina uzkrātos ieņēmumus pēc pārskata gadā veikto darbu izpildes pakāpes. 
Uz 31.12.2014. ir aprēķināti “uzkrātie ieņēmumi” 1 672 252 EUR apmērā un, pamatojoties uz 
Grāmatvedības politikas 197.punktu, kas nosaka, ka “Debitoru prasību, parādu un avansa atlikumus 
bilancē norāda neto vērtībā”, Aģentūra 31.12.2014. ir samazinājusi bilances aktīvā debitoru sastāvā 
iegrāmatotos  “uzkrātos ieņēmumus” un bilances pasīvā “saņemtos avansus” par 1 422 888 EUR. Uz 
31.12.2015. ir aprēķināti “uzkrātie ieņēmumi” 1 424 225 EUR apmērā un par šo summu, neizrakstot 
rēķinus par izpildītiem darbiem, Aģentūra 31.12.2015. ir samazinājusi bilances aktīvā “uzkrātos 
ieņēmumus” un bilances pasīvā “nākamo periodu ieņēmumus”. Nākamo periodu ieņēmumi ir atzīti, 
samazinot samaksātos avansus, nepietiekoši skaidrojot nākamo periodu ieņēmumu veidošanas un 
atzīšanas principus. 

Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2015. gadu, kas atspoguļots gada pārskata sadaļā 
Vadības ziņojums  ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 
2015. gada finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.

SIA „Auditorfirma Padoms”
Licence Nr. 68

____________________________________
Vaira Šķibele
Valdes priekšsēdētāja
Zvērināta revidente 
Sertifikāts Nr. 24

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU  
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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Zāļu valsts aģentūras darbības stratēģija 2014.
2016. gadam ir darbības plānošanas dokuments, kas 
ir izstrādāts atbilstoši Publisko aģentūru likuma un 
Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa instrukcijas 
Nr.3 „Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas 
darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu” prasībām. 
Stratēģija ir apstiprināta ar Veselības ministrijas 2013. 
gada 5. septembra rīkojumu Nr.158, un katru gadu tā 
tiek aktualizēta atbilstoši likumam par valsts budžetu 
kārtējam gadam.

Stratēģijā norādīts aģentūras: 

• darbības pilnvarojums, 

• mērķis, 

• īstenotie darbības virzieni un uz tiem attiecināmie 
pakalpojumi, 

• prioritātes.

Saskaņā ar stratēģiju Zāļu valsts aģentūras darbības 
mērķis ir īstenot kvalitatīvus un pamatotus pakalpojumus 
veselības aprūpē izmantojamo ārstniecības līdzekļu, 
cilvēka asiņu, audu, šūnu un orgānu ieguves un 
izmantošanas vietu, kā arī farmaceitiskās darbības 
uzņēmumu novērtēšanā atbilstoši valsts un sabiedrības 
interesēm veselības aprūpes nozarē. 

Aģentūra ir noteikusi trīs prioritātes, kuras ir nozīmī
gas Stratēģijas plānošanas un ieviešanas periodā 
sabiedrības veselībai, kā arī aģentūras tālākai attīstībai 
un pakalpojumu uzlabošanai: 

• veicināt nacionālā zāļu tirgus ilgtspējīgu attīs
tību; 

• nodrošināt priekšnosacījumus drošai un 
racionālai zāļu, medicīnisko ierīču, audu, šūnu, 

orgā nu, asins un tā komponentu lietošanai; 

• pilnveidot aģentūras darba efektivitāti. 

4.1. PUBLISKĀ IEPIRKUMA UN 
SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS 
NODROŠINĀŠANA

Publiskā iepirkuma un saimnieciskās darbības 
nodrošināšanu Zāļu valsts aģentūrā veic Iepirkumu 
un infrastruktūras nodrošinājuma nodaļa, kuras darbī
bas mērķis ir kompetences ietvaros nodrošināt priekš
noteikumus un apstākļus visu aģentūras struktūrvienību 
sekmīgam darbam.

ZVA Iepirkumu un infrastruktūras nodrošinājuma 
nodaļas nozīmīgākās funkcijas ir:

• publisko iepirkumu organizēšana;

• mantisko vērtību pārvaldība un darba 
aizsardzības pasākumu organizēšana;

• aģentūras īpašumā esošo ēku kompleksu un 
teritoriju Jersikas ielā 15 un citu nomāto īpašumu 
apsaimniekošana;

• aģentūras autotransporta parka uzturēšana un 
tā pakalpojumu sniegšana;

• aģentūras infrastruktūras (elektroapgāde, 
ūdens ap gāde, kanalizācijas un apkures sistēma, 
sa  karu tīkls, ventilācijas sistēma, apsardzes un 
uguns drošības signalizācija) nepārtrauktas dar
bības nodrošināšana.

2015. gadā ZVA izsludināja 16 iepirkuma proce
dūras. Tajās piedalījās 30 pretendenti. Veiktās publiskās 
iepirkumu procedūrās tika noslēgti piegāžu un pakal

4. ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRAS 
VISPĀRĒJĀ PĀRVALDĪBA
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pojumu līgumi. Nozīmīgākie no tiem bija paredzēti infra
struktūras un pamatfunkciju nodrošināšanai, tādām kā:

• telpu un teritorijas ikdienas uzkopšana un uz

turēšana;

• testēšanas iekārtas iegāde Zāļu ekspertīzes 
laboratorijas vajadzībām;

• ZVAIS (ZVA informācijas sistēma) papil dināšanai 
un uzturēšanai;

• disku masīva paplašināšanai un moder nizācijai.

4.2. JURIDISKAIS NODROŠINĀ
JUMS UN NORMATĪVO AKTU 
IZSTRĀDE

Zāļu valsts aģentūras Juridiskās nodaļas darbības 
mērķis ir uzlabot un veicināt administratīvā procesa 
ievērošanu un izpildi iestādē, lai Zāļu valsts aģentūras 
pieņemtie lēmumi būtu izsvērti, tiesiski un atbilstu 
normatīvo aktu prasībām, kā arī nodrošināt tās interešu 
aizstāvību tiesās, tādējādi nepieciešamības gadījumā 
atkārtoti apstiprinot administratīvā procesa ietvaros 
pieņemto ZVA lēmumu tiesiskumu.

Zāļu valsts aģentūra 2015. gadā sadarbībā ar 
Veselības ministriju izstrādāja priekšlikumus grozījumiem 
vairāk nekā desmit tiesību aktos. Lai pilnveidotu zāļu 
izplatīšanas uzraudzību, prasības marķējumam un zāļu 
ražošanai, Zāļu valsts aģentūra sniedza priekšlikumus:

• Ministru kabineta 2006. gada 17. janvāra 
noteikumiem Nr. 57 ”Noteikumi par zāļu mar
ķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai 
izvirzāmajām prasībām”;

• Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija no

teikumiem Nr. 416 ”Zāļu izplatīšanas un kva
litātes kontroles kārtība”;

• Ministru kabineta 2005. gada 25. oktobra 
noteikumiem Nr. 803 ”Noteikumi par zāļu cenu 
veidošanas principiem”;

• Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija 
noteikumiem Nr. 436 ”Zāļu ievešanas un iz ve
šanas kārtība”;

• Ministru kabineta 2006. gada 18. aprīļa no
teikumiem Nr. 304 ”Noteikumi par zāļu ra
žošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu 
atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām 
un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā 
zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas 
ražošanas prakses sertifikātu”. 

Zāļu valsts aģentūra sadarbībā ar Veselības 
ministriju izstrādāja priekšlikumus Zāļu valsts aģentūras 
maksas pakalpojumu cenrāža gro zījumiem, kā rezultātā 
Ministru kabinetā 2015. gada 22. decembrī tika pieņemti 
noteikumi Nr. 785 ”Grozījumi Ministru kabineta 2013. 
gada 17. septembra noteikumos Nr. 873 ”Zāļu valsts 
aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis”, kas paredz 
vairākas izmaiņas un atvieglojumus zāļu reģistrācijas 
apliecības īpašniekiem no 2016. gada: turpmāk Zāļu 
valsts aģentūra varēs izskatīt iesniegumus un pieņemt 
lēmumus par zāļu reģistrācijas īpašnieku atbrīvošanu 
no zāļu pēcreģistrācijas uzturēšanas gada maksas, 
ja zāļu apgrozījums iepriekšējā kalendāra gadā nebūs 
pārsniedzis 3000 eiro, kā arī piemēros atlaidi 90% apmērā 
no zāļu reģistrācijas maksas nacionālajā reģistrācijas 
procedūrā par iesnieguma un pievienotās dokumentācijas 
ekspertīzi zāļu reģistrācijai pēc būtības līdzīgām zālēm 
– ģenēriskām zālēm vai līdzīgām bioloģiskas izcelsmes 
zālēm.

EMACOLEX sanāksmes dalībnieki Rīgā, 2015. gada 6.maijā
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Kopumā no visiem 11 938 Zāļu valsts aģentūras 
pieņemtajiem lēmumiem 2015. gadā tika atcelti 
divi, kas ir 0,017% no visiem lēmumiem. 

Lai nodrošinātu veiksmīgu Zāļu valsts aģentūras 
iesaistīšanos Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības 
Padomē norisē 2015. gada pirmajā pusē, Zāļu valsts 
aģentūras Juridiskā nodaļa piedalījās ar Veselības 
ministrijas 2014. gada 19. marta rīkojumu Nr. 40 “Par darba 
grupu apstiprināšanu Latvijas prezidentūras Eiropas 
Savienības Padomē īstenošanai Veselības ministrijas 
kompetencē esošajos jautājumos” apstiprinātās 
EMACOLEX (European Medicines Agencies Cooperation on 
Legal and Legislative Issues, Eiropas zāļu aģentūru juridisko 
jautājumu sadarbības grupa) sanāksmes 2015.gada 
5., 6. un 7.maijā organizēšanā. EMACOLEX sanāksme 
tika organizēta, ņemot vērā Eiropas Zāļu aģentūras un 
citu Eiropas valstu zāļu aģentūru un farmācijas jomas 
kompetento iestāžu iepriekšējo sadarbības praksi un 
nosacījumus, kā arī, izvērtējot šīs darba grupas prioritātes, 
aktualitātes un iepriekšējo sanāksmju tradicionālo formu. 
Sanāksmē piedalījās 55 dalībnieki. 

4.3. PERSONĀLS UN PERSONĀLA 
VADĪBA

Personāla vadības funkcijas aģentūrā veic 
Administratīvo resursu vadības un dokumentu pārvaldības 
nodaļa, risinot personāla vadības jautājumus, nodrošinot 
personāla piesaistes, atlases, vērtēšanas un attīstības 
darba procesus, kā arī kārtojot ar personāla jautājumiem 
saistīto dokumentāciju.

2015. gada nogalē aģentūrā faktiski strādāja 135 
ierēdņi un darbinieki, kopumā civildienesta un darba 
tiesiskajās attiecībās bija 142 strādājošie. Attēlā 
atspoguļots strādājošo skaits laikā no 2010. līdz 2015. 
gadam.

2015. gadā darbu aģentūrā uzsākuši 11 jaunie 
darbinieki (4 ierēdņi un 7 darbinieki), savukārt civildienesta 
vai darba tiesiskās attiecības izbeigtas ar 22 personām 
(11 ierēdņi un 11 darbinieki). Vidējais personāla mainības 
rādītājs ir 16 % (personāla mainība = atlaisto darbinieku 
skaits noteiktā laika periodā / vidējais darbinieku skaits 
noteiktā laika periodā). Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 
tas ir palielinājies par 6%, tomēr tas atbilst Zāļu valsts 
aģentūras Personāla vadības stratēģijā 2014.–2017. 
gadam noteiktajiem kritērijiem.

Lai veiksmīgi pildītu aģentūras funkcijas, nepie
ciešami izglītoti, kompetenti un augsti kvalificēti 
speciālisti. ZVA strādājošo sadalījums pēc izglītības 

līmeņa atspoguļots attēlā. Kopējais aģentūrā strādājošo 
izglītības līmenis ir augsts – 121 darbiniekam jeb 89% ir 
augstākā izglītība, no tiem četri ir ieguvuši doktora grādu.

Viens no aģentūras personāla politikas pamat
principiem ir strādājošo motivēšana kvalifikācijas 
cel šanai. Lai to īstenotu, balstoties uz personāla 

DARBINIEKU IEDALĪJUMS PĒC IZGLĪTĪBAS 2015. 
GADĀ

FAKTISKI STRĀDĀJOŠIE NO 2010.GADA LĪDZ 
2015.GADAM
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ikgadējās novērtēšanas procesā identificētajām mācību 
vajadzībām, 2015. gadā aģentūras ierēdņi un darbinieki 
(turpmāk – darbinieki) kvalifikācijas paaugstināšanas 
nolūkos ir piedalījušies 531 mācību pasākumā, tai 
skaitā 67 starptautisku organizāciju rīkotos semināros, 
konferencēs un forumos. Personāla attīstības pasākumu 
pēdējo gadu statistiskie rādītāji ir redzami attēlā.

Aģentūras darbiniekiem 2015. gadā ir no drošināta 
teorētiskā un praktiskā apmācība par ugunsdrošību 

DARBINIEKU IEDALĪJUMS PĒC VECUMA UN 
DZIMUMA 2015. GADĀ

– apmācīti 107 darbinieki, semināru par informācijas 
drošības pārvaldības aktualitātēm (ISO 27001 prasību 
izpildei) apmeklējuši 130 darbinieki, un semināru par 
lobēšanas, korupcijas un interešu konflikta jautājumiem 
apmeklējuši 32 darbinieki. Ņemot vērā aģentūras ekspertu 
zināšanas un kvalifikāciju, pamatojoties uz aģen tūras un 
Eiropas institūciju noslēgtiem līgumiem, 2015. gadā 27 
eksperti un 2 atbalsta darbinieki ir piedalījušies Eiropas 
institūciju deleģētu uzdevumu izpildē. 

4.4. INTEGRĒTĀ PĀRVALDĪBAS 
SISTĒMA

2015. gada nogalē Zāļu valsts aģentūrā tika veikti 
resertifikācijas auditi, kuru rezultātā tika iegūti sertifikāti, 
kas apliecina, ka organizācijas pārvaldības sistēma 
atzīta par atbilstošu starptautiskajiem standartiem 
ISO 9001:2009 un ISO 27001:2013. Sertificētā sfēra 
ietvēra šādas funkcijas – zāļu un medicīnisko ierīču 
reģistrācijas un pēcreģistrācijas dokumentu ekspertīze, 
zāļu kvalitātes ekspertīze, farma kovigilance un 
medicīnisko iekārtu vigilance, speciālo atļauju (licenču), 
atļauju un reģistrācijas apliecību izsniegšana atbilstoši 
pilnvarojumam, ar to saistītās dokumentācijas ekspertīze, 
infor mācijas apkopošana un publicēšana atbils toši 
pilnvarojumam.

ZVA Zāļu ekspertīzes laboratorijai pēc 2015. gada 10. 
jūnija Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja uzraudzības 
vizītes tika saglabāta akreditācija atbilstoši LVS EN ISO/
IEC 17025:2005 standarta prasībām.

PERSONĀLA KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS STATISTIKA NO 2009. LĪDZ 2015. GADAM
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migrācijas projekts uz jaunāku datu bāzes versiju. 
2015. gadā pabeigta ZVAIS vielu saraksta klasifikācija 
pēc vairākām pazīmēm, nodrošinot aktuāla zāļu vielu 
saraksta publicēšanu arī mājaslapā. Tika paplašināta 
un pilnveidota arī Veselības ministrijas un nozares 
iestāžu izmantotā ZVA IT infrastruktūra, kā arī ieviests 
divfaktoru autentifikācijas risinājums un paplašināta 
lokālā da tortīkla infrastruktūra, un modernizēta 
datortehnika. 

2015. gadā tika veikts informācijas sistēmu drošības 
audits, realizēti pasākumi identificēto risku mazināšanai, 
kā arī veikta darbinieku apmācība IT drošības jautājumos 
un ieviesta CERT.LV IT drošības apdraudējumu agrās 
brīdināšanas sistēma. Turpinās sadarbība informācijas 
apmaiņā ar dažādām Eiropas institūcijām, citu valstu 
kompetentām iestādēm, izmantojot kopīgos IT un datu 
apmaiņas risinājumus, piemēram, tādus kā Eiropas 
klīnisko pētījumu datu bāzi EudraCT, drošu epastu un 
datu apmaiņas sistēmu Eudralink, farmokovigilances 
sistēmu EudraVigilance, telemātikas terminu datubāzi 
EUTCT, Eiropas medicīnisko ierīču datu bāzi EUDAMED, 
CTS (Communication and Tracking system) risinājumu zāļu 
savstarpējas atzīšanas reģistrācijas procedūrām, Eiropas 
kopējo zāļu reģistrācijas dokumentācijas iesniegšanas 
portālu CESP (Common European Submission Platform) 
utml.

4.6. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA
Zāļu valsts aģentūra ir Eiropas valstu zāļu aģentūru 

tīkla dalībniece, un aģentūras funkciju un uzdevumu 
veiksmīga realizācija ir cieši saistīta ar dalību vienotā 
Eiropas zāļu aģentūru tīklā – sadarbojoties EMA, Eiropas 
Komisijai un vairāk nekā 47 farmācijas jomu regulējošām 
iestādēm Eiropas Ekonomikas zonā. Šis sadarbības 
tīkls sniedz EMA pieeju plašam ekspertu lokam, ļaujot 
tai nodrošināt labāko iespējamo zinātnisko ekspertīzi 
zāļu regulēšanai Eiropas Savienībā. Nacionālo valstu 
eksperti piedalās EMA darbā kā dalībnieki darba grupās 
un zinātnisko padomdevēju grupās, kā arī zinātniskajās 
komitejās.

Lai spētu pilnvērtīgi iesaistīties Eiropas kopējās 
darba procedūrās, kas Latvijas aģentūrai ir papildu 
atbildība un pienākums, nenoliedzami ir nepieciešami 
kvalificēti cilvēkresursi, kā arī finanšu resursi. ZVA 
darbinieki 2015. gadā ir bijuši iesaistīti sadarbībā ar ES 
Komisiju un Padomes darba grupām, Eiropas Komisijas 
Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorātu 
(DG SANTE), PVO, The Uppsala monitoring centre 
(UMC), Eiropas Farmakopejas komiteju, PIC/S, European 

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 
15. decembra Direktīvas 2010/84/ES prasībām un Labas 
farmakovigilances prak ses (Good Pharmacovigilance 
Practice GVP) pra sībām – 2015. gadā tika veikts Latvijas 
far ma ko vigilances sistēmas audits, ziņojums Eiropas 
Komisijai tika iesniegts 2015. gada 21. septembrī.

Zāļu valsts aģentūra pastāvīgi pilnveido un uzlabo 
integrētās pārvaldības sistēmu, ieviešot jaunākās 
izmaiņas ISO standartu prasībās, iesaistot iespējami lielu 
skaitu ZVA darbinieku.

Reizi četros gados notiek Eiropas zāļu aģentūru 
sav starpēja salīdzināšana (Benchmarking) pēc iepriekš 
definētiem kritērijiem šādās jo mās: organizācija un vadība, 
kvalitātes va dī bas sistēma, zāļu reģistrācijas process, 
farma ko vi  gilance, sadarbība ar klientiem, atbilstības no
vērtēšana. 2014. gada 26. oktobrī tika sagatavots BEMA 
III (trešā cikla) ziņojums, kurā Zāļu valsts aģentūra 
saņēma pozitīvu vērtējumu.

Īstenojot ZVA stratēģisko audita plānu, 2015. gadā 
tika veikti iekšējie auditi dažādās jo mās – personāla un 
dokumentu pārvaldība, farmako vigilance, zāļu ievešana, 
izvešana, Zāļu ekspertīzes laboratorijas procedūras, u.c.

Zāļu valsts aģentūra ir definējusi pamatdarbības 
procesu rādītājus, kuri tiek apkopoti un analizēti Kvalitātes 
rokasgrāmatā noteiktajos termiņos (reizi ceturksnī, reizi 
pusgadā, reizi gadā). 2015. gada beigās tika izveidots 
Zāļu valsts aģentūras Vadības pārskats, kurā apkopoti 
dati gada griezumā.

4.5. INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU 
ATTĪSTĪBA

2015. gadā tika turpināta Zāļu valsts aģentūras 
infor mācijas sistēmu un informācijas tehnoloģiju ri
sinājumu attīstība un pilnveidošana, kā arī pieejamības 
nepārtrauktības un pārvaldības uzlabošana. 2015. gadā 
tika pilnveidota elektronisko dokumentu vadības sistēmas 
elektronisko dokumentu parakstīšanas funkcionalitāte, 
kā arī uzsākta sistēmas integrācijas risinājuma izstrāde. 

Latvijai esot prezidējošai valstij Eiropas Savienības 
Padomē, ZVA tīmekļa vietnē tika publicēta un no drošināta 
informācija aģentūras rīkoto Latvijas prezidentūras 
sanāksmju dalībniekiem. Pārskata ga da laikā tika 
pilnveidota Zāļu reģistra informācijas at spoguļošana 
mājaslapā.

Informācijas sistēmā ZVAIS tika pilnveidoti infor
mācijas atlases un apstrādes algoritmi. Veiksmīgi ti
ka pabeigts uzsāktais informācijas sistēmas ZVAIS 
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Directorate for the Quality of Medicines&Healthcare 
(EDQM), kā arī Klīnisko pētījumu atbilstības pārbaudēs 
citu Eiropas zāļu aģentūru uzdevumā.

Lai aģentūra sniegtu klientiem atbilstošus pa
kalpojumus, un konsultētu dažādos regulatoros jau
tājumos, sadarbība ar citu valstu institūcijām, apmācība 
un pieredzes apmaiņa ir obligāts priekšnoteikums. 2015. 
gadā ZVA aktīvi darbojās darba dalīšanas procedūrās, 
piemēram, pediatrijas datu ekspertīzē, periodisko dro
šuma ziņojumu vērtēšanā, brīvprātīgā klīnisko pētījumu 
harmonizācijas procedūrā. Lai nodrošinātu augstu 
ekspertīzes kvalitāti, tika aicināti papildu eksperti no 
akadēmiskās vides – Latvijas universitātēm.

2015. gads Zāļu valsts aģentūrai arī aizritēja 
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Pa domē zīmē. 
Latvijā notika septiņas dažāda līmeņa farmācijas jomas 
regulatoru darba grupu sanāksmes:

• Eiropas zāļu aģentūru vadītāju sanāksme  
Meeting of the Heads of Medicines Agencies (HMA) 
– 4. un 5. februārī, 2015;

• Medicīnisko ierīču atbildīgo iestāžu sanāksme  
Meeting of the Competent Authorities for Medical 
Devices (CAMD) – 24. un 25. februārī, 2015;

• Cilvēkiem paredzēto zāļu savstarpējās atzīšanas 
un decentralizēto procedūru koordinācijas 
grupas sanāksme 

 Mee ting of the Co-ordination group for Mutual 
recognition and Decentralised proce dures – human 
(CMDh) – 6. un 7. maijā, 2015;

• Eiropas zāļu aģentūru sadarbības grupa 
juridiskajos jautājumos

 The European Medicines Agencies Coope ration on 
Legal and Legislative Issues (EMACOLEX) Meeting 
– 6. un 7. maijā, 2015;

• Eiropas zāļu aģentūru vadītāju kvalitātes vadītāju 
darba grupa 

 HMA Working Group of Quality Managers – 2. un 3. 
jūnijā, 2015; 

• Eiropas zāļu aģentūru vadītāju komunikācijas 
profesionāļu darba grupa 

 HMA Working Group of Communication Pro-
fessionals (WGCP) – 11. un 12. jūnijā, 2015;

• Eiropas zāļu aģentūru vadītāju klīnisko pētījumu 
veicināšanas darba grupa 

 HMA Clinical Trials Facilitation Group (CTFG) – 16. 
un 17. jūnijā, 2015.

 ZVA vadība 2015. gadā aktīvāk iesaistījās zāļu 
aģentūru vadītāju sadarbības tīkla organizācijā (the 
Heads of Medicines Agencies), pilntiesīgi piedaloties arī 
vadības grupas (the HMA Management Group) darbā. 
Darbs grupā ir devis iespēju proaktīvi iesaistīties dažādu 
jautājumu risināšanā, gatavojoties diskusijām ar Eiropas 
vai starptautiskām institūcijām. 

Jau vairākus gadus ZVA ir iesaistīta sadarbībā par 
medicīnisko ierīču un asiņu un to komponentu, audu un 
šūnu uzraudzību. ZVA ir kompetentā institūcija attiecībā 
uz medicīnisko ierīču reģistrāciju, klīniskās izpētes 
atļauju izsniegšanu un lietošanas drošuma uzraudzību. 

Eiropas zāļu aģentūru vadītāju sanāksmes dalībnieki Rīgā, 2015. gada 4.5.februārī
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ZVA atbildīgie speciālisti regulāri apmeklē Eiropas 
nacionālo medicīnisko ierīču kompetento institūciju 
pārstāvju sanāksmes. Tiek nodrošināta līdzdalība 
Competent Authorities for Medical Devices (CAMD), Central 
Management Committee (CMC) un Eiropas Komisijas 
Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta (DG 
SANTE) sanāksmēs.

Lai pārstāvētu Latvijas Republikas viedokli zāļu 
drošuma pārraudzības jautājumos ES, 2012. gadā ZVA 
vadība kļuva par jaunizveidotās EMA Farmakovigilances 
riska vērtēšanas komitejas (PRAC) dalībnieci. 2015. 
gadā mainījās Latvija pārstāvis PRAC komitejā – par 
jauno pārstāvi kļuva ZVA Zāļu reģistrācijas depar
tamenta Efektivitātes un drošuma izvērtēšanas no
daļas Farmakovigilances sektora vecākā eksperte Zane 
Neikena. Šī komiteja nodarbojas ar ES izplatīto me

dicīnisko produktu riskvadības jautājumiem, to vidū, 
uzraugot riska pārvaldības plānus un sistēmas gan 
nacionāli, gan centralizēti reģistrētām zālēm, novērtējot 
periodiski atjaunināmos drošuma ziņojumus, kā arī 
pildot padomdevēja lomu dažādos farmakovigilances 
jautājumos.

ZVA ir spēkā sadarbības līgums ar Igaunijas un 
Lietuvas zāļu aģentūrām, lai veicinātu ciešāku sadarbību 
starp Baltijas valstu zāļu aģentūrām. 2015. gada 3. 
septembrī  Lietuvā, Viļņā notika ikgadējā Baltijas valstu 
zāļu aģentūru pārstāvju sanāksme, kurā valstu eksperti 
pārrunāja turpmākas sadarbības aspektus, nozares 
aktualitātes un problēmas, kā arī citus jautājumus. Šajā 
sanāksmē tika parakstīta atjaunota Vienošanās par 
Baltijas vienota iepakojuma procedūru.
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2015. gadā ZVA nodrošināja komunikāciju ar ZVA 
sadarbības partneriem, sniedzot neatkarīgu un objektīvu 
informāciju par ZVA kompetencē esošiem jautājumiem 
gan profesionāļiem, gan arī plašākai sabiedrībai. Tajā 
skaitā nodrošināta komunikācija ar profesionālajām 
asociācijām un citām nevalstiskajām organizācijām, 
pacientu organizācijām un valsts institūcijām.

Zāļu valsts aģentūras sabiedrības informēšana un 
komunikācijas aktivitātes 2015. gadā tika veiktas saskaņā 
ar ”Zāļu valsts aģentūras komunikācijas stratēģiju 
2014.–2016. gadam” un ”Zāļu valsts aģentūras darbības 
stratēģiju 2014.–2016. gadam”. ZVA stratēģijā noteikto 
mērķu īstenošanai ir veicami trīs darbības virzieni, 
no kuriem viens ir informācijas virziens: nodrošināt 
sabiedrību un profesionāļus, kā arī sadarbības partnerus 
Latvijā un ārzemēs ar objektīvu, vispusīgu un aktuālu 
informāciju.

ZVA, īstenojot vienotās identitātes ieviešanu 
valsts pārvaldē, no 2015. gada 1. janvāra sāka lietot 
jaunu grafisko standartu – mazo paplašināto Latvijas 
Republikas valsts ģerboni un veselības nozarei piešķirto 
krāsu – oranžo, kas simbolizē veselību, vitalitāti, jaunību 
un sauli. Līdz ar to 2015. gadā tika veiktas izmaiņas visā 
ZVA  tīmekļa vietnes www.zva.gov.lv un sociālo tīklu 
profilu vizuālajā izskatā. 

PUBLICITĀTE MEDIJOS 
2015. gadā mediju pārstāvjiem tika sagatavotas 

un izplatītas 52 dažādas preses relīzes, kā arī sniegtas 
vairāk nekā 150 atbildes uz mediju jautājumiem. Tika 
sagatavotas un sniegtas arī atbildes uz iedzīvotāju 
jautājumiem, kā arī informācijas pieprasījumiem no 
Veselības ministrijas un tās iestādēm, kā arī ZVA klientiem 
– nozares komersantiem.

5. SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA  
UN KOMUNIKĀCIJA 

Viens no nozīmīgākajiem sabiedrības infor mēšanas 
tematiem 2015. gadā bija vienota logotipa ieviešana ES 
visām aptiekām, kas piedāvā iedzīvotājiem iegādāties 
zāles internetā, no 2015. gada 1. jūlija. Lai veiksmīgāk 
nodrošinātu komunikāciju,  ZVA piedalījās Eiropas mēroga 
kampaņas īstenošanā – sniedza informāciju par vienoto 
logotipu ne tikai preses relīzēs, bet arī, izmantojot video 
materiālu, banerus, viktorīnu par viltotam zālēm, attēlus 
un citus materiālus. Vienotā logotipa ieviešanu paredz 
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, kas attiecas 
uz cilvēkiem paredzētām zālēm, lai novērstu viltotu zāļu 
nokļūšanu legālas piegādes ķēdē. 

Informācijas uzskatāmākai sniegšanai 2015. gadā 
tika sagatavotas un izplatītas piecas infografikas: 

• ”Zini, ko Tu lieto, nelieto viltotas zāles!”

• ”Uzturoties saulē, lietojiet zāles piesardzīgi!”

• ”Zāļu uzglabāšana saulainā laikā”

• ”Zāļu patēriņa statistikas tendences 2014. gadā”

• ”Zāļu lietošana vienlaikus ar alkoholu ir bīstama!”

Infografikas tika izplatītas medijiem, ZVA in
formatīvajā izdevumā ”Cito!”, publicētas ZVA mājaslapā 
www.zva.gov.lv un izplatītas individuāli interesentiem. 
Sekojot līdzi Eiropas un Latvijas normatīvajam zāļu jomas 
regulējumam un vērtējot informāciju par drošu zāļu 
lietošanu, regulāri aktualizētas ziņas sociālajos tīklos 
Zāļu valsts aģentūras profilos ”Facebook”, ”Twitter” un 
”LinkedIn” latviešu un angļu valodā. ZVA komunikācijas 
aktivitāšu rezultātā 2015. gadā dažādos medijos pavisam 
bija 697 publikācijas, kurās minēta ZVA. 

Vienlaikus 2015. gada laikā tika veikta arī regulāra 
infor mācijas atjaunināšana ZVA mājaslapā www.zva.
gov.lv. Tehnoloģiju laikmetā mājaslapas uzturēšana ir ne 
tikai viens no izmaksu ziņā efektīvākajiem komunikācijas 
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MĀJASLAPAS WWW.ZVA.GOV.LV APMEKLĒTĀJI 
2015. GADĀ

ZVA SAGATAVOTIE IZDEVUMI 
Lai informētu ārstus, farmaceitus un citus veselības 

aprūpes speciālistus par aktualitātēm farmācijā un 
ZVA darbībā, kā arī par zāļu lietošanas drošumu, 2015. 
gadā sagatavoti vairāki informatīvie izdevumi. Kaut arī 
informāciju ārsti, farmaceiti un citi veselības aprūpes 
speciālisti var iegūt dažādos avotos, kā semināros 
un konferencēs, tā arī dažādu valstu profesionālajos 
izdevumos, ZVA drukātie izdevumi sniedz aktuālu, 
objektīvu, pārbaudītu un koncentrētu informāciju 
interesentiem, kas vēlas sekot līdzi svarīgākajiem 
notikumiem farmācijā un tās attīstībā. 

Jau par neatņemamu atbalstu ikdienas dar bam 
kļuvis ZVA informatīvais izdevums ārstiem, far maceitiem 
un citiem veselības aprūpes spe ciālistiem “Cito!”, kas 
sniedz daudzpusīgu un aktuālu informāciju par zāļu 
lietošanas drošumu. “Cito!” slejās nozares profesionāļi, 
tajā skaitā ZVA eksperti, dalās pieredzē, publicē rakstus 
par aktuāliem medicīnas jautājumiem, kā arī notiek 
viedokļu apmaiņa. Katrā “Cito!” numurā tiek publicēti 
grozījumi Latvijas Republikas Zāļu reģistrā un katram 
izdevuma numuram tiek pievienota veidlapa ”Ārstniecības 
personas, farmaceita ziņo jums par zāļu blakusparādību”, 
lai veicinātu ziņošanu par zāļu blaknēm. 2015. gadā tika 
izdoti četri izdevuma ”Cito!” numuri. 

Oficiāls un neatkarīgs informācijas avots ārstiem 
un farmaceitiem ir Latvijas Republikas Zāļu reģistrs, 
kurā apkopota informācija par nacionālā, savstarpējās 
atzīšanas procedūrā, decentralizētā procedūrā, 
centralizēti reģistrētām un paralēli importētām zālēm. 
Papildus grāmatai sagatavots Zāļu reģistra elektroniskais 
izdevums ar zāļu aprakstiem un lietošanas instrukcijām 
USB datu nesējā. Tajā izveidota ērta informācijas 
meklēšanas forma. Lai to izmantotu ikdienas darbā, 
nav nepieciešams internets. Zāļu reģistra elektroniskajā 

kanāliem, bet arī ļauj sniegt informāciju nepastarpināti 
mērķauditorijai, kas izmanto internetu. 

ZVA mājaslapa 2015. gadā, saskaņā ar ”Google 
Analytics” statistikas datiem, apmeklēta 466 073 reizes. 
Mājaslapas uzturēšana ir efektīvs veids, kā ikvienam 
sabiedrības pārstāvim nodrošināt oficiālu un operatīvu 
informāciju par ZVA darbību un aktualitātēm nozarē. 

2015. gadā plānota ZVA mājaslapas sadaļu 
izkārtojuma, funkcionalitātes un dizaina pār veide, lai 
nodrošinātu uz lietotāja vajadzībām orientētu informācijas 
pasniegšanu dažādām ZVA mērķauditorijām atsevišķās 
mājaslapas sadaļās – veselības aprūpes speciālistiem, 
reģistrācijas apliecības īpašniekiem un pacientiem.

Temats Publikāciju piemēri

Zāļu blaknes un 
lietošanas drošums 

• LTV1 raidījums ”Ceturtā studija”: Medikamentu blakusparādības. 29.04.2015.
• Medicine.lv: Zāļu uzglabāšana saulainā laikā. 08.06.2015. 
• Diena.lv: Zāļu lietošana – atbildīgs process. 04.10.2015. 
• Lvportals.lv: Zāļu lietošana vienlaikus ar alkoholu ir bīstama. 17.12.2015.

Zāļu patēriņš • Db.lv: Zāļu lieltirgotavas audzējušas pārdošanas apjomus. 17.03.2015. 
ZVA notikumi • LR1 Ziņas: Rīgā pulcēsies Eiropas Zāļu aģentūru vadītāji. 03.02.2015. 

• LETA, Diena.lv: Zāļu valsts aģentūru vadīs pašreizējais direktora vietnieks 
Svens Henkuzens. 02.11.2015. 

Vienots logo tips inter
neta ap tiekām ES

• BNS, La.lv: Eiropas Savienībā no 1. jūlija vienots logo interneta aptiekām. 
01.07.2015.
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izdevumā ietvertais zāļu apraksts palīdz ārstam un 
farmaceitam izvēlēties pacientam piemērotākās zāles, 
kā arī noskaidrot vai precizēt būtisku informāciju par 
zāļu pareizu lietošanu, iespējamām blaknēm un citu 
informāciju, veicinot zāļu drošu lietošanu. 

Lai sniegtu informāciju par zāļu patēriņa tendencēm, 
2015. gadā izdots statistikas pārskats par zāļu patēriņu 
valstī. Pārskatā ir informācija par kopējo zāļu realizāciju 
eiro, realizēto iepakojumu skaitu, realizācijas sadalījumu 
pa atsevišķām patērētāju grupām, sadalījumu pēc 
zāļu izsniegšanas kārtības, definētajās dienas devās 
(DDD) izteikto zāļu realizācijas apjomu uz 1000 Latvijas 
iedzīvotājiem dienā (DID). Tāpat arī norādīta informācija 
par visvairāk pārdotajām zālēm Latvijā, kā arī sniegts 
plašāks ieskats par Latvijā ražoto zāļu tirgu. 

2015. gadā tika publicēts arī publiskais pārskats, kurā 
apkopota informācija par ZVA darbību 2014. gadā. 

ĪPAŠIE NOTIKUMI UN 
INFORMATĪVIE SEMINĀRI 

2015. gadā ZVA tika rīkoti arī informatīvie pasākumi: 
Ēnu dienā skolēni apmeklēja ZVA, un iepazina Zāļu 
ekspertīzes laboratorijas vecākā eksperta – analītiķa 
ikdienu, paplašinot savu izpratni par ķīmiķa darbu un 
karjeras veidošanu. Savukārt Latvijas Universitātes 
Ķīmijas fakultātes bakalaura studiju programmas 
studenti apmeklēja ZVA un iepazinās ar zāļu paraugu 
testēšanu un svarīgākajām fizikāli ķīmiskām un 
farmakotehniskām analīzes metodēm. 2015. gadā 
Viļņā, Lietuvā, notika trīs Baltijas valstu zāļu aģentūru 
ekspertu kopēja darba sanāksme par farmācijas nozares 
aktualitātēm un jomas normatīvo regulējumu, kurā 

ZVA darbinieki prezentēja un dalījās pieredzē ar tādiem 
tematiem kā Baltijas zāļu patēriņa statistikas grāmatas 
izveide, farmakovigilances (zāļu blakņu uzraudzību), zāļu 
lietošanas drošuma jautājumi, viltotu zāļu risks un citiem 
tematiem. 2015. gadā tika turpinātas kampaņas ”Atklāj 
zāļu otru pusi” aktivitātes, tās ietvaros 2015. gada 6. 
februārī Latvijas Ārstu biedrības un Veselības ministrijas 
rīkotajā pasākumā „Gada balva medicīnā 2014” ģimenes 
ārsts no Rīgas Andris Baumanis saņēma ZVA īpašo balvu 
par atbildīgu un ētisku rīcību vairākkārt gada laikā ziņojot 
par zāļu blakusparādībām. Informācija par ZVA darbību 
prezentāciju un diskusiju formātā nodrošināta arī citu 
organizāciju rīkotos pasākumos. 

PASĀKUMI LATVIJAS 
PREZIDENTŪRAS EIROPAS 
SAVIENĪBAS PADOMĒ LAIKĀ 

Zāļu valsts aģentūra veiksmīgi iesaistījās Latvijas 
prezidentūras Eiropas Savienības Padomē norisē, 
organizējot ar Veselības ministrijas 2014. gada 19. 
marta rīkojumu Nr. 40 “Par darba grupu apstiprināšanu 
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 
īstenošanai Veselības ministrijas kompetencē esošajos 
jautājumos” apstiprinātās darba grupu sanāksmes un 
citus pasākumus. Ņemot vērā Eiropas Zāļu aģentūras 
un citu Eiropas valstu zāļu aģentūru un farmācijas jomas 
kompetento iestāžu līdzšinējo sadarbības praksi un 
izvērtējot katras darba grupas prioritātes un sanāksmju 
tradicionālo formātu, Zāļu valsts aģentūra realizēja 
šādus pasākumus, kur komunikācijas vadībai bija būtiska 
nozīme: 

Eiropas Zāļu aģentūru vadītāju (HMA Heads of 
Medicines Agencies) sanāksmi 2015. gada 4. februārī un 5. 
februārī ar HMA vadības grupas (HMA Management Group) 
sanāksmi 2015. gada 3. februārī;

Medicīnisko ierīču kompetento institūciju (CAMD 
Competent Authorities of Medicines Devices) sanāksmi 
2015. gada 24. februārī un 25. februārī ar CAMD vadības 
grupas (CAMD Executive Group) sanāksmi 2015. gada 23. 
februārī;

Humāno zāļu savstarpējās atzīšanas un decen
tralizēto procedūru koordinācijas grupas (CMDh) 
sanāksmi 2015. gada 6. maijā un 7. maijā;

Eiropas zāļu aģentūras, Eiropas Komisijas, Eiropas 
Savienības dalībvalstu nacionālo zāļu aģentūru un 
Eiropas Ekonomiskās zonas valstu zāļu aģentūru tiesību 
speciālistu neformālās grupas EMACOLEX (European 
Medicines Agencies Cooperation on Legal and Legislative 

ZVA SAGATAVOTIE IESPIEDDARBI

Izdevumi 
Izdevuma  
metiens 

(eksemplāri)

Izdevums “Cito!” 6 500

Latvijas Republikas Zāļu reģistrs 250

Latvijas Republikas Zāļu reģistra 
elektroniskais izdevums ar 
zāļu aprakstiem un lietošanas 
instrukcijām USB datu nesēja 
formātā

*

ZVA gada publiskais pārskats  2014 
(latviešu un angļu valodā) 200

* ZVA nodrošina saskaņā ar pieprasījumu
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Issues) sanāksmi 2015. gada 6. maijā un 7. maijā;

Eiropas Ekonomiskās zonas cilvēku un veterināro 
zāļu aģentūru Kvalitātes vadītāju darba grupas (Working 
Group of Quality Managers) sanāksmi 2015. gada 2. jūnijā 
un 3. jūnijā;

Eiropas zāļu aģentūru komunikācijas profesionāļu 
darba grupas (Working Group of Communication 
Professionals) sanāksmi 2015. gada 11. jūnijā un 12. 
jūnijā;

HMA Klīnisko pētījumu veicināšanas grupas (Clinical 
Trials Facilitation Group) sanāksmi 2015. gada 16. jūnijā 
un 17. jūnijā.

Visi pasākumi tika iekļauti Latvijas prezidentūras 
kopējā pasākumu kalendārā, pirms pasākumiem tika 
sagatavoti pasākumu apraksti latviešu un angļu valodā 
un nodrošinātas publikācijas Latvijas prezidentūras 
ES Padomē sekretariāta mājaslapā www.eu2015.lv un 
Eiropas Zāļu aģentūras vadītāju organizācijas mājaslapā 
www.hma.eu. Katrai darba grupas sanāksmei tika 
izveidota atsevišķa lapa ZVA tīmekļa vietnē www.zva.
gov.lv ar iespēju reģistrēties darba grupai u.c. informāciju 
nolūkā vienkopus apkopot visus darba dokumentus 
(darba kārtības, prezentācijas u.c.) un atvieglot dalībnieku 
reģistrēšanos. Par katru pasākumu tika sagatavota 
preses relīze latviešu un angļu valodā, kas tika publicēta  
Zāļu valsts aģentūras mājaslapā www.zva.gov.lv, kā arī 
izplatīta medijiem. Pēc Eiropas Zāļu aģentūru vadītāju 

sanāksmes 2015. gada 5. februārī tika rīkota preses 
konference. Kopumā darba grupu sanāksmēs piedalījās 
344 dalībnieki no Eiropas valstu nacionālajām zāļu 
aģentūrām, Eiropas Zāļu aģentūras, Eiropas Komisijas 
u.c. institūcijām. 

CITI PASĀKUMI 
2015. gadā ZVA tika veicināta arī iekšējā komunikācija 

un darbinieku dalība citu organizāciju rīkotos pasākumos, 
palielinot darbinieku informētību par ZVA, veicinot 
piederību un iesaisti darba procesos, kā arī motivējot 
iniciatīvai. Lai veicinātu veselīgu fizisko un garīgo veselību 
un stiprinātu kopības sajūtu, ZVA darbinieku un viņu 
ģimenes locekļu komanda piedalījās Latvijas veselības 
aprūpes darbinieku 17. Veselības dienās, ko organizēja 
Latvijas Sarkanais Krusts un atbalstīja Latvijas Republikas 
Veselības ministrija, Latvijas Ārstu biedrība un Latvijas 
Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība. 
2015. gadā ZVA darbinieki un viņu ģimenes locekļi arī 
otro reizi piedalījās Latvijas Farmaceitu biedrības rīkotā 
basketbola turnīrā. 

ATGRIEZENISKĀ SAITE 
Komunikācijas aktivitātes ZVA netiek balstītas tikai uz 

vienvirziena informācijas sniegšanu, bet ZVA sadarbības 
partneriem, klientiem un darbiniekiem tiek dota arī iespēja 
izteikt vērtējumu par ZVA klientu apkalpošanas kvalitāti 

Eiropas zāļu aģentūru vadītāju tīkla komunikācijas profesionāļu darba grupas sanāksmes dalībnieki Rīgā, 2015. gada 11. un 12. jūnijā
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un piedāvātajiem pakalpojumiem. Saņemtā informācija 
tiek izmantota ZVA darba kvalitātes uzlabošanai. 2015. 
gadā tika organizētas trīs aptaujas: 

1) ZVA klientu aptauja par ZVA darbu un sniegtiem 
pakalpojumiem, lai pēc saņemtiem datiem pilnīgotu 
klientu apkalpošanu un pakalpojumu kvalitāti;

2) ZVA darbinieku aptauja, kuras mērķis bija 
noskaidrot darbinieku uzskatus par darba organizāciju 
un sadarbību ZVA, apmierinātību ar savu darbu, un citiem 
būtiskiem darba aspektiem, kas turpmāk palīdzētu noteikt 
prioritātes darbā ar personālu un attiecībā uz darbiniekiem 
pieņemt racionālus un pārdomātus lēmumus; 

3) ģimenes ārstu aptauja nolūkā noskaidrot viņu 
informētību par zāļu papildu riska mazināšanas pasākumu 
materiāliem – ZVA saskaņotām vēstulēm veselības 
aprūpes speciālistiem (VVAS) un zāļu riska mazināšanas 
izglītojošiem materiāliem (IM), to pieejamību un viedokli 
par noderīgumu. Aptauja tika veikta sadarbībā ar Latvijas 
Lauku ģimenes ārstu asociāciju un Latvijas Ģimenes 
ārstu asociāciju. Pavisam tika saņemta 301 aizpildīta 
aptaujas anketa. 

Aptaujas rezultāti liecināja, ka aptaujas dalīb nieki 
– Latvijas ģimenes ārsti, kas ir profesionālo asociāciju 
biedri, zina, kas ir zāļu papildu riska mazināšanas 
pasākumu materiāli, saņem tos un uzskata par 
noderīgiem. Vairums respondentu VVAS un IM turpmāk 
vēlētos saņemt elektroniski. Nozīmīga ir abu Latvijas 
ģimenes ārstu asociāciju sadarbība ar ZVA, regulāri 
pārsūtot asociācijas biedriem ZVA saskaņotās vēstules 

veselības aprūpes speciālistiem. Aptaujā secināts, ka ir 
jāveicina visu veselības aprūpes speciālistu informētība 
par  papildu riska mazināšanas pasākumu nozīmi pozitīva 
zāļu lietošanas guvuma/ riska samēra nodrošināšanai, 
ārstējot pacientu, un ka nepieciešami uzlabojumi riska 
mazināšanas pasākumu materiālu pieejamības un viegli 
uztverama vēstījuma nodrošināšanā.  

Aptaujas rezultāti tika prezentēti Eiropas zāļu 
aģentūru vadītāju tīkla (HMA) komunikācijas profesionāļu 
darba grupas (WGCP) sanāksmē, kas notika no 2015. 
gada 11. līdz 12. jūnijam Jūrmalā Latvijas prezidentūras 
Eiropas Savienības Padomē laikā, un 3. septembrī Baltijas 
valstu zāļu aģentūru pārstāvju darba sanāksme Viļņā, 
Lietuvā, kā arī ar tiem iepazīstināti Latvijas veselības 
aprūpes speciālisti. 

ZVA mājaslapas apmeklētāju viedokļu izzināšanai 
2015. gadā veiktas piecas aptaujas (aptauju rezultātus var 
aplūkot ZVA mājaslapas sadaļā “Sākumlapa” > ”Aptauju 
arhīvs”). Mājaslapas apmeklētāji sniedza atbildes uz 
šādiem jautājumiem: 

• Vai Jūs pirms zāļu došanas bērnam pārliecināties, 
vai tās ir paredzētas lietošanai bērniem?

• Vai Jūs viegli varat atrast zāles Zāļu reģistra 
meklētājā Zāļu valsts aģentūras mājaslapā? 

• Kā pacients var ziņot par zāļu blaknēm?

• Vai ZVA mājaslapā izmantojat sadaļu ”Pārbaudi 
zāļu cenu šeit!”?

• Vai uzskatāt, ka lietojat antibiotikas pareizi?

ZVA IZDEVUMI
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Zāļu valsts aģentūra 2015. gadā darbojās saskaņā 
ar iepriekš noteiktajām prioritātēm, kuras bija nozīmīgas 
ie stādes stratēģijas īstenošanā sabiedrības veselībai, 
kā arī aģentūras attīstībai un pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošanai:

• veicināt nacionālā zāļu tirgus ilgtspējīgu attīstību;

• nodrošināt priekšnosacījumus drošai un ra
cionālai zāļu, medicīnisko ierīču, audu, šūnu, 
orgānu, asins un tā komponentu lietošanai;

• pilnveidot aģentūras darbības efektivitāti. 

Savukārt 2016. gadā plānots īpašu uzmanību pievērst:

• drošu, kvalitatīvu un efektīvu medicīnisko pro
duktu/ārstniecības līdzekļu pieejamībai; 

• objektīvas informācijas nodrošināšanai, komu
nikācijai un sadarbībai; 

• Zāļu valsts aģentūras darba efektivitātei. 

Lai iecerētās prioritātes īstenotu, Zāļu valsts aģentūra, 
darbojoties normatīvo aktu ietvarā, kā arī, sniedzot to 
pilnveidošanas ierosinājumus, iespēju robežās, veicinās, 
jaunu zāļu produktu ienākšanu Latvijas tirgū, plašāku to 
izplatīšanu un pieejamību, vienlaikus sniedzot ieguldījumu 
medicīnisko produktu un ārstniecības līdzekļu drošuma 
jomā. 

2016. gadā Zāļu valsts aģentūra atbilstoši piln
varojumam rūpēsies par viegli pieejamu un kvalitatīvu 
informāciju sadarbības partneriem, nozares profesionāļiem 
un sabiedrībai, vairāk uzmanības veltot medicīnisko 
produktu racionālai lietošanai, aktualitātēm nozarē un 
labās prakses principu popularizēšanai. ZVA veicinās 
ziņošanu par nevēlamiem notikumiem, kas saistīti ar 
jebkura veida medicīniskiem produktiem. 

Turklāt Zāļu valsts aģentūra īpašu vērību pievērsīs 
cilvēkresursu attīstībai un tehnoloģiju pilnveidei. Katras 
organizācijas stūrakmens ir tās profesionāļi, kuru izaugsme, 
sadarbība ar nozares ekspertiem un izglītības iestādēm 
ir pastāvīgi jāpilnveido. To realizējot, Zāļu valsts aģentūra 
rūpēsies arī par darbinieku konkurētspējīgu atalgojumu, 
darba vides kvalitāti, administratīvā sloga mazināšanu, 
procesu racionalitāti un caurskatāmību. 

Organizējot Eiropas Savienības dalībvalstu zāļu 
aģentūru un Eiropas Zāļu aģentūras auditu BEMA 
(Benchmarking of European Medicines Agencies) 
nacionālās aģentūras tiek novērtētas un savstarpēji 
salīdzinātas pēc noteiktiem vienādiem kritērijiem. BEMA IV 
vizīte Latvijā ir paredzēta 2017. gada nogalē.

Apstākļos, kad tiek noteiktas jaunas stratēģiskās 
prioritātes veselības aprūpes nozarē valsts līmenī, ir 
nepieciešama cieša sadarbība ar Veselības ministriju un 
citām tās padotības iestādēm gan tiesību aktu izstrādes, 
gan īstenošanas jomā.

6. ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRAS 2016. 
GADA ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES
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7. PIELIKUMI
7.1. PIELIKUMS. ZVA STRUKTŪRA
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Laika periods Notikums

21.12.2015. ZVA integrētā pārvaldības sistēma atkārtoti pārsertificēta par atbilstošu starptautisko standartu ISO 9001 
un ISO 27001 prasībām

03.11.2015. ZVA direktora amatā darbu sāk Svens Henkuzens

03.09.2015. Baltijas valstu zāļu aģentūru pārstāvju darba sanāksme Viļņā, Lietuvā 

16. –17.06.2015. Eiropas zāļu aģentūru vadītāju tīkla (HMA) klīnisko pētījumu veicināšanas darba grupas (CTFG) sanāksme 
Rīgā Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros

11. – 12.06.2015. HMA komunikācijas profesionāļu darba grupas (WGCP) sanāksme Jūrmalā Latvijas prezidentūras ES 
Padomē ietvaros

02. – 03.06.2015. Eiropas zāļu aģentūru kvalitātes vadītāju darba grupas (WGQM) sanāksme Rīgā Latvijas prezidentūras ES 
Padomē ietvaros

06. – 07.05.2015. Eiropas zāļu aģentūru juridisko jautājumu sadarbības grupas un Cilvēkiem paredzēto zāļu savstarpējās 
atzīšanas un decentralizēto procedūru koordinācijas grupas neformālā sanāksme Rīgā Latvijas 
prezidentūras ES Padomē ietvaros

10.03.2015. ZVA sagatavojusi un publicējusi mājaslapā papildinātu zālēs lietoto gandrīz 5 000 vielu nosaukumu 
sarakstu latviešu, latīņu un angļu valodās

24. – 25.02.2015. Eiropas Medicīnisko ierīču kompetento iestāžu (CAMD) sanāksme Rīgā Latvijas prezidentūras ES Padomē 
ietvaros

16.02.2015. Reorganizēta Humāno zāļu novērtēšanas nodaļa un izveidots Zāļu reģistrācijas departaments ar trim 
nodaļām – Efektivitātes un drošuma izvērtēšanas nodaļu, Farmaceitiskās informācijas izvērtēšanas 
nodaļu un Procedūru koordinācijas nodaļu

03. – 05.02.2015. HMA sanāksme Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros

01.01.2015. ZVA sāk lietot jaunu logotipu – mazo paplašināto Latvijas Republikas valsts ģerboni un veselības nozarei 
piešķirto oranžo krāsu

05.09.2014. ZVA informatīvā izdevuma ārstiem, farmaceitiem un citiem veselības aprūpes speciālistiem ”Cito!” 20 gadu 
jubilejas izdevums 

05.2014. ZVA ieviesta projektu vadības sistēma, izveidots ZVA Attīstības plāns un ZVA Attīstības komisija un sākta 
10 projektu īstenošana saskaņā ar projektu vadības metodoloģiju

08.04.2014. Reorganizēta Zāļu blakusparādību monitoringa nodaļa, un tās funkcijas iekļautas Humāno zāļu 
novērtēšanas nodaļā

24.–28.02.2014. BEMA III vizīte ZVA 

2014. ZVA īsteno jaunas funkcijas aktīvo vielu ražošanā, importēšanā un izplatīšanā un sāk reģistrēt personas, 
kas veic starpniecības darījumus ar zālēm

17.06.2013. ZVA Zāļu ekspertīzes laboratorija reakreditēta kā atbilstoša ISO 17025 standarta prasībām, fiksētā 
akreditācijas sfēra paplašināta ar elastīgo.

01.01.2013. Saskaņā ar Publisko aģentūru likumu ZVA uzsāk darbu kā valsts nefinansēta publiska aģentūra

21.12.2012. ZVA IPS sertificēta kā atbilstoša ISO 27001 standarta prasībām

19.12.2012. ZVA integrētā pārvaldības sistēma (IPS) sertificēta kā atbilstoša ISO 9001:2008 standarta prasībām 

22.11.2012. Baltijas valstu zāļu aģentūru vadītāji Rīgā paraksta līgumu par sadarbību zāļu LRP, LIP, LFP, LKP un 
testēšanas jomā

08.11.2012. ZVA saņem Kvalitātes inovāciju balvu 2012 par 2011. gadā izstrādāto un ZVA mājaslapā publiski 
pieejamo interaktīvo Latvijas aptieku karti

31.07.2012. Tiek apstiprināti MK noteikumi Nr. 537 “Zāļu valsts aģentūras nolikums”, kas stāsies spēkā 2013. gada 
1. janvārī un paredz, ka no 2013. gada 1. janvāra ZVA darbosies saskaņā ar Publisko aģentūru likumu un 
Likumu par budžetu un finanšu vadību kā budžeta nefinansēta iestāde

23.07.2012. ZVA piedalās jaunizveidotās EMA Farmakovigilances riska vērtēšanas komitejas atklāšanas sanāksmē, 
no Latvijas dalību komitejā pārstāv Rīgas Stradiņa Universitātes Tālākizglītības fakultātes Rezidentūras 
daļas vadītājs Andis Lācis un ZVA direktore Inguna Adoviča

26.06.2012. ZVA izdod jaunu elektronisko izdevumu ārstiem un farmaceitiem “Latvijas Republikas Zāļu Reģistru ar 
zāļu aprakstiem un lietošanas instrukcijām DVD formātā” 

13.10.2011. Baltijas valstu zāļu aģentūras vienojas par sadarbību zāļu kvalitātes kontrolē

7.2. PIELIKUMS. ZVA GADSKAITĻOS
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09.10.2011. ZVA aprit 15 gadi kopš dibināšanas. Atzīmējot 15 gadu jubileju, ZVA kolektīvs iestāda baltegli Likteņdārzā 
ar veltījumu “Solījums Tēvijai”

No 26.08.2011. līdz 
oktobra beigām 

Piedalīšanās par līdzziņotāju EMA uzlabotās terapijas zinātniskās komitejas atkārtotā izvērtēšanā, 
reģistrējot jaunieviestās terapijas zāles

19.07.2011. Aktīvo vielu nosaukumu saraksta publicēšana mājaslapā trīs valodās: 
latviski / latīniski / angliski

16.05.2011. Mājaslapā izveidota pirmā digitālā aptieku karte ar plašām meklēšanas iespējām

02.02.2011. Baltijas valstu zāļu aģentūru līgums par vienotu zāļu marķējuma procedūru

01.10.2010. Sākta audu, šūnu, orgānu ieguves un uzglabāšanas centru, ārstniecības iestāžu asins kabinetu, asins 
sagatavošanas nodaļu un Valsts asinsdonoru centra atbilstības novērtēšana un uzraudzība

01.10.2010. Pārņemta medicīnisko ierīču atbilstības novērtēšanas, reģistrācijas un to lietošanas drošības uzraudzības 
funkcija

06.08.09.2010. Notiek Eiropas Savienības Benchmarking (BEMA II) vizīte ZVA

09.07.2010. Vienošanās memorands ar EMA par savstarpēju informācijas un dokumentu apmaiņu

25.06.2010. Vienošanās memorands ar Ķīnas Tautas Republikas Pārtikas un zāļu administrāciju par sadarbību zāļu 
normatīvajā regulējumā

01.02.2010. Klientu apkalpošanas punkta izveide

11.08.2009. Baltijas valstu zāļu aģentūru līgums par vienotu trīsvalodīgu iesaiņojumu zālēm

15.07.2009. ZVA Zāļu ekspertīzes laboratorija akreditēta kā atbilstoša ISO 17025 standarta prasībām

19.09.2008. Rīgas domes atzinība par savdabīgiem priekšdārza apstādījumiem

14.01.2008. Vienošanās memorands par sadarbību zāļu uzraudzībā ar Lietuvu

2008. gads Pirmo reizi veikta savstarpējās atzīšanas procedūra, kurā Latvija ir atsauces dalībvalsts

27.12.2007. Vienošanās memorands starp EEZ valstu nacionālajām zāļu aģentūrām un EMA par savstarpēju 
informācijas un dokumentu apmaiņu farmakovigilances jomā

09. – 12.2007. Izstrādāta ereceptes informācijas sistēmas koncepcija

11.07.2007. Vienošanās memorands par sadarbību zāļu uzraudzībā ar Igauniju

01.02.2007. ZVA ieviests valsts civildienests

2006. gada decembris Veikta Zāļu reģistra tehnoloģiskā atjaunošana un pārstrukturizācija, izveidojot ZVA informācijas sistēmu 
ZVAIS

10.11.2006. Baltijas valstu zāļu aģentūru sanāksme Rīgā

01.07.2006. Sakarā ar jaunu principu ieviešanu aptiekās pagatavoto zāļu kvalitātes kontrolē darbu beidz Zāļu 
kvalitātes kontroles laboratorija un tās filiāles Rīgā, Daugavpilī, Cēsīs un Liepājā

06.10.02.2006. Notiek Eiropas Savienības Benchmarking (BEMA I) vizīte ZVA

10.04.2006. Izveidota Farmaceitiskās darbības atbilstības novērtēšanas nodaļa

02.01.2006. – 
31.12.2010. 

Deleģēta veterināro zāļu reģistrācija un aprites uzraudzība

02.01.2006. Izveidota Farmaceitiskās darbības uzņēmumu licencēšanas nodaļa, reorganizējot Juridisko nodaļu, 
pārņemot no tās farmaceitiskās darbības uzņēmumu licencēšanas funkcijas

02.01.2006. Pārveidota Informācijas nodaļa un izveidota Zāļu izplatīšanas informācijas nodaļa un Informācijas 
tehnoloģiju nodaļa

2006.gads Sākta dalība PIC/S (Farmaceitisko inspekciju sadarbības shēmas) ietvaros

2006. gads Sākta un pirmo reizi veikta darbinieku darbības un tās rezultātu novērtēšana

2005. gada beigas Deleģēta funkcija – izveidot un uzturēt sistēmu zāļu cenu uzraudzībai

02.11.2005. Latvijas Republikas Ministru kabinets (rīkojums Nr.707 ) par ZVA direktori ieceļ Ingunu Adoviču

25.04.2005. ZVA direktors Jānis Ozoliņš traģiski iet bojā

2005. gads Izdots izglītojošs izdevums “Ievads farmakovigilancē”

2004. gada beigas Nodota ekspluatācijā arhīva ēka

2004. gads Nodrošināta pieeja un vienots darbs ES dalībvalstu datubāzēs caur EudraNET tīklu

01.11.2004. BO VAS “Valsts zāļu aģentūra” reorganizēta par publisko aģentūru “Zāļu valsts aģentūra’’, un par direktoru 
atkārtoti iecelts Jānis Ozoliņš
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01.07.2003. Izveidota Juridiskā nodaļa

2003. gads Iznāk pirmais krājums “Zāļu patēriņa statistika”

2003. gads Pirmā Benchmarking vizīte (BEMA) ZVA

2002. gads ZVA uzņemta PVO Starptautiskajā zāļu monitoringa programmā (WHO International Drug Monitoring 
Program) 66. dalībvalsts statusā

2002. gads Zāļu ekspertīzes laboratorija uzņemta starptautiskajā oficiālo zāļu kontroles laboratoriju tīklā (OMCL – 
Official Medicines Control Laboratories)

17.  18.03.2002. Latvijā notiek 5. Eiropas Savienības asociēto valstu zāļu aģentūru sanāksme –sadarbības līguma 
CADREAC ietvaros

01.10.2002. Ieviests iekšējais audits un sākta kvalitātes vadības sistēmas veidošana

02.01.2001. Izveidota Zāļu blakusparādību monitoringa nodaļa

No 02.01.2001. līdz 
31.12.2009. 

Veikta zāļu reklāmas izvērtēšanas un saskaņošanas funkcija

2001. gads Sākts veidot neatkarīgu informatīvu izdevumu ārstiem un farmaceitiem “CITO”

2000. gads Izdoti Starptautiskās harmonizācijas konferences norādījumi par labu klīnisko praksi (latviešu un angļu 
valodā)

2000. gada beigas Nodots ekspluatācijā ZVA ēkas otrais korpuss

1999. gads Izveidota pirmā ZVA mājaslapa

1999. gads Izdots pirmais gada pārskats

02.03.1998. Izveidota Klīnisko pētījumu inspekcijas nodaļa

1998. gads Ieviesta elektroniskā lietvedības programma “Lotus Notes”

1997. gads Sākta ikgadējā izdevuma “Latvijas Zāļu reģistrs” izdošana

05.03.1997. Izsniegta pirmā Zāļu reģistrācijas apliecība ar Nr. 970001 zālēm “PNUImune 23” (Reģistrācijas 
apliecības īpašnieks – CyanamidLederle Arzneimittel GMbH)

09.10.1996. Izveidota bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība “Valsts zāļu aģentūra”. Par ģenerāldirektoru un 
valdes priekšsēdētāju iecelts Jānis Ozoliņš
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7.3. PIELIKUMS. ZĀĻU KOPĒJAIS APGROZĪJUMS LATVIJĀ
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Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078248

Epasts: info@zva.gov.lv
Mājaslapa: www.zva.gov.lv


