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Kā katru gadu Zāļu valsts aģentūra 
(ZVA) sagata vojusi pārskatu par paveikto 
ārstniecības līdzekļu, cilvēka asiņu, audu, 
šūnu un orgānu, kā arī farmaceitiskās 
darbības jomā. 

Līdztekus pamatdarbības funkciju veikšanai 
2016. gadā izvirzītas šādas galvenās prio
ritātes: pirmkārt, jautājums par zāļu 
piegādes traucējumu radīto risku ietekmes 
mazināšanu, otrkārt, resursi tika veltīti 
komunikācijas stiprināšanai ar farmācijas 
nozari un sabiedrību, treškārt, uzmanība 
pievērsta informācijas tehnoloģiju pilnveidei 
un to efektīvai izmantošanai.

Lai mazinātu zāļu piegādes pārtraukumu ra dī
to ietekmi uz piegādes ķēdēm un ārstniecības 
procesa nodrošināšanu, pērn izveidots ērti 
lietojams zāļu piegāžu pārtraukumu katalogs. 

Ik mēnesi aptuveni 300 ZVA mājaslapas 
apmeklētāji izmanto iespēju saņemt aktuālu 
informāciju par medikamentu, kam ir pie
gādes pārtraukums, un plānoto tā piegādes 
atjaunošanas datumu, iespēju meklēt alter
natīvas zāles, paziņot ZVA tiešsaistē par 
iespējamu zāļu piegādes pārtraukumu un 
citas funkcionalitātes. 

Tāpat pērn arī tika sākts pārraudzīt atsevišķus 
zāļu atlikušos krājumus  lieltirgotavās un 
aptiekās (piemēram, sezonālās gripas vakcīnu 
krājumus), lai nepieciešamības gadījumā 
laikus tiktu koordinēta saziņa ar piegādes 
ķēdē iesaistītajām pusēm un mazināti 
iespējamie riski sabiedrības veselībai. 

2016. gadā esam stiprinājuši komunikāciju 
ar sabiedrību par racionālu zāļu lietošanu. 
Ņemot vērā pacientiem būtisko jautājumu 
par zāļu iegādes izmaksām, esam pielikuši 
īpašus pūliņus, lai informētu sabiedrību 
par iespējām ārstēties nepārmaksājot. Arī 
2017. gadā jautājumiem par zāļu finansiālo 

IEVADS

Cienījamo lasītāj! 

Svens Henkuzens,
Zāļu valsts aģentūras direktors
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(affordability) un fizisko (accessibility) 
pieejamību tiks pie vērsta īpaša uzmanība. 
Esam vei cinājuši sadarbību ar klientiem un uz 
klientu orientētu attieksmi, kā arī pilnveidojuši 
pa kalpojumu kvalitāti, un esam gandarīti 
par pozitīvo klientu vērtējumu. Saskaņā ar 
2016. gada klientu aptaujas datiem vairāk 
nekā 90% no ZVA klientiem pozitīvi vērtē tās 
sniegto pakalpojumu kvalitāti, darbinieku 
kompetenci, pieredzi un atsaucību.

Attiecībā uz informāciju tehnoloģiju pilnveides 
virzienu esam veikuši virkni izmaiņu iekšējos 
procesos, lai palielinātu elektronisku doku
mentu apriti un izmantotu iespējas padarīt 
procesus efektīvākus. Salīdzinot ar 2015. 
gadu, pērn ZVA elektronisko dokumentu 
īpatsvars ir pieaudzis par 51%, un arī 2017. 
gadā virzāmies uz vēl lielāku dokumentu 
apriti elektroniski. Tādējādi iespējams opti
mizēt ne tikai veicamo darbu un resursus, bet 
arī veicināt procesu caurskatāmību. 

Pārskata periodā arī turpināta kvalitātes 
vadības nepārtrauktā pilnveide, kas 2016. 
gada nogalē ir atzīta par atbilstošu jaunajam 
– 2015. gada ISO 9001 standartam un 
informācijas drošības – ISO/IEC 27001:13 
standartam. 

Apliecinājums ZVA ekspertu aug s ta jai 
kompetencei un novērtējumam nozares 
profe sionāļu vidū ir regulāri uzaicinājumi 
Latvijai būt par atsauces valsti Eiropas zāļu 
reģistrācijas procedūrās un uzņemties va
došo lomu novērtēšanas procedūrās. 2016. 
gadā ZVA ekspertiem uzticētas čet ras Eiropas 
Savienības centrālās zāļu reģistrācijas 
procedūras, ZVA veicot vadošā ziņotāja lomu 

zāļu novērtēšanā, un vienu reizi ZVA bija 
līdzziņotājs. Tāpat esam pildījuši vadošo lomu 
– attiecīgi ziņotāja un līdzziņotāja – Eiropas 
Zāļu aģentūras Farmakovigilances riska 
vērtēšanas komi tejā (PRAC) divās procedūrās. 
2016. gadā ZVA klīnisko pētījumu eksperti 
pirmo reizi uzņēmās vadošo lomu starpvalstu 
klīniskā pētījuma novērtēšanā brīvprātīgās 
harmonizācijas procedūras ietvaros. 

Tāpat jāatzīmē, ka pērn apritēja 20 gadu kopš 
ZVA dibināšanas. 2016. gadā arī organizējām 
Rīgā ikgadējo Baltijas valstu aģentūru 
sanāksmi, kas sniedza iespēju diskutēt par 
nozīmīgiem farmācijas jomas regulatoriem 
jautājumiem reģiona mērogā, kā arī vienoties 
par kopīgi veicamiem darbiem visās Baltijas 
valstīs. Šoreiz sanāksmē pirmo reizi piedalījās 
arī nozares nevalstiskās organizācijas, kas 
pārstāv zāļu ražotājus un lieltirgotavas – 
Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu 
asociācija (SIFFA) no Latvijas, Association of 
Pharmaceutical Manufacturers (APME) no 
Igaunijas, Innovative Pharmaceutical Industry 
Association (IFPA) no Lietuvas. Tika diskutēts 
par jautājumiem, kas tuvākajā laikā pavisam 
tieši ietekmēs gan nozari, gan arī pacientus 
– par Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas ieviešanu attiecībā uz to, kā novērst 
viltotu zāļu nokļūšanu legālas piegādes ķēdē. 
Sanāksmes ietvaros tika arī prezentēta ZVA 
ekspertu apkopotā grāmata par zāļu patēriņa 
statistiku Latvijā, Lietuvā un Igaunijā pēdējo 
trīs gadu laikā Baltic Statistics on Medicines 
2013–2015.

Aicinu Jūs detalizētāk iepazīties ar šajā 
pārskatā publicēto svarīgāko informāciju par 
ZVA pērn paveiktajiem darbiem! 
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PĀRSKATĀ LIETOTIE 
SAĪSINĀJUMI

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

CHMP Eiropas Zāļu aģentūras Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja
CPP farmaceitiskā produkta sertifikāts
DCP decentralizētā zāļu reģistrācijas procedūra
CRP centralizētā reģistrācijas procedūra
EEZ Eiropas ekonomikas zona
EK Eiropas Komisija
EMA Eiropas Zāļu aģentūra
ES Eiropas Savienība
ISO Starptautiskā Standartizācijas organizācija (angļu val. International Organization for  

Standardization)
LATMED Medicīnisko ierīču reģistra elektroniskā datubāze
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
ZVA Zāļu valsts aģentūra
ZVAIS Zāļu valsts aģentūras informācijas sistēma
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1. PAR ZĀĻU VALSTS 
AĢENTŪRU

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, pama

tojoties uz Ministru kabineta (turpmāk arī MK) 

1996. gada 9. oktobra rīkojumu Nr. 403 “Par 

bezpeļņas organizāciju valsts akciju sabiedrību 

“Valsts zāļu aģentūra””.

u	 vērtē un reģistrē zāles, veic zāļu kva
litātes ekspertīzi, veido un aktualizē 
Latvijas Zāļu reģistru;

u	 veic farmakovigilanci;

u	 izsniedz atļaujas zāļu klīnisko pētījumu 
veikšanai, vērtē zāļu klīniskās izpētes 
atbilstību labas klīniskās prakses 
prasībām, kā arī vērtē pieteiktos zāļu 
lietošanas novērojumus;

u	 izsniedz zāļu ievešanas, izvešanas, 
tranzīta, izplatīšanas un iegādes 
(savas darbības nodrošināšanai) at
ļau jas, kā arī atļaujas Latvijā kon
trolējamo narkotisko vielu, psiho
tropo vielu un prekursoru sarakstos 
iekļauto augu, vielu un zāļu izman
tošanai medicīniskiem un veterinār
medicīniskiem zinātniskiem pētīju

Zāļu valsts aģentūras darbības mērķis 

u	 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 

vērtēšanā atbilstoši valsts un sabiedrības interesēm veselības aprūpes nozarē.

1.1. Zāļu valsts aģentūras juridiskais statuss

1.2. Zāļu valsts aģentūras veiktās funkcijas
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miem, fizikālo un ķīmisko īpašību 
noteik šanai un apmācībai;

u	 regulāri apkopo un izplata informāciju 
par zāļu patēriņu;

u	 izsniedz prekursoru operatoru reģis
trācijas kartes un speciālās atļaujas 
(licences) darbam ar prekursoriem;

u	 reģistrē Latvijā ražotas medicīniskās 
ierīces, izsniedz atļaujas speciāli pie
gādāto medicīnisko ierīču laišanai ap
grozībā, kā arī veic medicīnisko ierīču 
vigilanci;

u	 izsniedz atļaujas medicīnisko ierīču 
klī niskās izpētes veikšanai;

u	 izsniedz atbilstības sertifikātus ārst
nie  cības iestāžu asins kabinetiem, 
asins sagatavošanas nodaļām un 
Valsts asins donoru centram;

u	 izsniedz cilvēka ķermeņa audu un šūnu 
izmantošanas atļaujas ārstniecības 
ie stādēm un augstskolām, kuras īste
no akreditētu medicīnas studiju prog
rammu;

u	 izsniedz orgānu izmantošanas atļaujas 
ārstniecības iestādēm un augstskolām, 
kuras īsteno akreditētu medicīnas stu
diju programmu;

u	 izsniedz speciālās atļaujas (licences) 
farmaceitiskai darbībai;

u	 vērtē un pārbauda zāļu un aktīvo vielu 
ražotāju atbilstību labas ražošanas 
prakses prasībām un izsniedz zāļu un 
aktīvo vielu labas ražošanas prakses 
atbilstības sertifikātus;

u	 vērtē un pārbauda zāļu un aktīvo vielu 
izplatītāju un importētāju atbilstību 
labas izplatīšanas prakses prasībām 
un izsniedz labas izplatīšanas prakses 
sertifikātus;

u	 reģistrē aktīvo vielu ražotājus, im
portētājus un izplatītājus; 

u	 reģistrē personas, kas veic starp
nie cības darījumus ar cilvēkiem pa
redzētajām zālēm; 

u	 piedalās Eiropas Ekonomiskās zonas 
valstu zāļu aģentūru un medicīnisko 
ierīču aģentūru kopējās sistēmās, 
sadarbojas ar Eiropas institūcijām 
un starptautiskām organizācijām, ie
sais toties darba dalīšanā, ievērojot 
vienotus standartus un procedūras;

u	 sadarbojas ar ārstu un farmaceitu 
profesionālajām organizācijām, noza
res nevalstiskajām organizācijām, 
ār valstu un starptautiskajām insti
tūcijām, kā arī nodrošina savstarpēju 
informācijas apmaiņu aģentūras dar
bības jomās;

u	 veic kompetentai iestādei paredzētos 
uzdevumus atbilstoši prasībām, ko 
nosaka Eiropas Savienības tiesību akti;

u	 strādā Eiropas valstu zāļu aģentūru 
kopējā sistēmā (European medicines 
network), iesaistoties darbu dalīšanā, 
ievērojot kopējos standartus un pro
cedūras, un sadarbojas ar Eiropas un 
starptautiskām organizācijām.

Zāļu valsts aģentūra 2016. gadā strādāja 
kā no valsts budžeta nefinansēta 
publiska aģentūra, un tās finansējumu 
nodrošināja sniegtie maksas pakalpojumi 
atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 
17. septembra noteikumiem Nr. 873 “Zāļu 
valsts aģentūras maksas pakalpojumu 
cenrādis”.
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Zāļu valsts aģentūra 2016. gadā darbojās 
saskaņā ar iepriekš noteiktajām prioritātēm, 
kuras bija nozīmīgas iestādes stratēģijas 
īstenošanā sabiedrības veselībai, kā arī 
ZVA attīstībai un pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošanai, tai skaitā nodrošināt priekš
nosacījumus drošai un racionālai zāļu, 
medicīnisko ierīču, audu, šūnu, orgānu, asins 
un tā komponentu lietošanai un pilnveidot 
aģentūras darbības efektivitāti.

2016. gadā īpaša uzmanība pievērsta:

u	 drošu, kvalitatīvu un efektīvu me
dicīnisko produktu/ārstniecības lī dzek
ļu pieejamībai;

u	 objektīvas informācijas nodrošināšanai, 
komunikācijai un sadarbībai;

u	 ZVA darba efektivitātei.

ZVA, darbojoties normatīvo aktu ietvarā, kā 
arī sniedzot to pilnveidošanas ierosinājumus, 
iespēju robežās veicināja jaunu zāļu produktu 
pieejamību, vienlaikus sniedzot ieguldījumu 
medicīnisko produktu un ārstniecības līdzekļu 
drošuma jomā.

2016. gadā ZVA atbilstoši pilnvarojumam 
rū pējās par viegli atrodamu un kvalitatīvu 
infor māciju sadarbības partneriem, nozares 

pro fesionāļiem un sabiedrībai, vairāk uzma
nības veltot medicīnisko produktu racionālai 
lietošanai un aktualitātēm nozarē. ZVA veicināja 
ziņošanu par nevēlamiem notikumiem, 
kas saistīti ar jebkura veida medicīniskiem 
produktiem.

Aģentūra arī īpašu vērību pievērsa cilvēk
re sursu attīstībai un tehnoloģiju pilnveidei. 
Katras organizācijas stūrakmens ir tās 
profesionāļi, kuru izaugsme, sadarbība ar 
nozares ekspertiem un izglītības iestādēm ir 
pastāvīgi jāpilnveido. To realizējot, ZVA rūpējās 
arī par darbinieku konkurētspējīgu atalgojumu, 
darba vides kvalitāti, administratīvā sloga 
mazināšanu, procesu racionalitāti un caur
skatāmību.

Organizējot Eiropas Savienības dalīb valstu 
zāļu aģentūru un Eiropas Zāļu aģen tūras 
auditu BEMA (Benchmarking of Euro pean 
Medicines Agencies) nacionālās aģen  tū  ras 
tiek novērtētas un savstarpēji salīdzinā
tas pēc noteiktiem vienādiem kritērijiem. 
BEMA IV vizīte Latvijā ir paredzēta 2017. 
gada nogalē.

1.3. Pārskata gada galvenie uzdevumi
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2.1. ZĀLES 
2.1.1. Zāļu reģistrācija

2016. gadā par 35 zālēm sagatavoti novērtē
juma ziņojumi Zāļu valsts aģentūras Zāļu 
reģistrācijas komisijai lēmuma pieņemšanai 
par zāļu reģistrāciju un pārreģistrāciju 
nacionālā procedūrā. 2016. gadā Latvija 
kā atsauces valsts veiksmīgi pabeigusi trīs 
savstarpējās atzīšanas procedūras (MRP) 
un piecas decentralizētās zāļu reģistrācijas 
procedūras (DCP), divas MRP pārreģistrācijas 
procedūras. ZVA 2016. gadā no citām 
dalībvalstīm atsauces valsts pienākumus 
pārņēmusi četrās DCP procedūrās. Latvija 

Zāļu reģistrācijas procedūra

2. ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRAS  
DARBĪBAS REZULTĀTI

Atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 
23. jūnija noteikumiem Nr. 376 “Zāļu re
ģistrēšanas kārtība” un citiem tiesību 
aktiem Zāļu valsts aģentūra 2016. gadā, 
vērtējot zāļu reģistrācijas dokumentāciju 
par kvalitāti, drošumu un efektivitāti, veikusi 
izvērtējumu vairāk nekā 8 000 pieteikumiem 
zāļu reģistrācijai, pārreģistrācijai un iz
maiņām zāļu reģistrācijas dokumentācijā. 
Tika izvērtēta vispārējā, ķīmiskā un far
maceitiskā, preklīniskā un klīniskā, kā arī 
farmakovigilances dokumentācija.
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kā atsauces valsts 2016. gadā ir uzsākusi 
un tiek turpinātas četras DCP un viena MRP 
procedūra. 

ZVA pērn kopumā tika veiktas 259 MRP/
DCP reģistrācijas procedūras un 192 pār
reģistrācijas procedūras, kā arī tika 
apstiprinātas 8444 izmaiņas zāļu reģistrācijas 
dokumentācijā.

Pārskata gadā aģentūras ekspertu aktivitāte 
starptautiskās procedūrās bijusi lielāka, sa

līdzinot ar iepriekšējo gadu. 2016. gadā Latvija 
ir piedalījusies EMA Cilvēkiem pa redzēto zāļu 
zinātniskajā komitejā (CHMP), izvērtējot sešas 
centralizētās zāļu reģistrācijas procedūras. 
Divās no centralizētām zāļu re ģistrācijas 
procedūrām ZVA bija profe sionālas uzraudzī
bas (PeeR Review) funkcija, trīs procedūrās 
ZVA bija galvenais ziņotājs un vienā procedūrā 
– līdzziņotājs. Latvija bijusi galvenais ziņotājs 
divām centrāli reģistrētu zāļu II tipa izmaiņu 
procedūrām un piedalījusies vienu cen tra lizēti 

Zāļu pārreģistrācijas procedūra

Izmaiņas reģistrācijas dokumentācijā
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reģistrētu zāļu pārvērtēšanas pro cedūrā kā 
galvenais Farmakovigilances riska vērtēšanas 
komitejas (PRAC) ziņotājs. 

Latvija ir bijusi vadošā valsts divu aktīvo 
vielu periodisko drošuma ziņojumu vienotās 
izvērtēšanas (PSUR SA) procedūrā. Latvija 
ir pārstāvēta EMA Pediatrijas komitejā 
(Paediatric Committee) un piedalījusies 8 
pirmreizējās PIP (Paediatric Investigation Plan) 
izvērtēšanas procedūrās, 5 PIP modifikāciju 
izvērtēšanas procedūrās un 4 EMA zinātniskā 
padoma (EMA Scientific advice) sagatavošanas 
procedūrās.

2016. gadā ZVA Zāļu reģistrācijas departa
menta eksperts starptautiskas komandas 
ietvaros ir piedalījies divu centrāli reģistrējamo 
zāļu bioekvivalences pētījuma analītiskās 
daļas atbilstības pārbaudēs ārvalstīs. 

Zāļu reģistrācijas departamenta eksperti 
kopā ar ārštata ekspertiem pārskata gadā 
ir aktīvi piedalījušies Augu izcelsmes zāļu 
komitejas darbā. 2016. gadā tika veikta 
Kopienas monogrāfijas augu izcelsmes vielas 

Upeņu lapas (Ribes nigri folium) monogrāfijas 
izvērtēšana.

Pērn ZVA eksperti arī sadarbībā ar Valsts 
valodas centra direktoru profesoru Māri 
Baltiņu izveidojuši ATĶ (anatomiski terapeitiski 
ķīmisko) kodu klasifikatora pirmo trīs līmeņu 
tulkojumu, rodot pareizu un precīzu latviešu 
valodas ekvivalentu angļu valodas terminam. 
ATĶ kodu klasifikators ir pieejams ZVA tīmekļa 
vietnē www.zva.gov.lv, klikšķinot uz sadaļas 
“Reģistrs” > “ATĶ kodu klasifikators“.

Pārskata gadā saņemti 18 pieteikumi vērtēt 
produkta atbilstību zāļu definīcijai, par kuriem 
ZVA sniegusi atzinumus par produktu statusu. 

2016. gadā publicēti 22 publiskie vērtējuma 
ziņojumi nacionālā procedūrā reģistrētām 
zālēm, kas saskaņoti ar zāļu reģistrācijas 
īpašniekiem. 

Recepšu un bezrecepšu zāļu īpatsvars Latvijas 
Zāļu reģistrā katru gadu ir līdzīgs – aptuveni 
80% ir recepšu zāles, un 20% – bezrecepšu 
zāles. Tomēr 2016. gadā šī attiecība bija  
80,6% un 19,4%.

Reģistrēto recepšu un bezrecepšu zāļu proporcija

81,5% 81% 81,3% 81,3%

18,5% 19% 18,7% 18,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

20162010 2011 2012 2013

Recepšu zāles Bezrecepšu zāles

81,1%

19%

2014

81%

2014

82%

18%

2015

80,6%

19,4%



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 1 612

287 paralēli importēto zāļu izplatīšanas at
ļaujās.

Katru mēnesi tika apkopota informācija par 
zāļu patēriņu un zāļu cenām, kas publicēta arī 
ZVA tīmekļa vietnē www.zva.gov.lv. 2016. gadā 
tika izveidots Zāļu piegādes pārtraukumu 
saraksts, kas publiski pieejams ZVA tīmekļa 
vietnes sadaļā “Reģistrs”, kā arī nodrošināta 
sabiedrības iesaiste informācijas par zāļu 
piegādes pārtraukumiem sniegšanā, aizpildot 
ZVA tīmekļa vietnē pieejamo ziņošanas formu.

2016. gadā nodrošināta arī Latvijā kontro
lējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu 
un prekursoru legālās aprites uzskaite 
un kontrole. Reizi ceturksnī attiecībā uz 
narkotisko vielu importu un eksportu un reizi 
gadā attiecībā uz narkotisko un psihotropo 
vielu patēriņu valstī tika sagatavoti pārskati, 
kas iesniegti Starptautiskajai narkotiku 
kontroles komitejai. Sagatavoti un reizi ce
turksnī Eiropas Komisijai iesniegti pārskati 
par nelegālo prekursoru apriti un reizi gadā 

2.1.2. Zāļu izplatīšanas atļauju 
izsniegšana
Zāļu izplatīšanas jomā 2016. gadā ZVA no
drošināja iesniegumu un dokumentācijas 
ekspertīzes veikšanu:

u	 psihotropo, narkotisko zāļu/vielu, kā 
arī prekursoru ievešanai un izvešanai 

u	 nereģistrētu zāļu izplatīšanai

u	 zāļu paraugu importam

u	 paralēli importēto zāļu izplatīšanai 
Latvijā un izmaiņu veikšanai

2016. gadā pēc pieprasījuma tika izsniegtas 
6854 zāļu ievešanas, izvešanas, tranzīta 
un izplatīšanas atļaujas. Papildus iepriekš 
minētajam ZVA veikusi iesniegumu un 
dokumentācijas ekspertīzi un izsniegusi arī 
8 licences un reģistrācijas kartes prekursoru 
operatoriem un 7 atļaujas Latvijā kontrolējamo 
narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekur
soru I, II un III sarakstā iekļauto augu, vielu un 
zāļu izmantošanai. Pērn veiktas arī izmaiņas 
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2013–2015

par legālo prekursoru apriti. 

Pamatojoties uz zāļu vairumtirgotāju snieg
to informāciju par zāļu realizāciju, pērn 
sagatavots ikgadējs datu pārskats “Zāļu 
patēriņa statistika”. Pārskatā ir informācija 
par kopējo zāļu realizāciju eiro, realizēto iepa
kojumu 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 Latvijā ražoto zāļu tirgū. 
Pārskats “Zāļu patēriņa statistika” publicēts 
ZVA tīmekļa vietnes sadaļā “Publikācijas” > 
“Zāļu patēriņa statistika”. 

Baltijas valstu zāļu aģentūru sadarbības re
zultātā 2016. gadā izdota grāmata “Baltic 
Statis tics on Medicines 2013–2015”. Tajā 
ietverti dati par zāļu patēriņu Latvijā, Igaunijā 
un Lietuvā pēdējo trīs gadu laikā, kā arī 
sniegta informācija par zāļu tirgu, normatīvā 
regulējuma prasībām un kompensācijas 
sistēmām šajās valstīs. Grāmatā publicētie 
zāļu patēriņa dati analizēti, izmantojot ATĶ 
klasifikācijas sistēmu un starptautisku zāļu 

patēriņa mērvienību DDD (pieņemtā vidējā 
dienas balstdeva, kas lietota galvenajai indikā
cijai pieaugušam pacientam), un zāļu patē
riņa dati ir izteikti DID. “Baltic Statistics on 
Medicines 2013–2015” elektroniskā versija ir 
pieejama ZVA tīmekļa vietnes www.zva.gov.lv 
sadaļā “Publikācijas” > “Baltic Statistics on 
Medicines”. Pirmais izdevums, kurā apkopoti 
dati par zāļu patēriņu Baltijas valstīs, “Baltic 
Statistics on Medicines 2010–2012”, tika izdots 
2013. gadā un arī ir pieejams ZVA tīmekļa 
vietnē.

2.1.3. Zāļu klīniskie pētījumi
Atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 23. 
marta noteikumiem Nr. 289 “Noteikumi par zā
ļu klīniskās izpētes un lietošanas  novēro ju mu 
veikšanas kārtību, pētāmo zāļu marķēšanu un 
kārtību, kādā tiek vērtēta zāļu klīniskās izpētes 
atbilstība labas klīniskās prakses prasībām” 
un Eiropas Savienības tiesību aktiem 2016. 
gadā ZVA izskatīšanai tika iesniegti 72 zāļu 
klīnisko pētījumu projekti, no kuriem 17 tika 
iesniegti vērtēšanai Starptautiskās harmoni
zācijas procedūras ietvaros. Vienā no klīnis ko 
pētījumu projektiem Starptautiskās harmoni
zācijas procedūras ietvaros 2016. gadā Latvija 
bija Atsauces valsts.

2016. gadā ZVA atļāva 76 zāļu klīniskos 
pētījumus, tai skaitā 20 Starptautiskās 
harmonizācijas procedūras ietvaros. Viens 
no iesniegtajiem pētījumiem tika atļauts ar 
ierobežojošiem nosacījumiem. 2016. gadā ZVA 
atļāva 247 zāļu klīnisko pētījumu grozījumus 
un divus zāļu lietošanas novērojumus. 
Pārskata gadā arī tika veiktas labas klīniskās 
prakses inspekcijas septiņos pētījumu centros 
gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Eiropas klīnisko pētījumu datu bāzē EudraCT 
regulāri tika ievadīta informācija par 
pieteiktajiem zāļu klīniskajiem pētījumiem, 
to atļaušanas laikiem, par iesniegto būtisko 
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grozījumu apstiprināšanas datumiem, ēti
kas komiteju atzinumiem, par pētījumu pa
beigšanu, kā arī par labas klīniskās prakses 
inspekcijām. Regulāra šo datu nodrošināšana 
nepieciešama Eiropas klīnisko pētījumu 
reģistra uzturēšanai un aktualizēšanai. 

ZVA klīnisko pētījumu nodaļas darbinieki no
drošināja 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 44 ziņojumi 
par Latvijas pētījumu centros konstatētām 
nopietnām blakusparādībām. Šie ziņojumi 
tika analizēti un ietverti ZVA izveidotā reģistrā. 
Pavisam ZVA tika saņemti, izskatīti un 
reģistrēti 167 sponsoru sagatavotie ikgadējie 
drošības ziņojumi, kas attiecas uz Latvijā 
notiekošajiem zāļu klīniskajiem pētījumiem. 
Atsevišķi ikgadējie drošuma ziņojumi tika 
analizēti padziļināti, un novērtējums tika 
atspoguļots atbilstoši izveidotā formātā. 

Atļauto zāļu klīnisko pētījumu projektu doku 

men tācijas izvērtēšanā tika iesaistīti arī 6 ār
štata eksperti, kuri kopā veikuši 8 eks pertīzes. 

Pavisam 2016. gadā Latvijā noritēja 288 
pētījumi, bet gada laikā tika pabeigti 68 
projekti, no tiem 1 tika atsaukts.

Atļautos zāļu klīniskās izpētes projektus 
kopumā sponsorējušas 95 ārvalstu farma
ceitiskās kompānijas. 2016. gadā atļauto pētī
jumu organizēšanā un to norises kvalitātes 
no drošināšanā Latvijā saskaņā ar sponsoru 
pilnvarojumu iesaistījušās pētniecības līgum
organizācijas. 

2016. gadā klīnisko pētījumu centros kopumā 
veiktas septiņas labas klīniskās prakses 
atbilstības pārbaudes, no kurām sešas tika 
veiktas Latvijas pētījumu centros, bet viena – 

ārvalstīs, tai skaitā viena klīniskā pētījuma 
pārbaude divos pētījumu centros tika veikta 
EMA uzdevumā. Pārbaužu laikā tika atklātas 
būtiskas un 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.

Pētījumi Izsniegtās atļaujas
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2016. gadā atļauto klīnisko pētījumu 
sadalījums pa medicīnas nozarēm

Nozare Pētījumu 
skaits

Psihiatrija/neiroloģija 12
Gastroenteroloģija 10
Infektoloģija 9
Onkoloģija 8
Pulmonoloģija/alergoloģija 8
Endokrinoloģija 8
Reimatoloģija 6
Kardioloģija 5
Uroloģija/nefroloģija 4
Dermatoloģija 2
Oftalmoloģija 2
Hematoloģija 1
Traumatoloģija 1

2016. gadā atļauto klīnisko pētījumu 
sadalījums pa fāzēm
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Klīnisko pētījumu centri, kuros 2016. gadā atļauti zāļu klīniskie pētījumi

Pētījumu centrs (kopā ) Pētījumu 
skaits

VSIA “‘Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 50

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca
•	 Stacionārs “Gaiļezers”
•	 Latvijas Onkoloģijas centrs
•	 Stacionārs “Tuberku lozes un plaušu slimību centrs”
•	 Stacionārs “Biķernieki”

37
27
6
3
1

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 21

SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” 15

SIA “Vidzemes slimnīca” 9

SIA “Veselības centrs 4” 9

“Gremošanas slimību centrs “GASTRO””, Rīga 8

VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīga 7

SIA “Rēzeknes slimnīca”, Rēzekne 5

A/S “Latvijas Jūras medicīnas centrs”, Rīga 5

Citi klīnisko pētījumu centri (kopā 56) 1–4 
pētījumi 

katrā 
centrā
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2.1.4. Zāļu blakņu uzraudzība un riska mazināšana

ziņojumos par blaknēm zāļu aģentūrām 
snieguši pasaules ārsti, farmaceiti, pacienti, 
RAĪ, tostarp arī minētie ziņotāji Latvijā (vērtēti 
šādi zāļu blakņu ziņojumu kvalitātes rādītāji: 
lietoto zāļu devas precizitāte, indikācijas, zāļu 
lietošanas sākuma un beigu laika precīza 
norādīšana u.c.). Pilnīgas, vispusīgas un 
kvalitatīvas informācijas par zāļu blaknēm 
iegūšana, apkopošana un analizēšana un 
ziņotāju sadarbība ar ZVA ir būtiska, lai 
varētu izvērtēt, vai risks ir nopietns un kādas 
riska mazināšanas darbības nepieciešams 
veikt (piemēram, papildināt zāļu aprakstu 
un lietošanas instrukciju, steidzamības 
kārtā papildus informēt ārstus ar vēstules 
veselības aprūpes speciālistam starpniecību 
(VVAS), izveidot zāļu riska mazināšanas 
izglītojošus materiālus (IM) vai ieviest īpašas 
risku novēršanas programmas), lai mazinātu 
vai novērstu jebkādu iespējamu kaitējumu 
sabiedrības veselībai. 

2016. gadā ZVA veikusi arī 4 zāļu reģistrācijas 
apliecības īpašnieku labas farmakovigilances 
prakses pārbaudes.

Latvijā novēroto zāļu blakņu datu bāzi ZVA 
veido kopš 2001. gada, un kopš 2004. gada 
ziņojumu informācija tiek nosūtīta arī uz ES 
datu bāzi EudraVigilance zāļu jaunu risku 
identificēšanai. Ik gadu ZVA veic Latvijas datu 
bāzē esošās informācijas analīzi, tai skaitā par 
ziņošanas aktivitāti Latvijā.

2016. gadā zāļu blakņu ziņošanas aktivitāte 
valstī nedaudz palielinājusies. Kopējais zāļu 
blakņu ziņojumu skaits 2016. gadā bija 341. 
No ārstiem un farmaceitiem tika saņemti 
56 ziņojumi. Arī Slimību profilakses un 
kontroles centrs (SPKC) sniedzis 63 ziņojumus 
par vakcīnu blaknēm. Tajā pašā laikā RAĪ 
aktivitātes rādītājs, salīdzinot ar iepriekšējo 
gadu, ir bijis stabils. Klīnisko gadījumu skaits, 
par ko ir paziņots ZVA, 2016. gadā palielinājies 
līdz 203 gadījumiem.

ZVA farmakovigilances speciālistu sniegto da
tu kvalitāte starptautiskā zāļu blakņu datubāzē 
atzinīgi vērtēta PVO Upsalas Monitoringa 
centra sagatavotā ziņojumā VigiGradeTM 
– Completeness score Latvia. Analītiskajā 
ziņojumā vērtēts, cik kvalitatīvus datus savos 
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ES vienotas novērtējuma procedūras 
(Single assessment procedure) ietvaros 
ZVA farmakovigilances eksperti vērtēja zāļu 
periodiski atjaunināmos drošuma ziņojumus 
(PSUR) visas Eiropas kopienas vajadzībām. 
2016. gadā veikta 4 aktīvo vielu periodiski 
atjaunināmo drošuma ziņojumu vērtēšana 
vienota novērtējuma procedūrās, kurās 
Latvija bijusi atsauces valsts. Pērn arī izvērtēti 
22 PSUR nacionāli reģistrētām zālēm, kas 
netiek iekļautas ES vienotas novērtēšanas 
procedūrās, un to vērtējumi ar ieteikumiem 
nepieciešamo tālāko darbību veikšanai no
sūtīti RAĪ.

Kopš 2016. gada ZVA ir uzņēmusies 20 
aktīvo vielu signālu monitorēšanu EMA 
darba dalīšanas procedūras ietvaros. 
Farmakovigilances eksperti veica regulāru šo 
vielu drošuma informācijas uzraudzību.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, vērtēto Riska 
pārvaldības plānu (RPP) skaits saglabājas 
nemainīgs. Pavisam tika izvērtēta ar RPP 
saistīta dokumentācija 59 RAĪ iesniegumiem. 

Pārskata periodā ZVA sadarbojās 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 VVAS projektus un 
riska mazināšanas nolūkā izstrādātos IM, 
kas paredzēti pacientiem. Pārskata periodā 
tika veiktas 72 RAĪ iesniegto IM un 13 VVAS 
ekspertīzes. 

Regulāri tiek nodrošināta zāļu drošuma 
informācijas ārstiem, pacientiem, sabiedrībai 
un RAĪ sagatavošana publicēšanai ZVA tīmekļa 
vietnē, kā arī tiek sagatavoti paziņojumi 
par EMA aktualizētiem zāļu drošuma 
jautājumiem. Informācija veselības aprūpes 
speciālistiem par aktuāliem zāļu drošuma 
jautājumiem un ieteikumi par nepieciešamiem 
zāļu riska mazināšanas pasākumiem sniegti 
ZVA izdevumā ārstniecības personām un 
farmaceitiem “Cito!”. 

2.1.5. Zāļu kvalitātes kontrole

2016. gadā ZVA laboratorijā veiktas 107 
zāļu paraugu analīzes. Testēšanas gaitā 
pārbaudīti 830 kvalitātes rādītāji. Pēc aptieku 
pieprasījuma pagatavots 431 titrētais šķīdums, 
indikators un reaktīvs. 2016. gadā atlasīti un 
testēti 96 attīrītā ūdens, ko iegūst aptiekā, 
paraugi. Neatbilstība Eiropas farmakopejas 
prasībām tika konstatēta diviem attīrītā 
ūdens paraugiem. Pēc ZVA Zāļu reģistrācijas 
departamenta pieprasījuma tika veiktas 
reģistrācijai iesniegtās dokumentācijas 
ekspertīzes 22 zāļu nosaukumiem, izvērtējot 
aktīvās vielas un/vai galaprodukta analīžu 
metodes un to validāciju. Salīdzinot ar 
2015. gadu, pērn palielinājies pārbaudīto 
zāļu kvalitātes rādītāju skaits, pēc aptieku 
pieprasījumiem pagatavoto titrēto šķīdumu, 
indikatoru un reaktīvu (431) skaits bijis 

nemainīgs. Pārbaudīto attīrītā ūdens paraugu 
skaits (96) ir nedaudz mazinājies, salīdzinot 
ar 2015. gadu, un šim rādītājam ir tendence 
samazināties, jo katru gadu sarūk aptieku 
skaits, kuras veic attīrītā ūdens iegūšanu. 2016. 
gadā arī palielinājies reģistrācijai iesniegtās 
dokumentācijas ekspertīžu skaits.

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

u	 liels zāļu apjoms tirgū

u	 zāles, kuru paraugi nebija testēti 
pēdējo 5 gadu laikā

u	 zāles no trešajām valstīm

u	 ES un Veselības inspekcijas informācija 
par zāļu atsaukšanu

u	 GMP inspekciju rezultāti
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u	 galaprodukta ražotājs, kas ir maz pa
zīstams nacionālajā tirgū

u	 zāles īpašām pacientu grupām (bēr
niem)

u	 paralēli importētas zāles

u	 nesen reģistrētas zāles

u	 jauns galaprodukta ražotājs

u	 zāles ar zemu aktīvo vielu daudzumu

Laboratorija regulāri piedalās starptautiskajās 
zāļu kvalitātes kontroles un profesionālā lī
meņa pārbaudes programmās. 2016. gadā 
la boratorijas speciālisti piedalījās centra
lizēti reģistrēto zāļu, MRP, DCP un nacionālā 
procedūrā reģistrēto zāļu (Baltijas valstu 
sadarbības līguma ietvaros) kvalitātes kontro
les programmās, kā arī Eiropas tirgus uzrau
dzības (Market Surveillance Study – MSS) 
programmā. 

2016. gada 18. maijā notika Latvijas Nacionālā 
akreditācijas biroja kārtējā uzraudzības vizīte. 
Laboratorijai tika saglabāta akreditācija 
atbilstībai LVS EN ISO/IEC 17025:2005 stan
darta prasībām šādās jomās: 

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

u	 attīrītā ūdens fizikālā testēšana (fiksētā 
sfēra).

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

2016. gadā tika izstrādātas tehniskās speci
fikācijas un iegādātas jaunas testēšanas 
ie kārtas: ūdens attīrīšanas sistēma Elix® 
Essential 3, Agilent gāzu hromatogrāfiskā 
sis tēma, titrēšanas iekārta 915 KF TiTouch, 
titrē šanas iekārta 848 Titrino plus.

2.2. MEDICĪNISKĀS IERĪCES 

REĢISTRĀCIJA, KLĪNISKĀ IZPĒTE UN 
DROŠUMA UZRAUDZĪBA

2016. gadā ZVA atbilstoši Ministru kabineta 
2005. gada 2. augusta noteikumiem Nr. 581 
“Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbils tī
bas novērtēšanas, izplatīšanas, eksplua
tācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” 
Latvijas Republikā ražotu medicīnisko ie
rīču reģistrācijas procedūras ietvaros doku
mentācijas ekspertīzi veica 6 produktiem. Pērn 
veikta arī trīs ar CE atbilstības marķējumu 
nemarķētu speciāli piegādātu medicīnisko 
ierīču reģistrācijas dokumentācijas ekspertīze. 

Paziņošanas procedūrā tika iesniegti un 
Latvijas medicīnisko ierīču datu bāzē LATMED 
2016. gadā ievietoti 269 ziņojumi. LATMED 
arī ievadīta informācija par pirmās un otrās 
drošības grupas medicīnisko ierīču iegādi – 
4253 ziņojumi, bet par lietošanas izmaiņām 
– 2621 ziņojums. Vigilances sistēmas ietvaros 
ZVA saņēma 1063 pirmreizējus negadījumu 
ziņojumus. Latvijas Republikā ekspluatācijā 

esošas un neatbilstošas medicīniskās ierīces 
identificēšana un drošības pasākumu veikšana 
notika 172 gadījumos. ZVA pārskata gadā 
izsniedza atļaujas 13 klīniskajiem pētījumiem 
ar medicīniskajām ierīcēm un 9 atļaujas jau 
notiekošu klīnisko pētījumu grozījumiem, kas 
Latvijā tiek veikti saskaņā ar Ministru kabineta 
2010. gada 21. septembra noteikumiem Nr. 
891 “Cilvēkiem paredzēto medicīnisko ierīču 
klīniskās izpētes kārtība”.

Nolūkā sniegt informatīvu atbalstu medicīnisko 
ierīču ražotājiem ZVA pērn sagatavoja pārs
katāmu un skaidrojošu materiālu par proce
dūru, kas Latvijas ražotājiem jāievēro CE 
marķējuma piešķiršanai I klases medicīniskām 
ierīcēm un to laišanai tirgū atbilstoši Eiropas 
Komisijas medicīnisko ierīču tirgus uzraudzības 
darba grupas izstrādātajām un 2009. gada 1. 
decembrī apstiprinātajām norādēm I klases 
medicīnisko ierīču ražotājiem. Informācija 
ir publicēta ZVA tīmekļa vietnes sadaļā “Pa
kalpojumi” > “Medicīniskās ierīces” > “Re
ģistrācija un paziņošana”.
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Medicīnisko ierīču reģistrācija, klīniskā izpēte un lietošanas drošuma uzraudzība  
2016. gadā skaitļos

Rādītājs Skaits

Pirmreizēju iesniegumu skaits Latvijas Republikā ražotu medicīnisko ierīču 
reģistrācijai 6

Pirmreizēju iesniegumu skaits CE nemarķētu medicīnisko ierīču reģistrācijai 0
Pirmreizēju iesniegumu skaits speciāli piegādātu medicīnisko ierīču dokumentācijas 
ekspertīzei 3

Paziņošanas procedūrā sniegtās informācijas ievietošana LATMED datubāzē 269
MI turētāju sniegtās informācijas par pirmās un otrās drošības grupas MI iegādi 
ievadīšana LATMED datubāzē (saņemto dokumentu skaits) 4253

MI turētāju sniegtās informācijas par pirmās un otrās drošības grupas MI lietošanas 
izmaiņām ievadīšana LATMED datubāzē (saņemto dokumentu skaits)

2621

Vigilances sistēmas ietvaros saņemto ziņojumu un saistītās dokumentācijas 
pieņemšana, informācijas analīze, apstrāde, datu ievadīšana datu bāzē LATMED:

 kopējais saņemto ziņojumu skaits
 pirmreizējo ziņojumu skaits

2476
1063

Veikto drošības pasākumu skaits: 
- pēc sākotnējo ziņojumu par korektīvo darbību nepieciešamību Latvijā 

ekspluatācijā esošām medicīniskajām ierīcēm 
- pēc sākotnējo ziņojumu par LV notikušiem medicīnisko ierīču negadījumiem 

saņemšanas

172

61
Pirmreizēji iesniegumi medicīnisko ierīču klīniskās izpētes atļaujas saņemšanai 13
Pirmreizēji iesniegumi medicīnisko ierīču klīniskās izpētes grozījumu atļaujas 
saņemšanai 9

Iesniegumi veikt grozījumus iepriekš izdotās MI reģistrācijas apliecībās 0

Izsniegto reģistrācijas apliecību skaits Latvijas Republikā ražotām medicīniskajām 
ierīcēm  un ZVA saņemto paziņojumu skaits par medicīnisko ierīču laišanu apgrozībā 
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1
7 10 0 0

2014 2015 20162010 2011 2012 2013

6 1

269

1046

636

298
271

353

0

500

1000

1500

249

Paziņojumi par medicīnisko

ierīču laišanu apgrozībā

Izsniegtās medicīnisko ierīču

reģistrācijas apliecības



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 1 620

2.3. FARMACEITISKĀS DARBĪBAS UZŅĒMUMI

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

Farmaceitiskās darbības licencēšanas 
kārtību, kādā ZVA 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).

Pirms ZVA lēmuma par speciālas atļaujas 
(licences) izsniegšanas, pārreģistrācijas, 
apturēšanas vai anulēšanas pieņemšanas 
Farmaceitiskās darbības uzņēmumu 
licencēšanas komisijā (turpmāk – Komisija) 
tika izskatīti ar licencēšanu saistītie jautājumi. 
Komisijas lēmumiem bija ieteikuma 
raksturs, un tā darbojās saskaņā ar ZVA 
direktora saskaņotu reglamentu. Komisijas 
sēžu organizatoriskā sagatavošana un 
protokolēšana ir FDULN kompetencē, 2016. 
gadā tika sasauktas 17 Komisijas sēdes.

FDULN veic farmaceitiskās darbības uzņē
mumu – zāļu lieltirgotavu, zāļu ražošanas vai 
importēšanas uzņēmumu, aktīvo farmaceitisko 
vielu ražošanas uzņēmumu, vispārēja tipa 
vai slēgta tipa aptieku – dokumentācijas 
izvērtēšanu. 2016. gadā FDULN veica vispārēja 
un slēgta tipa aptieku telpu plānu izvērtēšanu 
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, gatavoja 
aptieku atbilstības novērtēšanas atzinumus 
(167), sagatavoja lēmumu (473) projektus 
par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu, 
pārreģistrāciju, apturēšanu vai anulēšanu.

Realizējot Farmācijas likuma 10. panta 12. un 
16. punktā deleģētās funkcijas izpildi speciālo 
atļauju (licenču) farmaceitiskai darbībai iz
sniegšanā zāļu lieltirgotavām, zāļu ražošanas 
vai importēšanas uzņēmumiem, vispārēja tipa 
aptiekām un slēgta tipa aptiekām, 2016. gadā 
ZVA veikta dokumentu ekspertīze 1380 licen
ces turētāju iesniegto dokumentu gadījumos. 
Pērn bija vērojama tendence vispārēja tipa 
aptieku licenču turētājiem paplašināt sniegto 
pakalpojumu klāstu ar jauniem speciālās 
darbības veidiem, piemēram, uzsākot aptiekā 
izgatavot zāles, izplatīt psihotropās vielas, 
izplatīt veterinārās zāles, pagarināt terminēto 
vispārēja tipa aptieku darbību uz jaunu piecu 
gadu termiņu vai nenoteiktu laiku.

2016. gadā ZVA pārreģistrējusi (izsniegusi) 
speciālās atļaujas (licences) farmaceitiskai 
darbībai 385 farmaceitiskās darbības 
uzņēmumiem (310 aptiekām, 52 zāļu 
lieltirgotavām (saskaņā ar speciālās 
atļaujas (licences) farmaceitiskai darbībai 
izsniegšanu (pārreģistrēšanu) 23 zāļu 
lieltirgotavās tika veikta  laba izplatīšanas 
atbilstības novērtēšanas pārbaude), 19 zāļu 
ražošanas vai importēšanas uzņēmumiem, 
4 uzņēmumiem, kas ražo aktīvās 
farmaceitiskās vielas). Visbiežāk speciālo 
atļauju (licenču) pārreģistrācijai tika iesniegti 
licencēšanas dokumenti saistībā ar aptieku 
vadītāju, atbildīgo amatpersonu maiņu, 
licences turētāju juridiskās adreses maiņu, 
farmaceitiskās darbības vietas maiņu, jaunu 
speciālās darbības nosacījumu uzsākšanu, 
farmaceitiskās darbības vietas adreses maiņu 
saskaņā ar Būvvaldes lēmumu. 

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, 
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2016. gadā ZVA pieņēma lēmumus par 13 
aktīvo vielu ražotāju, importētāju un izplatītāju 
reģistrāciju vai izmaiņu reģistrāciju (no tiem 4 
jauniem aktīvo vielu ražotājiem, importētājiem 
un izplatītājiem), izsniedzot reģistrācijas 
apliecības, ievietojot šo informāciju tīmekļa 
vietnē www.zva.gov.lv un sadarbībā ar 
ZVA Farmaceitiskās darbības atbilstības 
novērtēšanas nodaļu ievadot datus ES datu 
bāzē EudraGMDP. 

Salīdzinot ar 2015. gadu (44 licenču pār
reģistrācijas/izsniegšanas gadījumi), 2016. 
gadā pieauga zāļu vairumtirdzniecības uz
ņēmumu pieprasījumu skaits speciālo atļauju 
(licenču) cilvēkiem paredzēto zāļu izplatīšanai 
vairumtirdzniecībā izsniegšanai vai pārre
ģistrā cijai (52 licenču pārreģistrācijas/
izsniegšanas gadījumi zāļu lieltirgotavām). 

2016. gadā ZVA pieņēma lēmumu par speciālo 
atļauju (licenču) farmaceitiskai darbībai 
izsniegšanu 7 jaunām zāļu lieltirgotavām, 1 
jaunai slēgta tipa aptiekai, 3 jaunām vispārēja 
tipa aptiekām, no kurām 1 tika atvērta vietā, 

kur agrāk nebija vispārēja tipa aptiekas vai 
aptiekas filiāles, attiecīgi 2 tika atvērtas vietās, 
kur cita komersanta vispārēja tipa aptiekas 
filiāles izbeidza savu farmaceitisko darbību. 

Aptiekas

Zāļu lieltirgotavas

Zāļu ražošanas vai importēšanas uzņēmumi

Zāļu ražošanas uzņēmumi, kas ražo aktīvo vielu
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http://www.zva.gov.lv
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2016. gadā tika veiktas 18 zāļu ražošanas/
importēšanas uzņēmumu pārbaudes 
(inspekcijas) – pavisam šo darbu veikšanai 
bija nepieciešamas 76 cilvēkdienas. No šīm 
pārbaudēm viens zāļu ražošanas uzņēmums 
bija valstī, kas neatrodas EEZ, bet trīs 
inspekcijas bija saistītas ar aktīvo vielu 
ražošanas pārbaudi. Kopumā tika pārbaudīta 
10 ķīmiski sintezētu aktīvo farmaceitisko 
vielu ražošana. ZVA Farmaceitiskās darbības 
atbilstības novērtēšanas (FDAN) nodaļas 
darbinieki sadarbībā ar ZVA Farmaceitiskās 
darbības uzņēmumu licencēšanas nodaļu 
reģistrēja 4 jaunus aktīvo vielu ražotājus, 
importētājus un izplatītājus un veica izmaiņas 
5 jau reģistrētiem komersantiem. Inspekcijās 
ražošanas uzņēmumos tika atlasīti 9 produktu 
(zāļu) paraugi testēšanai un 12 marķējumu 
paraugi tā atbilstības pārbaudei.

Pārskata gadā zāļu ražošanas/importēšanas 
uzņēmumiem tika izsniegti 12 labas ražošanas 
prakses sertifikāti. Pēc Latvijas zāļu ražotāju 
un lieltirgotavu lūguma, lai veicinātu Latvijā 
ražoto zāļu eksportu un reģistrāciju valstīs, 

kas atrodas ārpus ES vai EEZ, 2016. gadā tika 
izsniegti 147 produktu sertifikāti un 29 brīvās 
tirdzniecības sertifikāti.

FDAN nodaļas eksperti 2016. gadā piedalījās 
arī divās inspekcijās citu ES dalībvalstu 
ražošanas uzņēmumos (laba ražošanas 
prakse), kas tika veiktas inspektoru pieredzes 
apmaiņas ietvaros.

2016. gadā veiktas 35 zāļu lieltirgotavu atbils
tības novērtēšanas, kā arī zāļu lieltirgotavu 
labas izplatīšanas prakses pārbaudes, kuru 
veikšanai pavisam bija nepieciešamas 40,5 
cilvēkdienas. Viena pārbaude tika veikta 
saistībā ar aktīvo vielu izplatīšanu. Pārskata 
gadā zāļu vairumtirgotājiem tika izsniegti 34 
labas izplatīšanas prakses sertifikāti.

Pērn arī veiktas 28 cilvēka asiņu un asins kom
ponentu sagatavošanas iestāžu un  ārstnie
cības iestāžu asins kabinetu atbilstības 
vērtēšanas un uzraudzības procedūras, 12 
atbilstības vērtēšanas audu/šūnu ieguves 
vietās un audu centros un 3 audu centru 
uzraudzības, tostarp, īstenojot procedūras 

2.3.2. Atbilstības novērtēšana
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hemovigilances un biovigilances pārraudzībai. 

FDAN nodaļas speciālisti sagatavoja ikgadējos 
pārskata ziņojumus EK par nopietnām blaknēm 
un nopietniem nevēlamiem notikumiem asiņu 
un audu, un šūnu jomās, kā arī sagatavoja 
informāciju aptaujām Vienotās rīcības projektu 
ARTHIQ un VISTART ietvaros, EK Veselības 
un pārtikas drošības ģenerāldirektorāta 
(DGSANTE) un EMA aptaujai par Latvijā 
esošo praksi asins sagatavotāju uzraudzības 
jomā, EK Veselības un pārtikas drošības 
ģenerāldirektorāta (DGSANTE) aptaujai par 
gala novērtējumu EK paziņojumam “Rīcības 
plāns orgānu ziedošanas un transplantācijas 
jomā (2009–2015)”. FDAN nodaļas eksperti 
aktīvi izvērtēja un komentēja Veselības 
ministrijas sagatavoto grozījumu projektu 
jauno direktīvu audu un šūnu jomā prasību 
pārņemšanai.

Līdztekus sniegta EK pieprasītā informācija par 
jauno direktīvu audu, šūnu jomā transpozīcijas 

gaitu, kā arī to prasību ieviešanai ar EK 
saskaņota un veikta datu ievadīšana un audu 
centru kodu izmaiņas EK uzturētā datu 
bāzē (EUTC), nodrošinot vienkāršu Latvijas 
Audu centra kodu sasaisti ar Audu un šūnu 
izmantošanas atļaujas numuru.

FDAN nodaļas darbinieki nodrošināja ZVA 
pārstāvniecību EMA Labas ražošanas 
prakses un labas izplatīšanas prakses 
inspektoru darba grupā, Farmaceitisko 
inspekciju sadarbības shēmas (PIC/S) 
aktivitātēs, Vienotās rīcības projektu 
ietvaros organizētajās apmācībās 
(ARTHIQ) un darba grupu sanāksmēs 
(VISATRT), kā arī EK Veselības un pārtikas 
drošības ģenerāldirektorāta (DGSANTE) 
organizētajās darba grupās par cilvēka 
asinīm un asins komponentiem, audiem, 
šūnām un orgāniem. 
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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 EEZ. Šis sadarbības 
tīkls sniedz EMA pieeju plašam ekspertu 
lokam, ļaujot tai nodrošināt labāko iespējamo 
zinātnisko ekspertīzi zāļu regulēšanai ES. 
Nacionālo valstu eksperti piedalās EMA darbā, 
būdami 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 2016. gadā ir bijuši iesaistīti 
sadarbībā ar ES Komisiju un Padomes darba 
grupām, Eiropas Komisijas Veselības un 
pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorātu (DG
SANTE), PVO, PIC/S, European Directorate for 
the Quality of Medicines & Healthcare (EDQM), 
kā arī klīnisko pētījumu atbilstības pārbaudēs 
EMA uzdevumā, un sadarbība notikusi ar citām 
organizācijām.

Lai ZVA sniegtu klientiem atbilstošus pakal

pojumus un konsultētu dažādos regu
latoros jautājumos, sadarbība ar citu 
valstu institūcijām, apmācība un pieredzes 
apmaiņa ir obligāts priekšnoteikums. 2016. 
gadā ZVA aktīvi darbojās darba dalīšanas 
procedūrās, piemēram, pediatrijas jomā, 
periodisko drošuma ziņojumu vērtēšanā, 
brīvprātīgā klīnisko pētījumu harmonizācijas 
procedūrā. Lai nodrošinātu augstu ekspertīzes 
kvalitāti, tika aicināti papildu eksperti arī no 
akadēmiskās vides – Latvijas Universitātes. 

ZVA vadība 2016. gadā aktīvi piedalījās zāļu 
aģen tūru vadītāju sadarbības tīkla organizā
cijas (Heads of Medicines Agencies) darbībā, 
sniedzot iespēju proaktīvi iesaistīties un risināt 
ar zāļu normatīvā regulējuma nodrošināšanu 
saistītus jautājumus Eiropas mērogā. ZVA 
vadība piedalījās arī EMA Padomes sanāksmē, 
kuras darba kārtībā bija EMA iesaistes 
starptautiskos projektos, tādos kā Inovatīvu 
zāļu iniciatīvā (Innovative Medicines Initiative), 
izvērtēšana. Šī projekta mērķis ir paātrināt 
labāku un drošāku zāļu izstrādi pacientiem, 
aktualitātes saistībā ar ES vienota klīnisko 
pētījumu portāla un datubāzes izveidi, datu 
apkopošana zāļu drošuma uzraudzības 
sistēmas ietvaros un citi būtiski jautājumi. 

Kopš 2010. gada ZVA ir iesaistīta sadarbībā par 
medicīnisko ierīču un asiņu un to komponentu, 

3. STARPTAUTISKĀ 
SADARBĪBA

3.1. Zāļu valsts aģentūra – vienotā Eiropas sadarbības tīklā



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 6 25

audu un šūnu uzraudzību. ZVA ir kompetentā 
institūcija attiecībā uz medicīnisko ierīču 
reģistrāciju, klīniskās izpētes atļauju izsnieg
šanu un lietošanas drošuma uzraudzību. ZVA 
atbildīgie speciālisti regulāri apmeklē Eiropas 
nacionālo medicīnisko ierīču kompetento 
institūciju pārstāvju sanāksmes. Tiek no
drošināta līdzdalība Competent Authorities 
for Medical Devices (CAMD), Central Mana
gement Committee (CMC) un Eiropas 
Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma 
ģenerāldirektorāta (DG SANTE) sanāksmēs.

Lai pārstāvētu Latvijas Republikas viedokli 
zāļu drošuma pārraudzības jautājumos ES, 

kopš 2012. gada ZVA piedalās EMA Farma
kovigilances riska vērtēšanas ko mi tejā. Šī 
komiteja nodarbojas ar ES izplatīto medicīnisko 
produktu riskvadības jautājumiem, to vidū, 
uzraugot riska pārval dības plānus un sistēmas 
gan nacionāli, gan centralizēti reģistrētām 
zālēm, novērtējot periodiski atjaunināmos 
drošuma ziņojumus, kā arī pildot padomdevēja 
lomu dažādos farmakovigilances jautājumos. 
Papildu informācija par ZVA starptautisko 
sadarbību izklāstīta arī šī pārskata 2. nodaļā 
“Zāļu valsts aģentūras darbības rezultāti” un 
tās apakšnodaļās. 

3.2. Baltijas valstu zāļu aģentūru sadarbība zāļu jomas regulēšanā

ZVA ir spēkā sadarbības līgums ar Igaunijas un 
Lietuvas zāļu aģentūrām, lai veicinātu ciešāku 
sadarbību starp Baltijas valstu zāļu aģen
tūrām. Katru gadu vienā no Baltijas valstīm 
tiek rīkota Latvijas, Lietuvas un Igaunijas zāļu 
aģentūru ekspertu sanāksme par farmācijas 
jomas normatīvo regulējumu un nozares 
aktualitātēm. Baltijas valstu sadarbība ir no
zīmīgāka ne tikai no reģiona valstu vienotības 
viedokļa, bet arī tāpēc, ka mazu valstu tirgus 
situācijā ir svarīgi radīt stabilus apstākļus 
visiem tirgus dalībniekiem. Baltijas vienotais 

zāļu iepakojums ir līdz šim veiksmīgākais trīs 

valstu zāļu aģentūru sadarbības piemērs. Tas 

tika iniciēts nolūkā mazināt administratīvo 

slogu un komersantu resursus, kā arī veicināt 

zāļu pieejamību tirgū un veidot vienkāršāku, 

ātrāku un caurskatāmāku zāļu iepakojuma 

apstiprināšanu. Jau kopš 2010. gada, lai zālēm 

tiktu apstiprināts kopējs Baltijas iepakojums, 

zāļu reģistrācijas apliecības īpašniekam 

vairs nav jāsazinās ar katras valsts aģentūru 

atsevišķi. 

Baltijas valstu zāļu aģentūru darba sanāksme 2016. gadā
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2016. gadā Baltijas valstu zāļu aģentūru 
eks pertu sanāksmi ZVA organizēja Rīgā. 
Sanāksmes darba kārtībā bija zāļu patēriņa 
tendenču pārskats Baltijā, zāļu drošuma 
jautājumi un papildu drošuma elementi uz 
zāļu iepakojuma, zāļu piegādes pārtraukumu 
problēmu risinājumi visās trīs Baltijas 
valstīs, kā arī turpmākas sadarbības aspekti. 
Šogad Rīgas sanāksmē notika sarunas par 
vienota Baltijas zāļu iepakojuma ieviešanu arī 
veterinārajām zālēm. Pirmo reizi zāļu aģentūru 
sadarbības vēsturē valstis pārstāvošām 
organizācijām bija kopīga darba sesija ar 
nozares pārstāvjiem – komersantiem, lai 
diskutētu par Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas ieviešanu attiecībā uz to, kā novērst 

viltotu zāļu nokļūšanu legālas piegādes ķēdē.

Latviju sanāksmē pārstāvēja Latvijas Zāļu 
valsts aģentūra, Igauniju – Igaunijas Zāļu 
aģentūra, Lietuvu – Lietuvas Veselības 
ministrijas Zāļu kontroles aģentūra. Veterināro 
zāļu nozares regulatorus pārstāvēja Latvijas 
Pārtikas un veterinārais dienests un Lietuvas 
Nacionālais Pārtikas un veterinārā riska 
novērtēšanas institūts. Pērn rīkotās sanāks
mē piedalījās šādas zāļu ra žotājus un 
lieltirgotavas pārstāvošas nozares nevalstis
kās organizācijas – Starptautisko inovatīvo 
farmaceitisko firmu asociācija (SIFFA, Latvija), 
Association of Pharmaceutical Manufacturers 
(APME, Igaunija), Innovative Pharmaceutical 
Industry Association (IFPA, Lietuva). 
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4. ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRAS 
VISPĀRĒJĀ PĀRVALDĪBA

Zāļu valsts aģentūras darbības stratēģija 
2014.2016. gadam ir darbības  plānošanas  
doku ments, kas ir izstrādāts atbilstoši Publisko 
aģentūru likuma un Ministru ka bineta 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: 

u darbības pilnvarojums, 

u mērķis, 

u īstenotie darbības virzieni un uz tiem 
attiecināmie pakalpojumi, 

u prioritātes.

Saskaņā ar stratēģiju Zāļu valsts aģentūras 

darbības mērķis ir īstenot kvalitatīvus un 
pama totus pakalpojumus veselības aprūpē 
izman tojamo 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 
no zīmī gas Stratēģijas plānošanas un ievieša nas 
periodā sabiedrības veselībai, kā arī aģentūras 
tālākai attīstībai un pakalpoju mu uzlabošanai: 

u veicināt nacionālā zāļu tirgus ilgt spējīgu 
attīs tību; 

u nodrošināt priekšnosacījumus drošai 
un racionālai zāļu, medicīnisko ierīču, 
audu, šūnu, orgā nu, asins un tā 
komponentu lietošanai; 

u pilnveidot aģentūras darba efektivitāti. 

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 2016. gadā sadarbībā 
ar Veselības ministriju izstrādāja grozījumus 
vairākiem normatīvajiem aktiem, kuri Ministru 
kabinetā arī tika apstiprināti 2016. gadā, 
piemēram:

u lai pilnveidotu zāļu izplatīšanas uz
rau dzību (tai skaitā zāļu ievešanas 
un izvešanas prasības), prasības 
marķējumam un zāļu ražošanai, Zāļu 
valsts aģentūra sniedza priekšlikumus 

4.1. Juridiskais nodrošinājums un normatīvo aktu izstrāde
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Ministru kabineta 2006. gada 17. janvāra 
noteikumiem Nr. 57 “Noteikumi par zāļu 
marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas 
instrukcijai izvirzāmajām prasībām”, 
Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija 
noteikumiem Nr. 416 “Zāļu izplatīšanas 
un kvalitātes kontroles kārtība” un 
Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija 
noteikumiem Nr. 436 “Zāļu ievešanas 
un izvešanas kārtība”;

u Zāļu valsts aģentūra sadarbībā ar 
Veselības ministriju izstrādāja grozī
jumus Ministru kabineta 2005. 
gada 8. marta noteikumos Nr. 175 
“Recep šu veidlapu izgatavošanas un 
uzglabāšanas, kā arī recepšu izrak
stīšanas un uzglabāšanas noteikumi”, 
papildinot šo noteikumu 5. pielikumu 
ar 17. punktu, iekļaujot efedrīna 
hidrohlorīdu, nosakot maksimālo at
ļauto daudzumu, kuru drīkst izrakstīt 
ārsts uz vienas receptes, ņemot vērā, 
ka efedrīnu saturošus medikamentus 
ļaunprātīgi izmanto apreibināšanās 
nolūkos, kā arī efedrīna hidrohlorīdu iz
manto amfetamīna nelegālā ra žošanā;

u tika izstrādāti grozījumi Ministru ka
bineta 2011. gada 2. augusta notei
kumos Nr. 610 “Aptieku un aptieku 
filiāļu izvietojuma kritēriji”, kas paredz 
atļaut vispārēja tipa aptiekas pārvie
tošanu vienas Nekustamā īpa šuma 
valsts kadastra informācijas sistēmā 
reģistrētas ēkas ietvaros (arī tad, ja ēka ir 
reģistrēta vairākās adresēs) vai pārvietot 
50 metru attālumā no speciālajā atļaujā 
(licencē) norādītās farmaceitiskās 
darbības vietas adreses un nosaka, ka 
attiecībā uz šiem gadījumiem netiek 
piemērots ierobežojums, ka  vispārēja 
tipa aptiekas pārvietošana ir atļauta, 
pamatojoties uz esošo licenci, vienas 
apdzīvotas vietas robežās, kur 500 
metru rādiusā nav funkcionējošas 
vispārēja tipa aptiekas, kurā izgatavo 
zāles vai kura strādā visu diennakti;

u Ministru kabineta 2005. gada 27. 
decembra noteikumos Nr. 1037 
“Noteikumi par cilvēka asiņu un asins 
komponentu savākšanas, testēšanas, 
apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas 
kvalitātes un drošības standartiem 
un kompensāciju par izdevumiem 
zaudētā asins apjoma atjaunošanai” 
tika ieviests jauns nosacījums, ka 
cilvēka asinis un asins komponentus 
no valsts neizved, izņemot gadījumus, 
ja asinis un asins komponentus asins 
pagatavojumu ražošanai sagatavo no 
valsts budžeta līdzekļiem, nodrošinot 
Latvijas ārstniecības iestādes ar asins 
pagatavojumiem. Ar šiem grozījumiem 
tika noteiktas stingrākas asins un asins 
komponentu kvalitātes un drošības 
kontroles prasības, kā arī vienlaikus 
grozījumos precizētas prasības attiecībā 
uz Zāļu valsts aģentūras kompetenci 
hemovigilances pārraudzībai, kā arī 
ārstniecības iestāžu asins kabinetu 
atbilstības novērtēšanai;

u Ministru kabineta 2013.  gada 25.  jūnija 
noteikumos Nr.  344 ”Aktīvo vielu 
importēšanas un izplatīšanas kārtība” 
tika konkretizētas prasības par aktīvo 
vielu labas ražošanas praksi un labas 
izplatīšanas praksi, tāpat tika papildināts 
trešo valstu saraksts ar Brazīliju un 
Izraēlu, no kurām importējot aktīvās 
vielas nav nepieciešams attiecīgo 
valsts kompetento iestāžu rakstveida 
apstiprinājums par atbilstību labai 
ražošanas praksei, un tika noteiktas 
prasības aptiekai aktīvo vielu iepirkšanā, 
uzskaitē, uzglabāšanā un uzraudzībā, jo 
iepriekš šāds regulējums nepastāvēja.

Kopumā no visiem 10317 Zāļu valsts aģen
tūras pieņemtajiem lēmumiem 2016. 
gadā tika atcelti 3, kas ir 0,029% no visiem 
lēmumiem. 



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 6 29

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

135

133

135

136

137

135

138

Personāla vadības funkcijas ZVA veic Ad mi 
nistratīvo resursu vadības un dokumentu 
pārvaldības nodaļa, risinot personāla vadības 
jautājumus, nodrošinot personāla piesais tes, 
atlases, vērtēšanas un attīstības darba pro 
cesus, kā arī kārtojot ar personāla jautā ju
miem saistīto dokumentāciju.

2016. gada nogalē Aģentūrā faktiski strādāja 
138 ierēdņi un darbinieki, kopumā civildienesta 
un darba tiesiskajās attiecībās bija 150 strā
dājošie. 

2016. gadā darbu Aģentūrā sāka 20 darbinieki 
(7 ierēdņi un 13 darbinieki), savukārt civil

dienesta vai darba tiesiskās attiecības iz
beigtas ar 13 personām. Vidējais personāla 
mainības rādītājs ir 10% (personāla mainība 
= atlaisto darbinieku skaits noteiktā laika 
periodā / vidējais darbinieku skaits noteiktā 
laika periodā), kas atbilst ZVA Stratēģijā 
noteiktajam. Lai gan salīdzinājumā ar  
ie p riekšējo gadu rādītājs mazinājies par 6%, 
tomēr no personāla vadības teorijas viedokļa 
mainība saglabājusies relatīvi augsta un 

Faktiski strādājošo skaita izmaiņas no 
2010. gada līdz 2016. gadam

L DZ 30Ī 31-40 41-50 51-60 61 UN

VAIR KĀ

KOPĀ

sievietes (%) v rieši (%)ī

82 79
92 93

100
87

18 21
8 7

13

Darbinieku sadalījums pēc vecuma un 
dzimuma

Civildienesta un darba attiecību izbeigšanas iemesli
Civildienesta vai darba tiesisko attiecību 

pārtraukšanas iemesli Pamats Skaits

Darbinieka uzteikums Darba likuma 100. pants 5
Darbinieka un darba devēja vienošanās Darba likuma  114. panta 2
Darba devēja uzteikums sakarā ar darbinieku  
skaita samazināšanu

Darba likuma 101. panta (1) punkta  
9) apakšpunkts

1

Darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ neveic 
darbu vairāk nekā sešus mēnešus

Darba likuma  101. panta (1) 11) 
apakšpunkts

1

Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma izbeigšanās Darba likuma  113. pants 1
Pēc paša vēlēšanās Valsts civildienesta likuma 41. panta  

1) punkta “a” apakšpunkts
1

Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos Valsts civildienesta likuma 41. panta (3) 
punkts

1

Valsts noteiktais pensijas vecums Valsts civildienesta likuma 41. panta  
1) punkta “f” apakšpunkts

1

4.2. Personāls un personāla vadība
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tas nozīmē, ka bija nepieciešamība pievērst 

pastiprinātu uzmanību procesiem, kas saistīti 

ar jauno darbinieku iekļaušanu kolektīvā, 

jaunu amata pienākumu apguvi, profesionālo 

un personisko kompetenču attīstību un 

apmācībām.

Aģentūrai noteikto funkciju izpildei ne pie  cie

šami izglītoti, kompetenti un augsti kva  lificēti 

speciālisti. Kopējais Aģentūrā strā dājošo iz  
glītības līmenis ir augsts – 133 dar biniekiem 
jeb 89% ir augstākā izglītība, no tiem četri ir 
ieguvuši doktora grādu.

Viens no Aģentūras personāla politikas pa
mat principiem ir strādājošo motivēšana kva
lifikācijas celšanai. Lai to īstenotu, balstoties 
uz personāla ikgadējās novērtēšanas procesā 
identificētajām mācību vajadzībām, 2016. gadā 
aģentūras ierēdņi un darbinieki (turpmāk – 
darbinieki) kvalifikācijas paaugstināšanas 
nolūkos ir piedalījušies 439 mācību pasākumos, 
tai skaitā 65 starptautisku organizāciju rī
kotos semināros, konferencēs un forumos. 
Personāla attīstības pasākumu pēdējo gadu 
statistiskie rādītāji ir redzami attēlā.

Centralizēti organizēto mācību pār valdības 
automatizācijai EMA Mācību centrs izstrādāja 
un ieviesa Mācību pārvaldības sistēmu (EU NTC 
LMS). 2016. gada otrajā pusgadā ZVA piedalījās 
EU NTC LMS ieviešanas pilota fāzē. Līdz ar 
EU NTC LMS kā vienotas mācību platformas 
ieviešanu paredzams, ka turpmāk palielināsies 
neklā tienes apmācību (vebināru) īpatsvars un 
pieejamība, līdz ar to ilgtermiņā mazināsies ES 
dalībvalstu zāļu aģentūru administratīvie un 

Personāla mainības un atjaunošanās dinamika no 2010. gada līdz 2016. gadam

16%
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13%
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Darbinieku sadalījums pēc izglītības 
līmeņa

133

(89%)

7

(4%)

10

(7%)

Augst k baā ā izglītī

Vid j rofesion l vai

1., 2.l me a augst k izgl t ba
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ī ņ ā ā ī ī
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Eiropas institūciju noslēgtajiem sadarbības 
līgumiem, 2016. gadā 27 eksperti un 4 atbalsta 
darbinieki ir piedalījušies un nodrošinājuši 
Eiropas institūciju deleģētu uzdevumu izpildi.

komandējumu izdevumi, kas saistīti ar mācību 
organizāciju un nodrošināšanu.

Ņemot vērā ZVA ekspertu zināšanas un 
kvalifikāciju, pamatojoties uz Aģentūras un 

Personāla kvalifikācijas celšana no 2010. gada līdz 2016. gadam

162
181

325

302

464

439

64 52 57 51
70 67 65

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kvalifik cijas celšanas kursiā

Starptautisku organiz ciju r koti semin ri, konferencesā ī ā

107

4.3. Integrētā pārvaldības sistēma

2016. gada nogalē ZVA saņēma Bureau 
Veritas Latvia izsniegtu apliecinājumu par 
kvalitātes vadības sistēmas atbilstību jaunā 
ISO 9001:2015 standarta prasībām, kas ir 
augsts novērtējums, un informācijas drošības 
pārvaldības sistēmas atbilstību ISO/IEC 
27001:2013 standarta prasībām. 

Sertificētās darbības sfēras:

u	 zāļu un medicīnisko ierīču reģistrācijas 
un pēcreģistrācijas dokumentācijas 
ekspertīze; 

u	 zāļu kvalitātes ekspertīze;

u	 farmakovigilance un medicīnisko ierīču 
vigilance;

u	 speciālo atļauju (licenču), atļauju un 
re ģistrācijas apliecību izsniegšana at
bilstoši pilnvarojumam, ar to saistītās 
dokumentācijas ekspertīze;

u	 informācijas apkopošana un publis
košana atbilstoši pilnvarojumam.

Savukārt zāļu ekspertīzes laboratorijai 
pēc Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja 
uzraudzības vizītes tika saglabāta akreditācija 
atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2005 stan
darta prasībām attiecībā uz fizikālo un ķīmisko 
testēšanu zālēm, farmaceitiski aktīvām vielām, 
palīgvielām, kā arī aptiekās sagatavotajam 
attīrītam ūdenim.

Iegūtie sertifikāti apliecina ZVA darbinieku   
pro fesionalitāti un sniegto pakalpojumu ne
mai nīgi augsto kvalitāti. Tā kā aģentūras 
eksperti piedalās komplicētās ar medicīnas 
produktu reģistrāciju saistītās procedūrās arī 
EMA zinātniskās komitejās un starptautiskās 
darba grupās, atbilstība starptautisko 
standartu prasībām ir nozīmīga, lai ZVA arī 
turpmāk varētu būt līdzvērtīgs partneris 
Eiropas zāļu aģentūru sadarbības tīklā.
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2016. gadā ZVA tika veikti vairāki ārējie auditi, 
gan ZVA pasūtītie, gan Veselības ministrijas 
auditi, kā arī nodrošināti pamatdarbības 
procesu iekšējie auditi, iekļaujot farma
kovigilances pārvaldības kvalitātes sistēmas 
atbilstību labas prakses vadlīnijām.

Aģentūra pastāvīgi pilnveidoja un uzlaboja 

integrētās pārvaldības sistēmu, ieviešot 
jaunākās izmaiņas saskaņā ar ISO standartu 
prasībām, piesaistot ievērojamu skaitu ZVA 
darbinieku.

2017. gadā ZVA sagaida vairāki ārējie novēr
tēšanas pasākumi. 2017. gada pirmajā pusē 
plānots periodiskais Farmācijas inspekciju 
sa darbības programmas (Pharmaceutical 
Ins pec tion Cooperation Scheme) audits, kas 
novēr tēs labas ražošanas prakses standartu 
harmo nizētu piemērošanu Latvijā un ZVA kva
li tātes sistēmu atbilstības novērtēšanas jomā. 

2017. gada nogalē ZVA jau ceturto reizi 
piedalīsies savstarpējā ES dalībvalstu 
zāļu aģentūru darbības nodrošināšanā 
sasniegto rezultātu un labās prakses 
salīdzināšanā (Benchmarking), kuru veiks 
neatkarīgi novē ro tāji un auditori no citu 
ES valstu zāļu aģentūrām un kas sniegs 
papildu informāciju un tālāko redzējumu 
procesu un administratīvās kapa citātes 
pilnveidē iestādē.

ISO sertifikāti ZVA klientu apkalpošanas centrā 

4.4. Informācijas tehnoloģiju attīstība
2016. gadā tika turpināts darbs pie ZVA 
informācijas sistēmu un informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju (IKT) risinājumu 
attīstības un pilnveidošanas, pieejamības un 
pārvaldības uzlabošanas, tika paplašināta IT 
infrastruktūra, integrējot tajā jaunas tehniskās 
iekārtas. Pilnveidojot IKT drošību, visiem 
Aģentūras darbiniekiem ieviests divfaktoru 
au tentifikācijas risinājums, pilnveidota IS 
dro šības pārvaldības sistēma, nodrošinot at
bilstību Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija 
noteikumiem Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek no
drošināta informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām 
drošības prasībām”. 

Informācijas sistēmās ZVAIS un LATMED tika 
pilnveidoti informācijas atlases un apstrādes 
algoritmi, LATMED tika veikti uzlabojumi 
klientiem pieejamajā publiskajā daļā. 

2016. gadā tika pabeigts elektronisko doku
mentu vadības sistēmas integrācijas risi nā
jums ar ZVAIS, tādejādi automatizējot do
kumentu elektronisku parakstīšanu, uzlabojot 
dokumentu apstrādi, sasaisti ar zālēm, ie
spēju noteikt dažādu procedūru pabeigtības 
pakāpi, izsekojot visu zāļu reģistrācijas dzīves 
ciklu. Risinājuma ieviešana  būtiski uzlabo 
informācijas apriti starp Aģentūru un RAĪ.

Veiktie uzlabojumi Aģentūras tīmekļa vietnē 
sniedz būtiski jaunas iespējas informācijas 
meklēšanai, pieejamībai un uztveramībai. 
Aģentūras tīmekļa vietnē tiek dinamiski 
attēlota aktuālā informācija no Latvijas 
Zāļu reģistra par aktīvajām vielām, par 
ATĶ kodiem,  arī par RAĪ un to pārstāvjiem. 
Ieviesta arī iespēja Aģentūras klientiem iegūt 
informāciju no Latvijas Zāļu reģistra par zāļu 
eksportētājvalsti, paralēlo importētāju, zāļu 
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izslēgšanas datumu no reģistra, krājumu 
izplatīšanas beigu datumu, kā arī  klientiem 
ir pieejami zāļu novērtējumu faili un ērti 
pārskatāma informācija par zāļu pieejamību 
Latvijā, kā arī to maksimālās cenas diapazons. 
Pieejams arī pilnveidots risinājums par zāļu 
piegāžu pārtraukumiem un izveidota zāļu 
piegāžu pārtraukumu ziņošanas forma. 

Nozares IKT centralizācijas ietvaros tika no
drošināta Veselības ministrijai nepieciešamo 
IKT risinājumu iegāde un ieviešana.

Tika veikts IS drošības audits, realizēti pasā
kumi identificēto risku mazināšanai, kā arī 
veikta darbinieku apmācība IT drošības jautāju
mos, tai skaitā apmācības sniedza arī CERT.
LV vieslektors. Turpinās sadarbība infor
mācijas apmaiņā ar dažādām Eiropas institū
cijām, citu valstu kompetentām iestādēm, 
izmantojot kopīgos IT un datu apmaiņas risi
nājumus, piemēram, tādus kā Eiropas klīnisko 
pētījumu datu bāzi EudraCT, drošu epastu 

un datu apmaiņas sistēmu Eudralink, far ma
ko vi gilances sistēmu Eudra Vigilance, tele
mā tikas terminu datubāzi EUTCT, Eiropas 
me di cīnisko ierīču datu bāzi EUDAMED, CTS 
(Commu nication and Tracking system) ri sinā
jumu zāļu savstarpējas atzīšanas reģistrā cijas 
pro cedūrām, Eiropas kopējo zāļu reģistrā cijas 
doku mentācijas iesniegšanas por  tālu CESP 
(Common European Submission Platform) 
u.tml.

4.5. Publiskā iepirkuma un saimnieciskās darbības nodrošināšana

Publiskā iepirkuma un saimnieciskās darbības 
nodrošināšanu ZVA veic Iepirkumu un infra
struktūras nodrošinājuma nodaļa, kuras dar
bības mērķis ir kompetences ietvaros nodro
šināt priekšnoteikumus un apstākļus visu 
aģentūras struktūrvienību sekmīgam darbam.

ZVA Iepirkumu un infrastruktūras nodro
šinājuma nodaļas nozīmīgākās funkcijas:

u	 publisko iepirkumu organizēšana;

u	 mantisko vērtību pārvaldība un darba 
aizsardzības pasākumu organizēšana;

u	 aģentūras īpašumā esošo ēku kom
pleksu un teritoriju Jersikas ielā 15 
un citu nomāto īpašumu apsaim
niekošana;

u	 aģentūras autotransporta parka uz
turēšana un tā pakalpojumu sniegšana;

u	 aģentūras infrastruktūras (elektro ap
gāde, ūdensapgāde, kanalizācijas un 
apkures sistēma, sakaru tīkls, ven
tilācijas sistēma, apsardzes un uguns

drošības signalizācija) nepār trauktas 
dar  bības nodrošināšana.

2016. gadā ZVA izsludināja 20 iepirkuma pro
cedūras. Tajās piedalījās 55 pretendenti. 
Veiktās publiskās iepirkumu procedūrās tika 
noslēgti piegāžu un pakalpojumu līgumi. Nozī
mīgākie no tiem bija paredzēti infra struktūras 
un pamatfunkciju nodrošināšanai, tādi kā:

u	 autotransporta parka nodrošināšana;

u	 ēkas zemējuma kontūra un zibens
aizsardzības izbūve;

u	 zāļu kvalitatīvas kontroles un testē
šanas nodrošināšana (iegādātas gāzu 
hromatogrāfiskās sistēmas un auto
mātiskie titratori);

u	 IBM RISC infrastruktūras moder ni
zēšana uz jaunākiem serveriem, vien
laikus palielinot  IS  pieejamos teh
niskos resursus;

u	 mājaslapas satura struktūras un di
zaina projekta izstrāde.
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5. SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA  
UN KOMUNIKĀCIJA 

2016. gadā ZVA nodrošināja komunikāciju 
ar aģentūras sadarbības partneriem, 
sniedzot neatkarīgu un objektīvu 
informāciju par tās kompetencē esošiem 
jautājumiem gan profesionāļiem, gan 
arī plašākai sabiedrībai. Pērn stiprināta 
komunikācija un sadarbība ar nozares 
profesionālajām asociācijām un citām 
nevalstiskajām organizācijām, pacientu 
organizācijām un valsts institūcijām. 

Zāļu valsts aģentūras sabiedrības infor
mēšana un komunikācijas aktivitātes 2016. 
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.

Publicitāte medijos 
2016. gadā mediju pārstāvjiem izplatītas 39 
dažādas preses relīzes, kā arī sniegtas vairāk 
nekā 150 atbildes uz mediju jautājumiem. 
Sagatavotas un sniegtas arī atbildes uz 
iedzīvotāju jautājumiem, kā arī informācijas 

pieprasījumiem no Veselības ministrijas un tās 
pakļautībā un pārraudzībā esošām iestādēm, 
veicināta sadarbība ar ZVA klientiem – nozares 
komersantiem.
Informācijas uzskatāmākai sniegšanai 2016. 
gadā tika sagatavotas un izplatītas septiņas 
infografikas: 
u	 “Zāles un greipfrūts – esi uzmanīgs, 

nelieto vienlaikus!”
u	 “Zāļu patēriņa statistika 2015. gadā”
u	 “Fakti par ģenēriskām zālēm”
u	 “ZVA 20 gadi” 
u	 Trīs interaktīvas infografikas “Ziņo ša na 

par zāļu blaknēm sniedz ieguldījumu 
sabiedrības veselībā nākotnē” 
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Infografikas tika izplatītas medijiem, ZVA 
informatīvajā 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 ZVA profilos ”Facebook”, 
”Twitter”, ”LinkedIn” un “Youtube”. ZVA 
komunikācijas aktivitāšu rezultātā 2016. gadā 
ziņu aģentūra “LETA” sagatavoja 65 ziņas, 
kurās minēts atslēgas vārds “Zāļu valsts 
aģentūra”, dažādos medijos pavisam bija 
vairāki simti publikāciju (galvenie mediji, kuros 
bija visvairāk publikāciju, sižetu: “Neatkarīgā 
Rīta Avīze Latvijai”, “Materia Medica”, “Dienas 
bizness”, “Latvijas Radio” un portāli). 
Vienlaikus 2016. gada laikā tika veikta arī 
regulāra informācijas atjaunināšana ZVA 
mājaslapā www.zva.gov.lv. Tehnoloģiju 
laikmetā mājaslapas uzturēšana ir ne 
tikai viens no izmaksu ziņā efektīvākajiem 
komunikācijas kanāliem, bet arī ļauj sniegt 
informāciju nepastarpināti mērķauditorijai, 
kas izmanto internetu. 
ZVA mājaslapa 2016. gadā, saskaņā ar ”Google 
Analytics” statistikas datiem, apmeklēta 
457  179 reizes. Mājaslapas uzturēšana ir 
efektīvs veids, kā ikvienam sabiedrības 
pārstāvim nodrošināt oficiālu un operatīvu 
informāciju par ZVA darbību un aktualitātēm 
nozarē. 

2016. gadā veikta ZVA mājaslapas sadaļu 
izkārtojuma, funkcionalitātes un dizaina 
pārveides plānojuma izstrāde, 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 pieejamība •	 LNT Ziņas: Beigušās kompensējamās gripas vakcīnas. 03.01.2016. 

Zāļu blaknes 
un lietošanas 
drošums 

•	 Medicine.lv: ZVA piedalās Eiropas kampaņā par zāļu blakusparādībām. 
02.12.2016.

Zāļu patēriņš •	 Db.lv: Latvijas ražotāji pērn realizēja zāles un citas preces 132 miljonu eiro 
vērtībā. 01.03.2016. 

•	 LETA: Zāļu lieltirgotavu kopējais realizācijas apgrozījums septembrī audzis par 
9%. 31.10.2016.

Ģenēriskās un 
oriģinālās zāles 

•	 36,6 °C Veselīgāk. Saskanīgāk. Gudrāk.: Oriģinālās vai ģenēriskās zāles. 
04.10.2016.

MĀJASLAPAS WWW.ZVA.GOV.LV 
APMEKLĒTĀJI 2016. GADĀ

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

39340

41192

40674

39392

35242

31403

29414

34481

37525

42463

46736

39317

http://www.zva.gov.lv
http://www.zva.gov.lv
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ZVA sagatavotie izdevumi 
Lai informētu ārstus, farmaceitus un citus 
veselības aprūpes speciālistus par aktua
litātēm farmācijā un ZVA darbībā, kā arī par 
zāļu lietošanas drošumu, 2016. 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 
darbam kļuvis ZVA informatīvais izdevums 
ārstiem, farmaceitiem un citiem veselības 
aprūpes speciālistiem “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 
ziņojums par zāļu blakusparādību”, lai 
veicinātu ziņošanu par zāļu blaknēm. 2016. 
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 reģis
trētām, paralēli importētām un paralēli izpla
tītām 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 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 

© Zāļu valsts aģentūra Cito! – 2016/4 (67) 
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Jauna grāmata 
“Baltic Statistics on 
Medicines 2013–2015” 
Baltijas valstīs visvairāk patērē 
zāles sirds un asinsvadu sistēmas 
slimību ārstēšanai

Baltijas valstu zāļu aģen -
tūru sadarbības re zul tātā izdo-
ta jauna grāmata “Baltic 
Statistics on Medicines 2013–
2015”. Tajā ietverti dati par 
zāļu patēriņu Latvijā, Igaunijā 
un Lietuvā pēdējo trīs gadu 
laikā, kā arī sniegta informācija 
par zāļu tirgu, normatīvā re-
gulējuma prasībām un kom-
pen sācijas sistēmām šajās vals-
tīs (1. attēls).

Grāmatā publicētie zāļu 
patēriņa dati analizēti, izman-
tojot ATĶ (anatomiski tera-
peitiski ķīmisko) klasi kācijas 
sistēmu un starptautisku zā-
ļu patēriņa mērvienību DDD 
(pieņemtā vidējā die nas balst-
deva, kas lietota me dikamenta galvenajai indikā cijai pie au  gu-šam pacientam). Zāļu patēriņa dati izteikti DDD uz 1000 ie-dzīvotājiem dienā (DID).

Saskaņā ar zāļu patēriņa statistikas datiem, kas publicēti jaunajā grāmatā, no 2013. līdz 2015. gadam, tāpat kā iepriekšējos trīs gados, Baltijas valstīs visvairāk patērētas zāles kardiovaskulārās sistēmas slimību ārstēšanai (2 . attēls). Šo zāļu patēriņš bijis 

1. attēls. Grāmatas “Baltic Statistics 
on Medicines 2013–2015” vāks.
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lietošanu. Papildus tam pērn ZVA tīmekļa 
vietnē ieviesta iespēja lejuplādēt Latvijas Zāļu 
reģistra aktuālo informāciju strukturētā veidā 
XML formātā.

Lai sniegtu informāciju par zāļu patēriņa 
tendencēm, 2016. gadā izdots statistikas 
pārskats par zāļu patēriņu valstī “Zāļu 

patēriņa statistika 2016”, kurā ietverti patēriņa 
dati Latvijā no 2012. gada līdz 2016. gadam. 
Sadarbojoties Baltijas valstu zāļu aģentūrām, 
pērn arī sagatavota un izdota jauna grāmata 
“Baltic Statistics on Medicines 2013–2015”, 
kurā apkopoti un analizēti zāļu patēriņa dati 
Latvijā, Lietuvā un Igaunijā trīs gadu laikā. 
2016. gadā tika publicēts arī ”ZVA Publiskais 
pārskats 2016”, kurā apkopota informācija par 
aģentūras darbību 2015. gadā. Aicinām skatīt 
ZVA sagatavotos izdevumus aģentūras tīmekļa 
vietnes sadaļā ”Publikācijas”. 

Sadarbība ar farmācijas nozares 
nevalstisko sektoru 
Pērn ZVA veicināja diskusiju ar nozari un 
turpināja iepriekšējos gados sākto dialogu ar 
zāļu ražotājus, lieltirgotājus un aptiekas, kā arī 
ar medicīnisko ierīču ražotājus un izplatītājus 
pārstāvošām nevalstiskajām organizācijām. 
Aģentūrā regulāri rīkotas nozares asociāciju 
un ZVA pārstāvju tikšanās, lai pārrunātu jaunu 
normatīvo aktu prasību  ieviešanu. 
Saistībā ar 2016. gada sākumā pieņemto 
Eiropas Komisijas deleģēto Regulu par 
drošuma pazīmēm uz cilvēkiem paredzētu 

IZDEVUMI - METIENS 
(EKSEMPLĀRI)
•	 Izdevums “Cito!” – 5600 

•	 Latvijas Republikas Zāļu reģistrs – 
100 

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

•	 ZVA publiskais pārskats 2015 
(latviešu un angļu valodā) – 200 

•	 “Baltic Statistics on Medicines 2013–
2015” – 300 

* ZVA nodrošina saskaņā ar pieprasījumu
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zāļu iepakojuma, kas tiks piemērota no 2019. 
gada februāra, ar nozari vairākkārt diskutēts 
par jauno drošuma elementu – unikāla 
identifikatora un divdimensionāla svītrkoda  
–  ieviešanu katram zāļu iepakojumam. 
Jaunie drošuma elementi nodrošinās zāļu 
autentiskumu un stiprinās zāļu piegādes 
ķēdes drošumu no ražotājiem līdz izplatītājiem 
– aptiekām un slimnīcām, tādējādi aizsargājot 
iedzīvotājus no viltotu zāļu iegādes riska. 
2016. gadā arī ZVA rīkotajā trīs Baltijas valstu 
zāļu aģentūru ekspertu darba sanāksmē par 
farmācijas nozares aktualitātēm un jomas 
normatīvo regulējumu, tai skaitā jauno dro
šuma elementu ieviešanu uz zāļu iepakojuma, 
pirmo reizi piedalījās arī nozares nevalstiskās 
organizācijas, kas pārstāv zāļu ražotājus un 
lieltirgotavas. Tās bija Starptautisko inovatīvo 
farmaceitisko firmu asociācija (SIFFA) no 
Latvijas, Association of Pharmaceutical Manu
facturers (APME) no Igaunijas, Innovative 
Pharmaceutical Industry Association (IFPA) 
no Lietuvas. Tāpat ar nozares nevalstiskajām 
orga nizācijām pārskata gadā pārrunātas 
administratīvā sloga mazināšanas iespējas 
medicīnisko ierīču publiskajos iepirkumos 
attiecībā uz kvalitāti apliecinošu dokumentu 
iesniegšanu, iepirkumos izmantojot ZVA uztu
rēto un publiski pieejamo medicīnisko ierīču 
datubāzi LATMED. 
Pērn ZVA notika tikšanās arī ar Kazahstānas 

zāļu un medicīnas ierīču ražošanas uzņēmumu 
pārstāvjiem, lai pārrunātu turpmākās sadar
bības iespējas. Diskusijā piedalījās arī Vese
lības ministrijas amatpersonas, Latvijas 
lielāko aptieku tīklu pārstāvji un farmācijas 
uzņēmumu profesionāļi. 

Īpašie notikumi un kampaņas 
2016. gadā ZVA tika rīkoti arī vairāki informa
tīvi pasākumi sabiedrībai. Ēnu dienā skolēni 
no Daugavpils, Ogres, Ādažu un Rīgas skolām 
apmeklēja ZVA, un iepazina ZVA direktora un 
Zāļu ekspertīzes laboratorijas vecākā eksperta 
– analītiķa ikdienu. Viņi papildināja savas 
zināšanas par ķīmiju, zāļu reģistrēšanu un 
kvalitātes kontroli. ZVA tika rīkota arī atklātā 
lekcija studentiem – topošajiem farmaceitiem, 
kā arī tika organizēta Atvērto durvju diena, 
kurā ikviens interesents varēja uzzināt par ZVA 
darbības jomām. 
2016. gada novembrī Zāļu valsts aģentūra 
īstenoja sociālo mediju kampaņu, lai 
veicinātu ziņošanu par iespējamām zāļu 
blakusparādībām. Kampaņa notika Eiropas 
mēroga zāļu blakusparādību informācijas 
nedēļas ietvaros. 2016. gadā tika arī turpinātas 
divu iepriekš īstenotu kampaņu aktivitātes:  
”Atklāj zāļu otru pusi”, kā arī kampaņas par 
viltotu zāļu risku, iegādājoties zāles internetā.
Tas ietvēra informēšanu par vienota logotipa 
ieviešanu ES visām aptiekām, kas piedāvā 
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iedzīvotājiem iegādāties zāles internetā. 
Tādējādi ZVA piedalījās Eiropas mēroga 
kampaņas īstenošanā – sniedza informāciju 
par vienoto logotipu ne tikai preses relīzēs, 
bet arī izmantojot video materiālu, banerus,  
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. 2016. gadā 
informācija par ZVA darbību prezentāciju un 
diskusiju formātā tika nodrošināta arī citu 
organizāciju rīkotos pasākumos. 

Divvirzienu komunikācija, 
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 un piedāvātajiem pakalpojumiem. 
Saņemtā informācija tiek izmantota ZVA 
darba kvalitātes uzlabošanai. 2016. gadā tika 
organizētas divas 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. 
ZVA mājaslapas apmeklētāju viedokļu izzinā
šanai 2016. gadā veiktas piecas aptaujas 
(aptauju rezultātus var aplūkot ZVA mājaslapas 
sadaļā “Sākumlapa” > ”Aptauju arhīvs”). Mā
jas lapas apmeklētāji sniedza atbildes uz 
šādiem jautājumiem: 

u	 Kā farmaceits aptiekā informē Jūs par 
ārsta receptē (ereceptē) izrakstīto zāļu 
devām un lietošanu?

u	 Kas, Jūsuprāt, apliecina, ka iegādātā 
medicīniskā ierīce ir kvalitatīva un 
droša?

u	 Vai noskaidrojat zāļu cenu pirms 
došanās uz aptieku? 

u	 Latvijā ir piecas licencētas tiešsaistes 
(online) aptiekas. Vai esat iepircies 
(kusies) šajās aptiekās?

u	 Vai Jūs pirms zāļu došanas bērnam 
pārliecināties, vai tās ir paredzētas 
lietošanai bērniem?
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par viņu sniegto ieguldījumu ZVA.
Lai veicinātu veselīgu fizisko un garīgo veselību 
un stiprinātu kopības sajūtu, ZVA darbinieku 
un viņu ģimenes locekļu komanda piedalījās 
Latvijas veselības aprūpes darbinieku 18. 
Veselības dienās, ko organizēja Latvijas 
Sarkanais Krusts un atbalstīja Latvijas 
Republikas Veselības ministrija, Latvijas Ārstu 
biedrība un Latvijas Veselības un sociālās 
aprūpes darbinieku arodbiedrība. 2016. gadā 
ZVA darbinieki un viņu ģimenes locekļi arī trešo 
reizi piedalījās Latvijas Farmaceitu biedrības 
rīkotā basketbola turnīrā. Tika organizēts arī 
kopīgs ZVA pasākums “Lielā Talka”. 

Pasākumi iekšējās 
komunikācijas veicināšanai
2016. gadā ZVA tika veicināta arī iekšējā ko
munikācija, organizējot  pasākumus darbi 
niekiem un sniedzot iespēju viņiem pie
dalīties citu organizāciju rīkotos pa sā
kumos, tādējādi nodrošinot informētību par 
ZVA, stiprinot dar binieku piederību ZVA un 
iesaisti darba procesos, kā arī motivējot 
iniciatīvai. Darbinieku ilggadējs darbs pērn 
tika izcelts pasākumā, kurā atzīmēti 20 gadi 
kopš ZVA dibināšanas, pasniedzot piecus, 
desmit, piecpadsmit un divdesmit gadus ZVA 
strādājošiem darbiniekiem pateicības rakstus 
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Plānojot ZVA darbu atbilstoši Ministru kabine
ta un Veselības ministrijas politikas plānoša
nas dokumentiem nozarē, kā arī ņemot vērā 
EMA un Eiropas nacionālo zāļu aģentūru 
vadītāju organizācijas (HMA) stratēģiskos dar
bības virzienus, izvērtētas iespējamās ZVA 
prio ritātes. 2017. gadā ZVA izstrādās darbī bas 
stratēģiju 2017.–2019. gadam. Arī nākama
jos gados īpaša uzmanība tiks pievērsta 
zāļu pieejamībai, drošumam, racionālai zāļu 
lietošanai un ZVA attīstībai:

u	 Līdzdarboties normatīvo aktu piln vei dē, 
kā arī attīstīt citas iespējas, lai vei cinā 
tu savlaicīgu un atbilstoši novērtētu zā
ļu pieejamību (availability) segmentos, 
kur zāļu pieejamība nav atbilstoša sa
biedrības veselības vaja dzībām. 

u	 Sniegt ieguldījumu normatīvo aktu 
un politikas plānošanas dokumentu 
izstrādē gan nacionālā, gan starp
tautiskā līmenī, īpaši domājot par re
gulatora ietvara ietekmi uz kvali tatīvu, 
drošu un efektīvu ārstniecības līdzekļu 
ilgtermiņa finansiālo pieejamību (affor
dability) un ZVA  resursu efektīvu iz
mantošanu. 2017. gadā tiks sākts pār
ņemt Klīnisko pētījumu, Medicīnisko 
ierīču, kā arī Zāļu viltojuma novēršanas 
regulu prasības. 

u	 Veikt rīcības, lai mazinātu zāļu piegā
des pārtraukumu radītos sabiedrības 
veselības riskus, kā arī reģistrētu un 
nepieciešamu zāļu nelaišanu Latvijas 
tirgū.  

u	 Pilnveidot Aģentūras kompetencē eso
šo farmācijas un ārstniecības jomas 
atbils tības novērtēšanas procesu, ap
zinot un pēc iespējas piemērojot uz 
riska vērtējuma balstītu atbilstības 
novērtējumu. 

u	 Īstenot izglītojošus pasākumus (se
mināri, konsultācijas, informācija 
mājaslapā un drukātā formātā u.c.) 
un sadarbību ar nozari atbilstoši 
mērķauditorijas vēlmēm un vaja dzī
bām, īpašu uzmanību pievēršot jau
tājumiem, kas veicina drošu un racio
nālu veselības aprūpes produktu 
lietošanu, iz maiņām tiesību aktos, 
jaunām vai uzlabotām metodēm un 
instrumentiem zāļu drošuma uz
raudzībā. 

u	 Paplašināt proaktīvu Aģentūras iesaisti 
EMA formālajās darba dalīšanas 
procedūrās, kā arī neformālajās 
darba dalīšanas iniciatīvās, sniegt 
ieguldījumu starptautiskos forumos.

u	 Attīstīt savstarpēju sadarbību ar zināt

6. ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRAS 
2017. GADA ATTĪSTĪBAS 
PRIORITĀTES
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niskās darbības veicējiem, īpašu vērību 
pievēršot savstarpējai infor mācijas un 
zināšanu apmaiņai.

u	 Turpināt pilnveidot darbinieku kom
petences, īpašu uzmanību pievēršot 
ārstniecības līdzekļu nākotnes attīs
tības scenārijiem. Uzdevuma ietvaros 
nepie ciešams pilnvērtīgi izmantot EMA 
izveidoto ES tīkla apmācību centru (EU 
Network Training Centre), Veselības 
programmu Vienotās rīcības un PIC/S 
ietvaros pie dāvāto.

u	 Iespēju robežās īstenot un pilnveidot 
dar binieku nemateriālās stimulēšanas 
ie spējas. 

u	 Plānot un īstenot IKT projektus un iz
maiņas ar mērķi paaugsti nāt pro   ce    su 
efek ti vitāti. Ta jā skai tā vei ci  nāt epa
kal pojumu attīs tību.  

2017. gadā ZVA sagaida vairāki ārējie no
vērtēšanas pasākumi. 2017. gada pirmajā 
pusē plānots periodiskais Farmācijas ins
pekciju sadarbības programmas (Phar
maceutical Inspection Cooperation 
Scheme) audits, kas novērtēs labas ra
žošanas prakses standartu harmonizētu 
piemērošanu Latvijā un ZVA kvalitātes 
sistēmu atbilstības novērtēšanas jomā. 

2017. gada nogalē Zāļu valsts aģentūra 
jau ceturto reizi piedalīsies savstarpējā ES 
dalībvalstu zāļu aģentūru darbības nodro
šināšanā sasniegto rezultātu un labās 
prakses salīdzināšanā (Benchmarking), 
kuru veiks neatkarīgi novērotāji un auditori 
no citu ES valstu zāļu aģentūrām, un 
kas sniegs papildu informāciju un tālāko 
redzējumu procesu un administratīvās 
kapacitātes pilnveidē iestādē. 
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7. PIELIKUMI
7.1. pielikums. ZVA struktūra

Komisijas

Zāļu
reģistrācijas

departaments

Informācijas
uzraudzības sektors

Efektivitātes un
drošuma izvērtēšanas

nodaļa

Farmakovigilances
sektors

Izmaiņu un
robežproduktu  sektors

Procedūru
koordinācijas  sektors

Klīnisko pētījumu
nodaļa

Uzraudzības auditors

Kvalitātes vadītājs

Sabiedrisko attiecību
nodaļa

Juridiskā nodaļa

Administratīvo resursu
vadības un dokumentu

pārvaldības  nodaļa

Zāļu reģistrācijas
dokumentācijas

sektors

Iepirkumu un
infrastruktūras

nodrošinājuma nodaļa

Finanšu uzskaites,
analīzes un

plānošanas nodaļa

Informācijas
tehnoloģiju un sistēmu

attīstības nodaļa

Farmaceitiskās
darbības uzņēmumu
licencēšanas nodaļa

Farmaceitiskās
darbības atbilstības
novērtēšanas nodaļa

Zāļu izplatīšanas
informācijas nodaļa

Medicīnisko ierīču
novērtēšanas nodaļa

Zāļu ekspertīzes
laboratorija

Direktora vietnieks

Direktors

Izmaiņu
sektors

Farmaceitiskās
informācijas

izvērtēšanas nodaļa
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7.2. pielikums. ZVA budžeta finansējums un tā izlietojums

Nr. 
p.k. Posteņa nosaukums

2014. gads 2015. gads 2016. gads

Budžeta 
izpilde EUR

Budžeta 
izpilde EUR

Budžeta 
plāns EUR

Budžeta 
izpilde EUR

1. Resursi izdevumu segšanai 
(ieņēmumi) 5 452 798 5 170 617 4 856 107 4 892 390

1.1. Maksas pakalpojumi un citi 
pašu ieņēmumi 5 421 136 5 127 338 4 856 107 4 892 390

1.2. Valsts budžeta transferti 31 662 43 279

2. Izdevumi (kopā) 5 111 696 4 858 019 7 102 813 6 170 476
2.1. Uzturēšanas izdevumi 4 422 829 4 064 523 6 532 356 5 762 004
2.1.1. Kārtējie izdevumi 3 809 713 4 064 523 4 889 529 4 119 177
2.2. Uzturēšanas izdevumi  

transferti 613 116 1 642 827 1 642 827

2.3. Izdevumi 
kapitālieguldījumiem 688 867 793 496 570 457 408 472

Finansiālā bilance 341 102 312 598 2 246 706 1 278 086
Naudas līdzekļi   341 102 312 598 2 246 706 1 278 086
Maksas pakalpojumu un 
citu pašu ieņēmumu nau
das līdzekļu atlikuma 
pārmaiņu palielinājums() vai 
samazinājums(+)

341 102 312 598 2 246 706 1 278 086
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NEATKARĪGU REVIDENTU  
ZIŅOJUMS

Rīgā

Dokumenta datums ir tā elektroniskās  
parakstīšanas laiks                  Nr.1/2016

Zāļu valsts aģentūrai

Mūsu atzinums par finanšu pārskatu
Esam veikuši Zāļu valsts aģentūras (turpmāk tekstā „Aģentūra”) 2016. gada pārskatā ietvertā 
finanšu pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver:

•	 2016. gada 31. decembra pārskatu par Aģentūras finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 “Bilance”, 

•	 2016. gada pārskatu par Aģentūras darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.43, 

•	 Aģentūras pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2016. gadu – veidlapa Nr.41,

•	 Aģentūras naudas plūsmas pārskatu par 2016. gadu – veidlapa Nr.2NP,

•	 finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas (LR) Ministru kabineta 2013.
gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, 
grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, finanšu pārskata skaidrojumu.

Mūsuprāt, pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Zāļu valsts 
aģentūras finansiālo stāvokli 2016. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un 
naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2016. gada 31. decembrī, saskaņā ar LR Ministru kabineta 
2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”. 

Atzinuma pamatojums
Atbilstoši LR Revīzijas pakalpojumu likumam (“Revīzijas pakalpojumu likums”) mēs veicām 
revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem (turpmāk 
SRS). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā 
Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju. 
Mēs esam neatkarīgi no Aģentūras saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu 
padomes izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (SGĒSP kodekss) prasībām un 
Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veik
tajai finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši arī SGĒSP kodeksā un LR 
Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes 
prasības. 
Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu 
mūsu atzinumam.

Ziņošana par citu informāciju
Par citu informāciju atbild Aģentūras vadība. Citu informāciju veido Vadības ziņojums, kas 
atspoguļots gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums – ZINO. 
Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, un mēs 
nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā Ci
tas ziņošanas prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām. 
Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot, 
izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskata informācijas vai no mūsu 
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zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības.
Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par Aģentūru 
un tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums 
ir ziņot par šādiem apstākļiem. Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo.

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām
Papildus tam, saskaņā ar LR Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt viedokli, 
vai Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra notei
kumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.
Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt:

•	 Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā 
informācija atbilst finanšu pārskatam, un

•	 Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra no
teikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.

Turklāt, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Aģentūru un tās vidi,  mūsu 
pienākums ir ziņot, ja mēs vadības ziņojumā esam identificējuši būtiskas neatbilstības. Mūsu 
uzmanības lokā nav nonācis nekas, par ko šajā sakarā būtu jāziņo.

Vadības un personu, kurām uzticēta Aģentūras pārraudzība, atbildība par finanšu pārskatu 
Vadība ir atbildīga par tāda finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, 
sagatavošanu saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr. 1115 
„Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, kā arī par tādas iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu, 
kāda saskaņā ar vadības viedokli ir nepieciešama, lai būtu iespējams sagatavot finanšu pārskatu, 
kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības. 
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Aģentūras spēju turpināt darbību, pēc 
nepieciešamības sniedzot informāciju  par apstākļiem, kas saistīti ar Aģentūras spēju turpināt 
darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno Aģentūras 
likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas kā Aģentūras 
likvidācija vai darbības izbeigšana.
Personas, kurām uzticēta Aģentūras pārraudzība, ir atbildīgas par Aģentūras finanšu pārskata 
sagatavošanas procesa uzraudzību.

Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju 
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdas 
vai krāpšanas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts 
atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas 
veikta saskaņā ar SRS, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var 
rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka 
tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, 
balstoties uz šo finanšu pārskatu.
Veicot revīziju saskaņā ar SRS, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedu
mus un saglabājam profesionālo skepticismu. Mēs arī:

•	 identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdas 
dēļ izraisītās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku 
mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu 
pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas neatbilstības krāpšanas 
dēļ, ir augstāks nekā risks, ka netiks atklātas kļūdas izraisītas neatbilstības, jo krāpšana 
var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, informācijas neuzrādīšanu ar nodo
mu, informācijas nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus;
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•	 iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu 
konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu 
par Aģentūras iekšējās kontroles efektivitāti;

•	 izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un 
attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību;

•	 izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un, 
pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība 
attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Aģentūras spēju 
turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek 
vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja šāda 
informācija nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti 
ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes 
notikumu vai apstākļu ietekmē Aģentūra savu darbību var pārtraukt;

•	 izvērtējam vispārēju finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju 
un skaidrojumus pielikumā, un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo pārskata pamatā 
esošos darījumus un notikumus;

Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Aģentūras pārraudzība, un, cita starpā, sniedzam 
informāciju par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, 
tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kādus mēs identificējam revīzijas laikā.

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

Vaira Šķibele 29239651
info@auditorfirmapadoms.lv

mailto:info@auditorfirmapadoms.lv
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7.3. pielikums. ZVA vēsture
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7.4. pielikums. Zāļu kopējais apgrozījums Latvijā

43,9 43,9 44,0 44,6 44,5

278
293 298

311
319

20162010 2011 2012 2013 2014

Iepakojumu skaits, milj.

Kopējais apgrozījums, milj. EUR

Faktiski izlietotie finanšu līdzekļi kompensējamo medikamentu

apmaksai, milj. EUR (avots: Nacionālais veselības dienests)

2015

336

45,4

375

45,3

105,7
117,4 116,0 116,2 121,0

126,6

148,4

Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078248

E-pasts: info@zva.gov.lv
Mājaslapa: www.zva.gov.lv
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