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PĀRSKATĀ LIETOTIE  
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ZVA Zāļu valsts aģentūra

VM Veselības ministrija

MK Ministru kabinets

EMA Eiropas Zāļu aģentūra

ES Eiropas Savienība

NP nacionālā procedūra

MRP savstarpējās atzīšanas procedūra

DCP decentralizētā procedūra

ZVAIS Zāļu valsts aģentūras informācijas sistēma

ZB zāļu blakne

VIK vakcinācijas izraisītas komplikācijas

LIC Latvijas Infektoloģijas centrs

CPP farmaceitiskā produkta sertifikāts

PVO Pasaules Veselības organizācija
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2010. gadā Zāļu valsts 

aģentūrā (ZVA) tika īstenotas 

iepriekšējā gadā sāktās 

un plānotās  strukturālās 

izmaiņas. Tāpat kā visās 

iestādēs, arī ZVA būtisks 

rādītājs ir darba efektivitāte 

(angl. effectiveness). Taču 

īpaši nozīmīga ierobežotu 

finanšu un cilvēku resursu 

apstākļos ir produktivitāte 

(angl. efficiency), gādājot, 

lai uzdevumi tiktu veikti, 

pieejamos resursus izman

tojot iespējami racionāli. Mēs 

pastāvīgi meklējam iespējas 

uzlabot darba procedūras, 

veidot tās iespējami loģistiski 

racionālas un ātras. Tāpēc 

atbilstoši ZVA 2009. gada 

22. decembra rīkojumam Nr. 

16/56 ar 04.01.2010. stājās spēkā jauna struktūras 

shēma (sk. 1. pielikumu).

Tās būtība bija ZVA iekšēja restrukturizācija,  kas 

balstās uz darba procedūru, darbinieku noslodzes, 

lietderības un efektivitātes analīzi. Tā pamatā skāra 

Humāno zāļu reģistrācijas nodaļu, veidojot tajā sešas 

funkcionālas darbinieku grupas (sektorus), kuru 

darbinieki vienoti kopēja darba uzdevuma izpildei ar 

noteiktu atbildības un uzraudzības sadalījumu (sk. 

2. pielikumu). Darba efektivitātes veicināšanai tika 

mainīta arī darba procedūru plūsmas organizācija. 

Lai sniegtu klientiem 

pakalpojumus vienā 

vietā, gan dokumentu 

iesniegšanu un saņemšanu, 

gan arī konsultācijas par 

jautājumiem, kur nav 

vajadzīga īpaša tikšanās 

ar ekspertiem vai vadību, 

Administratīvo resursu 

vadības un dokumentu pār

valdības nodaļā 2010. gada 

februārī izveidojām klientu 

apkalpošanas punktu.

2010. gadā tika grozīti 

vairāki likum doša nas akti, 

kas ietekmēja ZVA funkcijas 

un procedūras. Tika atcelta 

zāļu reklāmu materiālu 

saskaņošana ZVA pirms 

to izplatīšanas (Grozījumi 

FL 01.12.2009., kas stājās 

spēkā ar 01.01.2010.). Tas pamatots ar uzraudzības 

funkciju, kas jebkurā gadījumā saglabājas piekritīga 

Veselības inspek cijai.

Būtiskas reformas ZVA bija saistītas ar Ministru 

kabineta (MK) 2010. gada 12. jūlija rīkojuma Nr. 388 

”Par koncepciju “Vienota valsts uzraudzība veterināro 

zāļu apritē”” un sekojoša MK 2010. gada 24. augusta 

rīkojuma Nr. 500 “Par rīcības plānu “Par Veselības 

ministrijas funkciju pārņemšanu veterināro zāļu jomā” 

izpildi. ZVA atbilstoši apstiprinātajam grafikam bija 

jānodrošina veiksmīga funkciju nodošana. Atbilstoši 

ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRAS  
DIREKTORES ZIŅOJUMS
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šim rīkojumam gada nogalē tika likvidēta Veterināro 

zāļu novērtēšanas nodaļa.  

Balstoties uz Veselības ministrijas (VM) 

13.10.2010. rīkojumu Nr. 194 “Par iekšējā audita 

sistēmu”, tika likvidēta ZVA audita struktūrvienība. 

ZVA iekšējos auditus turpmāk plānos un veiks 

atbilstošā VM nodaļa.

Lai vērtētu ZVA un varētu to salīdzināt ar citu 

Eiropas valstu aģentūrām, no 6. līdz 8. septembrim 

ZVA norisa  benčmārkings (salīdzināmā vērtēšana). 
Eiropas zāļu aģentūru tīklā esošās 45 aģentūras reizi 

četros gados tiek vērtētas un savstarpēji salīdzinātas 

pēc noteiktiem  kritērijiem.

Tas bija ļoti nozīmīgs sagatavošanās darbs, 

kas ietvēra pašvērtējuma gatavošanu un nosūtīšanu 

auditoru komandai. Jau gatavošanās laikā mēs 

varējām paši redzēt savas vājās vietas un domāt par 

jaunu definētu procedūru ieviešanu. 

ZVA bija iesaistīta arī Valsts kancelejas 

organizētajā funkciju auditā, kas tika veikts, balstoties 

uz Ministru prezidenta Valda Dombrovska 2009. 

gada 17. novembra rīkojumu Nr. 487 “Par funkciju 

audita grupu un funkciju audita veikšanu komersantu 

uzraudzības jomā”. Aktīvi bijām iesaistīti arī audita 

ziņojuma apspriešanā un ieteikumu izstrādē. 

Tāpat kā visus iepriekšējos gadus, esam veikuši 

gan klientu, gan darbinieku aptaujas. Rezultāti tiek 

analizēti un pārrunāti kopējā darbinieku sanāksmē 

un ņemti vērā, lai uzlabotu sadarbību, pakalpojumu 

kvalitāti, kā arī darbinieku apmierinātību.

Būtiskas ZVA darbības finansiālā nodro šināju  

ma pārmaiņas saistītas ar  grozījumiem MK 

17.01.2006. noteikumos Nr. 61 “Noteikumi par Zāļu 

valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu 

cenrādi” (MK 15.09.2008. noteikumi Nr. 745). MK 

noteikumu redakcijas 4. punkts paredz maksas 

atbrīvojumu no pēcreģistrācijas uzraudzības maksas 

(Ls 30, 100 vai 350 atkarībā no produkta), ja zāļu 

apgrozījums iepriekšējā kalendārā gadā nepārsniedz 

Ls 1500 un zāles nepieciešamas ārstniecības 

procesa nodrošināšanai. Esam saņēmuši ļoti daudz 

pieteikumu par maksas atbrīvojuma piemērošanu 

zālēm. Kopējā summa, kas, balstoties uz minēto 

punktu, nav ieņemta budžetā (ir pieņemts lēmums 

par atlaides piešķiršanu komersantam), ir Ls 

129 150.

Normas piemērošanas iespējas sniedz atbalstu 

firmām, lai tām būtu interese saglabāt savus 

produktus zāļu reģistrā arī tajos gadījumos, kad to 

patēriņš dažādu iemeslu dēļ ir mazs.

2010. gadā ZVA budžets bija veidots tikai 

no pašu ieņēmumiem par sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem.

Vēlos izteikt pateicību visiem ZVA darbiniekiem 

par 2010. gadā paveikto. 

Balva par labu darbu ir pašā darbā.

Inguna Adoviča
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1.1. Zāļu valsts aģentūras  
juridiskais statuss

ZVA ir Latvijas Republikas Veselības ministrijas 

pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas veic zāļu 

novērtēšanu, reģistrēšanu, uzraudzību, kontroli un 

izplatīšanas regulēšanu valstī.

ZVA darbību reglamentē Valsts pārvaldes 

iekārtas likums, Publisko aģentūru likums, Farmācijas 

likums, Ministru kabineta 2004. gada 7. decembrī 

pieņemtie noteikumi Nr. 1006 “Zāļu valsts aģentūras 

nolikums” un citi normatīvie akti.

1.2. Zāļu valsts aģentūras 
funkcijas

ZVA darbības mērķis ir nodrošināt efektīvu, 

drošu un kvalitatīvu zāļu pieejamību Latvijas 

iedzīvotājiem.

ZVA funkcijas:
nodrošināt, ka zāļu reģistrā iekļautas tikai •	

efektīvas, drošas un kvalitatīvas zāles, veicot 

zāļu reģistrācijas/pārreģistrācijas, izmaiņu 

doku mentācijas ekspertīzi;

nodrošināt zāļu ražošanas un izplatīšanas •	

uzņēmumu atbilstības pārbaudes, sertifikāciju 

un licencēšanu;

monitorēt zāļu lietošanas drošumu, kontrolēt •	

zāļu kvalitāti un nodrošināt riska mazināšanas 

pasākumus;

uzraudzīt zāļu ievešanu, izvešanu, tranzītu •	

un izplatīšanu valstī, izsniedzot atļaujas un 

ap kopojot datus par zāļu patēriņu;

nodrošināt zāļu klīniskās izpētes projektu •	

vērtēšanu, izsniegt atļaujas pētījumu 

veikšanai Latvijā un atbilstības uzraudzību;

veikt medicīnisko ierīču atbilstības no•	

vērtēšanu un reģistrāciju un lietošanas 

drošības uz raudzību;

novērtēt atbilstību un uzraudzīt audu un •	

orgānu ieguves un uzglabāšanas centrus, 

ārstniecības iestāžu asins kabinetus, 

asins sagatavošanas nodaļas, un Valsts 

asinsdonoru centru;

nodrošināt sabiedrību un speciālistus ar •	

objektīvu, vispusīgu informāciju par zālēm, 

to lietošanu un datu apmaiņu;

darboties Eiropas valstu zāļu aģentūru kopējā •	

sistēmā (European medicines network), 

iesaistoties darbu dalīšanā, ievērojot kopējos 

standartus un procedūras, un sadarboties ar 

Eiropas un starptautiskām organizācijām.

1.3. Pārskata gada galvenie 
uzdevumi

Izstrādāt ilglaika stratēģiju 2011. – 2015. ga•	

dam.

Ieviest pastāvīgi mainīgu aktualizētu likum•	

došanu, nosakot atbilstošas racionālas dar

ba procedūras, skaidri definējot procesa 

īpašniekus, darbu sadalījumu un atbildīgos. 

Pilnībā nodrošināt reorganizācijas gaitā •	

pārņemto funkciju izpildi, veicot darbinieku 

1. PAMATINfORMĀcIJA PAR ZĀĻU 
VALSTS AĢENTŪRU
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pa pild apmācību, veidojot racionālas pro

cedūras un integrējot tās ZVA kvalitātes 

sistēmā, konstruktīvi sadarbojoties ar 

jaunajiem klientiem.

Aktīvi iesaistīties zāļu savstarpējās atzīšanas •	

un decentralizētā reģistrācijas procesā kā 

atsauces valstij.

Aktīvi iesaistīties arī citos starptautiskos •	

darba dalīšanas projektos (drošuma infor

mācijas vērtēšana, zāļu kvalitātes kontrole, 

pediatrijas datu vērtēšana, vadlīniju 

izstrāde).

Pilnīgot un aktualizēt ZVAIS, nodrošināt •	

klientu speciālu prasību izpildi iespēju ro

bežās, papildināt informācijas publiskās 

sadaļās.

Aktīvi iesaistīties eveselības projektu īste•	

nošanas atbalstā, piemēram, ereceptes  

infor mācijas sistēmas izstrādes un ievie

šanas projekta atbalsts.

Nodrošināt reģistrācijas dokumentācijas •	

iesniegšanas iespējas noteiktā elektroniskā 

formātā (eCTD) humānajā sektorā un jebkurā 

elektroniskā formātā veterinārajā sektorā, kā 

arī paplašināt klientiem iespējas dokumentu 

iesniegšanai un saņemšanai elektroniskā 

formātā.

Nodrošināt datu apmaiņu ar Eiropas •	

datubāzēm par zāļu, veterināro zāļu, 

medicīnisko ierīču, klīnisko pētījumu, 

ražotāju, izplatītāju, audu, šūnu un orgānu 

centru datiem (uzņemties Memorandum 

of Understanding on the Exchange of 

information in the context of EU Telematics 

noteiktās saistības).

Nodrošināt farmakovigilances sistēmu •	

atbilstības pārbaudes inspekcijas pēc to 

noteikšanas likumā.

Nodrošināt un koordinēt aktīvo vielu un •	

palīgvielu saraksta veidošanu latviešu 

valodā, iesaistot šai darbā akadēmiskos 

spēkus un Valsts valodas centru.

Plānot sākt savstarpējās atzīšanas •	

pārbaudes procesu ar Kanādu par labu 

ražošanas praksi.

Sagatavoties un nodrošināt dalībvalstu •	

pārstāvju benčmārkingu (salīdzināmo 

vērtēšanu)  ZVA 2010. gada septembrī. 

Stiprināt starpinstitūciju sadarbību un •	

kontaktus  ar profesionālām ārstu, vete ri

nār  ārstu un farmaceitu asociācijām, aka

dēmiskām un zinātniskām institūcijām, kā arī 

ar sabiedrību.

Turpināt uzlabot ZVA mājaslapas tehniskās •	

iespējas un saturu, paplašināt komunikācijas 

iespējas publiskajā tīmekļa vietnē.
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2.1.  Zāļu reģistrācija

2010. gadā ZVA, vērtējot zāļu dokumentāciju par 

kvalitāti, drošumu un efektivitāti, veikusi vairāk nekā 

2000 ekspertīžu zāļu dokumentācijas vispārējai, 

ķīmiskai un farmaceitiskai, kā arī preklīniskai un 

klīniskai daļai. Par 559 zālēm sagatavoti novērtējuma 

ziņojumi ZVA Zāļu reģistrācijas komisijai lēmuma 

pieņemšanai par zāļu reģistrāciju un pārreģistrāciju 

nacionālajā procedūrā. 2010. gadā Latvija kā 

atsauces valsts līdz pozitīvam rezultātam novadījusi 

vienu procedūru un sākusi trīs savstarpējās 

atzīšanas procedūras. Latvija kā atsauces valsts  

pērn novadījusi divas II tipa izmaiņu procedūras. 

2010. gadā tika veikta 661 reģistrācijas procedūra, 

662 pārreģistrācijas procedūras. Pavisam saņemti 

296 reģistrācijas pieteikumi. Salīdzinājumā ar 

iepriekšējiem gadiem  mazinājies kopējais  saņemto 

2. ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRAS 
DARBĪBAS REZULTĀTI

Zāļu reģistrācijas procedūra
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Zāļu pārreģistrācijas procedūra

Saņemtie reģistrācijas pieteikumi  

reģistrācijas pieteikumu skaits.  

Latvijas Republikas zāļu reģistrā joprojām  

saglabājas ierastā recepšu un bezrecepšu zāļu 

attiecība, 2010. gadā tikai par 1,5%  palielinājies 

recepšu zāļu skaits. 

2010. gada janvārī savstarpējās atzīšanas un 

decentralizētās reģistrācijas procedūrā reģistrēto 

zāļu izmaiņu vērtēšanai tika ieviesta jaunā Eiropas 
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Komisijas regula 1234/2008 (2008. gada 24. 

novembris) un jaunais izmaiņu klasifikators atbilstoši 

vadlīnijām par izmaiņu klasificēšanu. Ir gūta pirmā 

pieredze izmaiņu grupēšanas gadījumos. 75% ie

snieg to reģistrēto zāļu izmaiņām  savstarpējās 

atzīšanas procedūrā attiecās uz vairākiem  

produktiem.

2010. gadā iesniegtas un izvērtētas 6437 
reģistrētu zāļu dokumentācijas izmaiņas, no tiem  

40% – I A tipa izmaiņas,  24,6, 2 % – I B tipa izmaiņas, 

35,4 %  – II tipa izmaiņas.

Pārskata gadā saņemti 30 pieteikumi vērtēt 

produktu piederību/nepiederību  pie zālēm, par  ko 

ZVA sniegusi  atzinumus par produktu statusu. 

2.2. Zāļu izplatīšanas atļauju 
izsniegšana

2010. gadā ZVA izsniegusi 3212 atļaujas 

nereģistrētu zāļu izplatīšanai (tai skaitā 70 atļaujas 

nereģistrētu veterināro zāļu izplatīšanai), 76 

atļaujas atlikušo zāļu krājumu izplatīšanai pēc zāļu 

izslēgšanas no Latvijas Republikas zāļu reģistra. 

Izsniegtas 8 prekursoru operatoru reģistrācijas 

kartes, kā arī 5 atļaujas Latvijā kontrolējamo 

narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru I, II 

un III sarakstā iekļauto augu, vielu un zāļu izman

tošanai medicīniskiem un veterinārmedicīniskiem 

zināt niskiem pētījumiem, fizikālo un ķīmisko īpašību 

noteikšanai vai apmācībai. 

ZVA regulāri apkopojusi un papildinājusi 

informāciju Zāļu reģistrā par zāļu pieejamību un 

cenu.

Reizi ceturksnī attiecībā uz narkotisko vielu 

importu un eksportu un reizi gadā attiecībā uz 

narkotisko un psihotropo vielu patēriņu valstī 

sagatavoti pārskati un nosūtīti Starptautiskajai 

narkotiku kontroles komitejai (INCB). Katru ceturksni 

attiecībā uz nelegālo prekursoru apriti un reizi gadā 

attiecībā uz legālo prekursoru apriti sagatavoti un 

iesniegti pārskati Eiropas Komisijai. 

Katru ceturksni ZVA apkopojusi vairumtirgotāju 

iesniegto statistisko informāciju par zāļu patēriņu un 

sagatavojusi publikāciju (diska veidā) “Zāļu patēriņa 

statistika 2009”.

Reģistrēto recepšu un bezrecepšu zāļu 
attiecības

Izmaiņas reģistrācijas dokumentācijā 
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Izsniegtās atļaujas narkotisko, psihotropo zāļu/vielu, kā arī 
prekursoru importam un eksportam

Atļaujas paralēli importēto zāļu izplatīšanaiAtļaujas nereģistrētu zāļu (to vidū veterināro 
zāļu) izplatīšanai 
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2.3. Zāļu klīniskie pētījumi

2010. gadā ZVA  saņēma 77 zāļu klīniskās 

izpētes projektu pieteikumus. Pēc pieteikumu 

dokumentācijas ekspertīzes veikšanas un ieguvuma/

riska vērtēšanas pacientam ZVA darbinieki nodaļas 

sēdēs lēma par pētījumu atļaušanu. Pavisam notika 

22 Klīnisko pētījumu nodaļas sēdes. Balstoties uz 

nodaļas sēžu lēmumiem, 2010. gadā ZVA izsniedza 

atļaujas 70 klīniskiem pētījumiem un 2 pēcpētījumu 

reģistriem. Pacientu drošības apsvērumu dēļ 

divos gadījumos netika atļauts sākt pētījumus 

divos sponsora izvēlētos pētījumu centros. Dažos 

gadījumos kopā ar  atļauju pētījuma uzsākšanai 

sponsoriem un/vai pētniekiem tika sniegti ar pacientu 

drošību saistīti papildieteikumi. 

No 2010. gadā atļautiem pētījumiem  desmit 

projektos bija iesaistīti bērni. Pediatriskie pētījumi tika 

atļauti vairākās medicīnas nozarēs – pulmonoloģijā, 

neiroloģijā, vēdera dobuma ķirurģijā.  Starp 

atļautajiem bija 19 pētījumi ar bioloģiskas izcelsmes 

zālēm, kas iegūtas rekombinētās DNS tehnoloģijas 

ceļā (monoklonālās antivielas, interferoni, augšanas 

faktoru inhibitori) un ko bija paredzēts lietot 

onkoloģisku, reimatoloģisku, neiroloģisku u.c. slimību 

ārstēšanā. 

Izsniegtas atļaujas 190 būtiskiem grozījumiem 

klīnisko pētījumu protokolos vai citā ar izpēti saistītā 

dokumentācijā. 

Eiropas klīnisko pētījumu datubāzē Eudra CT 

regulāri tika ievadīta informācija par pieteiktiem 

zāļu klīniskiem pētījumiem, to atļaušanas laiku, 

iesniegto būtisko grozījumu apstiprināšanas 

datumiem, ētikas komiteju atzinumiem, pētījumu 

pabeigšanu, kā arī par labas klīniskās prakses 

inspekcijām. Saistībā ar Eiropas klīnisko pētījumu 

reģistra gatavošanu publiskošanai un Eiropas Zāļu 

aģentūras (EMA) prasībām nodaļas darbinieks 

veica papildinformācijas ievadīšanu Eudra CT, 

sākot ar 2004. gadu. 

ZVA nodrošināja elektronisko datu apmaiņu 

sistēmā EudraVigilance, nosūtot ar zāļu klīnisko 

izpēti Latvijā  saistīto drošības  ziņojumu saņemšanas 

apstiprinājumus pētījumu sponsoriem, kuri atbilstoši 

Eiropas un vietējām  normatīvajām prasībām  bija 

iesūtījuši drošības ziņojumus EudraVigilance datu 

bāzes klīnisko pētījumu modulī, norādot Latvijas 

ZVA adresi. Pārskata gadā 100 saņemtie Latvijas 

Izsniegtās atļaujas un notikušie zāļu  klīniskie pētījumi 
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pētījumu centros konstatēto nopietno blakņu 

ziņo jumi tika  analizēti un ietverti ZVA izveidotā 

reģistrā. 

Atsevišķu problemātisku pētījumu gadījumā  

ZVA elektroniskā informācijas apmaiņas ceļā 

saskaņoja viedokļus ar citu dalībvalstu ekspertiem 

par pētījumu dokumentācijas farmaceitiski ķīmis

kiem, pirmsklīniskiem un klīniskiem aspektiem.

Atļauto projektu dokumentācijas vērtēšanā 

tika iesaistīti 20 ārštata eksperti; kopā 2010. gadā  

veiktas 70 ekspertīzes, četri eksperti tika iesaistīti 

pirmoreiz.   

Pavisam 2010. gadā Latvijā norisa 241  

pētījums. Pabeigti 56 projekti.

Atļautos zāļu klīniskās izpētes projektus 

kopumā sponsorējušas 35 ārzemju farmaceitiskās 

firmas. Pētījumu organizēšanā un to norises 

kvalitātes nodrošināšanā Latvijā saskaņā  ar 

sponsoru pilnvarojumu  iesaistījušās  pētniecības 

līgumorganizācijas: Quintiles (10 projekti), ICON 

(7 projekti), Amber CRO (7 projekti), Crown CRO 

(6 projekti), Parexel International (4 projekti), PSI 

Company (3 projekti) un vēl 12 citas līgumorga

nizācijas (katrai 1 – 2 projekti). 

2010. gadā atļautie klīniskie pētījumi 
(sadalījums pa fāzēm)

2010. gadā atļautie klīniskie pētījumi pēc 
medicīnas nozarēm

Nozare Pētījumi
Pulmonoloģija 11

Onkoloģija 11

Endokrinoloģija 11

Neiroloģija 10

Reimatoloģija 8

Nefroloģija 4

Psihiatrija 4

Kardioloģija 4

Oftalmoloģija 2

Dermatoloģija 2

Ķirurģija 2

Ginekoloģija 1

Klīnisko pētījumu centri, kas sāka 
piedalīties 2010. gadā atļautajos zāļu 
klīniskajos pētījumos

Pētījuma centrs   Pētījumi
P. Stradiņa klīniskā universitātes 
slimnīca 

40

Rīgas Austrumu klīniskā 
universitātes slimnīca
       Klīniskā slimnīca “Gaiļezers” 
       Latvijas Onkoloģijas centrs 
       Klīnika “Linezers”  

30

18
5
7

Daugavpils reģionālā slimnīca 22

Vidzemes slimnīca 12

Bērnu klīniskā universitātes 
slimnīca 

10

D. Teterovskas ārsta prakse 
endokrinoloģijā 

7

Veselības centrs 4 7

Liepājas reģionālā slimnīca 7

S. Salenieces ārsta reimatologa 
prakse

6

VSIA “Piejūras slimnīca” 6

SIA “Olvi” 5

MS “Alerģisko slimību 
izmeklēšanas un ārstēšanas 
centrs”

5

Dr. Viktorijas Vēveres ārsta prakse 
pulmonoloģijā un alergoloģijā 

5

D. Saulītes – Kandevicas 
privātprakse kardioloģijā un 
reimatoloģijā

5

Citi klīnisko pētījumu centri (kopā 
71)

1 – 4 pētījumi 
katrā centrā
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Veiktas 7 klīnisko pētījumu  labas klīniskās 

prakses atbilstības pārbaudes pētījumu centros 

pētījumu norises laikā un pēc pētījuma pabeigšanas. 

Pārbaužu laikā atklātas gan kritiskas, gan vairāk un 

mazāk būtiskas neatbilstības. 

2010. gadā kvalificēts ZVA darbinieks piedalījās  

EMA ierosinātā ar zāļu centralizēto reģistrāciju 

saistītā labas klīniskās prakses inspekcijā trijos 

pētījumu centros (Kanādā un Latvijā). 

Pārskata gadā ZVA saņemti,  vērtēti un 

reģistrēti  5 zāļu  lietošanas novērojumu pieteikumi. 

ZVA mājaslapā pieejamais ZVA reģistrēto lieto

šanas novērojumu saraksts attiecīgi  tika regulāri 

aktua lizēts.

2.4. Zāļu blakņu uzraudzība un 
riska mazināšana

2010. gadā ZVA saņemti 295 ziņojumi par 

novērotām zāļu blaknēm  (ZB). Pārskata periodā 

vērojams būtisks ziņojumu skaita pieaugums. 

Panākumu pamatā ir labi organizēta vakcinācijas 

izraisītu komplikāciju (VIK) datu apmaiņa ar Latvijas 

Infektoloģijas centru (LIC). Pieaugusi arī ārstu un 

farmaceitu ziņošanas aktivitāte. Visi saņemtie 

ziņojumi tika ekspertēti un attiecīgi prasībām nosūtīti 

uz Eiropas Savienības ZB datubāzi EudraVigilance, 

kā arī uz Pasaules Veselības organizācijas datu

bāzi Vigibase. 

ZVA turpināja pilnīgot zāļu reģistrācijas 

procesam nepieciešamo reģistrācijas apliecības 

īpašnieku (RAĪ) izveidotās farmakovigilances 

sistēmas vērtēšanu. Pārskata periodā novērtētas 

101 zāļu farmakovigilances sistēma. Šis process 

saistīts arī ar nākotnē paredzētām farmakovigilances 

inspekcijām.

ES darba dalīšanas sakarā (Periodic Safety 

Update Reports Worksharing) 2010. gadā Eiropas 

Kopienas vajadzībām veikta divu periodiski 

atjaunināto drošuma ziņojumu vērtēšana.

2007./2008. gada mijā sāktas un 2009. gadā 

pilnīgotas procedūras par zāļu drošuma informācijas 

harmonizāciju zāļu reģistrācijas dokumentācijā. 

Process balstās uz ES ieteikumiem, un 2010. 

gadā 18 grupu preparātu RAĪ pieprasīts grozīt 

dokumentāciju saistībā ar 18 konkrētām zāļu riska 

problēmām.

ZVA reģistrēto zāļu lietošanas novērojumi

Zāļu blakņu ziņojumi
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ZVA darbojas konsultatīva Zāļu blakusparādību 

uzraudzības ekspertu padome, kuras darbību 

koordinē Zāļu blakusparādību monitoringa nodaļa. 

Pārskata periodā notika sešas padomes sēdes.

Notikusi sadarbība ar RAĪ farmakovigilances 

kvalificētām personām ZB ziņošanas jautājumos, 

kā arī komunikācijas jautājumos ar veselības 

aprūpes speciālistiem, pacientiem un sabiedrību 

un citos farmakovigilances jautājumos. Pārskata 

periodā veiktas 9 zāļu lietošanas riska mazināšanas 

izglītojošu materiālu ekspertīzes, ko RAĪ iesnieguši 

ZVA.

Pārskata periodā saskaņotas 25 “Vēstules 

veselības aprūpes speciālistam”. ZVA mājaslapā 

pastāvīgi publicēta zāļu drošuma informācija ārstiem, 

pacientiem un sabiedrībai. Publicēšanai sagatavoti 

16 Eiropas Zāļu aģentūras un 7 ZVA paziņojumi. 

Zāļu drošuma un riska mazināšanas jautājumi tiek 

aktualizēti ZVA izdevumā “Cito!”.

Informatīvo riska mazināšanas pasākumu 
saskaņošana

Komunikācijas materiālu par zāļu drošumu 
publicēšana ZVA mājaslapā

Drošuma informācijas harmonizēšana 
reģistrācijas dokumentācijā
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2.5. Zāļu kvalitātes kontrole

2010. gadā ZVA laboratorijā veiktas 99 zāļu 

paraugu analīzes. Analīzes gaitā tika pārbaudīti 

623 kvalitātes rādītāji. Pēc aptieku pieprasījuma tika 

pagatavoti 460 titrētie šķīdumi.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 304 “Noteikumi 

par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu 

ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas 

prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, 

kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas 

ražošanas prakses sertifikātu” laboratorijai uzdota 

jauna funkcija: attīrītā ūdens, ko iegūst aptiekā, 

paraugu atlase un kvalitātes kontrole atbilstoši 

Eiropas farmakopejas prasībām. 2010. gadā atlasīts 

un testēts 131 attīrītā ūdens paraugs.         

2009. gada 15. jūlijā Latvijas Nacionālais 

akreditācijas birojs akreditēja Zāļu ekspertīzes 

laboratoriju saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 17025:2005 

standarta prasībām šādā jomā: zāļu, veterināro zāļu 

un aktīvo vielu fizikālā un fizikālķīmiskā testēšana; 

attīrītā ūdens fizikālā testēšana. Akreditācija 

piešķirta līdz 2013. gada 14. jūlijam. 2010. gada 15. 

aprīlī notika Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja 

uzraudzības vizīte. Laboratorijai tika saglabāta 

akreditācija LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta 

prasībām esošajā akreditācijas jomā.

Zāļu ekspertīzes laboratorijas darba rezultāti 

Gads Darbinieki
Pārbau
dīto zāļu 
paraugi

Pārbaudītie 
zāļu 

kvalitātes 
rādītāji 

Pēc aptieku 
pieprasījumiem 

pagatavotie 
titrētie šķīdumi, 

indikatori un 
reaktīvi 

Pārbau
dītie 

attīrītā 
ūdens 

paraugi

Piedalīšanās 
centralizēti 

reģistrēto zāļu 
kvalitātes 
kontroles 

programmās 
(CAP) 

Pieda
līšanās 
Eiropas 
tirgus 

uzraudzības 
programmās 

(MSS) 

Piedalīšanās 
starptautiskās 
profesionālā 

līmeņa 
pārbaudes 

programmās

2006 9 436 2984 – – 1 1 4

2007 9 222 905 1004 – 1 – 5

2008 8,5 111 550 557 158 1 2 5

2009

8 (līdz 
30.06.09.) 

7 (no 
01.07.09.)

115 611 361 131 1 – 5

2010 6 99 623 460 131 1 1 5

Veterināro zāļu pārreģistrācijas procedūras   

2.6. Veterināro zāļu reģistrācija un 
drošuma uzraudzība

2010. gadā, vērtējot iesniegto dokumentāciju, 

veiktas šādas reģistrācijas procedūras:

6 veterināro zāļu reģistrācija nacionālajā •	

pro  cedūrā, 10 veterināro zāļu reģistrācija 

sav starpējās atzīšanas procedūrā un 20 
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vete rināro zāļu reģistrācija decentralizētajā 

procedūrā;

68 veterināro zāļu pārreģistrācija nacionāla jā •	

procedūrā un 16 veterināro zāļu pārreģistrā

cija savstarpējās atzīšanas procedūrā;

285 izmaiņas veterināro zāļu reģistrācijas •	

procedūrā.

2.7. Medicīnisko ierīču atbilstības 
novērtēšana un reģistrācija, 
drošuma un klīniskās izpētes 
uzraudzība

2010. gadā Latvijā tika reģistrētas 7 medicī

nis kās ierīces, datubāzē LATMED ievadīti 

1046 paziņojumi par medicīnisko ierīču laišanu 

apgrozībā Latvijas Republikā. Vigilances sistēmā 

no ES dalībvalstu medicīnisko ierīču kompetentām 

institūcijām, ražotājiem, izplatītājiem saņemti 539 

paziņojumi par negadījumiem ar medicīniskām 

ierīcēm, no tiem 156 gadījumos tika veiktas 

darbības drošuma pasākumu veikšanai. Pārskata 

gadā veikta dokumentācijas ekspertīze atļaujas 

izsniegšanai 9 medicīnisko ierīču pētījumiem 

Medicīnisko ierīču (MI) atbilstības vērtēšana 
un reģistrācija, lietošanas drošuma 
uzraudzība un klīniskā izpēte 2010. gadā

Latvijas Republikā ražot MI reģistrācijas 
dokumentācijas ekspertīze 10

CE nemarķētu MI reģistrācijas 
dokumentācijas ekspertīze 2

Speciāli piegādātu MI dokumentācijas 
ekspertīze atļaujas izsniegšanai 1

Paziņošanas procedūrā sniegtās 
informācijas ievietošana LATMED 
datubāzē

1046

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

2108 

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

449 

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

539

Neatbilstošu Latvijā ekspluatācijā esošu 
MI identificēšana un drošības pasākumu 
veikšana

156

MI klīniskās izpētes atļaujas saņemšanai 
iesniegtās dokumentācijas ekspertīze 9

Iesniegumi veikt izmaiņas iepriekš izdotās 
MI reģistrācijas apliecībās 5

Veterināro zāļu reģistrācijas procedūras
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(neskaitot dokumentācijas ekspertīzi par 

iesniegtiem grozījumiem pētījumu, kuru veikšanai 

ZVA jau izsniegusi atļauju, izpētes plānos 

(protokolos)).

Regulāri sniegtas konsultācijas klientiem 

par medicīnisko ierīču reģistrācijas, paziņošanas 

kārtību, dokumentu noformēšanu un normatīviem 

aktiem, kas regulē konkrēto jomu, kā arī sagatavots 

un organizēts seminārs par aktualitātēm medicīnisko 

ierīču regulējumā. 

Pēc funkciju pārņemšanas no Veselības 

statistikas un medicīnisko tehnoloģiju valsts 

aģentūras 2009. gada 1. oktobrī nodaļas speciālisti 

sāka klīnisko izpēti un izstrādi reglamentējošiem 

noteikumiem, kas nosaka cilvēkiem paredzēto 

medicīnisko ierīču klīniskās izpētes kārtību. Ar 

ZVA vadības atbalstu un sadarbībā ar Veselības 

ministriju pirmoreiz Latvijā izstrādāti noteikumi, kas 

nosaka medicīnisko ierīču klīniskās izpētes kārtību, 

un 2010. gada 21. septembrī Ministru kabinets 

izdeva noteikumus Nr. 891 “Cilvēkiem paredzēto 

medicīnisko ierīču klīniskās izpētes kārtība”, kas 

stājās spēkā 2010. gada 1. oktobrī.

2.8.  Farmaceitiskās darbības 
atbilstības novērtēšana 

2010. gadā tika veiktas 20 zāļu ražošanas/

importēšanas uzņēmumu pārbaudes (inspekcijas) 

un viena līguma izvērtēšana (saistīta ar licences 

pārreģistrēšanu), kas kopā bija 38 cilvēkdienas – no 

tām divi zāļu ražošanas uzņēmumi bija valstīs, kas 

neatrodas Eiropas Ekonomiskajā zonā, bet divas 

inspekcijas bija saistītas ar aktīvo vielu ražošanas 

pārbaudi, kas tika veiktas pēc pašu ražotāju lūguma. 

2010. gadā viena inspekcija tika veikta kopā ar PIC/S 

inspektoriem  pieredzes apmaiņas vizītes laikā.

Inspekcijās ražošanas uzņēmumos tika atlasīti 

14 produktu paraugi. Pārskata gada laikā zāļu 

ražošanas/importēšanas uzņēmumiem tika izsniegti 

14 labas ražošanas prakses sertifikāti.

2010. gadā tika veiktas 36 zāļu un veterināro 

zāļu lieltirgotavu atbilstības novērtēšanas, kā arī zāļu 

lieltirgotavu labas izplatīšanas prakses pārbaudes, 

kas kopā bija 30 cilvēkdienas. 

Paziņojumi par medicīnisko ierīču laišanu 
apgrozībā Latvijas Republikā (ieskaitot in 
vitro diagnostikas medicīniskās ierīces)

Latvijas Republikā izsniegtās medicīnisko 
ierīču reģistrācijas apliecības
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2010. gadā veiktas 6 ārstniecības iestāžu  asins 

kabinetu  atbilstības vērtēšanas un 2 uzraudzības 

procedūras. Tika veiktas 2 audu ieguves un 

uzglabāšanas centru vērtēšanas un 2 cilmes 

šūnu ieguves un uzglabāšanas centru atbilstības 

vērtēšanas.

2.9. Farmaceitiskās un 
veterinārfarmaceitiskās darbības 
uzņēmumu licencēšana

2010. gadā ZVA saņemti 1617 iesniegumi un 

papilddokumentācija, sniegtas 102 atbildes vēstules, 

veikta atbilstības vērtēšana 235 farmaceitiskās 

un veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumos, 

sagatavoti 209 aptieku atbilstības novērtēšanas 

atzinumi, 652 lēmumi (no 2010. gada 1. aprīļa) 

par speciālo atļauju (licenču) farmaceitiskai un 

veterinārfarmaceitiskai darbībai izsniegšanu, 

pārreģistrēšanu, apturēšanu, anulēšanu, farma

ceitiskās darbības uzņēmumiem izsniegta 891 

speciālā atļauja (licence) farmaceitiskai un 

veterinārfarmaceitiskai darbībai – 831  aptiekai, 

44 zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavām, 14 zāļu 

un veterināro zāļu ražošanas vai importēšanas 

uzņēmumiem, 2 zāļu ražošanas uzņēmumiem, kas 

ražo aktīvo farmaceitisko vielu (no 2010. gada 1. 

jūlija).

Balstoties uz Ministru kabineta 2010. gada 24. 

augusta rīkojuma Nr. 500 “Par rīcības plānu ”Par 

Veselības ministrijas funkciju pārņemšanu veterināro 

zāļu jomā”” 12. punktu, nodaļa sagatavojusi 27 

veterināro zāļu lieltirgotavu un 2 veterināro zāļu 

ražošanas  uzņēmumu, 10 anulēto uzņēmumu, 

no Pārtikas un veterinārā dienesta 2006. gada 

saņemto licencēšanas dokumentu nodošanu 

Pārtikas veterinārajam dienestam līdz 2010. gada 

30. decembrim. 

No 2010. gada 1. janvāra ZVA kompe tencē  ir    

veikt aptieku dokumentācijas, arī telpu plānu 

izvērtēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām; 

nodaļa gatavo aptieku atbilstības novērtēšanas 

atzinumus; noteikti jauni speciālās darbības 

nosacījumi – psihotropo vielu izplatīšana, narkotisko 

un tām pielīdzināto psihotropo vielu izplatīšana, 

strādā visu diennakti; aptieku licencēs vairs nav 

jānorāda zāļu izplatīšana vairumtirdzniecībā 

ārstniecības iestādēm un sociālās aprūpes 

institūcijām (nodrošinot zāļu labas izplatīšanas 

prakses prasības) un zāļu fasēšana saskaņā ar ārsta 

izrakstītu recepti individuālam pacientam. Nodaļas 

tiešajos pienākumos ietilpst dokumentācijas, kas 

saistīta ar farmaceitiskās un veterinārfarmaceitiskās 

Izsniegtas licences farmaceitiskās darbības uzņēmumiem

2007 2008 2009 2010
Aptiekas 428 535 322 831

Zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavas 34 25 29 44

Zāļu ražošanas vai importēšanas uzņēmumi 28 12 9 14

Zāļu ražošanas uzņēmumi, kas ražo aktīvo 
farmaceitisko vielu 0 0 0 2

Kopā 490 572 360 891

Farmaceitisko uzņēmumu atbilstības novērtēšana

2007 2008 2009 2010 
Aptiekas 233 176 131 209

Zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavas 2 8 19 19

Zāļu ražošanas vai importēšanas uzņēmumi 10 14 4 7

Kopā 245 198 154 235
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darbības uzņēmumu atbilstības vērtēšanu un 

licencēšanu, apkopošana, licencēto aptieku, 

zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavu un zāļu un 

veterināro zāļu ražošanas uzņēmumu iesniegtās 

informācijas glabāšana, speciālo atļauju (licenču) 

farmaceitiskai un veterinārfarmaceitiskai darbībai 

izgatavošana un izsniegšana, regulāra datu 

aktualizēšana par izsniegtām speciālām atļaujām 

(licencēm) farmaceitiskai un veterinārfarmaceitiskai 

darbībai pēc kārtējām komisijas sēdēm, Farma

ceitiskās darbības licencēšanas komisijas sēžu 

organizatoriska sagatavošana.
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ZVA deleģēto funkciju izpildei un darbības nodrošināšanai finanšu līdzekļus 100% apmērā gūst no maksas 
pakalpojumiem. 

Nr. 
p.k. Finanšu līdzekļi

Budžeta 
izpilde
2009

Pārskata gadā

Apstiprinātā
 tāme gadam Budžeta izpilde

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 
(kopā)

5 455 975 4 971 573 4 293 025

1.1. Maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieņēmumi

5 455 975 4 971 573 4 293 025

2. Izdevumi ( kopā) 2 397 115 3 969 477 5 698 794

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 2 244 482 3 638 477 5 472 215

2.1.1. Kārtējie izdevumi 2 244 482 3 638 477 5 472 215

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 152 633 331 000 224 579

3. ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRAS 
BUDžETA fINANSēJUMS UN TĀ 
IZLIETOJUMS
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4.1. Publiskā iepirkuma un 
saimnieciskās darbības 
nodrošināšana

ZVA 2010. gadā izsludināja 14 iepirkuma proce

dūras. Tajās piedalījās samērā daudz pretendentu. 

Visās izsludinātās un veiktās publiskās iepirkumu 

procedūrās tika noslēgti piegādes un pakalpojuma 

līgumi. Nozīmīgākie no tiem:

lietvedības un personālvadības informācijas •	

sistēmas uzturēšana;

esošo serveru un to virtualizācijas sistēmas •	

papildināšana;

diennakts apsardzes nodrošināšana ZVA •	

objektos – Jersikas ielā 15 un Daugavpils 

ielā 62/66;

biroja tehnikas iekārtu izejmateriālu, palīg•	

materiālu un rezerves daļu iegāde;

grāmatvedības programmas •	 Horizon izmaiņu 

īstenošana un uzturēšana.

4.2. Sadarbība ar valsts pārvaldes 
iestādēm normatīvo aktu izstrādē

2010. gads iezīmējās ar vairāku ZVA būtisku 

normatīvo aktu projektu caurskatīšanu, analizēšanu 

un grozījumu priekšlikumu sagatavošanu. Veselības 

ministrijai tika iesniegta virkne aģentūras priekš likumu 

vairāku Ministru kabineta noteikumu grozījumiem 

(grozījumi 2006. gada 18. jūlija noteikumos Nr. 600 

“Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība”, 2004. gada 7. 

decembra noteikumos Nr. 1006 “Zāļu valsts aģentūras 

nolikums”, 2005. gada 8. marta noteikumos Nr. 175 

“Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, 

kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas 

noteikumi”, 2006. gada 9. maija noteikumos Nr. 

376 “Zāļu reģistrēšanas kārtība”, 2006. gada 17. 

janvāra noteikumos Nr. 61 “Noteikumi par Zāļu valsts 

aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi”), 

kā arī likumu grozījumiem, piemēram, Farmācijas 

likumā. ZVA arī piedalījās jaunu normatīvo aktu 

caurskatīšanā un analizēšanā, piemēram, Ministru 

kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumi Nr. 684 

“Veterinārās receptes noformēšanas kārtība”, 

Ministru kabineta 2010. gada 10. augusta noteikumi 

Nr. 757 “Īpašās veterinārās receptes izrakstīšanas un 

uzglabāšanas kārtība”, Ministru kabineta 2010. gada 

25. maija noteikumi Nr. 469 “Kārtība, kādā izstrādā, 

izvērtē, reģistrē un ievieš klīniskās vadlīnijas”.  

Juridiskās nodaļas pārstāvis 2010. gadā piedalījās 

regulārās iepriekš minēto grozījumu apspriešanas 

sanāksmēs Veselības ministrijā. 

4.3. Personāls un personālvadība

2010. gadā ZVA vidēji strādāja 135 darbinieki, 

no tiem 69 ierēdņi un 66 darbinieki.  Civildienesta 

vai darba tiesiskās attiecības ar ZVA 2010. gadā 

izbeidza 20 nodarbinātie, bet sāka 23. Konkrētu 

dokumentu zinātnisko ekspertīžu veikšanai papildus 

tika piesaistīti arī ārštata eksperti.

Vidējā personāla mainība 2010. gadā bija 14% 

(personāla mainība = atlaisto darbinieku skaits 

noteiktā periodā/vidējais darbinieku skaits noteiktā 

4. ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRAS 
VISPĀRēJĀ PĀRVALDĪBA
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periodā), taču jāņem vērā, ka 7 darbinieki tika atlaisti/

pārcelti, balstoties uz 2010. gada 28. oktobrī Saeimas 

pieņemtiem grozījumiem Farmācijas likumā, kas 

noteica, ka uzraudzība, kontrole un atbildība par 

veterināro zāļu jomu pāriet Zemkopības ministrijas 

pārraudzībā. Tāpēc, aprēķinot personāla mainību, 

Strādājošo skaits

Strādājošie pēc vecumgrupām

Strādājošie pēc dzimuma

Strādājošie pēc izglītības
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nebūtu korekti ņemt vērā šo 7 darbinieku atlaišanu. 

Varam secināt, ka faktiskā vidējā personāla mainība 

2010. gadā bija 9%. Savukārt personāla atjaunošanās 

bija 16% (personāla atjaunošanās = pieņemto 

darbinieku skaits / vidējais darbinieku skaits). 

Lai veiksmīgi pildītu ZVA noteiktās funkcijas, 

nepieciešami izglītoti, kompetenti un augsti 

kvalificēti speciālisti. 89,6%  ZVA strādājošo ir ar  

augstāko izglītību, septiņiem ierēdņiem ir doktora 

grāds un vienam – habilitētā doktora grāds. 

Viens no ZVA personāla politikas pamat

principiem ir strādājošo motivēšana kvalifikācijas 

celšanai un izglītības līmeņa paaugstināšanai. 2010. 

gadā ekonomiskās krīzes dēļ bija samazinātas 

iespējas darbinieku motivēšanai un arī kvalifikācijas 

celšanai. Tomēr ZVA strādājošie kvalifikācijas 

celšanas nolūkā apmeklējuši 107 pasākumus, 64 

starptautisku organizāciju rīkotas mācības, semi

nārus, forumus. Sekmīgi veidoti un organizēti vairāki 

ZVA iekšējie semināri: eksperti noklausījušies 

ZVA rīkotos seminārus par zāļu reģistrāciju, 44 

darbinieki papildinājuši zināšanas par ZVA prasībām 

lietvedībā, noklausoties semināru “ZVA lietvedības 

kārtība”.

4.4. Kvalitātes vadība

ZVA pastāvīgi pilnīgo ieviesto kvalitātes vadības 

sistēmu, ņemot vērā gan grozījumus normatīvos 

aktos, gan arī būtiskās organizācijas strukturālās 

pārmaiņas. Pārskata gadā tika pilnīgota kvalitātes 

vadības sistēma atbilstoši esošajai situācijai.

2010. gads tika veltīts, lai kvalitatīvi sagatavotos 

benčmārkingam (salīdzināmā vērtēšana), kura 

laikā tika vērtētas un pēc 69 kritērijiem savstarpēji 

salīdzinātas šādas jomas: organizācija un tās 

vadība, kvalitātes vadības sistēma, zāļu reģistrācijas 

process, farmakovigilance un atbilstības kontroles 

veikšana, sadarbība ar klientiem, citām institūcijām 

un sabiedrību, informācijas un darba drošība.

Minēto auditu mērķis ir nodrošināt vienādu zāļu 

regulējuma sistēmu Eiropā, kā arī ieviest labākās 

prakses piemērus.

ZVA 2010. gadā izstrādātas/aktualizētas 47 

standartoperāciju procedūras, aktualizēti 6 rīcību 

apraksti un sākta vēl 6 rīcību aprakstu izstrāde. Audita 

rezultāti bija labi, pat labāki nekā iepriekš veiktais 

pašvērtējums.

4.5. Informācijas tehnoloģijas

2010. gadā būtiski uzlaboti ZVA informācijas 

tehnoloģiju atbalsta procesi, papildinot, daļēji at

jaunojot vai no jauna ieviešot informācijas sistēmas: 

ZVAIS, Medicīnisko ierīču reģistra LATMED un 

citu informācijas sistēmu uzlabošana; izstrādāts 

pilotprojekts informācijas sistēmai elektroniskās 

dokumentācijas pieņemšanai tiešsaistes režīmā; 

ar regulāru datu atjaunošanas biežumu īstenots 

ZVAIS datu eksports uz ES centrālo zāļu reģistru 

EudraPharm.

Turpinot pilnīgot ZVA informācijas sistēmu 

ātrdarbību, kā arī to pieejamību ZVA klientiem, veikta 

virkne uzlabojumu tehnisko platformu virtualizācijā. 

Optimizējot pieejamos tehniskos resursus, panākts 

fizisko vienību skaita samazinājums, kas ļāvis 

būtiski mazināt elektroenerģijas un tehnisko resursu 

uzturēšanas izmaksas.

4.6. Sadarbība ar starptautiskajām 
organizācijām

ZVA ir Eiropas zāļu aģentūru tīkla sastāvdaļa. 

Aģentūras panākumu pamatā ir Eiropas zāļu tīkls 

– sadarbība starp Eiropas Zāļu aģentūru, Eiropas 

Komisiju un vairāk nekā 40 zāles regulējošām 

Strādājošo kvalifikācijas celšana

2007 2008 2009 2010

Starptautisku organizāciju rīkotas apmācības, semināri, konferences 51 62 52 64

Kvalifikācijas celšanas kursi 123 125 269 107

Angļu valodas kursi 25 12 5 1
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iestādēm Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomiskajā 

zonā (EEZ). Šis sadarbības tīkls sniedz Eiropas Zāļu 

aģentūrai pieeju plašam ekspertu lokam, ļaujot tai 

nodrošināt labāko iespējamo zinātnisko ekspertīzi 

zāļu regulēšanai Eiropas Savienībā. Eksperti 

piedalās Eiropas Zāļu aģentūras darbā kā dalībnieki 

darba grupās un zinātnisko padomdevēju grupās, 

zinātniskajās komitejās, kā arī citās grupās.

ZVA tas uzliek lielu atbildību, lai kolēģi spētu 

pilnvērtīgi iesaistīties kopējās darba procedūrās. 

Papildus jāmin, ka sadarbība prasa ZVA cilvēku un 

finanšu resursus. ZVA darbinieki iesaistīti sadarbībā 

arī ar Eiropas Savienības Komisiju un darba grupām, 

Pasaules Veselības organizāciju, The Uppsala 

monitoring centre (UMC), Eiropas Farmakopejas 

komiteju, Pharmaceutical Inspection Cooperation 

Scheme (PICs), European Directorate for the Quality 

of Medicines &Healthcare (EDQM). Kopš 2010. gada 

ZVA iesaistīta sadarbībā par medicīnisko  ierīču un 

asins un to komponentu, audu un šūnu uzraudzību.

ZVA ir spēkā sadarbības līgumi ar EMA un 

Igaunijas un Lietuvas zāļu aģentūru. 2010. gada 25. 

jūnijā Rīgā tika noslēgts vienošanās memorands starp 

LR Zāļu valsts aģentūru un Ķīnas Tautas Republikas 

Pārtikas un zāļu administrāciju par sadarbību zāļu 

normatīvajā regulējumā. 
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2010. gadā ZVA īstenojusi precīzu, sistemātisku,  

mērķtiecīgu un uz mērķauditoriju vērstu komunikācijas 

programmu, kas ZVA ļāvusi gūt pozitīvu publicitāti.

Pārskata gadā tika sagatavotas un plašsaziņas 

līdzekļu pārstāvjiem izsūtītas 24 preses relīzes; 

sagatavotas atbildes uz 81 žurnālistu jautājumu. 

Proaktīvā komunikācija ietver 406 ziņas dažādos 

plašsaziņas līdzekļos. Lielākoties publikācijas 

bijušas nacionālajos laikrakstos, arī radio, reģionālos 

laikrakstos.

2010. gadā būtiskākie ZVA izplatītie ziņojumi 

plašsaziņas līdzekļu  pārstāvjiem bija par nimesulīda 

preparātu lietošanas drošumu, zāļu “Avandia” klīniskā 

pētījuma norisi Latvijā, ketoprofēna preparātu drošu 

lietošanu, ceturkšņa zāļu patēriņa statistiku, zāļu 

iegādi nelicencētās aptiekās, kā arī tika sniegti ZVA 

aprēķini, par cik varētu pieaugt iedzīvotāju tēriņi, ja 

zālēm paaugstinātu samazināto PVN likmi.

Pārskata gadā koordinētas 27 ZVA vadības 

un darbinieku intervijas plašsaziņas līdzekļos (8 

intervijas presei, 10 – radio, 11 – televīzijai). ZVA 

pārstāvji sniedza intervijas tādiem plašsaziņas 

līdzekļiem kā žurnālam “Ir”, laikrakstam “Telegraf”, 

LTV1 raidījumam “Panorāma”, TV5 ziņām, Latvijas 

Radio 1 ziņām un raidījumam “Kā labāk dzīvot?”, 

Latvijas Radio 2 ziņām un Latvijas Radio 4 ziņām, 

TV3 ziņām un raidījumam “Bez tabu”, LNT ziņām 

un raidījumam “Tautas balss” un raidījumam “Vides 

fakti”. 

5. KOMUNIKĀcIJA AR 
IEINTERESēTĀM PUSēM
(SABIEDRĪBU, VESELĪBAS APRŪPES SPEcIĀLISTIEM, KLIENTIEM)

ZVA publikācijas pēc tēmām

Zāļu drošums 103

Aptieku skaits, licencēšana 37

ZVA budžets 19

Klīniskie pētījumi 33

Veterināro zāļu reģistrācijas funkciju   
pārdale PVD 17

Zāļu tirgus, patēriņš, cenas 120

Zāļu pieejamība 20

Zāļu reģistrācija 8

Normatīvie akti 23

Medicīniskās ierīces 2

Sadarbība 12

Citi 12

ZVA publicitāte plašsaziņas līdzekļos
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Kontentanalīzes rezultāti liecina, ka 2010. gadā 

vislielāko atbalsi no ZVA kompetencē esošiem 

jautājumiem publiskajā telpā guvuši jautājumi par zāļu 

cenām un zāļu tirgu. Plašu publicitāti ZVA ieguva, 

izplatot plašsaziņas līdzekļiem aprēķinus, par cik 

varētu pieaugt iedzīvotāju tēriņi, zālēm paaugstinot 

pazemināto PVN.  Tāpat plaši atspoguļota ZVA 

sniegtā informācija par dažādiem zāļu drošuma 

jautājumiem. 

2010. gadā tika veiktas trīs aptaujas: klientu 

aptauja (lai noskaidrotu klientu apmierinātību ar ZVA 

sniegtajiem pakalpojumiem), veselības aprūpes 

speciālistu aptauja  (lai noskaidrotu ZVA sniegtās 

drošuma informācijas kvalitāti un saprotamību, kā 

arī uzzinātu viņiem vēlamās informācijas apjomu un 

formas), kā arī darbinieku aptauja.  

Mājaslapas apmeklētāju viedokļu izzināšanai 

tika veiktas četras aptaujas (saņemtas 2000 

atbildes):

Vai Jums nepieciešamā informācija ZVA •	

mājaslapā ir viegli un ātri atrodama?

Kā vērtējat ZVA izveidoto apkalpošanas •	

punktu?

Vai ZVA mājaslapā būtu jāievieto zāļu •	

sastāvā izmantojamo palīgvielu saraksts 

latviešu valodā?

Kurām zālēm, pēc Jūsu domām, būtu •	

piemērojama 21% PVN likme?

2010. gadā ZVA izdevusi četrus izdevumus 

ārstiem, farmaceitiem un citiem veselības aprūpes 

speciālistiem izdevumus “Cito!”. Kopš šā gada 

izdevums (pēc pieprasījuma)  tiek izplatīts arī 

elektroniski.

2010. gadā sagatavotie iespieddarbi

Četri izdevuma “Cito!” numuri 4x3000 
eksemplāru

Latvijas Republikas Zāļu 
reģistrs

400 eksemplāru

Latvijas Republikas Veterināro  
zāļu reģistrs

200 eksemplāru

Zāļu patēriņa statistika 60 eksemplāru

Publiskais pārskats 100 eksemplāru
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Lai informētu klientus par grozījumiem nor

matīvajos aktos un aktualitātēm, organizēti trīs 

semināri ZVA klientiem: 

par aktualitātēm medicīnisko ierīču jautā•	

jumos;

par grozījumiem Ministru kabineta notei•	

kumos Nr. 416 “Zāļu izplatīšana un kvalitātes 

kontrole”;

par grozījumiem Ministru kabineta notei•	

kumos Nr. 376 “Zāļu reģistrēšanas kārtība”.

Atbalstot jauniešu iniciatīvu apgūt pirmās 

darba iemaņas, kā arī cenšoties vairot zināšanas un 

izpratni par zāļu reģistrācijas un tirgus uzraudzības 

kārtību, ZVA studentiem piedāvāja četras prakti

kantu vakantās vietas; pēc prakses beigām un 

pozitīvām atsauksmēm viens praktikants darbu 

turpina kā štata darbinieks.

2010. gadā EMA, arī ZVA, veica mājaslapu 

auditu. Rezultāti liecina, ka vidējais pirmreizējo 

apmeklētāju skaits mēnesī ZVA mājaslapai 

www.zva.gov.lv ir 11 000.
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 Zāļu valsts aģentūras darba plāns 2011. gadam 

apstiprināts 2011. gada 11. februārī.

Ņemot vērā noteiktās funkcijas un galvenos 

darbības virzienus, darba plānā noteikti konkrēti 

uzdevumi katrai struktūrvienībai un ZVA kopumā. 

Papildus ZVA pamatdarbam par prioritāriem 

uzdevumiem 2011. gadā plānoti šādi:

izstrādāt ilglaika stratēģiju 2011. – 2015. •	

gadam;

palielināt MRP/DCP procedūru skaitu, kurās •	

Latvija būtu atbildīgās DV statusā;

iesaistīties centralizētā reģistrācijas pro•	

cedūrā;

pilnīgot elektroniskās reģistrācijas doku•	

mentācijas pieņemšanu un apstrādi 

(eCTD); 

nodrošināt datu apmaiņu ar Eiropas datu•	

bāzēm par zāļu, medicīnisko ierīču, klīnisko 

pētījumu, ražotāju, izplatītāju, audu, šūnu 

un orgānu centru datiem (uzņemties Memo

randum of Understanding on the Exchange 

of information in the context of EU Telematics 

noteiktās saistības);

6. ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRAS 
2011. GADA ATTĪSTĪBAS 
PRIORITĀTES

aktīvi iesaistīties eveselības projektos;•	

nodrošināt farmakovigilances sistēmu •	

atbilstības pārbaudes inspekcijas pēc to 

noteikšanas likumā;

aktīvi piedalīties EMA  darbā, Eiropas zāļu •	

aģentūru tīkla ietvaros darba dalīšanas 

programmās, PVO programmās;

nodrošināt un koordinēt aktīvo vielu un •	

palīgvielu saraksta veidošanu latviešu 

valodā, iesaistot šajā darbā akadēmiskos 

spēkus un Valsts valodas centru;

aktualizēt un pārskatīt ZVA iekšējās pro•	

cedūras darba efektivitātes palielināšanai;

nodrošināt ZVA gadskārtējos izdevumus •	

klientiem papīra un elektroniskā formātā;

turpināt attīstīt elektronisko komunikāciju ar •	

klientiem;  

veikt plānotos pasākumus, lai nodrošinātu •	

ZVA kvalitātes vadības sistēmas serti

ficēšanu atbilstoši starptautiskā standarta 

ISO 9001:2008 “Kvalitātes pārvaldības 

sistēma. Prasības”.
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PIELIKUMI
1. pielikums. Zāļu valsts aģentūras struktūra
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2. pielikums. Humāno zāļu novērtēšanas nodaļas struktūra
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Struktūrvienību funkciju 
sadalījums

Humāno zāļu novērtēšanas nodaļa

Reģistrē un pārreģistrē zāles nacionālajā, •	

sav starpējās atzīšanas un decentralizētajā 

pro cedūrā, akceptē pieteiktās izmaiņas 

doku mentācijā.

Veic zāļu ķīmiskās un farmaceitiskās, farma•	

koloģiskās un toksikoloģiskās doku mentā

cijas, klīnisko pētījumu, zāļu aprakstu, 

lietošanas instrukciju, zāļu marķējuma un 

citu dokumentu ekspertīzi.

Zāļu izplatīšanas informācijas 
nodaļa

Veic ekspertīzes un izsniedz gan •	  cilvēkiem, 

gan dzīvniekiem paredzēto zāļu, to vidū 

nar  kotisko, psihotropo zāļu/vielu un prekur

soru, paralēli importēto un nereģistrēto zā

ļu ievešanas, izvešanas un izplatīšanas 

atļaujas.

Veido, koriģē un papildina informāciju par •	

zāļu pieejamību un zāļu cenu.

Apkopo un analizē zāļu patēriņa statistikas •	

datus.

Apkopo datus par aptieku, lieltirgotavu un •	

ražošanas uzņēmumu apgrozījumu.

Veic narkotisko, psihotropo vielu, kā arī •	  pre

kursoru legālās aprites uzskaiti un kontroli.

Klīnisko pētījumu nodaļa

Vērtē no ārzemju un vietējiem sponsoriem •	

saņemtos klīniskās izpētes projektu pieteiku

mus un ar tiem saistīto dokumentāciju, kā arī 

izsniedz atļaujas klīnisko pētījumu sākšanai 

Latvijā.

Veic Latvijā notiekošo zāļu klīnisko •	  pētījumu 

uzraudzību un kontroli, kā arī vērtē izpētes 

atbilstību labas klīniskās prakses prasībām.

Vērtē pieteiktos zāļu lietošanas novērojumus •	

un nodrošina to reģistrāciju.

Zāļu blakusparādību monitoringa 
nodaļa

Uzkrāj, papildina, vērtē un ekspertē datus par •	

Latvijā un ārzemēs novērotām zāļu blaknēm.

Veic datu apmaiņu ar zāļu reģistrācijas•	  

apliecību īpašniekiem un iestādēm Eiropas 

Savienībā un pasaulē par zāļu lietošanas 

drošumu.

Nacionālās reģistrācijas procesa ietvaros•	  

vērtē reģistrācijas apliecību īpašnieku farma

kovigilances sistēmu detalizētos aprakstus.

Saskaņo reģistrācijas apliecību īpašnieku •	

sagatavotos izglītojošos materiālus, kas 

attie cas uz zāļu lietošanas riska mazi nā

šanu.

Sagatavo informāciju ārstiem, farmaceitiem •	

un sabiedrībai zāļu drošuma jautājumos.

Piedalās ZVA izdotā izdevuma •	 “Cito!” 

veidošanā.

Zāļu ekspertīzes laboratorija

Veic Latvijas Republikā un ārvalstīs ražoto •	

zāļu un veterināro zāļu testēšanu, nosakot 

zāļu paraugu atbilstību reģistrācijai iesniegtās 

normatīvās dokumentācijas prasībām.

Veic aptieku attīrītā ūdens paraugu atlasi•	  un 

testēšanu. 

Gatavo titrētus šķīdumus, indikatorus un •	  

reaktīvus pēc aptieku pieprasījuma.

Veterināro zāļu  
novērtēšanas nodaļa

Reģistrē un pārreģistrē veterinārās zāles •	  

na cio nālajā, savstarpējās atzīšanas un 

decentralizētajā procedūrā, vērtē un 

apstiprina pieteiktās izmaiņas doku

mentācijā.

Veic veterināro zāļu kvalitātes, drošuma •	

un atliekvielu, pirmsklīniskās un klīniskās 

dokumentācijas ekspertīzi, kā arī citu doku

mentu ekspertīzi.

Vērtē veterināro zāļu apraksta, lietošanas •	
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instrukcijas un marķējuma atbilstību norma

tīvo aktu prasībām.

Nodrošina informācijas uzturēšanu•	  un 

aktualizēšanu Latvijas Republikas Veterināro 

zāļu reģistra datubāzē.

Veic veterināro zāļu blakņu uzraudzības •	

sistēmas regulāru aktualizēšanu, ziņojumu 

izvērtēšanu un nosūtīšanu Eiropas Zāļu 

aģentūrai un citu valstu kompetentām institū

cijām, kur veterinārās zāles reģis trētas.

Medicīnisko ierīču  
novērtēšanas nodaļa

Veic medicīnisko ierīču atbilstības no•	

vērtēšanu un reģistrāciju.

Veido, uztur un aktualizē medicīnisko ierīču •	

datubāzi LATMED, kas ietver informāciju 

par medicīniskām ierīcēm, to ražotājiem, 

izplatītājiem, klīniskiem pētījumiem, kā arī 

vigilances sistēmas ziņojumiem.

Vērtē klīniskās izpētes dokumentācijas •	

atbilstību normatīvo aktu prasībām pirms 

klīniskās izpētes sākšanas, pieņem lēmumu 

par atļaujas izsniegšanu klīniskās izpētes 

veikšanai un uzrauga tās norisi.

Veic medicīnisko ierīču drošuma uzraudzību, •	

nodrošina savlaicīgu informācijas apriti 

par medicīnisko ierīču lietošanas risku vai 

bīstamību veselības aprūpes pakalpojumu 

saņēmējiem un medicīnisko ierīču lietotājiem, 

kas šādam riskam varētu tikt pakļauti. 

Attiecīgos gadījumos nodrošina un uzrauga 

korektīvo drošības darbību veikšanu.

Farmaceitiskās darbības 
atbilstības novērtēšanas nodaļa

Veic farmaceitiskās darbības uzņēmumu•	  – 

zāļu (gan cilvēkiem paredzēto, gan veterināro) 

ražošanas/importēšanas uzņēmumu, arī 

ārvalstu zāļu ražošanas uzņēmumu, darbības 

vērtēšanu saskaņā ar Latvijas Republikas 

likumdošanas un normatīvo aktu un Eiropas 

Komisijas prasībām.

Veic audu, šūnu un orgānu ieguves un •	  

glabāšanas centru, ārstniecības iestāžu 

asins kabinetu, asins sagatavošanas nodaļu 

un Valsts asinsdonoru centra atbilstības 

vērtēšanu un uzraudzību.

Farmaceitiskās darbības 
uzņēmumu licencēšanas nodaļa

Nodrošina farmaceitiskās un veterinār farma•	

ceitiskās darbības uzņēmumu licencēšanu, 

lai uzņēmumiem tiktu izsniegtas speciālās 

atļaujas (licences) farmaceitiskai un vete

rinār farmaceitiskai darbībai.

Veido un uztur licencēto farmaceitiskās un •	

veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumu 

informatīvo bāzi.

Finanšu uzskaites, analīzes un 
plānošanas nodaļa

Kārto finanšu uzskaiti.•	

Apkopo informāciju par saimnieciskajiem •	

darījumiem.

Sagatavo un iesniedz pārskatus un dekla•	

rācijas. 

Nodrošina grāmatvedības procesu iekšējo•	  

kontroli pār materiālo, darbaspēka, finanšu 

resursu izmantošanu.

Nodrošina stratēģisko un īstermiņa finanšu •	

plānošanu.

Iepirkuma un infrastruktūras 
nodrošinājuma nodaļa

Veic publiskā iepirkuma organizēšanu•	 .

Nodrošina mantisko vērtību pārvaldību un •	

organizē darba aizsardzības pasākumus.

Juridiskā nodaļa

Nodrošina ZVA sagatavoto administratīvo •	  

aktu atbilstību spēkā esošo tiesību aktu 

prasībām, to vidū Eiropas Kopienas tiesību 

aktu un Eiropas Kopienas Tiesas spriedumu 
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prasībām, kā arī izstrādā ZVA darbību regla

mentējošos pārvaldes dokumentus.

Tiesiski risina juridiskos jautājumus un•	  pro

blēmas.

Sagatavo un vērtē līgumus, dokumentu•	  pro

jektus, dažādus slēdzienus un atzinumus.

Izstrādā normatīvo aktu projektus.•	  

Pārstāv ZVA intereses tiesu institūcijās.•	

Administratīvo resursu vadības un 
dokumentu pārvaldības nodaļa

Veic personāla plānošanu, atlasi un uz•	

skaiti.

Organizē darba tiesisko attiecību nodibi•	

nāšanu ar darbiniekiem un ierēdņu iecelšanu 

amatā, darbinieku darba tiesisko attiecību 

pārtraukšanu ar ZVA un ierēdņu atbrīvošanu 

no amata, darbinieku un ierēdņu pārcelšanu 

citā amatā.

Izveido un glabā darbinieku un ierēdņu •	

personas lietas.

Organizē un uzrauga lietvedības procesus •	

un dokumentu pārvaldības sistēmu iestādē.

Nodrošina klientu apkalpošanu, snie•	

dzot informāciju par funkciju izpildes no

drošināšanas procesiem, atbilstošu doku

men tu pieņemšanas un izsniegšanas 

kārtību.

Veic atsevišķas vadības deleģētās admi•	

nistratīvās funkcijas atbilstoši Valsts pārval

des iekārtas likuma prasībām.

Nodrošina bibliotēkas darbību.•	  

Veic arhīvu pārvaldību.•	  

Informācijas tehnoloģiju un 
sistēmu attīstības nodaļa

Nodrošina lokālā datortīkla, serveru, pro•	

gramma tūras un darba staciju, vienotas 

standartizētas vides uzturēšanu, darbinieku 

konsultēšanu, praktisku palīdzības sniegšanu 

IT jautājumos.

Nodrošina datu pārraides tīkla pieslēgumu •	

darbiniekiem un klientiem.

Nodrošina datu rezerves kopiju veidošanu, •	

datortīkla un datu loģisko aizsardzību, 

elektroniskās saziņas un interneta informā

cijas servisu, aparatūras bojājumu novēr

šanu.

Kvalitātes vadītājs

Organizē kvalitātes vadības sistēmas •	

ieviešanu, uzturēšanu un pilnīgošanu.

Veic procesu uzraudzību un analīzi.•	

Sabiedrisko attiecību speciālists

Nodrošina saikni ar sabiedrību.•	

Tieši un ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību •	

sniedz informāciju par ZVA kompetencē 

esošo nozares politiku un ZVA darbību.
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