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1.1.  Zāļu valsts aģentūras statuss, darbības  
mērķis, darbības funkcijas, uzdevumi  
un izmaiņas 2008. gadā

1.1.1. Statuss un darbības mērķis

1996.gada 9.oktobrī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 403 „Par bezpeļņas organizāciju 

valsts akciju sabiedrību „Valsts zāļu aģentūra” tika izveidota bezpeļņas organizācija valsts 

akciju sabiedrība „Valsts zāļu aģentūra”. 

2004.gada 11. oktobrī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.748 „Par bezpeļņas 

organizācijas valsts akciju sabiedrības „Valsts zāļu aģentūra” reorganizāciju un Zāļu valsts 

aģentūras izveidošanu” tika veikta reorganizācija un mainīts aģentūras juridiskais statuss.

Aģentūras darbību reglamentē Publisko aģentūru likums, Farmācijas likums, Ministru 

kabineta 2004.gada 7.decembrī noteikumi Nr. 1006 „Zāļu valsts aģentūras nolikums” un 

citi normatīvie akti. Aģentūra veic zāļu novērtēšanu, reģistrēšanu, uzraudzību, kontroli un 

izplatīšanas regulēšanu valstī.

Zāļu valsts aģentūra ir veselības ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde. 

Aģentūras darbības mērķis ir nodrošināt efektīvu, drošu un kvalitatīvu zāļu pieejamību 

Latvijas iedzīvotājiem, kā arī veikt zāļu tirgus izpēti.

1.1.2. Aģentūras funkcijas un uzdevumi 

aģentūras funkcijas:

novērtēt un reģistrēt zāles, noteikt zāļu statusu (recepšu vai bezrecepšu •	
medikamenti), veidot un aktualizēt Latvijas zāļu reģistru;

kontrolēt zāļu kvalitāti;•	

izsniegt zāļu ievešanas, izvešanas, tranzīta un izplatīšanas atļaujas;•	

1. Zāļu vAlStS AģentūrAS  
dArbībAS viSPārīgS 
rakSturojumS
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apkopot informāciju par zāļu patēriņu;•	

apkopot informāciju par novērotajām blakusparādībām, ko izraisījusi zāļu lietošana, •	
kā arī par zāļu klīnisko izpēti un zāļu lietošanas novērojumiem;

izsniegt atļaujas zāļu klīniskās izpētes veikšanai un uzraudzīt tās norisi;•	

novērtēt reklāmas devēja iesniegto reklāmas materiālu atbilstību normatīvo aktu •	
prasībām;

vērtēt zāļu klīniskās izpētes atbilstību labas klīniskās prakses prasībām;•	

novērtēt farmaceitiskās darbības uzņēmumu atbilstību un izsniegt speciālās atļaujas •	
(licences) farmaceitiskajai darbībai;

atbilstoši kompetencei sadarboties ar citu valstu un starptautiskajām kompetentajām •	
institūcijām.

aģentūras uzdevumi:

novērtēt zāles un pieņemt lēmumu par zāļu reģistrāciju, pārreģistrāciju, reģistrācijas •	
apturēšanu, anulēšanu un reģistrācijas dokumentācijas izmaiņu apstiprināšanu, 

piešķirt zāļu reģistrācijas numurus un zāļu kodus;

veikt zāļu testēšanu un ekspertīzi, nosakot to atbilstību tehnisko normatīvu •	
prasībām;

organizēt informācijas vākšanu par jaunumiem zāļu kvalitātes kontrolē;•	

pārbaudīt iesniegtos datus un dokumentus zāļu ievešanas, izvešanas, tranzīta un •	
izplatīšanas atļaujas saņemšanai un pieņemt attiecīgu lēmumu;

organizēt informācijas vākšanu saistībā ar zāļu drošības jautājumiem un izvērtēt to •	
atbilstoši jaunākajām zinātniskajām atziņām;

veidot un uzturēt datu bāzi par zāļu patēriņa statistiku, zāļu klīnisko izpēti, zāļu •	
izraisītajām blakusparādībām un lietošanas novērojumiem un citas datu bāzes 

atbilstoši aģentūras kompetencei;

veikt aģentūrā iesniegto dokumentu ekspertīzi atbilstoši aģentūras darbības •	
jomai;

pārbaudīt ārstniecības iestādes atbilstību labas klīniskās prakses prasībām un •	
izsniegt attiecīgu apstiprinājumu, kā arī uzraudzīt klīniskās izpētes norises un zāļu 

lietošanas novērojumu norises atbilstību normatīvo aktu prasībām;

atbilstoši kompetencei sadarboties ar ārstu un farmaceitu profesionālajām •	
organizācijām un nozares nevalstiskajām organizācijām;

atbilstoši kompetencei piedalīties starptautiskajos pasākumos, sadarboties ar citu •	
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nozaru speciālistiem, profesionālajām apvienībām un asociācijām, ārvalstu un 

starptautiskajām institūcijām, kā arī nodrošināt informācijas apmaiņu aģentūras 

darbības jomā;

izsniegt zāļu ražošanas uzņēmumiem labas ražošanas prakses atbilstības •	
sertifikātus.

1.1.3. izmaiņas Zāļu valsts aģentūras darbībā

2008. gads bijis nozīmīgu notikumu un pārmaiņu gads. Esam sagaidījuši Latvijas valsts 

90. gadadienu un vienlaikus pieredzējuši nopietnu krīzi valsts ekonomikā, kas ietekmējusi 

ne tikai mūsu valsti, valsts pārvaldi kopumā, bet arī ZVA.

Pagājušajā gadā ZVA ir izvirzījusi savam darbam jaunu virsuzdevumu un darbības 

mērķi atbilstoši līdzšinējai darbībai un saskaņā ar Eiropas Komisijas un Eiropas Zāļu 

aģentūras nostādnēm.

Virsuzdevums: sabiedrības nodrošināšana ar kvalitatīvām, efektīvām un drošām 

zālēm, kā arī sabiedrību un profesionāļus ar kvalitatīvu, aktuālu un objektīvu informāciju 

par zālēm.

ZVA darbības mērķis: realizēt valsts un starptautisko regulējumu farmācijā, lai cilvēku 

un dzīvnieku veselības aprūpē izmantojamās zāles un to pieejamība patērētājam atbilstu 

noteiktajām prasībām, kā arī sniegt objektīvu informāciju par zālēm.

2008. gadā veiktas būtiskas izmaiņas, kuras vēlos uzskaitīt:

Izmaiņas likumdošanas aktos;•	

ZVA iesaistīšanās MRP reģistrācijas procesā kā atbildīgajai dalībvalstij;•	

Izmaiņu tendences zāļu drošuma vērtēšanas darbā;•	

Veterināro zāļu reģistra moduļa integrācija ZVAIS un ZVAIS uzlabojumi;•	

Zāļu patēriņa statistikas datu elektroniska iesniegšana un apkopošana par •	
veterinārajiem produktiem;

Apstiprināti E-receptes koncepcijas projekta nodevumu dokumenti un uzsākta •	
iepirkuma dokumentācijas izstrāde;

ZVAIS datu pieejamības paplašināšana klientiem un sabiedrībai (līgumi, zāļu cenas, •	
izplatīšanas atļaujas);

Maksas atlaižu piemērošana klientiem (zāļu pēcreģistrācijas uzraudzība).•	

Neraugoties uz to, ka mūsu valsts pārdzīvo sarežģītu laiku, turpinām stiprināt saziņu, 

atbilstoši virsmērķī iestrādātam, ar sabiedrību. ZVA mājas lapa regulāri tiek pilnveidota 

gan funkcionāli, gan saturiski. Aktuāla informācija tiek sniegta ne tikai profesionāļiem, 

bet arī pacientiem. Arī 2008. gadā ikvienam bija iespēja saņemt Latvijas Republikas Zāļu 
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reģistru, kā arī apkopoto Zāļu patēriņa statistiku CD formātā kā valsts, tā arī angļu valodā, 

tika izdota arī brošūra „Laba klīniskā prakse”, kura darbojas kā rokasgrāmata ikvienam 

klīnisko pētījumu pētniekam. Savukārt ieinteresētās ārstniecības personas regulāri saņēma 

neatkarīgo izdevumu par zālēm „Cito!”.

Esmu gandarīta, ka sadarbība ar Veselības ministriju, radniecīgajām iestādēm, kā 

Veselības inspekcija, Sabiedrības veselības aģentūra, farmaceitiskajiem uzņēmumiem, 

ražotājiem, lieltirgotavām, Zemkopības ministriju, Pārtikas veterināro dienestu un citām 

organizācijām, nostiprinās arvien vairāk.

aģentūra var lepoties informācijas sistēmas attīstību:

Zāļu reģistru (humāno un veterināro) moduli;•	

Zāļu ievešanas un izplatīšanas atļauju moduli;•	

Narkotiku un psihotropo vielu, importa, eksporta un aprites uzraudzības moduli;•	

Zāļu patēriņa statistikas moduli;•	

Farmaceitiskās darbības uzņēmumu lincencēšanas moduli;•	

Zāļu reklāmu moduli;•	

Zāļu cenu datu bāzi, ZVAIS publiskajā daļā publiskoto informāciju par maksimāli •	
pieļaujamām zāļu cenām aptiekā;

Atlasītu sistēmas datu pieejamības nodrošināšanu sadarbības partneriem un •	
klientiem;

Veterināro zāļu reģistra integrāciju ZVAIS;•	

Farmaceitiskās darbības uzņēmumu LRP atbilstības uzraudzības moduli;•	

Farmaceitu, studentu, kā arī plašākas sabiedrības daļas informēšanu par elektroniskās •	
receptes informācijas sistēmas koncepciju;

Sistēmas izmaiņu plānošanā Eiropas vienoto prasību izpildei, elektroniskai zāļu •	
reģistrācijas lietu iesniegšanai un E-receptes projektam;

Lietvedības, Personālvadības un Grāmatvedības sistēmas uzlabojumiem;•	

ZVAIS serveru jaudas un kapacitātes palielināšanu līdz ar pieaugušo lietotāju (lokāli •	
un ārēji) skaitu datu apjomu, kas jāapstrādā   

aizvadītajā gadā tikpat aktīvi esam bijuši Zva datu apmaiņas eiropas savienības 

projektos:

EudraNet•	  (Informācijas apmaiņas tīkls);

EudraVigilance•	  (Famakovigilances informācija);

Eudra Data Warehouse•	  (drošuma datu plašas analīzes iespējas);

EudraCT•	  (Klīnisko pētījumu datu bāze, ko plānots papildināt ar Pediatrijas datiem);
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EuroPharm•	  (ES zāļu kopēja datu bāze);

CTS•	  (Communication and Tracking system zāļu savstarpējās atzīšanas reģistrācijas 

procedūrā);

PIM (Produktu informācijas menedžments CRP, ko paredzēts izmantot arī DCP un •	
MRP);

Eudra GMP•	  (LRP datu bāze);

EU Telematics Controlled terms.•	

Diemžēl arī šobrīd, kad mūsu valsts pārdzīvo sarežģītu laiku – ekonomisko lejupslīdi, 

Zāļu valsts aģentūra bija spiesta samazināt izdevumus darbinieku motivēšanai, atteikties 

no jebkādiem iestādes pasākumiem un pakalpojumu iepirkumiem. Arī 2009. gadā mūsu 

priekšā ir izaicinājumi – iespējamā iestādes statusa maiņa, kas ne tikai palielinās darba 

apjomu, bet uzliks mums jaunus pienākumus, līdz šim mūsu funkcijās neietilpstošus. Lai 

tiktu galā ar šo izaicinājumu, Aģentūrai būs jāmainās, pilnveidojot un padarot vēl efektīvāku 

savu darbību.

 Mēs nevaram apstāties pie sasniegtā vai kāpties kādu soli atpakaļ, mūsu uzdevums 

ir nemainīgs – turpināt darbības stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu un galveno darbības 

virzienu īstenošanu.

 Mums jāpārvar šis sarežģītais laiks, jābūt apņēmīgiem un visiem kopā jādarbojas!

Direktore

inguna adoviča
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1.1.4. aģentūras struktūra
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2.Zāļu vAlStS  
AģentūrAS dArbībAS 
virZieni un reZultāti

2.1. Humāno zāļu reģistrācijas nodaļa

Nodaļa veic zāļu kvalitātes, efektivitātes un bioekvivalences pētījumu rezultātu, 

farmakoloģisko un toksikoloģisko pētījumu, periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu, 

zāļu aprakstu, lietošanas instrukciju, zāļu marķējuma un citu dokumentu ekspertīzi un 

vērtēšanu.

Balstoties uz ekspertu vērtējumu, tiek pieņemts atzinums par iespēju zāles reģistrēt, 

pārreģistrēt, atteikt reģistrāciju, akceptēt izmaiņas jau reģistrēta preparāta zāļu aprakstā, 

lietošanas instrukcijā, marķējumā u.c. Nodaļa vērtē arī iesniegumus par zāļu izsniegšanas 

kārtības maiņu, sniedz izziņas, sagatavo atbildes uz vēstulēm, iesniegumiem, kā arī izpilda 

aptaujas lapas, nodrošinot valsts institūciju un klientu pieprasījumu.

Nodaļā strādā 33 darbinieki, to vidū četri zinātņu doktori (viens profesors un viens 

aso ciēts profesors). Nodaļas vecāko ekspertu un ekspertu izglītība atbilst zinātņu doktora 

un maģistra grādam ar zināšanām dažādās specialitātēs (kardioloģijā, dermatoloģijā, psiho -

terapijā, pediatrijā u.c.), vecāko referentu un referentu – maģistra un bakalaura grādam. 

Nodaļa cieši sadarbojas ar vairāk nekā 15 ārštata ekspertiem. Viņu vidū ir habilitēti 

doktori, medicīnas, farmācijas, bioloģijas un ķīmijas doktori, sertificēti ārsti.

2008. gadā nodaļa, vērtējot zāļu dokumentāciju par kvalitāti, drošumu un efektivitāti, 

veikusi vairāk nekā 2000   ekspertīžu zāļu reģistrācijas dokumentācijas vispārējai, ķīmiskai un 

farmaceitiskai, kā arī preklīniskai un klīniskai daļai. Par 665  zālēm sagatavoti novērtējuma 

ziņojumi aģentūras Zāļu reģistrācijas komisijai lēmuma pieņemšanai par zāļu reģistrāciju 

un pārreģistrāciju nacionālajā procedūrā. Veiktas 380 reģistrācijas dokumentācijas ārštata 

ekspertīzes.

Nodaļas speciālisti regulāri sniedz mutvārdu, telefoniskas un rakstveida konsultācijas 

zāļu ražotājiem un to pārstāvjiem. 2008. gadā, atbildot uz dažādu valsts un nevalstisku 

struktūru pieprasījumiem, kā arī pieprasot reģistrācijas pieteicējiem papildinformāciju zāļu 

dokumentācijas vērtēšanas nolūkā, sagatavots un nosūtīts vairāk nekā 1100 vēstuļu. 

Nodaļā vērtēts vairāk nekā 5600 pieteikumu I un II tipa izmaiņas reģistrācijas 

dokumentācijā: zāļu nosaukumu maiņa, reģistrācijas apliecību īpašnieku maiņa, papildu 

ražošanas vietas, zāļu  glabāšanas laika un apstākļu maiņa, laika maiņa, izmaiņas zāļu 
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aprakstos un lietošanas instrukcijās. Pavisam gada laikā vērtēti un nosūtīti izskatīšanai Zāļu 

reģistrācijas komisijai 5600 izmaiņas . 

Pērn saņemti firmu pieteikumi vērtēt produktu piederību/nepiederību zālēm. Gada 

laikā nodaļa sniegusi 56 atzinumus par produktu statusu. 

Viena no svarīgākajām nodaļas darbības nozarēm ir starptautiskā sadarbība. 2008. gadā 

nodaļa atbilstoši savas darbības specifikai turpināja iepriekšējos gados iesāktās starptautiskās 

aktivitātes. Aktīvi darbojāmies zāļu reģistrācijas savstarpējās atzīšanas un decentralizētās 

procedūrās,  vērtējot dokumentāciju par zāļu drošumu, efektivitāti un kvalitāti, jo 2005. 

gada 30. oktobrī, stājoties spēkā Konsolidētai direktīvai (Directive 2001/83/EC), ZVA tika 

iesaistīta arī decentralizētā reģistrācijas procedūrā. Gada laikā savstarpējās atzīšanas 

un decentralizētā procedūrā tika vērtēti 426  pieteikumi reģistrācijai un pārreģistrācijai. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, zāļu decentralizētās reģistrācijas procedūras pieteikumu kļuvis 

vairāk. 2008. gadā Latvija bijusi atsauces valsts zāļu dokumentācijas par kvalitāti, drošumu 

un efektivitāti vērtēšanā reģistrācijai trīs savstarpējās atzīšanas procedūrās.

2008. gadā nodaļas darbinieki piedalījās ES centralizēti reģistrēto produktu zāļu 

aprakstu, marķējuma tekstu un lietošanas instrukciju valodnieciskā pārbaudē, nodrošinot 

Latvijas iedzīvotājus ar pilnvērtīgu informāciju par visiem ES reģistrētiem produktiem, 

kas pieejami Latvijai pēc iestāšanās ES. 2008. gadā nodaļas eksperti izskatījuši produktu 

informācijas tekstus jaunu zāļu pieteikumiem,  līnijas paplašināšanai,  pārreģistrācijai un II 

tipa izmaiņām (kopā 539 ), arbitrāžu un gadskārtējā riska vērtēšanas pieteikumiem. Nodaļas 

pārstāvji 2008. gadā piedalījās četrās EMEA organizētās centralizēti reģistrēto produktu 

dokumentu kvalitātes pārbaudes (Quality Review of Documents) darba grupu sanāksmēs. 

Iegūtā informācija tika izmantota nodaļas praktiskajā darbā. 

Nodaļas eksperti piedalījās dažāda līmeņa un nozaru Eiropas Zāļu aģentūras (EMEA) 

darba grupās un komitejās par pilntiesīgiem dalībniekiem:

Zāļu kvalitātes jautājumu darba grupa - •	 Quality Working Party;

Zāļu drošuma jautājumu darba grupa - •	 Safety Working Party;

Zāļu efektivitātes jautājumu darba grupa - •	 Efficacy Working Party;

Augu izcelsmes zāļu komiteja – •	 Committee on Herbal Medicinal Products;

Dokumentu kvalitātes pārbaudes grupa - •	 Working Group on Quality Review of 

Documents;

Asins un plazmas produktu darba grupa – •	 Blood Products Working Party;

Savstarpējās atzīšanas procedūras un decentralizētās procedūras koordinācijas grupa •	
– Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures.               

 +  Pediatrisko zāļu komiteja .
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Zāļu pārreģistrācijas procedūras

Zāļu reģistrācijas procedūras

saņemto reģistrācijas pieteikumu skaits
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izmaiņas reģistrācijas dokumentā

reģistrēto zāļu sadalījums pa valstīm

reģistrēto recepšu un bezrecepšu zāļu attiecība
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2.2. iekšējās kontroles sistēma

Kopš 2008. gada 29. aprīļa ZVA strādā Kvalitātes vadītājs un kopš 1. septembra 

atjaunota Iekšējā audita darbība. 2008.gada otrā pusgadā tika aktualizētas 18 standarta 

operāciju procedūras. Lielākā uzmanība pievērsta humāno un veterināro zāļu reģistrācijas 

procesiem ar mērķi tos optimizēt un piemērot vienādus darbības principus abiem minētajiem 

sektoriem.

Lai novērtētu ZVA kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši starptautiskā standarta ISO 

9000:2000 prasībām, no 2008.gada oktobrim līdz decembrim tika veikts ārējais audits ZVA 

četriem pamata procesiem.

Saskaņā ar „Fizisko personu datu aizsardzības likumu”, 2008. gada decembrī tika 

veikts ārējais Personu datu apstrādes audits. Tika konstatēts, ka izveidotā personu datu 

apstrādes sistēma būtiskajos aspektos atbilst Fizisko personu datu aizsardzības likumam un 

to izrietošajiem normatīvajiem aktiem. Kopumā tā ir apmierinoša.

Abu iepriekšminēto auditu rezultātā ZVA sniegti 11 ieteikumi, kas jāievieš līdz 2009. 

gada 1. jūlijam.
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2.3. veterināro zāļu reģistrācijas nodaļa

Nodaļas galvenais uzdevums ir vērtēt dokumentāciju par veterināro zāļu kvalitāti, 

efektivitāti un drošumu. Veterināro zāļu reģistrācijas dokumentācijas vērtēšana  nepieciešama, 

gan reģistrējot un pārreģistrējot veterinārās zāles nacionālajā, savstarpējās atzīšanas un 

decentralizētajā procedūrā, gan akceptējot pieteiktās izmaiņas dokumentācijā.

VZRK sēdēs, kas notiek ne retāk kā reizi mēnesī, tiek rūpīgi vērtētas iesniegto 

veterināro zāļu lietošanas instrukcijas, zāļu apraksti, marķējuma teksts. Balstoties uz 

ekspertu atzinumiem un VZRK sēdes ieteikumiem, tiek pieņemti lēmumi un rakstīts rīkojums 

par veterināro zāļu reģistrāciju, pārreģistrāciju, dokumentācijas izmaiņu akceptēšanu 

vai veterināro zāļu anulēšanu. Veterināro zāļu dokumentācijas vērtēšanā tiek piesaistīti 

arī ārštata eksperti, kas analizē specifisku imunoloģisko veterināro zāļu dokumentāciju, 

farmaceitisko dokumentāciju.

Nodaļas speciālisti regulāri sniedz mutvārdu un rakstveida konsultācijas zāļu ražotājiem 

un zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieku pilnvarotiem pārstāvjiem, pieprasot trūkstošo 

informāciju, kā arī papilddokumentāciju augstvērtīgākai veterināro zāļu dokumentācijas 

vērtēšanai. 2008. gadā sagatavotas un nosūtītas 754 dažādu pieprasījumu un informatīvās 

vēstules.

Viena no VZRK funkcijām ir cieša sadarbība ar EMEA. Nodaļas eksperti regulāri 

apmeklē Eiropas Zāļu aģentūras rīkotās darba grupu sanāksmes.

2008. gadā VZRK veikusi 87 centralizēti reģistrēto veterināro zāļu lietošanas instrukciju, 

zāļu aprakstu un marķējuma tekstu nacionālās dokumentācijas analīzi. 

2008. gadā nodaļa, vērtējot iesniegto dokumentāciju, veikusi

1)  24 veterināro zāļu reģistrācijas savstarpējās atzīšanas procedūru un 13 veterināro 

zāļu reģistrācijas decentralizēto procedūru, 17 veterināro zāļu reģistrācijas 

nacionālo reģistrācijas procedūru;

2)  201 veterināro zāļu pārreģistrācijas nacionālo reģistrācijas procedūru un divas 

veterināro zāļu pārreģistrācijas savstarpējās atzīšanas procedūras; 

3)  306 veterināro zāļu izmaiņas nacionālās reģistrācijas procedūru un 29 zāļu 

savstarpējās atzīšanas procedūru un septiņas decentralizētās procedūras;

4)  76 veterinārās zāles izslēgtas no LR Veterināro zāļu reģistra dažādu iemeslu 

dēļ (veterināro zāļu reģistrācijas apliecības termiņa beigšanās; veterinārās zāles 

neatbilda labas ražošanas prakses prasībām; veterināro zāļu reģistrācijas apliecības 

īpašnieks lūdza anulēt veterinārās zāles).
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2008. gadā veiktās procedūras 
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2.4. Zāļu blakusparādību monitoringa nodaļa

Nodaļa nodrošina zāļu blakņu (ZB) uzraudzību.

Nodaļa veido un uztur datubāzi par Latvijā novērotām ZB, veic informācijas un 

saņemto datu ekspertīzi pēc būtiskuma un paredzamības pazīmes, cēlonības ekspertīzi, 

vērtē zāļu lietošanas risku, kā arī nosaka ar zāļu lietošanas riska mazināšanu saistīto 

nepieciešamo pasākumu steidzamību. 2008. gadā ziņojumu skaits par novērotām ZB ir 

nedaudz palielinājies, salīdzinot ar 2007. gadu. Tomēr kopējā tendence liecina par ziņošanas 

aktivitātes stabilizēšanos (sk. 1. att.).   Visi ziņojumi tiek ekspertēti.

Nodaļa savas kompetences ietvaros pilda Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 

Nr. 726/2004 par Kopienas procedūrām cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanai 

un uzraudzībai un EMEA izveidošanu noteiktos pienākumus zāļu lietošanas izraisīto blakņu 

uzraudzībā (farmakovigilances), piedalās ES koordinētajās aktivitātēs farmakovigilancē. 

Nodrošināta ZVA pilnīga iesaistīšanās ES elektroniskā ZB datu apmaiņas sistēmā 

Eudravigilance, kas ļauj strādāt arī ar ārpus Latvijas novēroto ZB datiem. Nodaļa veic nacionālā 

farmakovigilances saskarpunkta funkcijas ES, saņemot aktuālāko farmakovigilances 

informāciju un veicot nepieciešamo datu apmaiņu ar citām valstīm.

Nodaļa piedalās EMEA Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejas Farmakovigilances darba 

grupas (Pharmacovigilance Working Party) un Farmakovigilances inspektoru darba grupas 

(Pharmacovigilance Inspectors Working Party) sēdēs. Nodaļas eksperti regulāri papildina 

zināšanas EMEA  farmakovigilances ekspertu mācībās.  

Tiek strādāts, lai attīstītu ES noteiktās ar farmakovigilanci saistītās riskvadības 

procedūras, kā arī procedūras, ko nosaka ES darba dalīšanas koncepcija. Nodaļa  sākusi 

1. attēls. kopējais Zb ziņojumu skaits 2004-2008

Zi
ņo

ju
m

u 
sk

ai
ts
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darbu, lai Latvijā zāļu reģistrācijas procesā ieviestu jaunu procedūru: reģistrācijas apliecības 

īpašnieka (RAĪ) izveidotās farmakovigilances sistēmas atbilstības prasībām vērtēšanu, kā arī 

uzraudzību. 

ES darba dalīšanas ietvaros 2008. gadā Nodaļa sākusi Periodiski atjaunināto drošuma 

ziņojumu (Periodic Safety Update Reports) vērtēšanu. 

Nodaļa izveidojusi jaunu procedūru uz ES ieteikumiem balstītas zāļu drošuma 

informācijas harmonizēšanai zāļu reģistrācijas dokumentācijā.  

Veselības ministrijā iesniegti priekšlikumi grozījumiem farmācijas normatīvos aktos 

attiecībā uz farmakovigilanci, tostarp arī par zāļu lietošanas riska mazināšanu.  Pārskata 

periodā Nodaļa piedalījusies Eiropas Komisijas ieteikto ES farmācijas normatīvo aktu 

grozījumu apspriešanā un ir sniegusi  ieteikumus. 

ZVA darbojas konsultatīva Zāļu blakusparādību uzraudzības ekspertu padome, kuras 

darbību, izvirzot jautājumus, kas būtu iekļaujami sēžu darba kārtībā, koordinē Nodaļa. 

Pārskata periodā notika sešas Padomes sēdes. 

Nodaļa sadarbojas ar reģistrācijas apliecības īpašnieka (RAĪ)  farmakovigilances 

kvalificēto personu ZB ziņošanas jautājumos, kā arī par komunikāciju ar veselības aprūpes 

speciālistiem, pacientiem un sabiedrību un citos farmakovigilances jautājumos. Pārskata 

periodā Nodaļa veikusi  RAĪ iesniegtu 9  zāļu lietošanas riska mazināšanas izglītojošu 

materiālu ekspertīzi. 

 Pārskata periodā saskaņotas 18 „Vēstules veselības aprūpes speciālistam” (sk. 2. 

attēlu). 

2. attēls. informācija par zāļu lietošanas drošumu Zva mājas lapā
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Notiek regulāra sadarbība ar Sabiedrības veselības aģentūru vakcinācijas izraisītu 

komplikāciju/vakcīnu blakusparādību uzraudzībā. 

Aģentūras mājaslapā pastāvīgi tiek publicēta zāļu drošuma informācija ārstiem, 

farmaceitiem un sabiedrībai. Publicēšanai sagatavoti 15 Eiropas Zāļu aģentūras paziņojumi 

un 3 Zāļu valsts aģentūras paziņojumi (sk. 2. att.).  

Nodaļa piedalās informatīvos pasākumos, lai sekmētu ārstniecības personu un 

farmācijas speciālistu aktivitāti ZB uzraudzībā.
    



21Zāļu valsts aģentūras publiskais  pārskats 2008

2.5. Klīnisko pētījumu nodaļa

Nodaļa vērtē no zāļu ražotājiem vai to pārstāvjiem saņemtos klīniskās izpētes 

pieteikumus un ar to saistīto dokumentāciju, kā arī izsniedz atļaujas klīnisko pētījumu 

veikšanai Latvijā. Nodaļa veic notiekošo zāļu klīnisko pētījumu uzraudzību un kontroli, kā 

arī zāļu lietošanas novērojumu reģistrāciju. Pētījumu norises laikā nodaļa vērtē iesniegtos 

grozījumus protokolos vai citā ar pētījumiem saistītā dokumentācijā, ziņojumus par 

pētījumu preparātu lietošanas drošumu un pētījumu pabeigšanu. Nodaļa veic klīnisko 

pētījumu norises pārbaudes ar izpēti saistītās vietās, lai vērtētu tās atbilstību labas klīniskās 

prakses prasībām.   

2008.gadā nodaļas darba likumiskais pamats bija Ministru kabineta 2006. gada 28. 

februāra noteikumi Nr. 172 „Noteikumi par zāļu klīniskās izpētes  un lietošanas novērojumu 

veikšanu, pētāmo zāļu marķēšanu un kārtību, kādā tiek vērtēta atbilstība labas klīniskās 

prakses prasībām”  un Ministru kabineta 2008. gada 15. janvāra noteikumi Nr. 17 Grozījumi 

Ministru kabineta 2006. gada 28. februāra noteikumos Nr. 172 „Noteikumi par zāļu 

klīniskās izpētes  un lietošanas novērojumu veikšanu, pētāmo zāļu marķēšanu un kārtību, 

kādā tiek vērtēta atbilstība labas klīniskās prakses prasībām”, kas stājās spēkā ar 2008. 

gada 1. martu.   

2008. gadā klajā nāca ZVA izdevums „Starptautiskās harmonizācijas konferences 

norādījumi par Labu klīnisko praksi”. 

Nodaļas darbinieki piedalījās Eiropas Komisijas darba grupā par Direktīvas 2001/20EK 

vadlīniju izstrādi un iedzīvināšanu, EMEA organizētās Labas klīniskās prakses inspektoru  

darba grupas, EudraCT TIG darba grupas, EMEA vadītāju dibinātās klīnisko pētījumu 

veicināšanas darba grupas un tās apakšgrupas (par pētāmo produktu kvalitāti) sanāksmēs, 

kā arī savu profesionālo kvalifikāciju cēla EMEA organizētos EudraVigilance datu analīzes 

sistēmas apmācības kursos, labas klīniskās prakses inspektoru apmācības seminārā un 

piedalījās inspekcijā savstarpējās pieredzes apmaiņas programmas (PIC) ietvaros. Nodaļas 

darbinieki piedalījās Baltijas valstu ētikas komiteju konferencē un Latvijas Zinātņu akadēmijas 

organizētā seminārā par Eiropas un jaunattīstības valstu sadarbību  zāļu klīniskā  izpētē.

Nodaļa iesaistījās elektroniskajā zāļu blakņu datu apmaiņas sistēmā EudraVigilance, 

nosūtot drošuma  ziņojumu saņemšanas apstiprinājumus tām farmācijas kompānijām, kas 

atbilstoši vietējo  likumu prasībām  bija iesūtījušas drošuma ziņojumus EudraVigilance datu 

bāzes Klīnisko pētījumu modulī, norādot Latvijas Zāļu valsts aģentūras adresi.

2008. gadā ZVA pieteikti 87 zāļu klīniskās izpētes projekti. KIK rīkoja 11 sēdes. 

Pamatojoties uz KIK lēmumiem, ZVA izsniedza atļaujas 88 klīniskiem pētījumiem. Četros 

no tiem  bija iesaistīti bērni. Izsniegtas atļaujas 184 būtiskiem grozījumiem klīnisko 

pētījumu protokolos vai citā ar izpēti saistītā dokumentācijā. Trim projektiem atļaujas tika 

izsniegtas ar nosacījumiem, kas saistīti ar nepieciešamību  veikt pētījumā iesaistīto pacientu 
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populācijas ierobežošanu (vienā no pētījumiem bērnu iesaistīšana tika aizliegta), kā arī ar 

pētījuma centru  un iesaistīto ārstu - pētnieku sastāva maiņu. Eudra CT datubāzē regulāri 

tika ievadīta informācija par pieteiktiem zāļu klīniskiem pētījumiem, to atļaušanas laiku, 

iesniegto būtisko grozījumu apstiprināšanas datumiem un pētījumu pabeigšanu. 

2008. gadā atļauto klīnisko pētījumu sadalījums pa fāzēm 

Zva reģistrētie  zāļu lietošanas  novērojumi (2004. - 2007. gads)

izsniegtas atļaujas un notiekošie zāļu  klīniskie pētījumi (2004. - 2008. gadā)
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 Atļauto projektu dokumentācijas vērtēšanā tika iesaistīti 28 ārštata eksperti; kopā 

šajā gadā veikta 91 ekspertīze.  Septiņi eksperti tika iesaistīti pirmoreiz.   

            Pavisam 2008. gadā Latvijā norisa 251  pētījums. Pabeigti 82 projekti, visas šo 

projektu lietas sagatavotas arhivēšanai.

 Atļautos zāļu klīniskās izpētes projektus sponsorējušas 47 ārzemju farmaceitiskās 

kompānijas un viens Latvijas farmaceitiskais uzņēmums.  Zāļu klīniskās izpētes organizēšanā 

un norises kvalitātes nodrošināšanā Latvijā, saskaņā  ar sponsoru pilnvarojumu,  iesaistījušās  

pētniecības līgumorganizācijas, no kurām aktīvākās  ir  Quintiles (14 projektu), ICON (13 

projektu), Dokumeds (7 projekti), Covance (4 projekti), Amber CRO, Crown, Orivas, Egeen 

(pa 3 projektiem).

Saskaņā ar likumā noteiktajām ZVA funkcijām, veiktas sešu klīnisko pētījumu 

pārbaudes pētījumu centros (četri - pētījumu norises laikā un  divi - pirms pētījuma 

uzsākšanas). Pārbaužu laikā atklātas vairākas būtiskas un mazāk būtiskas  atkāpes no labas 

klīniskās prakses prasībām. 

 Reģistrēti deviņi lietošanas novērojumu pieteikumi; no tiem četri projekti ar zālēm, 

kas iekļautas kompensējamo zāļu sarakstā. 

 ZVA mājas lapā (www.zva.gov.lv) pieejamais ZVA reģistrēto lietošanas novērojumu 

saraksts tika regulāri aktualizēts.

2008. gadā atļauto klīnisko pētījumu iedalījums pēc medicīnas nozarēm

Nozare Pētījumu skaits

Onkoloģija 15

Endokrinoloģija 13

Gastroenteroloģija 10

Pulmonoloģija/alergoloģija 10

Psihiatrija 7

Sirds un asinsvadu slimības 6

Uroloģija/nefroloģija 6

Neiroloģija 5

Oftalmoloģija 4

Ķirurģija 3

Reimatoloģija 3

Dermatoloģija 3

Infektoloģija 2

Stomatoloģija 1
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klīnisko pētījumu centri, kas 2008. gadā piedalījušies zāļu klīniskā izpētē 

Pētījumu centrs Pētījumu skaits

P. Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca 54

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca „Gaiļezers” 19

Daugavpils reģionālā slimnīca 16

Rīgas pilsētas 1. slimnīca 13

Liepājas reģionālā slimnīca 10

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca Latvijas Onkoloģijas 
centrs

10

Latvijas Jūras medicīnas centrs 8

Vidzemes slimnīca 7

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs 7

Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca 5

Rīgas rajona slimnīca 5

Daugavas slimnīca 5

Gremošanas slimību centrs „Gastro” 5

R. Eglītes privātprakse 5

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca 4

Citi klīnisko pētījumu centri (kopā 53) 1 - 3 pētījumi  
katrā centrā
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2.6. Farmaceitiskās darbības 
atbilstības novērtēšanas nodaļa

Nodaļa veic farmaceitiskās darbības uzņēmumu – zāļu (gan cilvēkiem paredzēto, 

gan veterināro) ražošanas/importēšanas uzņēmumu, to vidū arī ārvalstu zāļu ražošanas 

uzņēmumu, darbības vērtēšanu saskaņā ar LR likumdošanas un normatīvo aktu  un Eiropas 

Komisijas „Norādījumu par zāļu un pētāmo zāļu labu ražošanas praksi” prasībām:

zāļu ražošanas/importēšanas uzņēmumu sākotnējo vērtēšanu speciālas atļaujas •	
(licences) zāļu ražošanas uzņēmuma atvēršanai (darbībai) saņemšanai vai 

pārreģistrēšanai;

atkārtotas (un nepieciešamības gadījumā nepaziņotas) labas ražošanas prakses •	
pārbaudes (inspekcijas) zāļu ražošanas/importēšanas uzņēmumos;

vērtēt laboratoriju, kas veic zāļu kvalitātes kontroli uz līguma pamata, atbilstību •	
zāļu labas ražošanas prakses prasībām;

sadarbībā ar Farmaceitiskās darbības uzņēmumu licencēšanas nodaļu pārbauda •	
zāļu ražošanas/importēšanas uzņēmuma atbildīgās amatpersonas (kvalificētās 

personas) kvalifikācijas un profesionālās pieredzes atbilstību normatīvo aktu 

prasībām.

Zāļu ražošanā un kvalitātes kontrolē zāļu ražošanas uzņēmumiem jāievēro Eiropas 

Komisijas „Norādījumu par zāļu un pētāmo zāļu labu ražošanas praksi” prasības, kuru 

ievērošanu kontrolē ZVA amatpersonas,  inspicējot un vērtējot zāļu ražošanas/importēšanas 

uzņēmumu, kā arī laboratoriju, kas veic zāļu kvalitātes kontroli, darbības atbilstību labas 

ražošanas prakses principiem un pamatnostādnēm. Savā darbībā inspektori ņem vērā 

Eiropas Komisijas apkopojumu par Kopienas inspicēšanas un informācijas apmaiņas 

procedūrām, kā arī nodrošina, ka LRP prasības tiek interpretētas un ievērotas tāpat kā 

pārējās ES dalībvalstīs. Ja uzņēmums atbilst noteiktajām prasībām, pēc pārbaudes veikšanas 

noteiktā termiņā tam tiek izsniegts LRP sertifikāts.

2008. gadā tika veiktas 28 zāļu ražošanas/importēšanas uzņēmumu pārbaudes 

(inspekcijas), kas kopskaitā bija 56 cilvēkdienas – no tām viens zāļu ražošanas uzņēmums 

bija valstī, kas neatrodas Eiropas ekonomiskajā zonā, bet divas pārbaudes (13 cilvēkdienas) 

bija saistītas ar aktīvo vielu ražošanas pārbaudi, kas tika veiktas pēc paša ražotāja lūguma.   

Inspekcijās ražošanas uzņēmumos tika atlasīti 13 produktu paraugi. Šī gada laikā zāļu 

ražošanas/importēšanas uzņēmumiem tika izsniegti 19 Labas ražošanas prakses sertifikāti, 

to vidū par astoņām aktīvajām vielām.

2008. gadā saistībā ar zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavu atbilstības novērtēšanu, kā 

arī zāļu lieltirgotavu labas izplatīšanas prakses pārbaudi  tika veikts vairāk pārbaužu, nekā 

2007. gadā. 

Realizējot šo funkciju, nodaļas darbinieki veica 20 pārbaudes zāļu lieltirgotavās 
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(21 cilvēkdiena) un  13 pārbaudes veterināro zāļu lieltirgotavās (19 cilvēkdienas).

2008. gadā kopumā veikto pārbaužu apjoms bija 109 cilvēkdienas. 

Nodaļas darbinieki nodrošina arī ZVA pārstāvību EMEA LRP inspektoru darba grupā, 

kā arī Farmaceitisko inspekciju sadarbības shēmas (PIC/S) aktivitātēs.

Apkopojot 2008. gada pārbaudēs atklātos trūkumus, secināts, ka biežāk konstatētie 

trūkumi ražošanas uzņēmumos saistīti ar telpu un iekārtu, dokumentācijas un kvalifikācijas/

validācijas nepilnībām.



27Zāļu valsts aģentūras publiskais  pārskats 2008

2.7. Zāļu ekspertīzes laboratorija

Zāļu ekspertīzes laboratorija pārbauda rūpnieciski ražoto zāļu kvalitāti saskaņā ar 

Zāļu valsts aģentūrā reģistrācijai iesniegto dokumentāciju un galveno farmakopeju (EF, BF, 

ASVF) prasībām. Analīzes veikšanai tiek izmantota mūsdienīga aparatūra fizikālķīmisko testu 

(šķidrumu un gāzu hromatogrāfi, ultravioletās un redzamās gaismas spektrofotometri, 

infrasarkanais spektrofotometrs, automātiskie titratori, polarimetri, atomabsorbcijas 

spektrometrs u.c.) un farmakotehnisko testu veikšanai (daļiņu lielumu un skaita analizatori, 

cietu zāļu formu šķīšanas un sairšanas testeri, tablešu cietības, lieluma un nobirzuma 

testeri).

Darbam laboratorijā nepieciešama augstākā ķīmiskā vai farmaceitiskā izglītība un 

pieredze zāļu analīzē. 

2008. gadā laboratorijā veiktas 111 zāļu paraugu analīzes. Analīzes gaitā tika 

pārbaudīti apmēram 550 kvalitātes rādītāji. Pēc aptieku pieprasījumiem tika pagatavoti 

557 titrēti šķīdumi, indikatori un reaktīvi.

Pēc Ekonomikas policijas pārvaldes pieprasījuma tika veiktas trīs nelegālo produktu 

ķīmiskās ekspertīzes. 

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 ir uzdota jauna funkcija:  attīrītā ūdens, ko iegūst aptiekā, paraugu 

atlase un kvalitātes kontrole atbilstoši Eiropas Farmakopejas prasībām. 2008. gadā tika 

atlasīti un notestēti 158 attīrītā ūdens paraugi.         

Laboratorijas darbinieki piedalījās Oficiālo medikamentu kontroles laboratoriju (OMCL) 

gada sēdē par centralizēti reģistrēto produktu (CAP) paraugu atlasi, analīzi un kvalitāti. 

Jūnijā un jūlijā piedalījāmies CAP 2008/39 testēšanas programmā un divās Eiropas tirgus 

uzraudzības programmās (MSS). Laboratorija aktīvi iesaistījās starptautiskajās profesionālā 

līmeņa pārbaudes programmās (Proficiency Testing Studies – PTS).

2008. gadā iegādāti divi aparāti: konduktometrs un šķīšanas iekārta tablešu un 

kapsulu testēšanai.        

2008. gadā Zāļu ekspertīzes laboratorijas darbinieki sagatavojuši un Latvijas 

Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) iesnieguši dokumentus, lai laboratoriju akreditētu 

atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025 prasībām. Decembrī notika pirmais LATAK pārstāvju 

apmeklējums.   
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2.8. Zāļu izplatīšanas informācijas nodaļa

Nodaļas mērķis ir nodrošināt normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildi zāļu (arī 

veterināro zāļu) ievešanā, izvešanā, izplatīšanā un zāļu patēriņa statistikā un nodrošināt ar 

pilnvērtīgu un savlaicīgu informāciju par zālēm, to pieejamību tirgū gan ZVA, gan klientus, 

sadarbības partnerus un sabiedrību, veicinot informācijas apmaiņu un sapratni par farmācijas 

nozari Latvijā. Nodaļas funkcijās ietilpst gan atļauju izsniegšana zāļu ievešanai, izvešanai 

un izplatīšanai un ar to saistītā ekspertīze, gan statistikas datu vākšana, apkopošana un 

analīze, gan cenu statistikas sistēmas uzturēšana. 

Nodaļas darbinieki piedalās dažādu institūciju un organizāciju darba grupās, komisijās, 

Zva izdoto atļauju skaits narkotisko, psihotropo vielu un prekursoru ievešanai 

Zva izdoto atļauju skaits narkotisko, psihotropo vielu un prekursoru izvešanai
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semināros, apspriedēs kā aģentūras pilnvarotas personas: Eiropas Komisijas Narkotisko vielu 

prekursoru darba grupā, Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas 

padomes Legālās aprites un Informācijas analīzes darba grupā, Ekspertu komitejas par 

medikamentu juridisku klasifikāciju atbilstoši to izplatīšanas nosacījumiem darba grupā.

Nodaļā tiek izsniegtas atļaujas narkotisko, psihotropo zāļu un prekursoru ievešanai, 

izvešanai, kā arī paralēli importēto un nereģistrētu zāļu izplatīšanai. 

izsniegto atļauju skaits paralēli importēto zāļu izplatīšanai no 2004. līdz 2008. gadam

2008. gadā izsniegtas 1911 atļaujas nereģistrētu zāļu izplatīšanai (to vidū 56 atļaujas 

nereģistrētu veterināro zāļu izplatīšanai), 57 atļaujas atlikušo zāļu krājumu izplatīšanai pēc 

zāļu izslēgšanas no Latvijas Zāļu reģistra. Izsniegta viena licence darbam ar prekursoriem 

un 13 prekursoru operatoru reģistrācijas kartes, kā arī viena atļauja Latvijā kontrolējamo 

narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru I, II un III sarakstā iekļauto augu, vielu 

un zāļu izmantošanai medicīniskiem un veterinārmedicīniskiem zinātniskiem pētījumiem, 

fizikālo un ķīmisko īpašību noteikšanai vai apmācībai. 
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2.9. Zāļu reklāmas nodaļa

Nodaļas galvenais uzdevums ir vērtēt reklāmdevēju iesniegto zāļu reklāmu atbilstību 

normatīvo aktu prasībām, jo no 2001. gada Latvijas Republikā var izplatīt tikai tās cilvēkiem 

paredzēto zāļu reklāmas, kas saskaņotas Zāļu valsts aģentūrā.

Nodaļas eksperti vērtē reklāmu atbilstību LR MK 2007. gada 6. marta noteikumiem 

Nr. 167 „ Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā ražošanas uzņēmums ir tiesīgs nodot 

ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” un Reklāmas likumam.

Reklāmu saskaņošanas periodā mainījies reklāmu saskaņojuma derīguma termiņš.

No 2001. gada saskaņoto reklāmu varēja izplatīt vienu gadu, no 2005. gada maija – 

divus gadus.

izvērtēšanai iesniegtās reklāmas

* 2006. gadā 2305 – pirmreizēji iesniegtās reklāmas.

video reklāmas
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audio reklāmas

iepriekš saskaņoto reklāmu izmaiņas

Kopš 2007. gada marta reklāmas tiek saskaņotas uz nenoteiktu laiku. Reklāmas 

iesniedzējs ir atbildīgs, lai izmaiņu gadījumā netiktu izplatīta maldinoša reklāma.

Īpaši sarežģīts process ir medicīnas speciālistiem paredzētās zāļu reklāmas izvērtēšana, 

no kurām sarežģītākās ir salīdzināmās reklāmas.

Kopš 2007. gada marta reklāmas nodaļas kompetencē ir piedalīties veterināro zāļu 

reklāmu izvērtēšanā pirms izplatīšanas saskaņā ar LR MK 2007. gada 6. marta noteikumiem 

Nr. 169. „Veterināro zāļu reklamēšanas kārtība” un Reklāmas likumu. Zāļu valsts aģentūrā 

2007. gadā  saņemti vērtēšanai 12 veterināro zāļu reklāmas materiāli. 
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2.10. Farmaceitiskās darbības 
uzņēmumu licencēšanas nodaļa 

Nodaļas galvenais uzdevums ir nodrošināt farmaceitiskās un veterinārfarmaceitiskās 

darbības uzņēmumu licencēšanu, lai farmaceitiskās un veterinārfarmaceitiskās 

darbības uzņēmumiem tiktu izsniegtas speciālās atļaujas (licences) farmaceitiskai un 

veterinārfarmaceitiskai darbībai atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumiem 

Nr. 415 „Kārtība, kādā izsniedz, aptur, pārreģistrē un anulē speciālas atļaujas (licences) 

farmaceitiskajai un veterinārfarmaceitiskajai darbībai, maksā valsts nodevu par to 

izsniegšanu un pārreģistrēšanu, kā arī novērtē aptieku, zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavu, 

zāļu un veterināro zāļu ražošanas uzņēmumu atbilstību un zāļu labas izplatīšanas prakses 

atbilstību” kopš 2007. gada 1. augusta Zāļu valsts aģentūras izveidotās Farmaceitiskās 

darbības licencēšanas komisijas (turpmāk tekstā - komisija) kompetencē ir izsniegt, 

apturēt, pārreģistrēt un anulēt speciālas atļaujas (licences) zāļu un veterināro zāļu 

ražošanas uzņēmumu atvēršanai (darbībai), zāļu, arī pētāmo un veterināro zāļu, ražošanai 

vai importēšanai no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis vai Eiropas Brīvās 

tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstis, kuras parakstījušas Eiropas Ekonomiskās zonas 

līgumu (trešās valstis), zāļu vai veterināro zāļu lieltirgotavas atvēršanai (darbībai) un aptieku 

atvēršanai (darbībai). Licencēšanas komisija izveidota 2007.gada 27. augustā un darbojas 

saskaņā ar Zāļu valsts aģentūras direktora saskaņotu reglamentu.

Nodaļa nodrošina Farmācijas likuma 10. panta 12. punktā deleģētās funkcijas izpildi, 

proti, vērtēt farmaceitiskās darbības uzņēmumu atbilstību, pārbaudīt zāļu ražošanas 

uzņēmuma un zāļu lieltirgotavas atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas un pieredzes 

atbilstību normatīvos aktos par zāļu ražošanu un izplatīšanu noteiktām prasībām.

Nodaļas tiešajos pienākumos ietilpst dokumentācijas, kas saistīta ar farmaceitiskās 

un veterinārfarmaceitiskās 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, komisijas sēžu 

organizatoriskā sagatavošana, datu apkopošana par aptiekās gatavoto zāļu (ex tempore) 

kvalitātes kontroles rezultātiem un attīrītā ūdens kvalitāti.

Nodaļas darbinieki regulāri piedalās komisijas sēdēs, kur sniedz informatīvu 

atzinumu par farmaceitiskās un veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumu iesniegtās 

dokumentācijas atbilstību normatīvos aktos noteiktajām prasībām, kā arī izsaka nodaļas 

viedokli par iespējamo rezultātu.
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2008. gadā nodaļā saņemti un vērtēti 1160 licencēšanas iesniegumi un tiem 

pievienotie dokumenti, sagatavotas 294 atbildes un pieprasījumu vēstules, veikta 

atbilstības vērtēšana 198 farmaceitiskās un veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumos, 

pārreģistrētas un farmaceitiskās darbības uzņēmumiem  izsniegtas 572 speciālās atļaujas 

(licences) farmaceitiskai un veterinārfarmaceitiskai darbībai (535 – aptiekām, 25 – zāļu un 

veterināro zāļu lieltirgotavām, 12 – zāļu un veterināro zāļu ražošanas uzņēmumiem).
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2.11. Juridiskā nodaļa

Nodaļas uzdevums ir nodrošināt juridisko jautājumu un problēmu tiesisku risinājumu 

Zāļu valsts aģentūrā atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem.

Nodaļas funkcijās un uzdevumos ietilpst saimniecisko, komercdarbības un citu līgumu 

sastādīšana un vērtēšana, dokumentu sagatavošana saskaņā ar vadības vai citu institūciju 

norādījumiem, ZVA dokumentācijas izskatīšana un analizēšana no juridiskā viedokļa, kā 

arī dažādu atzinumu sagatavošana, citu nodaļu sagatavoto administratīvo aktu vērtēšana 

un saskaņošana, kā arī konsultēšana administratīvā procesa jautājumos, iekšējo atzinumu 

sagatavošana par dažādu dokumentu projektiem, juridisku konsultāciju un informācijas 

sniegšana aģentūras darbiniekiem par visiem aģentūras kompetencē ietilpstošiem 

jautājumiem, regulāra iepazīšanās ar jaunumiem aģentūras darbību regulējošos normatīvos 

aktos „Latvijas Vēstnesī” un ES Oficiālajā Vēstnesī, kā arī aģentūras spēkā esošo normatīvo 

aktu datubāzes regulāra aktualizēšana, ZVA vadības un citu nodaļu informēšana par 

likumu grozījumiem, kas tieši vai netieši attiecas uz aģentūras darbību un tās kompetencē 

ietilpstošiem jautājumiem.

Nodaļas darbā 2008. gads iezīmējās ar vairāku ZVA būtisku normatīvo aktu projektu 

caurskatīšanu, analizēšanu un grozījumu priekšlikumu sagatavošanu. Veselības ministrijai 

tika iesniegta virkne priekšlikumu par vairāku Ministru kabineta noteikumu grozījumiem. 

Sadarbojoties ar citām aģentūras struktūrvienībām tika izskatīti vairāki normatīvo aktu 

projekti, piemēram, „Zāļu aprites likumprojekts” un „Farmaceitiskās aprūpes likumprojekts”. 

Juridiskās nodaļas pārstāvis 2008. gadā piedalījās regulārās likumprojektu apspriešanas 

sanāksmēs Veselības ministrijā. 

2008. gadā Juridiskās nodaļas pārstāvji darbojās aģentūras Farmaceitiskās darbības 

licencēšanas komisijā, Produkta atbilstības zāļu definīcijai vērtēšanas komisijā un Publisko 

iepirkuma komisijā. 2008. gadā Zāļu valsts aģentūrā izveidota jauna komisija - Zāļu 

pēcreģistrācijas uzraudzības gada maksas atbrīvojuma piemērošanas vērtēšanas komisija, 

kuras galvenais uzdevums ir vērtēt un pieņemt lēmumu par zāļu vai veterināro zāļu 

reģistrācijas īpašnieka atbrīvošanu no attiecīgo zāļu vai veterināro zāļu pēcreģistrācijas 

uzraudzības gada maksas saskaņā ar normatīviem aktiem un komisijas reglamentu, un tajā 

aktīvi darbojas arī Juridiskās nodaļas pārstāvis. 

Nodaļas pārstāvis piedalās EMEA, EK, ES dalībvalstu nacionālo zāļu aģentūru un Eiropas 

Ekonomiskās zonas valstu zāļu aģentūru tiesību speciālistu neformālās grupas EMACOLEX 

sanāksmēs, kas dod iespēju gūt plašu un vispusīgu informāciju par ES dalībvalstu pieredzi 

farmācijas nozari regulējošo ES normatīvo aktu piemērošanā un veicina šo normatīvo aktu 

vienādu interpretāciju dalībvalstīs. 

Lai īstenotu iepriekš minēto un izpildītu normatīvos aktos noteiktās ZVA funkcijas, kā 

arī panāktu, lai aģentūras gatavotie lēmumi, izdotie administratīvie akti, sagatavotās uzziņas 
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un citi dokumenti tiktu noformēti un izstrādāti atbilstoši normu prasībām, Juridiskā nodaļa 

strādāja ciešā sadarbībā ar pārējām aģentūras struktūrvienībām, sniedzot konsultācijas, 

rediģējot un izstrādājot dokumentus atbilstoši atsevišķu struktūrvienību darba specifikai 

un sasniedzamiem mērķim.
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2.12. informācijas tehnoloģiju nodaļa

Nodaļas uzdevums ir nodrošināt lokālā datortīkla, serveru, programmatūras un 

darba staciju, vienotas standartizētas vides uzturēšanu, darbinieku konsultēšanu, praktisku 

palīdzības sniegšanu IT jautājumos, nodrošināt datu pārraides tīkla pieslēgumu darbiniekiem 

un ZVA klientiem, datu rezerves kopiju veidošanu, datortīkla un datu loģisko aizsardzību, 

elektroniskās saziņas un interneta informācijas servisu, aparatūras bojājumu novēršanu un 

IT iepirkumu specifikāciju izstrādāšanu. 

IT nodaļa ir atbildīga par ZVAIS. Šās sistēmas uzdevums ir nodrošināt pilnvērtīgu 

aģentūras darbu – efektīvu, drošu un kvalitatīvu zāļu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem. 

Lai arī sistēma nodrošina aģentūras mērķu sasniegšanu, tā pastāvīgi tiek uzlabota – visiem 

lietotājiem iespējams saņemt augstvērtīgu un drošu ZVA servisu. Lai serviss tiktu nodrošināts 

labā līmenī, ar augstākiem drošības standartiem, 2008. gadā ir veikta virkne uzlabojumu, 

kas saistīti ar IT infrastruktūras drošības līmeni un ZVAIS servisu pieejamību.

2008. gadā ZVA sadarbībā ar konsultāciju firmu SIA ”AA Projekts” “e -veselība Latvijā” 

īstenošanas plāna 2007. – 2013. gadam projekta ietvaros pilnveidoja 2007.gadā izstrādāto  

elektronisko recepšu informācijas sistēmas koncepciju, kā arī nepieciešamo dokumentāciju, 

lai tā atbilstu pašreizējai situācijai nozarē un veiksmīgi sāktu elektronisko recepšu izstrādi 

un ieviešanu Latvijā.



37Zāļu valsts aģentūras publiskais  pārskats 2008

2.13. Zāļu reģistrācijas dokumentācijas arhīvs

Zāļu reģistrācijas dokumentācijas arhīva (turpmāk tekstā – Arhīvs) galvenais uzdevums 

ir nodrošināt vienas no ZVA pamatfunkcijām - zāļu reģistrēšanas un pārreģistrēšanas 

procesa Latvijā - kvalitatīvu un savlaicīgu izpildīšanu. Arhīvs nodrošina gan humāno, gan 

veterināro zāļu reģistrācijas dokumentācijas saņemšanu, sistematizēšanu, marķēšanu, 

uzglabāšanu un, vajadzības gadījumā, izsniegšanu. Arhīvā ir pieejama pilnīga informācija 

par Latvijā reģistrētajām, kā arī informācija par Zāļu reģistrā neiekļautajām zālēm. Arhīvā 

ir atrodami arī reģistrācijas materiāli par Eiropā centralizēti reģistrētajiem medikamentiem. 

Arhīvā glabājas informācija ne tikai papīra formātā, bet arī disketēs, kompaktdiskos, DVD 

diskos. 

Zāļu reģistrācijas dokumentācijas faili regulāri tiek papildināti ar jaunākajām izmaiņām 

un papildinājumiem. Sakarā ar to, ka ES arvien tiek pastiprinātas prasības zāļu drošumam 

un efektivitātei, pieaug arī ar to saistītais zāļu reģistrācijas dokumentācijas daudzums. 

Arhīva darbinieki sekmīgi tiek galā ar pieaugošo dokumentācijas plūsmu, izvietojot to ne 

tikai Rīgā, Jersikas ielā 15 (kā līdz šim), bet arī citur izvietotās papildplatībās.

Ar Arhīvā esošo informāciju var iepazīties un izmantot savā darbā ne tikai Zāļu valsts 

aģentūras darbinieki, bet arī citas ieinteresētās, pilnvarotās personas, ievērojot informācijas 

konfidencialitātes nosacījumus. Arhīva darbinieki veido uz klientiem orientētu sadarbības 

vidi. No Arhīva pēc saskaņošanas ar ZVA direktori ir iespējams saņemt arī Arhīvā esošās 

medikamentu reģistrācijas dokumentācijas kopijas, par ko jānorēķinās saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr. 61 par ZVA publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
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3. Zāļu vAlStS AģentūrAS 
budžetA FinAnSēJumS un 
tā iZlietoJumS

ZVA deleģēto funkciju izpildei un darbības nodrošināšanai finanšu līdzekļus 100%  

apmērā gūst no maksas pakalpojumiem. Tomēr ne visu funkciju un ar tām saistīto izdevumu 

segšanai iespējams ieviest maksas pakalpojumus. Tā, piemēram, zāļu blakņu uzraudzība jeb 

farmakovigilance, kura ir viena no būtiskākām aģentūras funkcijām, bet kuras nodrošināšanai 

maksas pakalpojuma ieviešana nav iespējama, tiek dotēta no aģentūras kopējā budžeta. Arī 

atbalsta funkciju, t.i., aģentūras sekretariāta, grāmatvedības, iekšējā audita, zāļu reģistrācijas 

dokumentācijas arhīva, informācijas tehnoloģijas, juristu, saimniecības nodaļu un vadības 

izmaksu segšanai nepastāv specifiski maksas pakalpojumi, un šo izdevumu segšana notiek 

no aģentūras darbības citos veidos pastāvošiem maksas pakalpojumiem. Arī ar zāļu kontroli 

saistītie maksas pakalpojumi nesedz ar to saistītās izmaksas. Lai nodrošinātu aģentūras 

administratīvo spēju uzlabošanu, nepieciešams pastāvīgs ikgadējs budžeta pieaugums  

apmēram 26% apmērā, ko iespējams sasniegt, vai nu paplašinot maksas pakalpojumu loku, 

ceļot maksas pakalpojumu izcenojumus, vai arī budžeta finansējumu tām funkcijām, kuru 

nodrošināšanai nav iespējami maksas pakalpojumi. Pretējā gadījumā plānveidīga aģentūras 

administratīvā  attīstība nebūs iespējama. 

2008. gada 20. septembrī spēkā stājās Ministru kabineta 2006. gada 18. janvāra 

noteikumu grozījumi Nr. 61 „Noteikumi par Zāļu valsts aģentūras publisko maksas 

pakalpojumu cenrādi”.

Zāļu valsts aģentūras budžeta finansējums un tā izlietojums:

Nr. 

p.k.
Finanšu līdzekļi

Budžeta 
izpilde 
2007.g

Pārskata gadā

Apstiprināta
 tāme gadam

Budžeta izpilde

1.
Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā)

3 841 151     4 864 876   4 486 006

1.1 dotācijas    408 926 29 676   29 676

1.2
maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieņēmumi

3 432 225 4 835 200        4 456 330

2. Izdevumi ( kopā) 2 137 450         4 864 876        2 551 108

2.1.1 pārējie uzturēšanas izdevumi 1 984 445 2 935 779        2 362 763

2.2 Izdevumi kapitālieguldījumiem    153 005 1 929 097           188 345
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4. vAlStS iePirKumA un 
SAimnieciSKāS dArbībAS 
nodrošināšAnA

Publisko iepirkumu un saimnieciskās darbības 
nodrošināšana

ZVA iepirkumu komisija 2008. gadā izsludināja 25 iepirkumu procedūras. Tajās 

piedalījās salīdzinoši plašs pretendentu loks. Visās pareizi izsludinātās un veiktās publiskās 

iepirkumu procedūrās tika noslēgti piegādes un pakalpojumu līgumi. Nozīmīgākie no 

tiem: 

lietvedības dokumentu sistēmas jaunākās versijas piegāde un papildināšana ar •	
personāla pārvaldības moduļiem; 

serveru un serveru komponenšu piegāde;•	

informācijas sistēmas papildinājumu / izmaiņu izveide;•	

Oracle•	  licenču tehniskā atbalsta un produktu jauninājumu piegāde; 

poligrāfisko pakalpojumu sniegšana;•	

saimniecības preču piegāde;•	

daudzfunkcionālo biroja iekārtu iegāde;•	

biroja mēbeļu iegāde.•	
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4. lietvedībA un 
doKumentu APriteS 
nodrošināšAnA

lietvedība un dokumentu aprite

Sekretariāts kārto ar zāļu reģistrācijas procedūru saistītās formalitātes: pieņem 

reģistrācijas pieteikumus un veic iesniegtās dokumentācijas primāro ekspertīzi, nosūta 

rēķinus, izsniedz reģistrācijas apliecības, veido sadarbību ar ražotājfirmu pilnvarotiem 

pārstāvjiem. 

Sekretariāts nodrošina dokumentu apriti aģentūrā: veic saņemto un nosūtāmo 

dokumentu reģistrāciju, uzskaiti, virzību un kontroli, pārrauga dokumentu noformēšanu 

atbilstoši lietvedību reglamentējošiem normatīviem aktiem. Katru gadu izskatīto un 

sagatavoto dokumentu daudzums pieaug. 2008. gadā salīdzinoši ar 2007. gadu dokumentu 

apgrozības apjoms palielinājies par  16,5 %.

saņemtās un izejošās dokumentācijas apstrāde

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.

Saņemtās dokumentācijas apstrāde 

vispārējos jautājumos 1274 1602 1607 1868 1687 2084
humāno zāļu un farmaceitisko produktu 
reģistrācijas jautājumos 5834 5319 6731 7392 8939 11181
veterināro zāļu reģistrācijas jautājumos - - - 411 556 1085
zāļu un farmaceitisko produktu klīniskās 
izpētes jautājumos 1493 1930 2922 1989 1754 1754
zāļu blakņu jautājumos 253 343 306 449 362 462
zāļu reklāmas jautājumos 1473 2153 2303 2143 2445 2480
farmaceitiskās darbības uzņēmumu 
licencēšanas jautājumos 452 1087 931 1336 1517 1160
farmaceitisko uzņēmumu atbilstības 
vērtēšanas jautājumos

- - - - 80 130

Izejošās korespondences
noformēšana

vispārējos jautājumos 1236 1206 1228 1275 1144 1493
zāļu un farmaceitisko produktu reģistrācijas 
jautājumos 2643 2574 2044 2048 1864 3446
veterināro zāļu reģistrācijas jautājumos - - - 270 396 896
zāļu pirmsklīnisko un klīnisko pētījumu 
jautājumos 248 304 318 441 394 331
zāļu blakņu jautājumos 54 95 64 74 200 134
zāļu reklāmas jautājumos 1785 2554 2918 2816 2505 2435
farmaceitiskās darbības uzņēmumu 
licencēšanas jautājumos 185 331 367 542 683 294
farmaceitisko uzņēmumu atbilstības 
vērtēšanas jautājumos

- - - -
115 154
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datu atbalsts

Lai nodrošinātu datu atbalsta funkciju, Sekretariāts sadarbībā ar citām aģentūras 

struktūrvienībām veic ZVAIS projekta ietvaros izstrādāto un ieviesto cilvēkiem paredzēto un 

veterināro zāļu reģistra moduļa uzturēšanu, attīstības plānošanu un uzlabošanu.

Sekretariāts regulāri papildina ZVAIS zāļu reģistra moduli ar jaunu informāciju par 

reģistrētām, pārreģistrētām zālēm, kā arī nodrošina zāļu marķējumu vai marķējumu tekstu, 

lietošanas instrukciju un zāļu aprakstu informācijas apstrādi un to elektronisko versiju 

pievienošanu ZVAIS zāļu reģistra modulim.
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5. Zāļu vAlStS AģentūrAS 
PerSonālS

Personāla vadības funkciju nodrošinājumu aģentūrā veic Sekretariāts, risinot personāla 

vadības jautājumus, nodrošinot personāla piesaisti, atlasi, vērtēšanu un attīstīšanu, kā arī 

kārtojot ar personāla jautājumiem saistīto dokumentāciju.

2008. gada nogalē aģentūrā bija 149 strādājošo, no kuriem 63 ierēdņi un 86 

darbinieki. Konkrētu dokumentu zinātnisko ekspertīžu veikšanai papildus tika piesaistīti arī 

ārštata eksperti. 

aģentūras strādājošo skaits no 2004. līdz 2008. gadam

Lai veiksmīgi pildītu aģentūras noteiktās funkcijas, nepieciešami izglītoti, kompetenti 

un augsti kvalificēti speciālisti. ZVA strādājošo iedalījums pēc izglītības: – 73 %  ir ar  

augstāko izglītību, no tiem septiņiem ierēdņiem ir doktora grāds un vienam - habilitētā 

doktora grāds. 

Viens no aģentūras personāla politikas pamatprincipiem ir  strādājošo motivēšana 

kvalifikācijas celšanai un izglītības līmeņa paaugstināšanai. 2008. gadā aģentūrā strādājošie 

kvalifikācijas celšanas nolūkā apmeklējuši 199 dažādus pasākumus,  no tiem 50 starptautisku 

organizāciju rīkotas mācības, seminārus un 12 starptautiskus forumus, konferences. 
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1. līmeņa augstākā 
izglītība (4)

3%

Augstākā izglītība (108)
73%

Vidējā vispārējā izglītība  (20)
13%

Vidējā speciālā 
izglītība (13)

9%

Pamatskolas 
izglītība (2)

1%

Vidējā profesionālā 
izglītība (2) 

1%

strādājošo sadalījums pēc izglītības

strādājošo kvalifikācijas celšana

Lai nodrošinātu Administratīvā procesa likumā noteikto normu izpildi, izdodot 

administratīvos aktus, visi aģentūras ierēdņi ir noklausījušies kursu „Administratīvais process 

iestādē”. Savukārt darba organizācijas jaudas palielināšanai 23 strādājošie ar „Exigen 

Services Latvia” starpniecību apguva aģentūras esošo informācijas tehnoloģiju novitātes un 

programmas Lotus Notes izmantošanas iespējas. 12 strādājošie papildināja angļu valodas 

zināšanas, un visi aģentūras darbinieki piedalījās ugunsdrošības apmācībās. 

12
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7. KomuniKāciJA Ar 
SAbiedrību

Saskaņā ar LR Satversmes 104. pantu ikvienam ir tiesības likumā paredzētajā kārtībā 

vērsties valsts un pašvaldību iestādēs ar iesniegumu un saņemt atbildi pēc būtības. ZVA šāda 

veida darbība, kas ir viens no komunikācijas veidiem ar sabiedrību, notiek ar interneta, tālruņa 

un tikšanās  palīdzību. 2008. gadā ir saņemti 248 jautājumi, uz kuriem atbildes sniedza 

attiecīgā aģentūras nodaļa atbilstoši jautājuma specifikai.

Būtiska saikne ar sabiedrību ir ZVA mājas lapa www.zva.gov.lv, kurā  izveidota sadaļa 

„Pacientiem”. Minētā sadaļā tiek veidoti raksti par aktuālām tēmām, kuru mērķis ir informēt 

un izglītot sabiedrību par zāļu drošumu. Regulāri mājaslapā tiek uzdoti jautājumi, kuru 

atbildes ļauj secināt sabiedrības viedokli par ZVA interesējošiem jautājumiem.

Saskaņā ar Veselības ministrijas plānu sabiedrisko attiecību speciālists regulāri piedalījās 

ministrijas Komunikācijas departamenta informācijas apmaiņas sanāksmēs.

Reaģējot uz klientu, plašsaziņas līdzekļu pārstāvju interesējošiem jautājumiem, tika 

sagatavotas atbildes, skaidrojumi un komentāri.

Aktivitāte Skaits

Sabiedrības informēšana par ZVA aktualitātēm

Televīzijas raidījumos 6

Radio raidījumos 7

Intervijas laikrakstos 14

Publikācijas par ZVA 140

Sagatavotas atbildes uz lasītāju jautājumiem 6

Paziņojumu sagatavošana plašsaziņas līdzekļu un sabiedrības informēšanai ar ziņu 

aģentūru starpniecību 

 7

Veikta klientu aptauja 1

Sagatavotas un ZVA mājas lapā ievietotas EMEA (Eiropas Zāļu aģentūra) paziņojumi 

par zāļu lietošanas drošumu 

17

Sagatavotas un izdotas šādas publikācijas:

Informatīvais izdevums ārstiem, farmaceitiem un citām ārstniecības personām par 

zālēm „Cito!”

5

Latvijas Republikas Zāļu reģistrs 1 000

Laba klīniskā prakse 600

Zāļu patēriņa statistika (CD)  60

2007. gada ZVA publiskais pārskats 100
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8. Zāļu vAlStS AģentūrAS 
dArbA PlānS 2009. gAdAm

Zāļu valsts aģentūras darba plāns 2009. gadam tika apstiprināts Latvijas Republikas 

Veselības ministrijā 2009. gada maijā.

Ņemot vērā Zāļu valsts aģentūras noteiktās funkcijas un galvenos darbības virzienus, 

darba plānā noteikti konkrēti uzdevumi katrai struktūrvienībai un aģentūrai kopumā.

Ņemot vērā ekonomisko situāciju un finansējuma samazinājumu 2009.gadam, Zāļu 

valsts aģentūra ir precizējusi 2009.gada darbības prioritātes.

galvenie virzieni ZvA darbības mērķu izpildes 
nodrošināšanā

Veidot un uzturēt zāļu reģistru, nodrošinot, ka tajā ir iekļautas tikai efektīvas, drošas •	
un kvalitatīvas zāles.

Nacionālās zāļu reģistrācijas, pārreģistrācijas, MRP un DCP  iesniegto zāļu •	
dokumentācijas izvērtēšana.

Veterināro zāļu dokumentācijas (par administratīvās, preklīniskās, klīniskās, ķīmiskās •	
un farmaceitiskās daļas) izvērtēšana reģistrācijai un pārreģistrācijai.

Organizēt kvalitatīvu un savlaicīgu zāļu kvalitātes kontroli Zāļu ekspertīzes •	
laboratorijā un nodrošināt tās darbību saskaņā ar Eiropas farmakopejas un LVS EN 

ISO/IECI17025 prasībām.

Zāļu reģistrācijas dokumentācijas pieņemšana, uzskaite, sistematizēšana, •	
saglabāšana, izsniegšanas operativitāte reģistrācijas procedūras nodrošināšanai.

Informācijas uzturēšana un aktualizēšana Zāļu reģistrā. Datu atbalsta funkciju •	
nodrošināšanā.

Monitorēt zāļu lietošanas drošumu.•	

Cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu blakusparādību uzraudzība.•	

Kontrolēt zāļu ievešanu, izvešanu, tranzītu un izplatīšanu valstī, izsniedzot •	
atļaujas.

Nodrošināt Latvijā veicamo zāļu klīniskās izpētes projektu atļaušanu un •	
uzraudzību.

Izvērtēt ZVA pieteiktās zāļu klīniskās izpētes dokumentāciju pirms tās atļaušanas •	
Latvijas Republikā, izpētes norises laikā un pēc pētījuma pabeigšanas.
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Uzraudzīt un vērtēt zāļu klīniskās izpētes norises atbilstību Labas klīniskās •	
prakses prasībām pirms klīniskās izpētes uzsākšanas, pētījuma laikā vai pēc tā 

pabeigšanas.

Ievadīt informāciju Eiropas klīnisko pētījumu datu bāzē EudraCT par Latvijā pieteikto •	
klīnisko izpēti un veikt darbam nepieciešamās informācijas atlasi.

Ievadīt ar zāļu klīnisko izpēti saistīto drošības ziņojumu saņemšanas apstipri-•	
nājumus Eudravigilance datu bāzes klīnisko klīnisko pētījumu modulī un veikt 

darbam nepieciešamās informācijas atlasi Eudravigilance datu bāzē.

Nodrošināt zāļu lietošanas novērojumu reģistrāciju un uzraudzību.•	

Sadarbības partnerattiecību uzturēšana informācijas apmaiņas nolūkā klīnisko •	
pētījumu nozarē.

Nodrošināt, ka sabiedrībai un profesionāļiem paredzētās reklāmas atbilst •	
normatīvajiem aktiem.

Zāļu reklāmu saskaņošana pirms izplatīšanas.•	

Zāļu reklāmu datu bāzes pilnveidošana.•	

Nodrošināt atbilstošu dokumentu no farmaceitiskās darbības uzņēmumiem •	
saņemšanu, to atbilstības novērtēšanu un sagatavošanu izskatīšanai farmaceitiskās 

darbības licencēšanas komisijā.

Farmaceitiskās darbības uzņēmumu, kas veic zāļu ražošanu un/ vai importēšanu •	
(arī ārvalstu zāļu ražošanas uzņēmumu), darbības novērtēšana atbilstoši normatīvo 

aktu par zāļu ražošanu un kontroli un Eiropas Komisijas „Norādījumi par zāļu un 

pētāmo zāļu labu ražošanas praksi” noteiktajām prasībām.

Farmaceitiskās darbības uzņēmumu, kas veic zāļu izplatīšanu vairumtirdzniecībā •	
darbības, novērtēšana atbilstoši normatīvo aktu par zāļu izplatīšanu noteiktajām 

prasībām.

Informācijas ievadīšana EudraGMP datu bāzē par ZVA izsniegtajiem zāļu Labas •	
ražošanas prakses sertifikātiem un atteikumiem izsniegt sertifikātu.

Farmaceitiskās un veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumu licencēšana.•	

Nodrošināt sabiedrību ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām atbilstošu •	
statistisko datu informāciju.

Dažāda veida informācijas par zālēm apkopošana, koriģēšana un izsniegšana.•	

Zāļu cenu datu bāzes uzturēšana, papildināšana, koriģēšana.•	

Informācijas sagatavošana valsts institūcijām par izmaiņām Latvijas Zāļu reģistrā.•	

Nodrošināt sabiedrību un profesionāļus ar kvalitatīvu, aktuālu un objektīvu •	
informāciju par zālēm.

Sadarbība ar partneriem nacionālā līmenī.•	

Regulāra dalība Eiropas Komisijas, Eiropas zāļu aģentūras un citos starptautiskās •	
sadarbības ietvaros organizētajos pasākumos.
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adrese: Jersikas iela 15, rīga, lv-1003
tālrunis: 67078424
Fakss: 67078248

e-pasts: info@zva.gov.lv
Mājas lapa: www.zva.gov.lv


