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pārskatā lietotie saīsinājumi

ZVA Zāļu valsts aģentūra

MI Medicīniskās ierīces

MINN Medicīnisko ierīču novērtēšanas nodaļa

INCB Starptautiskā narkotiku kontroles komiteja

ZB Zāļu blakne

ES Eiropas Savienība

RAĪ Reģistrācijas apliecības īpašnieks

FDANN Farmaceitiskās darbības atbilstības novērtēšanas nodaļa

LVK Līdzsvarotās vadības karte

KNAB Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

LR Latvijas Republika

EMA Eiropas Zāļu aģentūra

NP Nacionālā procedūra

MRP Savstarpējās atzīšanas procedūra

DCP Decentralizētā procedūra

ZVAIS Zāļu valsts aģentūras informācijas sistēma

ISDB Starptautiskā neatkarīgo biļetenu biedrība
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2009. gadā tika veiktas nozīmīgas strukturālas 

izmaiņas valsts pārvaldē, lai vērtētu veicamo 

funkciju lietderību, analizētu iespējamo funkciju 

pārklāšanos, palielinātu darba efektivitāti. Tas 

tiešā mērā bija attiecināms arī uz Zāļu valsts 

aģentūras (ZVA) darbu. Visu gadu norisa diskusija 

arī par ZVA statusu, kas saistīts ar faktu, ka pēc 

būtības ZVA ir valsts budžeta nefinansēta iestāde 

(bez valsts dotācijas funkciju nodrošināšanai), 

jo visi ieņēmumi ir no maksas par sniegtajiem 

pakalpojumiem. 

Atbilstoši Ministru kabineta 29.07.2009. 

rīkojumam  Nr. 509 “Par Veselības ministrijas 

padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu 

reorganizāciju” un sekojošiem grozījumiem (MK 

30.09.2009. rīkojums Nr. 665) ZVA funkcijas tika 

papildinātas šādās jomās: 

medicīnisko ierīču atbilstības novērtēšana •	
un reģistrācija;

modrības sistēmas (vigilance) nodro•	
šināšana un lietošanas drošuma uz

raudzība;

ārstniecības iestāžu asins kabinetu, •	
Valsts asinsdonoru centra un asins 

sagatavošanas nodaļu atbilstības vēr tē  

šana;

audu un orgānu ieguves un glabāšanas •	
centru atbilstības novērtēšana;

medicīnisko ierīču klīnisko pētījumu  •	
atļauju izsniegšana un uzraudzība.

Funkciju lietderības vērtēšanas un reorga

nizācijas gaitā tika izteikts priekšlikums atcelt 

zāļu reklāmu materiālu saskaņošanu ZVA. Tas 

pamatots ar uzraudzības funkciju, kas saglabājas 

piekritīga Veselības inspekcijai. 

Zāļu valsts aģentūras 
Direktores ZiŅojums

Lai veicinātu darba efektivitāti, ZVA tika veikta 
procedūru un darbinieku noslodzes analīze. 
Secinājumi ļāva veikt jau sen iecerētas izmaiņas 
ZVA  iekšējā funkciju optimizācijā. Tāpēc ZVA 
struktūra tika mainīta divas reizes: 22.09.2009., 
lai nodrošinātu Ministru kabineta reorganizācijas 
rīkojumu, un 22.12.2009., lai veiktu iekšēju 
funkcionālu pārstrukturizāciju. 

Par pamatprincipiem bijām noteikuši seko
jošus:

Ieviest vienas pieturas aģentūras prin cipu 1. 
(klientu apkalpošanas centru).

Iespējami mazināt hierarhijas pakāpes 2. 
iestādes darba procedūrās.
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Izveidot samērīgu līdzsvaru starp pamat3. 
darbības un atbalsta resursiem.

Reģistrācijas lietu procedūru visus pos4. 
mus saglabāt vienas nodaļas ietva
ros, nosakot atbildīgo par procesa 
koordināciju.

Ieviest  principu  katram iesniegumam 5. 
noteikts viens atbildīgais darbinieks par 
procedūru un piesaistīta iespējami labākā 
ekspertu darba grupa.

Iespējami plaši izmantot elektronisku do6. 
kumentu un procedūru vadību. 

Šā otrā reorganizācijas soļa būtība ir ZVA 
iekšēja restrukturizācija,  kas pamatojas uz darba 
procedūru, darbinieku noslodzes, lietderības un 
efektivitātes analīzi. Tā pamatā skāra Humāno 
zāļu reģistrācijas nodaļas restrukturizāciju, 
veidojot tajā sešas funkcionālas darbinieku 
grupas (sektorus), kuru darbinieki vienoti kopēja 
darba uzdevuma izpildei ar noteiktu atbildības 
un uzraudzības sadalījumu. Šādas izmaiņas 
nepieciešamas sakarā ar komplicētām un 
daudzām zāļu reģistrācijas, pārreģistrācijas 
un izmaiņu apstiprināšanas procedūrām gan 
nacionālās, gan  savstarpējās atzīšanas un 
decentralizētās procedūrās. Darba efektivitātes 
veicināšanai tika mainīta arī darba procedūru 
plūsmas organizācija. Reorganizācija tika veikta 
pārdomāti, un  kopējais ZVA štata vietu skaits nav 
palielināts, bet ir pat samazinājies par  deviņiem  
darbiniekiem.

Vērtējot galvenos notikumus, kas ietekmējuši 
iestādes darbību pārskata gadā, vēlos, pirmkārt, 
atzīmēt arvien pieaugošu darba apjomu un 
tā sarežģītību. Savukārt gada darba rezultāti 
vērtējami par labiem.

Gadagrāmatā Jūs varat iepazīties ar ZVA 
darbības rezultātiem 2009. gadā. 

Vēlos izteikt pateicību visiem Zāļu valsts 
aģentūras darbiniekiem par 2009. gadā paveikto. 
Kaut arī atalgojums valsts pārvaldē un konkrēti 
Zāļu valsts aģentūrā tika samazināts, bieži valsts 
pārvaldes darbinieki publiski saņem nepelnītus 

pārmetumus, kas mazina sabiedrības uzticību  
un valsts ierēdņu prestižu, darba uzdevumi ir 
padarīti kvalitatīvi un atbildīgi. Tas liecina par 
iestādes iekšējo kultūru, ētikas principiem un 
darba mīlestību, kas vienmēr ir bijuši mūsu tautas 
tikumi.

Inguna Adoviča
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1. pamatinFormāCija par  
Zāļu valsts aģentūru

Zāļu valsts aģentūra (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.

ZVA darbības mērķis (misija) ir realizēt valsts 
un starptautisko regulējumu farmācijā, lai cilvēku 
un dzīvnieku veselības aprūpē izmantojamās 
zāles un medicīniskās ierīces un to pieejamība 
patērētājam atbilstu noteiktajām prasībām, kā arī 
sniegt objektīvu informāciju par zālēm.

Lai īstenotu misiju, ZVA darbojas šādos 
virzienos: 

1) nodrošināt, ka zāļu reģistrā iekļautas tikai 
efektīvas, drošas un kvalitatīvas zāles, 
veicot zāļu reģistrācijas/pārreģistrācijas 
izmaiņu dokumentācijas ekspertīzi;

2) nodrošināt zāļu ražošanas un izplatī ša
nas uzņēmumu atbilstības pārbaudes, 
sertifikāciju un licencēšanu;

3) monitorēt zāļu lietošanas drošumu, kon
trolēt zāļu kvalitāti un nodrošināt riska 
mazināšanas pasākumus;

4) uzraudzīt zāļu ievešanu, izvešanu, tran
zītu un izplatīšanu valstī, izsniedzot at
ļaujas un apkopojot datus par zāļu pa
tēriņu;

5) nodrošināt zāļu klīniskās izpētes pro
jektu vērtēšanu, izsniegt atļaujas pē
tījumu veikšanai Latvijā un atbilstības 
uzraudzību;

6) veikt medicīnisko ierīču atbilstības no
vērtēšanu un reģistrāciju un lietošanas 
drošības uzraudzību;

7) nodrošināt sabiedrību un profesionāļus 
ar objektīvu, vispusīgu informāciju par 
zālēm, to lietošanu un datu apmaiņu;

8) līdzdarboties Eiropas valstu zāļu aģen
tūru kopējā sistēmā (European medi
cines network), iesaistoties darbu dalī
šanā, ievērojot kopējos standartus un 
procedūras, un sadarboties ar Eiropas un 
starptautiskām organizācijām.
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Zāļu valsts aģentūras 
struktūra
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2.1. Cilvēkiem paredzētās 

zāles

2.1.1. Zāļu reģistrācija

2009.  gadā, vērtējot zāļu dokumentāciju par 
kvalitāti, drošumu un efektivitāti, veiktas vairāk nekā 
2000 ekspertīzes zāļu dokumentācijas vispārējai, 
ķīmiskai un farmaceitiskai, kā arī preklīniskai un 
klīniskai daļai. Par 656 zālēm sagatavoti vērtējuma 

ziņojumi ZVA Zāļu reģistrācijas komisijai lēmuma 

pieņemšanai par zāļu reģistrāciju un pārreģistrāciju 

nacionālajā procedūrā.  Divās procedūrās Latvija 

ir bijusi atsauces valsts. 2009. gadā tika veiktas 

505 reģistrācijas procedūras, 740 pārreģistrācijas 

procedūras. Kopā tika saņemti 628 reģistrāciju 

pieteikumi.

Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem  

samazinājies kopējais  saņemto reģistrācijas pie

teikumu skaits.  

2. Zāļu valsts aģentūras 
Darbības reZultāti

Zāļu reģistrācijas procedūra
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Latvijas Zāļu reģistrā joprojām sa glabājas 
ierastā recepšu  bezrecepšu zāļu attiecība, 2009. 

gadā tikai par dažiem  pro cen tiem  palielinājies 
ierastais recepšu zāļu pārsvars. 

Zāļu pārreģistrācijas procedūra

Saņemtie reģistrācijas pieteikumi
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Reģistrēto recepšu un bezrecepšu zāļu 
attiecība

Izmaiņas reģistrācijas dokumentācijā

2.1.2. Zāļu izplatīšanas atļauju 
izsniegšana

ZVA izsniedz atļaujas narkotisko, psihotropo 

zāļu un prekursoru ievešanai, izvešanai, kā 

arī paralēli importētu un nereģistrētu zāļu 

izplatīšanai.

2009. gadā izsniegtas 2370 atļaujas nere

 ģistrētu zāļu izplatīšanai (tai skaitā 61 atļauja 

nere ģistrētu veterināro zāļu izplatīšanai), 134 

atļaujas atli kušo zāļu krājumu izplatīšanai pēc zāļu 

izslēgšanas no Latvijas Zāļu reģistra. Izsniegtas 

10 prekursoru operatoru  reģistrācijas kartes, 

kā arī 8 atļaujas Latvijā kontrolējamo narkotisko 

vielu, psihotropo vielu un prekursoru I, II un III 

sarakstā iekļauto augu, vielu un zāļu izmantošanai 

medicīniskiem un veterinārmedicīniskiem zināt

niskiem pētījumiem, fizikālo un ķīmisko īpašību 

noteikšanai vai apmācībai. 

Regulāri apkopota un papildināta informācija 

Zāļu reģistrā par zāļu pieejamību un zāļu cenu.

Reizi ceturksnī attiecībā uz narkotisko vielu 

importu un eksportu un reizi gadā attiecībā uz 

narkotisko un psihotropo vielu patēriņu valstī   tiek 

sagatavoti un nosūtīti pārskati Starptautiskajai 

2009.  gadā iesniegtas un izvērtētas 5890 
reģistrētu zāļu dokumentācijas izmaiņas, no tām  
49,8 %  –  I A tipa izmaiņas,  30,2 % – I B tipa 
izmaiņas, 20 %   II tipa izmaiņas.

Pērn saņemti 40 pieteikumi vērtēt produktu 
piederību/nepiederību  pie zālēm, uz  ko ZVA 
sniegusi  atzinumus par produktu statusu. 

Atļaujas paralēli importēto medikamentu 
izplatīšanai
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narkotiku  kontroles komitejai (INCB). Katru 
ceturksni attiecībā uz nelegālo prekursoru apriti un 
reizi gadā attiecībā uz legālo prekursoru apriti tiek 
sagatavoti un iesniegti pārskati Eiropas Komisijai. 

Katru ceturksni tiek apkopoti vairumtirgotāju 
iesniegtā statistiskā informācija par zāļu patēriņu 
un reizi gadā sagatavota publikācija (diska veidā) 
„Zāļu patēriņa statistika”.

2.1.3. Zāļu klīniskie pētījumi

2009. gadā ZVA  iesniegti 68 zāļu klīniskās 
izpētes projektu pieteikumi. Tā kā ar 2009.
gada 1. janvāri darbību beidza Zāļu klīniskās 
izpētes izvērtēšanas komisija, nodaļas darbinieki 
ekspertētos pētījumu projektus prezentēja un par 
to atļaušanu  lēma Klīnisko pētījumu  nodaļas 
sēdēs. Pavisam notika 19 sēdes. Pamatojoties 
uz nodaļas sēžu lēmumiem, 2009. gadā  ZVA 
izsniedza atļaujas 69 klīniskajiem pētījumiem. 
Piecos no atļautajiem pētījumu projektiem 
iesaistīti bērni. Izsniegtas atļaujas 187 būtiskiem 
grozījumiem klīnisko pētījumu protokolos vai citā 
ar izpēti saistītā dokumentācijā. Diviem projektiem 
atļaujas tika izsniegtas ar nosacījumiem, kas saistīti 
ar nepieciešamību  ierobežot pētījumā iesaistāmo 
pacientu populāciju drošības apsvērumu dēļ. 
Vairākos gadījumos kopā ar atļauju pētījuma 
sākšanai sponsoriem un/vai pētniekiem tika sniegti 
ar pacientu drošību saistīti papildieteikumi. Eudra 
CT datubāzē  regulāri tika ievadīta informācija 
par pieteiktajiem zāļu klīniskajiem pētījumiem, 
to atļaušanas laiku, iesniegto būtisko grozījumu 

Izsniegto atļauju skaits narkotisko, psihotropo vielu un prekursoru ievešanai un izvešanai
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apstiprināšanas datumiem, ētikas komiteju 
atzinumiem, kā arī par pētījumu pabeigšanu. 

Atļauto projektu dokumentācijas vērtēšanā 
tika iesaistīti 22 ārštata eksperti; kopā šajā gadā 
veiktas 75 ekspertīzes. 2 eksperti tika iesaistīti 
pirmoreiz.  

Pavisam 2009. gadā Latvijā norisa 243  
pētījumi. Pabeigti 68 projekti, un visas šo projektu 
lietas sagatavotas arhivēšanai.

Atļautos zāļu klīniskās izpētes projektus 
sponsorējušas 40 ārzemju farmācijas firmas. 
Pētījumu organizēšanā un to norises kvalitātes 
nodrošināšanā Latvijā saskaņā  ar sponsoru 
pilnvarojumu  iesaistījušās  pētniecības līgum
organizācijas: Quintiles (12 projekti), ICON 
(7 projekti), Dokumeds (7 projekti), Parexel 
International (4 projekti), Phamaceutical Research 
Associates GmbH (3 projekti), Crown  un Egeen 
(pa 2 projektiem),  Amber CRO, Covance, OCT 
Baltic, IFE Baltic (pa 1 projektam).

Izsniegto atļauju un notiekošo zāļu  klīnisko pētījumu skaits (2006. - 2009. gads)

2009. gadā atļauto klīnisko pētījumu 
sadalījums pa fāzēm
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Veiktas 7 klīnisko pētījumu  labas klīniskās prak
ses atbilstības pārbaudes. Pārbaužu laikā atklātas 

Klīnisko pētījumu centri, kas 2009. gadā 
piedalījušies zāļu klīniskajā izpētē 

Pētījuma centrs Pētījumi

P. Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca 39
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca
           ● Klīniskā slimnīca „Gaiļezers” 
           ● Latvijas Onkoloģijas centrs 
           ● Klīnika „Linezers”       
           ● Klīnika „Biķernieki”      

34
15
13
5
1

Vidzemes slimnīca 16
Daugavpils reģionālā slimnīca 15
Liepājas reģionālā slimnīca 7
Latvijas Jūras medicīnas centrs 7
Veselības centrs 4 6
Rīgas 1. slimnīca 5
VSIA „Piejūras slimnīca” 5
Ventspils slimnīca 5
D. Teterovskas ārstes prakse endokrinoloģijā 5
Bērnu klīniskā universitātes slimnīca 4
VA ”Latvijas Infektoloģijas centrs” Tuberkulozes un plaušu slimību klīnika 4
Privātprakse „MedaD” 4

Citi klīnisko pētījumu centri (kopā 50) 1  3 pētījumi katrā 
centrā

2009. gadā atļauto klīnisko pētījumu sadalījums pa medicīnas nozarēm

gan kritiskas, gan būtiskas un mazāk būtiskas 
neatbilstības. 
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Iesaistoties elektroniskajā zāļu blakņu datu 

apmaiņas sistēmā EudraVigilance, tika nosūtīti 

drošības ziņojumu saņemšanas apstiprinājumi 

tām farmācijas firmām, kuras atbilstoši vietējām  

normatīvajām prasībām  bija iesūtījušas drošības 

ziņojumus EudraVigilance datubāzes klīnisko 

pētījumu modulī, norādot ZVA adresi.

ZVA iesaistījās Latvijā plānota klīniskā pētījuma 

dokumentācijas  vērtēšanas starpvalstiskajā brīv

prātīgajā harmonizācijas procedūrā, kopā ar 10 

dalībvalstu ekspertiem saskaņojot viedokļus par 

multicentriskā pētījuma farmaceitiski  ķīmiskajiem, 

pirmsklīniskajiem un klīniskajiem aspektiem gan 

elektroniskā infor mācijas apmaiņas ceļā, gan arī 

telekonfe rencēs.     

Klīnisko pētījumu nodaļas darbinieki ar Zāļu 

izplatīšanas infor mācijas nodaļu saskaņoja 

klīniskajos pētījumos izmantojamo narkotisko zāļu 

ievešanas pie teikumus. 

ZVA reģistrēto zāļu lietošanas  novērojumu 
skaits (2006. - 2009. gads) 

Pārskata gadā saņemti un vērtēti 4 lietošanas 
novērojumu pieteikumi, no kuriem 3 tika reģistrēti 
ZVA. ZVA mājaslapā (www.zva.gov.lv) pieejamais 
reģistrēto lietošanas novērojumu saraksts attiecīgi  
tika regulāri aktualizēts.

2.1.4. Zāļu blakņu uzraudzība un 
riska mazināšana

2009. gadā ZVA saņēmusi 160 ziņojumus par 
novērotām zāļu blaknēm (ZB), kas, salīdzinot ar 
2008. gadu, nedaudz mazinājies, tomēr kopējā 
tendence neliecina par ziņošanas aktivitātes 
būtisku  mazināšanos. Visi ziņojumi tiek 
ekspertēti.

Lai sekmētu apkopotu zāļu drošuma datu 
starptautisku pieejamību un vērtēšanu, Zāļu 
blakusparādību monitoringa nodaļa iesaistīta 
starptautiskā elektroniskā zāļu blakņu datu 
apmaiņas sistēmā EudraVigilance, kurā ievada 
Latvijas blakņu ziņojumus.  Blakņu ziņojumi regu
lāri tiek ievadīti arī Pasaules Veselības organi
zācijas blakņu ziņojumu datubāzē Vigibase.

Kopējais ZBP ziņojumu skaits (2006. - 2009. 
gads) 
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ZVA turpina pilnīgot zāļu reģistrācijas 
procesā nepieciešamo reģistrācijas apliecības 
īpašnieka (RAĪ) izveidotās farmakovigilances 
sistēmas vērtēšanu, kā arī uzkrāj zināšanas 
farmakovigilances inspekciju veikšanas uz
sākšanai. 

ES darba dalīšanas ietvaros 2009. gadā  
Eiropas Kopienas vajadzībām  (Periodic Safety 

Update Reports) veikta divu periodiski atjau nināto 
drošuma ziņojumu vērtēšana. 

Sākts apjomīgs darbs – 2009. gadā ieviesta 
uz ES ieteikumiem balstītas zāļu drošuma 
informācijas harmonizēšana zāļu reģistrācijas 
dokumentācijā. 2009. gadā 5 grupu preparātiem  
saistībā ar 5 konkrētām zāļu blaknēm  pieprasīts 
grozīt  dokumentāciju.  

ZVA darbojas konsultatīva Zāļu blakus
parādību uzraudzības ekspertu padome, kuras 
darbību, izvirzot jautājumus, kas  iekļaujami sēžu 
darba kārtībā, koordinē Zāļu blakusparādību  
monitoringa nodaļa. Pārskata periodā notika 
sešas padomes sēdes. 

Notiek 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 veikta 8 RAĪ iesniegtu zāļu lietošanas riska 
mazināšanas izglītojošu materiālu eks pertīze.

Notiek regulāra sadarbība ar Latvijas 
Infektoloģijas centru vakcinācijas/vakcīnu blakņu 
uzraudzībā. 

Pārskata periodā saskaņotas 11 „Vēstules 
veselības aprūpes speciālistam”. ZVA mājaslapā 
pastāvīgi publicēta zāļu drošuma informācija 
ārstiem, farmaceitiem  un sabiedrībai. Publicēšanai 
sagatavoti 13 Eiropas Zāļu aģentūras un 3 ZVA 
paziņojumi. Zāļu drošuma un riska mazināšanas 
jautājumi tiek aktualizēti ZVA izdevumā „Cito!”. 

2.1.5. Zāļu kvalitātes kontrole

2009. gadā Zāļu ekspertīzes laboratorijā veik
tas 114 zāļu paraugu analīzes. Analīzes gaitā tika 
pārbaudīti apmēram 611 kvalitātes rādītāji. Pēc 
aptieku pieprasījumiem tika pagatavots 361 titrēts 
šķīdums, indikators un reaktīvs.

Informācija par zāļu lietošanas drošumu ZVA mājaslapā
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Pēc Latvijas Televīzijas pieprasījuma tika veikta 
viena nelegālā produkta ķīmiskā ekspertīze. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 
304 „Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles 
kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatper
sonas 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 farma kopejas 
prasībām. 2009. gadā tika atlasīts un testēts 131 
attīrītā ūdens paraugs.         

2009. gada 15. jūlijā Latvijas Nacionālais akre
di tācijas birojs akreditēja Zāļu ekspertīzes labo
ratoriju saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 17025:2005. 
standarta prasībām zāļu, veterināro zāļu un aktīvo 
vielu fizikālā un fizikāl ķīmiskā testēšanā; attīrītā 
ūdens fizikālā testēšanā. Akreditācija piešķirta 
līdz 2013. gada 14. jūlijam.    

2.2. veterināro zāļu 
reģistrācija un drošuma 
uzraudzība

2009. gadā vērtēti 53 pieteikumi ES centralizēti 
reģistrēto veterināro zāļu lietošanas instrukciju, 
zāļu aprakstu un marķējuma tekstu lingvistiskai 
pārbaudei. 

2009. gadā, vērtējot iesniegto dokumentāciju, 
veiktas šādas reģistrācijas procedūras:

9 veterināro zāļu reģistrācijas savstar•	
pējās atzīšanas procedūrā, 12 veterināro 
zāļu reģistrācijas decentralizētajā proce
dūrā un 3 veterināro zāļu reģistrācijas 
nacionā lajā reģistrācijas procedūrā;

63 veterināro zāļu pārreģistrācijas nacio•	
nā lajā reģistrācijas procedūrā un 10 ve
terināro zāļu pārreģistrācijas savstar pējās 
atzīšanas procedūrā;

352 izmaiņas veterināro zāļu reģistrā cijas •	
procedūrās;

17 veterinārās zāles izslēgtas no LR •	
Veterināro zāļu reģistra dažādu iemeslu 
dēļ (veterināro zāļu reģistrācijas aplie
cības termiņa beigšanās; veterināro 
zāļu anulēšana saskaņā ar  reģistrācijas 
apliecības īpašnieka lūgumu).

2.3. medicīnisko ierīču 
atbilstības novērtēšana un 
reģistrācija, drošuma un 
klīniskās izpētes uzraudzība 

2009. gada 1. oktobrī ZVA darbu sāk Medi
cīnisko ierīču novērtēšanas nodaļa (MINN), kas 

2009. gadā veiktās veterināro zāļu 
reģistrācijas procedūras
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2009. gada
IV ceturksnis

Latvijas Republikā ražotu medicīnisko ierīču reģistrācijas dokumentācijas ekspertīze 1

CE nemarķētu medicīnisko ierīču reģistrācijas dokumentācijas ekspertīze 2

Speciāli piegādātu medicīnisko ierīču dokumentācijas ekspertīze atļaujas izsniegšanai 

Paziņošanas procedūrā iesniegtās informācijas ievietošana datubāzē LATMED 462

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

28

MI turētāju sniegtās informācijas par pirmās un otrās drošības grupas medicīnisko ierīču 
lietošanas pārmaiņām ievadīšana datubāzē LATMED 

20

Vigilances sistēmas ietvaros saņemto ziņojumu pieņemšana, informācijas analīze, 
apstrāde, datu ievadīšana datubāzē LATMED

53

Neatbilstošu Latvijā ekspluatācijā esošu medicīnisku ierīču identificēšana un drošības 
pasākumu veikšana.

4

Medicīnisko ierīču klīniskās izpētes atļaujas saņemšanai iesniegtās dokumentācijas 
ekspertīze

1

Medicīnisko ierīču (MI) atbilstības vērtēšana un reģistrācija, lietošanas drošuma uzraudzība un 
klīniskā izpēte 2009. gadā

Latvijas Republikā izsniegto medicīnisko 
ierīču reģistrācijas apliecību skaits

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



Zāļu valsts aģentūras PuBlIsKaIs  PārsKats 2009

19

pārņēmusi daļu funkciju no likvidētās Veselības 
statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūras. 
MINN funkcijas ir veikt medicīnisko ierīču 
atbilstības vērtēšanu un reģistrāciju, veidot un 
uzturēt medicīnisko ierīču datubāzi, nodrošināt 
medicīnisko ierīču lietošanas drošības uzraudzību, 
kā arī izsniegt atļaujas medicīnisko ierīču klīnisko 
pētījumu veikšanai un uzraudzīt to norisi. 

2009. gadā Latvijā reģistrētas 117 medicīniskās 
ierīces.

2009. gadā saņemti 3300 paziņojumi par 

medicīnisko ierīču laišanu apgrozībā Latvijas 
Republikā.

Regulāri sniegtas konsultācijas klientiem 
par medicīnisko ierīču reģistrācijas, notifikācijas 
kārtību, dokumentu noformēšanu un normatīviem 
aktiem, kas regulē konkrēto jomu, savas 
kompetences ietvaros. 

Tiek nodrošināta informācijas apmaiņa 
ar ES dalībvalstu kompetentām institūcijām 
medicīnisko ierīču drošības, robežproduktu un 
citos jautājumos. 
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3.1. Farmaceitiskās darbības 
atbilstības novērtēšana

2009. gadā tika veiktas 17 zāļu ražošanas/
importēšanas uzņēmumu pārbaudes (inspekcijas) 
un 2 līgumu vērtēšanas (saistītas ar licenču 
pārreģistrēšanu), kas kopskaitā bija 66 cilvēk
dienas – no tām 6 zāļu ražošanas uzņēmumi 
bija valstīs, kas neatrodas Eiropas ekonomiskajā 
zonā, bet 1 inspekcija bija saistīta ar aktīvo 
vielu ražošanas pārbaudi, kas tika veikta pēc 
paša ražotāja lūguma. Inspekcijās ražošanas 
uzņēmumos tika atlasīti 12 produkta paraugi. 
Šā gada laikā zāļu ražošanas/importēšanas 
uzņēmumiem tika izsniegti 13 labas ražošanas 
prakses sertifikāti, to vidū par 2 aktīvajām vielām.

2009. gadā saistībā ar zāļu un veterināro zāļu 
lieltirgotavu atbilstības vērtēšanu, kā arī zāļu 
lieltirgotavu labas izplatīšanas prakses pārbaudi 
tika veikts vairāk pārbaužu nekā 2008. gadā. 

Realizējot šo funkciju, Farmaceitiskās darbības 
atbilstības novērtēšanas nodaļas (FDANN) 
darbinieki veica 27 pārbaudes zāļu lieltirgotavās 
un  22 pārbaudes veterināro zāļu lieltirgotavās.

2009. gadā veikto pārbaužu apjoms bija 114 
cilvēkdienas. 

3.2. ārstniecības iestāžu 
vērtēšana

No 2009. gada 1. oktobra  ZVA ir jauna dar bības 
joma –  ārstniecības iestāžu asins kabinetu, asins 
sagatavošanas nodaļu un Valsts asinsdonoru 
centra atbilstības vērtēšana. Bez tam jāveic arī 

audu, šūnu, orgānu ieguves un glabāšanas centra 
atbilstības vērtēšana un uzraudzība. FDANN 
darbinieki piedalījās darbā pie attiecīgo normatīvo 
aktu grozījumu izstrādes un precizēšanas. 

Veikta 1 inspekcija slimnīcas asins kabinetā.

2009. gadā sākta informatīva sadarbība ar 
komersantiem par atbilstības vērtēšanu centriem, 
kas plāno veikt darbības ar cilmes šūnām, kuras 
varētu būt klasificējamas pēc jaunieviestās 
terapijas zāļu izgatavošanas atbilstoši Regulai Nr. 
1394/2007. 

3.3. Farmaceitiskās un 
veterinārfarmaceitiskās 
darbības uzņēmumu 
licencēšana

2009. gadā Farmaceitiskās darbības 
uzņēmumu licencēšanas nodaļā saņemts un 
vērtēts 1051 licencēšanai iesniegts iesniegums 
un tam pievienotie dokumenti, kuri vērtēti saskaņā 
ar normatīvo aktu prasībām, sniegtas 237 
atbildes vēstules, veikta atbilstības novērtēšana 
154 farmaceitiskās un veterinārfarmaceitiskās 
darbības uzņēmumos, pārreģistrētas un farma
ceitiskās darbības uzņēmumiem izsniegtas 360 
speciālās atļaujas (licences) farmaceitiskai un 
veterinārfarmaceitiskai darbībai (322 – aptiekām, 
29 – zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavām, 9 – zāļu 
un veterināro zāļu ražošanas uzņēmumiem). 

3. FarmaCeitiskās Darbības 
uZŅĒmumu un ārstnieCības 
iestāŽu novĒrtĒŠana
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4.1. Zāļu valsts aģentūras 
(Zva) budžeta finansējums un 
tā izlietojums (ls)

Nr. 
p.k. Finansiālie rādītāji

Budžeta
izpilde

(faktiskā izpilde)
2008. gads

Pārskata gadā (2009. gads)

Apstiprināts
 likumā

Faktiskā   
izpilde

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 
(kopā) 4 486 631 4 540 000 5 455 975

1.1. Dotācijas     29 676
1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi
4 456 955 4 540 000 5 455 975

2. Izdevumi (kopā) 2 551 108 4 479 205 2 397 115
2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 2 362 763 4 118 205 2 244 482
2.1.1. Kārtējie izdevumi 2 362 763 4 118 205 2 244 482
2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem    188 345    361 000    152 633 

4.2. publiskā iepirkuma 
un saimnieciskās darbības 
nodrošināšana

ZVA iepirkumu komisija 2009. gadā izsludināja 
16 iepirkuma procedūras. Visās izsludinātās 
un veiktās publiska iepirkuma procedūrās tika 
noslēgti piegādes un pakalpojuma līgumi. Visi 
iepirkumi, kas ir lielāki par 1000 latiem, bet mazāki 
par 10 000 latiem, tika izskatīti Iepirkumu komisijas 
sēdēs, veicot to protokolēšanu un kolektīvu 
lēmumu pieņemšanu.

Nozīmīgākās iepirkuma procedūras:

lietvedības dokumentu sistēmas jaunākās •	
versijas piegāde,  papildināšana ar 
personāla pārvaldības moduļiem un 
programmatūras licenču iegāde;

poligrāfisko pakalpojumu sniegšana;•	
saimniecības preču piegāde;•	
biroja tehnikas iekārtu izejmateriālu, •	
palīgmateriālu un rezerves daļu iegāde;

interneta pieslēguma nodrošinājums.•	

4.3. sadarbība ar valsts 

pārvaldes iestādēm 

normatīvo aktu izstrādē

2009. gads iezīmējās ar vairāku ZVA būtisku 
normatīvo aktu projektu caurskatīšanu, ana
lizēšanu un grozījumu priekšlikumu sagatavošanu. 
Sadarbojoties ar valsts pārvaldes iestādēm, ZVA 
tika izskatīti vairāki normatīvo aktu projekti: 

noteikumu projekts „Grozījumi Ministru •	
kabineta 2006. gada 18. jūlija noteikumos 

 
4. Zāļu valsts aģentūras  
vispārĒjā pārvalDība
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Nr. 600 “Veterināro zāļu reģistrēšanas 
kārtība””;

noteikumu projekts „Grozījumi Ministru •	
kabineta 2006. gada 17. janvāra 
noteikumos Nr. 61 „Noteikumi par Zāļu 
valsts aģentūras publisko maksas 
pakalpojumu cenrādi””;

noteikumu projekts „Grozījumi Ministru •	
kabineta 2004. gada 7. decembra 
noteikumos Nr. 1006 “Zāļu valsts 
aģentūras nolikums””;

noteikumu projekts „Grozījumi Ministru •	
kabineta 2005. gada 27. decembra 
noteikumos Nr. 1037 “Noteikumi par 
cilvēka asiņu un asins komponentu 
savākšanas, testēšanas, apstrādes, 
uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes 
un drošības standartiem un kompensāciju 
par izdevumiem zaudētā asins apjoma 
atjaunošanai”” u.c. 

ZVA piedalījās arī jaunu normatīvo aktu 
caurskatīšanā un priekšlikumu sagatavošanā, 
piemēram,

„Publisko aģentūru likumprojekts”; •	

„Noteikumu projekts par Farmaceitiskās •	
un veterinārfarmaceitiskās darbības 
licencēšanas kārtību”;

„Noteikumu projekts par zāļu klīniskās •	
izpētes un lietošanas novērojumu 
veikšanas kārtību, pētāmo zāļu 
marķēšanu un kārtību, kādā tiek vērtēta 
zāļu klīniskās izpētes atbilstība labas 
klīniskās prakses prasībām”. 

4.4. personāls un 
personālvadība

Personālvadības funkcijas nodrošinājumu  
ZVA veica Sekretariāts, risinot personālvadības 
jautājumus, nodrošinot personāla piesaistes, 
atlases, vērtēšanas un attīstīšanas darba pro

cesus, kā arī kārtojot ar personāla jautājumiem 
saistīto dokumentāciju.

2009. gadā notika Veselības ministrijas 
padotības iestāžu reorganizācija, pēc kuras ZVA 
bija jānodrošina jaunu funkciju  izpilde. Pārņemto 
funkciju izpilde tika nodrošināta, nepalielinot 
kopējo ZVA  strādājošo skaitu. 2009. gada beigās 
ZVA strādāja 143 nodarbinātie, no tiem 65 ierēdņi 
un 78 darbinieki. Konkrētu dokumentu zinātnisko 
ekspertīžu veikšanai papildus tika piesaistīti arī 
ārštata eksperti. Attēlā atspoguļots strādājošo 
skaits no 2004. līdz 2009. gadam. 

Vidējais strādājošo vecums ir 41 gads, 88% 
kolektīva ir sievietes. 

2009. gada personāla mainības koeficients 
bija 18%. Lai gan no personālvadības viedokļa 
tas nav mazs, jāatzīst, ka šajā gadā koeficients 
atspoguļoja valstī notiekošo valsts pārvaldes 
reformu, kuras dēļ bija nepieciešams samazināt 
strādājošo skaitu. 

Lai veiksmīgi pildītu ZVA noteiktās funkcijas, 
nepieciešami izglītoti, kompetenti un augsti 

ZVA strādājošo skaits (2006. - 2009.gads)
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kvalificēti speciālisti. 79% ZVA strādājošo ir ar 
augstāko izglītību, no tiem septiņiem ierēdņiem 
ir doktora grāds un vienam – habilitētā doktora 
grāds. 

2009. gadā ZVA strādājošie kvalifikācijas 
celšanas nolūkā apmeklējuši 321 pasākumu, no 
tā 52 starptautisku organizāciju rīkotas mācības, 

ZVA ierēdņu un darbinieku sadalījums pa 
vecumgrupām

Strādājošo sadalījums pēc izglītības

Strādājošo kvalifikācijas celšana

seminārus, forumus. Korupcijas no vēr šanas plāna 
ietvaros 96 ierēdņi un darbinieki  noklausījās 
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semināru par interešu konflikta novēršanu un 
ētikas normām valsts pārvaldē.

Darba organizācijas jaudas palielināšanai 40 
strādājošie ar „Exigen Services Latvia” starpnie
cību apguva ZVA esošo informācijas tehno
loģiju novitātes un programmas Lotus Notes 
8.5 izmantošanas iespējas, ZVA informācijas 
sistēmas (ZVAIS) jaunos procesus apguva 26 
strā dājošie, un 42 ierēdņi/darbinieki apguva 
elektroniskā formātā iesniegto zāļu reģistrācijas 
dokumentāciju programmā EURS is Yours.  

ZVA vadošie darbinieki noklausījās semināru  
„Stratēģijas izstrādāšana, izmantojot LVK (līdz
svarotās vadības kartes) metodi” un piedalījās 
ZVA stratēģijas izstrādē. 

2009. gadā liels darbs veikts, lai programmas 
Lotus Notes elektroniskajā vidē ieviestu jaunu 
personālvadības sistēmu, kas nodrošina visu ZVA 
personāla dokumentu sagatavošanu, reģistrēšanu 
un glabāšanu elektroniskā veidā, piesaistot 
informāciju pie katra darbinieka kartītes. Lai 
nodrošinātu ZVA personāla iekšējo komunikāciju, 
izveidots ZVA intranets.

4.5. iekšējās kontroles 
sistēma

ZVA iekšējās kontroles sistēma izveidota un 
darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 
19. augusta noteikumiem Nr. 466 „Noteikumi 
par iekšējās kontroles sistēmas izveidošanas 
pamatprasībām”.

ZVA iekšējās kontroles sistēma detalizēti 
atspoguļota ZVA kvalitātes vadības sistēmā, kur 
apkopotas ZVA izstrādātās un regulāri aktualizētās 
darbības procedūras, darba dokumentācijas 
standartveidlapas, kā arī ZVA darbību 
reglamentējošie iekšējie un ārējie normatīvie akti 
un dokumenti. 

2009. gadā tika veikti četri pamatdarbības 
procesu auditi, pēc kuriem  secināts, ka uzrau
dzības kontroles sistēma būtiskajos aspektos 
sasniedz savu mērķi. 

Pēc auditiem sniegtie ieteikumi saistīti ar 
izmaiņu veikšanu ZVA informācijas sistēmās, lai 
pēc iespējas tiktu saīsināts procesu izpildes laiks 
un labāk varētu izsekot darbību veikšanas gaitai.

2009. gadā veikti būtiski uzlabojumi iekšējās 
kontroles sistēmā pretkorupcijas organizatorisko 
pasākumu kontekstā:

2009. gadā tika organizēti divi semināri, •	
ko vadīja Korupcijas novēršanas un 
apkarošanas biroja (KNAB) darbinieki. 
Pretkorupcijas mācībās pie dalījās 96 
ierēdņi un darbinieki;

aktualizēts Ētikas komisijas reglaments;•	

izstrādāts ikgadējs iepirkumu plāns;•	

ieviests intranets;•	

sadarbībā ar KNAB darbiniekiem vērtēta •	
zāļu reģistrācijas procedūra iespējamā 
korupcijas riska kontekstā, analizēti 
procesi, veiktas pārrunas, vērtēts un 
analizēts korupcijas risks.

4.6. kvalitātes un risku 

vadība

Kvalitātes vadības sistēma ZVA izveidota, 
lai nodrošinātu sniegto pakalpojumu atbilstību 
normatīvo aktu prasībām un klientu interesēm.

ZVA pastāvīgi pilnīgo ieviesto kvalitātes va
dības sistēmu, ņemot vērā gan grozījumus 
normatīvajos aktos, gan arī organizācijas 
strukturālās izmaiņas.

Tā kā  2009. gads visā valsts pārvaldē,  arī 
ZVA, notika nozīmīgas strukturālas pārmaiņas, 
2009. gada pēdējā ceturksnī tika apzinātas visas 
veicamās izmaiņas ZVA izveidotajā kvalitātes 
vadības sistēmā, kuras plānots īstenot līdz 
2010. gada rudenim, kad notiks ZVA vērtēšana 
benčmārkinga ietvaros (ZVA salīdzināšana ar 
citām organizācijām un mācīšanās no šās salī
dzināšanas rezultātiem). 
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4.7. informācijas tehnoloģijas

2009. gadā ir būtiski uzlabota ZVA IT 
atbalsta procesi, atjaunojot vai no jauna ieviešot 
informācijas sistēmas: ZVA informācijas sistēmas 
uzlabošana, grāmatvedības programmatūras 
no maiņa, lietvedības programmatūras uzlabo
šana, personālvadības sistēmas ieviešana, ZVA 
mājaslapas interfeisa uzlabošana, Zāļu reģistra 
elektro niskās versijas sagatavošana pub licē
šanai Eiropas Savienības centrālajā zāļu re ģistrā 
EudraPharm, ieviesta jauna elektronisko reģistrā
cijas dokumentu apstrādes informācijas sistē ma, 
pārņemts Medicīnisko ierīču reģistrs no Veselības 
statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģen
tūras un veikti nepieciešamie uzlabojumi. 

4.8. sadarbība ar starptau

tiskajām organizācijām

Pastāvīgi Zāļu valsts aģentūra

piedalās Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) •	
valdes darbā un  EMA komitejās un darba 
grupās;

piedalās Eiropas Komisijas komitejās un •	
darba grupās;

piedalās Eiropas Oficiālo medikamentu •	
kvalitātes kontroles laboratoriju tīkla 
aktivitātēs; 

sadarbojas ar Eiropas Padomi;•	
sadarbojas ar Igaunijas un Lietuvas zāļu •	
aģen tūru  zāļu uzraudzības jautā jumos;

sadarbojas ar Eiropas ekonomiskās tel•	
pas valstīm zāļu blakņu infor mā cijas 
jomā;

sadarbojas ar Eiropas Savienības dalīb•	
valstu zāļu aģentūrām;

piedalās Farmācijas inspekciju sadarbī•	
bas shēmas komitejas sanāksmēs;

piedalās starplaboratoriju testēšanā, •	
ko organizē Starptautiskā farmaceitu 
fe derācija un Eiropas Medikamentu 

kvalitātes kontroles direktorāts;

sadarbojas ar Pasaules Veselības organi•	
zācijas Upsalas Monitoringa centru.

2009. gada nozīmīgākie starptautiskie 
projekti

2009. gada 26. martā tika parakstīts •	
Eiropas Zāļu aģentūras un ZVA 
konfidencialitātes līgums, kas saistīts 
ar konfidencialitātes normu ievērošanu, 
sniedzot konsultācijas par zālēm, kas 
satur ģenēriski modificētus organismus.

2009. gada 11. augustā tika parakstīts trīs •	
Baltijas valstu zāļu aģentūru līgums par 
Baltic Package guidelines, kas paredz 
vienotu trīsvalodīgu iesaiņojumu zālēm, 
kuras paredzēts izplatīt Baltijas valstīs.

Farmaceitiskās darbības atbilstības •	
novērtēšanas nodaļas labas ražošanas 
prakses un labas klīniskās prakses 
inspektori veikuši 6 pārbaudes: Krievijā 
(2 ražotnēs), Ukrainā (1 ražotnē veiktas 2 
inspekcijas), Turcijā (1 ražotnē) un Indijā 
(1 ražotnē).

Klīnisko pētījumu nodaļas kvalificēts •	
darbinieks piedalījās divās EMA iero
sinātās klīnisko pētījumu labas klīniskās 
prakses inspekcijās, kas saistītas ar 
zāļu centralizēto reģistrāciju, un vienā 
inspekcijā, kas saistīta ar zāļu reģistrāciju 
decentralizētajā procedūrā, kopā ar citu 
dalībvalstu inspektoriem apmeklējot 
pētījumu centrus Sanktpēterburgā, 
Kijevā, Bratislavā, Rīgā un Sandjego.

Zāļu ekspertīzes laboratorija bija iesaistīta •	
centralizēti reģistrētu zāļu kvalitātes 
kontroles programmā, testējot vienu 
produktu.

Lai gatavotos farmakovigilances inspek•	
ciju sākšanai Latvijā, pēc Nīderlandes 
Zāļu aģentūras vadības uzaicinājuma 
Zāļu blakusparādību monitoringa no
daļas eksperts piedalījās farmakovigilan
ces inspek cijā novērotāja statusā 
Nīderlandē. 
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Ikdienas komunikācijai ar sabiedrību (plaš
saziņas līdzekļiem)  tiek izmantotas preses relīzes 
formāts. Pārskata gada laikā šādā veidā saga
tavota informācija par zāļu drošuma jautājumiem, 
zāļu apgrozījumu, stingrākiem noteiku miem  
medikamentu reklamēšanā,  elektronisko ie
spēju noskaidrot zāļu pieejamību u.c. Plaš
saziņas līdzekļiem nosūtītas un ZVA  mājaslapā  
www.zva.gov.lv ievietotas 40 preses relīzes. 

Reaģējot uz klientus, plašsaziņas līdzekļu 
pārstāvjus interesējošiem jautājumiem, tika 
sagatavotas atbildes, skaidrojumi un komentāri. 

ZVA vārds drukātajos plašsaziņas līdzekļos 
parādījies 70 reizes. 

Katru gadu klientu viedokļa izzināšanai par 
ZVA darba kvalitāti un rezultivitāti tiek veikta 
klientu aptauja, kurā jautājumi sagrupēti pa 
blokiem: sadarbība ar ZVA, ZVA pakalpojumu  
kvalitāte, informācijas pieejamība. Apkopotie 
rezultāti liecina, ka kopumā ZVA vērtēta pozitīvi. 

Viens no nozīmīgākajiem informatīvajiem  

instrumentiem un informācijas avotiem klientiem, 

veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem 

ir ZVA mājaslapa. 2009. gadā vidējais mēneša 

apmeklējumu skaits bija 13 000 – 15 000. 2009. 

gadā turpinājās mājaslapas vizuālā un saturiskā 

pārbaude, padarot to lietotājiem ērtāku un 

pilnīgāku. 

Klientu viedokļa izzināšanai ZVA mājaslapā 

www.zva.gov.lv izveidota sadaļa „Atsauksmes 

un jautājumi”, kur iespējams uzdot interesējošus 

jautājumus. 2009. gadā tika sagatavotas atbildes 

uz 295 jautājumiem. 

Klientu viedokļa izzināšanai ZVA  mājaslapā 

www.zva.gov.lv pārskata gadā ievietotas 5 

aptaujas:

Vai Jūs iegādātos zāles ārpus licencētas •	
aptiekas (internetā, “no rokas” un citur),  

nezinot, vai šīs zāles ir kvalitatīvas un vai 

tās nav viltojums? 

Vai atbalstāt zāļu izsniegšanas kārt ības •	
maiņu no bezrecepšu uz recepšu, lai 

5. komunikāCija ar sabieDrību



Zāļu valsts aģentūras PuBlIsKaIs  PārsKats 2009

27

novērstu to lietošanas risku aprei
bināšanās nolūkā?

Vai Jūs atbalstītu, ka zāļu klasifikācijas •	
apzīmējums Pr. II (speciālists) 
turpmāk tiktu piemērots tikai īpašos 
gadījumos, ja drošuma apsvērumu 
dēļ jāierobežo zāļu izrakstīšana, un 
tas netiktu piemērots, ja zāļu aprakstā 
ir minēti lietošanas ierobežojumi?

Vai uzskatāt, ka “Cito!” sniedz noderīgu •	
informāciju veselības aprūpes speciā
listiem?

Vai Jūs izmantotu LR Zāļu reģistru CD •	
formātā, ja tas būtu pieejams kopā ar 
grāmatu, ko ik gadu izdod Zāļu valsts 
aģentūra?

Būtisku aktualizētu informāciju par zāļu un 
medicīnas ierīču lietošanas drošumu un nepie
ciešamiem riska mazināšanas pasākumiem  
veselības aprū pes speciālistiem sniedz ZVA  
izdevums “Cito!”. “Cito!” ir Starptautiskas 
neatkarīgo biļetenu biedrības (ISDB) loceklis. 

2009. gadā tika sagatavoti šādi iespieddarbi:

Trīs informatīvi izdevumi ārstiem, farmaceitiem un citām ārstniecības personām 
par zālēm „Cito!”

5000 eksemplāru

Latvijas Republikas Zāļu reģistrs 1000 eksemplāru

Latvijas Republikas Veterināro zāļu reģistrs (pirmais izdevums) 600 eksemplāru

Zāļu patēriņa statistika (CD) 60 eksemplāru

ISDB ir starptautiska organizācija, kas apvieno no 
farmācijas industrijas neatkarīgus izdevumus par 
ārstniecību un zālēm.  
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Zāļu valsts aģentūras (ZVA) darba plāns 2010. 
gadam  apstiprināts Latvijas Republikas Veselības 
ministrijā 2010. gada 15. martā. 

Ņemot vērā noteiktās funkcijas un galvenos 
darbības virzienus, darba plānā noteikti konkrēti 
uzdevumi katrai struktūrvienībai un ZVA kopumā. 
Lai nodrošinātu plānoto darbu kvalitatīvu izpildi, 
būtiski sakārtota likumdošanas bāze, skaidras 
un racionālas apstiprinātās darba proce dūras, 
atbilstošu resursu pieejamība, kā arī ZVA  nā
kotnes attīstības ilglaika stratēģija sabied rī bas 
veselības aizsardzības kopējā sistēmā. 

Papildus ZVA pamatdarbam, par prioritā-
riem uzdevumiem 2010. gadā plānoti šādi:

Izstrādāt ilglaika stratēģiju 2011.   2015. •	
gadam.

Pastāvīgi mainīgas aktualizētas likumdo•	
šanas ieviešana, nosakot atbilstošas 
racio nālas darba procedūras, skaidri 
de fi nējot procesa īpašniekus, darbu sa
dalījumu un atbildīgos. 

Pilnībā nodrošināt reorganizācijas •	
gaitā pārņemto funkciju izpildi, veicot 
darbinieku papildapmācības, veidojot 
racionālas procedūras un integrējot 
tās ZVA kvalitātes sistēmā, konstruktīvi 
sadarbojoties ar jaunajiem klientiem.

ZVA aktīvāka iesaistīšanās zāļu sav•	
starpējās atzīšanas un decentralizētā re
ģistrācijas procesā kā atsauces valstij.

Aktīva ZVA iesaistīšanas arī citos starp•	
tautiskos darba dalīšanas projektos 
(drošuma informācijas vērtēšana, zāļu 
kvalitātes kontrole, pediatrijas datu 
vērtēšana, vadlīniju izstrāde).

ZVA speciālās programmatūras ZVAIS •	
pilnīgošana un aktualizēšana, klientu 
speciālu prasību izpildes nodrošināšana 
iespēju robežās, informācijas publiskās 
sadaļas papildināšana.

Aktīvi iesaistīties eveselības projektā;   •	
ereceptes apakšprojekta izstrāde. 

Nodrošināt reģistrācijas dokumentācijas •	
iesniegšanas iespējas noteiktā elektro

niskā formātā (eCTD) humānajā sektorā 

un jebkādā elektroniskā formā vete

rinārajā sektorā, kā arī papla šināt klien

tiem iespējas dokumentu iesnieg šanai 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 

og 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 pār•	
baudes procesu ar Kanādu par labu 

ražošanas praksi.

Sagatavoties un nodrošināt dalībvalstu •	
pārstāvju benčmārkinga vizīti (auditu) 

ZVA 2010. gada septembrī. 

Stiprināt starpinstitūciju sadarbību •	
un kontaktus ar profesionālām ārstu, 

veterinār ārstu un farmaceitu asociācijām, 

akadē miskām un zinātniskām institūcijām, 

kā arī ar sabiedrību.

Turpināt uzlabot ZVA mājaslapas tehnis•	
kās iespējas un saturu, paplašināt komu

nikā cijas iespējas interneta vidē. 

6. Zāļu valsts aģentūras  
2010. GaDa attīstības prioritātes
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pielikums 

struktūrvienību funkciju 

sadalījums

sekretariāts

Veic  personāla plānošanu, atlasi un uz•	
skaiti.

Organizē darba tiesisko attiecību nodi•	
bināšanu 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 procesu •	
un dokumentu pārvaldības sistēmu 
iestādē.

Nodrošina klientu apkalpošanu, snie dzot •	
informāciju par funkciju izpildes nodro
šināšanas procesiem, atbilstošu doku
mentu pieņemšanas un izsniegšanas 
kārtību.

Veic atsevišķas vadības deleģētās ad•	
ministratīvās funkcijas atbilstoši Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma prasībām.

Nodrošina bibliotēkas darbību.•	

Veic arhīva pārvaldību.•	

Nodrošina informācijas uzturēšanu un •	
atjaunošanu Latvijas Republikas Zāļu 
reģistra datubāzē.

Grāmatvedības nodaļa

Kārto finanšu uzskaiti.•	

Apkopo informāciju par saimnieciskajiem •	
darījumiem.

Sagatavo un iesniedz pārskatus un de•	
klarācijas.

 Nodrošina grāmatvedības procesu iekšējo •	
kontroli  pār materiālo,   darbaspēka, fi
nanšu resursu izmantošanu.

Nodrošina stratēģisko un īstermiņa finan•	
šu plānošanu.

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 starp•	
niecību sniedz informāciju par ZVA 
kompetencē esošo nozares politiku un 
ZVA darbību.

Zāļu izplatīšanas informācijas 
nodaļa

Veic ekspertīzes un izsniedz gan •	
cilvēkiem, gan dzīvniekiem paredzēto 
zāļu, to vidū narkotisko, psihotropo zāļu/
vielu un prekursoru, paralēli importēto un 
nereģistrēto zāļu 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 •	
prekursoru legālās aprites uzskaiti un 
kontroli. 
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Farmaceitiskās darbības 
atbilstības novērtēšanas nodaļa

Veic farmaceitiskās darbības uzņēmumu •	
– zāļu (gan cilvēkiem paredzēto, gan 
veterināro)  ražošanas/importēšanas uz
ņē mumu, 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. 

saimniecības 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 prasībām, kā arī izstrādā 
ZVA darbību reglamentējošos pārvaldes 
dokumentus.

Tiesiski risina juridiskos jautājumus un •	
problēmas.

Sagatavo un vērtē līgumus, dokumentu •	
projektus, sagatavo dažādus slēdzienus 
un atzinumus.

Izstrādā normatīvo aktu projektus.•	

Pārstāv ZVA intereses tiesu institūcijās. •	

Humāno zāļu reģistrācijas nodaļa

Reģistrē un pārreģistrē zāles nacionā•	
lajā, savstarpējās atzīšanas un decentra
lizētājās procedūrās, un akceptē pieteiktās 
izmaiņas dokumentācijā.

Veic zāļu ķīmiskās un farmaceitiskās, •	
farmakoloģiskās un toksikoloģiskās do

ku mentācijas, klīnisko pētījumu, zāļu ap
rakstu, lietošanas instrukciju, zāļu mar ķē
jumu un citu dokumentu ekspertīzi.

veterināro zāļu reģistrācijas 
nodaļa

Reģistrē un pārreģistrē veterinārās zāles •	
na cionālajā, savstarpējās atzīšanas un 
de  cen  tralizētajās procedūrās, vērtē un 
ap  stiprina pieteiktās izmaiņas dokumen
tācijā.

Veic veterināro zāļu kvalitātes, drošuma •	
un atliekvielu, pirmsklīniskās un klīniskās 
dokumentācijas ekspertīzi, kā arī citu 
dokumentu ekspertīzi.

Vērtē veterināro zāļu apraksta, lietošanas •	
instrukcijas un marķējuma  atbilstību nor
matīvo 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 kompetentajām 
institūcijām, kurās veterinārās zāles reģis
trētas.

medicīnisko ierīču novērtēšanas 
nodaļa

Veic medicīnisko ierīču arbilstības novēr•	
tēšanu un reģistrāciju.

Veido, uztur un aktualizē medicīnisko •	
ierīču datubāzi LATMED, kas satur 
informāciju par medicīniskajām ierīcēm, 
to ražotājiem, izplatītājiem, klīniskajiem 
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 uz•	
raudzību, nodrošina savlaicīgu infor
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mācijas apriti par medicīnisko ierīču 
lietošanas riskiem 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 
uzņēmumu licencēšanas nodaļa

Nodrošina farmaceitiskās un veterinār•	
farmaceitiskās darbības uzņēmumu 
licen cēšanu, lai uzņēmumiem tiktu iz
sniegtas speciālās atļaujas (licences) 
farma ceitiskai un veterinārfarmaceitiskai 
darbībai.

Veido un uztur licencēto farmaceitiskās •	
un veterinārfarmaceitiskās darbības uz
ņē mumu informatīvo bāzi.

informācijas tehnoloģiju un 
sistēmu attīstības nodaļa

Nodrošina lokālā datortīkla, serveru, •	
programmatūras un darba staciju, vie
notas standartizētas vides uzturēšanu, 
darbinieku konsultēšanu, praktisku palī
dzības sniegšanu IT jautājumos.

Nodrošina datu pārraides tīkla pieslēgumu •	
darbiniekiem un klientiem.

Nodrošina datu rezerves kopiju vei•	
došanu, datortīkla un datu loģisko 
aizsardzību, elektroniskās saziņas un 
inter neta informācijas servisu, aparatūras 
bojājumu novēršanu.

 

iekšējais auditors

Pārbauda ZVA iekšējās kontroles •	
sistēmas darbību.

Veic struktūrvienību finanšu, vadības, •	
izpildes vērtējuma, kvalitātes un 
informācijas sistēmu iekšējo auditu.

Nodrošina organizatoriskā pretkorupcijas •	
pasākumu plāna izpildes uzraudzību un 
aktualizāciju. 

klīnisko pētījumu nodaļa

Vērtē no ārzemju un vietējiem spon•	
soriem saņemtos klīniskās izpētes pro
jektu pieteikumus 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 novēro•	
jumus un nodrošina to reģistrā ciju.

Zāļu blakusparādību monitoringa 
nodaļa

Uzkrāj, papildina, vērtē un ekspertē datus •	
par Latvijā un ārzemēs novērotām zāļu 
blakusparādībām.

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 
farmakovigilances sistēmu detalizētos 
aprakstus.

Saskaņo reģistrācijas apliecību īpašnieku •	
sagatavotos izglītojošos materiālus, 
kuri attiecas uz zāļu lietošanas riska 
mazināšanu.

Sagatavo informāciju ārstiem, farmacei•	
tiem 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 ie
snieg tās normatīvās dokumentācijas 
prasībām.

Veic aptieku attīrītā ūdens paraugu atlasi •	
un testēšanu.  

Gatavo titrētus šķīdumus, indikatorus un •	
reaktīvus pēc aptieku pieprasījuma.
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Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV1003

Tālrunis: 67078424

Fakss: 67078248

Epasts: info@zva.gov.lv

Mājaslapa: www.zva.gov.lv
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