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Zāļu valsts aģentūrai 2011. gads ir bijis tikpat 

dinamisks kā visi iepriekšējie. Tas bija saistīts gan 

ar normatīvā regulējuma izmaiņām un racionālas 

operatīvās darbības pastāvīgu nodrošinājumu, gan ar 

aktīvāku starptautisku sadarbību, kā arī ar pastāvīgu 

iekšējo darba procedūru efektivitātes uzlabošanu.

Atbilstoši nolikumam Zāļu valsts aģentūras (turpmāk 

– ZVA) darbības mērķis ir nodrošināt zāļu tirgus izpēti un 

efektīvu, drošu un kvalitatīvu zāļu pieejamību Latvijas 

iedzīvotājiem. Tā kā mums deleģētie uzdevumi ir daudz 

plašāki,  esam sev formulējuši precizētu ZVA misijas 

definējumu, ko izmantojam stratēģiskās plānošanas 

dokumentos: 

realizēt valsts un starptautisko regulējumu 

sabiedrības veselībā, lai veselības aprūpē izmantojamie 

produkti: zāles, medicīniskās iekārtas, asinis, šūnas, audi 

un orgāni, kā arī iesaistītie  komersanti un to veiktās 

darbības atbilstu noteiktām prasībām. Sniegt operatīvu, 

objektīvu, analītisku  un neatkarīgu informāciju 

sabiedrībai, valsts pārvaldes institūcijām, veselības 

aprūpes speciālistiem, sadarbības partneriem, kā arī 

starptautiskām un Eiropas Savienības (turpmāk – ES) 

institūcijām.

Jāpiekrīt, ka valsts pārvaldes birokrātiskā sistēma 

farmācijas regulējuma jomā ir ļoti komplicēta, bet tā 

veidota, pirmkārt, sabiedrības veselības drošībai un 

biznesa regulējumam, cenšoties līdzsvarot dažādas 

intereses. Veicot mūsu ikdienas darbu, aizstāvam gan 

indivīda tiesības lietot Eiropas un starptautiskiem 

standartiem atbilstošus produktus vai pakalpojumus, kā 

arī valstiskās intereses. Ne mazāk svarīgas ir komersantu 

intereses, kuri vēlas attīstīt savu biznesu Latvijā vai 

palielināt eksportspēju.

2011. gads ir iezīmēts ar zāļu drošuma tematiku. 

ZVA ir sagatavojusi priekšlikumus par nepieciešamām 

izmaiņām normatīvajos aktos, lai ieviestu prasības, kas 

attiecas uz farmakovigilanes normatīvo aktu kopumu. 

Normatīvā regulējuma būtiskas izmaiņas plānotas 2012. 

gada pirmajā pusē.

PRIEKŠVĀRDS

2
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Lai mazinātu birokrātisko slogu, kā arī komersantu 

izdevumus, ZVA šajā gadā ir veiksmīgi realizējusi 

pārmaiņas, ko nosaka Eiropas Komisijas 2008. gada 

24. novembra Regula (EK) Nr. 1234/2008 par izmaiņu 

izskatīšanu cilvēkiem paredzētu zāļu un veterināro 

zāļu tirdzniecības atļauju nosacījumos, un 8. novembrī 

pieņemti atbilstoši grozījumi noteikumos par ZVA 

publisko maksas pakalpojumu cenrādi attiecībā 

uz izmaiņu izskatīšanu cilvēkiem paredzēto zāļu 

tirdzniecības atļaujas nosacījumos.

 Izvērtēto pieteikumu skaits izmaiņām zāļu 

reģistrācijas dokumentācijā kopumā gadā ir bijis 10 174. 

Tāpēc grozījumi ZVA maksas principos par izmaiņām 

(iespēja izmaiņas grupēt un saņemt piemērojamo atlaidi 

70% apmērā) varētu būtiski mazināt ZVA ieņēmumu 

sadalījumu pa pozīcijām 2012. gadā, kur līdzvērtīga 

summa tiktu ietaupīta komersantiem.

Atbilstoši Veselības ministrijas 2011. gada 9. 

septembra rīkojumam Nr. 190 “Par informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras un tās 

sniegto pakalpojumu centralizācijas un optimizācijas 

rīcības plāna apstiprināšanu” ZVA ir deleģēti arī konkrēti 

uzdevumi nozares datu centralizācijas nodrošināšanai un 

iespējamai datu centra izveidei. ZVA regulāri ir uzlabojusi 

un attīstījusi informācijas tehnoloģijas, lai nodrošinātu 

atbalstu ZVA pamatfunkcijām, klientu iespējām izmantot 

elektroniskus iesniegumus un dokumentus, kā arī Valsts 

informācijas sistēmu drošības līmeņa celšanai. Vēl tikai 

piebildīšu, ka Eiropas zāļu aģentūru sadarbības ietvaros 

ikdienas darbā izmantojam vairākas kopējas Eiropas 

datubāzes ne tikai kā lietotāji, bet arī kā datu devēji.

Pārskata gadā ZVA ekspertu aktivitāte starptautiskās 

procedūrās ir bijusi lielāka. Īpaši vēlos atzīmēt, ka ZVA 

veica pieteikumu izvērtēšanu savstarpējās atzīšanas  

reģistrācijas procedūrā, ja Latvija ir atsauces valsts 7 

procedūrām (2010. gadā 4 procedūras). Iesaistījāmies 

pārvērtēšanas procedūrā Eiropas Zāļu aģentūras 

(turpmāk – EMA) jaunieviestās terapijas zinātniskā 

komitejā. Farmaceitisko inspekciju sadarbības shēmas 

(The Pharmaceutical Inspection Convention and 

Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme, 

turpmāk – PIC/S)  programmas ietvaros piedalījāmies 2 

kopējās labas klīniskās prakses inspekcijās. 

Pēc ilgstošām un emocionālām diskusijām 

Saeima apstiprināja Grozījumus Farmācijas likumā 

(09.08.2010.) saskaņā ar kuriem aptiekām, kurām 

darbības licence beidzas 2010.  gada 31.  decembrī un 

kuru darbība  neatbilst spēkā esošā Farmācijas likuma 

36. panta prasībām (kas regulē aptieku īpašumtiesības), 

bija tiesības pagarināt licenci līdz  2011. gada 31. 

decembrim. Savukārt 2011. gadā aptiekām vajadzēja 

veikt licences pārreģistrāciju jau atbilstoši noteiktajām 

prasībām. Farmaceitiskās darbības uzņēmumu 

atbilstības novērtēšanas sakarā gadā kopumā veiktas 

2202 dokumentu ekspertīzes, izsniegtas 759 speciālās 

atļaujas aptiekām, kas liecina, ka jaunas licences 

saņēmušas gandrīz visas aptiekas. 

 Kopš 2011. gada zāļu patēriņa statistikas dati no 

lieltirgotavām tiek apkopoti ik mēnesi,  dodot iespēju 

veikt detalizētāku analīzi un reizēm arī uzraudzības 

pasākumus. 

Lai attīstītu  sadarbību Baltijas valstu starpā, Latvijas, 

Lietuvas un Igaunijas Zāļu aģentūru vadītāji 13. oktobrī 

Viļņā parakstīja sadarbības līgumu par kopīgu procedūru 

zāļu kvalitātes uzraudzībā. Šis līgums papildinās jau 

esošās sadarbības aktivitātes par apvienotu Baltijas 

marķējumu saturu, darba dalīšanu to apstiprināšanas 

procedūrās  un kopīgām ražotāju atbilstību inspekcijām.

Vēlos uzsvērt, ka vienlīdz dinamisks un komplicēts 

darbs ir veikts visās ZVA nodaļās. 

Domājot par ZVA rīcībā esošās informācijas plašāku 

izmantošanu, īpaši vēlos atzīmēt ZVA izveidoto zāļu 

cenu pārbaudes formu, kas sniedz iespēju ikvienam 

iedzīvotājam tiešsaistes režīmā noskaidrot informāciju 

par zāļu maksimāli pieļaujamām cenām aptiekās (zālēm, 

kas nav kompensējamo zāļu sarakstā). Izmantojot zāļu 

cenu pārbaudes formu, iedzīvotāji var arī noskaidrot 

plašāku informāciju par zāļu pieejamību, zāļu aprakstu, 

zāļu lietošanas instrukciju u.c. 
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Lai veicinātu zāļu pieejamību pacientiem un vairotu 

sabiedrības informētību, realizējām ideju izveidot Latvijā 

pirmo digitālo aptieku karti ar plašām meklēšanas 

iespējām. 

Jaunizveidotā aptieku karte veicina iedzīvotāju 

informētību par tuvējās apkārtnes aptiekām un to 

piedāvātām iespējām. Tā kā meklēšanas rezultātos ir 

redzami arī izvēlēto aptieku tālruņu numuri, iespējams 

ērtāk un ātrāk izvēlēties aptieku, kurā zāles iegādāties. 

Sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas 

Terminoloģijas komisijas Medicīnas terminu 

apakškomisijas priekšsēdētāju profesoru Māri Baltiņu 

izstrādāts aktīvo vielu nosaukumu saraksts latviešu, 

latīņu un angļu valodā, kas pieejams ZVA mājaslapā 

un nodrošina arī funkcionālas informācijas meklēšanas 

iespējas. Tā kā esam saņēmuši ļoti pozitīvu klientu 

vērtējumu, plānojam šo darbu turpināt.

ZVA darbība pilnībā tiek finansēta no tās ieņēmumiem 

par sniegtajiem maksas pakalpojumiem. ZVA saņem 

pilnu samaksu par pakalpojumiem avansā, bet, tā kā 

darba procedūras vairumā gadījumu neiekļaujas viena 

gada ietvaros, līdzekļu atlikums ZVA norēķinu kontā uz 

nākošā atskaites perioda sākumu nevar tikt uzskatīts 

par ieņēmumu pārpalikumu. Minētās pretrunas rada 

sabiedrībai un mūsu klientiem maldīgu priekšstatu par 

ZVA  finanšu situāciju. Tāpēc Veselības ministrija ir sākusi 

vērtēt publiskās aģentūras statusa saglabāšanu, kas 

atbilstu no valsts budžeta nefinansētai iestādei.

Vienlaikus pārskata gads bija saistīts ne tikai ar valsts 

uzticēto uzdevumu sekmīgu veikšanu, bet arī ar 15 

gadu jubileju kopš ZVA izveidošanas. Pēdējos 15 gados 

pašos pamatos ir mainījies Latvijas Republikas zāļu 

tirgus, lēnām, bet tomēr būtiski mainījušās zāļu izvēles 

tradīcijas, pieejamie un izmantojamie informācijas avoti 

un ceļi. 

Sākotnēji ZVA tika veidota, lai visas ar zāļu izplatīšanu 

un uzraudzību saistītās funkcijas būtu apvienotas. 

Šo gadu laikā ZVA ir kļuvusi par vienotā Eiropas tīklā 

strādājošu iestādi, kas nodrošina gan zāļu reģistrāciju, 

uzraudzību, kvalitātes kontroli, gan farmaceitisko 

uzņēmumu licencēšanu un atbilstības vērtēšanu, kā arī 

medicīnisko ierīču reģistrācijas uzraudzību.

Atzīmējot 15 gadu jubileju, ZVA kolektīvs Likteņdārzā 

iestādīja baltegli ar veltījumu „Solījums Tēvijai”, ar 

to domājot gan katra darbinieka, gan visa kolektīva 

ieguldījumu nacionāla zāļu tirgus izveidē. Iespējams, 15 

gadi nav ilgs laiks iestādes vēsturē, tomēr ir skaidrs, ka 

ZVA ir bijusi pagātne, ir tagadne un būs nākotne.

Mēs esam gatavi pārmaiņām, un mums ir jaunas 

idejas.

Paldies visiem ZVA kolēģiem par ieinteresētību 

un 2011. gadā paveikto, ceru, ka pārskatā iekļautā 

informācija būs noderīga gan farmācijas  speciālistiem, 

gan arī ikvienam mūsu valsts iedzīvotājam,  kas 

interesējas par zāļu tirgu Latvijā.

ZVA direktore          Inguna Adoviča
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PĀRSKATĀ LIETOTIE  
SAĪSINĀJUMI

CPP  FARMACEITISKĀ PRODUKTA SERTIFIKĀTS

DCP  DECENTRALIZĒTĀ PROCEDŪRA

EMA  EIROPAS ZĀĻU AĢENTŪRA

ES  EIROPAS SAVIENĪBA

LIC  VALSTS AĢENTŪRA  „LATVIJAS INFEKTOLOĢIJAS CENTRS”

MI  MEDICĪNISKĀ IERĪCE

MK  MINISTRU KABINETS

MRP  SAVSTARPĒJĀS ATZĪŠANAS PROCEDŪRA

NP  NACIONĀLĀ PROCEDŪRA

PIC/S FARMACEITISKO INSPEKCIJU SADARBĪBAS SHĒMA

PVO  PASAULES VESELĪBAS ORGANIZĀCIJA

RAĪ  REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

VIK  VAKCINĀCIJAS IZRAISĪTAS KOMPLIKĀCIJAS

VM  VESELĪBAS MINISTRIJA

ZB  ZĀĻU BLAKNE

ZVA  ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA

ZVAIS  ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRAS INFORMĀCIJAS SISTĒMA
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1.1. Zāļu valsts aģentūras juridiskais 
statuss

ZVA ir Latvijas Republikas Veselības ministrijas 

pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas veic zāļu 

un medicīnisko ierīču novērtēšanu, reģistrēšanu, 

uzraudzību, kontroli un izplatīšanas regulēšanu valstī.

ZVA darbību reglamentē Valsts pārvaldes iekārtas 

likums, Farmācijas likums, Ministru kabineta 2004. gada 

7. decembrī pieņemtie noteikumi Nr. 1006 „Zāļu valsts 

aģentūras nolikums” un citi normatīvie akti.

1.2. Zāļu valsts aģentūras funkcijas

ZVA mērķis ir realizēt valsts un starptautisko 

regulējumu sabiedrības veselībā, lai veselības aprūpē 

izmantojamie produkti: zāles, medicīniskās iekārtas, 

asinis, šūnas, audi un orgāni, kā arī iesaistītie uzņēmumi 

un to veiktās darbības atbilstu noteiktam prasībām, kā 

arī sniegt operatīvu, objektīvu un analītisku informāciju 

valsts pārvaldes vajadzībām, sabiedrībai, veselības 

aprūpes speciālistiem, sadarbības partneriem, kā arī 

starptautiskām un ES institūcijām.

ZVA funkcijas:

 ● nodrošināt, ka zāļu reģistrā iekļautas tikai 

efektīvas, drošas un kvalitatīvas zāles, veicot 

zāļu reģistrācijas/pārreģistrācijas, izmaiņu 

dokumentācijas ekspertīzi;

 ● nodrošināt zāļu ražošanas un izplatīšanas 

uzņēmumu atbilstības pārbaudes, sertifikāciju un 

licencēšanu;

 ● monitorēt zāļu lietošanas drošumu, kontrolēt 

zāļu kvalitāti un nodrošināt riska mazināšanas 

pasākumus;

 ● uzraudzīt zāļu ievešanu, izvešanu, tranzītu un 

izplatīšanu valstī, izsniedzot atļaujas, un apkopot 

datus par zāļu patēriņu un zāļu ražotāju cenu;

 ● nodrošināt zāļu klīniskās izpētes projektu 

vērtēšanu, izsniegt atļaujas pētījumu veikšanai 

Latvijā un atbilstības uzraudzību;

 ● nodrošināt medicīnisko ierīču atbilstības 

novērtēšanu, reģistrāciju un lietošanas drošuma 

uzraudzību, klīnisko pētījumu atļauju izsniegšanu;

 ● veikt šūnu, audu, orgānu ieguves vietu un 

asins sagatavošanas nodaļu un asins kabinetu 

atbilstības novērtēšanu;

 ● nodrošināt sabiedrību un speciālistus ar objektīvu, 

vispusīgu informāciju par zālēm, to lietošanu un 

datu apmaiņu; 

 ● darboties Eiropas valstu zāļu aģentūru kopējā 

sistēmā (European medicines network), 

iesaistoties darbu dalīšanā, ievērojot kopējos 

standartus un procedūras, un sadarboties ar 

Eiropas un starptautiskām organizācijām.

1.3. Pārskata gada galvenie uzdevumi

Papildus ZVA pamatdarbam 2011. gadā tika noteikti  

šādi prioritārie pārskata gada uzdevumi:

 ● izstrādāt ilglaika stratēģiju 2011. – 2015. gadam;

 ● palielināt MRP/DCP procedūru skaitu, kurās 

Latvija būtu atbildīgās dalībvalsts statusā;

 ● iesaistīties centralizētā reģistrācijas procedūrā;

1.PAMATINFORMĀCIJA PAR ZĀĻU 
VALSTS AĢENTŪRU
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 ● pilnīgot elektroniskās reģistrācijas dokumentācijas 

pieņemšanu un apstrādi (e-CTD);

 ● nodrošināt datu apmaiņu ar Eiropas datubāzēm 

par zāļu, medicīnisko ierīču,  klīnisko pētījumu, 

ražotāju, izplatītāju, audu, šūnu un orgānu 

centru datiem (uzņemties Memorandum of 

Understanding on the exchange of information in 

the context of EU telematics noteiktās saistības);

 ● aktīvi iesaistīties e-veselības projektos;

 ● nodrošināt farmakovigilances sistēmu atbilstības 

pārbaudes inspekcijas pēc to noteikšanas likumā;

 ● aktīvi piedalīties EMA darbā, Eiropas zāļu aģentūru 

tīkla ietvaros darba dalīšanas programmās, PVO 

programmās;

 ● nodrošināt un koordinēt aktīvo vielu un palīgvielu 

saraksta veidošanu latviešu valodā, iesaistot šajā 

darbā akadēmiskos spēkus un Valsts valodas 

centru;

 ● aktualizēt un pārskatīt ZVA iekšējās procedūras 

darba efektivitātes palielināšanai;

 ● nodrošināt ZVA gadskārtējos izdevumus klientiem 

papīra un elektroniskā formātā;

 ● turpināt attīstīt elektronisko komunikāciju ar 

klientiem;

 ● veikt plānotos pasākumus, lai nodrošinātu ZVA 

kvalitātes vadības sistēmas sertificēšanu atbilstoši 

starptautiskā standarta ISO 9001:2008 „Kvalitātes 

pārvaldības sistēma. Prasības”;

 ● stiprināt starpinstitūciju sadarbību un kontaktus 

ar profesionālām ārstu un farmaceitu asociācijām, 

akadēmiskām un zinātniskām institūcijām, kā arī 

ar sabiedrību;

 ● turpināt uzlabot ZVA mājaslapas tehniskās 

iespējas un saturu, paplašināt komunikācijas 

iespējas publiskajā tīmekļa vietnē.
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2.1. Zāļu reģistrācija

2011. gadā ZVA, vērtējot zāļu dokumentāciju par 

kvalitāti, drošumu un efektivitāti, veikusi vairāk nekā 

2000 ekspertīžu zāļu dokumentācijas vispārējai, ķīmiskai 

un farmaceitiskai, kā arī preklīniskai un klīniskai daļai. Par 

293 zālēm sagatavoti novērtējuma ziņojumi ZVA Zāļu 

reģistrācijas komisijai lēmuma pieņemšanai par zāļu 

reģistrāciju un pārreģistrāciju nacionālajā procedūrā. 

2011. gadā Latvija kā atsauces valsts ir reģistrējusi 4 zāles 

divās procedūrās un pārreģistrējusi 2 zāles savstarpējās 

atzīšanas procedūrā. 2011.  gadā tika veiktas 512 

reģistrācijas procedūras un 403 pārreģistrācijas 

procedūras.

2.ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRAS 
DARBĪBAS REZULTĀTI

Zāļu reģistrācijas procedūra
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Latvijas Republikas zāļu reģistrā joprojām saglabājas ierastā aina recepšu -  bezrecepšu zāļu attiecībās.

Reģistrēto recepšu un bezrecepšu zāļu attiecības
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Pārskata gadā saņemti 33 pieteikumi vērtēt produktu 

piederību/nepiederību  pie zālēm,  par  ko ZVA ir sniegusi 

atzinumus par produktu statusu. 

2011. gadā vērtēti 37 periodiski atjaunojamie 

drošuma ziņojumi kopumā par 60 zālēm, uzrakstītas 77 

vēstules ar vērtējumu un identificētiem trūkumiem.

2011. gadā uzrakstīti publiskie vērtējuma ziņojumi 

12 nacionālā procedūrā reģistrētām zālēm un divām 

zālēm savstarpējās atzīšanas procedūrā, kur Latvija ir 

atsauces valsts.

2.2. Zāļu izplatīšanas atļauju izsniegšana

ZVA 2011. gadā savas kompetences ietvaros 

nodrošināja zāļu izplatīšanas uzraudzību Latvijā, sniedza 

2011. gadā iesniegtas un  vērtētas 10 174 reģistrētu 

zāļu dokumentācijas izmaiņas.  No 2011. gada 8. 

novembra spēkā stājās grozījumi Ministru kabineta 

2006. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 61 „Noteikumi 

par Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu 

cenrādi”, kuri paredz samazinātu maksu grupēto izmaiņu 

gadījumos, tādējādi mazinot komersantu izdevumus.
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konsultācijas klientiem un sadarbības partneriem 

attiecībā uz zāļu izplatīšanu, un veica iesniegumu un 

dokumentācijas ekspertīzi:

 

 ● psihotropo, narkotisko zāļu/vielu, kā arī 

prekursoru ievešanai un izvešanai, 

 ● nereģistrētu zāļu izplatīšanai, 

 ●  zāļu paraugu importam, 

 ●  atlikušo zāļu krājumu izplatīšanai, 

 ●  paralēli importēto zāļu izplatīšanai Latvijā un 

izmaiņu veikšanai.

2011. gadā tika izsniegtas 5045 atļaujas zāļu 

importam, eksportam un izplatīšanai, tajā skaitā 3387 

atļaujas nereģistrētu zāļu izplatīšanai, 89 atļaujas paralēli 

importēto zāļu izplatīšanai un 57 atļaujas atlikušo 

zāļu krājumu izplatīšanai pēc zāļu izslēgšanas no Zāļu 

reģistra. Tika veiktas izmaiņas 54 paralēli importēto zāļu 

izplatīšanas atļaujās.

Izsniegto atļauju zāļu importam, eksportam un izplatīšanai skaita dinamika pa 
gadiem (no 2007. līdz 2011. gadam)

Papildus iepriekš minētām funkcijām ZVA veic 

iesniegumu ekspertīzi:

 

 ● speciālo atļauju (licenču) izsniegšanai darbam 

ar prekursoriem un prekursoru operatoru karšu 

izsniegšanai, 

 ●  Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo 

vielu un prekursoru I, II un III sarakstā iekļauto 

augu, vielu un zāļu izmantošanai medicīniskiem 

un veterinārmedicīniskiem zinātniskiem 

pētījumiem, fizikālo un ķīmisko īpašību 

noteikšanai, kā arī apmācībām, 

 ●  zāļu iegādei (savas darbības nodrošināšanai).

2011. gadā tika izsniegtas 10 prekursoru operatoru 

reģistrācijas kartes un 8 atļaujas 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. 

ZVA nodrošina Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, 

psihotropo vielu un prekursoru legālās aprites uzskaiti 

un kontroli. Reizi ceturksnī attiecībā uz narkotisko

vielu importu un eksportu un reizi gadā attiecībā uz 

narkotisko un psihotropo vielu patēriņu valstī nodaļa 

sagatavo pārskatus un sniedz tos Starptautiskajai 

narkotiku kontroles komitejai (turpmāk – INCB). ZVA 

sagatavo un iesniedz pārskatus Eiropas Komisijai katru 

ceturksni attiecībā uz nelegālo prekursoru apriti un reizi 

gadā attiecībā uz legālo prekursoru apriti.

ZVA regulāri apkopo un papildina informāciju Zāļu 

reģistrā par zāļu pieejamību un zāļu cenu, vāc un apkopo 

datus par aptieku, lieltirgotavu un ražošanas uzņēmumu 

apgrozījumu. Kopš 2011. gada janvāra ZVA katru mēnesi 

apkopo vairumtirgotāju iesniegto statistisko informāciju 

par zāļu patēriņu un reizi gadā sagatavo publikāciju 

„Zāļu patēriņa statistika”, kas ir pieejama kompaktdiska 

veidā, kā arī publiskota ZVA mājaslapā.

Jānorāda, ka ZVA pastāvīgi sagatavo un sniedz 

ieteikumus normatīvā regulējuma izmaiņām attiecībā 

uz zāļu izplatīšanu gan Veselības ministrijai, gan ar tās 

starpniecību Eiropas Komisijai. Pēc likumdošanas aktu 

grozījumiem ZVA sagatavo skaidrojošus materiālus un 

apmācību seminārus veselības aprūpes speciālistiem 

un komersantiem, kā arī ikdienā sniedz konsultācijas 

klientiem.

Atļaujas veids 2007 2008 2009 2010 2011
Nereģistrētu zāļu izplatīšanai 718 1910 2370 3212 3387
Paralēli importēto zāļu izplatīšanai 29 19 44 93 89
Narkotisko, psihotropo zāļu/vielu un prekursoru importam/eksportam 1330 1348 1225 1484 1501
Atlikušo zāļu krājumu izplatīšanai - 57 134 76 57
Kopā 2077 3242 3785 4873 5045
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2.3. Zāļu klīniskie pētījumi

2011. gadā ZVA saņēma 69 zāļu klīniskās izpētes 

projektu pieteikumus. Atbilstoši spēkā esošai Eiropas 

vadlīnijai par brīvprātīgo harmonizācijas procedūru 

multinacionālo klīnisko pētījumu vērtēšanā ZVA 

tika iesniegti 8 klīnisko pētījumu starptautiskās 

harmonizācijas procedūras pieteikumi. ZVA darbinieki 

iesaistījās pētījumu dokumentācijas vērtēšanā, 

saskaņojot viedokļus ar citu ES valstu kompetento iestāžu  

ekspertiem pētāmo zāļu kvalitātes, pirmsklīniskās un 

klīniskās izpētes jomā. Šī procedūra noritēja, ievērojot 

stingru laika grafiku, kas ļāva efektīvi un vispusīgi  vērtēt 

galvenos pētījumu dokumentus – pētījuma protokolu, 

pētnieka brošūru un pētāmo zāļu kvalitātes lietu.  

Pēc ieguvuma/riska vērtēšanas ZVA darbinieki 24 

nodaļas sēdēs lēma par klīnisko pētījumu atļaušanu. 

Viens pētījuma  projekts tika atsaukts sakarā ar pieteicēja 

nespēju pildīt ZVA prasības, kas bija vērstas uz pacientu 

drošību. Pavisam 2011. gadā ZVA izsniedza atļaujas 67 

klīnisko pētījumu sākšanai Latvijā. 

2011. gadā vērtēti vienpadsmit, bet atļauti  deviņi 

projekti, kuros bija iesaistīti bērni. Atļauti pediatriskie 

pētījumi vairākās medicīnas nozarēs - pulmonoloģijā, 

endokrinoloģijā, reimatoloģijā, uroloģijā un vēdera 

dobuma ķirurģijā.  No visiem 2011. gadā atļautiem 

projektiem  20 pētījumi bija ar bioloģiskas izcelsmes 

zālēm, t.sk. ar tādām, kas iegūtas rekombinētā DNS 

tehnoloģijā (piemēram, monoklonālās antivielas, 

interferoni, augšanas faktoru inhibitori) un kas bija 

paredzētas onkoloģisku, reimatisku, neiroloģisku, 

dermatoloģisku  u.c. slimību ārstēšanā. 

Izsniegtas atļaujas 218  būtiskiem grozījumiem 

klīnisko pētījumu protokolos vai citā ar pētījumiem 

saistītā dokumentācijā. 

Eiropas klīnisko pētījumu datubāzē Eudra CT 

regulāri tika ievadīta informācija par pieteiktiem zāļu 

klīniskiem pētījumiem, to atļaušanas laiku iesniegto 

būtisko grozījumu apstiprināšanu, ētikas komiteju 

atzinumiem, par pētījumu pabeigšanu, kā arī par labas 

klīniskās prakses inspekcijām. Saistībā ar Eiropas klīnisko 

pētījumu reģistra publiskošanu un EMA prasībām ZVA 

darbinieks nodrošināja pilnīgas informācijas ievadīšanu 

EudraCT, kas attiecas uz zāļu klīniskiem pētījumiem 

Latvijā.

ZVA nodrošināja elektronisko datu apmaiņu sistēmā 

EudraVigilance, nosūtot ar zāļu klīnisko izpēti Latvijā  

saistīto drošības  ziņojumu saņemšanas apstiprinājumus 

pētījumu sponsoriem, kuri atbilstoši Eiropas un vietējām  

normatīvām prasībām  bija iesūtījuši drošības ziņojumus 

EudraVigilance datubāzes klīnisko pētījumu modulī. 

Pārskata gadā saņemti 72 Latvijas pētījumu centros 

konstatēti nopietno blakņu ziņojumi, kuri  tika  analizēti 

un ietverti ZVA  izveidotā reģistrā. Pavisam ZVA tika 

saņemti, caurskatīti  un reģistrēti 107 ikgadējie drošības 

ziņojumi, kas attiecas uz Latvijā notiekošiem klīniskiem 

pētījumiem. 

Atļauto projektu dokumentācijas vērtēšanā tika 

iesaistīti 22 ārštata eksperti; kopā veiktas 62 ekspertīzes.  

4 eksperti tika iesaistīti pirmoreiz.   

2011. gadā Latvijā norisa 241  pētījums. Pabeigti 49 

projekti.

Atļautos zāļu klīniskās izpētes projektus 

sponsorējušas  38  ārzemju  farmaceitiskās firmas. 

Pētījumu organizēšanā un to norises kvalitātes 

nodrošināšanā Latvijā saskaņā  ar sponsoru pilnvarojumu  

iesaistījušās  pētniecības līgumorganizācijas: Quintiles 

(11 projekti), ICON (7 projekti), Crown CRO (5 projekti), 

Amber CRO (4 projekti), Parexel International (4 projekti), 

Dokumeds (3 projekti), Ergomed Sp.z o.o. (3 projekti), 

Covance Inc (3 projekti) un vēl 9 citas līgumorganizācijas 

(katrai pa 1-2 projektiem).
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Izsniegtās atļaujas un notikušo zāļu  klīniskie pētījumi 

2011. gadā atļauto klīnisko pētījumu sadalījums pa fāzēm
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Medicīnas nozare Pētījumi
Onkoloģija 11
Neiroloģija 8
Pulmonoloģija 7
Dermatoloģija 7
Endokrinoloģija 6
Psihiatrija 6
Reimatoloģija 5
Ķirurģija 5
Kardioloģija 4
Hematoloģija 3
Uroloģija/nefroloģija 3
Oftalmoloģija 2
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Klīnisko pētījumu centri, kas sāka piedalīties 2011. gadā atļautos zāļu klīniskos pētījumos

Pētījuma centri Pētījumi
P. Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca 29
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca 22
           ● Klīniskā slimnīca „Gaiļezers” 10
           ● Latvijas Onkoloģijas centrs 10
           ● Klīnika „Linezers”       2
Daugavpils reģionālā slimnīca 21
Bērnu klīniskā universitātes slimnīca 9
MedaD 7
Veselības centrs 4 7
Piejūras slimnīca 7
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca 6
Ādas un seksuāli transmisīvo slimību klīniskais centrs 6
Slimnīca „Ģintermuiža” 6
Latvijas Jūras medicīnas centrs 6
Vidzemes slimnīca 5
Liepājas reģionālā slimnīca 5
Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca 5
Rīgas rajona slimnīca, Siguldas slimnīca 5
Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca 5
Citi klīnisko pētījumu centri (kopā 66) 1-4 katrā centrā

ZVA reģistrēto zāļu lietošanas novērojumi 
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Veiktas 6 klīnisko pētījumu labas klīniskās prakses 

atbilstības pārbaudes pētījumu centros pētījumu 

norises laikā. 2011. gadā augsti kvalificēts ZVA darbinieks 

piedalījās Eiropas labas klīniskās prakses inspektoru 

savstarpējās pieredzes apmaiņas programmas 

inspekcijās  divos pētījumu centros (Grieķijā un Latvijā), 

kā arī kopā ar labas ražošanas prakses inspektoriem veica 

pārbaudes pie diviem Latvijas zāļu ražotājiem. Pārbaužu 

laikā atklāta būtiska un mazāk būtiska neatbilstība. 

Pārskata gadā ZVA saņemti un  vērtēti 5 zāļu  

lietošanas novērojumu pieteikumi, no kuriem 3 reģistrēti 

ZVA mājaslapā pieejamā ZVA reģistrēto lietošanas 

novērojumu sarakstā. 
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Pārskata periodā vērtētas 593 zāļu farmakovigilances 

sistēmas. Šī procesa būtība sasaucas ar nākotnē 

paredzētām farmakovigilances inspekcijām.

Saistībā ar ES darba dalīšanu attiecībā uz periodiski 

atjaunināmo zāļu drošuma ziņojumu vērtēšanu 

(Periodic Safety Update Reports Worksharing) 2011. 

gadā Eiropas Kopienas vajadzībām veikta vienas aktīvās 

vielas oriģinālpreparāta periodiski atjauninātā drošuma 

ziņojuma vērtēšana.

Saskaņā ar jauniem ES normatīviem aktiem 

farmakovigilancē zāļu reģistrācijas dokumentācijas 

drošuma informācijas harmonizācijai būs precizēts 

likumīgais pamatojums, tādēļ iepriekšējo gadu 

aktivitātes, kas reģistrācijas īpašniekiem nodrošināja 

zāļu drošuma informācijas standarttekstu tulkojumus 

latviešu valodā, pagaidām netiek attīstītas.

2.4. Zāļu blakņu uzraudzība un riska 
mazināšana

2011. gadā ZVA saņemti 306 ziņojumi par novērotām 

zāļu blaknēm (turpmāk – ZB). Ziņojumu skaits pēdējos 

gados ir stabils, to nodrošina  labi organizēta vakcinācijas 

izraisītu komplikāciju (turpmāk – VIK) datu apmaiņa 

ar valsts aģentūru „Latvijas Infektoloģijas centrs” 

(turpmāk – LIC), tomēr ārstu un farmaceitu ziņošanas 

aktivitāte nav būtiski pieaugusi. Visi saņemtie ziņojumi 

tika ekspertēti un attiecīgi prasībām nosūtīti uz ES ZB 

datubāzi EudraVigilance, kā arī uz Pasaules Veselības 

organizācijas datubāzi Vigibase.

ZVA veic reģistrācijas apliecības īpašnieku (turpmāk 

– RAĪ) izveidoto farmakovigilances sistēmu vērtēšanu, 

kas ir nepieciešams zāļu reģistrācijas procesa ietvaros. 

Zāļu blakņu ziņojumi 
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Informatīvie materiāli ZVA mājaslapā par zāļu drošumu
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ZVA darbojas konsultatīva Zāļu blakusparādību 

uzraudzības ekspertu padome, kuras darbību koordinē 

ZVA Zāļu blakusparādību monitoringa nodaļa. Pārskata 

periodā notika sešas padomes sēdes.

ZVA strādā sadarbībā ar RAĪ farmakovigilances 

kvalificētām personām, lai veiktu datu apmaiņu par 

Latvijā novērotām ZBP, nodrošinātu nepieciešamo 

komunikāciju ar veselības aprūpes speciālistiem, 

pacientiem un sabiedrību par zāļu drošu lietošanu. 

Pārskata periodā veiktas 23 zāļu lietošanas riska 

mazināšanas izglītojošu materiālu ekspertīzes un 

saskaņotas 22 „Vēstules veselības aprūpes speciālistam”, 

ko RAĪ iesnieguši ZVA. 

ZVA mājaslapā pastāvīgi publicēta zāļu drošuma 

informācija ārstiem, pacientiem un sabiedrībai. 

Publicēšanai sagatavoti 15 ZVA un 2 EMA paziņojumi. 

Zāļu drošuma un riska mazināšanas jautājumi tiek 

aktualizēti ZVA izdevumā “Cito!”.

Tā, kā 2012. gadā jāstājas spēkā jauniem 

ES normatīvajiem aktiem, kas precīzāk regulēs 

farmakovigilanci, pārskata periodā ZVA ir aktīvi strādājusi 

jaunu Ministru kabineta noteikumu projekta veidošanā.

2.5.Zāļu kvalitātes kontrole

2011. gadā ZVA laboratorijā veikta 131 zāļu parauga 

analīze. Analīzē tika pārbaudīti 685 kvalitātes rādītāji. 

Informatīvo riska mazināšanas pasākumu saskaņošana

Tika konstatēts, ka divu zāļu paraugu kvalitāte neatbilst 

normatīvās dokumentācijas prasībām pēc rādītājiem: 

pH (1 paraugs) un novirzes no vidējās masas (1 paraugs). 

Pēc aptieku pieprasījuma tika pagatavoti 445 titrētie 

šķīdumi. 

No 2008.  gada 1.  janvāra saskaņā ar Ministru kabineta 

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” laboratorija 

veic attīrītā ūdens, ko iegūst aptiekā, paraugu atlasi 

un kvalitātes kontroli atbilstoši Eiropas farmakopejas 

prasībām. 2011. gadā atlasīti un testēti 120 attīrītā ūdens 

paraugi. Neatbilstība Eiropas farmakopejas prasībām 

tika konstatēta septiņiem attīrītā ūdens paraugiem. 

2009.  gada 15.  jūlijā Latvijas Nacionālais akreditācijas 

birojs akreditēja Zāļu ekspertīzes laboratoriju saskaņā ar 

LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām šādās 

jomās: zāļu, veterināro zāļu un aktīvo vielu fizikālā un 

fizikālķīmiskā testēšana; attīrītā ūdens fizikālā testēšana. 

Akreditācija piešķirta līdz 2013. gada 14. jūlijam. 

2011. gada 5. maijā notika kārtējā Latvijas Nacionālā 

akreditācijas biroja uzraudzības vizīte. Laboratorijai 

tika saglabāta akreditācija LVS EN ISO/IEC 17025:2005 

standarta prasībām esošajā akreditācijas jomā.
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2.6. Medicīnisko ierīču atbilstības 
novērtēšana un reģistrācija, drošuma un 
klīniskās izpētes uzraudzība

2011. gadā Latvijā tika reģistrētas 10 medicīniskās 

ierīces, datubāzē LATMED ievadīti 636 paziņojumi 

par medicīnisko ierīču laišanu apgrozībā Latvijas 

Republikā. Vigilances sistēmas ietvaros no ES dalībvalstu 

medicīnisko ierīču kompetentām institūcijām, 

ražotājiem, izplatītājiem saņemti 636 paziņojumi par 

negadījumiem ar medicīniskām ierīcēm, no tiem 146 

gadījumos tika veiktas darbības drošuma pasākumu 

veikšanai Latvijā. 

Zāļu ekspertīzes laboratorijas darba rezultāti

Pārskata gadā veikta dokumentācijas ekspertīze 

atļaujas izsniegšanai 8 medicīnisko ierīču pētījumiem, 

neskaitot dokumentācijas ekspertīzi par iesniegtiem 

grozījumiem pētījumu, kuru veikšanai ZVA jau izsniegusi 

atļauju, izpētes plānos (protokolos). 

Regulāri sniegtas konsultācijas klientiem par 

medicīnisko ierīču reģistrācijas, paziņošanas kārtību, 

dokumentu noformēšanu un normatīviem aktiem, 

kas regulē konkrēto jomu. ZVA speciālisti piedalās 

semināros, sniedzot informāciju par aktualitātēm 

medicīnisko ierīču jomā.

Medicīnisko ierīču (tabulā - MI) atbilstības vērtēšana un reģistrācija, lietošanas 
drošuma uzraudzība un klīniskā izpēte 2011. gadā

Rādītājs Skaits
Latvijas Republikā ražoto MI reģistrācijas dokumentācijas ekspertīze 27
CE nemarķētu MI reģistrācijas dokumentācijas ekspertīze 0
Speciāli piegādātu MI dokumentācijas ekspertīze atļaujas izsniegšanai 2
Paziņošanas procedūrā sniegtās informācijas ievietošana LATMED 
datubāzē 636

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

3089 
(t.sk. www – 1271) 

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

1994 
t.sk. noņemti no uzskaites – 461) 

Vigilances sistēmā saņemto ziņojumu pieņemšana, informācijas analīze, 
apstrāde un datu ievadīšana LATMED datubāzē 636

Neatbilstošu Latvijā ekspluatācijā esošu MI identificēšana un drošības 
pasākumu veikšana 146

MI klīniskās izpētes atļaujas saņemšanai iesniegtās dokumentācijas 
ekspertīze 8

MI klīniskās izpētes grozījumu atļaujas saņemšanai iesniegtās 
dokumentācijas ekspertīze 8

Iesniegumi veikt izmaiņas iepriekš izdotās MI reģistrācijas apliecībās 1

Gads Darbinieki
Pārbaudītie 

zāļu 
paraugi

Pārbaudītie 
zāļu kvalitātes 

rādītāji

Pēc aptieku 
pieprasījumiem 

pagatavoto titrēto 
šķīdumu, indikatoru 

un reaktīvu skaits 

Pārbaudītie 
attīrītā 
ūdens 

paraugi

Piedalīšanās 
centralizēti 

reģistrēto 
zāļu kvalitātes 

kontroles 
programmās 

(CAP)

Piedalīšanās 
Eiropas 

tirgus 
uzraudzības 

programmās 
(MSS)

Piedalīšanās 
starptautiskajās 

profesionālā 
līmeņa 

pārbaudes 
programmās

2006 9 436 2 984 - - 1 1 4

2007 9 222 905 1 004 - 1 - 5

2008 8,5 111 550 557 158 1 2 5

2009 8,0 (līdz 30.06.09.) 
7,0 (no 01.07.09.)

115 611 361 131 1 - 5

2010 6 99 623 460 131 1 1 5

2011 6 131 685 445 120 1 2 3
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Latvijas Republikā izsniegtās medicīnisko ierīču reģistrācijas apliecības

Paziņojumi par medicīnisko ierīču laišanu apgrozībā Latvijas Republikā 
(ieskaitot in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces)
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2.7. Farmaceitiskās darbības atbilstības 
novērtēšana

2011. gadā tika veiktas 18 zāļu ražošanas/

importēšanas uzņēmumu pārbaudes (inspekcijas) 

un viena līguma vērtēšana (saistīta ar licences 

pārreģistrēšanu), kas kopā bija 39 cilvēkdienas – no tām 

viens zāļu ražošanas uzņēmums bija valstī, kas neatrodas 

Eiropas ekonomiskajā zonā, bet trīs inspekcijas bija 

saistītas ar aktīvo vielu ražošanas pārbaudi, kas tika 

veiktas pēc pašu ražotāju lūguma, kopumā pārbaudīta 

11 aktīvo farmaceitisko vielu ražošana.

2011. gadā trīs inspekcijas (pa vienai Latvijā, Lietuvā 

un Igaunijā) tika veiktas kopā ar PIC/S inspektoriem 

pieredzes apmaiņas vizīšu laikā.

Inspekcijās ražošanas uzņēmumos tika atlasīti 

14 produktu (zāļu) paraugi. Pārskata gada laikā zāļu 

ražošanas/importēšanas uzņēmumiem tika izsniegts 21 

labas ražošanas prakses sertifikāts.

702 761

556

117

7 10

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2006. gads 2007. gads 2008. gads 2009. gads 2010. gads 2011. gads



21ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRAS GADA PĀRSK ATS

2 0 1 1

2011. gadā tika veiktas 35 zāļu un veterināro zāļu 

lieltirgotavu atbilstības novērtēšanas, kā arī zāļu 

lieltirgotavu labas izplatīšanas prakses pārbaudes, kas 

kopā bija 38 cilvēkdienas.

Pēc Latvijas zāļu ražotāju un lieltirgotavu lūguma, 

lai veicinātu Latvijā ražoto zāļu eksportu un reģistrāciju 

valstīs, kas atrodas ārpus ES/Eiropas ekonomiskās zonas, 

2011. gadā tika izsniegti 38 produktu sertifikāti un 20 

brīvās tirdzniecības sertifikāti.

2011. gadā veiktas 25 cilvēka asiņu un to 

komponentu sagatavošanas iestāžu un ārstniecības 

iestāžu asinskabinetu atbilstības vērtēšanas un 

uzraudzības procedūras. Tika veiktas 3 audu/ šūnu 

ieguves un glabāšanas centru atbilstības novērtēšanas.

2011. gadā kopumā veikto pārbaužu apjoms bija 105 

cilvēkdienas. 

2011. gadā PIC/S sāka ZVA atkārtotas vērtēšanas 

procedūru, kuras mērķis bija pārliecināties, ka mūsu 

valsts normatīvie akti un zāļu ražotāju licencēšanas 

sistēma, kā arī inspekciju veikšanas procedūras atbilst 

vienotiem organizācijas standartiem. Vērtēšana tiks 

pabeigta 2012. gadā.

ZVA darbinieki nodrošina ZVA pārstāvību EMA LRP 

inspektoru darba grupā, PIC/S aktivitātēs, kā arī Eiropas 

Komisijas „Veselības un patērētāju” ģenerāldirektorāta 

(DG-SANCO) organizētās darba grupās par cilvēka asiņu 

un to komponentu, audu, šūnu un orgānu drošuma 

darba grupās.

2.8. Farmaceitiskās darbības uzņēmumu 
licencēšana

No 2011. gada 27. oktobra stājās spēkā Ministru 

kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumi Nr. 800 

„Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība” (turpmāk 

- Noteikumi Nr. 800), kas noteica farmaceitiskās darbības 

licencēšanas kārtību, kādā ZVA izskatīja dokumentus 

un pieņēma lēmumus par speciālu atļauju (licenču) 

izsniegšanu, pārreģistrāciju, apturēšanu vai anulēšanu.

2010. gada 9. augustā un 20. oktobrī tika pieņemti 

Farmācijas likuma grozījumi, kuri stājās spēkā 2011. 

gada 1. janvārī. Tie noteica radikālas izmaiņas aptieku 

īpašumtiesībās, jaunu slēgta tipa aptieku atvēršanas 

iespējas dienas stacionāros, nebija vairs noteikts 

ierobežojums vispārēja tipa aptiekas filiāļu izveidošanai, 

noteica izmaiņas zāļu lieltirgotavu un zāļu ražošanas/

importēšanas uzņēmumu darbībā saistībā ar veterināro 

zāļu ražošanu un izplatīšanu cilvēkiem paredzēto zāļu 

ražošanas un izplatīšanas uzņēmumos u.c.

Saskaņā ar Farmācijas likuma Pārejas noteikumu 141.

punktu vispārēja tipa aptiekas, kurām licencē bija norādīts 

derīguma termiņš līdz 2011. gada 31. decembrim, 2011. 

gadā bija tiesīgas pārkārtot savu darbību atbilstoši 

Farmācijas likuma 36. panta noteikumiem. Tā kā 

vispārēja tipa aptiekas vēlējās turpināt aptiekas darbību 

pēc šī termiņa, vispārēja tipa aptieku licenču turētāji 

veica attiecīgas darbības atbilstoši Farmācijas likuma 

36. panta prasībām un iesniedza ZVA iesniegumus 

terminēto licenču pārreģistrēšanai uz nenoteiktu laiku 

vai pieciem gadiem. ZVA  veica vispārēja tipa aptieku 

licenču pārreģistrāciju uz nenoteiktu laiku vai pieciem 

gadiem.

2011. gada 12. augustā spēkā stājās Ministru 

kabineta 2011. gada 2. augusta noteikumi Nr. 610 

„Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji” 

(turpmāk – Noteikumi Nr. 610). Saskaņā ar Noteikumiem 

Nr. 610 un Noteikumiem Nr.  800 tika noteikta cita 

kārtība jaunu vispārēja tipa aptieku vai aptieku filiāļu 

atvēršanas vai aptieku pārvietošanas gadījumos, tika 

noteikta metodika 500 (pieci simti) metru attāluma 

mērīšanai no vienas aptiekas līdz jaunatveramai 

vai pārvietojamai aptiekai. Noteikumos Nr. 610 tika 

norādīts, ka pašvaldībai, veicot farmaceitiskās aprūpes 

pieejamības vērtēšanu konkrētajā apdzīvotajā vietā, 

ir tiesības iesniegt ZVA iesniegumu par vispārēja tipa 

aptiekas vai diennakts aptiekas nepieciešamību tādā 

apdzīvotā vietā, kurā jau ir pietiekams vispārēja tipa 

aptieku skaits, bet nav funkcionējošas vispārēja tipa 

diennakts aptiekas vai citas aptiekas atrodas tālāk par 

trīs kilometriem. ZVA tika veikta  šādu iesniegumu 

vērtēšana, norādot pašvaldībām, kas rīkoja attiecīgus 

konkursus, par iespējām atvērt vispārēja tipa aptiekas. 
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ZVA  apstiprināja adreses jaunu vispārēja tipa aptieku 

vai aptieku filiāļu atvēršanas, aptieku vai aptieku filiāļu 

pārvietošanas gadījumos, pieņemot attiecīgu lēmumu 

un informāciju par pieņemtajiem lēmumiem, ievietojot 

ZVA mājaslapā www.zva.gov.lv.

ZVA kompetencē ir veikt farmaceitiskās darbības 

uzņēmumu: zāļu lieltirgotavu, zāļu ražošanas vai 

importēšanas uzņēmumu, aktīvo farmaceitisko vielu 

ražošanas uzņēmumu, aptieku dokumentācijas, kas 

saņemti ZVA speciālo atļauju (licenču) saņemšanai, 

izvērtēšanu. ZVA veica aptieku telpu plānu izvērtēšanu 

saskaņā ar normatīvo aktu prasībām; gatavoja aptieku 

atbilstības novērtēšanas atzinumus, sagatavoja lēmumu 

projektus par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu, 

pārreģistrāciju, apturēšanu vai anulēšanu. Saskaņā ar 

izmaiņām normatīvajos aktos no 2011. gada 27. oktobra 

vispārēja tipa aptieku licencēs vairs nav jānorāda 

speciālās darbības nosacījums – kompensējamo zāļu 

izplatīšana. 

ZVA pienākumos ietilpst dokumentācijas, kas saistīta 

ar farmaceitiskās darbības uzņēmumu atbilstības 

vērtēšanu un licencēšanu, apkopošana, licencēto 

aptieku, zāļu lieltirgotavu, zāļu ražošanas uzņēmumu 

iesniegtās informācijas glabāšana, speciālo atļauju 

(licenču) farmaceitiskai un veterinārfarmaceitiskai 

darbībai izgatavošana, regulāra datu aktualizēšana par 

izsniegtām speciālām atļaujām (licencēm) farmaceitiskai 

darbībai pēc ZVA lēmumu pieņemšanas, ievietojot 

ZVA mājaslapā www.zva.gov.lv, ZVA Farmaceitiskās 

vai veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumu 

licencēšanas komisijas (turpmāk tekstā - Komisija) sēžu 

organizatoriskā sagatavošana un protokolēšana.

Pirms ZVA lēmuma par speciālas atļaujas (licences) 

izsniegšanas, pārreģistrācijas, apturēšanas vai 

anulēšanas pieņemšanas Komisijā, kas ir ZVA izveidota 

struktūrvienība, tika izskatīti ar licencēšanu saistīti 

jautājumi. Komisijas lēmumiem bija ieteikuma raksturs. 

Komisija darbojās saskaņā ar ZVA direktora saskaņotu 

reglamentu.

Nodaļa nodrošināja Farmācijas likuma 10. panta 

12., 16. punktā un Ministru kabineta 2004. gada 7. 

decembra noteikumu Nr. 1006 „Zāļu valsts aģentūras 

nolikums” 3.2. apakšpunktā deleģētās funkcijas izpildi, 

proti, vērtēja farmaceitiskās un veterinārfarmaceitiskās 

darbības uzņēmumu atbilstību, pārbaudīja zāļu 

ražošanas uzņēmumu un zāļu lieltirgotavas atbildīgās 

amatpersonas kvalifikācijas un pieredzes atbilstību 

normatīvos aktos par zāļu ražošanu un izplatīšanu 

noteiktām prasībām.

2011. gadā tika saņemti 2199 iesniegumi un 

papilddokumentācija, sniegtas 247 atbildes vēstules, 

veikta atbilstības vērtēšana 163 farmaceitiskās darbības 

uzņēmumos, sagatavoti 154 aptieku atbilstības 

novērtēšanas atzinumi, sagatavoti 808 lēmumi par 

speciālo atļauju (licenču) farmaceitiskai darbībai 

izsniegšanu, pārreģistrēšanu, apturēšanu, anulēšanu, 

farmaceitiskās darbības vietas apstiprināšanu, lietas 

izskatīšanas termiņa pagarināšanu, pārreģistrēta un 

farmaceitiskās darbības uzņēmumiem izsniegta 801 

speciālā atļauja (licence) farmaceitiskai darbībai - 759 

aptiekām, 24  zāļu lieltirgotavām, 15 zāļu ražošanas vai 

importēšanas uzņēmumiem, 3 uzņēmumiem, kas ražo 

aktīvās farmaceitiskās vielas.

Izsniegtās licences farmaceitiskās darbības uzņēmumiem

Rādītājs 2007 2008 2009 2010 2011
Aptiekas 428 535 322 831 759
Zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavas 34 25 29 44 24
Zāļu ražošanas vai importēšanas uzņēmumi 28 12 9 14 15
Zāļu ražošanas uzņēmumi, kas ražo aktīvo farmaceitisko vielu 0 0 0 2 3
Kopā 490 572 360 891 801
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3. ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRAS 
BUDŽETA FINANSĒJUMS UN TĀ 
IZLIETOJUMS 

ZVA ieņēmumi un izdevumi

ZVA deleģēto funkciju izpildei un darbības nodrošināšanai finanšu līdzekļus 100% apmērā gūst no maksas 

pakalpojumiem.

Nr. p.k. Finanšu līdzekļi Budžeta izpilde 
2010.gadā

Pārskata gadā
Apstiprinātā tāme 

gadam Budžeta izpilde

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 4 293 025 3 784 189 4 404 968
1.1. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 293 025 3 784 189 4 404 968
2. Izdevumi (kopā) 5 698 794 4 034 289 4 109 366
2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 5 474 215 3 606 889 3 860 909
2.1.1. Kārtējie izdevumi 2 011 825 3 606 889 2 093 851
2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 224 579 427 400 248 457
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4. ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRAS 
VISPĀRĒJĀ PĀRVALDĪBA

4.1. Publiskā iepirkuma un saimnieciskās 
darbības nodrošināšana

ZVA 2011. gadā izsludināja 18 iepirkuma procedūras. 

Tajās piedalījās 31 pretendents. Veiktās publiskās 

iepirkumu procedūrās tika noslēgti piegādes un 

pakalpojuma līgumi. Nozīmīgākie no tiem:

 ● ZVA administratīvās ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana – fasāžu siltināšanas I kārta;

 ●  ZVA esošās virtualizācijas sistēmas 

klāsterrisinājuma izveide;

 ●  ZVA informācijas sistēmas izmaiņu veikšana un 

uzturēšana.

4.2. Sadarbība ar valsts pārvaldes 
iestādēm normatīvo aktu izstrādē

ZVA 2011.  gads iezīmējās ar vairāku būtisku un pilnīgi 

jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu izstrādi. 

Lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. 

gada 15. decembra Direktīvas Nr. 2010/84/ES, ar kuru 

attiecībā uz farmakovigilanci groza Direktīvu 2001/83/

EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem 

paredzētām zālēm, pārņemšanu nacionālajos tiesību 

aktos, bija nepieciešams izstrādāt Ministru kabineta 

noteikumu projektu, kas paredzētu zāļu lietošanas 

drošuma uzraudzības (farmakovigilance) kārtību. Tāpēc 

ZVA izstrādāja Ministru kabineta noteikumu projektu 

”Farmakovigilances noteikumi” ar anotāciju, kā arī 

sagatavoja priekšlikumus Farmācijas likuma grozījumiem 

saistībā ar jauno farmakovigilances terminu iekļaušanu 

un Ministru kabineta noteikumu grozījumu projektu – 

ZVA priekšlikumi grozījumiem Ministru kabineta 2006. 

gada 9. maija noteikumos Nr. 376 „Zāļu reģistrēšanas 

kārtība” un priekšlikumi grozījumiem Ministru kabineta 

2006. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 57 „Noteikumi par 

zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošana izvirzāmām 

prasībām”.

Tā, kā tika pieņemta Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2010. gada 7. jūlija Direktīva 2010/45/ES par 

transplantācijai paredzētu cilvēka orgānu kvalitātes 

un drošības standartiem, lai nodrošinātu direktīvas 

pārņemšanu nacionālajos normatīvajos aktos, ZVA 

izstrādāja Ministru kabineta noteikumu projektu  

„Cilvēka audu un šūnu ziedošanas, iegūšanas, testēšanas, 

apstrādes, konservācijas, uzglabāšanas un izplatīšanas 

kārtība”. 

Lai uzlabotu ZVA pakalpojumus klientam un 

mazinātu administratīvo slogu, Veselības ministrijai 

tika iesniegta virkne ZVA priekšlikumu vairāku Ministru 

kabineta noteikumu grozījumiem, piemēram, Ministru 

kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumiem Nr. 416 

“Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība”, 

priekšlikumi farmaceitiskās  darbības licencēšanas 

kārtības grozīšanai, Ministru kabineta 2006. gada 

17. janvāra noteikumiem Nr. 61 „Noteikumi par Zāļu 

valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu 

cenrādi” u.c. Arī ZVA piedalījās daudzu normatīvo aktu 

projektu caurskatīšanā un analizēšanā, piemēram, 

Ministru kabineta 2005. gada 2. augusta noteikumu 

Nr. 581 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības 

novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās 

uzraudzības kārtība” grozījumu projekts tika papildināts 
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ar ZVA priekšlikumiem, tika sniegts ZVA atzinums 

grozījumu projektam Ministru kabineta 2006. gada 31. 

oktobra noteikumiem Nr. 899 „Ambulatorajai ārstēšanai 

paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu 

kompensācijas kārtība”.  

ZVA pārstāvji 2011. gadā piedalījās regulārās 

iepriekšminēto Ministru kabineta noteikumu un 

grozījumu projektu apspriešanas sanāksmēs Veselības 

ministrijā, kuru dalībnieki ir arī citas Veselības 

ministrijas padotības iestādes, farmācijas komersanti un  

nevalstiskās organizācijas.

4.3. Personāls un personālvadība

2011. gadā nogalē ZVA faktiski strādāja 133 ierēdņi 

un darbinieki. Kopumā civildienesta un darba tiesiskajās 

attiecībās ar ZVA bija 138 strādājošie: 68 ierēdņi un 70 

darbinieki. Attēlā sniegts strādājošo skaits no 2006. līdz 

2011. gadam.
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Lai veiksmīgi pildītu ZVA noteiktās funkcijas, 

nepieciešami izglītoti, kompetenti un augsti kvalificēti 

speciālisti. ZVA strādājošo izglītības līmenis ir augsts -    

18 eksperti, iekšējo auditoru apmācībās – 13 darbinieki. 

Lai nodrošinātu valsts pārvaldes darbinieku vienotu 

izpratni par ES jautājumiem, 25 ZVA darbinieki apmeklēja 

Veselības ministrijas organizētu semināru par ES 

jautājumu koordināciju. Tabulā atspoguļota strādājošo 

kvalifikācijas celšana salīdzinājumā ar iepriekšējiem 

gadiem.

114 (83%)

3 (2%)

4 (3%)
1 (1%)

16 (11%)
Augstākā izglī�ba

Pirmā līmeņa profesionālā 
augstākā

Profesionālā vidējā izglī�ba

Vidējā speciālā izglī�ba

Vispārējā vidējā izglī�ba

Strādājošo sadalījums pēc izglītības

Viens no ZVA personāla politikas pamatprincipiem 

ir strādājošo motivēšana kvalifikācijas celšanai un 

izglītības līmeņa paaugstināšanai. 2011. gadā ZVA 

darbinieki kvalifikācijas paaugstināšanas nolūkā ir 

apmeklējuši 52 starptautisku organizāciju rīkotus kursus 

un seminārus. Liela uzmanība tika pievērsta apmācībai 

ZVA:  semināru par korupcijas novēršanu apmeklēja 

21 darbinieks, kvalitātes ekspertu apmācībā piedalījās          

Strādājošo kvalifikācijas celšana

4.4. Kvalitātes vadība

2011. gadā ZVA pieņēma lēmumu ieviest 

starptautisko standartu ISO 27001, kas nosaka prasības 

informācijas drošības vadības sistēmai. ISO 27001 

standarts vērsts uz risku informācijai identificēšanu un 

novēršanu un balstīts uz riska pārvaldības principiem. 

Tas ļauj veidot integrēto vadības sistēmu, apvienojot 

gan ISO 27001, gan ISO 9001 standartu prasības.

2011. gadā darbs ieguldīts kvalitātes vadības sistēmas 

dokumentācijas aktualizēšanā un optimizēšanā, 

īpašu uzmanību veltot dokumentācijas atbilstības 

nodrošināšanai gan normatīvo aktu, gan ISO 9001:2008 

prasībām.

Rādītājs 2007 2008 2009 2010 2011
Kvalifikācijas celšanas kursi 123 125 269 107 162
Starptautisku organizāciju rīkotas mācības, semināri, konferences 51 62 52 64 52
Angļu valodas kursi 25 12 5 1 0

85 %  ir ar  augstāko izglītību, no tiem pieciem ierēdņiem 

ir doktora grāds un vienam - habilitētā doktora grāds. 
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4.5. Informācijas tehnoloģiju attīstība

2011. gadā turpināts darbs pie ZVA informācijas 

tehnoloģiju atbalsta procesu uzlabošanas, papildinot vai 

daļēji atjaunojot valsts nozīmes un ZVA atbildībā esošās 

informācijas sistēmas: ZVAIS, Medicīnisko ierīču reģistrs 

LATMED, elektroniskās dokumentācijas pieņemšanas 

portāls, ZVAIS datu eksports uz ES centrālo zāļu reģistru 

EudraPharm, kā arī ZVA mājaslapas www.zva.gov.lv 

publisko e-pakalpojumu klāsts papildināts ar zāļu cenu 

meklēšanas formu un aptieku karti.

Turpinot pilnveidot ZVA informācijas sistēmu 

ātrdarbību, kā arī to pieejamību ZVA klientiem, veikta 

virkne uzlabojumu tehnisko platformu virtualizācijā. 

Pārskata periodā optimizējot pieejamos tehniskos 

resursus, panākts fizisko vienību skaita samazinājums, 

kas ļāvis mazināt elektroenerģijas un tehnisko resursu 

uzturēšanas izmaksas. 

Ilglaika maksu samazināšanas kontekstā ZVA 

pārskata periodā ir sākusi apvienot savus un Veselības 

ministrijas rīcībā esošos informācijas tehnoloģiju 

resursus, papildus mazinot veselības nozarē darbināmo 

fizisko un loģisko vienību skaitu.

4.6.  Sadarbība ar starptautiskajām 
organizācijām

ZVA ir Eiropas zāļu aģentūru tīkla sastāvdaļa un 

iestādes funkciju un uzdevumu veiksmīga realizācija 

ir cieši saistīta ar dalību vienotā Eiropas zāļu tīklā - 

sadarbība starp EMA, Eiropas Komisiju un vairāk nekā 40 

zāles regulējošām iestādēm ES un Eiropas ekonomiskajā 

zonā. Šis sadarbības tīkls sniedz EMA pieeju plašam 

ekspertu lokam, ļaujot tai nodrošināt labāko iespējamo 

zinātnisko ekspertīzi zāļu regulēšanai ES. Eksperti 

piedalās EMA darbā kā dalībnieki darba grupās 

un zinātnisko padomdevēju grupās, zinātniskajās 

komitejās, kā arī citās grupās.

ZVA  tas uzliek lielu atbildību, lai kolēģi spētu 

pilnvērtīgi iesaistīties kopējās darba procedūrās. 

Papildus jāmin, ka sadarbība prasa ZVA cilvēku un 

finanšu resursus. ZVA darbinieki iesaistīti sadarbībā 

arī ar ES Komisiju un Padomes darba grupām, Eiropas 

Komisijas Veselības un Patērētāju ģenerāldirektorātu 

(DG SANCO), Pasaules Veselības organizāciju, The 

Uppsala monitoring centre (UMC), Eiropas Farmakopejas 

komiteju, PIC/S, European Directorate for the Quality of 

Medicines &Healthcare (EDQM).

Kopš 2010. gada ZVA iesaistīta sadarbībā par 

medicīnisko ierīču un asiņu un to komponentu, audu un 

šūnu uzraudzību. ZVA ir kompetentā institūcija attiecībā 

uz medicīnisko ierīču reģistrāciju, klīniskās izpētes 

atļauju izsniegšanu un lietošanas drošuma uzraudzību. 

ZVA atbildīgie speciālisti regulāri apmeklē Eiropas 

nacionālo medicīnisko ierīču kompetento institūciju 

pārstāvju sanāksmes. Tiek nodrošināta līdzdalība 

Competent Authorities for Medical Devices (CAMD), 

Central Managenent Committee (CMC) un Eiropas 

Komisijas Veselības un Patērētāju ģenerāldirektorāta 

(DG SANCO) sanāksmēs.

ZVA ir spēkā sadarbības līgumi ar EMA un Igaunijas un 

Lietuvas zāļu aģentūru. 2011.gada 13. oktobrī  Latvijas, 

Lietuvas un Igaunijas Zāļu aģentūru vadītāji parakstīja 

sadarbības līgumu par kopēju procedūru zāļu kvalitātes 

uzraudzības jomā, paredzot, ka, sākot no nākamā gada, 

nacionāli reģistrētu zāļu kvalitāti izņemtajiem paraugiem 

pārbaudīs vienā no Baltijas valstu specializētajām 

laboratorijām. Savukārt 2010. gada 25. jūnijā Rīgā tika 

noslēgts vienošanās memorands starp ZVA un Ķīnas 

Tautas Republikas Pārtikas un zāļu administrāciju par 

sadarbību zāļu normatīvajā regulējumā.
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2011. gadā būtisks darbs tika ieguldīts ārējās 

komunikācijas veidošanā un uzturēšanā. Mērķtiecīgi ir 

palielināta komunikācija ar ZVA sadarbības partneriem, 

sniedzot neatkarīgu un objektīvu informāciju par ZVA 

kompetencē esošiem jautājumiem gan profesionālai 

auditorijai, gan arī plašākai sabiedrībai.

Pārskata gadā plašsaziņas līdzekļiem tika 

sagatavotas un izsūtītas 36 preses relīzes, sniegtas 

vairāk nekā 98 atbildes uz informācijas pieprasījumiem, 

organizēts seminārs ZVA klientiem (par aktualitātēm 

zāļu reģistrācijas kārtībā), aktualizēta informācija 

ZVA mājaslapā un Latvijas valsts portālā www.latvija.

lv (informācija par ZVA publiskiem pakalpojumiem). 

Kopumā proaktīvā komunikācija ietver vairāk nekā 612 

ziņas dažādos plašsaziņas līdzekļos.

5. KOMUNIKĀCIJA AR 
IEINTERESĒTĀM PUSĒM 
(SABIEDRĪBU, VESELĪBAS APRŪPES 
SPECIĀLISTIEM, KOMERSANTIEM)

Lai informētu ārstus, farmaceitus un citus veselības 

aprūpes speciālistus par aktualitātēm farmācijā un ZVA 

darbībā, kā arī par zāļu lietošanas drošumu, ZVA 2011. 

gadā sagatavoja vairākus informatīvos izdevumus. 

Kaut arī informāciju ārsti, farmaceiti un citi veselības 

aprūpes speciālisti var iegūt daudzos avotos, sākot no 

semināriem un konferencēm un beidzot ar dažādu 

valstu profesionāliem izdevumiem, ZVA izdevumi 

sniedz aktuālu, objektīvu, pārbaudītu un koncentrētu 

informāciju interesentiem, kas grib sekot līdzi 

svarīgākajiem notikumiem farmācijas nozarē un tās 

attīstībā. 

Jau par neatņemamu atbalstu ikdienas darbam 

kļuvis ZVA izdevums „Cito!”, kas sniedz informāciju par 

zāļu lietošanas drošumu, nopietnām zāļu blaknēm un to, 

kas šo blakņu gadījumā jāzina ārstam un farmaceitam. 

Oficiāls un aktuāls informācijas avots par LR Zāļu 

reģistrā iekļautām zālēm ir LR Zāļu reģistrs, kurā 

apkopota informācija par nacionāli, savstarpējā atzīšanas 

procedūrā, decentralizētajā procedūrā centralizēti 

reģistrētajām, paralēli importētajām zālēm. Papildus 

grāmatai ir sagatavota arī zāļu reģistra elektroniskā 

versija CD formātā, kurā pieejama vienkārša un ērta 

informācijas meklēšanas forma.

Lai sniegtu informāciju par zāļu patēriņa tendencēm 

pēc patērētāju grupām, ZVA sagatavoja informatīvo 

izdevumu „Zāļu patēriņa statistika” (elektronisks 

ZVA publikācijas pēc tēmām

Publikācijas temats Publikāciju skaits
Zāļu drošums 183
Zāļu tirgus, patēriņš, cenas 125
Zāļu cenu pārbaudes forma 57
Digitālā aptieku karte 35
ZVA darbība un budžets 28
Zāļu pieejamība 31
Aptieku skaits, licencēšana 19
Klīniskie pētījumi 18
Normatīvie akti 14
Kompensējamo zāļu sistēma 13
Zāļu reģistrācija 12
Citi 77
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izdevums CD formātā). Datu resursu avots ir zāļu 

lieltirgotavu un ražotāju sniegtie dati, kas apkopoti 

dažādos griezumos (pēc pārdošanas apjoma slimnīcām, 

aptiekām, citām ārstniecības iestādēm un zāļu 

lieltirgotavām). Kā ik gadu, tiek publiskots zāļu patēriņa 

sadalījums pēc zāļu izsniegšanas kārtības, elektroniskais 

izdevums arī ietver realizēto zāļu patēriņa salīdzinājumu 

no 2005. līdz 2010. gadam (pēc DDD – diennakts 

definētās devas uz 1000 Latvijas iedzīvotājiem dienā).

Līdztekus sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem 

un informatīviem izdevumiem ZVA nodrošina arī 

regulāru informācijas atjaunināšanu ZVA mājaslapā 

www.zva.gov.lv. Neapšaubāmi, tehnoloģiju laikmetā 

ZVA sagatavotie iespieddarbi

mājaslapas uzturēšana ir ne tikai viens no izmaksu 

ziņā efektīvākajiem komunikāciju kanāliem, bet arī ļauj 

sniegt informāciju nepastarpināti mērķauditorijai, kas 

izmanto internetu. 

Mājaslapas uzturēšana ir efektīvs veids, kā ikvienam 

sabiedrības pārstāvim (arī ZVA klientiem) nodrošināt 

oficiālu un operatīvu informāciju par ZVA darbību un 

aktualitātēm nozarē. ZVA mājaslapa 2011. gadā, pēc 

Google Analysis statistikas datiem, apmeklēta 436 533 

reizes,       kopumā      mājaslapas      sadaļas      pārlūkotas 

2 031 672 reizes. Rezultāti liecina, ka vidējais pirmreizējo 

apmeklētāju skaits mēnesī ZVA mājaslapai ir aptuveni 

8200.

Vienlaikus jānorāda, ka 2012. gadā tiek plānots 

intensīvs darbs pie ZVA mājaslapas attīstības, pārveidojot 

informācijas izkārtojumu un uzlabojot noformējumu, 

nodrošinot, ka informācija ir skaidra un viegli uztverama 

ne tikai veselības aprūpes profesionāļiem, bet arī 

ikvienam Latvijas iedzīvotājam.

Mājaslapas apmeklētāji 2011. gadā

Izdevums Izdevuma metiens
Izdevums „Cito!” 
(arī „Cito!” jubilejas pielikums)

4X300 eksemplāri

LR Zāļu reģistrs un reģistra 
elektroniskā versija CD formātā

450 eksemplāri

Zāļu patēriņa statistikas 
elektroniskā versija CD formātā

80 eksemplāri

ZVA gada publiskais pārskats 
(latviešu un angļu valodā)

100 eksemplāri

31 776

51 190
47 021

36 180
41 553

32 772
28 555
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Mājaslapas apmeklētāju viedokļu izzināšanai 

2011. gadā veiktas četras aptaujas, saņemtas  2109 

respondentu atbildes (aptauju rezultātus var aplūkot 

ZVA mājaslapas sadaļā „Sākumlapa. Aptauju arhīvs”). 

Mājaslapas apmeklētāji sniedza atbildes uz šādiem 

jautājumiem:

 ● “Vai vienmēr pirms zāļu lietošanas iepazīstaties 

ar lietošanas instrukciju, kas pievienota zāļu 

iesaiņojumam un pieejama ZVA mājaslapā?”

 ● “Vai ZVA izveidotajā aptieku kartē informācija ir 

viegli atrodama?”

 ●  “Kur, pēc Jūsu domām, informācija par zāļu cenu 

pacientam būtu jāsaņem?”

 ●  “Vai Jūs apmierina farmaceitiskās aprūpes 

līmenis, ko sniedz klientiem aptiekās?”

ZVA ārējās komunikācijas aktivitātes netiek balstītas 

tikai uz vienvirziena informācijas sniegšanu, bet arī 

tiek sniegta iespēja ZVA sadarbības partneriem izteikt 

savu vērtējumu par ZVA klientu apkalpošanas kvalitāti 

un piedāvātiem pakalpojumiem. Saņemtā informācija 

tika izmantota ZVA darba kvalitātes uzlabošanai.  2011.  

gadā ZVA organizēja trīs aptaujas:

 ● aptauju aptieku vadītājiem par zāļu cenu atlaidēm 

un piemērotiem uzcenojumiem, lai izvērtētu 

Veselības ministrijas sagatavotā normatīvā akta 

projektu un tā radīto risku uz aptieku turpmāko 

darbību;

 ●  aptauju klientiem par ZVA darbu un sniegtiem 

pakalpojumiem, lai pēc saņemtiem datiem 

pilnveidotu klientu apkalpošanas un 

pakalpojumu kvalitāti;

 ●  ZVA darbinieku aptauju, kuras mērķis bija 

noskaidrot darbinieku domas par viņiem 

svarīgiem un būtiskiem darba aspektiem, kas 

turpmāk palīdzētu noteikt prioritātes darbā ar 

personālu un attiecībā uz darbiniekiem pieņemt 

racionālus un pārdomātus lēmumus.

Noderīga informācija farmācijas
profesionāļiem!
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6. ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRAS 
2012.GADA ATTĪSTĪBAS 
PRIORITĀTES

ZVA darba plāns 2012. gadam apstiprināts 2012. 

gada 1. februārī. Ņemot vērā ZVA noteiktās funkcijas un 

uzdevumus, darba plānā noteikti konkrēti uzdevumi 

katrai struktūrvienībai un iestādei kopumā. Papildus 

ZVA pamatdarbam 2012. gadā plānoti šādi prioritārie 

uzdevumi:

 ● risināt jautājumu par iespējamo ZVA statusa 

maiņu (valsts budžeta nefinansēta iestāde), kas 

nodrošinātu iespēju racionālai procedūru un 

finanšu vadībai;

 ● palielināt procedūru skaitu MRP/DCP, 

uzņemoties  atbildīgās dalībvalsts pienākumu;

 ● iesaistīties centralizētā reģistrācijas procedūrā, 

uzņemoties līdzziņotāja pienākumus;

 ● veicināt un attīstīt sadarbību ar akadēmiskām 

un zinātniskām institūcijām, nodrošinot 

akadēmisku spēku piesaisti komplicētās 

ekspertīzēs un piedāvājot jaunas prasmes 

farmācijas un biomedicīnas pētniecības 

centriem inovāciju veicināšanai;

 ● nodrošināt jaunā Farmakovigilances normatīvā 

akta prasības, to vidū farmakovigilances 

sistēmu atbilstības pārbaudes inspekcijas pēc to 

noteikšanas normatīvos aktos;

 ● aktīvi iesaistīties e-veselības projektos, 

nodrošināt nozares datu centralizācijas iespējas;

 ● pilnīgot elektroniskās reģistrācijas 

dokumentācijas pieņemšanu un apstrādi 

cilvēkiem paredzēto zāļu sektorā (e-CTD);

 ● nodrošināt datu apmaiņu ar Eiropas datubāzēm 

par zāļu, medicīnisku ierīču, klīnisko pētījumu, 

ražotāju, izplatītāju, audu, šūnu un orgānu centru 

datiem (pildīt Memorandum of Understanding 

on the exchange of information in the context 

of EU telematics noteiktās saistības);

 ● pieejamo resursu ietvaros aktīva dalība EMA  

darbā, Eiropas zāļu aģentūru tīkla ietvaros darba 

dalīšanā un PVO programmās;

 ● nodrošināt un koordinēt aktīvo vielu un 

palīgvielu saraksta veidošanu latviešu valodā, 

iesaistot šajā darbā akadēmiskos spēkus un 

Valsts valodas centra pārstāvjus;

 ● veicināt kvalitātes sistēmas attīstību un 

gatavoties ISO sertifikācijai;

 ● aktualizēt un pārskatīt ZVA iekšējās procedūras 

darba efektivitātes palielināšanai;

 ● veicināt aktīvāku un plašāku divvirzienu 

komunikāciju ar ZVA sadarbības partneriem 

(ārstiem, farmaceitiem, klientiem, plašsaziņas 

līdzekļiem un citām ieinteresētām pusēm, kā arī 

ar sabiedrību kopumā), tādējādi radot pozitīvu 

izpratni par ZVA darbību un farmāciju kopumā;

 ● turpināt elektroniskās komunikācijas attīstību 

sadarbībā ar klientiem.
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PIELIKUMI
1. pielikums
ZVA struktūra 
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2. pielikums
Humāno zāļu novērtēšanas nodaļa

Humāno zāļu 
novērtēšanas nodaļa

1.
dokumentācijas 
novērtēšanas 

sektors

2.
dokumentācijas 
novērtēšanas 

sektors

3.
dokumentācijas 
novērtēšanas

sektors

Izmaiņu 
dokumentācijas 
novērtēsanas 

sektors

Zinātniskās dokumentācijas  izvērtēšanas un novērtējuma ziņojuma sagatavošana

Informācijas uzraudzības sektorsProcedūru koordinācijas sektors

� Produktu novērtēšana zāļu definīcijas 
atbilstības noteikšanai

� ZDAN Komisijas darba 
nodrošināšana, lēmumu sagatavošana

� Periodiski atjaunoto drošības 
ziņojumu novērtēšana

� Publisko novērtējuma ziņojuma
sagatavošana

� ZVAIS humāno zāļu reģistra informācijas
sagatavošana, uzturēšana un kontrole

� Humāno zāļu reģistrācijas komisijas 
darba nodrošināšana, lēmumu 
sagatavošana

� Iesniegumu MRP/DCP/NP tehniskā 
validācija, importēšana EURS is Yours 
sistēmā

� Informācijas ievadīšana ZVAIS un 
CTS

� MRP/DCP/NP reģistrācijas  
koordinācija un iesniegumu validācija

� MRP/DCP/NP pārreģistrācijas 
koordinācija un iesniegumu validācija

� CMD referral procedūru koordinācija

� Vēstuļu noformēšana, sarakstes 
nodrošināšana un uzraudzība, 
dokumentu plūsmas un ZVAIS darba 
uzdevumu uzraudzība

 ●
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HUMĀNO ZĀĻU NOVĒRTĒŠANAS NODAĻA

 ● Reģistrē un pārreģistrē zāles nacionālajā, 

savstarpējās atzīšanas un decentralizētajā 

procedūrā, akceptē pieteiktās izmaiņas 

dokumentācijā.

 ● Veic zāļu ķīmiskās un farmaceitiskās, 

farmakoloģiskās un toksikoloģiskās 

dokumentācijas, klīnisko pētījumu, zāļu aprakstu, 

lietošanas instrukciju, zāļu marķējuma un citu 

dokumentu ekspertīzi.

ZĀĻU IZPLATĪŠANAS INFORMĀCIJAS NODAĻA

 ● Veic iesniegumu un dokumentācijas ekspertīzi 

un izsniedz atļaujas:

•	 psihotropo,	 narkotisko	 zāļu/vielu,	 kā	 arī	

prekursoru ievešanai un izvešanai;

•	 Latvijā	 kontrolējamo	 narkotisko	 vielu,			

psihotropo    vielu  un   prekursoru  I,  II 

un III sarakstā iekļauto augu, to vielu 

zāļu izmantošanai medicīniskiem un 

veterinārmedicīniskiem zinātniskiem 

pētījumiem, fizikālo un ķīmisko īpašību 

noteikšanai, kā arī apmācībai;

•					nereģistrētu	zāļu	izplatīšanai;

•					zāļu	paraugu	importam;

•					atlikušo	zāļu	krājumu	izplatīšanai;	

•			 	paralēli	importēto	zāļu	izplatīšanai	Latvijā	un						

izmaiņu veikšanai.

 ● Veic iesniegumu un dokumentācijas ekspertīzi 

un izsniedz speciālās atļaujas (licences) darbam 

ar prekursoriem, izsniedz prekursoru operatoru 

kartes.

 ● Veic iesniegumu ekspertīzi un izsniedz atļaujas 

zāļu iegādei (savas darbības nodrošināšanai).

 ●  Apkopo un sniedz informāciju par zāļu 

patēriņu, zāļu cenām un zāļu pieejamību, 

aptieku, lieltirgotavu un ražošanas uzņēmumu 

apgrozījumu.

 ●  Veic Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, 

psihotropo vielu un prekursoru legālās aprites 

uzskaiti un kontroli.

KLĪNISKO PĒTĪJUMU NODAĻA

 ●  Vērtē no ārzemju un vietējiem sponsoriem 

saņemtos klīniskās izpētes projektu 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.

 ●  Saistībā ar  iesniegumiem  zāļu reģistrācijai  veic 

labas klīniskās prakses atbilstības pārbaudes 

klīnisko pētījumu centros Eiropas ekonomiskās 

zonas valstīs, kā arī valstīs ārpus Eiropas 

ekonomiskās zonas.

 ●  Vērtē pieteiktos zāļu lietošanas novērojumus un 

nodrošina to reģistrāciju ZVA.

ZĀĻU BLAKUSPARĀDĪBU MONITORINGA NODAĻA

 ●  Uzkrāj, papildina, vērtē un ekspertē datus par 

Latvijā un ārzemēs novērotām zāļu blaknēm.

 ●  Veic datu apmaiņu par blakusparādībām un zāļu 

lietošanas drošumu ar zāļu reģistrācijas apliecību 

īpašniekiem un iestādēm ES un pasaulē, arī ar ES 

zāļu blakusparādību datu bāzi EudraVigilance.

 ●  Sadarbojas ar zāļu reģistrāciju apliecību 

īpašniekiem farmakovigilances jautājumos, 

saskaņo viņu sagatavotos izglītojošos materiālus 

un vēstules ārstiem un farmaceitiem, kas attiecas 

uz zāļu lietošanas riska mazināšanu un nacionālās 

reģistrācijas procesa ietvaros vērtē reģistrācijas 

apliecību īpašnieku farmakovigilances sistēmu 

detalizētos aprakstus.

 ●  Sagatavo informāciju ārstiem, farmaceitiem un 

sabiedrībai zāļu drošuma jautājumos.

 ●  Piedalās ZVA izdevuma „Cito!” veidošanā.

3. pielikums
ZVA struktūrvienību funkcijas
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 ●  Sadarbojas ar EMA, īpaši lai attīstītu 

farmakovigilances procedūras un sagatavotos 

ES jaunās farmakovigilances normatīvo aktu 

ieviešanai 2012. gada jūlijā.

ZĀĻU EKSPERTĪZES LABORATORIJA

 ● Veic Latvijas Republikā un ārvalstīs ražoto 

zāļu testēšanu, nosakot zāļu paraugu 

atbilstību reģistrācijai iesniegtās normatīvās 

dokumentācijas prasībām.

 ●  Veic aptieku attīrītā ūdens paraugu atlasi un 

testēšanu.

 ●  Gatavo titrētus šķīdumus, indikatorus un 

reaktīvus pēc aptieku pieprasījuma.

MEDICĪNISKO IERĪČU NOVĒRTĒŠANAS NODAĻA

 ● Veic medicīnisko ierīču atbilstības novērtēšanu 

un reģistrāciju.

 ●  Veido, uztur un aktualizē medicīnisko ierīču 

datubāzi LATMED, kas ietver informāciju 

par medicīniskām  ierīcēm, to ražotājiem, 

izplatītājiem, klīniskiem pētījumiem, kā arī 

vigilances sistēmas ziņojumiem.

 ●  Vērtē klīniskās izpētes dokumentācijas atbilstību 

normatīvo aktu prasībām pirms klīniskās 

izpētes sākšanas, pieņem lēmumu par atļaujas 

izsniegšanu klīniskās izpētes veikšanai un 

uzrauga tās norisi.

 ●  Veic medicīnisko ierīču drošuma uzraudzību, 

nodrošina savlaicīgu informācijas apriti par 

medicīnisko ierīču lietošanas risku vai bīstamību 

veselības aprūpes pakalpojumu saņēmējiem un 

medicīnisko ierīču lietotājiem, kas šādam riskam 

varētu tikt pakļauti. Uzrauga korektīvo drošības 

darbību veikšanu.

FARMACEITISKĀS DARBĪBAS ATBILSTĪBAS 

NOVĒRTĒŠANAS NODAĻA

 ● Veic farmaceitiskās darbības uzņēmumu – 

cilvēkiem paredzēto zāļu ražošanas/importēšanas 

uzņēmumu, arī ārvalstu zāļu ražošanas 

uzņēmumu, zāļu lieltirgotavu darbības vērtēšanu 

saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas un 

normatīvo aktu un Eiropas Komisijas prasībām.

 ●  Veic cilvēku audu, šūnu un orgānu ieguves un 

glabāšanas centru, ārstniecības iestāžu asins 

kabinetu, asins sagatavošanas nodaļu un Valsts 

asinsdonoru centra atbilstības vērtēšanu un 

uzraudzību.

FARMACEITISKĀS DARBĪBAS UZŅĒMUMU 

LICENCĒŠANAS NODAĻA

 ●  Nodrošina farmaceitiskās darbības uzņēmumu 

licencēšanu, lai uzņēmumiem tiktu izsniegtas 

speciālās atļaujas (licences) farmaceitiskai 

darbībai.

 ●  Veido un uztur licencēto farmaceitiskās darbības 

uzņēmumu informatīvo bāzi.

FINANŠU UZSKAITES, ANALĪZES UN PLĀNOŠANAS 

NODAĻA

 ● Kārto finanšu uzskaiti.

 ●  Apkopo informāciju par saimnieciskajiem 

darījumiem.

 ●  Sagatavo un iesniedz pārskatus un deklarācijas.

 ●  Nodrošina grāmatvedības procesu iekšējo 

kontroli pār materiālo, darbaspēka, finanšu 

resursu izmantošanu.

 ●  Nodrošina stratēģisko un īstermiņa finanšu 

plānošanu.
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IEPIRKUMU UN INFRASTRUKTŪRAS NODROŠINĀJUMA 

NODAĻA

 ●  Veic publisko iepirkumu 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, dažādus atzinumus.

 ●  Izstrādā normatīvo aktu projektus.

 ●  Pārstāv ZVA intereses tiesu institūcijās.

ADMINISTRATĪVO RESURSU VADĪBAS UN DOKUMENTU 

PĀRVALDĪBAS NODAĻA

 ●  Veic personāla plānošanu, atlasi un uzskaiti.

 ●  Organizē darba tiesisko attiecību nodibināšanu 

ar darbiniekiem un ierēdņu iecelšanu amatā, 

darbinieku darba tiesisko attiecību pārtraukšanu 

ar ZVA un ierēdņu atbrīvošanu no amata, 

darbinieku un ierēdņu pārcelšanu citā amatā.

 ●  Izveido un glabā darbinieku un ierēdņu personas 

lietas.

 ●  Organizē un uzrauga lietvedības procesus un 

dokumentu pārvaldības sistēmu iestādē.

 ●  Nodrošina klientu apkalpošanu, sniedzot 

informāciju par funkciju izpildes nodrošināšanu, 

atbilstošu dokumentu pieņemšanas un 

izsniegšanas kārtību.

 ●  Veic atsevišķas vadības deleģētās administratīvās 

funkcijas atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma prasībām.

 ●  Nodrošina bibliotēkas darbību.

 ●  Veic arhīvu pārvaldību.

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU UN SISTĒMU ATTĪSTĪBAS 

NODAĻA

 ●  Nodrošina lokālā datortīkla, serveru, 

programmatūras un darba staciju, vienotas 

standartizētas vides uzturēšanu, darbinieku 

konsultēšanu, praktisku palīdzības sniegšanu IT 

jautājumos.

 ●  Nodrošina datu pārraides tīkla pieslēgumu 

darbiniekiem un klientiem.

 ●  Nodrošina datu rezerves kopiju veidošanu, 

datortīkla un datu loģisko aizsardzību, 

elektroniskās saziņas un interneta informācijas 

servisu, aparatūras bojājumu novēršanu.

KVALITĀTES VADĪTĀJS

 ●  Organizē kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu, 

uzturēšanu un pilnīgošanu.

 ●  Veic procesu uzraudzību un analīzi.

SABIEDRISKO ATTIECĪBU VADĪTĀJS

 ● Informē sabiedrību par ZVA kompetencē esošo 

nozares politiku, radot skaidru un patiesu 

priekšstatu par ZVA darbību un aktuālajām 

norisēm.

 ●  Pārstāv ar ZVA vadību saskaņotu viedokli 

plašsaziņas līdzekļos.

 ●  Koordinē informācijas aktualizēšanu ZVA iekšējā 

un ārējā mājaslapā.

 ●  Attīsta ZVA korporatīvo identitāti.
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4. pielikums
ZVA gadskaitļos

09.10.1996. Izveidota bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība „Valsts zāļu aģentūra”. 
Par ģenerāldirektoru un valdes priekšsēdētāju iecelts Jānis Ozoliņš

05.03.1997. Izsniegta pirmā zāļu reģistrācijas apliecība ar Nr. 97-0001 zālēm „PNU-Imune 23’’ 
(Reģistrācijas apliecības īpašnieks – Cyanamid-Lederle Arzneimittel GMbH)

1997 Sākta ikgadējā izdevuma „Latvijas Zāļu reģistrs” izdošana
1998 Ieviesta elektroniskā lietvedības programma „Lotus Notes”
02.03.1998. Izveidota Klīnisko pētījumu inspekcijas nodaļa
1999 Izdots pirmais gada pārskats
1999 Izveidota pirmā aģentūras mājaslapa
2000. gada beigas Nodots ekspluatācijā aģentūras ēkas otrais korpuss

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

2001 Sākts veidot neatkarīgu informatīvu izdevumu ārstiem un farmaceitiem „CITO”.
No 02.01.2001. 
līdz 31.12.2009. Veikta zāļu reklāmas izvērtēšana un saskaņošana

02.01.2001. Izveidota Zāļu blakusparādību monitoringa nodaļa
01.10.2002. Ieviests iekšējais audits un sākta kvalitātes vadības sistēmas veidošana

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

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

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

2003 Pirmā Benchmarking vizīte (BEMA) aģentūrā
2003 Iznāk pirmais krājums „Zāļu patēriņa statistika”
01.07.2003. Izveidota Juridiskā nodaļa

01.11.2004. BO VAS „Valsts zāļu aģentūra” reorganizēta par publisko aģentūru „Zāļu valsts aģentūra’’ un par 
direktoru atkārtoti iecelts Jānis Ozoliņš

2004 Nodrošināta pieeja un vienots darbs ES dalībvalstu datubāzēs caur EudraNET tīklu
2004. gada beigas Nodota ekspluatācijā arhīva ēka
2005 Izdots izglītojošs izdevums „Ievads farmakovigilancē”
2005. gada beigas Deleģēta funkcija – izveidot un uzturēt sistēmu zāļu cenu uzraudzībai
2006 Sākta un pirmo reizi veikta darbinieku darbības un tās rezultātu vērtēšana
2006 Sākta dalība PIC/S (Farmaceitisko inspekciju sadarbības shēmas) ietvaros

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

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

02.01.2006. – 
31.12.2010. Deleģēta veterināro zāļu reģistrācija un aprites uzraudzība

10.04.2006. Izveidota Farmaceitiskās darbības atbilstības novērtēšanas nodaļa
06.-10.02.2006. Notiek ES Benchmarking (BEMA I)

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

10.11.2006. Baltijas valstu zāļu aģentūru sanāksme Rīgā
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2006. gada 
decembris 

Veikta Zāļu reģistra tehnoloģiskā atjaunošana un pārstrukturizācija, izveidojot Zāļu valsts 
aģentūras informācijas sistēmu ZVAIS

01.02.2007. ZVA ieviests valsts civildienests
11.07.2007. Vienošanās memorands par sadarbību zāļu uzraudzībā ar Igauniju
09. – 12.2007. Izstrādāta e-receptes informācijas sistēmas koncepcija

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

2008 Pirmo reizi veikta savstarpējās atzīšanas procedūra, kurā Latvija ir atsauces dalībvalsts
14.01.2008. Vienošanās memorands par sadarbību zāļu uzraudzībā ar Lietuvu
19.09.2008. Rīgas domes atzinība par savdabīgiem priekšdārza apstādījumiem
11.08.2009. Baltijas valstu zāļu aģentūru līgums par vienotu trīsvalodīgu iesaiņojumu zālēm
01.02.2010. Klientu apkalpošanas punkta izveide

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

09.07.2010. Vienošanās memorands ar EMA par savstarpēju informācijas un dokumentu apmaiņu
06.-08.09.2010. Notiek ES Benchmarking (BEMA II)

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

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

02.02.2011. Baltijas valstu zāļu aģentūru līgums par vienotu zāļu marķējuma procedūru
16.05.2011. Mājaslapā izveidota pirmā digitālā aptieku karte ar plašām meklēšanas iespējām
19.07.2011. Aktīvo vielu nosaukumu saraksta publicēšana mājaslapā trīs valodās: latviski / latīniski / angliski
No 26.08.2011. 
līdz oktobra 
beigām 

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

09.10.2011. ZVA aprit 15 gadi kopš tās dibināšanas. Atzīmējot 15 gadu jubileju, ZVA kolektīvs iestāda baltegli 
Likteņdārzā ar veltījumu „Solījums Tēvijai”

13.10.2011. Baltijas valstu Zāļu aģentūras vienojas par sadarbību zāļu kvalitātes kontrolē
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Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424

Fakss: 67078248
E-pasts: info@zva.gov.lv

Mājaslapa: www.zva.gov.lv


