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1. Zāļu valsts aģentūras darbības 
vispārīgs raksturojums

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

2007. gadā

1.1.1. Statuss un darbības mērķis

1996.gada	 9.oktobrī	 ar	 Ministru	 kabineta	 rīkojumu	 Nr.	 403	 „Par	 bezpeļņas	
organizāciju	valsts	akciju	sabiedrību	„Valsts	zāļu	aģentūra”	tika	izveidota	bezpeļņas	
organizācija	valsts	akciju	sabiedrība	„Valsts	zāļu	aģentūra”.	

	 2004.gada	 11.	 oktobrī	 ar	Ministru	 kabineta	 rīkojumu	Nr.748	 „Par	 bezpeļņas	
organizācijas	 valsts	 akciju	 sabiedrības	 „Valsts	 zāļu	 aģentūra”	 reorganizāciju	 un	
Zāļu	 valsts	 aģentūras	 izveidošanu”	 tika	 veikta	 reorganizācija	un	mainīts	 aģentūras	
juridiskais	statuss.

Aģentūras	 darbību	 reglamentē	 Publisko	 aģentūru	 likums,	 Farmācijas	 likums,	
Ministru	kabineta	2004.gada	7.decembrī	noteikumi	Nr.	1006	„Zāļu	valsts	aģentūras	
nolikums”	 un	 citi	 normatīvie	 akti.	 Aģentūra	 veic	 zāļu	 novērtēšanu,	 reģistrēšanu,	
uzraudzību,	kontroli	un	izplatīšanas	regulēšanu	valstī.

Zāļu	valsts	aģentūra	ir	veselības	ministra	pārraudzībā	esoša	valsts	iestāde.	
Aģentūras	 darbības	 mērķis ir	 nodrošināt	 efektīvu,	 drošu	 un	 kvalitatīvu	 zāļu	

pieejamību	Latvijas	iedzīvotājiem,	kā	arī	veikt	zāļu	tirgus	izpēti.

1.1.2. Aģentūras funkcijas un uzdevumi

Aģentūras funkcijas: 
–		 novērtēt	un	reģistrēt	zāles,	noteikt	zāļu	statusu	(recepšu	vai	bezrecepšu	

medikamenti),	veidot	un	aktualizēt	Latvijas	zāļu	reģistru;
–		 kontrolēt	zāļu	kvalitāti;
–		 izsniegt	zāļu	ievešanas,	izvešanas,	tranzīta	un	izplatīšanas	atļaujas;
–		 apkopot	informāciju	par	zāļu	patēriņu;
–		 apkopot	informāciju	par	novērotām	blaknēm,	ko	izraisījusi	zāļu	lietošana,	

kā	arī	par	zāļu	klīnisko	izpēti	un	zāļu	lietošanas	novērojumiem;
–			 izsniegt	atļaujas	zāļu	klīniskās	izpētes	veikšanai	un	uzraudzīt	tās	norisi;
–		 novērtēt	 reklāmas	 devēja	 iesniegto	 reklāmas	 materiālu	 atbilstību	

normatīvo	aktu	prasībām;
–			 vērtēt	zāļu	klīniskās	izpētes	atbilstību	labas	klīniskās	prakses	prasībām;
–		 veikt	 farmaceitiskās	 darbības	 uzņēmumu	 atbilstības	 novērtēšanu	 un	

izsniegt	speciālās	atļaujas	(licences)	farmaceitiskai	darbībai;
–		 atbilstoši	 kompetencei	 sadarboties	 ar	 citu	 valstu	 un	 starptautiskām	

kompetentām	institūcijām;
–			 veidot	sadarbību	ar	ārstu	un	farmaceitu	sabiedriskām	organizācijām;
–			 citas	normatīvos	aktos	noteiktās	funkcijas.1.
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Aģentūras uzdevumi:
–		 novērtēt	 zāles	 un	 pieņemt	 lēmumu	 par	 zāļu	 reģistrāciju,	 pārreģistrāciju,	 reģistrācijas	

apturēšanu,	 anulēšanu	 un	 reģistrācijas	 dokumentācijas	 izmaiņu	 apstiprināšanu,	 piešķirt	
zāļu	reģistrācijas	numurus	un	zāļu	kodus;

–		 veikt	zāļu	testēšanu	un	ekspertīzi,	nosakot	to	atbilstību	tehnisko	normatīvu	prasībām;
–		 organizēt	informācijas	vākšanu	par	jaunumiem	zāļu	kvalitātes	kontrolē;
–		 pārbaudīt	iesniegtos	datus	un	dokumentus	zāļu	ievešanas,	izvešanas,	tranzīta	un	izplatīšanas	

atļaujas	saņemšanai	un	pieņemt	attiecīgu	lēmumu;
–		 organizēt	informācijas	vākšanu	saistībā	ar	zāļu	drošumu	un	izvērtēt	to	atbilstoši	jaunākajām	

zinātniskajām	atziņām;
–		 veidot	 un	 uzturēt	 datu	 bāzi	 par	 zāļu	 patēriņa	 statistiku,	 zāļu	 klīnisko	 izpēti,	 zāļu	

izraisītām	blaknēm	un	 lietošanas	novērojumiem	un	citas	datu	bāzes	atbilstoši	aģentūras	
kompetencei;

–		 veikt	aģentūrā	iesniegto	dokumentu	ekspertīzi	atbilstoši	aģentūras	darbībai;
–		 pārbaudīt	 ārstniecības	 iestādes	 atbilstību	 labas	 klīniskās	 prakses	 prasībām	 un	 izsniegt	

attiecīgu	 apstiprinājumu,	 kā	 arī	 uzraudzīt	 klīniskās	 izpētes	 norises	 un	 zāļu	 lietošanas	
novērojumu	norises	atbilstību	normatīvo	aktu	prasībām;

–		 atbilstoši	kompetencei	sadarboties	ar	ārstu	un	farmaceitu	profesionālām	organizācijām	un	
nozares	nevalstiskām	organizācijām;

–		 atbilstoši	 kompetencei	 piedalīties	 starptautiskos	 pasākumos,	 sadarboties	 ar	 citu	 nozaru	
speciālistiem,	 profesionālajām	 apvienībām	 un	 asociācijām,	 ārvalstu	 un	 starptautiskām	
institūcijām,	kā	arī	nodrošināt	informācijas	apmaiņu	aģentūras	darbības	jomā;

–		 izsniegt	zāļu	ražošanas	uzņēmumiem	labas	ražošanas	prakses	atbilstības	sertifikātus.
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1.1.3. Izmaiņas Zāļu valsts aģentūras darbībā

2007.	gads		Zāļu	valsts	aģentūrai	bijis	ļoti	darbīgs	–	tā	laikā	izdevies	īstenot	un	ieskicēt	jaunus	vietējā	
un	starptautiskā	mēroga	projektus.

ZVA	nodaļu	darba	funkcijas	ir	paplašinājušās	saskaņā	ar	Eiropas	Komisijas	un	Eiropas	Zāļu	aģentūras	
nostādnēm	visās	mūsu	darbības	jomās.	

Iepriekšējā	gadā	ir	veiktas	būtiskas	izmaiņas,	kuras	vēlos	uzskaitīt:
•	 Izmaiņas	likumdošanas	aktos;
•	 Farmaceitiskās	darbības	licencēšanas	komisijas	izveide	(no	28.08.22007.);
•	 Jaunas	prasības	zāļu	ražošanas	licencei	un	LIP	atbilstības	pārbaudes;
•	 Produktu	atbilstības	zāļu	definīcijai	novērtēšanas	komisijas	izveidošana	(26.10.2007.);
•	 Izmaiņu	tendences	zāļu	drošuma	vērtēšanas	darbā;
•	 Veterināro	zāļu	reģistra	moduļa	izstrāde	un	integrācija	ZVAIS	un	ZVAIS	uzlabojumi;
•	 Zāļu	statistikas	datu	vākšana	par	veterināriem	produktiem
•	 E-receptes	projekta	uzsākšana;
•	 Jaunas	mājas	lapas	izveide	un	uzturēšana;
•	 Valsts	civildienesta	ieviešana.

Nostiprinājusies	 saziņa	 ar	 sabiedrību.	 ZVA	 mājas	 lapā	 pieejamā	 informācija	 ir	 papildināta	 gan	
funkcionāli,	 gan	 saturiski.	Minētā	 informācija	 ir	 pieejama	ne	 tikai	 profesionāļiem,	bet	 arī	 pacientiem.	
Mājas	lapā	cenšamies	ievietot	visas	aktualitātes.	Kā	katru	gadu	arī	2007.	gadā	ikvienam	bija	iespēja	saņemt	
Latvijas	 Republikas	 Zāļu	 reģistru,	 savukārt	 zāļu	patēriņa	 statistiku	 izdevām	CD	 formātā.	Veterinārārsti	
saņēma	bukletu	 par	 veterināro	 zāļu	 blakusparādību	 ziņošanas	 sistēmu,	 bet	 profesionāļiem	 regulāri	 ir	
pieejams	neatkarīgais	izdevums	par	zālēm	„Cito!”.

Man	ir	prieks,	ka	arvien	biežāk	ZVA	tiek	uztverta	kā	uzticams	sadarbības	partneris	un	palīgs.	
Sadarbība	 padziļinājusies	 arī	 ar	 Veselības	 ministriju,	 Veselības	 inspekciju,	 farmaceitiskajiem	

uzņēmumiem,	 ražotājiem,	 lieltirgotavām,	Tulkošanas	un	 terminoloģijas	 centru,	Zemkopības	ministriju,	
Pārtikas	veterināro	dienestu	un	citām	iestādēm.

Aģentūra	var	lepoties	ar	informācijas	sistēmas	attīstību:
•	 Zāļu	reģistra	pilnveidošana;
•	 Zāļu	ievešanas	un	izplatīšanas	atļauju	datu	bāzi	(DB);
•	 Narkotiku	un	psihotropo	vielu	importa,	eksporta	un	aprites	uzraudzības	DB;
•	 Zāļu	patēriņa	statistikas	DB;
•	 Farmaceitiskās	darbības	uzņēmumu	licencēšanas	DB;	
•	 Zāļu	reklāmu	DB;
•	 Zāļu	cenu	DB;
•	 Atlasītu	sistēmas	datu	pieejamības	nodrošināšana	sadarbības	partneriem;
•	 Veterināro	zāļu	reģistra	pārbūve	un	integrācija	ZVAIS;
•	 E-	receptes	koncepcijas	izstrāde;
•	 Sistēmas	izmaiņu	plānošana	Eiropas	vienoto	prasību	izpildei	un	E-receptes	projektam.

Tikpat	aktīvi	esam	bijuši	ZVA	datu	apmaiņas	Eiropas	Savienības	projektos:
•	 EudraNet	(Informācijas	apmaiņas	tīkls);
•	 Eudra	Vigilance	(Farmakovigilances	informācija);
•	 Eudra	 CT	 (Communication	 and	 Tracking	 system	 zāļu	 savstarpējas	 atzīšanas	 reģistrācijas	

procedūrā);
•	 PIM	(Produktu	informācijas	menedžments	CRP);
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•	 Eudra	GMP	(LRP	datu	bāze);
•	 EU	Telematics	Vontrolled	Terms

	Mums	ir	augsti	novērtēti,	profesionāli	un	atsaucīgi	 	darbinieki.	Tomēr	 ir	 lietas,	kas	vēl	 jāuzlabo	–	
mums	jākļūst	aktīvākiem,	skaidrojot	ZVA	jaunās	iniciatīvas	un	nostāju	dažādos	jautājumos.

Arī	šajā	gadā	mūsu	priekšā	ir	izaicinājumi	un	jaunas	ieceres,	paturot	prātā,	ka	mūsu	virsuzdevums	ir	
sabiedrības	nodrošināšana	ar	kvalitatīvām,	efektīvām	un	drošām	zālēm,	kā	arī	sabiedrību	un	profesionāļus	
ar	kvalitatīvu,	aktuālu	un	objektīvu	informāciju	par	zālēm.

Novēlu,	lai	mums	izdodas	īstenot	ieceres	un	lai	mums	pietiek	drosmes,	pacietības,	izturības,	pieņemot	
jaunus	izaicinājumus!

Direktore	
Inguna Adoviča
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1.1.4. Aģentūras struktūra
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2.Zāļu valsts aģentūras darbības 
virzieni un rezultāti

2.1. Humāno zāļu reģistrācijas nodaļa

Humāno	 zāļu	 reģistrācijas	 nodaļa	 veic	 zāļu	 kvalitātes,	 efektivitātes	 un	
bioekvivalences	 pētījumu	 rezultātu,	 farmakoloģisko	 un	 toksikoloģisko	 pētījumu,	
periodiski	atjaunojamo	drošuma	ziņojumu,	zāļu	aprakstu,	lietošanas	instrukciju,	zāļu	
marķējumu	un	citu	dokumentu	ekspertīzi	un	vērtēšanu.

Balstoties	 uz	 ekspertu	 vērtējumu,	 tiek	 pieņemts	 atzinums	 par	 iespēju	 zāles	
reģistrēt,	pārreģistrēt,	atteikt	reģistrāciju,	akceptēt	izmaiņas	jau	reģistrēta	preparāta	
zāļu	aprakstā,	 lietošanas	 instrukcijā,	marķējumā	u.c.	Nodaļa	 vērtē	 arī	 iesniegumus	
par	zāļu	izsniegšanas	kārtības	maiņu,	sniedz	izziņas,	sagatavo	atbildes	uz	vēstulēm,	
iesniegumiem,	kā	arī	 izpilda	aptaujas	 lapas,	nodrošinot	valsts	 institūciju	un	klientu	
pieprasījumu.

Nodaļā	 strādā	33	darbinieki,	 to	 vidū	 četri	 zinātņu	doktori	 (viens	profesors	un	
viens	 asociēts	 profesors).	 Nodaļas	 vecāko	 ekspertu	 un	 ekspertu	 izglītība	 atbilst	
zinātņu	doktora	un	maģistra	grādam	ar	zināšanām	dažādās	specialitātēs	(kardioloģijā,	
dermatoloģijā,	psihoterapijā,	pediatrijā	u.c.),	vecāko	referentu	un	referentu	–	maģistra	
un	bakalaura	grādam.	

Nodaļa	cieši	sadarbojas	ar	vairāk	nekā	15	ārštata	ekspertiem.	Viņu	vidū	ir	habilitēti	
doktori,	medicīnas,	farmācijas,	bioloģijas	un	ķīmijas	doktori,	sertificēti	ārsti.

2007.	 gadā	 nodaļa,	 vērtējot	 zāļu	 dokumentāciju	 par	 kvalitāti,	 drošumu	 un	
efektivitāti,	 veikusi	 vairāk	 nekā	 2000	 ekspertīžu	 zāļu	 reģistrācijas	 dokumentācijas	
vispārējai,	 ķīmiskai	 un	 farmaceitiskai,	 kā	 arī	 preklīniskai	 un	 klīniskai	 daļai.	 Par	 540	
zālēm	sagatavoti	vērtējuma	ziņojumi	aģentūras	Zāļu	reģistrācijas	komisijai	 lēmuma	
pieņemšanai	par	zāļu	 reģistrāciju	un	pārreģistrāciju	nacionālajā	procedūrā.	Veiktas	
770	reģistrācijas	dokumentācijas	ārštata	ekspertīzes.

Nodaļas	 speciālisti	 regulāri	 sniedz	 mutvārdu,	 telefoniskas	 un	 rakstveida	
konsultācijas	zāļu	ražotājiem	un	to	pārstāvjiem.	2007.	gadā,	atbildot	uz	dažādu	valsts	
un	nevalstisku	 struktūru	pieprasījumiem,	 kā	 arī	 pieprasot	 reģistrācijas	 pieteicējiem	
papildinformāciju	 zāļu	 dokumentācijas	 vērtēšanas	 nolūkā,	 sagatavots	 un	 nosūtīts	
vairāk	nekā	1500	vēstuļu.	

Nodaļā	 vērtēts	 vairāk	nekā	4800	pieteikumu	 I	un	 II	 tipa	 izmaiņas	 reģistrācijas	
dokumentācijā:	 zāļu	 nosaukumu	 maiņa,	 reģistrācijas	 apliecību	 īpašnieku	 maiņa,	
papildus	ražošanas	vietas,	zāļu	uzglabāšanas	laika	un	apstākļu	maiņa,	izmaiņas	zāļu	
aprakstos	un	lietošanas	instrukcijās.	Pavisam	gada	laikā	vērtēti	un	nosūtīti	izskatīšanai	
Zāļu	reģistrācijas	komisijai	4800	izmaiņas	.	

Pagājušajā	gadā	saņemti	firmu	pieteikumi	vērtēt	produktu	piederību/nepiederību	
zālēm.	Gada	laikā	nodaļa	sniegusi	76	atzinumus	par	produktu	statusu.	

Viena	 no	 svarīgākajām	 Humāno	 zāļu	 reģistrācijas	 nodaļas	 darbības	 nozarēm	
ir	 starptautiskā	 sadarbība.	 2007.	 gadā	 nodaļa	 atbilstoši	 savas	 darbības	 specifikai	
turpināja	 iepriekšējos	 gados	 iesāktās	 starptautiskās	 aktivitātes.	 Turpinājās	 aktīva	
līdzdalība	savstarpējās	atzīšanas	procedūrā,	vērtējot	dokumentāciju	par	zāļu	drošumu,	
efektivitāti	 un	 kvalitāti,	 jo	 2005.	 gada	 30.	 oktobrī,	 stājoties	 spēkā	 Konsolidētai	
Direktīvai	(Directive 2001/83/EC),	Zāļu	valsts	aģentūra	tika	iesaistīta	arī	decentralizētā	
reģistrācijas	procedūrā.	Gada	laikā	savstarpējās	atzīšanas	un	decentralizētā	procedūrā	
tika	vērtēti	372	pieteikumi	 reģistrācijai	un	pārreģistrācijai.	Salīdzinot	ar	 iepriekšējo	
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gadu,	zāļu	decentralizētā	reģistrācijas	procedūras	pieteikumu	skaits	palielinājies.	
2007.	 gadā	 nodaļas	 darbinieki	 turpināja	 piedalīties	 Eiropas	 Savienības	 (ES)	 centralizēti	 reģistrēto	

produktu	zāļu	aprakstu,	marķējuma	tekstu	un	lietošanas	instrukciju	valodnieciskā	pārbaudē,	nodrošinot	
Latvijas	 iedzīvotājus	 ar	 pilnvērtīgu	 informāciju	 par	 visiem	 ES	 reģistrētiem	 produktiem,	 kas	 pieejami	
Latvijai	pēc	iestāšanās	Eiropas	Savienībā.	2007.	gadā	nodaļas	eksperti	izskatījuši	produktu	informācijas	
tekstus	jaunu	zāļu	pieteikumiem,		līnijas	paplašināšanai,		pārreģistrācijai	un	II	tipa	izmaiņām(	kopā	575	
),	arbitrāžu	un	gadskārtējā	riska	vērtēšanas	pieteikumiem.	Nodaļas	pārstāvji	2007.	gadā	piedalījās	četrās	
EMEA	organizētās	centralizēti	reģistrēto	produktu	dokumentu	kvalitātes	pārbaudes	(Quality Review of 
Documents)	darba	grupu	sanāksmēs.	Iegūtā	informācija	tika	lietota	nodaļas	praktiskajā	darbā.	

Nodaļas	eksperti	piedalījās	dažāda	līmeņa	un	nozaru	Eiropas	Zāļu	aģentūras	(EMEA)	darba	grupās	un	
komitejās	kā	pilntiesīgi	dalībnieki:

Zāļu	kvalitātes	jautājumu	darba	grupa – Quality Working Party;
Zāļu	drošuma	jautājumu	darba	grupa – Safety Working Party;
Zāļu	efektivitātes	jautājumu	darba	grupa – Efficacy Working Party;
Augu	izcelsmes	zāļu	komiteja – Committee on Herbal Medicinal Products;
Dokumentu	kvalitātes	pārbaudes	grupa – Working Group on Quality Review of Documents;
Asins	un	plazmas	produktu	darba	grupa – Blood Products Working Party;
Savstarpējās	atzīšanas	procedūras	un	decentralizētās	procedūras	koordinācijas	grupa	–	Coordination 

Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures.
Pediatrisko	zāļu	komiteja.

Pārreģistrētas zāles

Reģistrēto zāļu skaits

Saņemto reģistrācijas pieteikumu skaits
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Reģistrēto recepšu un bezrecepšu zāļu attiecība

Atsaukts, atteikts, anulēts, nav valids

Izmaiņas reģistrācijas dokumentā
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Reģistrēto zāļu sadalījums pa valstīm
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2.2. Veterināro zāļu reģistrācijas nodaļa

Nodaļas	 galvenais	 uzdevums	 ir	 vērtēt	 dokumentāciju	 par	 veterināro	 zāļu	 kvalitāti,	 efektivitāti	 un	
drošumu.	 Veterināro	 zāļu	 reģistrācijas	 dokumentācijas	 vērtēšana	 	 nepieciešama,	 gan	 reģistrējot	 un	
pārreģistrējot	 veterinārās	 zāles	 nacionālajā,	 savstarpējās	 atzīšanas	 un	decentralizētajā	 procedūrā,	 gan	
akceptējot	pieteiktas	izmaiņas	dokumentācijā.

Veterināro	zāļu	reģistrācijas	komisijas	(VZRK)	sēdēs,	kas	notiek	ne	retāk	kā	reizi	mēnesī,	tiek	rūpīgi	
vērtētas	iesniegto	veterināro	zāļu	lietošanas	instrukcijas,	zāļu	apraksti,	marķējuma	teksts.	Balstoties	uz	
ekspertu	atzinumiem	un	VZRK	sēdes	lēmumiem,	tiek	rakstīts	rīkojums	un	uz	tā	pamata	pieņemts	lēmums	
par	 veterināro	 zāļu	 reģistrāciju,	 pārreģistrāciju,	 dokumentācijas	 izmaiņu	 akceptēšanu	 vai	 veterināro	
zāļu	anulēšanu.	Veterināro	zāļu	dokumentācijas	vērtēšanā	tiek	piesaistīti	arī	ārštata	eksperti,	kas	analizē	
specifisku	imunoloģisko	veterināro	zāļu	dokumentāciju,	farmaceitisko	dokumentāciju.

Nodaļas	 speciālisti	 regulāri	 sniedz	mutvārdu	 un	 rakstveida	 konsultācijas	 zāļu	 ražotājiem	 un	 zāļu	
reģistrācijas	 apliecības	 īpašnieku	 pilnvarotiem	 pārstāvjiem,	 pieprasot	 trūkstošo	 informāciju,	 kā	 arī	
papilddokumentāciju	kvalitatīvākai	veterināro	zāļu	dokumentācijas	vērtēšanai.	2007.	gadā	sagatavotas	
un	nosūtītas	396	dažādu	pieprasījumu	vēstules.

Veterināro	zāļu	reģistrācijas	nodaļa	veica	arī	Latvijas	Republikā	nereģistrētu	veterināro	zāļu	ievešanas	
atļauju	 iesniegumu	 vērtēšanu,	 sniedzot	 savu	 atzinumu.	 2007.	 gadā	 izskatīti	 26	 šādi	 iesniegumi	 un,	
ņemot	vērā	ekspertu	atzinumus,	lieltirgotavām	atļauts	ievest	Latvijas	Republikā	nereģistrētas	veterinārās	
zāles,	ja	analoģiskas	zāles	Latvijā	nebija	pieejamas,	bet	praktizējošiem	veterinārārstiem	tās	darbam	bija	
nepieciešamas.

Nodaļas	speciālistu	atzinums	tika	sniegts		trim	veterināro	zāļu	reklāmas	projektiem.
Viena	no	Veterināro	zāļu	reģistrācijas	nodaļas	funkcijām	ir	cieša	sadarbība	ar	Eiropas	Zāļu	aģentūru	

(EMEA).	Nodaļas	eksperti	regulāri	apmeklē	Eiropas	Zāļu	aģentūras	rīkotās	darba	grupu	sanāksmes.
2007.	 gadā	 Veterināro	 zāļu	 reģistrācijas	 nodaļa	 veikusi	 38	 centralizēti	 reģistrēto	 veterināro	 zāļu	

lietošanas	instrukciju,	zāļu	aprakstu	un	marķējuma	tekstu	nacionālās	dokumentācijas	analīzi.	

2007. gadā nodaļa, vērtējot iesniegto dokumentāciju, veikusi
1)		 septiņas	veterināro	zāļu	reģistrācijas	savstarpējās	atzīšanas	procedūrā,	16	veterināro	zāļu	

reģistrācijas	nacionālajā	reģistrācijas	procedūrā;
2)		 59	 veterināro	 zāļu	 pārreģistrācijas	 nacionālajā	 reģistrācijas	 procedūrā	 un	 vienas	 zāles	

savstarpējās	atzīšanas	procedūrā;	
3)		 116	veterināro	zāļu	izmaiņas	nacionālajā	reģistrācijas	procedūrā	un	24	zāles	savstarpējās	

atzīšanas	procedūrā;
4)		 69	veterinārās	zāles	izslēgtas	no	LR	Veterināro	zāļu	reģistra	dažādu	iemeslu	dēļ	(veterināro	

zāļu	reģistrācijas	apliecības	termiņa	beigšanās;	veterinārās	zāles	neatbilda	labas	ražošanas	
prakses	prasībām;	veterināro	zāļu	reģistrācijas	apliecības	īpašnieks	lūdza	anulēt	veterinārās	
zāles).	
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2007. gadā veiktās procedūras 
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2.3. Zāļu blakusparādību monitoringa nodaļa

Zāļu	blakusparādību	monitoringa	nodaļa	(ZBMN)	nodrošina	zāļu	blakņu	uzraudzību.
Nodaļa	 veido	 un	 uztur	 datubāzi	 par	 Latvijā	 novērotām	 zāļu	 blaknēm	 (ZB),	 veic	 informācijas	 un	

saņemto	 datu	 ekspertīzi	 pēc	 būtiskuma	 un	 paredzamības	 pazīmes,	 cēlonības	 ekspertīzi,	 vērtē	 zāļu	
lietošanas	risku,	kā	arī	nosaka	riska	mazināšanu	saistīto	nepieciešamo	pasākumu	steidzamību.	Ziņojumu	
skaits	zāļu	blakusparādību	datu	bāzē	līdz	šim	pakāpeniski	pieauga,	tomēr	2007.	gadā	saņemts	mazāk	
ziņojumu	par	Latvijā	novērotām	ZB,	nekā	bija	plānots.	Visi	ziņojumi	tiek	ekspertēti.

ZBMN	savas	kompetences	ietvaros	pilda	Eiropas	Parlamenta	un	Padomes	Regulā	(EK)	Nr.	726/2004	
par	 Kopienas	 procedūrām	 cilvēkiem	 paredzēto	 un	 veterināro	 zāļu	 reģistrēšanai	 un	 uzraudzībai	 un	
Eiropas	 Zāļu	 aģentūras	 izveidošanu	 noteiktos	 pienākumus	 zāļu	 lietošanas	 izraisīto	 blakņu	 uzraudzībā	
(farmakovigilancē),	piedalās	ES	koordinētās	aktivitātēs	farmakovigilancē.	

Nodrošināta	 Zāļu	 valsts	 aģentūras	 (ZVA)	 pilnīga	 iesaistīšanās	 Eiropas	 Savienības	 elektroniskā	
ZB	 datu	 apmaiņas	 sistēmā	 Eudravigilance,	 kas	 ļauj	 strādāt	 arī	 ar	 ārpus	 Latvijas	 novēroto	 ZB	 datiem.	
ZBPMN	veic	nacionālā	farmakovigilances	saskarpunkta	funkcijas	Eiropas	Savienībā,	saņemot	aktuālāko	
farmakovigilances	informāciju	un	veicot	nepieciešamo	datu	apmaiņu	ar	citām	valstīm.

Nodaļa	piedalās	Eiropas	Zāļu	aģentūras	Cilvēkiem	paredzēto	zāļu	komitejas	Farmakovigilances	darba	
grupas	(Pfarmacovigilance	Working	Party)	sēdēs.

Tiek	 strādāts,	 lai	 attīstītu	 ES	 noteiktās	 ar	 farmakovigilanci	 saistītās	 riskvadības	 procedūras,	 kā	 arī	
procedūras,	 ko	 nosaka	 ES	 darba	 dalīšanas	 koncepcija.	Gatavojamies	 periodiski	 atjaunojamo	drošuma	
ziņojumu	 (Periodic	 Safety	 Update	 Reports)	 vērtēšanai	 minētās	 darba	 dalīšanas	 ietvaros.	 Iesniegti	
priekšlikumi	 Veselības	 ministrijai	 par	 normatīviem	 aktiem	 saistībā	 ar	 farmakovigilances	 inspekcijām	
Latvijā.

ZVA	darbojas	konsultatīva	Zāļu	blakusparādību	uzraudzības	ekspertu	padome	(turpmāk	Padome),	
kuras	darbību,	izvirzot	jautājumus,	koordinē	ZBPMN.	Pārskata	periodā	notikušas	sešas	Padomes	sēdes.	

ZBMN	sadarbojas	ar	reģistrācijas	apliecības	īpašnieka	farmakovigilancē	kvalificēto	personu	ZB	ziņošanas	
jautājumos,	par	saskarsmi	ar	ārstiem	un	sabiedrību,	izglītojošiem	materiāliem	un	citos	farmakovigilances	
jautājumos.	 Pārskata	 periodā	 saskaņotas	 23	 „Vēstules	 ārstam”.	 ZBMN	 sākusi	 reģistrācijas	 īpašnieku	
iesniegto	izglītojošo	materiālu	par	zālēm	ekspertīzi,	lai	noteiktu	to	atbilstību	izvirzītām	prasībām.

Notiek	 regulāra	 sadarbība	 ir	 ar	 Sabiedrības	 veselības	 aģentūru	 vakcinācijas	 izraisītu	 komplikāciju/
vakcīnu	blakņu	uzraudzībā.

Aģentūras	mājas	 lapā	pastāvīgi	 tiek	publicēta	zāļu	drošuma	 informācija	ārstiem,	farmaceitiem	un	
sabiedrībai.	Publicēšanai	sagatavoti	11	Eiropas	Zāļu	aģentūras	paziņojumi	un	četri	ZVA	paziņojumi.	

ZBMN	un	 Zāļu	 blakusparādību	uzraudzības	 ekspertu	 padome	 sadarbojas	 ar	 ZVA	biļetena	 „Cito!”	
redakciju.	

Piedalāmies	 informatīvos	 pasākumos,	 lai	 sekmētu	 ārstniecības	 personu	 un	 farmācijas	 speciālistu	
aktivitāti	ZB	uzraudzībā.
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Informācija par zāļu lietošanas drošumu ZVA mājas lapā

Kopējais ZBP skaits 2003. – 2007. gadā
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2.4. Klīnisko pētījumu nodaļa

Klīnisko	 pētījumu	 nodaļa	 vērtē	 no	 zāļu	 ražotājiem	 vai	 to	 pārstāvjiem	 saņemtos	 klīniskās	 izpētes	
pieteikumus	un	ar	to	saistīto	dokumentāciju,	kā	arī	izsniedz	atļaujas	klīnisko	pētījumu	veikšanai	Latvijā.	
Nodaļa	veic	zāļu	klīnisko	pētījumu	uzraudzību	un	kontroli,	kā	arī	zāļu	lietošanas	novērojumu	reģistrāciju.	
Pētījumu	 norises	 laikā	 nodaļa	 vērtē	 iesniegtos	 grozījumus	 protokolos	 vai	 citā	 ar	 pētījumiem	 saistītā	
dokumentācijā,	ziņojumus	par	pētījumu	preparātu	lietošanas	drošumu	un	pētījumu	pabeigšanu.	Nodaļa	
pārbauda	klīnisko	pētījumu	norisi	ar	izpēti	saistītās	vietās,	lai	vērtētu	tās	atbilstību	labas	klīniskās	prakses	
prasībām.			

2007.	gadā	Klīnisko	pētījumu	nodaļas	darba	likumiskais	pamats	bija	Ministru	kabineta	2006.	gada	
28.	februāra	noteikumi	Nr.	172	„Noteikumi	par	zāļu	klīniskās	izpētes		un	lietošanas	novērojumu	veikšanu,	
pētāmo	zāļu	marķēšanu	un	kārtību,	kādā	tiek	vērtēta	atbilstība	labas	klīniskās	prakses	prasībām”,	taču	
gada	laikā	Veselības	ministrijai	tika	izteikti	uz	pieredzi	balstīti		priekšlikumi	šo	noteikumu	grozījumiem.	
Nodaļas	ieteikumi	guva	atbalstu,	un	tie	tika	iestrādāti	Ministru	kabineta	noteikumos	Nr.	17	„Grozījumi	
Ministru	kabineta	2006.	gada	28.	februāra	noteikumos	Nr.	172	„Noteikumi	par	zāļu	klīniskās	izpētes		un	
lietošanas	novērojumu	veikšanu,	pētāmo	zāļu	marķēšanu	un	kārtību,	kādā	tiek	vērtēta	atbilstība	labas	
klīniskās	prakses	prasībām”,	kas	tika	pieņemti	2008.	gada	15.	janvārī	un	stājās	spēkā	1.	martā.			

Nodaļas	darbinieki	piedalījās	Eiropas	Komisijas	darba	grupā	par	Direktīvas	2001/20EK	vadlīniju	izstrādi	
un	ieviešanu,	EMEA	organizētās	 labas	klīniskās	prakses	 inspektoru		darba	grupas	un	klīnisko	pētījumu	
veicināšanas	 darba	 grupas	 sanāksmēs,	 kā	 arī	 savu	 profesionālo	 kvalifikāciju	 cēla	 EMEA	 organizētos	
EudraVigilance	datu	analīzes	sistēmas	apmācības	kursos,		labas	klīniskās	prakses	inspektoru	apmācības	
seminārā	un	centralizēti	reģistrēta	produkta	klīniskā	pētījuma	inspekcijā	novērotāja	statusā.		

Nodaļa	iesaistījās	elektroniskajā	zāļu	blakņu	datu	apmaiņas	sistēmā	EudraVigilance,	nosūtot	drošuma		
ziņojumu	saņemšanas	apstiprinājumus	tām	farmācijas	kompānijām,	kas	atbilstoši	vietējo		likumu	prasībām		
bija	iesūtījušas	drošības	ziņojumus	EudraVigilance	datu	bāzes	klīnisko	pētījumu	modulī,	norādot	Latvijas	
Zāļu	valsts	aģentūras	adresi.

2007.	gadā	ZVA	pieteikti	90	zāļu	klīniskās	izpētes	projekti.	Zāļu	klīniskās	izpētes	vērtēšanas	komisija	(KIK)	
rīkojusi	12	sēdes.	Balstoties	uz	KIK	lēmumiem,	šai	gadā	ZVA	izsniegusi	atļaujas	85	klīniskiem	pētījumiem	un	
164	būtiskiem	grozījumiem	klīnisko	pētījumu	protokolos	vai	citā	ar	izpēti	saistītā	dokumentācijā.	Vienam	
pieteiktam	 II	 fāzes	klīniskam	pētījumam	reimatoloģijā	 	atļauja	netika	 izsniegta,	balstoties	uz	negatīvu	
ieguvuma/riska	attiecību	pētījumā	 iesaistāmiem	pacientiem.	Trim	projektiem	atļaujas	tika	 izsniegtas	ar	
nosacījumiem,	kas	saistīti	ar	nepieciešamību		veikt	grozījumus	pētījuma	protokolā,	pētījuma	centru		vai	
iesaistīto	ārstu	pētnieku	sastāvā.	Eudra	CT	datu	bāzē	regulāri	 ievadīta	informācija	par	pieteiktiem	zāļu	
klīniskiem	pētījumiem,	to	atļaušanas	laiku,	par	iesniegto	būtisko	grozījumu	apstiprināšanas	datumiem	un	
pētījumu	beigšanu.	

Atļauto	projektu	dokumentācijas	vērtēšanā	tika	iesaistīti	29	ārštata	eksperti;	pavisam	šai	gadā	veiktas	
88	ekspertīzes.		Divi	eksperti	tika	iesaistīti	pirmoreiz.			

2007.	gadā	Latvijā	norisa	235	 	pētījumi.	 Pabeigti	74	projekti,	un	attiecīgi	 visas	 šo	projektu	 lietas	
sagatavotas	arhivēšanai.

Atļautos	zāļu	klīniskās	izpētes	projektus	sponsorējušas	53	ārzemju	farmācijas	kompānijas.	Zāļu	klīniskās	
izpētes	 organizēšanā	 un	 norises	 kvalitātes	 nodrošināšanā	 Latvijā	 saskaņā	 	 ar	 sponsoru	 pilnvarojumu		
iesaistījušās		pētniecības	līgumorganizācijas,	no	kurām	populārākās	ir		Quintiles	(12	projektu),	ICON	(8	
projekti),	Parexel	(8	projekti),	Crown	(4	projekti),	Dokumeds	(3	projekti),		PSI Company 	(2	projekti),	Scope 
Baltija		(2	projekti).

Saskaņā	ar	likumā	noteiktām	ZVA	funkcijām	veiktas	sešas	klīnisko	pētījumu	pārbaudes	pētījumu	centros	
(četras	 	pētījumu	norises	 laikā,	viena	pirms	pētījuma	uzsākšanas	un	viena	pēc	pētījuma	pabeigšanas).	
Pārbaudēs	 atklātas	 vairākas	būtiskas	un	mazāk	būtiskas	 labas	 klīniskās	prakses	neatbilstības.	Nodaļas	
darbinieks	 piedalījās	 vienā	 ASV	 Pārtikas	 un	 zāļu	 administrācijas	 veiktā	 inspekcijā	 Latvijas	 pētījumu	
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centrā.	
	 Nodaļas	darbinieki	 ar	Zāļu	 izplatīšanas	 informācijas	nodaļu	 saskaņoja	pētījuma	zāļu	 ievešanas	

atļauju	 izsniegšanu	 (izskatīja	 778	 ievešanas	pieteikumus).	 Sakarā	 ar	 likumu	maiņu	 šai	 gadā	 ievešanas	
pieteikumu	 skaits	 ievērojami	mazinājās,	 salīdzinot	 ar	 iepriekšējo	 gadu.	 Īpaša	 uzmanība	 tika	 pievērsta	
klīniskos	pētījumos	izmantojamo	narkotisko	zāļu	ievešanas	kontrolei.	

	 Šai	gadā	saņemti	13	zāļu	lietošanas	novērojumu	pieteikumi,	no	tiem	11	projekti	reģistrēti	ZVA	
(pieci	projekti	ar	zālēm,	kas	iekļautas	kompensējamo	zāļu	sarakstā).	

	 ZVA	mājas	lapā	(www.zva.gov.lv)	pieejamais	ZVA	reģistrēto	lietošanas	novērojumu	saraksts	tika	
regulāri	aktualizēts.

Izsniegtās atļaujas un zāļu  klīniskie pētījumi (2001. - 2007. gads)

2007. gadā atļauto klīnisko pētījumu sadalījums pa fāzēm

ZVA reģistrētie  zāļu lietošanas  novērojumi (2001. - 2007. gads)
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2007. gadā atļauto klīnisko pētījumu sadalījums pa medicīnas nozarēm

Nozare Pētījumu skaits

Onkoloģija	 15

Pulmonoloģija/alergoloģija	 12

Neiroloģija 11

Kardioloģija 8

Gastroenteroloģija 7

Endokrinoloģija 6

Nefroloģija/uroloģija 6

Reimatoloģija	 6

Psihiatrija	 4

Ķirurģija	 3

Infektoloģija 3

Dermatoloģija	 2

Ginekoloģija 2

Klīnisko pētījumu centri, kas 2007. gadā piedalījušies zāļu klīniskā izpētē 

Pētījuma centrs Pētījumu skaits

P.Stradiņa	klīniskā	universitātes	slimnīca	 46

Rīgas	Austrumu	klīniskā	slimnīca 22

Klīniskā	slimnīca	„Gaiļezers”	 19

Latvijas	Jūras	medicīnas	centrs	 13

Daugavpils	reģionālā	slimnīca 12

Rīgas	1.	slimnīca 11

Veselības	centrs-4	 10

Tuberkulozes	un	plaušu	slimību	valsts	aģentūra	 7

Rīgas	klīnisko	pētījumu	centrs 5

Citi	klīnisko	pētījumu	centri	(pavisam	45) 1-3	pētījumi	katrā	centrā
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2.5. Farmaceitiskās darbības 
atbilstības novērtēšanas nodaļa

Nodaļa	 veic	 farmaceitiskās	darbības	uzņēmumu	–	 zāļu	 (gan	 cilvēkiem	paredzēto,	gan	 veterināro)	
ražošanas/importēšanas	 uzņēmumu	 (t.sk.	 ārvalstu	 zāļu	 ražošanas	 uzņēmumu)	 darbības	 	 vērtēšanu	
saskaņā	ar	LR	likumdošanas	un	normatīvo	aktu		un	Eiropas	Komisijas	„Norādījumu	par	zāļu	un	pētāmo	
zāļu	labu	ražošanas	praksi”	prasībām:

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

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

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

–	 sadarbībā	 ar	 Farmaceitiskās	 darbības	 uzņēmumu	 licencēšanas	 nodaļu	 pārbauda	 zāļu	
ražošanas/importēšanas	 uzņēmuma	 atbildīgās	 amatpersonas	 (kvalificētās	 personas)	
kvalifikācijas	un	aroda	pieredzes	atbilstību	normatīvo	aktu	prasībām.

Zāļu	 ražošanā	 un	 kvalitātes	 kontrolē	 zāļu	 ražošanas	 uzņēmumiem	 ir	 jāievēro	 Eiropas	 Komisijas	
„Norādījumu	par	zāļu	un	pētāmo	zāļu	 labu	ražošanas	praksi”	prasības,	kuru	 ievērošanu	kontrolē	ZVA	
amatpersonas,		inspicējot	un	vērtējot	zāļu	ražošanas/importēšanas	uzņēmumu,	kā	arī	laboratoriju,	kas	veic	
zāļu	kvalitātes	kontroli,	darbības	atbilstību	labas	ražošanas	prakses	principiem	un	pamatnostādnēm.	Savā	
darbībā	inspektori	ņem	vērā	Eiropas	Komisijas	apkopojumu	par	Kopienas	inspicēšanas	un	informācijas	
apmaiņas	 procedūrām,	 kā	 arī	 nodrošina,	 ka	 labas	 ražošanas	 prakses	 prasības	 tiek	 interpretētas	 un	
ievērotas	 tāpat	 kā	pārējās	 ES	dalībvalstīs.	 Ja	 uzņēmums	atbilst	 noteiktajām	prasībām,	pēc	pārbaudes	
veikšanas	noteiktā	termiņā	tam	tiek	izsniegts	labas	ražošanas	prakses	sertifikāts.

2007.	 gadā	 veiktas	 29	 zāļu	 ražošanas/importēšanas	 uzņēmumu	 inspekcijas	 –	 no	 tām	 viens	 zāļu	
ražošanas	 uzņēmums	bija	 valstī,	 kas	 neatrodas	 Eiropas	 ekonomiskajā	 zonā.	 Trīs	 gadījumos	 ražošanas	
uzņēmumos	 bija	 nepieciešams	 veikt	 papildus	 inspekcijas.	 Inspekcijās	 ražošanas	 uzņēmumos	 atlasīts	
21	produkta	paraugs.	Šā	gada	laikā	zāļu	ražošanas/importēšanas	uzņēmumiem	tika	izsniegti	11	Labas	
ražošanas	prakses	sertifikāti.

2007.	gadā	Aģentūrai	un	arī	nodaļai	tika	uzticēta	jauna	funkcija	–	zāļu	un	veterināro	zāļu	lieltirgotavu	
atbilstības	novērtēšana	–	vai	šo	farmaceitiskās	darbības	uzņēmumu	telpas,	aprīkojums,	iekārtas,	personāls	
atbilst	normatīvos	aktos	par	zāļu	un	veterināro	zāļu	ražošanu	un	izplatīšanu	noteiktām	prasībām,	kā	arī	
iesniegumā	par	 speciālas	atļaujas	 (licences)	 zāļu	vai	 veterināro	zāļu	 lieltirgotavas	atvēršanai	 (darbībai)	
saņemšanu	vai	pārreģistrēšanu	norādītiem	speciālās	darbības	nosacījumiem.	Papildus	nodaļas	darbinieku	
uzdevums	 ir	 ne	 retāk	 kā	 reizi	 trīs	 gados	 veikt	 pārbaudes	 zāļu	 lieltirgotavās,	 lai	 pārliecinātos,	 ka	 zāļu	
izplatīšanas	procedūras	atbilst	zāļu	labas	izplatīšanas	prakses	principiem.

Īstenojot	šo	jauno	funkciju,	nodaļas	darbinieki	veica	10	inspekcijas	zāļu	lieltirgotavās	(divas	inspekcijas	
veterināro	zāļu	lieltirgotavās).

2007.	 gadā	 vairums	darba	 apjoma	bija	 saistīta	 ar	 izmaiņām	normatīvos	 aktos,	 jo	 zāļu	 ražošanas	
un	 importēšanas	uzņēmumiem	 līdz	 2007.	 gada	31.	 decembrim	 vajadzēja	pārreģistrēt	 tiem	 izsniegtās	
speciālas	atļaujas	(licences)	zāļu	ražošanas	uzņēmuma	atvēršanai	(darbībai)	par	Eiropas	vienotā	parauga	
licencēm	zāļu	ražošanai/importēšanai.	Tāpēc	vairākumā	uzņēmumu	tika	veiktas	inspekcijas.	Šogad	veiktās	
inspekcijas	uzņēmumos	prasīja	59	dienas	jeb	115	cilvēkdienas.

Sadarbībā	 ar	 Farmaceitiskās	 darbības	 uzņēmumu	 licencēšanas	 nodaļu,	 organizēts	 informatīvs	
seminārs	veterināro	zāļu	lieltirgotavām	par	likumdošanas	aktualitātēm.

Nodaļas	darbinieki	nodrošina	arī	ZVA	pārstāvību	Eiropas	Zāļu	aģentūras	(EMEA)	LRP	inspektoru	darba	
grupā,	kā	arī	Farmaceitisko	inspekciju	sadarbības	shēmas	(PIC/S)	aktivitātēs.
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2.6. Zāļu ekspertīzes laboratorija

Zāļu	 ekspertīzes	 laboratorija	 pārbauda	 rūpnieciski	 ražoto	 zāļu	 kvalitāti	 saskaņā	 ar	 Zāļu	 valsts	
aģentūrā	reģistrācijai	iesniegto	dokumentāciju	un	vadošo	farmakopeju	(EF,	BF,	ASVF)	prasībām.	Analīzēm	
tiek	 izmantota	mūsdienīga	 aparatūra	 fizikālķīmisko	 testu	 veikšanai	 (šķidrumu	 un	 gāzu	 hromatogrāfi,	
ultravioletās	 un	 redzamās	 gaismas	 spektrofotometri,	 infrasarkanais	 spektrofotometrs,	 automātiskie	
titratori,	 polarimetri,	 atomabsorbcijas	 spektrometrs	 u.c.)	 un	 farmakotehnisko	 testu	 veikšanai	 (daļiņu	
lieluma	un	skaita	analizatori,	cietu	zāļu	formu	šķīšanas	un	sairšanas	testeri,	tablešu	cietības,	lieluma	un	
nobirzuma	testeri).

Darbam	laboratorijā	nepieciešama	augstākā	ķīmiķa	vai	farmaceita	izglītība	un	pieredze	zāļu	analīzes	
jomā.	

2007.gadā	laboratorijā	veiktas	210	zāļu	paraugu	analīzes.	Analīzes	gaitā	tika	pārbaudīti	apmēram	
905	kvalitātes	rādītāji.

Saskaņā	ar	MK	noteikumiem	Nr.	304	,,Noteikumi	par	zāļu	ražošanas	un	kontroles	kārtību,	par	zāļu	
ražošanu	atbildīgās	amatpersonas	kvalifikācijas	prasībām	un	profesionālo	pieredzi	un	kārtību,	kādā	zāļu	
ražošanas	uzņēmumam	izsniedz	labas	ražošanas	prakses	sertifikātu”	laboratorijai	uzdotas	jaunas	funkcijas:	
gatavot	titrētus	šķīdumus,	indikatorus	un	reaktīvus	un	izskatīt	aptieku	analītiskam	darbam	nepieciešamo	
ierīču,	 aparatūras	 un	 aprīkojuma	 sarakstus	 pēc	 aptieku	 pieprasījumiem.	 2007.	 gadā	 laboratorija	 pēc	
aptieku	pieprasījumiem	pagatavoja	1004	titrētus	šķīdumus,	indikatorus	un	reaktīvus.	

Pēc	Ekonomikas	policijas	pārvaldes	pieprasījuma	tika	veiktas	12	nelegālo	produktu	ķīmiskās	analīzes.
Šai	gadā	laboratorijas	darbinieki	piedalījušies	Oficiālo	medikamentu	kontroles	laboratoriju	(OMCL)	

gada	sēdē,	apmeklēja	OMCL	gada	sēdi,	kas	tika	veltīta	centralizēti	 reģistrēto	produktu	(CAP)	paraugu	
atlases,	 analīzes	 un	 kvalitātes	 problēmām,	 kā	 arī	 aktīvi	 iesaistījās	 Eiropas	 Medikamentu	 Kvalitātes	
Direktorāta	 (EDQM)	mācību	 kursos:	 ,,OMCL	 Inventory	 database	 Training	 Session”,	 ,,Basic	 Training	 on	
Quality	Assurance”.	Jūlijā	–	augustā	tika	ņemta	dalība	CAP	2007/38	testēšanas	programmā.	Laboratorija	
aktīvi	piedalījās	starptautiskajās	profesionālā	līmeņa	pārbaudes	programmās	(Proficiency	Testing	Studies	
–	PTS).

Kopš	 2005.gada	 oktobra	 Zāļu	 ekspertīzes	 laboratorijā	 ir	 kvalitātes	 vadības	 sistēmu	 vadītājs.	
Laboratorija	turpina	pilnīgot	savu	kvalitātes	sistēmu	atbilstoši	LVS	EN	ISO/IEC	17025	prasībām.			

Pārbaudīto zāļu paraugu skaits
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2.7. Zāļu izplatīšanas informācijas nodaļa

Zāļu	izplatīšanas	informācijas	nodaļas	uzdevumss	ir	nodrošināt	normatīvajos	aktos	noteikto	uzdevumu	
izpildi	zāļu	(tai	skaitā	veterināro	zāļu)	ievešanas,	izvešanas,	izplatīšanas	un	zāļu	patēriņa	statistikas	jomā	
un	nodrošināt	 ar	 kvalitatīvu	 un	 savlaicīgu	 informāciju	 par	 zālēm,	 to	 pieejamību	 tirgū	gan	 Zāļu	 valsts	
aģentūru,	gan	klientus,	sadarbības	partnerus	un	sabiedrību,	veicinot	informācijas	apmaiņu	un	sapratni	
par	farmācijas	nozari	Latvijā.	Nodaļas	funkcijās	ietilpst	gan	atļauju	izsniegšana	zāļu	ievešanai,	izvešanai	
un	izplatīšanai	un	ar	to	saistītā	ekspertīze,	gan	statistikas	datu	vākšana,	apkopošana	un	analīze,	gan	cenu	
statistikas	sistēmas	uzturēšana.	

Nodaļa	 sadarbojas	 ar	 Veselības	 ministrijas	 Farmācijas	 departamentu,	 Zāļu	 cenu	 valsts	 aģentūru,	
Veselības	 obligātās	 apdrošināšanas	 valsts	 aģentūru,	 Veselības	 inspekciju,	 Valsts	 ieņēmuma	 dienesta	
Muitas	pārvaldi,	Pārtikas	un	veterināro	departamentu.

Nodaļas	darbinieki	piedalās	dažādu	institūciju	un	organizāciju	darba	grupās,	komisijās,	semināros,	
apspriedēs	 kā	 aģentūras	 pilnvarotas	 personas:	 Eiropas	 Komisijas	 Narkotisko	 vielu	 prekursoru	 darba	
grupā,	Narkotiku	kontroles	un	narkomānijas	 ierobežošanas	koordinācijas	padomes	Legālās	aprites	un	
Informācijas	analīzes	darba	grupās,	Ekspertu	komitejas	par	medikamentu	juridisku	klasifikāciju	atbilstoši	
to	izplatīšanas	nosacījumiem	darba	grupā.

Tā	kā	ar	2007.	gada	augustu	Latvijā	tika	 ieviestas	 jauna	tipa	licences	zāļu	ražošanai	vai	 importam	
atbilstoši	Eiropas	Savienības	direktīvu	prasībām	un	mainījās	arī	 Latvijas	 likumdošana	attiecībā	uz	zāļu	
ievešanu	un	 izplatīšanu,	būtiski	mainījās	arī	 izsniedzamo	atļauju	nomenklatūra.	Tagad	nodaļa	 izsniedz	
atļaujas	 narkotisko,	 psihotropo	 zāļu	 un	 prekursoru	 ievešanai,	 izvešanai,	 kā	 arī	 paralēli	 importēto,	
nereģistrētu	zāļu	izplatīšanai	un	atlikušo	zāļu	krājumu	realizācijai.

ZVA izdoto atļauju skaits narkotisko, psihotropo vielu un prekursoru ievešanai 
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Izsniegto atļauju skaits paralēli importēto zāļu izplatīšanai no 2004. līdz 2007. gadam

ZVA izdoto atļauju skaits narkotisko, psihotropo vielu un prekursoru izvešanai
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2.8. Zāļu reklāmas nodaļa

Zāļu	reklāmas	nodaļas	galvenais	uzdevums	ir	izvērtēt	reklāmdevēju	iesniegto	zāļu	reklāmu	atbilstību	
normatīvo	aktu	prasībām,	jo	kopš	2001.	gada	Latvijas	Republikā	var	izplatīt	tikai	tās	cilvēkiem	paredzēto	
zāļu	reklāmas,	kas	saskaņotas	Zāļu	valsts	aģentūrā.

Nodaļas	eksperti	izvērtē	reklāmu	atbilstību	LR	MK	2007.	gada	6.	marta	noteikumiem	Nr.	167	„	Zāļu	
reklamēšanas	 kārtība	 un	 kārtība,	 kādā	 ražošanas	 uzņēmums	 ir	 tiesīgs	 nodot	 ārstiem	bezmaksas	 zāļu	
paraugus”	un	Reklāmas	likumam.

Reklāmu	saskaņošanas	periodā	mainījies	reklāmu	saskaņojuma	derīguma	termiņš.
No	2001.	gada	saskaņoto	reklāmu	varēja	izplatīt	vienu	gadu,	no	2005.	gada	maija	–	divus	gadus.
Kopš	2007.	gada	marta	reklāmas	tiek	saskaņotas	uz	nenoteiktu	laiku.	Reklāmas	iesniedzējs	ir	atbildīgs,	

lai	izmaiņu	gadījumā	netiktu	izplatīta	maldinoša	reklāma.
Īpaši	sarežģīta	ir	medicīnas	speciālistiem	paredzētās	zāļu	reklāmas	izvērtēšana,	no	kurām	sarežģītākā	

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

izvērtēšanā	pirms	izplatīšanas	saskaņā	ar	LR	MK	2007.	Gada	6.	marta	noteikumiem	Nr.	169.	„Veterināro	
zāļu	reklamēšanas	kārtība”	un	Reklāmas	likumu.	Zāļu	valsts	aģentūrā	2007.	gadā	saņemti	izvērtēšanai	12	
veterināro	zāļu	reklāmas	materiāli.	

Izvērtēšanai iesniegtās reklāmas

*	2006.	gadā	2305	–	pirmreizēji	iesniegtās	reklāmas.

Video reklāmas
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Audio reklāmas

Iepriekš saskaņoto reklāmu izmaiņas
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2.9. Farmaceitiskās darbības 
uzņēmumu licencēšanas nodaļa 

Nodaļas	 galvenais	 uzdevums	 ir	 nodrošināt	 farmaceitiskās	 un	 veterinārfarmaceitiskās	 darbības	
uzņēmumu	 licencēšanas	 jautājumu	 risināšanu,	 lai	 farmaceitiskās	 un	 veterinārfarmaceitiskās	 darbības	
uzņēmumiem	 tiktu	 izsniegtas	 speciālās	 atļaujas	 (licences)	 farmaceitiskai	 un	 veterinārfarmaceitiskai	
darbībai	atbilstoši	spēkā	esošiem	normatīviem	aktiem.

Farmaceitiskās	 darbības	 uzņēmumu	 licencēšanas	 nodaļa	 (turpmāk	 tekstā	 nodaļa)	 darbojas	 kopš	
2006.	gada	2.	janvāra.

Saskaņā	 ar	 Latvijas	 Republikas	 Ministru	 kabineta	 2007.	 gada	 26.	 jūnija	 noteikumiem	 Nr.	 415	
„Kārtība,	 kādā	 izsniedz,	 aptur,	 pārreģistrē	 un	 anulē	 speciālas	 atļaujas	 (licences)	 farmaceitiskajai	 un	
veterinārfarmaceitiskajai	 darbībai,	maksā	 valsts	 nodevu	 par	 to	 izsniegšanu	 un	 pārreģistrēšanu,	 kā	 arī	
novērtē	 aptieku,	 zāļu	 un	 veterināro	 zāļu	 lieltirgotavu,	 zāļu	 un	 veterināro	 zāļu	 ražošanas	 uzņēmumu	
atbilstību	un	zāļu	labas	izplatīšanas	prakses	atbilstību”	kopš	2007.	gada	1.augusta	Zāļu	valsts	aģentūras	
izveidotās	 Farmaceitiskās	 darbības	 licencēšanas	 komisijas	 (turpmāk	 tekstā	 komisija)	 kompetencē	 ir	
izsniegt,	apturēt,	pārreģistrēt	un	anulēt	 speciālas	atļaujas	 (licences)	zāļu	un	veterināro	zāļu	 ražošanas	
uzņēmumu	 atvēršanai	 (darbībai),	 zāļu,	 arī	 pētāmo	 un	 veterināro	 zāļu,	 ražošanai	 vai	 importēšanai	 no	
valstīm,	 kas	 nav	 Eiropas	 Savienības	 dalībvalstis	 vai	 Eiropas	 brīvās	 tirdzniecības	 asociācijas	 (EBTA)	
valstis,	 kuras	parakstījušas	 Eiropas	Ekonomiskās	 zonas	 līgumu	 (trešās	 valstis),	 zāļu	 vai	 veterināro	 zāļu	
lieltirgotavas	atvēršanai	(darbībai)	un	aptieku	atvēršanai	(darbībai).	Licencēšanas	komisija	izveidota	2007.
gada	27.augusta	ar	Zāļu	valsts	aģentūras	direktora	rīkojumu	Nr.	1-6/42	un	darbojas	saskaņā	ar	aģentūras	
direktora	saskaņotu	reglamentu.

Nodaļa	nodrošina	Farmācijas	 likuma	10.	panta	12.	punktā	deleģētās	funkcijas	 izpildi,	proti,	vērtēt	
farmaceitiskās	darbības	uzņēmumu	atbilstību,	pārbaudīt	zāļu	ražošanas	uzņēmuma	un	zāļu	lieltirgotavas	
atbildīgās	 amatpersonas	 kvalifikācijas	 un	 pieredzes	 atbilstību	 normatīvos	 aktos	 par	 zāļu	 ražošanu	 un	
izplatīšanu	noteiktām	prasībām.

Nodaļas	 tiešajos	 pienākumos	 ietilpst	 dokumentācijas,	 kas	 saistīta	 ar	 farmaceitiskās	 un	
veterinārfarmaceitiskās	darbības	uzņēmumu	atbilstības	vērtēšanu	un	licencēšanu,	apkopošana,	licencēto	
aptieku,	zāļu	un	veterināro	zāļu	lieltirgotavu	un	zāļu	un	veterināro	zāļu	ražošanas	uzņēmumu	iesniegtās	
informācijas	 glabāšana,	 speciālo	 atļauju	 (licenču)	 farmaceitiskai	 un	 veterinārfarmaceitiskai	 darbībai	
izgatavošana	un	izsniegšana,	regulāra	datu	aktualizēšana	par	izsniegtām	speciālām	atļaujām	(licencēm)	
farmaceitiskai	un	veterinārfarmaceitiskai	darbībai	pēc	kārtējām	komisijas	sēdēm,	Farmaceitiskās	darbības	
licencēšanas	komisijas	sēžu	organizatoriskā	sagatavošana,	datu	apkopošana	par	aptiekās	gatavoto	zāļu	
(ex tempore)	kvalitātes	kontroles	rezultātiem	un	attīrītā	ūdens	kvalitāti.

Nodaļas	darbinieki	regulāri	piedalās	Farmaceitiskās	darbības	licencēšanas	komisijas	sēdēs,	kur	sniedz	
informatīvu	 atzinumu	 par	 farmaceitiskās	 un	 veterinārfarmaceitiskās	 darbības	 uzņēmumu	 iesniegtās	
dokumentācijas	 atbilstību	 normatīvos	 aktos	 noteiktajām	 prasībām,	 kā	 arī	 izsaka	 nodaļas	 viedokli	 par	
iespējamo	rezultātu.

Nodaļa	savu	pienākumu	un	uzdevumu	veikšanā	sadarbojas	ar	Latvijas	Republikas	Veselības	ministrijas	
Farmācijas	 departamentu,	 Latvijas	 Farmaceitu	 biedrību,	 Veselības	 inspekciju,	 Zāļu	 valsts	 aģentūras	
nodaļām	u.c.	institūcijām	savstarpējās	informācijas	aprites	nodrošināšanā.

2007.	gadā	nodaļā	saņemti	un	vērtēti	1487	licencēšanai	iesniegtie	iesniegumi	un	tiem	pievienotie	
dokumenti,	 sniegtas	 683	 atbildes	 vēstules,	 veikta	 atbilstības	 vērtēšana	 245	 farmaceitiskās	 un	
veterinārfarmaceitiskās	darbības	uzņēmumos,	 pārreģistrētas	 un	 farmaceitiskās	darbības	uzņēmumiem		
izsniegtas	 490	 speciālās	 atļaujas	 (licences)	 farmaceitiskai	 un	 veterinārfarmaceitiskai	 darbībai	 (428	 –	
aptiekām,	34	–	zāļu	un	veterināro	zāļu	lieltirgotavām,	28	–	zāļu	un	veterināro	zāļu	ražošanas	uzņēmumiem).	
Zāļu	valsts	aģentūra	saskaņojusi	28	farmaceitiskās	darbības	uzņēmumu	analītiskajam	darbam	nepieciešamo	
ierīču,	 aparatūras	 un	 aprīkojuma	 sarakstus,	 apstrādājusi	 un	 apkopojusi	 346	 testēšanas	 pārskatus	 par	
aptiekās	gatavoto	zāļu	kvalitātes	kontroles	rezultātiem	un	attīrītā	ūdens	kvalitāti.
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2.10. Juridiskā nodaļa

	 Juridiskās	nodaļas	mērķis	 ir	nodrošināt	 juridisko	 jautājumu	un	problēmu	tiesisku	risinājumu	Zāļu	
valsts	aģentūrā	atbilstoši	spēkā	esošiem	normatīviem	aktiem.

Juridiskās	 nodaļas	 funkcijās	 un	 uzdevumos	 ietilpst	 saimniecisko,	 komercdarbības	 un	 citu	 līgumu	
sastādīšana	un	izvērtēšana,	dokumentu	sagatavošana	saskaņā	ar	vadības	vai	citu	institūciju	norādījumiem,	
Zāļu	 valsts	 aģentūras	 dokumentācijas	 izskatīšana	 un	 analizēšana	 no	 juridiskā	 viedokļa,	 kā	 arī	 dažādu	
atzinumu	sagatavošana,	citu	nodaļu	sagatavoto	administratīvo	aktu	izvērtēšana	un	saskaņošana,	kā	arī	
konsultēšana	administratīvā	procesa	 jautājumos,	 iekšējo	atzinumu	par	dažādu	dokumentu	projektiem	
sagatavošana,	 juridisku	 konsultāciju	 un	 informācijas	 sniegšana	 aģentūras	 darbiniekiem	 par	 visiem	
aģentūras	 kompetencē	 esošiem	 jautājumiem,	 regulāra	 iepazīšanās	 ar	 jaunumiem	 aģentūras	 darbību	
regulējošos	normatīvos	aktos	„Latvijas	Vēstnesī”	un	Eiropas	Savienības	Oficiālajā	Vēstnesī,	kā	arī	aģentūras	
spēkā	 esošo	normatīvo	 aktu	datu	bāzes	 izveidošana	un	 regulāra	 aktualizēšana,	 Zāļu	 valsts	 aģentūras	
vadības	un	citu	nodaļu	informēšana	par	izmaiņām	likumdošanā,	kas	tieši	vai	netieši	attiecas	uz	aģentūras	
darbību	un	tās	kompetencē	ietilpstošiem	jautājumiem.

Juridiskās	nodaļas	darbā	2007.	gads	 iezīmējās	ar	vairāku	Zāļu	valsts	aģentūrai	būtisku	normatīvo	
aktu	 projektu	 caurskatīšanu,	 analizēšanu	 un	 grozījumu	 priekšlikumu	 sagatavošanu.	 Sadarbojoties	 ar	
citām	aģentūras	struktūrvienībām,	tika	 izskatīti	 tādi	normatīvo	aktu	projekti	kā	 likumprojekts	„Likums	
par	rīcību	ar	zālēm”,	Ministru	kabineta	noteikumu	projekts	par	narkotisko	un	psihotropo	vielu	un	zāļu	
iepirkšanas,	saņemšanas	un	glabāšanas	kārtību	zāļu	ražošanas	uzņēmumos,	 lieltirgotavās	un	aptiekās,	
kā	 arī	 Veselības	 ministrijai	 tika	 sniegta	 virkne	 aģentūras	 priekšlikumu	 par	 vairāku	 Ministru	 kabineta	
noteikumu	grozījumiem.

2007.	gadā	tika	pieņemti	un	izsludināti	Zāļu	valsts	aģentūras	darbībai	nozīmīgi	Ministru	kabineta	
noteikumi,	 kas	 regulē	 zāļu	 ievešanas	 un	 izvešanas	 kārtību,	 zāļu	 izplatīšanas	 un	 kvalitātes	 kontroles	
kārtību,	kā	arī	kārtību,	kādā	tiek	novērtēti	un	licencēti	farmaceitiskās	un	veterinārfarmaceitiskās	darbības	
uzņēmumi.	Ar	pēdējo	minēto	noteikumu	pieņemšanu	licencēšanas	funkcija,	ko	agrāk	veica	LR	Veselības	
ministrijas	 izveidota	komisija,	pilnībā	tika	uzticēta	Zāļu	valsts	aģentūrai,	 tāpēc	aģentūrā	tika	 izveidota	
Farmaceitiskās	 darbības	 licencēšanas	 komisija,	 kurā	 piedalās	 arī	 Juridiskās	 nodaļas	 pārstāvis,	 palīdzot	
risināt	 dažādus	 ar	 farmaceitiskās	 darbības	 licencēšanu	 saistītus	 jautājumus.	 2007.	 gadā	 Zāļu	 valsts	
aģentūrā	izveidota	vēl	viena	komisija	-	Produkta	atbilstības	zāļu	definīcijai	novērtēšanas	komisija,	kuras	
galvenais	uzdevums	ir	izvērtēt	un	pieņemt	lēmumu	par	produkta	atbilstību	Farmācijas	likumā	noteiktai	
zāļu	definīcijai,	un	tajā	aktīvi	darbojas	Juridiskās	nodaļas	pārstāvis.	

Lai	īstenotu	iepriekšminēto	un	izpildītu	normatīvos	aktos	noteiktās	Zāļu	valsts	aģentūras	funkcijas,	
kā	 arī	 panāktu,	 lai	 aģentūras	 gatavotie	 lēmumi,	 izdotie	 administratīvie	 akti,	 sagatavotās	 uzziņas	 un	
citi	dokumenti	tiktu	noformēti	un	izstrādāti	atbilstoši	normu	prasībām,	Juridiskā	nodaļa	strādāja	ciešā	
sadarbībā	 ar	 pārējām	 aģentūras	 struktūrvienībām,	 sniedzot	 konsultācijas,	 rediģējot	 un	 izstrādājot	
dokumentus	atbilstoši	atsevišķu	struktūrvienību	darba	specifikai	un	sasniedzamam	mērķim.

Pārstāvis	 no	 Juridiskās	 nodaļas	 piedalās	 Eiropas	 zāļu	 novērtēšanas	 aģentūras,	 Eiropas	 Komisijas,	
Eiropas	Savienības	dalībvalstu	nacionālo	zāļu	aģentūru	un	Eiropas	Ekonomikas	zonas	valstu	zāļu	aģentūru	
tiesību	speciālistu	neformālās	grupas	„EMACOLEX”	sanāksmēs,	kas	dod	iespēju	iegūt	plašu	un	vispusīgu	
informāciju	par	Eiropas	Savienības	dalībvalstu	pieredzi	farmācijas	nozari	regulējošo	ES	normatīvo	aktu	
piemērošanā	un	veicina	šo	normatīvo	aktu	vienādu	interpretāciju	dalībvalstīs.	
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2.11. Informācijas tehnoloģiju nodaļa

Informācijas	 tehnoloģiju	 (IT)	 nodaļas	 uzdevums	 ir	 nodrošināt	 lokālā	 datortīkla,	 serveru,	
programmatūras	un	darba	staciju,	 vienotas	 standartizētas	vides	uzturēšanu,	darbinieku	konsultēšanu,	
praktisku	palīdzības	sniegšanu	IT	jautājumos,	nodrošināt	datu	pārraides	tīkla	pieslēgumu	darbiniekiem	
un	ZVA	klientiem,	datu	rezerves	kopiju	veidošanu,	datortīkla	un	datu	loģisko	aizsardzību,	elektroniskās	
saziņas	un	interneta	informācijas	servisu,	aparatūras	bojājumu	novēršanu	un	IT	iepirkumu	specifikāciju	
izstrādāšanu.	

Nodaļa	sadarbojas	ar	Zāļu	cenu	valsts	aģentūru,	Veselības	inspekciju,	Veselības	ministrijas	IT	nodaļu	
un	Farmācijas	departamentu,	Veselības	statistikas	un	medicīnas	tehnoloģiju	valsts	aģentūru,	Veselības	
obligātās	apdrošināšanas	valsts	aģentūru,	kā	arī	ar	nevalstiskām	organizācijām	un	privātinstitūcijām.

IT	nodaļa	ir	atbildīga	par	Zāļu	valsts	aģentūras	informācijas	sistēmu	ZVAIS.	Šās	sistēmas	uzdevums	
ir	 nodrošināt	 pilnvērtīgu	 aģentūras	 darbu	 –	 efektīvu,	 drošu	 un	 kvalitatīvu	 zāļu	 pieejamību	 Latvijas	
iedzīvotājiem.	Lai	arī	sistēma	nodrošina	aģentūras	mērķu	sasniegšanu,	tā	pastāvīgi	tiek	uzlabota	–	visiem	
lietotājiem	iespējams	saņemt	augstvērtīgu	un	drošu	ZVA	servisu.	Lai	serviss	tiktu	nodrošināts	labā	līmenī,	
ar	 augstākiem	 drošības	 standartiem,	 2007.	 gadā	 veikts	 IT	 infrastruktūras	 drošības	 audits,	 pēc	 kura	
izdarītas	nepieciešamās	korekcijas.

2007.	gadā	Zāļu	valsts	aģentūra	sadarbībā	ar	konsultāciju	firmu	SIA	“A	Projekts”	“e	-veselība	Latvijā”	
īstenošanas	 plāna	 2007.	 –	 2013.	 gadam	 projekta	 ietvaros	 izstrādāja	 e-recepšu	 informācijas	 sistēmas	
koncepciju,	kā	arī	nepieciešamo	dokumentāciju,	lai	veiksmīgi	sāktu	tās	izstrādi	un	ieviešanu	Latvijā.
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2.12. Zāļu reģistrācijas dokumentācijas arhīvs

Zāļu	reģistrācijas	dokumentācijas	arhīva	(turpmāk	tekstā	–	arhīvs)	galvenais	uzdevums	ir	nodrošināt	
vienas	no	ZVA	pamatfunkcijām	-	zāļu	reģistrēšanas	un	pārreģistrēšanas	procesa	Latvijā	-	kvalitatīvu	un	
savlaicīgu	 izpildīšanu.	Arhīvs	nodrošina	gan	humāno,	gan	veterināro	zāļu	reģistrācijas	dokumentācijas	
saņemšanu,	sistematizēšanu,	marķēšanu,	glabāšanu	un	vajadzības	gadījumā	izsniegšanu.	Veterināro	zāļu	
reģistrācijas	dokumentācijas	arhīvs	tika	pārņemts	2007.	gada	janvārī.	Arhīvā	pieejama	pilnīga	informācija	
par	Latvijā	reģistrētām,	kā	arī	par	dažādu	iemeslu	dēļ	Latvijas	Zāļu	reģistrā	neiekļautām	zālēm.	Arhīvā	
atrodami	arī	reģistrācijas	materiāli	par	Eiropā	centralizēti	reģistrētiem	medikamentiem.	Arhīvā	glabājas	
informācija	 ne	 tikai	 papīra	 formātā,	 bet	 arī	 disketēs,	 kompaktdiskos,	 DVD	 diskos.	 Zāļu	 reģistrācijas	
dokumentācijas	 faili	 regulāri	 tiek	 papildināti	 ar	 jaunākajām	 izmaiņām	 un	 papildinājumiem.	 Tā	 kā	
Eiropas	Savienībā	arvien	pieaug	zāļu	drošuma	un	efektivitātes	prasības,	palielinās	arī	ar	to	saistītais	zāļu	
reģistrācijas	dokumentācijas	daudzums.	Arhīva	darbinieki	sekmīgi	tiek	galā	ar	pieaugošo	dokumentācijas	
plūsmu,	izvietojot	to	ne	tikai	Rīgā,	Jersikas	ielā	15	(kā	līdz	šim),	bet	arī	citās	papildplatībās.

Ar	 arhīva	 informāciju	 var	 iepazīties	 un	 savā	darbā	 izmantot	 ne	 tikai	 ZVA	darbinieki,	 bet	 arī	 citas	
ieinteresētās,	pilnvarotās	personas,	ievērojot	informācijas	konfidencialitātes	nosacījumus.	No	arhīva	pēc	
saskaņošanas	ar	ZVA	direktoru	iespējams	saņemt	arī	arhīva	dokumentācijas	kopijas,	par	ko	jānorēķinās	
saskaņā	ar	MK	noteikumiem	Nr.61	par	ZVA	publisko	maksas	pakalpojumu	cenrādi.

2007.	gada	 jūlijā	 kopā	ar	 Iekšējā	audita	nodaļas	darbiniekiem	 izstrādātas	un	apstiprinātas	arhīva	
darbības	procedūras.

Arhīvā	2007.	gadā	strādāja	pieci	darbinieki.	
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3. Zāļu valsts aģentūras budžeta 
finansējums un tā izlietojums:

3.1. Grāmatvedības nodaļa

Grāmatvedības	nodaļas	uzdevums	ir	veikt	grāmatvedības	uzskaiti,	uzskaiti	Zāļu	
valsts	 aģentūras	 līdzekļu	 izlietošanai	 kopīgā	bilancē,	nodrošināt	 kontroli	 pār	 ZVA	
materiālo,	darbaspēka	un	finanšu	resursu	izmantošanu	un	ZVA	īpašuma	saglabāšanu,	
nodrošināt	ZVA	vadību	ar	informāciju	saimnieciska	rakstura	lēmumu	pieņemšanai.

Aģentūra	deleģēto	funkciju	izpildei	un	darbības	nodrošināšanai	finanšu	līdzekļus	
100%	apmērā	gūst	no	maksas	pakalpojumiem.	Tomēr	ne	visu	funkciju	un	ar	tām	
saistīto	izdevumu	segšanai	iespējams	ieviest	maksas	pakalpojumus.	Tā,	piemēram,	
zāļu	blakņu	uzraudzība	jeb	farmakovigilance,	kura	ir	viena	no	būtiskākām	aģentūras	
funkcijām,	bet	kuras	nodrošināšanai	maksas	pakalpojuma	ieviešana	nav	iespējama,	
tiek	 dotēta	 no	 aģentūras	 kopējā	 budžeta.	 Arī	 atbalsta	 funkciju,	 t.i.,	 aģentūras	
sekretariāta,	 grāmatvedības,	 iekšējā	 audita,	 zāļu	 reģistrācijas	 dokumentācijas	
arhīva,	informācijas	tehnoloģijas,	juristu,	saimniecības	nodaļu	un	vadības	izmaksu	
segšanai	nepastāv	specifiski	maksas	pakalpojumi,	un	šo	izdevumu	segšana	notiek	
no	 aģentūras	 darbības	 citos	 veidos	 pastāvošiem	 maksas	 pakalpojumiem.	 Arī	
ar	 zāļu	 kontroli	 saistītie	maksas	 pakalpojumi	 nesedz	 ar	 to	 saistītās	 izmaksas.	 Lai	
nodrošinātu	 aģentūras	 administratīvo	 spēju	 uzlabošanu,	 nepieciešams	 pastāvīgs	
ikgadējs	 budžeta	 pieaugums	 	 apmēram	25%	apmērā,	 ko	 iespējams	 sasniegt,	 vai	
nu	paplašinot	maksas	pakalpojumu	loku,	ceļot	maksas	pakalpojumu	izcenojumus,	
vai	 arī	 budžeta	 finansējumu	 tām	 funkcijām,	 kuru	 nodrošināšanai	 nav	 iespējami	
maksas	 pakalpojumi.	 Pretējā	 gadījumā	 plānveidīga	 aģentūras	 administratīvā		
attīstība	nebūs	iespējama.	Zāļu	valsts	aģentūras	publiskie	maksas	pakalpojumi	tiek	
piemēroti	saskaņā	ar	Ministru	kabineta	noteikumiem.	2007.gada	15.	maija	Ministru	
kabineta	noteikumos	Nr.	321	un	2006.	gada	17.	janvāra	noteikumos		Nr.	61	ir	veikti	
grozījumi.	

Zāļu valsts aģentūras budžeta finansējums un tā izlietojums

Nr. 
p.k. Finanšu līdzekļi

Budžeta 
izpilde 
2006.g.

Pārskata gadā

Apstiprinātā 
tāme gadam

Budžeta 
izpilde

1. Finanšu	resursi	izdevumu	
segšanai	(kopā) 2	688	891

     
		2	993	926

    
	3	841	151

1.1 dotācijas 90	105 		408	926 	408	926

1.2 maksas	pakalpojumi	un	citi	
pašu	ieņēmumi 2	353	818 		2	585	000				 	3	432	225

1.3 ārvalstu	finanšu	palīdzība 244968        

2. Izdevumi	(	kopā) 1	702	278 		2	993	926 	2	137	450

2.1.1 pārējie	uzturēšanas	
izdevumi 1	517	086 		2	530	575 	1	984	445	

2.2 Izdevumi	
kapitālieguldījumiem 185	192 		463	351 1530053.
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4. Valsts iepirkuma un saimnieciskās 
darbības nodrošināšana

4.1. Saimniecības nodaļa

Publisko iepirkumu un saimnieciskās darbības nodrošināšana
Zāļu	valsts	aģentūras	iepirkumu	komisija	2007.	gadā	izsludināja	26	iepirkumu	

procedūras.	 Tajās	 piedalījās	 salīdzinoši	 plašs	 pretendentu	 loks.	 Visās	 pareizi	
izsludinātās	un	veiktās	publiskās	 iepirkumu	procedūrās	 tika	noslēgti	piegādes	un	
pakalpojumu	līgumi.	Nozīmīgākie	no	tiem:	

–	 darbinieku	veselības	apdrošināšana	–	Ls	28	800;
–	 informācijas	sistēmas	papildinājumu	/	izmaiņu	izveide	–	Ls	14	220;
–	 elektronisko	 recepšu	 informācijas	 sistēmas	 koncepcijas	 izstrāde	 un	

projekta	ieviešanas	atbalsts	–	Ls	82	780;
–	 informācijas	sistēmas	veterinārā	moduļa	 izstrāde	un	 integrācija	–	Ls	

53	902;
–	 poligrāfisko	pakalpojumu	sniegšana	-	Ls	7	770,40;
–	 saimniecības	preču	piegāde	–	Ls	2494,18;
–	 datortehnikas	 un	 informācijas	 tehnoloģijas	 programmatūru	 un	

pakalpojumu	iegāde	–	Ls		42	917;	
–	 video	novērošanas	sistēmas	ierīkošana	-	Ls	7313,98;
–	 digitālās	interaktīvās	Kvalitātes	vadības	sistēmas	izveidošana	atbilstoši	

starptautiskā	standarta	ISO	9001:2000	prasībām	-	Ls	9600.	

Saimniecības	nodaļa	atbild	par	aģentūras	darbinieku	 labu	un	sekmīgu	darba	
apstākļu	nodrošināšanu.		Nodaļas	darbinieki	rūpējas	par:	

–	 telpu	labiekārtošanu,	mēbeļu	un		kancelejas	preču	iegādi;
–	 kopēšanas	un	drukāšanas	tehnikas	iegādi	un	apkopi;		
–	 telekomunikāciju	sakaru	nodrošināšanu;																																																																																																																									
–	 teritorijas	un	telpu	drošību	un	ugunsdrošību;
–	 telpu	apgādi	ar	elektrību,	siltumu	un	ūdeni;	
–	 teritorijā	un	ēkās	esošo	elektrības,	gāzes,	ventilācijas	un	ūdens	tīklu	

apkopi;
–	 teritorijas	un	ēku	telpu	uzkopšanu,	saimniecības	inventāra	un	preču	

iegādi	;																																																																
–	 plānoto	celtniecības	un	remonta	darbu	veikšanu;
–	 transporta	 pakalpojuma	 nodrošināšanu	 un	 automobīļu	 uzturēšanu	

tehniskā	kārtībā;	
–	 ugunsdrošības	 darba	 aizsardzības	 un	 drošības	 tehnikas	 noteikumu	

ievērošanu.
Par	to	rūpējas	apsargi,	apkopējas,	automehāniķis,	sētnieks,	darba	aizsardzības	

speciālists,	nodaļas	vadītājs,	direktora	vietnieks	saimniecības	jautājumos.
Pārskata	gadā	uzstādīta	videonovērošanas	iekārta	administratīvajā	un	arhīva	ēkā,	

kā	arī	aģentūras	teritorijā.	Atjaunotas	četras	laternas	teritorijas	apgaismošanai.
Labiekārtotas	telpas	arhīva	dokumentu	glabāšanai	Rīgā,	Daugavpils	ielā	62/66.
Autoparkā	norakstīti	četri	automobiļi	un	tiek	nomāti	divi	jauni.	
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5. Lietvedība un dokumentu aprites 
nodrošināšana

Sekretariāts	kārto	ar	zāļu	reģistrācijas	procedūru	saistītās	formalitātes:	pieņem	reģistrācijas	
pieteikumus	un	veic	 iesniegtās	dokumentācijas	primāro	ekspertīzi,	nosūta	 rēķinus,	 izsniedz	
reģistrācijas	apliecības,	veido	sadarbību	ar	ražotājfirmu	pilnvarotiem	pārstāvjiem.	

Sekretariāts	 nodrošina	 dokumentu	 apriti	 aģentūrā:	 veic	 saņemto	 un	 nosūtāmo	
dokumentu	reģistrāciju,	uzskaiti,	virzību	un	kontroli,	pārrauga	dokumentu	noformēšanu	
atbilstoši	lietvedību	reglamentējošiem	likumiem,	tiesību	aktiem.	Katru	gadu	izskatīto	un	
sagatavoto	dokumentu	skaits	palielinās.	2007.	gadā,	salīdzinot	ar	2006.	gadu,	dokumentu	
apgrozījums	palielinājies	par		6	%.

Saņemtās un izejošās dokumentācijas apstrāde

2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007.

Saņemtās dokumentācijas apstrāde 

vispārējos	jautājumos 972 1274 1602 1607 1868 1687

cilvēkiem	paredzēto	zāļu	
un	farmaceitisko	produktu	
reģistrācijas	jautājumos

4386 5834 5319 6731 7392 8939

veterināro	zāļu	reģistrācijas	
jautājumos

- - - - 411 556

zāļu	un	farmaceitisko	produktu	
klīniskās	izpētes	jautājumos 1065 1493 1930 2922 1989 1754

zāļu	blakņu	jautājumos 186 253 343 306 449 362

zāļu	reklāmas	jautājumos 1099 1473 2153 2303 2143 2445

farmaceitiskās	darbības	
uzņēmumu	atbilstības	
novērtēšanas	jautājumos

- 452 1087 931 1336 1517

farmaceitisko	uzņēmumu	
atbilstības	novērtēšanas	
jautājumos

- - - - - 80

Izejošās korespondences noformēšana

vispārējos	jautājumos 801 1236 1206 1228 1275 1144

zāļu	un	farmaceitisko	produktu	
reģistrācijas	jautājumos 2357 2643 2574 2044 2048 1864

veterināro	zāļu	reģistrācijas	
jautājumos

- - - - 270 396

zāļu	pirmsklīnisko	un	klīnisko	
pētījumu	jautājumos 307 248 304 318 441 394

zāļu	blakņu	jautājumos	 65 54 95 64 74 200

zāļu	reklāmas	jautājumos 1454 1785 2554 2918 2816 2505

farmaceitiskās	darbības	
uzņēmumu	atbilstības	
novērtēšanas	jautājumos

- 185 331 367 542 683

farmaceitisko	uzņēmumu	
atbilstības	novērtēšanas	
jautājumos

- - - - - 115
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2007.	gadā	tika	uzsākta	elektronisko	dokumentu	aprite,	nodrošināta	elektroniski	parakstītu	dokumentu	
uzskaite,	noformēšana	un	glabāšana.	Kopumā	saņemti	28	un	izsūti	12	elektroniski	dokumenti.

Datu atbalsts
Lai	nodrošinātu	datu	atbalsta	funkciju,	Sekretariāts	sadarbībā	ar	citām	ZVA	struktūrvienībām,	veic	

informācijas	sistēmas	(ZVAIS)	projekta	ietvaros	izstrādāto	un	ieviesto	cilvēkiem	paredzēto	un	veterināro	
zāļu	reģistra	moduļa	uzturēšanu,	administrēšanu,	attīstības	plānošanu	un	uzlabošanu.	

Sekretariāts	regulāri	papildina	datu	bāzi	ar	jaunu	informāciju	par	reģistrētām,	pārreģistrētām	zālēm,	
kā	 arī	 nodrošina	 zāļu	marķējumu,	 lietošanas	 instrukciju	 un	 zāļu	 aprakstu	 informācijas	 apstrādi	 un	 to	
elektronisko	versiju	pievienošanu	Zāļu	reģistram.
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6. Zāļu valsts aģentūras personāls

Zāļu	 valsts	 aģentūras	 Sekretariāts	 risina	 personāla	 vadības	 jautājumus	 un		
nodrošina	personāla	piesaistes,	atlases,	vērtēšanas	un	attīstīšanas	procesus,	kā	arī	
kārto	ar	personāla	jautājumiem	saistīto	dokumentāciju.

2007.	gada	beigās	Zāļu	valsts	aģentūrā	strādāja	136	darbinieki	un	50	ārštata	
eksperti.	

ZVA strādājošo skaits no 2002. līdz 2007.gadam

Balstoties	uz	2006.	gada	14.	septembra	grozījumiem	Valsts	civildienesta	likumā,	
2007.	gadā	Zāļu	valsts	aģentūrā	kā	valsts	tiešās	pārvaldes	iestādē	tika	ieviests	valsts	
civildienests.	Vērtējot	esošo	amatu	pienākumus	un	to	atbildību,	ZVA	tika	izveidoti	
ierēdņa	amati,	un	to	īpatsvars	ir	43,6%.	Atbilstoši	tika	mainīta	personāla	lietvedības,	
kā	arī	personāla	uzskaites	sistēma.	2007.	gada	1.f	ebruārī	statuss	mainījās	un	ierēdņa	
amatā	tika	 iecelts	51	ZVA	darbinieks.	Savukārt	2007.	gada	nogalē	ZVA	beigās	59	
ierēdņi	un	76	darbinieki.

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

Darbinieku skaits pēc izglītības

1.	līmeņa	augstākā	
izglītība	(2)
1,5%

Augstākā	izglītība	
(97)
71,3%

Vidējā	vispārējā	izglītība		(21)
15%

Vidējā	speciālā	izglītība	(10)
7%

Pamatskolas	izglītība	(2)
1,5%

Vidējā	profesionālā	
izglītība	(4)	2,9%
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Darbinieku kvalifikācijas celšana

Viens	no	ZVA	personāla	politikas	pamatprincipiem	 ir	darbinieku	motivēšana	kvalifikācijas	celšanai	
un	 izglītības	 līmeņa	 paaugstināšanai.	 2007.gadā	 darbinieki	 ir	 	 apmeklējuši	 143	 dažādus	 kvalifikācijas	
celšanas	kursus.	No	tiem	20	–	straptautisku	organizāciju	rīkotas	apmācības,	22	–	Valsts	administrācijas	
skolas	 kursus.	 Pirmo	 reizi	 plašāk	 veidotas	 angļu	 valodas	 apmācības,	 veidojot	mācību	 grupas	 iestādē.	
Kopumā	angļu	valodas	zināšanas	papildinājuši	25	strādājošie	no	tiem	18	–	iekšējās	ZVA	apmācībās.

Bez	tam	31	darbinieks	piedalījies	starptautiskos	semināros,	konferencēs,	33	darbinieki	papildinājuši	
zināšanas	lietvedības	kursos,	39	noklausījušies	Komunikācijas	akadēmijas	sagatavoto	lekciju	„	Etiķete	un	
lietišķā	saskarsme	darba	vietā”,	13	apguvuši	pirmās	palīdzības	sniegšanas	iemaņas,	un	visi	ZVA	darbinieki	
piedalījušies	ugunsdzēsības	apmācībās.	
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 7. Komunikācija ar sabiedrību
	 Zāļu	 valsts	 aģentūras	 sabiedrisko	 attiecību	 speciālista	 pamatuzdevums	 ir	

publicēt	 informatīvos	materiālus	un	 sniegt	plašsaziņas	 līdzekļiem	 informāciju	par	
aģentūras	kompetencē	esošiem	jautājumiem.

Sabiedrisko	 attiecību	 speciālists	 nodrošina	 un	 koordinē	 ZVA	 komunikatīvo	
sadarbību,	veidojot	vienotu	aģentūras	politiku,	kā	arī	izsakot	pozīciju	un	skaidrojot	
to,	atbild	par	koleģialitātes,	sadarbības	un	atklātības	principu.

2007.	 gadā	 turpinājās	 agrāk	 iesākto	 komunikācijas	 politikas	 pamatnostādņu	
ieviešana,	tika	meklēti	jauni	risinājumi,	kā	arī	izvirzīti	turpmāk	risināmie	uzdevumi.

Saskaņā	ar	Veselības	ministrijas	plānu	sabiedrisko	attiecību	speciālists	regulāri	
piedalījās	LR	Veselības	ministrijas	informācijas	apmaiņas	sanāksmēs.

Reaģējot	uz	klientu,	plašsaziņas	līdzekļu	pārstāvju	interesējošiem	jautājumiem,	
tika	sagatavotas	atbildes,	skaidrojumi	un	komentāri.

Aktivitāte Skaits

Sabiedrības	informēšana	par	ZVA	aktualitātēm

Televīzijas	raidījumos 8	

Radio	pārraidēs	 6

Intervijas	laikrakstos			 18

Publikācijas	par	ZVA	 112

Sagatavotas	atbildes	uz	lasītāju	vēstulēm 9

Paziņojumu	sagatavošana	un	adresēšana	plašsaziņas	līdzekļu	un	
sabiedrības	informēšanai	ar	ziņu	aģentūru	starpniecību

6

Veikta	klientu	aptauja 2

Veikta	ZVA	darbinieku	aptauja 2

Sagatavotas	 un	 ZVA	 mājas	 lapā	 ievietotas	 EMEA	 (Eiropas	 Zāļu	
aģentūra)	
paziņojumi	par	zāļu	lietošanas	drošumu

16

Sagatavotas	un	izdotas	šādas	publikācijas:

Informatīvais	 izdevums	 ārstiem,	 farmaceitiem	 un	 citām	
ārstniecības	
personām	par	zālēm	„Cito!”

5

Latvijas	Republikas	Zāļu	reģistrs 1	000

Zāļu	patēriņa	statistika	(CD) 100

2006.	gada	ZVA	publiskais	pārskats 100

Informatīvs	buklets	par	veterināro	zāļu	blakņu	ziņošanas	sistēmu		 2	000
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8. Zāļu valsts aģentūras 
darba plāns 2008. gadam

Zāļu	 valsts	 aģentūras	 darba	 plāns	 2008.	 gadam	 tika	 apstiprināts	 Latvijas	
Republikas	Veselības	ministrijā.

Ņemot	vērā	Zāļu	valsts	aģentūras	noteiktās	 funkcijas	un	galvenos	darbības	
virzienus,	 darba	 plānā	 noteikti	 konkrēti	 uzdevumi	 katrai	 struktūrvienībai	 un	
aģentūrai	kopumā.

Lai	veiksmīgi	strādātu	valsts	pārvaldē,	būtiski	ir	aktualizētas	un	ar	direktīvām	
harmonizētas	likumdošanas	ieviešana,	kā	arī	aģentūras	profesionālās	kapacitātes	
palielināšana.	

Galvenie virzieni ZVA darbības mērķu 
izpildes nodrošināšanā:

•	 Aktualizētas	likumdošanas	ieviešana,	nosakot	atbilstošas	racionālas	darba	
procedūras,	skaidri	definējot	procesa	īpašniekus,	darbu	sadalījumu	un	atbildīgos.

•	 Pilnveidot	zāļu	reģistrācijas	procesu	vadību,	tādejādi	optimizējot	resursu	
un	laika	izmatošanu.

•	 Uzsākt	 darbību	 kā	 atbildīgajai	 valstij	 savstarpējās	 atzīšanas	 un	
decentralizētā	reģistrācijas	procedūrā	cilvēkiem	paredzētām	zālēm.

•	 Farmaceitiskās	 darbības	 uzņēmumu	 atbilstības	 novērtēšanas	
nodrošināšana	un	licencēšana.

•	 Komunikācija	un	sadarbība	ar	citām	iesaistītām	pusēm,	organizācijām	un	
institūcijām	zāļu	lietošanas	drošības	jautājumos.

•	 Organizēt	kvalitatīvu	un	savlaicīgu	zāļu	kvalitātes	kontroli	Zāļu	ekspertīzes	
laboratorijā	un	nodrošināt	tās	darbību	saskaņā	ar	Eiropas	farmakopejas	un	LVS	EN	
ISO/IECI17025	prasībām.

•	 Nodrošināt	 likumdošanas	 aktiem	 un	 zāļu	 reģistrācijas	 dokumentiem	
atbilstošu	zāļu	reklāmu	izplatīšanu	sabiedrībai	un	medicīnas	speciālistiem.

•	 Statistiskās	informācijas	par	zālēm	apkopošanas	paplašināšana.
•	 Zāļu	 klīniskās	 izpētes	 projektu	 ekspertīzes	 un	 atbilstības	 pārbaudes,	

iesaistoties	dalībvalstu	kopējā	problēmu	analīzes		procesā.
•	 Aģentūras	 speciālās	 programmatūras	 ZVAIS	 pilnveidošana	 un	

aktualizēšana,	 klientu	 speciālu	 prasību	 izpildes	 nodrošināšana,	 informācijas	
publiskās	sadaļas	papildināšana.	

•	 Veikt	 grāmatvedības	 programmatūras	 nomaiņu,	 lai	 nodrošinātu	 tās	
savietojamību	ar	ZVAIS.

•	 Turpināt		E	receptes	apakšprojekta	izstrādi	un	veikt	nepieciešamās	izmaiņas	
ZVA	jau	esošajā	sistēmā.

•	 Nodrošināt	 iekšējo	 aģentūras	 procedūru	 attīstību,	 aktualizāciju	 un	
pilnveidošanu.

•	 Stiprināt	starpinstitūciju	sadarbību	un	kontaktus	ar	profesionālām	ārstu,	
veterināro	ārstu	un	farmaceitu	asociācijām.

•	 Darbinieku	kvalifikācijas	paaugstināšana.
•	 Veidot	Aģentūru	kā	atvērta	veida	organizāciju.
•	 Sadarbība	ar	partneriem	nacionālā	un	starptautiskā	līmenī.
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Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078248

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


