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Man ir liels pagodinājums sniegt Jūsu vērtējumam 

Zāļu valsts aģentūras 2012. gada darbības pārskatu, 

kas apliecina ZVA kolēģu profesionālu, atbildīgu un 

saliedētu darbu visa gada garumā. 

2012. gads ZVA ir vērtējams kā izaugsmes un 

kvalitātes gads. ZVA darbs neapšaubāmi apliecina, ka 

kvalitāte sākas iestādes iekšienē un tā ir mērķtiecīga 

darba rezultāts, nevis kāda nejaušība. To apliecina arī 

gadskārtējā mūsu klientu aptauja, mēs esam novērtēti 

par uzticamiem partneriem sabiedrības veselības 

nodrošināšanas sistēmā un kā uzņēmumu biznesa 

procesu neatņemama sastāvdaļa.

Viens no ZVA darbības pamatprincipiem ir ne tikai 

attīstīt savu darbību un uzlabot pakalpojumu kvalitāti, 

bet arī pilnveidot strādājošo profesionālās zināšanas. 

ZVA strādājošo izglītības līmenis ir augsts - 88% ir ar 

augstāko izglītību, no tiem pieciem ierēdņiem ir doktora 

grāds un vienam habilitētā doktora grāds. Pārskata gadā 

ZVA nodrošināja papildu apmācību 57 starptautisku 

organizāciju rīkotos kursos un semināros. ZVA arī 

turpināja sadarbību ar Latvijas vadošajiem zinātniekiem, 

lai pārstāvētu Latvijas pozīcijas vērtējuma izstrādē 

un veidošanā par zālēm un ar to regulējumu saistītos 

jautājumos starptautiskā līmenī.

Protams, pārskata gadā ir bijis daudz komplicētu 

uzdevumu un sarežģītu situāciju, bet bijuši arī 

izaicinājumi, kas rosina mainīt domāšanas veidu, meklēt 

jaunus risinājumus un būt atvērtiem pārmaiņām.

Papildus mūsu pamatdarba uzdevumiem esam 

veikuši lielu ieguldījumu kvalitātes sistēmas attīstībā. 

Izvērtējot jau paveikto, uzdrošinājāmies būt ambiciozi 

un noteicām sev darba uzdevumu – veikt ZVA integrētās 

pārvaldības sertifikāciju atbilstoši starptautiskiem 

standartiem ISO 9001:2008 un ISO/IEC 27001:2005. 

Tas bija veiksmīgs komandas darbs, visiem iesaistoties 

iekšējos auditos un Bureau Veritas Latvia vizītēs.

Lai atvieglotu veselības aprūpes speciālistu un 

farmaceitu darbu, izvēloties pacientam piemērotākās 

zāles, kā arī noskaidrot vai precizēt būtisku informāciju 

PRIEKŠVĀRDS
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Lai veicinātu sadarbību starp Baltijas valstu zāļu 

aģentūrām, 2012. gada novembrī ZVA notika Baltijas 

valstu zāļu aģentūru pārstāvju tikšanās. Tās laikā Latvijas, 

Lietuvas un Igaunijas zāļu aģentūru vadītāji parakstīja 

līgumu par sadarbību zāļu labas ražošanas prakses, labas 

izplatīšanas prakses, labas farmakovigilances prakses un 

labas klīniskās prakses jomā, kā arī par Baltijas valstu 

laboratoriju sadarbību nacionālā procedūrā reģistrēto 

zāļu testēšanā. Noslēgtais līgums paredz ne tikai  uzlabot 

darba kvalitāti, piemēram, optimizēt zāļu ekspertīzes 

laboratorijas darbu un paplašināt tās testēšanas iespējas, 

bet arī aģentūru darbinieku apmācību minētajās 

sadarbības nozarēs.

Patīkams pārsteigums bija arī mūsu 2011. gadā 

izveidotās interaktīvās aptieku kartes starptautisks 

novērtējums. 2012. gada novembrī starptautiskā 

konkursā „Kvalitātes inovāciju balva 2012” saņēmām 

balvu kā Latvijas Republikas uzvarētājs publiskā sektora 

kategorijā. Pēc savas būtības tas ir kreatīvs informācijas 

tehnoloģiju risinājums, kur savienota ZVA Informācijas 

sistēma (ZVAIS) ar interaktīvu karti. Informācija par 

aptiekām parādās uz kartes, un ir nodrošinātas dažādas 

meklēšanas iespējas. Ļoti vienkārši! Interesanti, ka par šo 

darbu esam ieguvuši tieši kvalitātes balvu.  Manuprāt, 

tas liecina par pavisam citu pievienoto vērtību šim 

risinājumam – lietotājiem tas ir viegls un pārskatāms 

veids, kā saņemt nepieciešamo informāciju, bet mūsu 

ikdienas darbā - tā ir sajūta, ka varam būt radoša 

komanda.

Paldies visiem Aģentūras darbiniekiem, kas 

piedalījās izdevuma tapšanā, un ceru, ka sagatavotais 

gada pārskata ziņojums būs noderīgs ne tikai farmācijas 

profesionāļiem, bet arī iedzīvotājiem.

ZVA direktore          Inguna Adoviča

par zāļu drošumu, 2012. gadā ZVA pirmo reizi izdeva 

Latvijas Republikas Zāļu reģistra izdevumu ar zāļu 

aprakstiem un lietošanas instrukcijām DVD formātā. 

ZVA sagatavotais elektroniskais formāts ļauj ikvienam 

lietotājam atrast nepieciešamos datus par zālēm, 

izmantojot vienkāršu un ērtu informācijas meklēšanas 

formu.

2012. gadā būtisks darbs ir ieguldīts, lai mazinātu 

administratīvo slogu reģistrācijas apliecības īpašniekiem. 

Līdz ar iepriekš veiktajām izmaiņām normatīvos aktos, 

zāļu reģistrācijas īpašniekiem ir bijusi iespēja apvienot 

vairākas izmaiņas vienā grupā zāļu reģistrācijas 

dokumentācijā, tādējādi mazinot iesniegumu skaitu un 

zāļu reģistrācijas pakalpojumu izmaksas.

Pārskata gadā ZVA aktīvi turpināja darbību 

starptautiskajās organizācijās un deva savu ieguldījumu 

šo organizāciju un ZVA kopīgo mērķu sasniegšanā. Īpaši 

jāpiemin ZVA veikto pieteikumu izvērtēšana savstarpējās 

atzīšanas reģistrācijas procedūrās, ja Latvija ir atsauces 

valsts. Latvija kā līdzziņotāja ir piedalījusies Eiropas Zāļu 

aģentūras Uzlabotās terapijas zinātniskās komitejas 

atkārtotajā gēnu zāļu izvērtēšanas procedūrās, vairākās 

EMA Pediatrijas komitejas procedūrās, kā arī sākusi 

darbu kā līdzziņotāja EMA Cilvēkiem paredzēto zāļu 

zinātniskajā komitejā.

2012. gadā Farmaceitisko inspekciju sadarbības 

shēma (PIC/S) veica ZVA atkārtotas novērtēšanas 

procedūru, kuras mērķis bija pārliecināties, ka mūsu 

valsts normatīvo aktu un zāļu ražotāju licencēšanas 

sistēma, kā arī inspekciju veikšanas procedūras atbilst 

vienotajiem organizācijas standartiem. Tās ietvaros tika 

veikts ZVA kvalitātes sistēmas audits, īpašu uzmanību 

pievēršot licencēšanas un atbilstības novērtēšanas 

procesiem, kā arī zāļu ekspertīzes laboratorijai, un 

Veselības inspekcijas kvalitātes sistēmas audits, vērtējot 

kvalitātes defektu izmeklēšanas un zāļu atsaukšanas no 

tirgus procedūras. Vērtēšanā tika ietvertas arī inspekcijas 

vairākos Latvijas zāļu ražošanas uzņēmumos, kur 

aģentūras ekspertu darbu vērtēja PIC/S novērotāji no 

Igaunijas un Lielbritānijas. Novērtēšanas rezultātā tika 

atzīts, ka ZVA kvalitātes sistēma un procedūras atbilst 

organizācijas noteiktajiem standartiem.
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PĀRSKATĀ LIETOTIE  
SAĪSINĀJUMI

DCP  Decentralizētā procedūra

ES  Eiropas Savienība

EMA  Eiropas Zāļu aģentūra

CHMP Eiropas Zāļu aģentūras Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja

PRAC Eiropas Zāļu aģentūras Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja

CPP  Farmaceitiskā produkta sertifikāts

PIC/S Farmaceitisko inspekciju sadarbības shēma

MI  Medicīniskā ierīce

LATMED Medicīnisko ierīču reģistra elektroniskā datubāze

MK  Ministru kabinets

NP  Nacionālā procedūra

PVO  Pasaules Veselības organizācija

RAĪ  Reģistrācijas apliecības īpašnieks

MRP  Savstarpējās atzīšanas procedūra

SPKC Slimību profilakses un kontroles centrs

INCB Starptautiskā narkotiku kontroles komiteja

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

Zāļu valsts aģentūra (turpmāk ZVA) ir veselības 

ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde. 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.

ZVA dibināta 1996. gada 9. oktobrī, pamatojoties uz 

Latvijas Republikas Ministru kabineta (turpmāk MK) 

1996. gada 9. oktobra rīkojumu Nr. 403 “Par bezpeļņas 

organizāciju valsts akciju sabiedrība “Valsts zāļu 

aģentūra””. Par tās pirmo vadītāju tiek iecelts Jānis 

Ozoliņš. No 2005.gada 2.novembra ZVA direktore ir 

Inguna Adoviča.

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 veic šādus uzdevumus:

 ● novērtē un reģistrē zāles, veic zāļu kvalitātes 

ekspertīzi, veido un aktualizē Latvijas zāļu reģistru;

 ● veic farmakovigilanci;

 ● izsniedz atļaujas zāļu klīnisko pētījumu veikšanai, 

vērtē zāļu klīniskās izpētes atbilstību labas klīniskās 

prakses prasībām, kā arī vērtē pieteiktos zāļu 

lietošanas novērojumus;

 ● izsniedz zāļu ievešanas, izvešanas, tranzīta, 

izplatīšanas un iegādes (savas darbības 

nodrošināšanai) atļaujas, kā arī atļaujas Latvijā 

kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropisko 

vielu un prekursoru sarakstos iekļauto augu, 

vielu un zāļu izmantošanai medicīniskiem un 

veterinārmedicīniskiem zinātniskiem pētījumiem, 

fizikālo un ķīmisko īpašību noteikšanai un 

apmācībai;

 ● regulāri apkopo un izplata informāciju par zāļu 

patēriņu;

 ● izsniedz prekursoru operatoru reģistrācijas 

kartes un speciālās atļaujas (licences) darbam ar 

prekursoriem;

 ● reģistrē Latvijā ražotas medicīniskās ierīces, 

izsniedz atļaujas speciāli piegādāto medicīnisko 

ierīču laišanai apgrozībā, kā arī veic medicīnisko 

ierīču vigilanci;

 ● izsniedz atļaujas medicīnisko ierīču klīniskās izpētes 

veikšanai;

 ● izsniedz atbilstības sertifikātus audu, šūnu un 

orgānu ieguves (izmantošanas) vietām, ārstniecības 

iestāžu asins kabinetiem, asins sagatavošanas 

nodaļām un Valsts asinsdonoru centram;

 ● izsniedz speciālās atļaujas (licences) farmaceitiskajai 

darbībai;

 ● izsniedz zāļu labas ražošanas prakses atbilstības 

sertifikātus; 

1.PAMATINFORMĀCIJA PAR 
ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRU
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 ● piedalās Eiropas Ekonomiskās zonas valstu zāļu 

aģentūru un medicīnisko ierīču aģentūru kopējās 

sistēmās, sadarbojas ar Eiropas institūcijām 

un starptautiskām organizācijām, iesaistoties 

darba dalīšanā, ievērojot vienotus standartus un 

procedūras;

 ● sadarbojas ar ārstu un farmaceitu profesionālajām 

organizācijām, nozares nevalstiskajām 

organizācijām, ārvalstu un starptautiskajām 

institūcijām, kā arī nodrošina savstarpēju 

informācijas apmaiņu aģentūras darbības jomās;

 ● veic kompetentai iestādei paredzētos uzdevumus 

atbilstoši prasībām, ko nosaka Eiropas Savienības 

normatīvie akti;

 ● strādā Eiropas valstu zāļu aģentūru kopējā sistēmā 

(European medicines network), iesaistoties 

darbu dalīšanā, ievērojot kopējos standartus 

un procedūras, un sadarbojas ar Eiropas un 

starptautiskām organizācijām.

1.3. Pārskata gada galvenie uzdevumi

Papildus ZVA pamatdarbam atbilstoši ZVA nolikumam 

2012. gadā tika noteikti šādi prioritārie pārskata gada 

uzdevumi:

 ● turpināt diskusijas par iespējamo ZVA statusa 

maiņu (valsts budžeta nefinansēta iestāde), kas 

nodrošinātu iespēju racionālai procedūru un 

finanšu vadībai;

 ● aktīvāk iesaistīties MRP/DCP procedūrās atbildīgās 

dalībvalsts statusā;

 ● 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 Jaunās farmakovigilances normatīvo 

aktu prasības, arī farmakovigilances sistēmu 

atbilstības pārbaudes inspekcijas pēc to noteikšanas 

normatīvajos aktos;

 ● aktīvāk iesaistīties e-veselības projektos;

 ● pilnveidot elektronisko zāļu reģistrācijas 

dokumentācijas apriti (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);

 ● turpināt 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 šai 

darbā akadēmiskos spēkus un Valsts valodas centra 

pārstāvjus;

 ● turpināt attīstīt kvalitātes sistēmu un gatavoties ISO 

sertifikācijai;

 ● pārskatīt un aktualizēt ZVA iekšējās procedūras 

darbības efektivitātes pilnveidošanai;

 ● turpināt uzlabot ZVA mājaslapas, īpaši zāļu 

reģistra tehniskās iespējas un saturu, paplašināt 

komunikācijas iespējas publiskajā tīmekļa vietnē;

 ● veicināt aktīvāku un plašāku divvirzienu 

komunikāciju ar ZVA sadarbības partneriem 

(ārstiem, farmaceitiem, klientiem, masu mediju 

pārstāvjiem un citām ieinteresētām pusēm, kā arī 

ar sabiedrību kopumā), tādējādi radot pozitīvu 

izpratni par ZVA darbību un farmāciju kopumā;

 ● turpināt attīstīt elektronisko komunikāciju ar ZVA 

sadarbības partneriem;

 ● turpināt darbu pie nozares datu centra izveides.
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2.1. Zāļu reģistrācija 

2012. 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 116 zālēm sagatavoti novērtējuma 

ziņojumi ZVA Zāļu reģistrācijas komisijai lēmuma 

pieņemšanai par zāļu reģistrāciju un pārreģistrāciju 

nacionālajā procedūrā. 2012. gadā Latvija kā 

atsauces valsts ir sākusi 3 DCP procedūras, veiksmīgi 

novadījusi 1 MRP atkārtoto procedūru, sākusi 2 MRP 

pārreģistrācijas procedūras. 2012. gadā tika veiktas 

323 reģistrācijas un 262 pārreģistrācijas procedūras.

Pārskata gadā ZVA ekspertu aktivitāte starptautiskās 

procedūrās ir bijusi lielāka,  salīdzinot ar iepriekšējo 

pārskata gadu. 2012. gadā Latvija kā līdzziņotāja ir 

piedalījusies EMA Uzlabotās terapijas zinātniskās 

komitejas atkārtotajā gēnu zāļu izvērtēšanas 

procedūrā, kā arī kā līdzziņotāja ir sākusi EMA Cilvēkiem 

paredzēto zāļu zinātniskajā komitejā (CHMP) izvērtēt 

ES reģistrēto ceftriaksonu saturošo zāļu indikācijas 

atbilstoši Direktīvas 2001/83/EC 30. pantam.

Latvija ir pārstāvēta EMA Pediatrijas komitejā 

(Paediatric Committee) un piedalījusies kā ziņotāja 

10 PIP (Paediatric Investigation Plan) procedūrās un 

kā līdzziņotāja trīs procedūras, kā ziņotājs četrās PIP 

modifikāciju izvērtēšanās. ZVA Latvijas nominētais 

EMA Pediatrijas komitejas eksperts ir piedalījies arī 

par pediatrijas ekspertu trīs SAWP (Scientific Advice 

Working Party) procedūrās un divās COMP (Committee 

of Orphan Medicinal Products) procedūrās.

2. ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRAS 
DARBĪBAS REZULTĀTI

Zāļu reģistrācijas procedūra
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Latvijas Republikas zāļu reģistrā iekļauto recepšu un bezrecepšu zāļu proporcija
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Izmaiņas reģistrācijas dokumentācijā

Zāļu pārreģistrācijas procedūra

2012. gadā iesniegtas un vērtētas 9671 reģistrētu zāļu dokumentācijas izmaiņas.

Latvijas Republikas Zāļu reģistrā joprojām saglabājas nemainīga proporcija recepšu un bezrecepšu zāļu dalījumā.
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Papildus iepriekš minētām funkcijām ZVA veic 
iesniegumu ekspertīzi:

•	 speciālo atļauju (licenču) izsniegšanai darbam 
ar prekursoriem un prekursoru operatoru karšu 
izsniegšanai, 

•	 Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, 
psihotropisko 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).

Pārskata gadā saņemts 31 pieteikums vērtēt produktu 

atbilstību/neatbilstību zāļu definīcijai, par ko ZVA 

sniegusi atzinumus par produktu statusu. 

2012. gadā vērtēti 329 periodiski atjaunojamie 

drošuma ziņojumi. Kopumā par 60 zālēm sniegtas 77 

vēstules ar vērtējumu un identificētiem trūkumiem.

Pārskata gadā sagatavoti publiskie vērtējuma ziņojumi 

14 nacionālā procedūrā reģistrētām zālēm.

2.2. Zāļu izplatīšanas atļauju 
izsniegšana

ZVA 2012. gadā savas kompetences ietvaros 

nodrošināja zāļu izplatīšanas uzraudzību Latvijā, sniedza 

konsultācijas klientiem un sadarbības partneriem par 

zāļu izplatīšanu, veica iesniegumu un dokumentācijas 

ekspertīzi:

 
•	 psihotropisko, 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.

2012. gadā izsniegtas 5623 atļaujas zāļu importam, 

eksportam un izplatīšanai. No tām 3872 atļaujas 

nereģistrētu zāļu izplatīšanai, 149 - paralēli importēto 

zāļu izplatīšanai, 28 – atlikušo zāļu krājumu izplatīšanai 

pēc zāļu izslēgšanas no Latvijas Republikas Zāļu reģistra.

Izsniegto atļauju zāļu importam, eksportam un izplatīšanai skaita dinamika pa 
gadiem
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Kopā izsniegto atļauju skaits

2012. gadā izsniegtas 15 prekursoru operatoru 

reģistrācijas kartes, kā arī trīs atļaujas Latvijā 

kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropisko 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. Veikti grozījumi 88 paralēli 

importēto zāļu atļaujās. 



13ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRAS GADA PĀRSK ATS

2 0 1 2

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. Katru mēnesi ZVA apkopo vairumtirgotāju 

iesniegto statistisko informāciju par zāļu patēriņu un 

reizi gadā sagatavo publikāciju „Zāļu patēriņa statistika”, 

kas pieejama kompaktdiska veidā, kā arī publiskota ZVA 

mājaslapā.

Jānorāda, ka ZVA pastāvīgi sagatavo un sniedz 

ieteikumus normatīvā regulējuma grozījumiem par 

zāļu izplatīšanu gan VM, gan ar tās starpniecību Eiropas 

Komisijai. Pēc normatīvo aktu grozījumiem ZVA sagatavo 

skaidrojošus materiālus un apmācības seminārus 

veselības aprūpes speciālistiem un komersantiem, kā arī 

ikdienā sniedz konsultācijas klientiem. 

 2.3. Zāļu klīniskie pētījumi

2012. gadā ZVA saņēma 86 zāļu klīniskās izpētes 

projektu pieteikumus. Viens pieteiktais pētījums 

tika atsaukts sakarā ar ekspertīzes gaitā izteiktajām 

prasībām grozīt pētījuma protokolu, bet vienu pētījuma 

pieteikumu sponsors atsauca uz laiku stratēģisku 

iemeslu dēļ.

ZVA pārskata gadā tika iesniegti septiņi klīnisko 

pētījumu starptautiskās saskaņošanas procedūras 

pieteikumi (atbilstoši Eiropas vadlīnijai par brīvprātīgo 

saskaņošanas procedūru multinacionālo klīnisko 

pētījumu izvērtēšanā).

Pēc pieteikumu dokumentācijas ekspertīzes un 

ieguvuma/riska izvērtēšanas ZVA lemj par klīnisko 

pētījumu atļaušanu. Pavisam 2012. gadā ZVA izsniedza 

atļaujas 82 klīnisko pētījumu uzsākšanai Latvijā, tajā 

skaitā divi pētījumi tika atļauti ar ierobežojošiem 

nosacījumiem. Deviņu atļauto pētījumu pieteikumi 

pirms nacionālā iesnieguma tika izvērtēti starptautiskajā 

brīvprātīgajā saskaņošanas procedūrā.

2012. gadā atļauti 12 zāļu klīniskie pētījumi, 

kuros bija paredzēts iesaistīt bērnus un pusaudžus. 

Pediatriskie pētījumi atļauti vairākās medicīnas nozarēs 

-pulmonoloģijā, kardioloģijā, neiroloģijā, vēdera 

dobuma ķirurģijā.  

No visiem 2012. gadā atļautiem projektiem 22 

pētījumi bija ar zālēm, kas iegūtas rekombinētās 

DNS tehnoloģijas ceļā (piemēram, monoklonālās 

antivielas, recēšanas faktori, hormoni) un bija 

paredzētas onkoloģisku, reimatisku, hematoloģisku, 

dermatoloģisku, kardioloģisku un endokrinoloģisku 

slimību ārstēšanai.

Izsniegtas atļaujas 203 būtiskiem grozījumiem klīnisko 

pētījumu protokolos vai citā ar pētījumiem saistītā 

dokumentācijā. Divu atļauto grozījumu pieteikumi tika 

izvērtēti arī starptautiskajā brīvprātīgajā saskaņošanas 

procedūrā. 

Eiropas klīnisko pētījumu datubāzē EudraCT 

regulāri tika ievadīta informācija par pieteiktajiem zāļu 

klīniskajiem pētījumiem, to atļaušanas laikiem, par 

iesniegto būtisko grozījumu apstiprināšanas datumiem, 

ētikas komiteju atzinumiem, par pētījumu pabeigšanu, 

kā arī par labas klīniskās prakses inspekcijām. Regulāra 

šo datu nodrošināšana nepieciešama Eiropas klīnisko 

pētījumu reģistra uzturēšanai un aktualizēšanai. 

ZVA nodrošināja elektronisko datu apmaiņu sistēmā 

EudraVigilance, nosūtot ar zāļu klīnisko izpēti Latvijā 

saistīto drošuma ziņojumu saņemšanas apstiprinājumus 

pētījumu sponsoriem, kas atbilstoši Eiropas un vietējām 

normatīvajām prasībām bija iesūtījuši drošuma 

ziņojumus EudraVigilance datubāzes klīnisko pētījumu 

modulī. Pārskata gadā saņemts 51 Latvijas pētījumu 

centros konstatēts nopietno blakņu ziņojums. Šie 

ziņojumi tika analizēti un ietverti ZVA izveidotā reģistrā. 

Pavisam ZVA saņemti, caurskatīti un reģistrēti 133 

sponsoru sagatavotie ikgadējie drošuma ziņojumi, 

kas attiecas uz Latvijā notiekošiem zāļu klīniskiem 

pētījumiem. 22 ikgadējie drošuma ziņojumi tika analizēti 

padziļināti, un novērtējums atspoguļots atbilstošā 

jaunizveidotā formātā.

Atļauto projektu dokumentācijas izvērtēšanā tika 

iesaistīti 23 ārštata eksperti; kopā gadā veiktas 59 

ekspertīzes. Viens eksperts tika iesaistīts pirmoreiz.

Pavisam 2012. gadā Latvijā norisa 277 pētījumi. 

Pabeigti 43 projekti.
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Izsniegtās atļaujas un notikušo zāļu  
klīniskie pētījumi 

2012. gadā atļauto klīnisko pētījumu 
sadalījums pa fāzēm

Atļautos zāļu klīniskās izpētes projektus 

kopumā sponsorējušas 43 ārzemju farmaceitiskās 

firmas. Pētījumu organizēšanā un to norises 

kvalitātes nodrošināšanā Latvijā saskaņā ar 

sponsoru pilnvarojumu iesaistījušās pētniecības 

līgumorganizācijas:

•	 Quintiles (11 projekti);
•	 ICON (9 projekti);
•	 Parexel International (7 projekti);
•	 Amber CRO (6 projekti);
•	 Crown CRO (4 projekti);
•	 Pharmaceutical Research Associates Sp.z o.o.   

(3 projekti);
•	 Pharm – Olam International Ltd (3 projekti);
•	 Covance CAPS Ltd (3 projekti);
•	 un vēl 13 citas līgumorganizācijas (katrai pa 

1 - 2 projektiem).
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Medicīnas nozare Pētījumi
Onkoloģija 13
Pulmonoloģija/alergoloģija 13
Endokrinoloģija 10
Gastroenteroloģija 9
Neiroloģija/psihiatrija 8
Reimatoloģija 7
Kardioloģija 7
Uroloģija/nefroloģija 4
Ķirurģija ar infekcijas komponenti 4
Dermatoloģija 2
Hematoloģija 2
Traumatoloģija 1
Ginekoloģija 1
Infektoloģija 1

2012. gadā atļauto klīnisko pētījumu 
sadalījums pa medicīnas nozarēm
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Klīnisko pētījumu centri, kas atļautos pētījumos sāka piedalīties 2012. gadā

Pētījuma centri Pētījumi
P. Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca 51
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca: 41
           ● Stacionārs „Gaiļezers” 26
           ● Latvijas Onkoloģijas centrs 9
           ● Stacionārs  „Linezers”       4
           ● Stacionārs „Biķernieki”,Valsts apdegumu centrs 1
           ●  Stacionārs „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” 1
Daugavpils reģionālā slimnīca 27
Vidzemes slimnīca 13
Liepājas reģionālā slimnīca 9
VSIA „Alerģisko slimību izmeklēšanas un ārstēšanas centrs” 8
Veselības centrs 4 7
Bērnu klīniskā universitātes slimnīca 7
Rīgas 1.slimnīca 6
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca 5
VSV  centrs 5
Gremošanas slimību centrs „Gastro” 5
Piejūras slimnīca 5
V. Vēveres ārsta prakse ftiziopneimonoloģijā un alergoloģijā 5
A/S „Veselības centru apvienība”, Medicīnas centrs „OLVI” 5
Citi klīnisko pētījumu centri (kopā 79) 1 - 4 katrā centrā

Pārskata gadā ZVA saņemti un izvērtēti trīs zāļu 

lietošanas novērojumu pieteikumi. Tie reģistrēti 

ZVA mājaslapā pieejamā ZVA reģistrēto lietošanas 

novērojumu sarakstā.

2012. gadā veiktas 11 klīnisko pētījumu labas klīniskās 

prakses atbilstības pārbaudes pētījumu centros. Četras 

pārbaudes notika Latvijas pētījumu centros, no kurām 

viena bija Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejas (CHMP) 

iniciēta inspekcija. Septiņas inspekcijas notika ārzemju 

pētījumu centros Čīlē, Peru, Polijā, Ukrainā (tās visas 

bija CHMP iniciētās inspekcijas par trim reģistrējamām 

zālēm). Pārbaužu laikā atklātas gan būtiskas, gan mazāk 

būtiskas neatbilstības.

ZVA reģistrētie zāļu lietošanas novērojumi
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Zāļu blakņu ziņojumi 

2.4. Zāļu blakņu uzraudzība un riska 
mazināšana

ZVA uztur Latvijā novēroto zāļu blakusparādību 

datubāzi kopš 2001. gada, un kopš 2004. gada ziņojumu 

informācija tiek nosūtīta uz ES datubāzi EudraVigilance. Ik 

gadu ZVA veic Latvijas datubāzē ienākušās informācijas 

analīzi, arī par ziņošanas aktivitāti Latvijā. Līdzīgi 

kā iepriekšējos gados, arī 2012.gadā ir novērojama 

ziņojumu skaita pieauguma tendence, kas, kaut neliela, 

tomēr ir stabila. 2012. gadā ZVA saņemti 312 ziņojumi 

par novērotām zāļu blaknēm (turpmāk ZB).
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Zāļu blakņu klīnisko gadījumu skaits

Par vienu un to pašu blaknes gadījumu var tikt saņemti 

vairāki ziņojumi, kuros ziņotājs sniedz papildinformāciju. 

Tādēļ svarīgs ir arī rādītājs - blakņu klīnisko gadījumu 

skaits, par kuriem gadā saņemta informācija. Šis rādītājs 

arī ir pieaudzis, salīdzinot ar 2011. gadu – no 176 līdz 

220.

Ārstu ziņošanas aktivitāte turpina pieaugt, un tas 

iepriecina. Pieaugusi farmaceitu aktivitāte, par ko liecina 

saņemto klīnisko gadījumu skaits, par kuriem saņemta 

informācija. Nemainīgi laba ir datu apmaiņa ar Slimību 

profilakses un kontroles centru par vakcīnu blaknēm, un 

jāatzīmē, ka arī šo datu pamats ir ārstu ziņošana saskaņā 

ar 2005. gada 27. decembra MK noteikumiem Nr. 1040 

„Kārtība, kādā ārstniecības persona ziņo par vakcinācijas 

izraisītajām komplikācijām”.
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Zāļu blakņu gadījumi pa informācijas 
devēju grupām 2011. un 2012. gadā

Starp zālēm, par ko ir saņemts visvairāk ziņojumu, 

ir vakcīna pret tuberkulozi. Tas skaidrojams ar pašas 

vakcīnas īpašībām, augsto zīdaiņu vakcinācijas aptveri 

Latvijā un ļoti augstvērtīgu visu vakcīnu, to vidū arī 

tuberkulozes vakcīnas, uzraudzību, ko sadarbībā ar 

Slimību profilakses un kontroles centru veic ZVA.

Latvijas blakņu ziņojumu datubāzē tika konstatēts 

signāls: ziņojumu skaita pieaugums par BCG strutaina 

limfadenīta gadījumiem. Tā kā BCG Vaccine SSI 

(tuberkulozes vakcīna) ir reģistrēta un tiek lietota ne tikai 

Latvijā, par minēto signālu ZVA 2012. gadā informējusi 

EMA Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteju 

(PRAC), jo ES normatīvie akti pieprasa sadarbību un 

koordinētu pieeju ES reģistrētu zāļu drošuma jautājumu 

risināšanā. PRAC tika sākta ZVA ierosinātā jautājuma 

izskatīšana.
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Lai nodrošinātu BCG Vaccine SSI drošu lietošanu 

un mazinātu strutaina limfadenīta risku, pēc ZVA 

pieprasījuma vakcīnas ražotājs Statens Serum Institut 

Latvijā 2012. gadā ieviesis BCG Vaccine SSI papildu 

riska mazināšanas pasākumus: izplatījis ZVA saskaņotu 

(sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru) 

vēstuli “Ziņojums par strutaina limfadenīta, arī smagu 

gadījumu, skaita pieaugums saistībā ar BCG Vaccine SSI 

lietošanu un ieteicamie riska mazināšanas pasākumi” 

ar ieteikumiem veselības aprūpes speciālistiem 

un izglītojošu brošūru „Vakcīnas BCG Vaccine SSI 

intradermālas ievadīšanas vadlīnijas”. Minētie dokumenti 

publicēti arī „Cito!” 2012/4 (51) un ZVA mājaslapā.

Zāļu reģistrācijas procesu ietvaros ZVA veic 

reģistrācijas apliecības īpašnieku farmakovigilances 

sistēmas aprakstu vērtēšanu. Pārskata periodā vērtēti 

375 zāļu farmakovigilances sistēmas apraksti. Sakarā ar 

jaunās ES farmakovigilances normatīvo aktu stāšanos 

spēkā 2012.gadā prasība RAĪ iesniegt iepriekšējā 

parauga dokumentu ir atcelta, tā vietā, ievērojot 

pārejas periodu, jāiesniedz jauna parauga dokuments 

- kopsavilkums par farmakovigilances sistēmu, kas ir 

tieši saistīts ar Farmakovigilances sistēmas pamatlietas 

ieviešanu. 2012. gadā šāds dokuments ZVA ir iesniegts 

un izskatīts 208 zālēm. Šā procesa būtība ir saistīta ar 

nākotnē paredzētām farmakovigilances inspekcijām.

Saistībā ar ES darba dalīšanas procedūru, kuras 

ietvaros tiek veikta zāļu periodiski atjaunināmo drošuma 

ziņojumu vērtēšana (Periodic Safety Update Reports 

Worksharing), 2012. gadā ZVA veikusi trīs oriģinālzāļu 

periodiski atjaunināmo drošuma ziņojumu vērtēšanu 

Eiropas Ekonomiskās zonas vajadzībām. 

ZVA darbojas konsultatīva Zāļu blakusparādību 

uzraudzības ekspertu padome, kuras darbību koordinē 

ZVA. Pārskata periodā notika trīs padomes sēdes.

ZVA strādā, sadarbojoties ar RAĪ par farmakovigilanci 

atbildīgām kvalificētām personām. Tiek veikta datu 

apmaiņa par Latvijā novērotām ZP, nodrošināta RAĪ 

izstrādāto riska mazināšanas pasākumu ieviešana 

Latvijā, to vidū nepieciešamā komunikācija ar veselības 

aprūpes speciālistiem, pacientiem un sabiedrību par 

zāļu drošu lietošanu. Pārskata periodā veikta 31 zāļu 

lietošanas riska mazināšanas izglītojošu materiālu 

ekspertīze un saskaņotas 19 „Vēstules veselības aprūpes 

speciālistam”, ko RAĪ iesnieguši ZVA.

Informatīvo riska mazināšanas pasākumu saskaņošana
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Informatīvie materiāli ZVA mājaslapā par zāļu drošumu

ZVA mājaslapā tiek pastāvīgi publicēta zāļu drošuma informācija ārstiem, pacientiem, sabiedrībai, kā arī zāļu 

reģistrācijas apliecības īpašniekiem.  Par farmakovigilances (zāļu drošuma uzraudzības) tēmu ZVA mājaslapā publicēti 

22 ZVA paziņojumi un divi EMA paziņojumi.
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Informācija par aktuāliem zāļu drošuma jautājumiem 

un ieteikumi par nepieciešamiem zāļu riska mazināšanas 

pasākumiem tiek regulāri sniegti ZVA izdevumā 

ārstniecības personām un farmaceitiem “Cito!”. 

Pārskata periodā mājaslapā publicēti arī saskaņotas 

drošuma informācijas standartteksti, kas RAĪ jāievieš 

konkrētu zāļu un/vai zāļu grupas zāļu aprakstos un 

lietošanas instrukcijās. Minētie standartteksti balstās 

uz EMA PRAC ieteikumiem ieviest saskaņotu drošuma 

informāciju Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs reģistrētu 

zāļu dokumentācijā. 

ES normatīvie akti, kas precīzāk regulēs 

farmakovigilanci, tiks pārņemti Latvijas Republikas 

MK noteikumos un stāsies spēkā 2013. gadā. Pārskata 

periodā ZVA aktīvi strādājusi jaunu MK noteikumu 

projekta veidošanā.

2.5. Zāļu kvalitātes kontrole

2012. gadā ZVA laboratorijā veikta 68 zāļu paraugu 

analīze. Analīzē tika pārbaudīti 447 kvalitātes rādītāji. Pēc 

aptieku pieprasījuma tika pagatavoti 576 titrēti šķīdumi, 

indikatori un reaktīvi. 2012. gadā atlasīti un testēti 115 

attīrītā ūdens paraugi, ko iegūst aptiekā. Neatbilstība 

Eiropas farmakopejas prasībām tika konstatēta trim 

attīrītā ūdens paraugiem.

Drošuma informācijas saskaņošana 
reģistrācijas dokumentācijā 
(drošumu jautājumu skaits)
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ZVA ekspertīzes laboratorijas veiktās darbības rādītāji
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Pārbaudītie zāļu kvalitātes rādītāji

Pēc aptieku pieprasījumiem pagatavotie titrētie šķīdumi, indikatori un reaktīvi 

Pārbaudītie attīrītā ūdens paraugi

2012. gada 1. oktobrī stājušies spēkā MK 2007. gada 

26. jūnija noteikumu Nr. 416 „Zāļu izplatīšanas un 

kvalitātes kontroles kārtība” grozījumi (tika noteikta 

regulāra nesterilo zāļu formu kvalitātes kontrole). Līdz 

ar to ZVA laboratorijai pieaudzis testējamo nesterilo zāļu 

formu paraugu daudzums.  

ZVA laboratorija regulāri piedalās starptautiskajās zāļu 

kvalitātes kontroles un profesionālā līmeņa pārbaudes 

programmās. 2012. gadā ZVA laboratorijas speciālisti 

piedalījās centralizēti reģistrēto zāļu (CAP), savstarpējās 

atzīšanas procedūrā un decentralizētā procedūrā 

(MRP/DCP) reģistrēto zāļu un nacionālā procedūrā 

reģistrēto zāļu (Baltijas valstu sadarbības līguma 

ietvaros) kvalitātes kontroles programmās, kā arī EDQM 

(Eiropas Medikamentu kvalitātes direktorāts) organizētā 

pētījumā references materiāla izstrādes jomā. 

Dalība starptautiskajās zāļu kvalitātes kontroles un 
profesionālā līmeņa pārbaudes programmās
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Dalība starptautiskajās profesionālā 
līmeņa pārbaudes programmās

ZVA Zāļu ekspertīzes laboratorija akreditēta saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām                                        

(plašāk pārskata sadaļā „Integrētā pārvaldības sistēma”).
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2.6. Medicīnisko ierīču atbilstības 
novērtēšana un reģistrācija, drošuma 
un klīniskās izpētes uzraudzība

2012. gadā Latvijā reģistrācijai tika pieteiktas trīs 

medicīniskās ierīces, datubāzē LATMED ievadīti 298 

paziņojumi par medicīnisko ierīču laišanu apgrozībā 

Latvijas Republikā. Vigilances sistēmas ietvaros no 

ES dalībvalstu medicīnisko ierīču kompetentām 

institūcijām, ražotājiem, izplatītājiem un lietotājiem 

saņemti 695 pirmreizēji paziņojumi par nelaimes 

gadījumiem ar medicīniskām ierīcēm, no tiem 176 

gadījumos tika konstatēts, ka nelaimes gadījumā 

iesaistītā medicīniskā ierīce ir pieejama vai iespējams, 

pieejama Latvijā un veikti drošuma pasākumi.

Pārskata gadā veikta dokumentācijas ekspertīze 

atļaujas izsniegšanai 7 MI klīniskiem pētījumiem, 

neskaitot dokumentācijas ekspertīzi par iesniegtiem 

grozījumiem pētījumu izpētes plānos (protokolos), kuru 

veikšanai ZVA jau izsniegusi atļauju.

Regulāri sniegtas konsultācijas klientiem par 

MI reģistrācijas, paziņošanas kārtību, dokumentu 

noformēšanu un normatīviem aktiem, kas regulē 

konkrēto normu. ZVA speciālisti piedalās semināros, 

sniedzot informāciju par MI aktualitātēm. Pārskata 

periodā ZVA eksperti uzsākuši dalību Eiropas Padomes 

Farmācijas preču un medicīnisko ierīču darba grupas 

sanāksmēs, darbojoties medicīnisko ierīču regulējuma 

priekšlikumu vērtēšanā un izstrādē.

Rādītājs Skaits
Latvijas Republikā ražoto MI reģistrācijas dokumentācijas ekspertīze 3
CE nemarķētu MI reģistrācijas dokumentācijas ekspertīze 0
Speciāli piegādātu MI dokumentācijas ekspertīze atļaujas izsniegšanai 3
Paziņošanas procedūrā sniegtās informācijas ievietošana LATMED 
datubāzē 298

MI turētāju sniegtās informācijas par pirmās un otrās drošības grupas 
MI iegādi ievadīšana LATMED datubāzē 3 089 

MI turētāju sniegtās informācijas par pirmās un otrās drošības grupas 
MI lietošanas izmaiņām ievadīšana LATMED datubāzē (tajā skaitā www – 1 271)

Vigilances sistēmā saņemto ziņojumu pieņemšana, informācijas analīze, 
apstrāde un datu ievadīšana LATMED datubāzē 4172

Neatbilstošu Latvijā ekspluatācijā esošu MI identificēšana un drošības 
pasākumu veikšana
MI klīniskās izpētes atļaujas saņemšanai iesniegtās dokumentācijas 
ekspertīze 695

MI klīniskās izpētes grozījumu atļaujas saņemšanai iesniegtās 
dokumentācijas ekspertīze 176

Iesniegumi veikt grozījumus iepriekš izdotās MI reģistrācijas apliecībās 7
MI klīniskās izpētes grozījumu atļaujas saņemšanai iesniegtās 
dokumentācijas ekspertīze 14

Iesniegumi veikt grozījumus iepriekš izdotās MI reģistrācijas apliecībās 0

Dalība starptautiskajās zāļu kvalitātes kontroles un 
profesionālā līmeņa pārbaudes programmās
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2.7. Farmaceitiskās darbības atbilstības 
novērtēšana

2012. gadā tika veiktas 20 zāļu ražošanas/

importēšanas uzņēmumu pārbaudes (inspekcijas) 

un viena laboratorijas, kas veic testēšanu uz līguma 

pamata licencētam aktīvo vielu ražošanas uzņēmumam, 

kas kopā bija 58 cilvēkdienas – no tām trīs zāļu 

ražošanas uzņēmumi bija valstīs, kas neatrodas Eiropas 

Ekonomiskajā zonā, bet trīs inspekcijas bija saistītas ar 

aktīvo vielu ražošanas pārbaudi, kas tika veiktas pēc 

pašu ražotāju lūguma, kopumā pārbaudīta 4 aktīvo 

farmaceitisko vielu ražošana. Inspekcijās ražošanas 

uzņēmumos tika atlasīti piecu produktu (zāļu) paraugi. 

Pārskata gada laikā zāļu ražošanas/importēšanas 

uzņēmumiem tika izsniegti 22 labas ražošanas prakses 

sertifikāti.

Vienas ražotnes inspekcija valstī, kas neatrodas Eiropas 

Ekonomiskajā zonā tika veikta sadarbībā ar PVO.

2012. gadā ZVA eksperti piedalījās divās inspekcijās 

citu ES dalībvalstu ražošanas uzņēmumos (aktīvo vielu 

labas ražošanas prakse), kas tika veiktas kopā ar citu 

PIC/S dalībaģentūru inspektoriem pieredzes apmaiņas 

vizīšu ietvaros.

2012. gadā tika veiktas 35 zāļu lieltirgotavu atbilstības 

novērtēšanas, kā arī zāļu lieltirgotavu labas izplatīšanas 

prakses pārbaudes, kas kopā bija 37,5 cilvēkdienas.

2012. gadā viena inspekcija Latvijas zāļu lieltirgotavā 

(labas izplatīšanas prakse) tika veikta kopā ar Lietuvas 

inspektoriem pieredzes apmaiņas vizīšu ietvaros.

Pēc Latvijas zāļu ražotāju un lieltirgotavu lūguma, lai 

veicinātu Latvijā ražoto zāļu eksportu un reģistrāciju 

valstīs, kas atrodas ārpus ES/Eiropas ekonomiskās zonas, 

2012. gadā tika izsniegti 53 produktu sertifikāti un 31 

brīvās tirdzniecības sertifikāts.

2012. gadā veiktas 20 cilvēka asiņu un asins 

komponentu sagatavošanas iestāžu un ārstniecības 

iestāžu asins kabinetu atbilstības vērtēšanas un 7 

uzraudzības procedūras. Tika veiktas 6 audu/šūnu 

ieguves un uzglabāšanas centru atbilstības novērtēšanas 

un 1 uzraudzības procedūra. Tika novērtēti 4 jauni audu 

centri, kas darbojas mākslīgās apaugļošanas jomā.

Jāpiemin, ka ZVA darbinieki nodrošina ZVA pārstāvību 

EMA (LRP inspektoru darba grupā, Farmaceitisko 

inspekciju sadarbības shēmas (PIC/S) aktivitātēs, 

kā arī Eiropas Komisijas „Veselības un patērētāju” 

ģenerāldirektorāta (DG-SANCO) organizētajās darba 

grupās par cilvēka asiņu un asins komponentu, audu 

šūnu un orgānu drošuma darba grupās.

Latvijas Republikā izsniegtās 
medicīnisko ierīču reģistrācijas 
apliecības
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2.8. Farmaceitiskās darbības 
uzņēmumu licencēšana

Saskaņā ar MK 2011. gada 2. augusta noteikumu Nr. 

610 „Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji” 

un MK 2011. gada 19. oktobra noteikumu Nr. 800 

„Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība” prasībām 

ZVA izvērtē iesniegumus jaunu vispārēja tipa aptieku 

vai aptieku filiāļu atvēršanas vai aptieku pārvietošanas 

gadījumos. 2012. gadā pieauga iesniegumu un ZVA 

pieņemto lēmumu skaits jaunu vispārēja tipa aptieku 

vai aptieku filiāļu atvēršanas vai aptieku pārvietošanās 

gadījumos: 2011. gadā – 11 lēmumi, savukārt 2012. 

gadā – 95 lēmumi.

Noteikumi Nr. 610 noteica, ka pašvaldībai, veicot 

farmaceitiskās aprūpes pieejamības izvērtējumu 

konkrētā apdzīvotā 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 kurā nav 

funkcionējošas vispārēja tipa diennakts aptiekas vai 

citas aptiekas atrodas tālāk par trim kilometriem. Pēc 

pašvaldību lūguma, ZVA veica farmaceitiskās aprūpes 

pieejamības izvērtējumu konkrētā apdzīvotā vietā, 

kur bija nepieciešamība pēc vispārēja tipa diennakts 

aptiekas.

ZVA atbilstoši noteiktajai kompetencei apkopo 

un uzglabā farmaceitiskās darbības uzņēmumu 

atbilstības vērtēšanas un licencēšanas dokumentāciju, 

izsniedz speciālās atļaujas (licenču) farmaceitiskai un 

veterinārfarmaceitiskai darbībai, kā arī regulāri ZVA 

mājaslapā apkopo un aktualizē datus par izsniegtām 

speciālām atļaujām (licencēm) farmaceitiskai darbībai, 

par vispārēja tipa aptieku pārvietošanas gadījumiem un 

speciālās darbības nosacījumiem.

2012. gadā ZVA saņēma 1314 iesniegumus un 

papilddokumentāciju, sniedza 101 atbildes vēstuli, 

veica atbilstības vērtēšanu 85 vispārēja un slēgta tipa 

aptieku dokumentācijā, veica atbilstības vērtēšanu 35 

zāļu lieltirgotavās, 5 zāļu ražošanas vai importēšanas 

uzņēmumos un dokumentācijā, sagatavoja 85 aptieku 

atbilstības novērtēšanas atzinumus, 347 lēmumus 

par speciālo atļauju (licenču) farmaceitiskai darbībai 

izsniegšanu, pārreģistrēšanu, apturēšanu, anulēšanu, 

lietas izskatīšanas termiņa pagarināšanu; pārreģistrēja 

un farmaceitiskās darbības uzņēmumiem izsniedza 317 

speciālās atļaujas (licences) farmaceitiskai darbībai.

2012. gada nogalē starptautiski tika atzīts darbs pie 

ZVA interaktīvās aptieku kartes. Aptieku kartē regulāri 

tiek nodrošināta aktuāla informācija par vispārēja tipa 

aptiekām Latvijas teritorijā. ZVA izveidotā aptieku karte 

uzskatāma par visprecīzāko aptieku meklēšanas sistēmu, 

jo informācijas atjaunināšana notiek automātiski tūlīt 

pēc ZVA lēmuma pieņemšanas par licences piešķiršanu/

pārreģistrēšanu plašāk pārskata sadaļā „Integrētā 

pārvaldības sistēma”).

Rādītājs 2007.
gads

2008.
gads

2009.
gads

2010.
gads

2011.
gads

2012. 
gads

Aptiekas 428 535 322 831 759 287
Zāļu un veterināro*zāļu lieltirgotavas 34 25 29 44 24 14
Zāļu ražošanas vai importēšanas uzņēmumi 28 12 9 14 15 14
Zāļu ražošanas uzņēmumi, kas ražo aktīvo farmaceitisko vielu 0 0 0 2 3 2
Kopā 490 572 360 891 801 317

 *Dati par izsniegtām licencēm veterināro zāļu jomā līdz 2010. gada 31. decembrim.

Izsniegtās licences farmaceitiskās darbības uzņēmumiem
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3. ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRAS 
BUDŽETA FINANSĒJUMS UN TĀ 
IZLIETOJUMS 

Nr. 
p.k. Finanšu līdzekļi Budžeta izpilde 

2011.gadā

Pārskata gadā
Apstiprinātā tāme 

gadam Budžeta izpilde

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 4 404 968 3 327 889 4 362 726
1.1. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 404 968 3 327 889 4 348 529
2. Izdevumi (kopā) 4 109 366 3 371 881 4 828 333
2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 3 860 909 3 090 881 4 608 599
2.1.1. Kārtējie izdevumi 2 093 851 3 090 881 2 300 364
2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 248 457 281 000 219734
- Finansiālā bilance - -43992 -
- Finansēšana - 43992 -
- Naudas līdzekļi - 43992 -

-
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu 
naudas līdzekļu atlikuma pārmaiņu 
palielinājums (-) vai samazinājums (+)

- 43992 -

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

pakalpojumiem.

ZVA ieņēmumi un izdevumi
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4. ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRAS 
VISPĀRĒJĀ PĀRVALDĪBA

4.1. Publiskā iepirkuma un 
saimnieciskās darbības nodrošināšana

ZVA 2012. gadā izsludināja 14 iepirkuma procedūras. 

Tajās piedalījās 38 pretendenti. Veiktās publiskās 

iepirkumu procedūrās tika noslēgti piegādes un 

pakalpojuma līgumi. Nozīmīgākie no tiem:

•	 ZVA ēkas apkures sistēmas rekonstrukcija katlu 
mājā;

•	 ZVA administratīvās ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšana – fasāžu siltināšanas – II kārta;

•	 ZVA teritorijas un telpu uzkopšana;
•	 datu tīkla drošības iekārtas augstas pieejamības 

nodrošināšana un tehniskais atbalsts;
•	 medicīnisko ierīču informācijas sistēmas 

LATMED izmaiņu realizācija un uzturēšana;
•	 informācijas tehnoloģiju pakalpojumu 

pārvaldības programmatūras CA Service Desk 
Manager uzturēšana un izmaiņu pieprasījumi;

•	 ZVA informācijas sistēmas izmaiņu veikšana un 
uzturēšana.

4.2. Sadarbība ar valsts pārvaldes 
iestādēm normatīvo aktu izstrādē

2012. gadā MK lēma par ZVA kā publiskās aģentūras 

statusa saglabāšanu un sadarbībā ar VM tika izstrādāts 

jauns ZVA nolikums - MK 2012. gada 31. jūlija noteikumi 

Nr. 537 “Zāļu valsts aģentūras nolikums”, kas stājās 

spēkā 2013. gada 1. janvārī, kā arī tika izstrādāts jauns 

ZVA maksas pakalpojumu cenrādis - MK 2013. gada 29. 

janvāra noteikumi Nr. 75 „Zāļu valsts aģentūras maksas 

pakalpojumu cenrādis”.

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, ZVA turpināja darbu pie MK noteikumu 

projekta „Farmakovigilances kārtība” un anotācijas 

pilnveidošanas, kā arī sagatavoja priekšlikumus 

Farmācijas likuma grozījumiem un ZVA pārstāvji 

piedalījās Saeimas sēdēs likumprojekta apspriešanā.

Saistībā ar Direktīvas Nr. 2010/84/ES pārņemšanu 

ZVA sagatavoja priekšlikumus vairāku MK noteikumu 

- MK 2006. gada 9. maija noteikumu Nr. 376  „Zāļu 

reģistrēšanas kārtība” un MK 2006. gada 17. janvāra 

noteikumu Nr. 57 „Noteikumi par zāļu marķēšanas 

kārtību un zāļu lietošanai izvirzāmām prasībām” – 

grozīšanai.

Lai uzlabotu ZVA pakalpojumus klientam un mazinātu 

administratīvo slogu, VM tika sniegta virkne ZVA 

priekšlikumu vairāku MK noteikumu grozījumiem, 

piemēram, MK 2007. gada 26. jūnija noteikumiem Nr. 

416 “Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība”, 

priekšlikumi Farmaceitiskās darbības licencēšanas 

kārtības grozīšanai, kā arī priekšlikumi MK 2010. gada 

21. septembra noteikumu Nr. 891 „Cilvēkiem paredzēto 

medicīnisko ierīču klīniskās izpētes kārtība” grozīšanai. 

ZVA, sadarbojoties ar VM, piedalījās vairāk nekā 23 

normatīvo aktu projektu caurskatīšanā un saskaņošanā, 

tajā skaitā likuma „Par miruša cilvēka ķermeņa 

aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu 

medicīnā” un MK noteikumu „Par cilvēka orgānu 

izmantošanu medicīnā, kā arī cilvēka orgānu un miruša 

cilvēka ķermeņa izmantošanu medicīnas studijām” 

projektu izskatīšanā.
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ZVA pārstāvji 2012. gadā piedalījās regulārās likumu un 

MK noteikumu un to grozījumu projektu apspriešanas 

sanāksmēs VM, kuru dalībnieki ir arī citas VM padotības 

iestādes, farmācijas komersanti un nevalstiskās 

organizācijas.

 

4.3. Personāls un personālvadība

2012. gada nogalē ZVA faktiski strādāja 135 ierēdņi 

un darbinieki, kopumā civildienesta un darba tiesiskajās 

attiecībās bija 145 darbinieki: 70 ierēdņi un 75 darbinieki. 

2012. gada laikā civildienesta vai darba tiesiskās 

attiecības ar ZVA izbeidza četri ierēdņi un 10 darbinieki. 

ZVA darbu sākuši kopā 18 strādājošie.

Lai veiksmīgi pildītu ZVA noteiktās funkcijas, 

nepieciešami izglītoti, kompetenti un augsti kvalificēti 

speciālisti. ZVA strādājošo izglītības līmenis ir augsts - 

88% ir ar augstāko izglītību, no tiem pieciem ierēdņiem 

ir doktora grāds un vienam habilitētā doktora grāds.
ZVA strādājošo skaita dinamika pa 
gadiem
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 Vidējā personāla mainība 2012. gadā bija 10% 

(personāla mainība = atlaisto darbinieku skaits noteiktā 

periodā / vidējais darbinieku skaits noteiktā periodā). 

Vidējais strādājošo vecums ir 41,5 gadi.

35
31

34

27

8

0
5

10
15
20
25
30
35
40

21-30 31-40 41-50 51-60 > 60

Strādājošo sadalījums pēc vecuma

Strādājošo sadalījums pēc dzimuma

Sievietes, 
120

Vīrieši, 15

Strādājošo sadalījums pēc izglītības

119 (88%)

1 (1%) 3 (2%) 1 (1%)
11 (8% )

0

20

40

60

80

100

120

140

Augstākā 
izglītība

Pirmā līmeņa 
profesionālā 

augstākā

Profesionālā 
vidējā 

izglītība

Vidējā 
speciālā 
izglītība

Vispārējā 
vidējā 

izglītība
izglītība

Viens no ZVA personāla politikas pamatprincipiem ir 

strādājošo motivēšana kvalifikācijas celšanai un izglītības 

līmeņa paaugstināšanai. 2012. gadā ZVA darbinieki 

kvalifikācijas paaugstināšanas nolūkā apmeklējuši 57 

starptautisku organizāciju rīkotus kursus un seminārus. 

Lai nodrošināt ZVA izvirzīto mērķi – veikt kvalitātes 

pārvaldības sistēmu sertifikāciju – pieci darbinieki 

tika apmācīti iekšējo auditoru kursos par ISO 27001 

kvalitātes standartiem. Lai nodrošinātu vienotu ZVA 

dokumentu izstrādi, kā arī veidotu darbinieku izpratni 

par dokumentu apriti, to vidū par prasībām attiecībā uz 

elektroniskiem dokumentiem, 43 darbinieki piedalījās 

lietvedības seminārā. Savukārt darba drošības jomā 

10 darbinieki apmācīti pirmā līmeņa pirmās palīdzības 

kursos.
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4.4. Integrētā pārvaldības sistēma

Sadarbojoties ar EMA, piedaloties Eiropas zāļu 

aģentūru salīdzināmā novērtēšanā (Benchmarking of 

European Medicines Agencies - BEMA) un gatavojoties 

farmakovigilances sistēmas auditam, saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2010. gada 15. decembra 

Direktīvu 2010/84/ES ZVA apzināja vajadzību ieviest 

integrētās pārvaldības sistēmu.

Tāpat arī, lai vairotu ZVA starptautiskās konkurētspējas 

atpazīstamību starp vietējiem un starptautiskiem 

sadarbības partneriem un klientiem, sociāliem 

partneriem un iedzīvotājiem un iegūtu starptautiski 

atzītu apliecinājumu padarītā darba vērtīgumam, 

ZVA tika pieņemts lēmums iegūt sertifikātus atbilstoši 

standartu LVS EN ISO 9001:2009 „Kvalitātes pārvaldības 

sistēmas. Prasības (ISO 9001:2008)” un LVS ISO/

IEC 27001:2005 „Informācijas tehnoloģija. Drošības 

paņēmieni. Informācijas drošības pārvaldības sistēmas. 

Prasības” prasībām.

2012. gada nogalē sertifikācijas auditus veica Bureau 

Veritas Latvia un ZVA integrētā pārvaldības sistēma 

tika sertificēta atbilstoši starptautiskajiem standartiem 

ISO 9001:2008 un ISO/IEC 27001:2005. Sertifikācijas 

sfēra: „Zāļu un medicīnisko ierīču reģistrācijas un 

pēcreģistrācijas dokumentācijas ekspertīze. Zāļu 

kvalitātes ekspertīze. Farmakovigilance un medicīnisko 

ierīču vigilance. Speciālo atļauju (licenču), atļauju 

un reģistrācijas apliecību izsniegšana atbilstoši 

pilnvarojumam. Ar to saistītās dokumentācijas 

ekspertīze. Informācijas apkopošana un publiskošana 

atbilstoši pilnvarojumam”.

Saņemtie Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja 

(LATAK) un Apvienotās Karalistes akreditācijas 

institūcijas (United Kingdom Accreditation Service - 

UKAS) akreditētie sertifikāti ir apliecinājums, ka ZVA ir 

plānveidīgi, mērķtiecīgi un efektīvi strādājusi, ieviešot, 

Strādājošo kvalifikācijas attīstība

uzturot un pastāvīgi pilnveidojot savu integrētās 

pārvaldības sistēmu.

Papildus tam, ZVA Zāļu ekspertīzes laboratorija kopš 

15.07.2009. ir akreditēta saskaņā ar ISO/IEC 17025:2005 

standartu „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju 

kompetences vispārīgās prasības.  2012. gada

9. novembrī notika LATAK uzraudzības vizīte.  Akreditētā 

sfēra: „Zāļu, veterināro zāļu un aktīvo vielu fizikālā un 

fizikālķīmiskā testēšana; attīrītā ūdens fizikālā testēšana.”

2011. gadā ZVA izstrādātā un aģentūras mājaslapā 

publiski pieejamā interaktīvā Latvijas aptieku karte 

2012. gada 13. septembrī tika pieteikta starptautiskajam 

konkursam „Kvalitātes inovāciju balva 2012”. Šogad 

konkurss tika rīkots Somijā, Igaunijā, Latvijā un Zviedrijā. 

ZVA 2012. gada novembrī saņēma Kvalitātes inovāciju 

balvu 2012 kā Latvijas uzvarētāja publiskā sektora 

kategorijā.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

2010. gada 15. decembra Direktīvas 2010/84/ES 

prasību pilnīgu pārņemšanu un ar to saistītajiem 

grozījumiem normatīvajos aktos ZVA būs regulāri jāveic 

farmakovigilances sistēmas audits. Lai īstenotu iepriekš 

minētās Direktīvas prasību, atbilstoši Iekšējā audita 

likuma 5. panta 6. daļas nosacījumam, ZVA 2012. gadā 

tika izveidots uzraudzības auditora amats.

4.5. Informāciju tehnoloģiju attīstība

2012. gadā tika turpināts darbs pie ZVA informācijas 

tehnoloģiju atbalsta procesu uzlabošanas. Ir 

papildinātas vai daļēji atjaunotas valsts nozīmes un 

ZVA atbildībā esošās informācijas sistēmas: ZVAIS, 

MI reģistrs LATMED, elektroniskās dokumentācijas 

pieņemšanas portāls, Lietvedība un Personālvadības 

sistēma. Ir nodrošināts zāļu un aptieku datu eksports 

uz e-veselības platformu. Uzlabots ikgadējā izdevuma 

„Zāļu reģistrs” elektroniskais formāts - izstrādāta ērta 

Rādītājs 2007. 
gads

2008.
gads

2009.
gads

2010.
gads

2011.
gads

2012. 
gads

Kvalifikācijas celšanas kursi 123 125 269 107 162 181
Starptautisku organizāciju rīkotas mācības, semināri, konferences 51 62 52 64 52 57
Angļu valodas kursi 25 12 5 1 0 2



27ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRAS GADA PĀRSK ATS

2 0 1 2

meklēšanas forma un pievienotas arī zāļu instrukcijas 

un apraksti. Tika turpināts ZVAIS datu eksports uz ES 

centrālo zāļu reģistru EudraPharm. Ir sākts darbs pie 

pacientu ziņošanas formas par blaknēm un zāļu reģistra 

meklēšanas formas uzlabošana ZVA mājaslapā www.

zva.gov.lv.

Pārskata gadā ir veikti darbi pie ZVA IS drošības 

uzlabošanas gan atjaunojot tehniskas iekārtas, gan 

piedaloties ZVA Informācijas drošības pārvaldības 

politikas ieviešanā ISO 27001:2005 standarta ietvaros.

Ilglaika maksu samazināšanas kontekstā ZVA pārskata 

periodā tika turpināts darbs, lai apvienotu ZVA un VM 

rīcībā esošos informācijas tehnoloģiju resursus, papildus 

mazinot veselības nozarē darbināmo fizisko un loģisko 

vienību skaitu.

4.6. Starptautiskā sadarbība

ZVA ir Eiropas zāļu aģentūru tīkla sastāvdaļa, un 

iestādes funkciju un uzdevumu veiksmīga realizācija 

ir cieši saistīta ar dalību vienotā Eiropas zāļu aģentūru 

tīklā - sadarbība starp EMA, Eiropas Komisiju un vairāk 

nekā 45 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), PVO, The 

Uppsala monitoring centre (UMC), Eiropas Farmakopejas 

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

Medicines &Healthcare (EDQM).

ZVA vadība 2012. gadā aktīvāk iesaistījās Zāļu aģentūru 

vadītāju sadarbības tīkla organizācijā (the Heads of 

Medicines Agencies), kļūstot par vadības grupas (the 

HMA Management Group) biedri.

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 Management Committee (CMC) un Eiropas 

Komisijas Veselības un Patērētāju ģenerāldirektorāta 

(DG SANCO) sanāksmēs.

Lai pārstāvētu Latvijas Republikas viedokli zāļu 

drošuma pārraudzības jautājumos ES, 2012.gadā ZVA 

vadība kļuva par jaunizveidotās EMA Farmakovigilances 

riska vērtēšanas komitejas (PRAC) dalībnieci. 

Jaunizveidotā komiteja strādā ar jautājumiem, kas 

saistīti ar ES izplatīto medicīnisko produktu riskvadību, to 

vidū uzraugot riska pārvaldības plānus un sistēmas gan 

nacionāli, gan centralizēti reģistrētām zālēm, novērtējot 

periodiski atjaunināmos drošuma ziņojumus, kā arī 

pildot padomdevēja lomu dažādos farmakovigilances 

jautājumos.

ZVA ir spēkā sadarbības līgumi ar EMA un Igaunijas 

un Lietuvas zāļu aģentūru. Lai veicinātu sadarbību starp 

Baltijas valstu zāļu aģentūrām, 2012. gada novembrī 

ZVA notika Baltijas valstu zāļu aģentūru pārstāvju 

tikšanās. Tikšanās laikā Baltijas valstu zāļu aģentūru 

vadītāji parakstīja līgumu par savstarpējo sadarbību un 

darbinieku apmācību.

 

2010. gada 25. jūnijā Rīgā tika noslēgts vienošanās 

memorands starp ZVA un Ķīnas Tautas Republikas 

Pārtikas un zāļu administrāciju par sadarbību zāļu 

normatīvajā regulējumā. Abu valstu turpmākās 

sadarbības iespējas farmācijas jomā tika apspriestas 

2012.gadā, piedaloties VM un Ķīnas Valsts Pārtikas un 

zāļu administrācijas pārrunās.
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2012. gadā būtisks darbs tika ieguldīts ārējās 

komunikācijas veidošanā un uzturēšanā.  Mērķtiecīgi tika 

palielināta komunikācija ar ZVA sadarbības partneriem, 

sniedzot neatkarīgu un objektīvu informāciju par ZVA 

kompetencē esošiem jautājumiem gan profesionāļiem, 

gan arī plašākai sabiedrībai.

Jānorāda, ka pārskata gadā būtisks darbs tika ieguldīts, 

gatavojoties ES normatīvo aktu prasību īstenošanai 

nacionālajā mērogā saistībā ar pacienta tiesībām 

iesniegt ziņojumus par konstatētu zāļu blakni. ZVA sāka 

darbus ne tikai mājaslapas sadaļu aktualizēšanai par 

zāļu drošuma uzraudzības jautājumiem un piedalījās 

pacientu elektroniskās veidlapas izstrādē, bet arī veica 

nepieciešamos sagatavošanās darbus, lai īstenotu 

informatīvo kampaņu „Atklāj zāļu otru pusi”, tādējādi 

aktualizējot sabiedrībā diskusijas par drošu zāļu 

lietošanu.

Pārskata gadā masu mediju pārstāvjiem tika 

sagatavotas un izsūtītas 26 preses relīzes, sniegtas 

vairāk ne kā 142 atbildes uz žurnālistu jautājumiem. 

Tika sagatavotas un sniegtas atbildes uz 138 iedzīvotāju 

jautājumiem, kā arī sagatavotas atbildes uz 59 

informācijas pieprasījumiem no VM padotības un 

veselības aprūpes iestādēm un ZVA klientiem. Tāpat tika 

aktualizēta informācija ZVA mājaslapā un Latvijas valsts 

portālā www.latvija.lv (informācija par ZVA publiskiem 

pakalpojumiem). ZVA komunikācija ar masu mediju 

pārstāvjiem ietver vairāk ne kā 154 ziņas dažādos masu 

medijos.

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

ZVA publikācijas pēc tēmām

Publikācijas temats Publikāciju skaits
Zāļu drošums 24
Zāļu tirgus, patēriņš, cenas 26
Zāļu cenu pārbaudes forma 4
Digitālā aptieku karte 9
ZVA darbība, sadarbība  un 
budžets 3

Zāļu pieejamība 18
Aptieku skaits, licencēšana 2
Klīniskie pētījumi 5
Normatīvie akti 10
Citi 53

Lai informētu ārstus, farmaceitus un citus veselības 

aprūpes speciālistus par aktualitātēm farmācijā un ZVA 

darbībā, kā arī par zāļu lietošanas drošumu, ZVA 2012. 

gadā sagatavoja vairākus informatīvos izdevumus. Kaut 

arī informāciju ārsti, farmaceiti un citi veselības aprūpes 

speciālisti var iegūt daudzos avotos – no semināriem 

un konferencēm līdz dažādu valstu profesionāliem 

izdevumiem, ZVA izdevumi sniedz aktuālu, objektīvu, 

pārbaudītu un koncentrētu informāciju interesentiem, 

kas grib sekot līdzi svarīgākajiem notikumiem farmācijā 

un tās attīstībā. 

Jau par neatņemamu atbalstu ikdienas darbam kļuvis 

ZVA izdevums „Cito!”, kas sniedz daudzpusīgu un aktuālu 

informāciju par zāļu lietošanas drošumu. „Cito!” slejās 

nozares profesionāļi – ZVA eksperti - dalās pieredzē, 

publicē rakstus par aktuāliem medicīnas jautājumiem, 
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kā arī notiek viedokļu apmaiņa. Katrā „Cito!” numurā 

publicēti grozījumi Latvijas Republikas Zāļu reģistrā.

Oficiāls un neatkarīgs informācijas avots ārstiem 

un farmaceitiem ir Latvijas Republikas Zāļu reģistrs, 

kurā apkopota informācija par nacionālā, savstarpējā 

atzīšanas procedūrā, decentralizētā procedūrā, 

centralizēti reģistrētām, paralēli importētām zālēm. 

Papildus grāmatai pirmoreiz sagatavots Zāļu reģistra 

elektroniskais izdevums ar zāļu aprakstiem un lietošanas 

instrukcijām DVD informācijas nesējā. Tajā izveidota 

ērta informācijas meklēšanas forma. Lai to izmantotu 

ikdienas darbā, nav nepieciešams interneta pieslēgums. 

Zāļu reģistra elektroniskajā izdevumā ietvertais zāļu 

apraksts palīdz ārstam un farmaceitam izvēlēties 

pacientam piemērotākās zāles, kā arī noskaidrot vai 

precizēt būtisku informāciju par zāļu pareizu lietošanu, 

iespējamām blaknēm u.c., veicinot zāļu drošu lietošanu.

Lai sniegtu informāciju par zāļu patēriņa tendencēm 

pēc patērētāju grupām, ZVA sagatavoja „Zāļu patēriņa 

statistiku”, kas ikvienam interesentam pieejama ZVA 

mājaslapā. 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 2011. 

gadam (pēc DDD – diennakts definētās devas uz 1000 

Latvijas iedzīvotājiem dienā).

ZVA 2012. gadā atkārtoti izdeva informatīvo 

izdevumu „Laba klīniskā prakse”, kas paredzēts zāļu 

klīnisko pētījumu veicējiem un citiem speciālistiem, 

kuri saistīti ar zāļu klīnisko izpēti. Laba klīniskā prakse 

ir starptautiski atzīts ētikas un kvalitātes standarts, 

ko ievēro, plānojot un veicot zāļu klīnisko izpēti, kurā 

iesaistīts cilvēks. Atkārtoti izdotajā izdevumā ietverta arī 

Pasaules Medicīnas asociācijas Helsinku deklarācija ar 

aktuālākiem grozījumiem un norādīti informācijas avoti 

veselības aprūpes speciālistiem.

Izdevums Izdevuma metiens 
(eksemplāri)

Izdevums „Cito!” 1200
Latvijas Republikas Zāļu reģistrs 380
Latvijas Republikas Zāļu reģistra 
elektroniskais izdevums ar 
zāļu aprakstiem un lietošanas 
instrukcijām DVD formātā

500

ZVA gada publiskais pārskats 
(latviešu un angļu valodā)

100

Izdevums „Laba klīniskā prakse” 200

ZVA sagatavotie iespieddarbi

Līdztekus sadarbībai ar masu medijiem un 

informatīviem izdevumiem ZVA 2012. gada februārī 

iesaistījās Junior Achievement – Latvija rīkotā projektā 

„Ēnu dienas”, tādējādi ne tikai veicinot skolēnu izprati 

par valsts pārvaldes ikdienas darbu, bet arī motivējot 

viņus izvēlēties studijas un darba gaitas eksaktajās 

nozarēs. Projekta ietvaros ZVA viesojās 11 „ēnas” 

ne tikai no Rīgas, bet arī no Alūksnes, Preiļiem un 

Liepājas. Skolēni iepazina klīnisko pētījumu nodaļas, 

zāļu izplatīšanas informācijas nodaļas, farmaceitiskās 

darbības uzņēmumu licencēšanas nodaļas, zāļu 

blakusparādību monitoringa nodaļas un farmaceitiskās 

darbības atbilstības novērtēšanas nodaļas darbinieku 

ikdienu.

Bez iepriekš minētajām aktivitātēm tiek nodrošināta 

arī regulāra informācijas atjaunināšana ZVA mājaslapā 

www.zva.gov.lv. Tehnoloģiju laikmetā 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 2012. gadā, pēc 

Google     Analysis        statistikas     datiem,      apmeklēta 

415 364 reizes, kopumā mājaslapas sadaļas pārlūkotas 

415 091 reizi. Rezultāti liecina, ka vidējais pirmreizējo 

apmeklētāju skaits mēnesī ZVA mājaslapai ir  aptuveni   

8 100.
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2013. gadā tiek plānots intensīvs darbs ZVA mājaslapas attīstībā, pārveidojot informācijas izkārtojumu un uzlabojot 

noformējumu, nodrošinot, ka informācija ir skaidra un viegli uztverama ne tikai veselības aprūpes speciālistiem, bet 

arī ikvienam Latvijas iedzīvotājam.

Noderīga informācija farmācijas profesionāļiem!
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Mājaslapas apmeklētāji 2012. gadā

Mājaslapas apmeklētāju viedokļu izzināšanai 2012. gadā veiktas divas aptaujas, saņemtas 406 respondentu atbildes 

(aptauju rezultātus var aplūkot ZVA mājaslapas sadaļā „Sākumlapa. Aptauju arhīvs”). Mājaslapas apmeklētāji sniedza 

atbildes uz šādiem jautājumiem:

•	 Vai informējat savu ārstu par zāļu izraisītām blakusparādībām? 
•	 Kādai informācijai zāļu lietošanas instrukcijā visbiežāk pievēršat uzmanību?

ZVA ārējās komunikācijas aktivitātes netiek balstītas tikai uz vienvirziena informācijas sniegšanu, bet arī tiek dota 

iespēja ZVA sadarbības partneriem izteikt savu vērtējumu par ZVA klientu apkalpošanas kvalitāti un piedāvātiem 

pakalpojumiem. Saņemtā informācija tika izmantota ZVA darba kvalitātes uzlabošanai. 2012. gadā ZVA organizēja 

divas aptaujas:

•	 aptauju klientiem par ZVA darbu un sniegtiem pakalpojumiem, lai pēc saņemtiem datiem pilnveidotu klientu 
apkalpošanu 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.
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6. ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRAS 
2012.GADA ATTĪSTĪBAS 
PRIORITĀTES

ZVA darba plāns 2013. gadam apstiprināts 2013. 

gada 18. janvārī. Ņemot vērā ZVA noteiktās funkcijas 

un uzdevumus, darba plānā noteikti konkrēti uzdevumi 

katrai struktūrvienībai un iestādei kopumā. Papildus 

ZVA pamatdarbam 2013. gadā plānoti šādi prioritārie 

uzdevumi:

•	 sākt darbību kā publiskai aģentūrai no budžeta 
nefinansētai iestādei;

•	 aktīvi iesaistīties MRP/DCP procedūrās, 
uzņemoties atbildīgās dalībvalsts pienākumu;

•	 palielināt iesaisti CRP procedūrās, uzņemoties 
līdzziņotāja pienākumus;

•	 veicināt sadarbību un attīstību ar akadēmiskām 
un zinātniskām institūcijām;

•	 nodrošināt jaunās Farmakovigilances normatīvo 
aktu prasības, to vidū farmakovigilances 
sistēmu atbilstības pārbaudes inspekcijas pēc 
to noteikšanas normatīvajos aktos;

•	 aktīvi iesaistīties e-veselības projektos un ADAS;

•	 pilnveidot elektronisku zāļu reģistrācijas 
dokumentācijas apriti (e-CTD) un iesaistīties 
Eiropas vienotā iesniegumu platformas 
izmantošanā (CESP);

•	 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);

•	 iesaistīties aktīvāk EMA darbā, Eiropas zāļu 
aģentūru (HMA) tīkla ietvaros darba dalīšanas 
programmās, PVO programmās;

•	 nodrošināt un koordinēt aktīvo vielu un 
palīgvielu saraksta veidošanau latviešu valodā;

•	 sagatavoties un nodrošināt BEMA III vizīti 2014. 
gada pirmajā ceturksnī;

•	 pārskatīt un atjaunināt ZVA iekšējās procedūras 
darba efektivitātes palielināšanai;

•	 elektroniskās komunikācijas attīstība ar 
sadarbības partneriem.
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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 

novērtēšanas sektors

Zinātniskās dokumentācijas izvērtēšanas un novērtējuma ziņojuma sagatavošana

Informācijas uzraudzības 
sektors

Procedūru koordinācijas 
sektors

▪ Produktu novērtēšana zāļu 
definīcijas atbilstības noteikšanai
▪ ZDAN Komisijas darba 
nodrošināšana, lēmumu 
sagatavošana
▪ Periodiski atjaunoto drošības 
ziņojumu novērtēšana
▪ Publisko novērtējumu 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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3. pielikums
ZVA struktūrvienību funkcijas

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:

•	 psihotropisko, narkotisko zāļu/vielu, kā arī 

prekursoru ievešanai un izvešanai;

•	 Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, 

psihotropisko 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, 
psihotropisko 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 datubāzi 
EudraVigilance.

•	 Uzrauga EudraVigilance datubāzes datus, lai 
noteiktu, vai ir jauni riski, vai riski ir mainījušies 
un vai šie riski ietekmē riska un guvuma 
līdzsvaru.

•	 Sadarbojas ar zāļu reģistrāciju apliecību 
īpašniekiem farmakovigilances jautājumos, to 
vidū saskaņo zāļu reģistrācijas īpašnieka riska 
pārvaldības plānā iekļautos riska mazināšanas 
pasākumus un uzrauga to rezultātus, novērtē 
reģistrēto zāļu riska pārvaldības sistēmas 
atjauninājumus.

•	 Uzsāk zāļu reģistrācijas īpašnieka atbilstību 
labai farmakovigilances praksei vērtēšanu.

•	 Sagatavo informāciju ārstiem, farmaceitiem un 
sabiedrībai zāļu drošuma jautājumos, piedalās 
ZVA izdevuma „Cito!” veidošanā. Sadarbojas 
ar EMA, īpaši, lai attīstītu farmakovigilances 
procedūrās. Informē citu EEZ valstu 
kompetentās institūcijas, EMA, kā arī zāļu 
reģistrācijas īpašnieku, ja ir parādījušies jauni 
riski, mainījušies esošie riski vai atklātas riska un 
guvuma izmaiņas.
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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 dokumentācijas 
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 vigilanci, nodrošinot 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 cilvēka 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.

IEPIRKUMU UN INFRASTRUKTŪRAS NODROŠINĀJUMA 

NODAĻA

•	 Veic publisko iepirkumu organizēšanu.
•	 Nodrošina mantisko vērtību pārvaldību un 

organizē darba aizsardzības pasākumus.
•	 Apsaimnieko ZVA īpašumā esošo ēku 

kompleksu un teritoriju.

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.
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ADMINISTRATĪVO RESURSU VADĪBAS UN DOKUMENTU 

PĀRVALDĪBAS NODAĻA

•	 Izstrādā, ievieš, kontrolē un attīsta personāla 
plānošanas, atlases, piesaistes, noturēšanas, 
vērtēšanas un attīstīšanas darba procesus.

•	 Kārto visus personāllietu jautājumus un 
nodrošina civildienesta un darba tiesisko 
attiecību dokumentēšanu atbilstoši tiesību aktu 
normām.

•	 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 un veic nepieciešamās darbības 
integrētās pārvaldības sistēmas uzturēšanai.

•	 Veic procesu uzraudzību un analīzi.

UZRAUDZĪBAS AUDITORS

•	 Izstrādā iekšējā audita plānus.
•	 Organizē un veic farmakovigilances sistēmas 

auditus, iekšējos auditus.
•	 Kopā ar kvalitātes vadītāju organizē un veic 

nepieciešamās darbības integrētās pārvaldības 
sistēmas uzturēšanai.

SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTI

•	 Informē sabiedrību par ZVA kompetencē esošo 
nozares politiku, radot skaidru un patiesu 
priekšstatu par ZVA darbību un aktualitātēm 
nozarē.

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

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

2001. gads Sākts veidot neatkarīgu informatīvu izdevumu ārstiem un farmaceitiem „CITO”
No 02.01.2001. 
līdz 31.12.2009. Veikta zāļu reklāmas izvērtēšanas un saskaņošanas funkcija

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

2002. gads ZVA uzņemta PVO Starptautiskajā zāļu monitoringa programmā (WHO International Drug Moni-
toring Program) 66. dalībvalsts statusā

2003. gads Pirmā Benchmarking vizīte (BEMA) ZVA
2003. gads 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. gads Nodrošināta pieeja un vienots darbs ES dalībvalstu datubāzēs caur EudraNET tīklu
2004. gada beigas Nodota ekspluatācijā arhīva ēka
2005. gads Izdots izglītojošs izdevums „Ievads farmakovigilancē”
25.04.2005. ZVA direktors Jānis Ozoliņš traģiski iet bojā
02.11.2005. Latvijas Republikas Ministru kabinets (rīkojums Nr.707 ) par ZVA direktori ieceļ Ingunu Adoviču
2005. gada beigas Deleģēta funkcija – izveidot un uzturēt sistēmu zāļu cenu uzraudzībai
2006. gads Sākta un pirmo reizi veikta darbinieku darbības un tās rezultātu novērtēšana
2006.gads 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 Eiropas Savienības 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
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10.11.2006. Baltijas valstu zāļu aģentūru sanāksme Rīgā
2006. gada de-
cembris 

Veikta Zāļu reģistra tehnoloģiskā atjaunošana un pārstrukturizācija, izveidojot ZVA 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. gads 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
15.07.2009. Zāļu ekspertīzes laboratorija akreditēta saskaņā ar ISO/IEC 17025:2005 standartu
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 Eiropas Savienības 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 līdzziņotāju EMA uzlabotās terapijas zinātniskās komitejas atkārtotā 
izvērtēšanā, reģistrējot jaunieviestās terapijas zāles

09.10.2011. ZVA aprit 15 gadi kopš 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

26.06.2012. ZVA izdod jaunu elektronisko izdevumu ārstiem un farmaceitiem „Latvijas Republikas Zāļu 
Reģistru ar zāļu aprakstiem un lietošanas instrukcijām DVD formātā”

23.07.2012.
ZVA piedalās jaunizveidotās EMA Farmakovigilances riska vērtēšanas komitejas atklāšanas 
sanāksmē, no Latvijas dalību komitejā pārstāv Rīgas Stradiņa universitātes Tālākizglītības 
fakultātes Rezidentūras daļas vadītājs Andis Lācis un ZVA direktore Inguna Adoviča

31.07.2012.
Tiek apstiprināti MK noteikumi Nr. 537 "Zāļu valsts aģentūras nolikums", kas stāsies spēkā 
2013. gada 1. janvārī un paredz, ka no 2013. gada 1. janvāra ZVA darbosies saskaņā ar Publisko 
aģentūru likumu un Likumu par budžetu un finanšu vadību kā budžeta nefinansēta iestāde

08.11.2012.
ZVA saņem Kvalitātes inovāciju balvu 2012 par 2011. gadā izstrādāto un ZVA mājaslapā publiski 
pieejamo interaktīvo Latvijas aptieku karti. Konkursa organizatori - Somijas Kvalitātes asociācija 
un Igaunijas Kvalitātes asociācija

22.11.2012.

Notiek Baltijas valstu zāļu aģentūru sanāksme Rīgā. Aģentūru vadītāji paraksta līgumu par 
sadarbību zāļu labas ražošanas prakses, labas izplatīšanas prakses, labas farmakovigilances prak-
ses un labas klīniskās prakses jomā, kā arī par Baltijas valstu laboratoriju sadarbību nacionālā 
procedūrā reģistrēto zāļu testēšanā. Noslēgtais līgums paredz aģentūru darbinieku apmācību 
minētajās sadarbības jomās

19.12.2012. ZVA integrētā pārvaldības sistēma sertificēta saskaņā ar ISO 9001:2008 standartu
21.12.2012. ZVA integrētā pārvaldības sistēma sertificēta saskaņā ar ISO/IEC 27001:2005 standartu
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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


