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IEVADS

IEVADS
Godāto lasītāj!
Noslēdzot iepriekšējo trīs gadu (2014. –
2016.) stratēģiskās plānošanas ciklu, 2017.
gadā tika apstiprināta jauna aģentūras vidēja
termiņa stratēģija, kas īstenojama līdz 2019.
gadam. Aģentūra ir izveidojusi jaunu darbības
stratēģiju, kas, balstoties uz iepriekšējo gadu
panākumiem, ir vērs
ta uz drošu, kvalitatīvu,
efektīvu zāļu pieejamību Latvijā, īpaši domājot
par ieguldījumu ilgtspējīgā veselības aprūpes
sis
tēmā un aģentūras attīstībā. Ņemot vērā
starptautiskās sadarbības nozīmīgo lomu
aģentūras ikdienas darbā, stratēģija veidota,
ievērojot Eiropas nacionālo zāļu aģentūru
tīkla un Eiropas Zāļu aģentūras stratēģiskās
iniciatīvas un prioritātes.
Zāļu valsts aģentūras sniegums 2017. gadā
tika starptautiski novērtēts vairāku sadarbības
forumu ietvaros:
Pirmkārt, aģentūra tika salīdzināta ar
citām Eiropas aģentūrām pēc Benchmarking
of European Medicines Agencies IV kritērijiem,
kas ietver stratēģisko pārvaldību un līde
rību, mijiedarbību ar nevalstiskajām orga
nizācijām, kvalitātes un riska vadību, lēmumu
pieņemšanu, pamatojoties uz zinātniskiem
pierādījumiem. Ņemot vērā aģentūras ilgs
tošo un mērķtiecīgo darbību saskaņā ar ISO
principiem, lielākajā daļā no kritērijiem tika
parādīts ļoti augsts sniegums, turklāt visos
vērtēšanas kritērijos pārsniedzot vidējo
vērtējumu.
Otrkārt, Labas ražošanas prakses kompe
tento iestāžu jomā tika veikts Kopējās audita
programmas kārtējais audits, kas novērtē
aģentūras kapacitāti veikt Labas ražošanas
prakses atbilstības vērtēšanu saskaņā ar
Eiropas Ekonomikas zonas standartiem.
Balstoties uz novērtējumu, tiek gūta paļāvība
par zāļu ražotāju harmonizētu atbilstības
vērtēšanu Eiropas Ekonomikas zonā un valstīs,
ar kurām Eiropas Savienībai ir savstarpējās
atzīšanas līgumi, piemēram, Kanādu, Japānu,
ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA

Svens Henkuzens, Zāļu valsts aģentūras
direktors
Austrāliju un drīzumā arī ASV. Audita rezultātā
tika iegūta pārliecība par starptautiskajai
praksei līdzvērtīgi augstu standartu un prasību
piemērošanu zāļu ražotāju uzraudzībā Latvijā.
Treškārt, arī asins, audu, šūnu atbilstības
novērtēšanas jomas kompetentās iestā
des
lūkojas ciešākas sadarbības un harmonizācijas
virzienā. Ar Eiropas Komisijas atbalstu tiek
veidots iestāžu salīdzi
nošās novērtēšanas
pilotprojekts, kura ie
tvaros Zāļu valsts
aģentūra pieteicās kā viena no pirmajām
pilotprojekta ietvaros novērtējamām valstīm.
Ieguvumi bija abpusēji - sniedzām nozīmīgu
ieguldījumu gan projekta attīstībā, gan
saņēmām atgriezenisko saiti par aģentūras
stiprajām pusēm un pilnveides iespējām.
Pērn ir būtiski pieaugusi aģentūras aktivi
tāte Eiropas Zāļu aģentūrā. Skatoties pro
cedūru griezumā, Latvijas aģentūras eks
pertu klātbūtne ir pieaugusi par gandrīz 80%
gan centralizēti reģistrētu zāļu novērtējumu
sagatavošanā, gan farmakovigilances jautā
jumos. Aicinu iepazīties ar detalizētāku in
formāciju par centralizētajām un decen
tralizētajām procedūrām gada pārskata zāļu
reģistrācijas sadaļā.
Lai stiprinātu sadarbību un dialogu ar
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pro
fesionāļu mērķauditoriju, 2017. gadā
tika rīkoti vairāki informatīvi pasākumi far
mācijas nozares pārstāvjiem – gan par zāļu
reģistrācijas jautājumiem, gan arī par klīnisko
pētījumu un medicīnisko ierīču regulējumu.
“Konsultē vispirms” princips tika un arī
turpmāk tiks īstenots Zāļu valsts aģentūrā, un
mūsu sadarbības partneri to atzinīgi novērtē.
No starptautiskās sadarbības jomas akti
vitātēm jāizceļ, ka 2017. gadā esam pie
vienojušies Pasaules Veselības organi
zācijas
sertifikācijas shēmai attiecībā uz farmaceitisko
produktu kvalitāti, kuri ir apritē starptautiskajā
tirdzniecībā. Dalība shēmā ļauj trešajām
valstīm pilnvērtīgi pārliecināties par Latvijā
izdoto sertifikātu autentiskumu un saturu.
Aģentūras iz
sniegtie sertifikāti ir nozīmīgi
Latvijas zāļu ražotāju produkcijas eksportam
uz trešajām valstīm.
Tāpat 2017. gadā aģentūra ir iniciējusi
divpusēju sadarbību ar Dānijas un Nīder
landes zāļu aģentūrām ar mērķi stiprināt ZVA
kapacitāti. Tas ir pirmais solis, kas ir vērsts uz
sadarbību un labās prakses apmaiņu ekspertu
līmenī tuvāko trīs līdz četru gadu laikā.
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Panākumi nebūtu iespējami bez aģentūras
darbinieku apņēmīgā darba un neatlaidības
organizācijas attīstības virzienā, kas būs īpaši
nozīmīgi 2018. gadā, kad jaunus izaicinājumus
radīs Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas
Savienības.

“No starptautiskās sadarbības jomas
aktivitātēm jāizceļ, ka 2017. gadā esam
pievienojušies Pasaules Veselības organizācijas
sertifikācijas shēmai attiecībā uz farmaceitisko
produktu kvalitāti, kuri ir apritē starptautiskajā
tirdzniecībā. Dalība shēmā ļauj trešajām
valstīm pilnvērtīgi pārliecināties par Latvijā
izdoto sertifikātu autentiskumu un saturu
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SAĪSINĀJUMI

IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI
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BEMA

Eiropas zāļu aģentūru salīdzinošais novērtējums (angļu val. Benchmarking of
European Medicines Agencies)

CHMP

Eiropas Zāļu aģentūras Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja

CPP

farmaceitiskā produkta sertifikāts

DCP

decentralizētā zāļu reģistrācijas procedūra

CRP

centralizētā reģistrācijas procedūra

ES

Eiropas Savienība

EMA

Eiropas Zāļu aģentūra

FDA

ASV Pārtikas un zāļu pārvalde (angļu val. Food and Drug Administration)

GVP

laba farmakovigilances prakse (angļu val. Good Pharmacovigilance Practice)

INCB

Starptautiskā narkotiku kontroles komiteja

IPS

integrēta pārvaldības sistēma

ISO

Starptautiskā Standartizācijas organizācija (angļu val. International Organization
for Standardization)

JAP

EMA Vienotā auditu programma (angļu val. Joint Audit Programme)

LATMED

Medicīnisko ierīču reģistra elektroniskā datubāze

LFP

laba farmakovigilances prakse

LIP

laba izplatīšanas prakse

LKP

laba klīniskā prakse

LRP

laba ražošanas prakse

MI

medicīniskā ierīce

MK

Ministru kabinets

MRP

savstarpējās atzīšanas procedūra

NP

nacionālā procedūra

PIC/S

farmaceitisko inspekciju sadarbības shēma

PRAC

Eiropas Zāļu aģentūras Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja

PVO

Pasaules Veselības organizācija

RAĪ

zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks

RPP

riska pārvaldības plāns

SOHO

cilvēka izcelsmes materiāls (angļu val. substances of human origin)

SPKC

Slimību profilakses un kontroles centrs

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. PAR ZĀĻU VALSTS
AĢENTŪRU
1.1. JURIDISKAIS STATUSS
Zāļu valsts aģentūra ir veselības ministra
pārraudzībā esoša valsts iestāde, kuras darbību
reglamentē Valsts pārvaldes iekārtas likums,
Publisko aģentūru likums, Farmācijas likums,
Ārstniecības likums, Ministru kabineta 2012.
gada 31. jūlija noteikumi Nr.537 “Zāļu valsts
aģentūras nolikums” un citi normatīvie akti. ZVA
ir dibināta 1996. gada 9. oktobrī, pamatojoties
uz Ministru kabineta 1996. gada 9. oktobra
rīkojumu Nr. 403 “Par bezpeļņas organizāciju
valsts akciju sabiedrību “Valsts zāļu aģentūra””.
Zāļu valsts aģentūras darbības mērķis ir
īstenot kvalitatīvus un pamatotus pakal
po
jumus veselības aprūpē izmantojamo ārstnie
cības līdzekļu, cilvēka asiņu, audu, šūnu un
orgānu ieguves un izmantošanas vietu, kā arī
farmaceitiskās darbības uzņēmumu novēr
tēšanā atbilstoši valsts un sabiedrības interesēm
veselības aprūpes nozarē.
Mūsu vīzija ir kļūt par vienu no vadošajām
iestādēm starp līdzvērtīgām iestādēm nacionālā
un starptautiskā mērogā, īstenojot deleģētās
funkcijas un balstot attīstību uz zināšanām,
efektivitāti, kvalitāti un sadarbību

1.2. ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRAS
FUNKCIJAS
u

6

iestādēm starp līdzvērtīgām iestādēm
nacionālā un starptautiskā mērogā, īstenojot
deleģētās funkcijas un balstot attīstību uz
zināšanām, efektivitāti, kvalitāti un sadarbību

u
u

u

u

vērtēt un reģistrēt zāles, veikt zāļu kvali
tātes ekspertīzi, veidot Latvijas Zāļu
reģistru;

veikt farmakovigilanci un citu medicīnas
produktu vigilanci;
u izsniegt atļaujas zāļu klīnisko pētījumu
veikšanai, vērtēt klīniskās izpētes atbils
tību labas klīniskās prakses prasībām, kā
arī vērtēt zāļu lietošanas novērojumus;
u izsniegt zāļu ievešanas, izvešanas,
tranzīta, izplatīšanas un iegādes (savas
darbības nodrošināšanai) atļaujas, kā arī
u

“Mūsu vīzija ir kļūt par vienu no vadošajām

u

u
u

“

atļaujas Latvijā kontrolējamo narkotisko
vielu, psihotropo vielu un prekursoru
sarakstos iekļauto augu, vielu un zāļu
izmantošanai medicīniskiem un vete
rinār
medicīniskiem zinātniskiem pētī
jumiem, fizikālo un ķīmisko īpašību
noteikšanai un apmācībai;
regulāri apkopot un izplatīt informāciju
par zāļu patēriņu;
izsniegt prekursoru operatoru re
ģistrācijas kartes un speciālās atļaujas
(licences) darbam ar prekursoriem;
reģistrēt Latvijā ražotas medicīniskās
ierīces, izsniegt atļaujas speciāli pie
gādāto medicīnisko ierīču laišanai
apgrozībā, kā arī atļaujas medicīnisko
ierīču klīniskās izpētes veikšanai;
izsniegt atbilstības sertifikātus ārstnie
cības iestāžu asins kabinetiem, asins
sagatavošanas nodaļām un Valsts
asinsdonoru centram;
izsniegt cilvēka ķermeņa audu, šūnu
un orgānu izmantošanas atļaujas ārst
niecības iestādēm un augstskolām,
kuras īsteno akreditētu medicīnas
studiju programmu;
izsniegt licences farmaceitiskai darbībai;
vērtēt zāļu un aktīvo vielu ražotāju, iz
platītāju un importētāju atbilstību labas
ražošanas un labas izplatīšanas prakses
ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA
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prasībām, un izsniegt atbilstības ser
tifikātus;
u reģistrēt aktīvo vielu ražotājus, impor
tētājus un izplatītājus;
u reģistrēt personas, kas veic starpniecības
da
rījumus ar cilvēkiem paredzētajām
zālēm;
u sadarboties ar ārstu un farmaceitu pro
fesionālajām organizācijām, nozares
nevalstiskajām organizācijām, ārvalstu
un starptautiskajām institūcijām;
u veikt kompetentai iestādei paredzētos
uzdevumus atbilstoši prasībām, ko
nosaka Eiropas Savienības tiesību akti;
u strādāt Eiropas valstu zāļu aģentūru
kopējā sistēmā (European medicines
network), iesaistoties darbu dalīšanā,
ievērojot kopējos standartus un pro
cedūras, un sadarboties ar Eiropas un
starptautiskām organizācijām.
Zāļu valsts aģentūra 2017. gadā darbojās
kā publiska aģentūra, kas netika finansēta no
valsts budžeta līdzekļiem, un tās finansējumu
nodrošināja ieņēmumi par maksas pakal
pojumiem atbilstoši Ministru kabineta 2013.
gada 17. septembra noteikumiem Nr. 873 “Zāļu
valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis”.

1.3. PĀRSKATA GADA
GALVENIE UZDEVUMI
Plānojot darbu atbilstoši Ministru kabineta
un Veselības ministrijas politikas plānošanas
dokumentiem nozarē, kā arī, ņemot vērā
Eiropas Zāļu aģentūras un Eiropas nacionālo
zāļu aģentūru vadītāju organizācijas stratēģis
kos darbības virzienus, tika noteiktas attīstības
prioritātes.
2017. gadā ZVA izstrādāja darbības stratē
ģiju 2017.–2019. gadam, īpašu uzmanību
pievēršot zāļu pieejamībai, drošumam, racio
nālai zāļu lietošanai un iestādes attīstībai.

u

u

u

u

u

u

u

Galvenie uzdevumi pārskata gadā:
līdzdarboties normatīvo aktu pilnveidē,
kā arī attīstīt citas iespējas, lai veicinātu
savlaicīgu un atbilstoši novērtētu zāļu
pieejamību (availability) segmentos,
kur zāļu pieejamība nav atbilstoša
sabiedrības veselības vajadzībām;
u sniegt ieguldījumu normatīvo aktu un
politikas plānošanas dokumentu iz
u

ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA

u

strādē gan nacionālā, gan starptautiskā
līmenī, īpaši domājot par regu
la
tora
ietvara ietekmi uz kvalitatīvu, drošu un
efektīvu ārstniecības līdzekļu ilgtermiņa
finansiālo pieejamību (affordability) un
ZVA resursu efektīvu izmantošanu;
uzsākt pārņemt Klīnisko pētījumu,
Medicīnisko ierīču, kā arī Zāļu viltojumu
novēršanas regulu prasības;
mazināt zāļu piegādes pārtraukumu
radīto sabiedrības veselības risku, kā
arī ar reģistrētu un nepieciešamu zāļu
nelaišanas saistītu risku Latvijas tirgū;
pilnveidot ZVA kompetencē esošo
far
mācijas un ārstniecības jomas at
bils
tības novērtēšanas procesu, ap
zinot un pēc iespējas piemērojot uz
riska novērtējuma balstītu atbilstības
novērtējumu;
īstenot izglītojošus pasākumus (se
mi
nāri, konsultācijas, informācija tī
mekļa vietnē un drukātā formātā) un
sadarboties ar nozari atbilstoši mērķ
auditorijas vēlmēm un vajadzī
bām,
īpašu uzmanību pievēršot jautājumiem,
kas veicina drošu un racionālu veselības
aprūpes produktu lietošanu, izmaiņām
tiesību aktos, jaunām vai uzlabotām
metodēm un instrumentiem zāļu
drošuma uzraudzībā;
paplašināt proaktīvu iesaisti EMA for
mālajās darba dalīšanas procedūrās,
kā arī neformālajās darba dalīšanas
iniciatīvās, sniegt ieguldījumu starp
tautiskos forumos;
attīstīt savstarpēju sadarbību ar zināt
niskās darbības veicējiem, īpašu uzma
nību pievēršot savstarpējai informācijas
un zināšanu apmaiņai;
turpināt pilnveidot darbinieku kompe
tences, īpašu uzmanību pievēršot
ārstniecības līdzekļu nākotnes attīstības
scenārijiem – uzdevuma ietvaros ne
pieciešams pilnvērtīgi izmantot EMA
izveidoto ES tīkla apmācību centru
(EU Network Training Centre), Veselības
programmu Vienotās rīcības un PIC/S
ietvaros piedāvāto;
plānot un īstenot IKT projektus un
izmaiņas ar mērķi paaugstināt pro
cesu efektivitāti, tai skaitā veici
not
e-pakalpojumu attīstību.
7
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2. ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRAS
DARBĪBAS REZULTĀTI
2.1. ZĀLES
2.1.1. ZĀĻU REĢISTRĀCIJA
Ņemot vērā jaunākās Eiropas Savienības
tendences zāļu reģistrācijas dokumentu
izvērtēšanā, izmantojot uz riskiem balstītu
pieeju, 2017. gadā tika uzlabota Zāļu re
ģistrācijas departamenta funkcionalitāte, un
līdz ar to saīsinājās nacionālās fāzes ilgums
procedūrām, kurās Latvija ir iesaistītā valsts.
Vidēji nacionālajā fāzē Zāļu valsts aģentūra
regulatorās institūcijas funkcijas ir veikusi 31
dienā.
Pirmo gadu Zāļu reģistrācijas departamenta
organizētais informatīvais seminārs nozares
komersantiem pieejams videoversijā, un
katrs interesents ar seminārā pārrunātajiem
tematiem var iepazīties Zāļu valsts aģentūras
tīmekļa vietnē un YouTube kanālā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 23.
jūnija noteikumiem Nr. 376 “Zāļu reģistrēšanas
kārtība” un citiem tiesību aktiem Zāļu valsts
aģentūra 2017. gadā, vērtējot zāļu reģistrācijas
dokumentus saistībā ar kvalitāti, drošumu
un efektivitāti, veikusi izvērtējumu vairāk
nekā 8 000 pieteikumiem zāļu reģistrācijai,
pārreģistrācijai un izmaiņām zāļu reģistrācijas
dokumentos. Tika izvērtēti vispārējās, ķīmiskās
un farmaceitiskās, preklīniskās un klīniskās, kā
arī farmakovigilances dokumenti.

29
novērtējuma ziņojumi
par zālēm

2017. gadā par 29 zālēm sagatavoti
novērtējuma ziņojumi Zāļu valsts aģentūras
Zāļu reģistrācijas komisijai lēmuma pieņem
šanai par zāļu reģistrāciju un pārreģistrāciju
nacionālā procedūrā.
Saistībā ar Zāļu valsts aģentūras maksas
pakalpojumu cenrāža punktiem, kuros tiek
piemērota 90% atlaide, ZVA saņēma arī
normatīviem aktiem neatbilstošus doku
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mentus, līdz ar to pozitīva lēmuma pieņemšana
par zāļu reģistrāciju nebija iespējama. 2017.
gadā nācās negatīvi noslēgt 13 nacionālās zāļu
reģistrācijas procedūras.
2017. gadā Latvija kā atsauces valsts veiks
mīgi pabeigusi vienu savstarpējās atzīšanas
pro
cedūru (MRP) un piecas decentralizētās
zāļu reģistrācijas procedūras (DCP). Zāļu valsts
aģen
tūra 2017. gadā no citām dalībvalstīm
atsauces valsts pienākumus pārņēmusi 24
zālēm.

2017. gadā kopumā Zāļu valsts aģentūrā
tika pozitīvi noslēgtas 254 MRP/DCP un
nacionālās reģistrācijas procedūras un 182
pārreģistrācijas procedūras, kā arī tika ap
stiprinātas 7477, atteiktas 402 izmaiņas zāļu
reģistrācijas dokumentācijā.
Pieaugot ekspertu profesionalitātei, ZVA
uzņemas arvien vairāk atbildību kopējā
ES darba dalīšanas un zinātnisko komiteju
darbā. 2017. gadā Latvija ir piedalījusies EMA
Cilvēkiem paredzēto zāļu zinātniskajā komitejā
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LATVIJA KĀ ATSAUCES VALSTS ZĀĻU REĢISTRĀCIJAS UN IZMAIŅU JOMĀ

Pārskata perioda beigās
ZVA bija atbildīga par:

6

Eiropas Zāļu aģentūrā
centrāli reģistrētām
zālēm,

63

REĢISTRĒTO RECEPŠU UN BEZRECEPŠU ZĀĻU PROPORCIJA

DCP/MRP reģistrētām
zālēm kā atsauces valsts,

20

aktīvām vielām kā
galvenā signālu
uzraudzības valsts,

10

(CHMP), izvērtējot astoņas centralizētās zāļu
reģistrācijas procedūras. Trijās no centralizētām
zāļu reģistrācijas procedūrām Zāļu valsts
aģentūrai bija profesionālas uzraudzības
(PeeR Review) funkcija, trīs procedūrās Zāļu
valsts aģentūra bija galvenais ziņotājs (viena
procedūra turpinās 2018. gadā) un divās

procedūrās – līdzziņotājs (viena procedūra
turpinās 2018. gadā). Līdzās profesionālas
uzraudzības funkcijai vienā procedūrā mūsu
komanda ir bijusi galvenais PRAC (Farma
kovigilances riska vērtēšanas komiteja) ziņotājs.
Latvija bijusi galvenais ziņotājs divām centrāli
reģistrētu zāļu II tipa izmaiņu procedūrām.

aktīvām vielām kā
vadošā valsts periodisko
drošumu ziņojumu
izvērtēšanā

Sadarbības partneru seminārs par zāļu reģistrācijas jautājumiem 2017. gada 18. maijā

10
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Latvija ir bijusi vadošā valsts septiņās aktīvo
vielu periodisko drošuma ziņojumu vienotās
izvērtēšanas (PSUR SA) procedūrās. Latvija ir
pārstāvēta EMA Pediatrijas komitejā (Paediatric
Committee) un piedalījusies 11 pirmreizējās
PIP (Paediatric Investigation Plan) izvērtēšanas
procedūrās 8 PIP modifikāciju izvērtēšanas
procedūrās un 4 EMA zinātniskā padoma (EMA
Scientific advice) sagatavošanas procedūrās.
ZVA pārstāvis Retu slimību ārstēšanai
paredzēto zāļu komitejā ir sagatavojis divus
lēmumus
par ieteikumu zālēm piešķirt
orfānzāļu statusu. Divi ZRD eksperti, regulāri
piedaloties Eiropas zāļu direktorāta (EDQM)
darba sesijās kā ārštata eksperti, 2017. gadā
izvērtēja vairāk nekā 70 aktīvo vielu atbilstību
Eiropas farmakopejas monogrāfijām (CEPs).

dukta atbilstībai zāļu definīcijai, par kuriem
ZVA sniegusi atzinumus par produktu statusu.
2017. gadā publicēti 20 publiskie no
vērtējuma ziņojumi nacionālā procedūrā
reģistrētām zālēm, kas saskaņoti ar reģistrācijas
īpašniekiem.
Recepšu un bezrecepšu zāļu īpatsvars
Latvijas Zāļu reģistrā jau daudzus gadus ir
līdzīgs – aptuveni 80% ir recepšu zāles, un 20%
– bezrecepšu zāles. 2017. gadā šī attiecība bija
77,6% un 22,4%.

2.1.2. ZĀĻU IZPLATĪŠANAS
ATĻAUJAS
Zāļu izplatīšanas jomā 2017. gadā Zāļu
valsts aģentūra saskaņā ar normatīvajiem
aktiem nodrošināja iesniegumu un dokumen
tācijas ekspertīzes veikšanu:

Pārskata perioda beigās ZVA bija atbildīga
par:
u

u

6 Eiropas Zāļu aģentūrā centrāli reģis
trētām zālēm,
63 DCP/MRP reģistrētām zālēm kā
atsauces valsts,

u

20 aktīvām vielām kā galvenā signālu
uzraudzības valsts,

u

10 aktīvām vielām kā vadošā valsts
perio
disko drošumu ziņojumu iz
vērtēšanā.

u

psihotropo, narkotisko zāļu/vielu, kā arī
prekursoru ievešanai un izvešanai,

u

nereģistrētu zāļu izplatīšanai,

u

zāļu paraugu importam,

u

paralēli importēto zāļu izplatīšanai
Latvijā un izmaiņu veikšanai.

2017. gadā Zāļu valsts aģentūra izsniedza
7248 zāļu ievešanas, izvešanas, tranzīta
un izplatīšanas atļaujas. Papildus iepriekš

Pārskata gadā izvērtēti 26 pieteikumi pro

ZĀĻU IMPORTA, EKSPORTA UN IZPLATĪŠANAS ATĻAUJU SKAITS NO 2011. LĪDZ 2017. GADAM
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minētajam Zāļu valsts aģentūra veikusi ie
sniegumu un dokumentu ekspertīzi un iz
sniegusi arī 5 licences un reģistrācijas kartes
prekursoru operatoriem un 6 atļaujas Latvijā
kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo
vielu un prekursoru I, II un III sarakstā iekļauto
augu, vielu un zāļu izmantošanai. Tika veiktas
arī izmaiņas 235 paralēli importēto zāļu
izplatīšanas atļaujās.
Katru mēnesi tika apkopota informācija
par zāļu patēriņu un zāļu cenām, kas publicēta
arī Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē
www.zva.gov.lv. 2017. gadā, izmantojot ie
priekš izveidoto Zāļu piegādes pārtraukumu
sarakstu un citus rīkus, kas ir publiski pieejami
ZVA tīmekļa vietnes sadaļā “Reģistrs”, tika
nodrošināta sabiedrības iesaiste informācijas
par zāļu piegādes pārtraukumiem sniegšanā,
aizpildot ZVA tīmekļa vietnē pieejamo zi
ņošanas formu.
Pamatojoties uz zāļu vairumtirgotāju
sniegto informāciju par zāļu realizāciju, sa
gatavota ikgadējā publikācija “Zāļu patēriņa
statistika 2016.”
2017. gadā nodrošināta arī Latvijā kon
trolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un
prekursoru legālās aprites uzskaite un kontrole.
Reizi ceturksnī attiecībā uz narkotisko vielu
importu un eksportu un reizi gadā attiecībā
uz narkotisko un psihotropo vielu patēriņu
valstī tika sagatavoti pārskati un iesniegti
Starptautiskajai narkotiku kontroles komitejai.
Sagatavoti un reizi ceturksnī iesniegti pārskati
arī Eiropas Komisijai attiecībā uz nelegālo
prekursoru apriti un reizi gadā attiecībā uz
legālo prekursoru apriti.
Lai uzlabotu centralizēti reģistrēto zāļu
pieejamību Latvijā, Eiropas Zāļu aģentūra
2017. gada 14. jūlijā uz gadu samazināja
administratīvās izmaksas par centralizēti
reģistrēto zāļu paralēlo izplatīšanu. Līdz ar
to 2017. gadā kopā tika pieteikta paralēlā
izplatīšana 12 centralizēti reģistrētām zālēm,
no kurām 8 tika pieteiktas pēc administratīvo
izmaksu samazināšanas pērnā gada jūlijā.
Laika posmā no 2007. gada līdz 2016. ga
dam Latvijā kopumā tika izplatītas 24 cen
tralizēti reģistrētās zāles, izmantojot paralēlās
izplatīšanas procedūru. Zāļu paralēlā izpla
tīšana ir centralizētajā reģistrācijas procedūrā
12
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“ Lai uzlabotu centralizēti reģistrēto zāļu
pieejamību Latvijā, Eiropas Zāļu aģentūra
2017. gada 14. jūlijā uz gadu samazināja
administratīvās izmaksas par centralizēti
reģistrēto zāļu paralēlo izplatīšanu. Līdz ar
to 2017. gadā kopā tika pieteikta paralēlā
izplatīšana 12 centralizēti reģistrētām zālēm,
no kurām 8 tika pieteiktas pēc administratīvo
izmaksu samazināšanas pērnā gada jūlijā

“

reģistrēto zāļu laišana tirgū Latvijā, kuras
piegādātas no Eiropas Ekonomikas zonas
valsts, ja tās laiž tirgū zāļu vairumtirgotājs, kurš
nav šo zāļu ražotājs, zāļu reģistrācijas īpašnieks
vai viņa pilnvarots pārstāvis.

2.1.3. ZĀĻU KLĪNISKIE PĒTĪJUMI
Atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 23.
marta noteikumiem Nr. 289 “Noteikumi par
zāļu klīniskās izpētes un lietošanas novērojumu
veikšanas kārtību, pētāmo zāļu marķēšanu un
kārtību, kādā tiek vērtēta zāļu klīniskās izpētes

“2017. gadā salīdzinot ar iepriekšējo gadu
nedaudz samazinājies atļauto klīnisko
pētījumu skaits, taču ir pieaugusi to
komplicētība gan pētāmo molekulu, gan
pētījumu dizaina ziņā. 2017. gadā notiekošo
pētījumu skaits ir stabils salīdzinot ar
iepriekšējiem gadiem. Tajā pašā laikā pieaudzis
iesniegto un atļauto klīnisko pētījumu
grozījumu skaits

“
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IZSNIEGTO ATĻAUJU UN NOTIEKOŠO ZĀĻU KLĪNISKO PĒTĪJUMU SKAITS (2011.-2017. GADS)
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Notiekoši pētījumi

2017. gadā Zāļu valsts aģentūra atļāva
50 zāļu klīniskos pētījumus, tai skaitā 14
Starptautiskās harmonizācijas procedūras
ietvaros. Viens no iesniegtajiem pētījumiem
tika atļauts ar ierobežojošiem nosacījumiem.
2017. gadā Zāļu valsts aģentūra atļāva 298
zāļu klīnisko pētījumu grozījumus un divus
zāļu lietošanas novērojumus. Pārskata gadā arī

2017. gadā salīdzinot ar iepriekšējo ga
du nedaudz samazinājies atļauto klīnisko pē
tījumu skaits, taču ir pieaugusi to komplicētība,
gan pētāmo molekulu, gan pētījumu dizaina
ziņā. 2017. gadā notiekošo pētījumu skaits
(278) ir stabils salīdzinot ar iepriekšējiem
gadiem. Tajā pašā laikā pieaudzis iesniegto un
atļauto klīnisko pētījumu grozījumu skaits.
Eiropas klīnisko pētījumu datu bāzē
EudraCT regulāri tika ievadīta informācija par
pie
teik
tajiem zāļu klīniskajiem pētījumiem,

Nozare

II fāze
35
12
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tika veiktas labas klīniskās prakses inspekcijas
septiņos pētījumu centros gan Latvijā, gan
ārvalstīs.

2017. GADĀ ATĻAUTO KLĪNISKO PĒTĪJUMU SADALĪJUMS PA
MEDICĪNAS NOZARĒM

III fāze

I fāze
1

2017

Izsniegtas atļaujas

atbilstība labas klīniskās prakses prasībām” un
Eiropas Savienības tiesību aktiem 2017. gadā
Zāļu valsts aģentūrai izskatīšanai tika iesniegti
59 zāļu klīnisko pētījumu projekti, no kuriem
20 tika iesniegti vērtēšanai Starptautiskās
harmonizācijas procedūras ietvaros.

2017. GADĀ ATĻAUTO KLĪNISKO
PĒTĪJUMU SADALĪJUMS PA FĀZĒM
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to atļaušanas laikiem, par iesniegto būtisko
gro
zījumu apstiprināšanas datumiem, ēti
kas komiteju atzinumiem, par pētījumu pa
beigšanu, kā arī par labas klīniskās prakses
inspekcijām. Regulāra šo datu nodrošināšana
ne
pieciešama Eiropas klīnisko pētījumu re
ģistra uzturēšanai un aktualizēšanai.
Nodaļas darbinieki nodrošināja elektro
nisko datu apmaiņu sistēmā EudraVigilance,
nosūtot ar zāļu klīnisko izpēti Latvijā
saistīto drošības ziņojumu saņemšanas
apstiprinājumus pē
tījumu sponsoriem, kuri
atbilstoši Eiropas un vietējām normatīvajām
prasībām bija iesnieguši drošības ziņojumus
EudraVigilance datu bāzes Klīnisko pētījumu
modulī. Pārskata gadā saņemti 42 ziņojumi
par Latvijas pētījumu centros konstatētām
nopietnām blakusparādībām. Šie ziņojumi
tika analizēti un ietverti ZVA izveidotā reģistrā.
Pavisam ZVA tika saņemti, izskatīti un reģistrēti
147 sponsoru sagatavotie ikgadējie drošuma
ziņojumi, kas attiecas uz Latvijā notiekošajiem
zāļu klī
niskajiem pētījumiem. Atsevišķi
ikgadējie drošuma ziņojumi tika analizēti
padziļināti, un novērtējums tika atspoguļots
Eiropas klīnisko pētījumu veicināšanas darba
grupas drošuma apakšgrupas izveidotā novēr
tējuma formā.

Atļauto zāļu klīnisko pētījumu projektu
dokumentācijas izvērtēšanā tika iesaistīti arī
divi ārštata eksperti, kuri kopā veikuši trīs
ekspertīzes.
Pavisam 2017. gadā Latvijā noritēja 278
pētījumi, bet gada laikā noslēgti tika 52
projekti, no tiem viens tika atsaukts, to nemaz
neuzsākot.
Atļautos zāļu klīniskās izpētes projektus
kopumā sponsorējušas 35 ārvalstu far
ma
ceitiskās kompānijas. 2017. gadā atļauto
pētījumu organizēšanā un to norises kvalitātes
nodrošināšanā Latvijā saskaņā ar sponsoru
pilnvarojumu iesaistījušās 19 pētniecības
līguma organizācijas.
2017. gadā klīnisko pētījumu centros
kopumā veiktas septiņas labas klīniskās
prakses atbilstības pārbaudes, no kurām
piecas tika veiktas Latvijas pētījumu centros,
bet divas – ārvalstīs, tai skaitā viena klīniskā
pētījuma pārbaude tika veikta EMA uzdevumā.
Pārbaužu laikā tika atklātas būtiskas un mazāk
būtiskas neatbilstības.

Pavisam 2017. gadā
Latvijā noritēja

278

pētījumi, bet gada laikā
noslēgti tika

52

projekti, no tiem viens
tika atsaukts, to nemaz
neuzsākot.

Pārskata gadā ZVA Klīnisko pētījumu
nodaļas darbinieki piedalījās Eiropas Parla
menta un Padomes, kā arī Eiropas Komisijas
Regulas par zāļu klīniskajiem pētījumiem un ar
to saistīto normatīvo aktu un portāla izstrādē.

KLĪNISKO PĒTĪJUMU CENTRI, KUROS 2017. GADĀ ATĻAUTI ZĀĻU KLĪNISKIE PĒTĪJUMI

Pētījumu centrs

Pētījumu skaits

VSIA ‘’Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca’’

28

Rīgas Austrumu Klīniskā universitātes slimnīca
•
Stacionārs ‘’Gaiļezers’’
•
Latvijas onkoloģijas centrs
•
Stacionārs “Biķernieki”

21
14
5
2

SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”

11

SIA ‘’Veselības centrs 4’’

8

SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”

6

SIA “Vidzemes slimnīca”

6

SIA ‘’Rīgas 1. slimnīca’’

6

VSIA ‘’Bērnu klīniskā universitātes slimnīca’’, Rīga

5

Citi klīnisko pētījumu centri (kopā 83)
14

1-4 pētījumi katrā
centrā
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2.1.4. ZĀĻU BLAKŅU UZRAUDZĪBA
UN RISKA MAZINĀŠANA
Latvijā novēroto zāļu blakusparādību
datubāzi ZVA veido kopš 2001. gada, un
kopš 2004. gada ziņojumu informācija tiek
nosūtīta arī uz Eiropas Savienības datubāzi
EudraVigilance zāļu jaunu risku identificēšanai.
Ik gadu ZVA veic informācijas analīzi Latvijas
datubāzē, tostarp par ziņošanas aktivitāti
Latvijā.
2017. gadā saņemto zāļu blakusparādību
ziņojumu skaits ir palielinājies līdz 588. Saistībā
ar EudraVigilance jaunās ziņošanas sistēmas
ieviešanu 2017. gadā, kas noteikta Eiropas
normatīvo aktu līmenī, pieaudzis reģistrācijas
apliecības īpašnieku sniegto ziņojumu skaits.
No ārstiem un farmaceitiem tika saņemti 49
ziņojumi. Arī Slimību profilakses un kontroles
centrs ir sniedzis 34 ziņojumus par vakcīnu
blaknēm.
Klīnisko gadījumu skaits, par ko ir paziņots
Zāļu valsts aģentūrai, 2017. gadā palielinājies
līdz 468.
2017. gadā ZVA ir veikusi piecas zāļu
reģistrācijas apliecības īpašnieku labas
farmakovigilances prakses pārbaudes.
ES vienotas novērtējuma procedūras
(Single assessment procedure) ietvaros ZVA
farmakovigilances eksperti vērtēja zāļu

ZĀĻU BLAKŅU ZIŅOJUMI 2011-2017

periodiski atjaunināmos drošuma ziņojumus
(PSUR) visas Eiropas kopienas vajadzībām.
2017. gadā veiktas 7 vienota novērtējuma
procedūras, kurās Latvija bijusi atsauces valsts.
Kā arī izvērtēti 13 PSUR nacionāli reģistrētām
zālēm, kas netiek iekļautas ES vienotas
novērtēšanas procedūrās, un to vērtējumi ar
ieteikumiem nepieciešamo tālāko darbību
veikšanai nosūtīti reģistrācijas apliecības
īpašniekiem.
Kopš 2017. gada ZVA ir uzņēmusies 20
aktīvo vielu signālu monitorēšanu Eiropas Zāļu
aģentūras darba dalīšanas procedūras ietvaros.
Farmakovigilances eksperti veica regulāru šo
vielu drošuma informācijas uzraudzību.
Regulāri tiek veikta Riska pārvaldības plānu
(RPP) vērtēšana, farmakovigilances ekspertiem
piedaloties reģistrācijas/pārreģistrācijas proce
dūrās, kā arī izmaiņu procedūru ietvaros.
Kopā izvērtēti 37 RPP un ar tiem saistītā
dokumentācija.
ZVA sadarbojās arī ar zāļu reģistrācijas īpaš
nieku par farmakovigilanci atbildīgām perso
nām. Tā tika nodrošināta RAĪ izstrādāto riska
mazināšanas pasākumu ieviešana Latvijā,
tai skaitā nepieciešamā komunikācija ar
veselības aprūpes speciālistiem, pacientiem
un sabiedrību par zāļu drošu lietošanu. ZVA
sa
skaņo RAĪ iesniegtos “Vēstules veselības
aprūpes speciālistiem” (VVAS) projektus un

ZĀĻU BLAKŅU KLĪNISKIE GADĪJUMI 2011-2017
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“Farmakovigilances eksperts kā Latvijas

riska mazināšanas nolūkā izstrādātos izglī
tojošos materiālus (IM), kas paredzēti pa
cientiem. Pārskata periodā tika veiktas 62 RAĪ
iesniegto IM un 17 VVAS ekspertīzes.

pārstāvis aktīvi piedalās Eiropas
Farmakovigilances riska vērtēšanas komitejas
darba grupas sanāksmēs. Par visiem Eiropā
aktualizētiem ar zāļu lietošanas risku saistītiem
jautājumiem, kas tiek izvērtēti PRAC ietvaros,
ZVA informē Latvijas sabiedrību, reģistrācijas
apliecības īpašniekus un ārstus

Farmakovigilances eksperts kā Latvijas
pārstāvis aktīvi piedalās PRAC (Eiropas
Farmakovigilances riska vērtēšanas komitejas)
darba grupas sanāksmēs. Par visiem Eiropā
aktualizētiem, ar zāļu lietošanas risku saistītiem
jautājumiem, kas tiek izvērtēti PRAC ietvaros,
ZVA informē Latvijas sabiedrību, reģistrācijas
apliecības īpašniekus un ārstus.
Informācija par aktuāliem zāļu drošuma
jautājumiem un ieteikumi par nepieciešamiem
zāļu riska mazināšanas pasākumiem tiek
regulāri publicēta ZVA tīmekļa vietnē un
informatīvajā izdevumā “Cito!”.

“

Zāļu valsts aģentūra 2017. gadā veica
valproāta riska mazināšanas izglītojošu
materiālu efektivitātes izpēti, kas ietvēra
patēriņa datu analīzi, veselības aprūpes
speciālistu aptauju un 11 intervijas ar Latvijas
ārstu profesionālo asociāciju vadītājiem
un citiem vadošajiem speciālistiem: psi
hiatriem, neirologiem, ģimenes ārstiem un
ginekologiem. Izpētes rezultāti vedina domāt,
ka izglītojošie materiāli Latvijā netiek lietoti
atbilstoši prasībām, parakstot valproātu
sievietēm ar reproduktīvu potenciālu. Ārsti

intervijās sniedza nozīmīgu viedokli par
alternatīvām zālēm, ko grūtnieces un sie
vietes ar reproduktīvu potenciālu varētu
lietot valproāta vietā, un par kontrindikācijas
noteikšanu valproāta lietošanai grūtniecēm un
sievietēm, kas nelieto efektīvu kontracepciju.
Balstoties uz Latvijas ārstu viedokli, ZVA
sniedza ieteikumus Eiropas Zāļu aģentūrā
(EMA) notiekošā valproāta pārvērtēšanas
procedūrā.

INFORMATĪVO RISKA MAZINĀŠANAS PASĀKUMU SASKAŅOŠANA NO 2011. LĪDZ 2017. GADAM
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2.1.5. ZĀĻU KVALITĀTES KONTROLE

u

zemākas intensitātes ražošana;

2017. gadā ZVA laboratorijā veiktas 119
zāļu paraugu analīzes. Testēšanas gaitā
tika pārbaudīti 759 kvalitātes rādītāji. Pēc
aptieku pieprasījuma tika pagatavoti 349
titrētie šķīdumi, indikatori un reaktīvi. 2017.
gadā atlasīti un testēti 97 attīrītā ūdens, ko
iegūst aptiekā, paraugi. Neatbilstība Eiropas
farmakopejas prasībām tika konstatēta vie
nam attīrītā ūdens paraugam. Pēc Zāļu
reģistrācijas departamenta pieprasījuma tika
veiktas reģistrācijai iesniegto dokumentu
ekspertīzes 17 zāļu produktiem, izvērtējot
aktīvās vielas un/vai galaprodukta analīžu
metodes un to validāciju. Salīdzinoši ar 2016.
gadu ir palielinājies pārbaudīto zāļu paraugu
skaits (119). Pēc aptieku pieprasījumiem
pagatavoto titrēto šķīdumu, indikatoru un
reaktīvu skaits (349) ir nedaudz samazinājies
salīdzinoši ar 2016. gadu. Pārbaudīto attīrītā
ūdens paraugu skaits (97) ir palicis tādā līmenī
kā gadu iepriekš.

u

nestabilas zāles;

u

patērētāji – īpašas pacientu grupas;

u

zāles, kuras nav testētas pēdējo 5 gadu
laikā;

u

nesen reģistrētas zāles;

u

jauns galaprodukta ražotājs;

u

izmaiņas ražošanas procesā;

u

izmaiņas kvalitātes specifikācijā.

ZVA laboratorijas kritēriji zāļu paraugu
atlasei testēšanai tiek balstīti uz iespējamiem
riskiem sabiedrības veselībai, proti:
u

paralēli importētas zāles;

u

Eiropas Savienības un Veselības ins
pekcijas informācija par zāļu at
saukšanu;

Laboratorija regulāri piedalās starp
tau
tiskajās zāļu kvalitātes kontroles un pro
fe
sionālā līmeņa pārbaudes programmās.
2017. gadā laboratorijas speciālisti piedalījās
cen
tralizēti reģistrēto zāļu, savstarpējās at
zīšanas procedūrā un decentralizētā pro
cedūrā reģistrēto zāļu un nacionālā procedūrā
reģistrēto zāļu (Baltijas valstu sadarbības
līguma ietvaros) kvalitātes kontroles prog
rammās, kā arī Eiropas tirgus uzraudzības
(Market Surveillance Study - MSS) programmā.
2017.gadā laboratorijas speciālisti piedalījās
Eiropas Farmakopejas standartu izveides
programmā ,,Establishment of dexamethasone
sodium phosphate CRS 7”.
2017. gada 10. maijā notika Latvijas Nacio
nālā akreditācijas biroja kārtējā uz
rau
dzības
vizīte. Laboratorijai tika saglabāta akre

ZĀĻU EKSPERTĪZES LABORATORIJAS DARBA REZULTĀTI
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ditācija atbilstībai LVS EN ISO/IEC 17025:2005
standarta prasībām šādās sfērās:
u

u

zāļu, farmaceitisko aktīvo vielu un
palīgvielu fizikālā un fizikāli ķīmiskā
testēšana (fiksētā un elastīgā sfēra),
attīrītā ūdens fizikālā testēšana (fiksētā
sfēra).

Laboratorijas akreditācijas darbības laiks ir
līdz 2018. gada 16. jūnijam, tātad 2018. gada
pavasarī tiek paredzēta atkārtotā akreditācija.
2017. gadā laboratorija piedalījās Eiropas
Joint Audit Programme auditā, kura gaitā tika
vērtēta gan laboratorijas kvalitātes sistēma,
gan tehniskās procedūras. Laboratorijas darba
organizācija tika ļoti augstu novērtēta.
2017. gadā tika veikta piecu šķidrumu hro
ma
togrāfisko sistēmu un atomabsorbcijas
spektrometra programmatūru atjaunināšana.

2.2. MEDICĪNISKĀS IERĪCES
Atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 2.
augusta noteikumiem Nr. 581 “Medicīnisko
ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas,
izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās
uzraudzības kārtība”, kas bija spēkā līdz
2017. gada 1. decembrim, 2017. gadā
Latvijas Republikā ražotu medicīnisko ierīču
reģis
trācijas procedūras ietvaros veiktas 4
dokumentu ekspertīzes, kā arī veikta viena
ar CE atbilstības marķējumu nemarķētu
speciāli
piegādātu
medicīnisko
ierīču
reģistrācijas dokumentu ekspertīze. 2017.
gadā paziņošanas procedūrā tika iesniegti
un Latvijas medicīnisko ierīču datu bāzē
LATMED ievietoti 253 ziņojumi. LATMED
arī ievadīta informācija par pirmās un otrās
drošības grupas medicīnisko ierīču iegādi –
3034 ziņojumi, bet par lietošanas izmaiņām
– 3757 ziņojumi. Vigilances sistēmas ietvaros
ZVA saņēma 1008 pirmreizējus negadījumu un
korektīvo darbību/atsaukumu ziņojumus. ZVA
pārskata gadā izsniedza atļaujas 5 klīniskajiem
pētījumiem ar medicīniskajām ierīcēm un
2 atļaujas jau notiekošu klīnisko pētījumu
grozījumiem, kas Latvijā tiek veikti saskaņā ar
Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra
noteikumiem Nr. 891 “Cilvēkiem paredzēto
medicīnisko ierīču klīniskās izpētes kārtība”.
2017. gada 25. maijā stājās spēkā Eiropas
18
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“2017. gadā laboratorija piedalījās Eiropas
Joint Audit Programme auditā, kura gaitā tika
vērtēta gan laboratorijas kvalitātes sistēma,
gan tehniskās procedūras. Laboratorijas darba
organizācija tika ļoti augstu novērtēta

“

Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/745
(2017. gada 5. aprīlis), kas attiecas uz me
dicīniskām ierīcēm, ar ko groza Direktīvu
2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un
Regulu (EK) Nr. 1223/2009 un atceļ Padomes
Direktīvas 90/385/EK un 93/42/EEK, un
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES)
2017/746 (2017. gada 5. aprīlis) par in vitro
diagnostikas medicīniskām ierīcēm, ar ko atceļ
Direktīvu 98/79/EK un Komisijas Lēmumu
2010/227/ES. Paredzēts, ka līdz ar abu minēto
Regulu ieviešanu tiks īstenota pacientu labāka
veselības un drošuma aizsardzība, kā arī
tiks panākta tiesiskā noteiktība un veicināta
inovācijas atbalstoša vide.
2017. gada 1. decembrī stājās spēkā
Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra
noteikumi Nr. 689 “Medicīnisko ierīču reģis
trācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas,
ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības
kār
tība”, kas paredzēja virkni izmaiņu, lai
mazinātu administratīvo slogu un uzlabotu
uzņēmējdarbības vidi vietējiem ražotājiem.
Lai informētu komersantus par galvenajām
izmaiņām Eiropas un Latvijas medicīnisko
ierīču jomas normatīvajos aktos, ZVA 2017.
gada 5. decembrī, 12. decembrī un 19.
decembrī rīkoja seminārus medicīnisko ie
rīču ražotājiem, pilnvarotajiem pārstāvjiem,
im
portētājiem, izplatītājiem un veselības
aprūpes iestādēm, kuros ZVA Medicīnisko
ierīču novērtēšanas nodaļas eksperti kopā ar
Veselības ministrijas un Veselības inspekcijas
pārstāvjiem sniedza prezentācijas par
jauno Eiropas un Latvijas medicīnisko ierīču
regulējumu, kā arī atbildēja uz nozares
dalībnieku uzdotajiem jautājumiem.

2017. gada 1. decembrī
stājās spēkā Ministru
kabineta 2017. gada 28.
novembra noteikumi
Nr. 689 “Medicīnisko
ierīču reģistrācijas,
atbilstības novērtēšanas,
izplatīšanas,
ekspluatācijas un
tehniskās uzraudzības
kārtība”, kas paredzēja
virkni izmaiņu, lai
mazinātu administratīvo
slogu un uzlabotu
uzņēmējdarbības vidi
vietējiem ražotājiem.
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MEDICĪNISKO IERĪČU REĢISTRĀCIJA, KLĪNISKĀ IZPĒTE UN LIETOŠANAS DROŠUMA UZRAUDZĪBA 2017. GADĀ
Rādītājs

Skaits

Pirmreizēju iesniegumu skaits Latvijas Republikā ražotu medicīnisko ierīču reģistrācijai

4

Pirmreizēju iesniegumu skaits CE nemarķētu medicīnisko ierīču reģistrācijai

0

Pirmreizēju iesniegumu skaits speciāli piegādātu medicīnisko ierīču dokumentācijas ekspertīzei

1

Paziņošanas procedūrā iesniegto un Latvijas medicīnisko ierīču datu bāzē LATMED ievietoto
ziņojumu skaits par laišanu apgrozībā

253

MI turētāju sniegtās informācijas par pirmās un otrās drošības grupas MI iegādi ievadīšana LATMED
datubāzē (saņemto dokumentu skaits)

3034

MI turētāju sniegtās informācijas par pirmās un otrās drošības grupas MI lietošanas izmaiņām
ievadīšana LATMED datubāzē (saņemto dokumentu skaits)

3757

Vigilances sistēmas ietvaros saņemto ziņojumu un saistītās dokumentācijas pieņemšana,
informācijas analīze, apstrāde, datu ievadīšana datu bāzē LATMED:
- kopējais saņemto ziņojumu skaits
- pirmreizējo ziņojumu skaits

2130
1008

Veikto drošības pasākumu skaits:
- pēc sākotnējo ziņojumu par korektīvo darbību nepieciešamību Latvijā ekspluatācijā esošām
medicīniskajām ierīcēm
- pēc sākotnējo ziņojumu par LV notikušiem medicīnisko ierīču negadījumiem saņemšanas

194
58

Pirmreizēji iesniegumi medicīnisko ierīču klīniskās izpētes atļaujas saņemšanai

5

Pirmreizēji iesniegumi medicīnisko ierīču klīniskās izpētes grozījumu atļaujas saņemšanai

9

Iesniegumi veikt grozījumus iepriekš izdotās MI reģistrācijas apliecībās

0

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBU SKAITS LATVIJAS REPUBLIKĀ RAŽOTĀM MEDICĪNISKAJĀM IERĪCĒM UN ZVA SAŅEMTO
PAZIŅOJUMU SKAITS PAR MEDICĪNISKO IERĪČU LAIŠANU APGROZĪBĀ NO 2011. LĪDZ 2017. GADAM
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2.3. FARMACEITISKĀS
DARBĪBAS UZŅĒMUMI
2.3.1. LICENCĒŠANA
Farmaceitiskās
darbības
uzņēmumu
licencēšanas nodaļas galvenais uzdevums
ir
nodrošināt
farmaceitiskās
darbības
uzņēmumu licencēšanas jautājumu risināšanu,
lai uzņēmumiem tiktu izsniegtas speciālās
atļaujas (licences) farmaceitiskai darbībai
atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem.
Farmaceitiskās
darbības
licencēšanas
kārtību, kādā Zāļu valsts aģentūrā tiek izskatīti
dokumenti un pieņemti lēmumi par speciālu
atļauju (licenču) izsniegšanu, pārreģistrāciju,
apturēšanu vai anulēšanu, nosaka Ministru
kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumi
Nr.800 „Farmaceitiskās darbības licencēšanas
kārtība” (turpmāk - Noteikumi Nr.800).
Pirms lēmuma par speciālas atļaujas
(licences)
izsniegšanas,
pārreģistrācijas,
apturēšanas vai anulēšanas pieņemšanas,
Farmaceitiskās
darbības
uzņēmumu
licencēšanas komisijā (turpmāk - Komisija)
tika izskatīti ar licencēšanu saistītie jautājumi.
Komisijas lēmumiem bija ieteikuma raksturs,
un tā darbojās saskaņā ar Zāļu valsts aģentūras
direktora saskaņotu reglamentu. Komisijas
sēžu organizācija un protokolēšana ir nodaļas
kompetencē, un 2017. gadā tika sasauktas 15
Komisijas sēdes.
Nodaļas kompetencē ir veikt farmaceitiskās
darbības uzņēmumu: zāļu lieltirgotavu, zāļu
ražošanas vai importēšanas uzņēmumu,
aktīvo
farmaceitisko
vielu
ražošanas
uzņēmumu, vispārēja tipa vai slēgta tipa
aptieku dokumentu izvērtēšanu. Nodaļa
veica vispārēja un slēgta tipa aptieku telpu
plānu izvērtēšanu saskaņā ar normatīvo aktu
prasībām, sagatavoja aptieku atbilstības
novērtēšanas atzinumus (102), sagatavoja
lēmumu projektus (533) par speciālu atļauju
(licenču) vai aktīvo vielu ražotāju, importētāju
un
izplatītāju
reģistrācijas
apliecību
izsniegšanu, pārreģistrāciju, apturēšanu vai
anulēšanu u.c. lēmumus.
Realizējot Farmācijas likuma 10. panta
12. un 16. punktā deleģēto funkciju izpildi
speciālo atļauju (licenču) farmaceitiskai
darbībai izsniegšanā zāļu lieltirgotavām, zāļu
20

G A D A PĀ R S K AT S 2 0 1 7

“Salīdzinājumā ar 2016. gadu, kad Latvijā tika
izveidotas 7 jaunas zāļu lieltirgotavas,
2017. gadā palielinājies jaunu zāļu lieltirgotavu
skaits. Zāļu valsts aģentūra pieņēma lēmumus
par licenču izsniegšanu 11 jaunām zāļu
lieltirgotavām. Diviem jauniem zāļu ražošanas/
importēšanas uzņēmumiem tika izsniegtas
licences zāļu ražošanai vai importēšanai.
Licences saņēma arī trīs jaunas vispārēja tipa
aptiekas, no kurām divas tika atvērtas vietās,
kur agrāk nebija vispārēja tipa aptiekas vai
aptiekas filiāles, bet viena tika atvērta vietā,
kur iepriekš bija vispārēja tipa aptiekas filiāle,
kas šajā teritorijā bija izbeigusi farmaceitisko
darbību

“

ražošanas vai importēšanas uzņēmumiem,
vispārēja tipa aptiekām un slēgta tipa
aptiekām, 2017. gadā tika veikta dokumentu
ekspertīze 1207 licences turētāju iesniegto
dokumentu gadījumos. Zāļu valsts aģentūra
pārreģistrējusi (izsniegusi) speciālās atļaujas
(licences)
farmaceitiskai
darbībai
343
farmaceitiskās darbības uzņēmumiem (274
aptiekām, 46 zāļu lieltirgotavām, 19 zāļu
ražošanas vai importēšanas uzņēmumiem, 4
uzņēmumiem, kas ražo aktīvās farmaceitiskās
vielas). Visbiežāk speciālo atļauju (licenču)
pārreģistrācijai tika iesniegti licencēšanas
dokumenti saistībā ar aptieku vadītāju,
atbildīgo amatpersonu maiņu, licences
turētāju
juridiskās
adreses
maiņu,
farmaceitiskās darbības vietas maiņu, jaunu
speciālās darbības nosacījumu uzsākšanu vai
izbeigšanu, farmaceitiskās darbības vietas
adreses maiņu saskaņā ar Būvvaldes lēmumu.
ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA
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Zāļu valsts aģentūra
pārreģistrējusi speciālās
atļaujas farmaceitiskai
darbībai

343

farmaceitiskās darbības
uzņēmumiem
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2017. gadā Zāļu valsts aģentūra pieņēma
lēmumus par 9 aktīvo vielu ražotāju, im
portētāju un izplatītāju reģistrāciju vai
izmaiņu pārreģistrāciju, izsniedzot reģistrācijas
apliecības, ievietojot šo informāciju tīmekļa
vietnē www.zva.gov.lv un ievadot datus
Eiropas Savienības EudraGMDP datu bāzē.
Salīdzinājumā ar 2016. gadu, kad Latvijā
tika izveidotas 7 jaunas zāļu lieltirgotavas,
2017. gadā palielinājies jaunu zāļu lieltirgotavu
skaits. Zāļu valsts aģentūra pieņēma lēmumus
par licenču izsniegšanu 11 jaunām zāļu
lieltirgotavām. Diviem jauniem zāļu ražošanas/
importēšanas uzņēmumiem tika izsniegtas
speciālās atļaujas (licences) zāļu ražošanai vai
importēšanai. Licences saņēma arī trīs jaunas
vispārēja tipa aptiekas, no kurām divas tika
atvērtas vietās, kur agrāk nebija vispārēja tipa
aptiekas vai aptiekas filiāles, bet viena tika
atvērta vietā, kur iepriekš bija vispārēja tipa
aptiekas filiāle, kas šajā teritorijā bija izbeigusi
farmaceitisko darbību.
2017. gadā Farmaceitiskās darbības uz
ņē
mumu licencēšanas nodaļa aktīvi vei
ca
farmaceitiskās darbības uzņēmumu vietas
adrešu pārbaudes atbilstoši Valsts adrešu
reģistrā www.kadastrs.lv publiskotajai infor
mācijai, sadarbojoties ar Valsts zemes dienestu
un iegūstot datus no Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmas par
aptieku /filiāļu telpu grupām.

Nodaļas ikdienas darbs ir vērsts uz to,
lai tiktu izsniegtas speciālās atļaujas (licen
ces)
farmaceitiskai
darbībai
atbilstoši
spēkā esošiem normatīviem aktiem, kā arī
iedzīvotājiem un aģentūras klientiem būtu
pieejama aktuāla informācija par licencētajiem
farmaceitiskās darbības uzņēmumiem tīmekļa
vietnē www.zva.gov.lv sadaļā: Reģistrs >
Licencētie farmaceitiskās darbības uzņēmumi.

AKTĪVO VIELU RAŽOTĀJU, IMPORTĒTĀJU
UN IZPLATĪTĀJU UZŅĒMUMU
REĢISTRĀCIJA (TAI SKAITĀ, JAUNAS
REĢISTRĀCIJAS UN PĀRREĢISTRĀCIJAS)
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2.3.2. ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANA
2017. gadā Zāļu valsts aģentūras Farma
ceitiskās darbības atbilstības novērtēšanas
nodaļas darbs (inspekciju prakse, t.sk.
sadarbība ar citām uzraudzības institūcijām)
tika novērtēta trīs starptautiskos auditos:
u

u

u

EMA Vienotās auditu programmas
Labas ražošanas prakses inspicēšanas
jomā, turklāt šo auditu novēroja ASV
Pārtikas un zāļu pārvaldes pārstāvji
saistībā ar Labas ražošanas prakses
atbilstības novērtēšanas savstarpējās
atzīšanas līguma (Mutual Recognition
Agreement – MRA) noslēgšanu starp
Eiropas Savienību un Amerikas
Savienotajām Valstīm;
Vienotās rīcības projekta VISTART Vie
notās Eiropas cilvēka izcelsmes ma
teriālu (asiņu, audu, šūnu un orgānu)
inspekciju programmas (Common
European SoHO Inspection Programme CESIP) ietvaros;
Eiropas zāļu aģentūru salīdzinošās
vērtēšanas (Benchmarking of European
Medicines Agencies – BEMA) ietvaros
tika vērtēta faktos balstītu lēmumu
pieņemšana un sadarbības efektivitāte
starp dažādām ZVA funkcijām (pie

“Auditu rezultātā tika secināts, ka Zāļu valsts
aģentūras inspektoru kompetence un nodaļas
ieviestā inspicēšanas prakse visās darbības
jomās atbilst Eiropas dalībvalstīm noteiktajiem
veiktspējas standartiem un nodrošina
līdzvērtīgu un harmonizētu attiecīgās jomas
prasību piemērošanu praksē

“

mēram, zāļu novērtēšana un reģis
trācija ar inspicēšanas funkcijām
– Labas ražošanas, izplatīšanas, farma
kovigilances un klīniskās prakses).
Auditu rezultātā tika secināts, ka Zāļu valsts
aģentūras inspektoru kompetence un nodaļas
ieviestā inspicēšanas prakse visās darbības
jomās atbilst Eiropas dalībvalstīm noteiktajiem
veiktspējas standartiem un nodrošina līdz
vērtīgu un harmonizētu attiecīgās jomas
prasību piemērošanu praksē.
2017. gadā Zāļu valsts aģentūra veica 25
zāļu ražošanas/importēšanas uzņēmumu pār

LABAS RAŽOŠANAS PRAKSES PĀRBAUDES
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baudes (inspekcijas) – pavisam šim darbam
bija nepieciešamas 75,5 cilvēkdienas. No šīm
pārbaudēm divi zāļu ražošanas uzņēmumi bija
valstī, kas neatrodas EEZ, četras inspekcijas bija
saistītas ar aktīvo vielu ražošanas pārbaudi,
viena inspekcija – ar jaunieviestās terapijas
zāļu ražošanas pārbaudi un viena inspekcija
veikta līguma laboratorijā. Kopumā tika
pārbaudīta 7 ķīmiski sintezētu vielu un vienas
bioloģiski ražotas aktīvās farmaceitiskās vielas
ražošana. Farmaceitiskās darbības atbilstības
novērtēšanas nodaļas darbinieki sadarbībā
ar Farmaceitiskās darbības uzņēmumu licen
cēšanas nodaļu veica izmaiņas 6 jau reģis
trētiem aktīvo vielu ražotājiem, importētājiem
un izplatītājiem. Inspekcijās ražošanas uzņē
mumos tika paņemti 13 produktu (zāļu) pa
raugi testēšanai un 8 marķējumu paraugi to
atbilstības pārbaudei. Papildus veiktas divas
dokumentu izvērtēšanas inspekcijas saistībā
ar jauna līguma ražotāja vai laboratorijas un
jaunas trešās valsts ražotnes (zāļu importam)
iekļaušanu licencē. No veiktajām inspekcijām
septiņas bija neplānotas.

kas atrodas ārpus ES vai EEZ, 2017. gadā tika
izsniegti 218 produktu sertifikāti un 30 brīvās
tirdzniecības sertifikāti.

Pārskata gadā zāļu ražošanas/importēšanas
uzņēmumiem tika izsniegti 22 labas ražošanas
prakses sertifikāti. Pēc Latvijas zāļu ražotāju
un lieltirgotavu lūguma, lai veicinātu Latvijā
ražoto zāļu eksportu un reģistrāciju valstīs,

2017. gadā tika izvērtēts 21 pieteikums
cilvēka orgānu, audu un šūnu izmantošanas
darbību atbilstības novērtēšanai:

2017. gadā noslēgtā līguma ar Pārtikas un
veterināro dienestu (PVD) sadarbības ietvaros
PVD eksperts piedalījās kā novērotājs trīs ZVA
veiktās Labas ražošanas prakses inspekcijās.
2017. gadā notika 36 zāļu lieltirgotavu
atbilstības novērtēšanas, t.sk. 22 bija saistītas
ar jaunu licenču zāļu lieltirgotavas darbībai
izsniegšanu vai pārreģistrēšanu, kā arī 14
zāļu lieltirgotavu labas izplatīšanas prakses
pārbaudes, veikta arī viena dokumentācijas
izvērtēšanas inspekcija saistībā ar zāļu liel
tirgotavas licences pārreģistrēšanu. Kopā šo
pārbaužu veikšanai bija nepieciešamas 55,5
cilvēkdienas. 2017. gadā zāļu vairumtirgo
tājiem tika izsniegti 16 labas izplatīšanas
prakses sertifikāti.

SOHO (CILVĒKA IZCELSMES MATERIĀLS)
ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANA UN
UZRAUDZĪBAS PĀRBAUDES

u

20 audu centros, tai skaitā 14 saistībā ar

LABAS IZPLATĪŠANAS PRAKSES PĀRBAUDES
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darbību izmaiņām;
u

viens saistībā ar augstskolas darbību
izmaiņām.

2017. gadā izsniegtas 17 Audu un šūnu
izmantošanas atļaujas audu centriem un viena
- augstskolai, tai skaitā 14 atļaujas saistībā
ar darbības izmaiņām. Viena Audu un šūnu
izmantošanas atļauja anulēta pēc iestādes
lūguma, divas administratīvās lietas par Audu
un šūnu izmantošanas atļaujas izsniegšanu
izbeigtas.
2017. gadā tika izskatīti arī divi pieteikumi
jauna asins kabineta atbilstības novērtēšanai
un sertifikāta saņemšanai, izsniegts viens jauns
atbilstības sertifikāts asins kabinetam.
Pārskata gadā pēc darbību atbilstības uz
raudzības pārbaudēm izsniegts arī atbilstības
sertifikāts Valsts asins donoru centram, 4
atbilstības sertifikāti asins sa
gatavošanas
nodaļām un 18 asins kabinetiem, kuriem ie
priekšējā periodā bija izsniegti atbilstības
sertifikāti uz noteiktu laiku.
2017. gadā veiktas 7 cilvēka asiņu un
asins komponentu sagatavošanas iestāžu
atbilstības uzraudzības un 22 ārstniecības
iestāžu asins kabinetu pārbaudes, tai skaitā 20
darbību atbilstības uzraudzībai; veikta Latvijas
Transplantācijas centra darbību atbilstības
uzraudzības pārbaude, viena atbilstības
uzraudzības pārbaude augstskolā, kā arī 17

pārbaudes audu/ šūnu ieguves vietās un audu
centros, tai skaitā 4 pārbaudes saistībā ar
darbības izmaiņām un 6 audu centru darbību
atbilstības uzraudzības nodrošināšanai, to
starp īstenojot procedūras hemovigilances un
biovigilances pārraudzībai.
Nodaļas speciālisti sagatavoja ikgadējos
pār
skata ziņojumus Eiropas Komisijai par
nopietnām blaknēm un nopietniem ne
vēlamiem notikumiem asiņu, audu un šūnu
jomās, apkopoja un precizēja audu centru
iesniegtos datus EUROCET pārskatiem par
audu un šūnu izmantošanu, kā arī sagatavoja
informāciju aptaujām Vienotās rīcības projekta
VISTART ietvaros, Eiropas Komisijas Veselības
un pārtikas drošības ģenerāldirektorāta (DGSANTE) aptaujai par asiņu, audu un šūnu
regulējuma novērtējumu). Nodaļas eksperti
aktīvi izvērtēja un komentēja Veselības mi
nistrijas sagatavoto grozījumu projektu jaunās
ES direktīvas asiņu jomā prasību pārņemšanai
saistībā ar Labas prakses pamatnostādnēm
(t.sk. “Labās prakses pamat
nostādņu asins
sagatavotājiestādēm” tulkojuma saskaņošanā
sadarbībā ar Valsts valodas centru (VVC) un
VM), kā arī pārliecinājās par ārstniecības iestāžu
izpratni par Vienotā Eiropas koda piemērošanu
audiem un šūnām un koda sekvenču izveides
principu atbilstību prasībām.

Zāļu valsts aģentūra
2017. gadā izsniedza

218

Farmacieitiskā produkta
sertifikātus un

30

Brīvās tirdzniecības
sertifikātus Latvijas
ražotājiem

Nodaļas eksperti nodrošināja informācijas
pārbaudi un nepieciešamības gadījumā sa
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dar
bību ar Veselības inspekciju saistībā ar
ZVA saņemto informāciju par iespējamām
neatļautām darbībām audu un šūnu jomā.
Sadarbībā ar IT speciālistiem izveidota sada
ļa ZVA tīmekļa vietnē saistībā ar informāciju par
Vienotā Eiropas koda piemērošanu audiem un
šūnām, kā arī nodrošināta iespēja ārstniecības
iestādēm iesniegt Steidzamos paziņojumus
par nopietnām blaknēm un nevēlamiem
notikumiem saistībā ar asiņu, audu un šūnu
un orgānu izmantošanu tiešsaistē. Tiešsaistes
ziņošana hemovigilances jomā tika prezentēta
Transfuziologu asociācijas sēdē, kurā piedalījās
Valsts asins donoru centra, ārstniecības iestāžu
asins sagatavošanas nodaļu un asins kabinetu
atbildīgie darbinieki.
Nodaļas darbinieki nodrošināja ZVA pār
stāvību Eiropas zāļu aģentūras (EMA) Labas

ražošanas prakses un labas izplatīšanas prak
ses inspektoru darba grupā, Farmaceitisko
inspekciju sadarbības shēmas (PIC/S) akti
vitātēs, Vienotās rīcības projektu ietvaros
organizētajās apmācībās (ARTHIQS un
VISTART) un darba grupu sanāksmēs
(VISTART), kā arī Eiropas Komisijas Veselības
un pārtikas drošības ģenerāldirektorāta (DGSANTE) organizētajās darba grupās par cilvēka
asinīm un asins komponentiem, audiem,
šūnām un orgāniem.
Vienotās rīcības projekta (VISTART) 9. darba
sadaļas ietvaros FDANN notika pirmais audu,
šūnu un asiņu jomas atbilstības novērtēšanas
un uzraudzības inspektorāta audits, ko veica
projekta 9. darba sadaļas koordinatora Īrijas
kompetentās iestādes audu, šūnu un asiņu
jomā (HPRA) pārstāvji.

CILVĒKA ORGĀNU, AUDU UN ŠŪNU IZMANTOŠANAS PĀRBAUDES
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3. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA
Zāļu valsts aģentūra ir Eiropas valstu
zāļu aģentūru tīkla dalībniece, un aģentūras
funkciju un uzdevumu veiksmīga realizācija
ir cieši saistīta ar dalību vienotā Eiropas zāļu
aģentūru tīklā – sadarbojoties EMA, Eiropas
Komisijai un vairāk nekā 47 farmācijas jomu
regulējošām iestādēm Eiropas Ekonomikas
zonā. Šis sadarbības tīkls sniedz pieeju
plašam ekspertu lokam, ļaujot tai nodrošināt
labāko iespējamo zinātnisko ekspertīzi zāļu
regulatorai videi Eiropas Savienībā. Nacio
nālo valstu eksperti piedalās EMA darbā kā
dalībnieki darba grupās un zinātnisko padom
devēju grupās, kā arī zinātniskajās komitejās.
Lai spētu pilnvērtīgi iesaistīties Eiropas
kopējās darba procedūrās, kas Latvijas
aģentūrai ir papildu atbildība un pienākums,
nenoliedzami ir nepieciešami kvalificēti
cilvēkresursi, kā arī finanšu resursi. ZVA
darbinieki 2017. gadā ir bijuši iesaistīti
sadarbībā ar ES Komisiju un Padomes darba
grupām, Eiropas Komisijas Veselības un
pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorātu DG
SANTE, PVO, The Uppsala Monitoring Centre
(UMC), Eiropas Farmakopejas komiteju,
PIC/S, European Directorate for the Quality
of Medicines&Healthcare (EDQM), kā arī citos
sadarbības virzienos.
Pārskata gadā aģentūras ekspertu aktivitāte
starptautiskās procedūrās ir bijusi lielāka,
salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 2017. gadā
Latvija ir piedalījusies Eiropas Zāļu aģentūras
Cilvēkiem paredzēto zāļu zinātniskajā komitejā
(CHMP), izvērtējot astoņas centrālās zāļu
reģistrācijas procedūras. Trijās no tām Zāļu
valsts aģentūrai bija profesionālas uzraudzības
(PeeR Review) funkcija, trijās procedūrās Zāļu
valsts aģentūra bija galvenais ziņotājs un divās
procedūrās līdzziņotājs. Latvija 2017. gadā
ir piedalījusies vienā centrāli reģistrētu zāļu
pārvērtēšanas procedūrā kā galvenais PRAC
ziņotājs. Latvija ir bijusi vadošā valsts četru
aktīvo vielu periodisko drošuma ziņojumu
vienotās izvērtēšanas (PSUR SA) procedūrās.
Zāļu reģistrācijas departamenta eksperti kopā
26

“2017. gadā darbu uzsāka HMA/EMA darba
grupa reģistrēto zāļu pieejamības jautājumos,
kurā piedalījās arī Zāļu valsts aģentūras
pārstāvis. Lai veicinātu zāļu labāku pieejamību
Eiropas Savienībā, darba grupa strādā šādos
virzienos:
• reģistrēto zāļu, kas noteiktu apsvērumu
dēļ nav laistas tirgū, vai iepriekš bijušas
tirgū, bet šobrīd vairs nav, pieejamības
uzlabošana;
• reģistrēto un tirgū esošo zāļu piegādes
ķēžu pārtraukumi

“

ar ārštata ekspertiem ir aktīvi piedalījušies
Augu izcelsmes zāļu komitejas darbā. 2017.
gadā tika veikta Kopienas monogrāfijas augu
izcelsmes monogrāfijas izvērtēšana.
Zāļu valsts aģentūra 2017. gadā iesaistījās
Igaunijas zāļu aģentūras novērtēšanas auditā
Eiropas Savienības dalībvalstu kopīgās audita
programmas (JAP) ietvaros,
piedaloties
ASV pārtikas un zāļu pārvaldes pārstāvjiem
(FDA), par ZVA organizēto procesu un veikto
praktisko darbību (inspekciju) atbilstību
starptautiskajām prasībām zāļu ražošanas
un zāļu izplatīšanas labas prakses atbilstības
novērtēšanā.
2017. gadā Zāļu valsts aģentūras vadība
piedalījās arī EMA Padomes sanāksmēs, kuru
darba kārtībā bija EMA iesaiste starptautiskos
projektos, tādos kā Inovatīvu zāļu iniciatīvā
(Innovative Medicines Initiative). Šī projekta
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mērķis ir paātrināt labāku un drošāku zāļu
izstrādi pacientiem, informācijas apmaiņa
saistībā ar ES vienota klīnisko pētījumu portāla
un datubāzes izveidi, datu apkopošana zāļu
drošuma uzraudzības sistēmas ietvaros un citi
būtiski jautājumi.
2017. gadā darbu uzsāka HMA/EMA darba
grupa reģistrēto zāļu pieejamības jautājumos
(Task Force on Availability of Authorised
Medicines for Human and Veterinary Use (TF
AAM)), kurā piedalījās arī Zāļu valsts aģentūras
pārstāvis. Lai veicinātu zāļu labāku pieejamību
Eiropas Savienībā, darba grupa strādā šādos
virzienos:
u

reģistrēto zāļu, kas noteiktu apsvērumu
dēļ nav laistas tirgū, vai iepriekš bijušas
tirgū, bet šobrīd vairs nav, pieejamības
uzlabošana;

u

reģistrēto un tirgū esošo zāļu piegādes
ķēžu pārtraukumi.

Jau vairākus gadus ZVA ir iesaistīta
sadarbībā par medicīnisko ierīču un asiņu un
to komponentu, audu un šūnu uzraudzību.
ZVA ir kompetentā institūcija Latvijā attiecībā
uz medicīnisko ierīču paziņošanu, klīniskās
izpētes atļauju izsniegšanu un lietošanas
drošuma uzraudzību. ZVA atbildīgie spe
ciālisti regulāri apmeklē Eiropas nacionālo
medicīnisko ierīču kompetento institūciju pār
stāvju sanāksmes. Tiek nodrošināta līdzdalība
Competent Authorities for Medical Devices
(CAMD), Central Management Committee (CMC)
sanāksmēs.

ZVA ir saistošs sadarbības līgums ar
Igaunijas un Lietuvas zāļu aģentūrām, kas
veicina ciešāku sadarbību starp Baltijas valstu
zāļu aģentūrām zāļu regulatoro jautājumu
jomā. 2017. gadā ieplānotā trīspusējā sanāk
sme, kuras organizēšanu uzņēmās Igaunijas
zāļu aģentūra, tika pārcelta, un tā notiks 2018.
gadā.
2017. gadā Zaļu valsts aģentūrā notika
vairākas starptautisku auditoru vizītes, kas
ļāvušas gūt pieredzi un vienlaikus sniegt
ieguldījumu labās prakses pārņemšanā un
nodošanā starptautiski:
u

EMA un FDA Eiropas Savienības da
lībvalstu kopīgās audita programmas
JAP audits par ZVA procesu un prak
tiskā darba (inspekciju) atbilstību
starptautiskajām prasībām zāļu ra
žošanas un zāļu izplatīšanas labās
prakses novērtēšanā;

u

Eiropas Komisijas VISTART projekta
audits par regulatorās darbības at
bilstību prasībām cilvēka audu un
šūnu ieguves un izmantošanas vietu
atbilstības novērtēšanā;

u

Eiropas zāļu aģentūru IV savstarpējās
novērtēšanas ietvaros (Benchmarking
of European Medicine Agencies) veik
ta visaptveroša ZVA darbības no
vērtēšana, kā spēcīgo pusi iz
ceļot
sadarbību ar Baltijas valstu kom
pe
tentajām iestādēm.

BEMA IV auditoru vizīte Zāļu valsts aģentūrā 2017. gada septembrī
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4. ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRAS
VISPĀRĒJĀ PĀRVALDĪBA
Zāļu valsts aģentūra 2017. gadā izstrādāja
jaunu vidēja termiņa darbības stratēģiju
2017.-2019. gadam. Tā izstrādāta saskaņā ar
nacionāli izvirzītajām prioritātēm un mērķiem
sabiedrības veselības nodrošināšanā, kā arī
starptautiskajām prioritātēm, kas cita starpā ir
atspoguļotas Eiropas valstu zāļu aģentūru tīkla
stratēģijā un daudzgadu darbības plānā 2016.
- 2020. gadam.
Stratēģijā akcentēts – lai turpinātu piln
veidot un ilgtermiņā nodrošināt Latvijas sa
biedrības veselībai kvalitatīvus pakalpojumus,
2017.–2019. gadam tiek plānoti sekojoši
darbības virzieni:
u

pakalpojumu virziens, ar mērķi no
drošināt kvalitatīvu ZVA deleģēto
funkciju izpildi, veicinot efektīvu, drošu
un kvalitatīvu ārstniecības līdzekļu
un citu veselības aprūpē izmantoto
produktu pieejamību Latvijas tirgū;

u

sadarbības un informācijas virziens ar
mērķi veicināt efektīvu mijiedarbību
starp aģentūru un tās pakalpojumos
un sadarbībā ieinteresētajam pusēm;

u

ilgtspējīgas aģentūras attīstības vir
ziens ar mērķi turpināt attīstīt ZVA
par zināšanu pārneses centru, reali
zējot atbildīgu zināšanu pārvaldību un
pilnveidojot orga
nizācijas mācīšanās
procesu, lai ilgtermiņā nodrošinātu
deleģēto funkciju un pakalpojumu
augstu kvalitāti.

4.1. JURIDISKAIS
NODROŠINĀJUMS UN
NORMATĪVO AKTU IZSTRĀDE
Zāļu valsts aģentūras Juridiskās nodaļas
darbības mērķis ir uzlabot un veicināt
administratīvā procesa ievērošanu un izpildi
iestādē, lai Zāļu valsts aģentūras pieņemtie
28

lēmumi būtu izsvērti, tiesiski un atbilstu
normatīvo aktu prasībām, kā arī nodrošināt
aģentūras interešu aizstāvību tiesās, tā
dējādi nepieciešamības gadījumā atkārtoti
apstiprinot administratīvā procesa ietvaros
pieņemto Zāļu valsts aģentūras lēmumu
tiesiskumu. 2017. gadā tikai astoņi no visiem
aģentūras pieņemtajiem lēmumiem tika
apstrīdēti Veselības ministrijā un neviens no
pārsūdzētajiem lēmumiem netika atcelts.
Tas nozīmē, ka atcelto lēmumu īpatsvars pret
pieņemtajiem lēmumiem ir 0.
Zāļu valsts aģentūra 2017. gadā sadarbībā
ar Veselības ministriju izstrādāja grozījumus
vairākiem normatīvajiem aktiem, kuri 2017.
gadā arī tika pieņemti Ministru kabinetā,
piemēram:

a pakalpojumu
virziens;

a sadarbības un
informācijas
virziens;

a ilgtspējīgas
aģentūras
attīstības virziens

u
Ministru kabineta 2017. gada 17.
janvāra Grozījumi Ministru kabineta 2013.
gada 25. jūnija noteikumos Nr.344 ”Aktīvo
vielu importēšanas un izplatīšanas kārtība”,
kas stājušies spēkā 2017. gada 1. martā, un
papildina noteikumu prasības ar atsaucēm
uz Eiropas Savienības pamatnostādnēm par
aktīvo vielu labu ražošanas un labu izplatīšanas
praksi.
u
Ministru kabineta 2017. gada 14.
marta Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada
22. oktobra noteikumos Nr. 1176 „Cilvēka audu
un šūnu izmantošanas kārtība”, kas stājušies
spēkā 2017. gada 29. aprīlī. Noteikumu
grozījumu projekts tika izstrādāts, lai pārņemtu
nacionālajos normatīvajos aktos Komisijas
2015. gada 8. aprīļa Direktīvas 2015/565 ar
ko groza Direktīvu 2006/86/EK attiecībā uz
noteiktām tehniskām prasībām cilvēka audu
un šūnu kodēšanai, un Komisijas 2015. gada
8. aprīļa Direktīvas 2015/566 ar ko īsteno
Direktīvu 2004/23/EK attiecībā uz procedūrām,
ar kurām pārbauda importētu audu un šūnu
līdzvērtīgus kvalitātes un drošības standartus,
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prasības par vienoto Eiropas kodu, audu un
šūnu importu un eksportu.
Sadarbojoties Veselības ministrijai
ar Zāļu valsts aģentūru tika izstrādāti pilnīgi
jauni noteikumi medicīnisko ierīču jomā,
kas 2017. gada 28. novembrī ir izskatīti un
pieņemti Ministru kabinetā – noteikumi
Nr. 689 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, at
bilstības novērtēšanas, izplatīšanas, eks
plua
tācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”
un ar tiem saistītie Ministru kabineta 2017.
gada 28. novembra noteikumi Nr. 690
“Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17.
septembra noteikumos Nr. 873 “Zāļu valsts
aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis”.
Iepriekš minētie noteikumi stājās spēkā 2017.
gada 1. decembrī. Saskaņā ar pieņemtajiem
noteikumiem Zāļu valsts aģentūrai pēc ra
žotāju, kuru komercdarbības vieta ir reģistrēta
Latvijas Republikā, pieprasījuma ir tiesības
izsniegt Brīvās tirdzniecības sertifikātu
medicīniskajām ierīcēm, jo preču brīvu tirdz
niecību apliecinoši sertifikāti tiek pieprasīti
daudzās valstīs, un tie pēc būtības apliecina, ka
attiecīgie produkti ir atļauti brīvai tirdzniecībai
Latvijā, kā arī noteikumi paredz Latvijas
medicīnisko ierīču ražotāju reģistrāciju. Tāpat
ar jaunajiem noteikumiem tika optimizētas
vairākas Zāļu valsts aģentūras funkcijas:
aģentūrai vairs nav jāvērtē Latvijā ražotu
zemākā riska medicīnisko ierīču tehniskā
dokumentācija pirms ierīces laišanas tirgū,
kā arī tiek vērtēta tikai atbilstība medicīnisko
u

ierīču definīcijai un dokumentācijas pārbaude
tiek veikta tirgus uzraudzības ietvaros.
Ārstniecības iestādēm turpmāk vairs nav
nepieciešams paziņot aģentūrai par ierīcēm,
kuras tās iegādājušās no izplatītājiem Latvijā.
Šo informāciju ir pienākums uzkrāt un sniegt
Zāļu valsts aģentūrai vigilances gadījumu
ietvaros.

4.2. PERSONĀLA VADĪBA
Personāla vadības funkcijas Zāļu valsts
aģentūrā veic Administratīvo resursu vadības
un dokumentu pārvaldības nodaļa, risinot
personāla vadības jautājumus, nodrošinot
personāla piesaistes, atlases, vērtēšanas un
attīstības darba procesus, kā arī kārtojot ar
personāla jautājumiem saistītos dokumentus.
2017. gadā nogalē aģentūrā faktiski strā
dāja 136 ierēdņi un darbinieki, kopumā
civildienesta un darba tiesiskajās attiecībās bija
145 strādājošie. Attēlā redzamas strādājošo
skaita izmaiņas laikā no 2011. gada līdz 2017.
gadam, savukārt nākamajā attēlā – darbinieku
sadalījums pēc vecuma un dzimuma grupām.
2017. gadā darbu aģentūrā uzsāka 6 jauni
darbinieki (3 ierēdņi un 3 darbinieki), savukārt
civildienesta vai darba tiesiskās attiecības
izbeigtas ar 12 strādājošajiem (6 ierēdņi un 6
darbinieki). Detalizēta informācija par civil
dienesta vai darba attiecību izbeigšanas ie
mesliem redzama tabulā.

FAKTISKI STRĀDĀJOŠO SKAITA IZMAIŅAS NO 2011. LĪDZ 2017. GADAM
138
137
136

136
135

135

133

2011

2012
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DARBINIEKU SADALĪJUMS PĒC VECUMA UN DZIMUMA 2017. GADĀ
100%
92%

92%

86%

84%
74%

26%
16%
8%

14%

8%
0%

līdz 30

31-40

41-50
sievietes (%)

Vidējais personāla mainības rādītājs
2017. gadā bija 9% (personāla mainība
= atlaisto darbinieku skaits noteiktā laika
periodā /vidējais darbinieku skaits noteiktā
laika periodā), kas atbilst personāla stratēģijā
noteiktajam un salīdzinājumā ar iepriekšējo
gadu ir samazinājies par 1%. Lai arī personāla
mainība nav ļoti augsta, realizējot dažādus
personāla vadības procesus un domājot par
personāla attīstību, ir nepieciešams pievērst

61 un vairāk

51-60

KOPĀ

vīrieši (%)

uzmanību jautājumiem, kas saistīti ar jauno
darbinieku iekļaušanu kolektīvā, jaunu amata
pienākumu apguvi, profesionālo un personīgo
kompetenču paaugstināšanu, mācībām un
savstarpēju zināšanu pārmantošanu.
Veiksmīgai funkciju izpildei aģentūrai
nepieciešami izglītoti, kompetenti un augsti
kvalificēti speciālisti. Strādājošo sadalījums
pēc izglītības līmeņa ir redzams nākamajā
attēlā. Kopējais Zāļu valsts aģentūrā strādājošo

TABULA. CIVILDIENESTA UN DARBA ATTIECĪBU IZBEIGŠANAS IEMESLI

Civildienesta vai darba tiesisko attiecību
pārtraukšanas iemesli

Pamats

Skaits

Darbinieka uzteikums

Darba likuma
100. pants

4

Darbinieka un darba devēja vienošanās

Darba likuma
114. panta

1

Darba likuma 101. panta
(1) punkta 9) apakšpunkts

1

Valsts civildienesta likuma 41.
panta 1) punkta “a” apakšpunkts

5

Valsts civildienesta likuma
37. panta (1) punkts

1

Darba devēja uzteikums sakarā ar
darbinieku skaita samazināšanu
Pēc paša vēlēšanās
Pārcelšana citā amatā citā iestādē, ja ierēdņa
amata pienākumu izpildei nepieciešams ierēdnis, kuram ir
īpaša kvalifikācija vai pieredze
30
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DARBINIEKU SADALĪJUMS PĒC IZGLĪTĪBAS
Augstākā
(Maģistra grāds)

37%
Augstākā

Vispārējā
vidējā izglītība

47%
8%
136
darbinieki

5%
3%

izglītības līmenis ir augsts – 127 darbiniekiem

Vidējā profesionālā
vai 1., 2.līmeņa
augstākā izglītība
Augstākā
(doktora grāds)

procesā identificētajām mācību vajadzībām,
2017. gadā aģentūras darbinieki kvalifikācijas
paaugstināšanas nolūkā ir piedalījušies 903
mācību pasākumos, tai skaitā starptautisku
organizāciju rīkotos semināros, konferencēs un
forumos (51). Personāla attīstības pasākumu
pēdējo gadu statistiskie rādītāji atspoguļoti
nākamajā attēlā.

jeb 88 % ir augstākā izglītība, no tiem pieci ir
ieguvuši doktora grādu.
Viens no aģentūras personāla politikas
pamatprincipiem ir strādājošo motivēšana
kvalifikācijas celšanai. Lai to īstenotu, balstoties
uz personāla darba izpildes novērtēšanas
PERSONĀLA KVALIFIKĀCIJAS CELŠANA NO 2011. GADA LĪDZ 2017. GADAM

903

51

325

162

464

439

67

65

2015

2016

302

181
51

70

2013

2014

57
52

2011

2012

Kvalifikācijas celšanas kursi
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Starptautisku organizāciju rīkoti semināri, konferences
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Eiropas valstu zāļu aģentūru un citu no
zares kompetento institūciju darbiniekiem
organizētā mācību procesa pārvaldības
automatizācijai Eiropas Zāļu aģentūras Mācību
centrs ieviesa Mācību pārvaldības sistēmu (EU
NTC LMS). 2017. gadā aģentūras darbinieki
piedalījušies 44 EU NTC LMS organizētajās
apmācībās. Līdz ar EU NTC LMS kā vienotas
mācību platformas ieviešanu ievērojami
palielinājies neklātienes apmācību (vebināru)
īpatsvars – 2017. gadā 34 neklātienes mācību
kursos piedalījušies 68 aģentūras darbinieki.
Gatavojies Eiropas zāļu aģentūru savstar
pējās salīdzināšanas novērtēšanai (BEMA
IV), aģentūra nodrošināja angļu valodas
nodarbības 17 darbiniekiem.
Sadarbībā ar Latvijas Universitāti aģentūra
organizēja speciālu mācību kursu Medicīnas
fakultātes profesora p.i. L.Civjānes vadībā
tēmas “Pētījumu statistiskās un zinātniskās
izvērtēšanas pamatprincipi un novērtējuma
ziņojumu sagatavošana” ietvaros, šo kursu
bija iespēja apgūt ne tikai aģentūras, bet arī
Veselības ministrijas, Valsts asinsdonoru centra,
Valsts sporta medicīnas centra, Nacionālā
veselības dienesta darbiniekiem.
2017. gadā pilnveidota Aģentūras darbi
nieku apmeklēto mācību pasākumu uzskaites
sistēma, izveidota jauna pārskata tabula, kurā
darbiniekiem un struktūrvienību vadītājiem
pastāvīgi pieejama aktuālā informācija.
Sākot ar 2017. gadu mācību pārskatā tiek
iekļautas arī Zāļu valsts aģentūras organizētās
iekšējās mācības, t.sk. jauno darbinieku
mācības mentora vadībā, iekšējie semināri
un prezentācijas par aktualitātēm nozarē vai
darba organizācijā.
Ņemot vērā aģentūras ekspertu zināšanas
un kvalifikāciju, kā arī pamatojoties uz
aģentūras un Eiropas institūciju noslēgtajiem
sadarbības līgumiem, 2017. gadā 38 eksperti
un 5 atbalsta darbinieki ir piedalījušies
Eiropas institūciju deleģētu uzdevumu
izpildē – aģentūra saņēmusi finanšu līdzekļus
pēc 7 kvalitatīvi un savlaicīgi pabeigtām
procedūrām.
32
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4.3. INTEGRĒTĀ PĀRVALDĪBAS
SISTĒMA UN AUDITI
2017. gadā ZVA pārvaldības sistēmas
darbības atbilstības uzraudzība tika vērtēta
8 ārējos auditos, kā arī Eiropas zāļu aģentūru
savstarpējās novērtēšanas ietvaros un no
Pasaules Veselības organizācijas puses. ZVA
pārvaldības sistēma tika atzīta par ārējām un
iekšējām prasībām atbilstošu.
2017. gada jūnijā Eiropas zāļu aģentūra,
piedaloties ASV Pārtikas un zāļu pārvaldes
pārstāvjiem (FDA), Eiropas Savienības dalīb
valstu kopīgās audita programmas (JAP)
ietvaros veica auditu par ZVA organizēto
procesu un veikto praktisko darbību (ins
pekciju) atbilstību starptautiskajām prasībām
zāļu ražošanas un zāļu izplatīšanas labas
prakses atbilstības novērtēšanā.
2017. gada augustā Eiropas Komisijas
VISTART projekta ietvaros, izstrādājot audita
programmu EEZ dalībvalstīm par tajās
uzturētās regulatorās darbības atbilstību
prasībām cilvēka audu un šūnu ieguves un
izmantošanas vietu atbilstības novērtēšanā,
ZVA tika veikts ārējais audits, kas vienlaicīgi
bija arī pirmais savstarpējais ES starpvalstu
audits šajā jomā. Audita gaitā gūtā pieredze
tiks piemērota jaunas starptautiskas audita
sistēmas izveidē un auditoru apmācībās.

“Kā nozīmīgs notikums ir atzīmējams PVO
veiktais aģentūras darbības izvērtējums,
pēc kura 2017. gada septembrī tika saņemts
apstiprinājums ZVA atbilstībai izvirzītajām
prasībām un iekļaušanai PVO zāļu kvalitātes
sertifikācijas sistēmā attiecībā uz to
farmaceitisko produktu kvalitāti, kuri ir apritē
starptautiskajā tirdzniecībā

“

ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA
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Veselības ministrija gada laikā auditēja ZVA
šādās jomās:
u finanšu pārvaldības organizēšana;
u zāļu reģistrācijas procesa organizēšana
un pārvaldība;
u valsts pārvaldes pakalpojumu snieg
šanas organizēšana un pārvaldība.
Savukārt, lai noteiktu atbilstību ISO stan
dartu sertifikācijas un akreditācijas uzturēša
nas prasībām, ZVA vadības, pamatdarbības un
atbalsta procesu organizēšana un pārvaldība
tika vērtēta 3 ārējo auditu ietvaros šādās jo
mās:
u ISO 9001:2015 “Kvalitātes pārvaldības
sistēmas”;
u ISO 27001:2013 „Informācijas tehno
loģijas. Drošības tehnikas. Informācijas
drošības vadības sistēmas”;
u ISO/IEC 17025:2005 “Testēšanas un ka
librēšanas laboratoriju kompetences
vispārīgās prasības” (zāļu ekspertīzes
laboratorijai par fizikālo un ķīmisko
testēšanu zālēm, farmaceitiski aktīvām
vielām, palīgvielām, kā arī aptiekās
sagatavotajam attīrītam ūdenim);
un atzīta par atbilstošu standartos iz
virzītajām prasībām.
2017. gada septembrī Eiropas zāļu aģen
tūru IV savstarpējās novērtēšanas ietva
ros
(Benchmarking of European Medicine Agencies
jeb BEMA IV) tika veikta visaptveroša ZVA
darbības novērtēšana (pārvaldības sistēmas un
pamatdarbības funkciju atbilstība normatīvo
aktu, vadlīniju, standartu un labas prakses
prasībām), atzīstot to par atbilstošu, un kā
spēcīgo pusi izceļot sadarbību ar Baltijas valstu
kompetentajām iestādēm.
Kā nozīmīgs notikums ir atzīmējams PVO
veiktais aģentūras darbības izvērtējums,
pēc kura 2017. gada septembrī tika saņemts
apstiprinājums ZVA atbilstībai izvirzītajām
prasībām un iekļaušanai PVO zāļu kvalitātes
sertifikācijas sistēmā attiecībā uz to farma
ceitisko produktu kvalitāti, kuri ir apritē
starp
tautiskajā tirdzniecībā. Apliecinājums
ir vērtējams kā augstākais novērtējums ZVA
va
dības un darbinieku ilggadējam darbam
Latvijā, izveidojot un uzturot starptautiskajām
prasībām atbilstošu sistēmu zāļu ražošanas
labas prakses atbilstības novērtēšanai.
ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA

4.4. INFORMĀCIJAS
TEHNOLOĢIJAS
2017. gadā tika turpināts darbs ZVA
informācijas sistēmu un informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju (IKT) risinājumu
attīstības un pilnveidošanas, pieejamības
un pārvaldības uzlabošanas jomā, tika
paplašināta IKT infrastruktūra, integrējot
tajā jaunas tehniskās iekārtas, uzsākta jaunu
biznesa analītikas rīku izmantošana ar datu
vizualizācijas iespējām. Tika ieviests jauns IKT
risinājums drošai elektroniskās informācijas un
datu apstrādei un apmaiņai ar partneriem ārpus
aģentūras, t.sk. aģentūras ārštata ekspertiem.
Informācijas sistēmās ZVAIS un LATMED
tika pilnveidoti informācijas atlases un
apstrādes algoritmi, kā arī veikti uzlabojumi
atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 28.
jūlija noteikumiem Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek
nodrošināta informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām
drošības prasībām”.
Veiktie uzlabojumi aģentūras tīmekļa vietnē
sniedz jaunas iespējas informācijas meklēšanai,
pieejamībai un uztveramībai. Aģentūras klien
tiem interneta vietnē nodrošināta iespēja ērti
un uzskatāmi iegūt informāciju no Latvijas
Zāļu reģistra par zāļu maksimālo cenu aptiekās,
atlasīt biolīdzīgas zāles, meklēt zāles pēc
slimību grupas, izmantojot ATĶ klasifikatoru,
dinamiski tiek attēlota aktuālā informācija par
zāļu reģistrācijas apliecības īpašniekiem un citi
klientu pieredzi atvieglojoši uzlabojumi, tajā
skaitā ir būtiski paātrināta Zāļu reģistra darbība.
Tāpat ir ieviests risinājums biovigilances ziņo
jumu nosūtīšanai Zāļu valsts aģentūrai elek
troniski – izveidotas formas ziņošanai par
bio
vi
gilances blaknēm un nevēlamajiem no
tikumiem, kā arī pilnveidotas pacientu un ārst
niecības personu farmakovigilances ziņojumu
formas. Aģentūras interneta viet
nē vai
rākas
reizes dienā tiek aktualizēta infor
mā
ci
ja par
farmaceitiskās darbības komersantu iesniegu
miem un aģentūras pieņemtajiem lēmumiem.
2017. gadā tika veikts IS drošības au
dits, realizēti pasākumi identificēto risku ma
zināšanai, kā arī veikta darbinieku ap
mācība
IT drošības jautājumos, abonēts risinā
jums
pašapmācībai un zināšanu pārbaudei IKT dro
šības jomā.
33
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2017. gadā arī turpinājās sadarbība elek
troniskas informācijas apmaiņā ar dažādām
Eiropas institūcijām, citu valstu kompetentām
iestādēm, izmantojot kopējos IKT risinājumus,
piemēram, tādus kā Eiropas klīnisko pētījumu
datu bāzi EudraCT, drošu e-pastu EudraMail
un datu apmaiņas sistēmu Eudralink, farma
kovigilances sistēmu EudraVigilance un da
tu analīzes sistēmu EVDAS, Eiropas medi
cīnisko ierīču datu bāzi EUDAMED, CTS
(Communication and Tracking system) risinā
jumu zāļu savstarpējas atzīšanas reģistrācijas
procedūrām, Eiropas kopējo zāļu reģistrācijas
dokumentācijas iesniegšanas portālu CESP
(Common European Submission Platform) u.tml.,
kā arī zāļu reģistrācijas centralizēto procedūru
dokumentācijas
repozitoriju
Common
Repository, periodiski atjaunojamo dro
šuma
ziņojumu repozitoriju PSUR Reporitory.
Turpinot realizēt ar Veselības ministrijas
22.07.2013 rīkojumu Nr.141 “Par VM un VM
padotības iestāžu informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju pārvaldības gal
veno uzdevumu
2013.-2015. gadam noteikšanu” (ar grozījumiem
- rīkojumi 18.12.2015. Nr. 189, 11.01.2017. Nr.13)
no
teiktos uzdevumus veselības nozares IKT
centralizācijai, tika uzturēta IKT infrastruktūra,
ko izmanto Veselības ministrija un piecas
ministrijas padotības iestādes, kā arī sniegts
atbalsts šo iestāžu IKT speciālistiem.

4.5. SAIMNIECISKĀ DARBĪBA
UN PUBLISKAIS IEPIRKUMS
Zāļu valsts aģentūras infrastruktūras un
iepirkumu nodrošināšanu veic Iepirkumu un
infrastruktūras nodrošinājuma nodaļa, kuras
darbības mērķis ir kompetences ietvaros radīt
priekšnoteikumus un apstākļus visu aģentūras
struktūrvienību sekmīgam darbam.
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“Veiktie uzlabojumi aģentūras tīmekļa vietnē
sniedz jaunas iespējas informācijas meklēšanai,
pieejamībai un uztveramībai. Būtiski paātrināta
Zāļu reģistra darbība

“

u

aģentūras autotransporta parka uztu
rēšana un tā pakalpojumu sniegšana;

u

aģentūras infrastruktūras (elektro
ap
gā
de, ūdensapgāde, kanalizācijas un
apkures sistēma, sakaru tīkls, ventilācijas
sistēma, apsardzes un uguns
drošības
signalizācija) nepārtrauktas darbības
nodrošināšana.

2017. gadā Zāļu valsts aģentūra izsludināja
13 iepirkuma procedūras, kā arī tika veikti
iepirkumi, kuriem, atbilstoši likumā noteiktajām
līgumcenām un citiem likumā paredzētajiem
izņēmuma gadījumiem, netiek piemērots
Publisko iepirkumu likuma regulējums.
Iepirkumu rezultātā tika noslēgti pie
gāžu, pakalpojumu un būvdarbu līgumi. No
zīmīgākie no tiem bija paredzēti informācijas
tehnoloģiju un infrastruktūras pamatfunkciju
nodrošināšanai:
u

ēku un teritorijas, Rīgā, Jersikas ielā 15
un nomāto telpu Rīgā, Daugavpils ielā
62/66 apsardzes nodrošināšana;

u

telpu noma biroja un arhīva vajadzībām;

u

Administratīvās ēkas ovālā korpusa
jumta konstrukcijas un tā seguma at
jaunošana un Administratīvās un arhīva
ēkas pakāpienu joslu izveides darbi;

u

ZVA teritorijas brauktuves daļas rekon
strukcija un Administratīvās un arhīva
ēku telpu pārbūves projekta realizācija;

ZVA Iepirkumu un infrastruktūras nodro
šinājuma nodaļas nozīmīgākās funkcijas:
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u

publisko iepirkumu organizēšana;

u

MS licenču noma;

u

mantisko vērtību pārvaldība un darba
aizsardzības pasākumu organizēšana;

u

IT infrastruktūras uzturēšana, pieeja
mības nodrošināšana;

u

aģentūras īpašumā esošo ēku kom
pleksu un teritoriju Jersikas ielā 15 un
citu nomāto īpašumu apsaimniekošana;

u

Disku masīva modernizēšana;

u

IS drošības pārbaude un konsultācijas
pakalpojumi.

ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA
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5. SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA UN
KOMUNIKĀCIJA
2017. gadā Zāļu valsts aģentūra tur
pināja paplašināt ārējās komunikācijas
aktivitāšu spektru un kanālus ar dažādiem
sadarbības partneriem, tādējādi sniedzot
neatkarīgu un objektīvu informāciju par
ZVA kompetencē esošiem jautājumiem.
Īpaša nozīme tika piešķirta komunikācijai ar
nozares profesionālajām asociācijām un citām
nevalstiskajām organizācijām, tajā pašā laikā
neaizmirstot arī par pacientu organizācijām un
valsts institūcijām.
Zāļu valsts aģentūras sabiedrības infor
mēšanas un komunikācijas aktivitātes 2017.
gadā tika veiktas saskaņā ar ”Zāļu valsts
aģentūras darbības stratēģiju 2017.–2019.
gadam”. Stratēģijā definētā sadarbības
un informācijas virziena mērķis ir veicināt
efektīvu mijiedarbību starp aģentūru un tās
pakalpojumos un sadarbībā ieinteresētajām
pusēm.
Kā viena no prioritātēm pārskata gadā bija
sniegt ieguldījumu sabiedrības izpratnē par
drošu, racionālu ārstniecības līdzekļu lietošanu
un veicināt veselības aprūpes profesionāļu
informētību par uzraudzības lomu kvalitātes,
drošuma un efektivitātes nodrošināšanā.

“Kā viena no prioritātēm pārskata gadā bija

sniegt ieguldījumu sabiedrības izpratnē par
drošu, racionālu ārstniecības līdzekļu lietošanu
un veicināt veselības aprūpes profesionāļu
informētību par uzraudzības lomu kvalitātes,
drošuma un efektivitātes nodrošināšanā

“

ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA

PUBLICITĀTE MEDIJOS
2017. gadā mediju pārstāvjiem tika
sagatavotas un izplatītas 45 dažādas preses
relīzes, kā arī tika sniegtas vairāk nekā 180
atbildes uz mediju, iedzīvotāju, nozares komer
santu un Veselības ministrijas un padotības
iestāžu jautājumiem.
Lai mērķtiecīgāk veiktu ārējās komu
nikācijas funkcijas, Zāļu valsts aģentūra 2017.
gadā īstenoja šādas informatīvās kampaņas:
2017. gada martā un aprīlī ZVA sadarbībā
ar biedrību “Veselības projekti Latvijai” īstenoja
informatīvu kampaņu “Kā nepārmaksāt par
zālēm?” nolūkā informēt iedzīvotājus par
iespējām no plašā zāļu klāsta izvēlēties
vairākas alternatīvas zāles ar to pašu aktīvo
vielu, bet atšķirīgu cenu. Ar informatīvu
materiālu palīdzību gan ārstiem, gan plašākai
sabiedrībai tika nodots vēstījums, kas ir
ģenēriskās jeb patentbrīvās zāles, kādas ir to
priekšrocības un vai tām var uzticēties? Zāļu
valsts aģentūra sagatavoja informatīvu bukletu
ārstiem “RACIONĀLA ZĀĻU IZVĒLE” un izplatīja
to nozares profesionāļiem. Tika izveidota in
formatīva vietne www.generiskaszales.lv, kur
elektroniski pieejama visa kampaņas infor
mācija.
No 2017. gada 21. līdz 24. novembrim
Latvijas Zāļu valsts aģentūra piedalījās Eiropas
mēroga kampaņas īstenošanā sociālajos
medijos – sniedza informāciju ne tikai
preses relīzēs, bet arī, izmantojot animācijas,
banerus un citus materiālus. Tā kā visās ES
dalībvalstīs ziņošana par blakusparādībām
nav pietiekami aktīva, kampaņas mērķis bija
informēt sabiedrību un veicināt ziņošanu.
Kampaņa notika Eiropas mēroga zāļu blakus
parādību informācijas nedēļas ietvaros, un tās
uzmanības centrā bija bezrecepšu zāles. Zāļu
35
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blakusparādību informācijas nedēļa radās
projekta par sadarbības stiprināšanu spēkā
esošās farmakovigilances sistēmas ietvaros
Eiropā (SCOPE) ietvaros. Viens no projekta
galvenajiem mērķiem ir vairot izpratni par
nacionālo valstu ziņošanas sistēmām par ie
spējamām zāļu blakusparādībām. Sociālo me
diju kampaņu atbalstīja arī Pasaules Veselības
organizācijas Upsalas Monitoringa centrs.
Informācijas uzskatāmākai sniegšanai 2017.
gadā tika sagatavotas un izplatītas piecas
infografikas:
”Kā iegādāties zāles gudrāk?”
”Kā patērējām zāles Latvijā 2016.gadā?”
”Nereģistrētas zāles: kas jāzina pacientam?”
”Zāļu cenas tuvplānā”
”Zāļu dzīves cikls”
Infografikas tika izplatītas medijiem, Zāļu
valsts aģentūras informatīvajā izdevumā
”Cito!”, publicētas mājaslapā www.zva.gov.lv,
aģentūras profilos sociālos tīklos ”Facebook”,
un ”Twitter”, kā arī izplatītas individuāli int
resentiem.
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Sekojot līdzi Eiropas un Latvijas nor
matīvajam zāļu jomas regulējumam un vēr
tējot informāciju par drošu zāļu lietošanu,
regulāri aktualizētas ziņas sociālajos tīklos Zāļu
valsts aģentūras profilos ”Facebook”, ”Twitter”,
”LinkedIn” un “Youtube” kanālā latviešu un
angļu valodā.
Zāļu valsts aģentūras komunikācijas akti
vitāšu rezultātā 2017. gadā dažādos me
dijos pavisam bija vairāki simti publikāciju,
kurās minēta aģentūra. Piemēram, ziņu
aģentūrā LETA pērn tika publicētas vairākas
ziņas, kurās minēts atslēgas vārds “Zāļu valsts
aģentūra” Ne visu ziņu iniciatīva radās Zāļu
valsts aģentūrā. Publikācijas ietvēra arī citu
institūciju ierosinātus te
matus, piemēram,
saistībā ar farmaceitiskās jomas normatīvo
aktu grozījumiem, kā arī pašu žurnālistu
veidotos materiālus (sižetus, raidījumus), kuros
aģentūra sniedza kādu komentāru, situācijas
skaidrojumu.
Vienlaikus 2017. gada laikā tika veikta arī
regulāra informācijas atjaunināšana mājaslapā
www.zva.gov.lv. Tehnoloģiju laikmetā mājas
lapas uzturēšana ir ne tikai viens no izmaksu

45
180
5
2
preses relīzes

mediju pieprasījumi

infografikas

kampaņas

KĀDI BIJA GALVENIE ZIŅU TEMATI?

Temats
Kur būs Eiropas Zāļu
aģentūras jaunā mītnes
vieta (valsts)?
“Farmācijas neredzamā
vara” publikāciju cikla
ietvaros: aptieku tīklu
dominante Latvijā
Aptieku izvietojums pilsētā
un pašvaldības iespējas

Kampaņas “Kā nepārmaksāt
par zālēm?” publicitāte

Zāļu patēriņš
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Publikācijās, TV un radio sižetos paustās atziņas
Vai atbildīgās valsts institūcijas – Veselības ministrija, ZVA ir rīkojušās gana
aktīvi, lai varētu pārcelt Eiropas Zāļu aģentūru uz Latviju?
Kādas ir Latvijas izredzes?
Kas un kam būtu jādara, lai tas notiktu?
Aptieku izvietojums un pacientu iespējas iegādāties zāles
Vai un kā tas ietekmē zāļu cenu?
Aptieku pieejamība novados
Likumdošanas ietvars
Pašvaldību vēlēšanu gaisotnē tika aktualizēts jautājums par “pašvaldības
aptiekām”, kur “senioriem būtu lētākas zāles”
Normatīvie akti strikti nosaka, kādos gadījumos, kas un kādos nosacījumos
drīkst atvērt jaunu aptieku, taču atsevišķām pašvaldības amatpersonām bija
izdevīgi uzturēt vēlēšanu solījumu ilūziju.
Kāpēc ir svarīgi noskaidrot zāļu aktīvo vielu?
Kas ir ģenēriskās zāles?
Kā veidojas zāļu cena?
Kā meklēt informāciju Latvijas Zāļu reģistrā? U.c.
Zāļu realizācijas dati
Latvijas ražotāju realizētās zāles
Zāļu lieltirgotavu kopējais realizācijas apgrozījums
ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA
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ZVA mājaslapa
2017. gadā, saskaņā
ar ”Google Analytics”
statistikas datiem,
apmeklēta

538 662
reizes
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ziņā efektīvākajiem komunikācijas rīkiem,
bet arī ļauj sniegt informāciju nepastarpināti
mērķauditorijai, kas izmanto globālo tīmekli.
Zāļu valsts aģentūra regulāri aicināja pla
šāku sabiedrību aktīvāk izmantot mājaslapā
www.zva.gov.lv pieejamo informāciju par
zālēm. Piemēram, iepazīties ar Publiskā
novērtējuma ziņojuma (PNZ) saturu. Tā kā PNZ
ne tikai apliecina zāļu reģistrācijai iesniegtās
dokumentācijas atbilstību Latvijas un Eiropas
normatīvo aktu prasībām, bet arī satur būtisku
informāciju par konkrēto zāļu kvalitāti,
efektivitāti un dažādiem drošuma aspektiem,
kā arī ieguvuma – riska novērtējumu, ZVA
aicināja ikvienu interesentu noskaidrot vairāk
informācijas par zālēm, tostarp iepazīstoties ar
publiskā novērtējuma ziņojuma saturu.
ZVA mājaslapa 2017. gadā, saskaņā ar
”Google Analytics” statistikas datiem, ap
meklēta 538 662 reizes, un salīdzinājumā
ar iepriekšējo gadu bija vērojams nozīmīgs
pieaugums apmeklējumu skaita ziņā. Vienā
mēnesī pērn tīmekļa vietnei bija ap 40 000
apmeklējumu un vispopulārākā – visvairāk
apmeklētā bija Latvijas Zāļu reģistra sadaļa.
Mājaslapas uzturēšana ir efektīvs veids, kā
nodrošināt oficiālu un operatīvu informāciju
par Zāļu valsts aģentūras darbību un
aktualitātēm nozarē.
2017. gadā notika ZVA mājaslapas sa
daļu izkārtojuma, funkcionalitātes un dizai
na pārveide, lai nodrošinātu uz lietotāja
vajadzībām orientētu informācijas pa
snieg
šanu dažādām ZVA mērķauditorijām at
sevišķās mājaslapas sadaļās – veselības
aprūpes speciālistiem, reģistrācijas apliecības

īpašniekiem un pacientiem. Tāpat 2017. gada
laikā tika pabeigta jaunās tīmekļa vietnes
dizaina izstrāde un uzsākti programmēšanas
darbi. Paredzams, ka 2018. gadā Zāļu valsts
aģentūra iegūs jauna dizaina mājaslapu,
kas būs vēl vairāk pielāgota apmeklētāju
vajadzībām.

TĪMEKĻA VIETNES PILNVEIDE
2017. gadā būtiski tika uzlabotas zāļu
meklētāja funkcijas Latvijas Zāļu reģistrā,
padarot ērtāku un ātrāku informācijas par
zālēm noskaidrošanu. Zāļu reģistra pa
plašinātajai meklēšanas formai tika pievienots
jauns parametrs “Slimību grupa (pēc ATĶ)”,
kas ļauj meklēt zāles noteiktai slimību
grupai. Papildus tika izveidotas jaunas
funkcionalitātes abās tiešsaistes meklēšanas
formās (vienkāršotajā un paplašinātajā) –
pievienota izvēlne “atlasīt zāles, kurām no
rādīta cena”. Tā kā reģistrā ir iekļautas pilnīgi
visas reģistrētās zāles, arī tās, kuras dažādu
apsvērumu dēļ netiek Latvijā izplatītas un
tāpēc tām nav norādīta maksimāli pieļaujamā
aptiekas cena, jaunais parametrs palīdz veikt
mērķtiecīgāku meklēšanu. Vēl Latvijas Zāļu
reģistra meklētājam tika pievienotas iespējas
kārtot atlasīto zāļu sarakstus – pēc maksimāli
pieļaujamās aptiekas cenas un pieejamības
kolonnām. Piemēram, var sakārtot atlasīto zāļu
sarakstu sākot ar zālēm par zemāko cenu, un tā
augošā secībā. Papildus šiem pilnveidojumiem
2017. gadā tika uz
labota arī Latvijas Zāļu
reģistra ātrdarbība.
Lai veselības aprūpes speciālistiem at
vieglotu informācijas pieejamību par zāļu

TĪMEKĻA VIETNES WWW.ZVA.GOV.LV APMEKLĒTĀJI 2016. UN 2017. GADĀ
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iespējamo bioloģisko izcelsmi un normatīvo
aktu izpildi, kā arī citiem Latvijas Zāļu reģistra
lietotājiem ļautu labāk orientēties reģistrā
iekļauto zāļu klāstā, Zāļu valsts aģentūra
ieviesa jaunu pazīmi “biolīdzīgas zāles”, kas ir
redzama līdzās aktīvās vielas nosaukumam.
“Biolīdzīgas zāles” kā meklēšanas parametrs
kopš 2017. gada pieejams arī Latvijas Zāļu
reģistra meklētāja logā, izvēloties paplašināto
meklēšanu.
Lai veicinātu aktīvāku ziņošanu par zāļu
blaknēm, mājaslapā ieviests vienkāršāks un
ātrāks veids, kā pacientam iesniegt ziņojumu
par zāļu blakni. Proti, aktivizējot baneri “Atklāj
zāļu otru pusi” kopš 2017. gada ir iespējams
elektroniski aizpildīt ziņojuma veidlapu arī bez
autentificēšanās portālā Latvija.lv.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Lai ziņošanas procesu padarītu raitāku un
mūsdienīgāku, ārstniecības iestādes kopš
2017. gada ZVA mājaslapā var iesniegt
elektroniski Vigilances ziņojumus saistībā ar
cilvēka asinīm, audiem, šūnām un orgāniem.
Informāciju par nevēlamiem notikumiem, kas
var pakļaut riskam donorus vai personas, kuras
saņem asinis vai asins komponentus, orgānus,
audus vai šūnas (recipientus), ārstniecības
iestādes var iesniegt mājaslapas www.zva.
gov.lv. sadaļā Pakalpojumi – Asinsdonoru
centra, asins sagatavošanas nodaļu, asins
kabinetu, audu, šūnu un orgānu ieguves un
uzglabāšanas centru novērtēšana.

ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRAS
IZDEVUMI
Lai informētu ārstus, farmaceitus un citus
veselības aprūpes speciālistus par aktualitātēm
farmācijā un Zāļu valsts aģentūras darbībā, kā
arī par zāļu lietošanas drošumu, 2017. gadā
sagatavoti vairāki informatīvie izdevumi. Kaut
arī informāciju ārsti, farmaceiti un citi veselības
aprūpes speciālisti var iegūt dažādos avotos,
tādos kā semināros un konferencēs, diskusijās,
un dažādu valstu profesionālajos izdevumos,
ZVA drukātie (elektroniskie) izdevumi sniedz
aktuālu, objektīvu, pārbaudītu un koncentrētu
informāciju interesentiem, kas vēlas sekot
līdzi svarīgākajiem notikumiem farmācijā un
nozares attīstībā.
Jau par neatņemamu atbalstu ikdienas
38

RACIONĀLA
ZĀĻU
IZVĒLE
KĀ NEPĀRMAKSĀT
PAR ZĀLĒM?

1

IZDEVUMI
• Izdevums “Cito!”
• Latvijas Republikas Zāļu reģistrs
• Brošūra par zāļu kvalitātes un drošuma
jautājumiem “RACIONĀLA ZĀĻU IZVĒLE”
• Brošūra iedzīvotājiem “Kā nepārmaksāt par
zālēm?”
• Plakāts kampaņai “Kā nepārmaksāt par
zālēm?”(A1)
• Latvijas Republikas Zāļu reģistra elektroniskais
izdevums ar zāļu aprakstiem un lietošanas
instrukcijām USB datu nesēja formātā*
• ZVA publiskais pārskats 2016 (latviešu un
angļu valodā) – tikai elektroniski

METIENS
(EKSEMPLĀRI)
5600
200
1500
39 500
1000

* ZVA nodrošina saskaņā ar pieprasījumu
ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA
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darbā kļuvis informatīvais izdevums ārstiem,
farmaceitiem un citiem veselības aprūpes
speciālistiem “Cito!”, kas sniedz daudzpusīgu
un aktuālu informāciju par zāļu lietošanas
un lietošanas drošuma aspektiem. “Cito!”
slejās nozares profesionāļi, tajā skaitā Zāļu
valsts aģentūras eksperti, dalās pieredzē,
publicē rakstus par aktuāliem medicīnas
jautājumiem, kā arī veicina viedokļu apmaiņu.
Katrā “Cito!” numurā tiek publicēti grozījumi
Latvijas Republikas Zāļu reģistrā un katram
izdevuma numuram tiek pievienota veidlapa
”Ārstniecības personas, farmaceita ziņojums
par zāļu blakusparādību”, lai veicinātu ziņošanu
par zāļu blaknēm. 2017. gadā tika izdoti četri
izdevuma ”Cito!” numuri.
Oficiāls un neatkarīgs informācijas avots
ārstiem un farmaceitiem ir Latvijas Republikas
Zāļu reģistrs, kurā apkopota informācija par
nacionālā, savstarpējās atzīšanas procedūrā,
decentralizētā procedūrā, centralizēti re
ģistrētām un paralēli importētām zālēm.
Papildus grāmatai sagatavots Zāļu reģistra
elektroniskais izdevums ar zāļu aprakstiem
un lietošanas instrukcijām USB datu nesējā.
Tajā izveidota ērta informācijas meklēšanas
forma. Lai to izmantotu ikdienas darbā, nav
nepieciešams internets. Zāļu reģistra elek
troniskajā izdevumā ietvertais zāļu apraksts
palīdz ārstam un farmaceitam izvēlēties
pacientam piemērotākās zāles, kā arī noskaid
rot vai precizēt būtisku informāciju par zāļu
pareizu lietošanu, iespējamām blaknēm un
citu informāciju, veicinot zāļu drošu lietošanu.

Lai sniegtu informāciju par zāļu patēriņa
tendencēm, 2017. gadā izdots statistikas pār
skats par zāļu patēriņu valstī. Pārskatā ir in
formācija par kopējo zāļu realizāciju eiro,
realizēto iepakojumu skaitu, realizācijas sa
dalījumu pa atsevišķām patērētāju grupām,
sadalījumu pēc zāļu izsniegšanas kārtības,
definētajās dienas devās (DDD) izteikto
zāļu realizācijas apjomu uz 1000 Latvijas
iedzīvotājiem dienā (DID). Tāpat arī norādīta
informācija par visvairāk pārdotajām zālēm
Latvijā, kā arī sniegts plašāks ieskats par Latvijā
ražoto zāļu tirgu.
2017. gadā tika publicēts arī publiskais
pārskats, kurā apkopota informācija par ZVA
darbību 2016. gadā.

ĪPAŠIE NOTIKUMI UN
INFORMATĪVIE SEMINĀRI
2017. gada 30. jūnijā Zāļu valsts aģentūras
pārstāvji piedalījās sarunu festivālā LAMPA, un
sarunas temats bija “Neatkarīga informācija
par zālēm. Zāļu drošums”. ZVA kolēģi
rosināja diskusiju par šādiem tematiem: kas
ir zāļu reģistrs, kur meklēt neatkarīgu un
uzticamu informāciju par zālēm, kur meklēt
informāciju par zāļu cenām, kas ir zāļu
drošums un kāpēc jāpaziņo valsts iestādēm
par zāļu blakusparādībām? ZVA mērķis un
motivācija dalībai šajā pasākumā bija informēt
sabiedrību, kas spētu pieņemt izsvērtus
lēmumus savas veselības aprūpes interesēs.
Kolēģi ne tikai stāstīja par drošu un racionālu
Sarunu festivāls LAMPA 2017. gada 30. jūnijā
Cēsīs

ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA
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zāļu lietošanu un informācijas meklēšanas
iespējām, bet arī atbildēja uz jautājumiem
un iesaistījās diskusijās. Kopā ar biedrības
“Veselības projekti Latvijai” pārstāvjiem telts
viesi iepazinās ar ZVA informatīvās kampaņas
“Kā nepārmaksāt par zālēm?” vēstījumiem un
informāciju. Zāļu valsts aģentūra piedāvāja arī
vizuālos materiālus - infografikas, animācijas,
video, bukletus, plakātus.
2017. gada februārī ZVA notika Ēnu diena,
kur skolēni no dažādām Latvijas pilsētām
iepazina Zāļu ekspertīzes laboratorijas vecākā
eksperta – analītiķa ikdienu, paplašinot sa
vu izpratni par ķīmiķa darbu un karjeras
veidošanu, kā arī tika informēti par Zāļu
izplatīšanas informācijas nodaļas darba
specifiku.
2017. gada 22. septembrī ZVA eksperti
piedalījās Latvijas Ārstu kongresā. Sadarbība
un komunikācija ar veselības aprūpes
speciālistiem ir viena no Zāļu valsts aģentūras
prioritātēm. Ārstu pieredze par zāļu lietošanu
reālā/ikdienas klīniskā praksē ir būtiska
ZVA zāļu drošuma vērtēšanai un drošuma
profila precizēšanai, galarezultātā sniedzot
vislielāko guvumu pacientam. ZVA arī 2017.
gadā atbalstīja Eiropas Antibiotiku dienas (18.
novembrī) un Pasaules Antibiotiku nedēļas
(13.–19. novembrī) aktivitātes, aicinot ikvienu
pievērst uzmanību pareizai un piesardzīgai
antibiotiku lietošanai, kurai vienmēr jābūt
saskaņā ar ārstu norādījumiem. Antibiotiku
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dienas devīze bija “Saglabā antibiotiku
iedarbību” (#KeepAntibioticsWorking). Infor
matīvās kampaņas ietvaros tika izplatīti PVO
Pasaules Antibiotiku nedēļas 2017 kampaņas
materiāli, popularizēta Eiropas Antibiotiku
dienai veltīta tīmekļa vietne, kā arī atkārtoti
publicēti jaunākie dati par antimikrobo
rezistenci Eiropā, ko apkopoja Eiropas Slimību
profilakses un kontroles centrs (ECDC) 2017.
gada 15. novembra publikācijā.
ZVA 2017. gadā atbalstīja iniciatīvu
“Konsultē vispirms”. Līdzās citām valsts pār
valdes iestādēm aģentūras vadība parakstīja
Sadarbības memorandu par “Konsultē vis
pirms” principa ieviešanu. Šīs iniciatīvas mēr
ķis - uzlabot uzraugošo iestāžu un uzņēmēju
sadarbību, tādējādi mazinot administratīvo
slogu un ieviešot labas pārvaldības principu.
Viens no ZVA komunikācijas virzieniem
2017. gadā bija informatīvie semināri – zāļu un
medicīnas ierīču ražotājiem, zāļu reģistrācijas
apliecību īpašniekiem u.c. zāļu industrijas
pārstāvjiem
2017. gada 18. aprīlī ZVA notika farmācijas
nozares profesionālo asociāciju un aģentūras
ekspertu sanāksme ar zāļu reģistrāciju saistītos
jautājumos. Sanāksmē tika pārrunāti specifiski
jautājumi saistībā ar dažādām zāļu reģistrā
cijas procedūrām (nacionālā, savstarpējās
atzīšanas, decentralizētā, centralizētā), doku
men
tu elektronisku iesnieg
šanu, virzību uz
vienoto zāļu reģistrācijas iesniegšanu Eiro

“Konsultē vispirms” iniciatīvas parakstīšana 2017. gada 15. jūnijā
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Uz jautājumiem
ZVA mājaslapā
atbildēja

556
respondenti
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pas Savienībā, kā arī virzību uz unikāla iden
tifikatora – divdimensionāla svītrkoda ie
viešanu, kuru apmeklēja 38 dalībnieki. 2017.
gada 18. maijā ZVA tika rīkots seminārs par
zāļu reģistrācijas jautājumiem, kuru apmeklēja
72 dalībnieki. 2017. gada 8. un 13. septembrī
notika tikšanās, kur ZVA vadība un eksperti
informēja klātesošos par principiem ZVA
maksas pakalpojumu cenrāža pārskatīšanai,
kuru apmeklēja 30 dalībnieki. 2017. gada 27.
oktobrī tika rīkots seminārs par labas klīniskās
prakses jautājumiem ZVA, kuru apmeklēja
55 dalībnieki. Sadarbībā ar Medicīnisko
ierīču novērtēšanas nodaļu tika rīkoti trīs
semināri par jauno medicīnisko ierīču jomas
regulējumu: 5. decembrī, 12. decembrī un 19.
decembrī, kurus apmeklēja 160 dalībnieki.

CITI PASĀKUMI
2017. gadā ZVA tika veicināta arī iekšējā
komunikācija un darbinieku dalība citu
organizāciju rīkotos pasākumos, palielinot
darbinieku izpratni par kopīgiem mērķiem
un vienotu darba kultūru, veicinot piederību
organizācijai, kā arī motivējot iniciatīvai. Lai
veicinātu veselīgu fizisko un garīgo veselību
un stiprinātu kopības sajūtu, ZVA darbinieku
un viņu ģimenes locekļu komanda piedalījās
Latvijas veselības aprūpes darbinieku 19.
Veselības dienās, ko organizēja Latvijas
Sarkanais Krusts un atbalstīja Latvijas
Republikas Veselības ministrija, Latvijas Ārstu
biedrība un Latvijas Veselības un sociālās
aprūpes darbinieku arodbiedrība.

ATGRIEZENISKĀ SAITE
Komunikācijas aktivitātes ZVA netiek
bal
stītas tikai uz vienvirziena informācijas
snieg
šanu, bet ZVA sadarbības partneriem,
klientiem un darbiniekiem tiek dota arī iespēja

ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA

izteikt vērtējumu par ZVA klientu apkalpošanas
kvalitāti un piedāvātajiem pakalpojumiem.
Saņemtā informācija tiek izmantota ZVA
darba kvalitātes uzlabošanai. 2017. gadā tika
organizētas vairākas aptaujas:
1) klientu aptauja par ZVA darbu un
sniegtiem pakalpojumiem, lai pēc saņemtiem
datiem pilnīgotu klientu apkalpošanu un
pakalpojumu kvalitāti, atsevišķi izplatot
divas anketas – industrijas pārstāvjiem un
sabiedrībai kopumā;
2) darbinieku aptauja, kuras mērķis bija
noskaidrot darbinieku uzskatus par darba
organizāciju un sadarbību, apmierinātību ar
savu darbu, un citiem būtiskiem aspektiem,
kas turpmāk palīdzētu noteikt prioritātes
per
sonāla resursu attīstības motivācijas jau
tājumos;
Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnes
apmeklētāju viedokļu izzināšanai 2017. gadā
veiktas piecas aptaujas (aptauju rezultātus
var aplūkot mājaslapas sadaļā “Sākumlapa” >
”Aptauju arhīvs”). Tīmekļa vietnes apmeklētāji
sniedza atbildes uz šādiem jautājumiem:
u

Kā farmaceits aptiekā informē Jūs par
ārsta receptē (e-receptē) izrakstīto zāļu
devām un lietošanu?

u

Kāpēc, Jūsuprāt, pacientam ir svarīgi
zināt - kāda ir zāļu aktīvā viela?

u

Vai Jums ir pieredze e-receptes lie
tošanā un kādas, Jūsuprāt, ir tās priekš
rocības?

u

Vai plānojat šajā sezonā vakcinēties
pret gripu?

u

Kā Jūs rīkosieties, ja pēc zāļu lietošanas
sajutīsiet blakni?

Uz jautājumiem atbildēja 556 respondenti.
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6. 2018. GADA ATTĪSTĪBAS
PRIORITĀTES
Zāļu valsts aģentūra 2017. gadā izstrādāja
jaunu vidēja termiņa darbības stratēģiju, kas
iezīmē tās galvenos darbības virzienus un
prioritātes 2017.-2019. gadam.
Domājot par valsts pārvaldes reformu plānu
līdz 2020. gadam, 2018. gadā tiks likts lielāks
akcents uz optimālu cilvēkresursu izlietojumu
īpaši aģentūras atbalsta struktūrvienībās, kā arī
uz procesu pārskatīšanu, ievērojot uz rezultātu
orientētu pieeju.
Eiropas zāļu aģentūru tīkls gatavojas
Lielbritānijas aiziešanai no Eiropas Savienības,
kas citām dalībvalstu aģentūrām nozīmē, ka
darbs, ko veica Lielbritānijas zāļu aģentūra
(aptuveni 30% no kopējā) tiks pārdalīts
pārējām. Līdz ar to papildus resursi tiks no
virzīti struktūrvienībām, kas nodarbojas ar zāļu
reģistrāciju un drošuma uzraudzību, kā arī tiks
stiprināta ekspertu profesionālā kvalifikācija
inovatīvu zāļu vērtēšanā.

zinot īstermiņa un ilgtermiņa zāļu
pieejamības pārtraukumus;
u

atbilstības novērtēšanā farmācijas, cil
vēka asiņu, audu, šūnu un orgānu ie
guves un uzglabāšanas, kā arī klīnisko
pētījumu jomās vairāk pie
lietot riska
novērtēšanas principus un pilnvērtīgāk
izmantot ZVA kapacitāti atbilstības
vērtēšanā;

u

sniegt ieguldījumu sabiedrības iz
pratnē par drošu, racionālu ārstniecības
līdzekļu lietošanu un veicināt veselības
aprūpes profesionāļu informētību par
uzraudzības lomu kvalitātes, drošuma
un efektivitātes nodrošināšanā;

u

pilnveidot IKT risinājumu pielietošanu
atbalsta un pamata procesiem, kā arī
nodrošināt drošu informācijas ap
maiņas vidi pakalpojumu saņēmējiem.
Prioritāte īstenojama atbilstoši Vese
lības ministrijas kopējām attīstības
prioritātēm IKT jomā;

u

pastāvīgi paaugstināt ekspertu un ZVA
personāla zināšanas un profesionalitāti.

Zāļu valsts aģentūras izvirzītās darbības
prioritātes 2017. - 2019. gadu periodam ir
šādas:
u
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veicināt atbilstoši novērtētu zāļu pie
ejamību, tai skaitā pēc iespējas ma
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7. PIELIKUMI
7.1. ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRAS STRUKTŪRA 2017. GADĀ
Direktors

Komisijas

Direktora vietnieks

Zāļu reģistrācijas
departaments
Efektivitātes un
drošuma izvērtēšanas
nodaļa

Farmaceitiskās
darbības atbilstības
novērtēšanas nodaļa
Zāļu izplatīšanas
informācijas nodaļa

Farmakovigilances
sektors

Medicīnisko ierīču
novērtēšanas nodaļa

Izmaiņu un
robežproduktu sektors

Zāļu ekspertīzes
laboratorija

Farmaceitiskās
informācijas
izvērtēšanas nodaļa

Juridiskā nodaļa

Izmaiņu
sektors

Procedūru
koordinācijas sektors

Informācijas
uzraudzības sektors

Farmaceitiskās
darbības uzņēmumu
licencēšanas nodaļa

Administratīvo resursu
vadības un dokumentu
pārvaldības nodaļa
Zāļu reģistrācijas
dokumentācijas
sektors

Klīnisko pētījumu
nodaļa

Iepirkumu un
infrastruktūras
nodrošinājuma nodaļa

Uzraudzības auditors

Finanšu uzskaites,
analīzes un
plānošanas nodaļa

Kvalitātes vadītājs

Informācijas
tehnoloģiju un sistēmu
attīstības nodaļa

Sabiedrisko attiecību
nodaļa
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7.2. FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS
ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRAS BUDŽETA FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS

Nr.
p.k.

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.1.1.

44

2015. gads

2016. gads

Posteņa nosaukums

Budžeta
izpilde
EUR

Budžeta
izpilde
EUR

Budžeta
plāns
EUR

Budžeta
izpilde
EUR

Resursi izdevumu segšanai
(ieņēmumi)

5 170 617

4 892 390

4 856 107

4 832 185

Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi

5 127 338

4 892 390

4 856 107

4 832 185

Valsts budžeta transferti

2017. gads

43 279

Izdevumi ( kopā)

4 858 019

6 170 476

5 459 986

4 109 039

Uzturēšanas izdevumi

4 064 523

5 762 004

5 071 566

3 968 819

Kārtējie izdevumi

4 064 523

4 119 177

5 071 566

3 968 819

2.2.

Uzturēšanas izdevumi transferti

1 642 827

2.3.

Izdevumi kapitālieguldījumiem

793 496

408 472

388 420

140 220

Finansiālā bilance

312 598

-1 278 086

-603 879

723 146

Naudas līdzekļi

-312 598

1 278 086

603 879

-723 146

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

-312 598

1 278 086

603 879

-723 146
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Rīgā
Nr.1/2017

Dokumenta datums ir tā elektroniskās
parakstīšanas laiks

Zāļu valsts aģentūrai
Mūsu atzinums par finanšu pārskatu
Esam veikuši Zāļu valsts aģentūras (turpmāk tekstā „Aģentūra”) 2017. gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata
revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver:
• 2017. gada 31. decembra pārskatu par Aģentūras finansiālo stāvokli – Ministru kabineta 2013.gada
15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” minētās veidlapas (turpmāk –
veidlapa) Nr.1 “Bilance”,
• 2017. gada pārskatu par Aģentūras darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,
• Aģentūras pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2017. gadu – veidlapa Nr.4-1,
• Aģentūras naudas plūsmas pārskatu par 2017. gadu – veidlapa Nr.2-NP,
• finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas (LR) Ministru kabineta 2013.gada 15.okto
bra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā,
• grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu,
• finanšu pārskata skaidrojumu.
Mūsuprāt, pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Zāļu valsts aģentūras
finansiālo stāvokli 2017. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā,
kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem
Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.
Atzinuma pamatojums
Atbilstoši LR Revīzijas pakalpojumu likumam (“Revīzijas pakalpojumu likums”) mēs veicām revīziju saskaņā
ar Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem (turpmāk- SRS). Mūsu pienākumi, kas
noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par finanšu pārskata
revīziju.
Mēs esam neatkarīgi no Aģentūras saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes
izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (SGĒSP kodekss) prasībām un Revīzijas pakalpojumu
likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai finanšu pārskata revīzijai Latvi
jas Republikā. Mēs esam ievērojuši arī SGĒSP kodeksā un LR Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktos pārējos
profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības.
Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinu
mam.
Ziņošana par citu informāciju
Par citu informāciju atbild Aģentūras vadība. Citu informāciju veido Vadības ziņojums, kas atspoguļots gada
pārskata sadaļā Vadības ziņojums – ZINO.
Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, un mēs nesn
iedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā Citas ziņošanas
prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām.
Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot, izvērtēt,
vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskata informācijas vai no mūsu zināšanām, kuras mēs
ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības.
Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par Aģentūru un tās
darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir ziņot par šādiem
apstākļiem. Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo.
Citas ziņošanas prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām
Papildus tam, saskaņā ar LR Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt viedokli, vai Vadības
ziņojums ir sagatavots saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada
pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.
Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt:
• Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā informācija atbilst
finanšu pārskatam, un
• Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115
„Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.
Turklāt, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Aģentūru un tās vidi, mūsu pienākums ir
ziņot, ja mēs vadības ziņojumā esam identificējuši būtiskas neatbilstības. Mūsu uzmanības lokā nav nonācis
nekas, par ko šajā sakarā būtu jāziņo.
Vadības un personu, kurām uzticēta Aģentūras pārraudzība, atbildība par finanšu pārskatu
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“Finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru

Vadība ir atbildīga par tāda finanšu pārskata, kas
sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu
saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.ok
tobra noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata
sagatavošanas kārtība”, kā arī par tādas iekšējās kon
troles sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības
viedokli ir nepieciešama, lai būtu iespējams sagat
avot finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne
kļūdas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības.
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums
ir izvērtēt Aģentūras spēju turpināt darbību,
pēc nepieciešamības sniedzot informāciju par
apstākļiem, kas saistīti ar Aģentūras spēju turpināt
darbību un darbības turpināšanas principa
piemērošanu, ja vien vadība neplāno Aģentūras
likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu, vai arī tai nav
citas reālas alternatīvas kā Aģentūras likvidācija vai
darbības izbeigšana.
Personas, kurām uzticēta Aģentūras pārraudzība, ir atbildīgas par Aģentūras finanšu pārskata sagatavošanas
procesa uzraudzību.
Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdas vai krāpšanas
dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pie
tiekama
pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar SRS, vienmēr
tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tās ir
uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saim
nieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šo finanšu pārskatu.
Veicot revīziju saskaņā ar SRS, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus un
saglabājam profesionālo skepticismu. Mēs arī:
• identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdas dēļ izraisītās
būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam
revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka ne
tiks atklātas būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, ir augstāks nekā risks, ka netiks atklātas kļūdas izraisītas
neatbilstības, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, informācijas neuzrādīšanu
ar nodomu, informācijas nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus;
• iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem
apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par Aģentūras iekšējās kon
troles efektivitāti;
• izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās vadības
uzrādītās informācijas pamatotību;
• izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un, pamatojoties
uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz notikumiem
vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Aģentūras spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām,
ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto
informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja šāda informācija nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu.
Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam.
Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Aģentūra savu darbību var pārtraukt;
• izvērtējam vispārēju finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju un skaidrojumus
pielikumā, un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo pārskata pamatā esošos darījumus un notikumus;
Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Aģentūras pārraudzība, un, cita starpā, sniedzam informāciju
par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem
iekšējās kontroles trūkumiem, kādus mēs identificējam revīzijas laikā.

priekšstatu par Zāļu valsts aģentūras finansiālo
stāvokli 2017. gada 31. decembrī un par tās
darbības finanšu rezultātiem un naudas
plūsmu gadā, kas noslēdzās
2017. gada 31. decembrī

“

SIA „Auditorfirma Padoms”
Licence Nr. 68
Vaira Šķibele
Valdes priekšsēdētāja
Zvērināta revidente
Sertifikāts Nr. 24
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU
Vaira Šķibele 29239651
info@auditorfirmapadoms.lv
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7.3. ZĀĻU KOPĒJAIS APGROZĪJUMS LATVIJĀ
2011

293
2017
2012

398
298
117,4
154,3

116,0
46

44
44

45

45

148,4
45

2016

116,2

45

311
2013

375
126,6

336
2015

121,0

319
2014

Iepakojumu skaits, milj.
Faktiski izlietotie finanšu līdzekļi kompensējamo
medikamentu apmaksai, milj. EUR (avots: NVD)
Kopējais apgrozījums, milj. EUR

Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078248
E-pasts: info@zva.gov.lv
Mājaslapa: www.zva.gov.lv
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