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PRIEKŠVĀRDS
Godāto lasītāj!

Svens Henkuzens,
Zāļu valsts aģentūras direktors

®

Pērn tika turpināts darbs pie komu
nikācijas pilnveides ar Aģentūras

Zāļu

valsts

aizvadīts

aģentūrā

klientorientētu

2018.

gads

pakalpojumu

sniegšanas un savstarpējās sadarbības
veicināšanas zīmē.
®

klientiem. Tā ietvaros 2018. gadā
ir sperti soļi informācijas plūsmas
veidošanā

no

klientu

prizmas.

Turpmāk informācija tīmekļa vietnē
būs sagrupēta pa Aģentūras klientu

Pirms diviem gadiem 22 valsts

grupām un pēc iespējas atbilstoši

iestādes parakstīja memorandu, ka

produktu un farmaceitiskās darbības

ieviesīs “Konsultē vispirms” principu.

veikšanas dzīves ciklam. Tāpat far

Princips ir vērsts uz klientorientētu

makovigilances

darbību – informācijas sniegšanu un

ir ne tikai vizuāli modernizēts, bet

konsultēšanu, klientu apkalpošanas

redkolēģija īpaši rūpējās par ārstiem

kultūras attīstību. 2018. gadā Zāļu

un farmaceitiem saistošāku, ērtāk

valsts aģentūra iestāžu kopvērtēju

uztveramu un arvien noderīgu infor

mā ierindojās 3. vietā.

māciju ikdienas darbam.

izdevums

“Cito!”
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®

Eiropas Savienības un ASV Savstar

Zāļu valsts aģentūrai ir noslēgts

pējās atzīšanas līgums nodrošina

savstarpējas sadarbības līgums ar

iespēju zāļu ražotāju uzraudzībā pa

Nīderlandes Zāļu novērtēšanas pār

ļauties vienam uz otra ražotāju at

valdi. Tā ietvaros vairāk nekā 10

bilstības novērtējumiem. No 2018.

Aģentūras eksperti pērn ārvalstīs

gada Zaļu valsts aģentūras veiktās
zāļu ražotāju inspekcijas tiek atzī
tas par līdzvērtīgām ASV Pārtikas
un zāļu pārvaldes inspekcijām. Tā
dējādi ražotāji, kuri vēlās eksportēt
zāles uz ASV, to var darīt bez papildu
atbilstības vērtēšanas no ASV kom
petentās iestādes.
®

®

Latvijas e-indekss ir digitālās vides
brieduma novērtējums valsts pār
valdes iestāžu un pašvaldību dar
bā un pakalpojumu nodrošināšanā.
2018. gadā Aģentūra sasniedza

ir pilnveidojuši savas kompetences
zāļu ražotāju uzraudzības, kontrolē
to vielu regulējuma, zāļu kvalitātes
izvērtēšanas un citos jautājumos.
Paldies mūsu klientiem un sadarbības
partneriem par vērtējumu Aģentūras
sniegtajiem

pakalpojumiem

vairāku

gadu laikā! Aicinu Jūs iepazīties ar ša
jā pārskatā publicēto informāciju par
Aģentūras pērn paveiktajiem darbiem
un virzību stratēģisko mērķu sasnieg
šanā!

īpaši augstus rezultātus atvērto
datu pieejamības sadaļā, starp 92
iestādēm ierindojoties 3. vietā.

Svens Henkuzens,
Zāļu valsts aģentūras direktors
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IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI
Aģentūra Zāļu valsts aģentūra
CHMP

Eiropas Zāļu aģentūras Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja

DCP

decentralizētā zāļu reģistrācijas procedūra

CRP

centralizētā zāļu reģistrācijas procedūra

EDQM

Eiropas zāļu direktorāts

ES

Eiropas Savienība

EMA

Eiropas Zāļu aģentūra

EEZ

Eiropas ekonomikas zona

FDA

ASV Pārtikas un zāļu pārvalde

IKT

informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

IS

informācijas sistēma

ISO

Starptautiskā Standartizācijas organizācija

LATMED

Medicīnisko ierīču reģistra elektroniskā datubāze

LIP

laba izplatīšanas prakse

LRP

laba ražošanas prakse

MK

Ministru kabinets

MRP

savstarpējās atzīšanas procedūra

PIC/S

farmaceitisko inspekciju sadarbības shēma

PRAC

Eiropas Zāļu aģentūras Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja

PVO

Pasaules Veselības organizācija

RAĪ

zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks

SOHO

cilvēka izcelsmes materiāls

ZVAIS

Zāļu valsts aģentūras informācijas sistēma
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“Mūsu vīzija ir kļūt par vienu
no vadošajām iestādēm
starp līdzvērtīgām iestādēm
nacionālā un starptautiskā

PAR ZĀĻU
VALSTS
AĢENTŪRU

mērogā, īstenojot deleģētās
funkcijas un balstot attīstību uz
zināšanām, efektivitāti, kvalitāti
un sadarbību”

JURIDISKAIS STATUSS

kvalitatīvus un pamatotus pakalpojumus

Zāļu valsts aģentūra ir veselības mi
nistra pārraudzībā esoša valsts iestāde,
kuras

darbību

pārvaldes

reglamentē

iekārtas

likums,

Valsts
Publisko

aģentūru likums, Farmācijas likums,
Ārstniecības likums, Ministru kabineta
2012. gada 31. jūlija noteikumi Nr. 537
“Zāļu valsts aģentūras nolikums” un
citi normatīvie akti. Aģentūra ir dibināta
1996. gada 9. oktobrī, pamatojoties
uz Ministru kabineta (turpmāk arī MK)
1996. gada 9. oktobra rīkojumu Nr. 403
“Par bezpeļņas organizāciju valsts akciju
sabiedrību “Valsts zāļu aģentūra””.
Aģentūras darbības mērķis ir īstenot

veselības aprūpē izmantojamo ārstniecī
bas līdzekļu, cilvēka asiņu, audu, šūnu un
orgānu ieguves un izmantošanas vietu,
kā arī farmaceitiskās darbības uzņēmu
mu novērtēšanā atbilstoši valsts un sa
biedrības interesēm veselības aprūpes
nozarē.
Zāļu valsts aģentūra 2018. gadā dar
bojās kā publiska aģentūra, kas ne
tika finansēta no valsts budžeta līdzek
ļiem, un tās finansējumu nodrošināja
ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada
17. septembra noteikumiem Nr. 873
“Zāļu valsts aģentūras maksas pa
kalpojumu cenrādis”.
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AĢENTŪRAS FUNKCIJAS
Vērtē atbilstību labas klīnis
kās prakses, labas ražošanas
prakses un labas izplatīšanas
prakses prasībām

Novērtē un reģistrē zāles,
veido un aktualizē Latvijas
Zāļu reģistru
Veic zāļu kvalitātes
ekspertīzi
Veic zāļu farmakovigilanci

Izsniedz zāļu ievešanas,
izvešanas, tranzīta, izpla
tīšanas un lietošanas atļaujas

Veic medicīnisko
ierīču vigilanci

Apkopo un sniedz informāciju
par zāļu patēriņu
Izsniedz licences
farmaceitiskai darbībai

Izsniedz atļaujas zāļu un
medicīnisko ierīču klīnisko
pētījumu veikšanai

ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRAS
IZVIRZĪTĀS DARBĪBAS
PRIORITĀTES 2017. – 2019.
GADU PERIODAM:
®

Veicināt atbilstoši novērtētu zāļu
pieejamību, tai skaitā pēc iespējas

Citas funkcijas

®

par drošu, racionālu ārstniecības
līdzekļu lietošanu un veicināt veselības
aprūpes profesionāļu informētību par
uzraudzības lomu kvalitātes, drošuma
un efektivitātes nodrošināšanā;
®

Pilnveidot IKT risinājumu pielietošanu
atbalsta un pamata procesiem, kā

mazinot īstermiņa un ilgtermiņa zāļu

arī nodrošināt drošu informācijas

pieejamības pārtraukumus;
®

Sniegt ieguldījumu sabiedrības izpratnē

apmaiņas vidi pakalpojumu

Atbilstības novērtēšanā farmācijas,

saņēmējiem. Prioritāte īstenojama

cilvēka asiņu, audu, šūnu un orgānu

atbilstoši Veselības ministrijas

ieguves un uzglabāšanas, kā arī

kopējām attīstības prioritātēm IKT
jomā;

klīnisko pētījumu jomās vairāk
pielietot riska novērtēšanas principus

®

Pastāvīgi paaugstināt ekspertu un

un pilnvērtīgāk izmantot Aģentūras

Aģentūras personāla zināšanas un pro

kapacitāti atbilstības vērtēšanā;

fesionalitāti.
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PĀRSKATA GADA
GALVENIE UZDEVUMI
Plānojot darbu atbilstoši Ministru kabi
neta un Veselības ministrijas politikas plā
nošanas dokumentiem nozarē un ņemot
vērā Eiropas Zāļu aģentūras un Eiropas
nacionālo zāļu aģentūru vadītāju organi
zācijas stratēģiskos darbības virzienus
un saskaņā ar Zāļu valsts aģentūras dar
bības stratēģiju 2017.–2019. gadam, pērn
tika īstenotas attīstības prioritātes.
2018. gadā Aģentūra veica funkcijas,
īpašu uzmanību pievēršot zāļu pieejamī
bai, drošumam, racionālai zāļu lietošanai
un iestādes attīstībai.
Pērn Eiropas zāļu aģentūru tīkls ga

tavojās Lielbritānijas aiziešanai no Eiropas
Savienības, kas citām dalībvalstu aģentū
rām nozīmēja, ka darbs, ko veica Lielbri
tānijas zāļu aģentūra (aptuveni 30% no
kopējā), tika pārdalīts pārējām. Līdz ar to
papildu resursi tika novirzīti struktūrvienī
bām, kas nodarbojas ar zāļu reģistrāciju
un drošuma uzraudzību, kā arī tika stip
rināta ekspertu profesionālā kvalifikācija
inovatīvu zāļu vērtēšanā.
Domājot par valsts pārvaldes reformu
plānu līdz 2020. gadam, 2018. gadā tika
arī likts lielāks akcents uz optimālu cilvēk
resursu izlietojumu, īpaši Aģentūras at
balsta struktūrvienībās, kā arī uz procesu
pārskatīšanu, ievērojot uz rezultātu orien
tētu pieeju.
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AĢENTŪRAS
DARBĪBAS
REZULTĀTI
ZĀĻU REĢISTRĀCIJA
Saskaņā ar Ministru kabineta noteiku
miem par zāļu reģistrēšanas kārtību un
citiem tiesību aktiem Zāļu valsts aģen
tūra 2018. gadā, vērtējot zāļu reģistrā
cijas dokumentus saistībā ar kvalitāti,
drošumu un efektivitāti, kopumā veikusi
izvērtējumu vairāk nekā 8 500 pieteiku
miem zāļu reģistrācijai, pārreģistrācijai
un izmaiņām zāļu reģistrācijas doku
mentos. Tika izvērtēta vispārējās, ķīmis
kās un farmaceitiskās, preklīniskās un
klīniskās, kā arī farmakovigilances doku
mentācija.

Pērn Latvija kā vadošā (atsauces)
valsts veiksmīgi noslēgusi 11 zāļu reģis
trāciju un pārreģistrāciju savstarpējās at
zīšanas (MRP) un decentralizētā (DCP)
zāļu reģistrācijas procedūrā. 2018. gadā
Latvija ir piedalījusies Eiropas Zāļu aģen
tūras Cilvēkiem paredzēto zāļu zinātnis
kajā komitejā (CHMP), izvērtējot zāļu
reģistrācijas

pieteikumus

centralizētā

zāļu reģistrācijas procedūrā (CRP). Trīs
procedūrās Zāļu valsts aģentūra arī bija
galvenais ziņotājs un četrās procedūrās
– līdzziņotājs. Latvija 2018. gadā ir pie
dalījusies vienā centralizēti reģistrētu zāļu
pārvērtēšanas procedūrā kā galvenais

2018. gadā par 25 zālēm sagatavoti

EMA Farmakovigilances riska vērtēšanas

novērtējuma ziņojumi Zāļu valsts aģen

komitejas (PRAC) ziņotājs. Latvija ir bijusi

tūras Zāļu reģistrācijas komisijai lēmu

vadošā valsts desmit aktīvo vielu periodis

ma pieņemšanai par zāļu reģistrāciju un

ko drošuma ziņojumu vienotās izvērtēša

pārreģistrāciju nacionālā procedūrā.

nas (PSUSA) procedūrās un 20 aktīvām
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vielām kā galvenā signālu uzraudzības
valsts.
Savukārt 394 zāļu reģistrācijas un
pārreģistrācijas

procedūrās

REĢISTRĀCIJA UN PĀRREĢISTRĀCIJA
AR LATVIJU KĀ IESAISTĪTO VALSTI

Latvija

pērn ir bijusi iesaistītā dalībvalsts. Zāļu
valsts aģentūra saistībā ar Apvienotās
Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības 2018. gadā no citām dalībvalstīm
pārņēmusi vairākas zāļu reģistrācijas
procedūras.
Pārskata gadā Aģentūras ekspertu

416

398

394

aktivitāte starptautiskās procedūrās līdzīgi kā iepriekšējos gados ir bijusi ļoti
nozīmīga. Latvija ir pārstāvēta arī EMA
Pediatrijas komitejā un piedalījusies
pirmreizējās pediatriskās izpētes plā-

2016

2017

2018

REĢISTRĀCIJA UN PĀRREĢISTRĀCIJA AR LATVIJU KĀ VADOŠO (ATSAUCES)
VALSTI UN NACIONĀLĀ PROCEDŪRĀ
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na

izvērtēšanas

procedūrās. Zāļu

ZĀĻU REĢISTRĀCIJAS PROCEDŪRAS

reģistrācijas departamenta eksper
ti kopā ar ārštata ekspertiem ir aktī
vi piedalījušies Augu izcelsmes zāļu
komitejas un citu komiteju darbā.
Aģentūras Zāļu reģistrācijas depar
tamenta eksperti regulāri piedalījās
Eiropas zāļu direktorāta (EDQM) dar
ba sesijās kā ārštata eksperti. Vairāk
par Aģentūras starptautisko sadar
bību lasiet Publiskā pārskata sadaļā
“Starptautiskā sadarbība”.

Pārskata gada beigās Zāļu
valsts aģentūra bija atbildīga par:
®

Pozitīvi noslēgtām 189 zāļu
reģistrācijas un 241 zāļu pār
reģistrācijas procedūrām,

®

8299 pieteikumu izmaiņām
zāļu reģistrācijas dokumentā
cijā vērtēšanu,

®

20 aktīvām vielām kā galvenā
signālu uzraudzības valsts,

®

10 aktīvām vielām kā vadošā
valsts periodisko drošumu
ziņojumu izvērtēšanā.

ZĀĻU PĀRREĢISTRĀCIJAS
PROCEDŪRAS

11
2018. gadā pieaudzis Zāļu valsts

pārrunātajiem tematiem var iepazīties

aģentūrā izvērtēto pieteikumu skaits

Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē un

nacionālā zāļu reģistrācijas procedūrā

“Youtube” kanālā. Prezentētās un publi

reģistrējām zālēm (par 9%) un izmaiņu

cētās tēmas:

skaits, kad Latvija bijusi vadošā jeb at

®

Marķējumi ar uzlīmēm;

sauces valsts (I tipa izmaiņām – par 5%,

®

Prasības iesniedzamajai dokumen

un II tipa izmaiņām – par 220%).

tācijai reģistrācijas apliecības īpaš
nieka maiņas gadījumā;

Pārskata gadā izvērtēti 36 pieteiku
mi atbilstībai zāļu definīcijai, par kuriem

®

Būtiskākie grozījumi Ministru ka

Zāļu valsts aģentūra ir sniegusi atzinu

bineta 2006. gada 9. maija notei

mus.

kumos Nr. 376 “Zāļu reģistrēšanas
kārtība”;

Pērn Zāļu reģistrācijas departaments
organizēja informatīvus seminārus zāļu

®

Derīguma termiņa un sērijas numura

reģistrācijas apliecības īpašniekiem, kas

apzīmējuma/saīsinājuma norādīša

ir pieejami videoversijā, un ar seminārā

na produkta informācijā.

IZMAIŅU SKAITS

IZMAIŅAS REĢISTRĀCIJAS
DOKUMENTĀCIJĀ

Nacionālās procedūras
izmaiņas

2767

+9%

2403
2615

IA/IB tipa izmaiņas
Latvija kā atsauces valsts

75

81

+5%

85
8444

7879

8299

2016

2017

2018

II tipa izmaiņas
Latvija kā atsauces valsts +220%

2

5
16

2016

2017

2018
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Pērn Zāļu valsts aģentūra izsniedza
185 Brīvās tirdzniecības un Produktu ser
tifikātus, veicinot Latvijā reģistrētu zāļu
eksportu uz valstīm, kas atrodas ārpus
Eiropas Savienības.

Šie sertifikāti ir apliecinājums tam, ka
uzņēmumi ražo zāles saskaņā ar labu
ražošanas praksi – atbilstoši stingriem,
vienotiem kvalitātes standartiem un pra
sībām.

AĢENTŪRAS IZSNIEGTO BRĪVĀS TIRDZNIECĪBAS UN PRODUKTU
SERTIFIKĀTU SKAITS

0
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10

15

20

25
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ZĀĻU IZPLATĪŠANA
Zāļu izplatīšanas jomā 2018. gadā
Zāļu valsts aģentūra saskaņā ar norma
tīvajiem aktiem nodrošināja iesniegumu
un dokumentācijas ekspertīzes veikša
nu:
®

2018. gadā Zāļu valsts aģentūra iz
sniedza 7153 zāļu ievešanas, izveša
nas, tranzīta un izplatīšanas atļaujas.
Papildus iepriekš minētajam Aģentūra
veikusi iesniegumu un dokumentu eks
pertīzi un izsniegusi arī 22 licences un
reģistrācijas kartes prekursoru operato

Psihotropo, narkotisko zāļu/vielu,

riem un 1 atļauju Latvijā kontrolējamo

kā arī prekursoru ievešanai un izve

narkotisko vielu, psihotropo vielu un

šanai,

prekursoru I, II un III sarakstā iekļauto
augu, vielu un zāļu izmantošanai medi

®

Nereģistrētu zāļu izplatīšanai,

®

Zāļu paraugu importam,

®

Paralēli importēto zāļu izplatīšanai

kontrolējamo narkotisko vielu, psiho

Latvijā un izmaiņu veikšanai.

tropo vielu un prekursoru legālās apri

ATĻAUJAS NARKOTISKO, PSIHOTROPO
ZĀĻU/VIELU UN PREKURSORU
IMPORTAM/EKSPORTAM

cīniskiem zinātniskiem pētījumiem.
2018. gadā nodrošināta arī Latvijā

NEREĢISTRĒTO ZĀĻU ATĻAUJAS
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tes uzskaite un kontrole. Reizi ceturksnī

nedēļu Aģentūra, pamatojoties uz zāļu

attiecībā uz narkotisko vielu importu un

lieltirgotavu sniegto informāciju, pub

eksportu un reizi gadā attiecībā uz nar

licēja

kotisko un psihotropo vielu patēriņu val

sadaļā “Jaunumi” informāciju par pret

stī tika sagatavoti pārskati un iesnieg

gripas vakcīnu atlikušajiem krājumiem,

ti Starptautiskajai narkotiku kontroles

norādot gan pieejamo pretgripas vakcī

komitejai.

nu daudzumu, gan to, kurās zāļu lieltir

Sagatavoti un reizi ceturksnī iesniegti

tīmekļa vietnes www.zva.gov.lv

gotavās šīs vakcīnas ir pieejamas.

pārskati arī Eiropas Komisijai attiecībā

Katru mēnesi tika apkopota un pub

uz nelegālo prekursoru apriti un reizi

licēta Aģentūras tīmekļa vietnē infor

gadā – attiecībā uz legālo prekursoru

mācija par zāļu patēriņu un zāļu cenām.

apriti.

Pamatojoties uz zāļu vairumtirgotāju

Zāļu valsts aģentūra pērn pirms gri

sniegto informāciju par zāļu realizāciju,

pas sezonas sākuma un tās laikā vei

sagatavota ikgadējā publikācija “Zāļu

ca pretgripas vakcīnu monitoringu. Ik

patēriņa statistika 2017”.

ATĻAUJAS ZĀĻU PARAUGU IMPORTAM

PARALĒLĀ IMPORTA ATĻAUJU SKAITS
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ZĀĻU KLĪNISKIE PĒTĪJUMI
2018. gadā Zāļu valsts aģentūra iz
sniedza 67 atļaujas zāļu klīnisko pētī
jumu veikšanai Latvijā, tai skaitā 15 klī
niskie pētījumi atļauti Starptautiskās
harmonizācijas procedūras ietvaros.
Zāļu valsts aģentūra 2018. gadā arī
atļāva 294 zāļu klīnisko pētījumu gro
zījumus un divus zāļu lietošanas no
vērojumus.

tījumu datu bāzē EudraCT regulāri snieg
ta informācija par pieteiktajiem zāļu
klīniskajiem pētījumiem, to atļaušanas
laikiem, par iesniegto būtisko grozījumu
apstiprināšanas datumiem, Latvijas ēti
kas komiteju atzinumiem, par pētījumu
pabeigšanu, kā arī par labas klīniskās
prakses inspekcijām. Regulāra šo datu
nodrošināšana nepieciešama Eiropas klī
nisko pētījumu reģistra uzturēšanai un
aktualizēšanai.

Pērn Latvijā kopumā noritēja 285 zāļu
klīniskie pētījumi.

Pērn nodrošināta elektronisko datu
apmaiņa sistēmā EudraVigilance, nosū

Klīnisko pētījumu centros veiktas 10

tot ar zāļu klīnisko izpēti Latvijā saistīto

labas klīniskās prakses atbilstības ins

drošības ziņojumu saņemšanas apstip

pekcijas jeb pārbaudes.

rinājumus pētījumu sponsoriem, kuri at

Pārskata gadā Eiropas klīnisko pē

ZĀĻU KLĪNISKO PĒTĪJUMU
ATĻAUJAS

76

2016

50

2017

bilstoši Eiropas un Latvijas normatīvo

NOTIEKOŠI PĒTĪJUMI LATVIJĀ
KOPUMĀ

288

278

285

2016

2017

2018

67

2018
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aktu prasībām bija iesnieguši drošības
ziņojumus EudraVigilance datu bāzes Klī
nisko pētījumu modulī. Pārskata gadā
saņemti 78 ziņojumi par Latvijas pētī
jumu centros konstatētām nopietnām
blaknēm. Šie ziņojumi tika analizēti un
ietverti Aģentūras izveidotā reģistrā. Pa
visam Aģentūrā tika saņemti, izskatīti un
reģistrēti 140 sponsoru sagatavotie ik
gadējie drošuma ziņojumi, kas attiecas
uz Latvijā notiekošiem zāļu klīniskajiem
pētījumiem. Atsevišķi ikgadējie drošuma
ziņojumi tika analizēti padziļināti, un no

2018. GADĀ ATĻAUTO KLĪNISKO
PĒTĪJUMU SADALĪJUMS PA FĀZĒM
Ib/II fāze 1
19

II fāze

45

III fāze
II/III fāze

2

KLĪNISKO PĒTĪJUMU CENTRI, KUROS 2018. GADĀ ATĻAUTI ZĀĻU KLĪNISKIE
PĒTĪJUMI
Pētījumu centrs

Pētījumu
skaits

VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”

50

Rīgas Austrumu Klīniskā universitātes slimnīca
• Stacionārs ‘’Biķernieki’’
• Latvijas onkoloģijas centrs
• ‘’Tuberkulozes un plaušu slimību centrs’’
• ‘’Latvijas Infektoloģijas centrs’’

26
6
6
1
1

SIA Gremošanas slimību centrs ‘’GASTRO’’

12

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”

11

SIA “Veselības centrs 4”

11

SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”

7

SIA “Vidzemes slimnīca”

10

Citi klīnisko pētījumu centri (kopā 94)

1-4 pētījumi
katrā centrā

17
vērtējums tika atspoguļots Eiropas zāļu

niskajiem pētījumiem un ar to saistīto

aģentūru vadītāju (HMA) izveidotajā Eiro

normatīvo aktu un portāla izstrādē.

pas klīnisko pētījumu veicināšanas darba
grupas drošuma apakšgrupas izveidotā
novērtējuma formā.
Atļautos zāļu klīniskās izpētes pro
jektus kopumā sponsorējušas 67 ārval
stu farmaceitiskās kompānijas. 2018.
gadā atļauto pētījumu organizēšanā un

ZĀĻU BLAKŅU UZRAUDZĪBA
UN RISKA MAZINĀŠANA
Latvijā novēroto zāļu blakusparādību
jeb blakņu datubāzi Zāļu valsts aģentū
ra veido kopš 2001. gada, un kopš 2004.

to norises kvalitātes nodrošināšanā Lat

gada ziņojumu informācija tiek nosūtīta

vijā saskaņā ar sponsoru pilnvarojumu

arī uz Eiropas Savienības datubāzi Eudra

iesaistījušās 57 pētniecības līguma orga

Vigilance zāļu jaunu risku identificēšanai.

nizācijas.

Ik gadu Aģentūra veic informācijas analīzi

Pārskata gadā Aģentūras Klīnisko pē
tījumu nodaļas darbinieki piedalījās Ei

Latvijas datubāzē, tostarp par ziņošanas
aktivitāti Latvijā.

ropas Parlamenta un Padomes, kā arī

2018. gadā saņemto zāļu blakus

Eiropas Komisijas Regulas par zāļu klī

parādību ziņojumu skaits ir palielinājies

18
līdz 659, kas ir par 12% vairāk nekā 2017.
gadā. No ārstniecības personām pērn tika
saņemti 42 ziņojumi, bet no pacientiem –
34 ziņojumi.
2018. gadā Zāļu valsts aģentūra ir vei
kusi sešas zāļu reģistrācijas apliecības
īpašnieku (RAĪ) labas farmakovigilances
prakses pārbaudes, tajā skaitā vienu na
cionālo inspekciju starptautiskas Farma
ceitisko inspekciju sadarbības shēmas
(PIC/S) ietvaros, piedaloties farmakovigi
lances inspektoriem no Spānijas un Švei
ces aģentūrām.
ES vienotas novērtējuma procedūras
ietvaros Zāļu valsts aģentūras farma
kovigilances eksperti vērtēja zāļu perio
diski atjaunināmos drošuma ziņojumus

ZĀĻU BLAKŅU ZIŅOJUMI

(PSUR) visas Eiropas kopienas vajadzī
bām. 2018. gadā veiktas 10 vienota no
vērtējuma procedūras, kurās Latvija bijusi
atsauces valsts. Kā arī izvērtēti 7 PSUR
nacionāli reģistrētām zālēm, kas netiek
iekļautas ES vienotas novērtēšanas pro
cedūrās, un to vērtējumi ar ieteikumiem
nepieciešamo tālāko darbību veikšanai
nosūtīti reģistrācijas apliecības īpašnie
kiem.
Kopš 2018. gada Zāļu valsts aģentūra
ir uzņēmusies 20 aktīvo vielu signālu mo
nitorēšanu Eiropas Zāļu aģentūras darba
dalīšanas procedūras ietvaros. Farmako
vigilances eksperti veica regulāru šo vielu
drošuma informācijas uzraudzību.
Regulāri veikta Riska pārvaldības plānu

FARMAKOVIGILANCES INSPEKCIJAS

5

5

6

2016

2017

2018
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vērtēšana, farmakovigilances ekspertiem
piedaloties reģistrācijas/pārreģistrācijas
procedūrās, kā arī izmaiņu procedūru ie
tvaros.
Pērn Zāļu valsts aģentūra sadarbo
jās arī ar zāļu reģistrācijas īpašnieku par
farmakovigilanci atbildīgām personām. Tā
tika nodrošināta RAĪ izstrādāto riska mazi
nāšanas pasākumu ieviešana Latvijā, tai
skaitā nepieciešamā komunikācija ar ve
selības aprūpes speciālistiem, pacientiem
un sabiedrību par zāļu drošu lietošanu.
Aģentūra saskaņoja 35 RAĪ iesnieg
tas “Vēstules veselības aprūpes speciā
listiem” un 72 zāļu izglītojošos materiālus,
kas izstrādāti konkrētu zāļu riska mazi
nāšanas nolūkā.
Farmakovigilances eksperts kā Latvi
jas pārstāvis aktīvi piedalījās EMA Farma
kovigilances riska vērtēšanas komitejas
darba grupas sanāksmēs. Par visiem Eiro
pā aktualizētiem, ar zāļu lietošanas risku
saistītiem jautājumiem, Zāļu valsts aģen
tūra informēja Latvijas sabiedrību, reģis
trācijas apliecības īpašniekus un ārstus,
farmaceitus un citus veselības aprūpes
speciālistus.
Informācija par aktuāliem zāļu dro
šuma jautājumiem un ieteikumi par ne
pieciešamiem zāļu riska mazināšanas
pasākumiem tika regulāri publicēti Zāļu
valsts aģentūras tīmekļa vietnē un infor
matīvajā izdevumā veselības aprūpes
speciālistiem “Cito!”.

ZĀĻU KVALITĀTES KONTROLE
2018. gadā Aģentūras Zāļu ekspertīzes
laboratorijā tika veiktas 103 zāļu parau
gu analīzes. Testēšanas gaitā pārbaudīti
769 zāļu kvalitātes rādītāji. Pēc aptieku
pieprasījuma pagatavoti 302 titrētie šķīdu
mi, indikatori un reaktīvi. Pērn arī atlasīts
un testēts 91 attīrītā ūdens, ko iegūst ap
tiekā, paraugs. Pēc Aģentūras Zāļu reģis
trācijas departamenta pieprasījuma tika
veiktas reģistrācijai iesniegto dokumentu
ekspertīzes 30 zāļu produktiem, izvērtējot
aktīvās vielas un/vai galaprodukta analīžu
metodes un to validāciju.
Zāļu ekspertīzes laboratorijas kritēriji
zāļu paraugu atlasei testēšanai tika bals
tīti uz iespējamiem riskiem sabiedrības
veselībai, proti:
®

Paralēli importētas zāles;

®

Eiropas Savienības un Veselības
inspekcijas informācija par zāļu at
saukšanu;

®

Zemākas intensitātes ražošana;

®

Nestabilas zāles;

®

Patērētāji – īpašas pacientu grupas;

®

Zāles, kuras nav testētas pēdējo 5
gadu laikā;

®

Nesen reģistrētas zāles;

®

Jauns galaprodukta ražotājs;

®

Izmaiņas ražošanas procesā;

®

Izmaiņas kvalitātes specifikācijā.
Laboratorija regulāri piedalījās starp

20
tautiskajās zāļu kvalitātes kontroles un
profesionālā līmeņa pārbaudes prog
rammās. 2018. gadā laboratorijas spe
ciālisti piedalījās centralizēti reģistrēto
zāļu, savstarpējās atzīšanas procedūrā un
decentralizētā procedūrā reģistrēto zāļu
un nacionālā procedūrā reģistrēto zāļu
kvalitātes kontroles programmās, kā arī
Eiropas tirgus uzraudzības programmā.

PĀRBAUDĪTIE ZĀĻU PARAUGI

Zāļu ekspertīzes laboratorija turpinā
ja uzturēt kvalitātes pārvaldības sistēmu,
kas atbilst LVS EN ISO/IEC 17025 stan
darta prasībām un EDQM Official Medi
cines Control Laboratories Network ietei
kumiem. Zāļu ekspertīzes laboratorija
arī darbojas saskaņā ar ISO 9001 un IEC
27001 standartu prasībām.

PĀRBAUDĪTIE ZĀĻU KVALITĀTES RĀDĪTĀJI

MEDICĪNISKO IERĪČU
UZRAUDZĪBA, KLĪNISKĀ
IZPĒTE UN VIGILANCE
2018. gadā Zāļu valsts aģentūrā sa
ņemti un izvērtēti 777 pirmreizēji pazi
ņojumi par medicīniskās ierīces laišanu
tirgū un nodrošināta informācija par 652
paziņojumiem Latvijas medicīnisko ierīču
datu bāzē LATMED, kas ir pieejama Aģen
tūras tīmekļa vietnē. Latvijā ekspluatācijā
esošas un neatbilstošas medicīniskās ie
rīces identificēšana un vigilances jeb lie
tošanas drošuma uzraudzības pasākumi
pērn īstenoti 204 gadījumos.

119
107

2016

830

2016

103

2017

2018

759

769

2017

2018

PĒC APTIEKU PIEPRASĪJUMIEM
PAGATAVOTIE TITRĒTIE ŠĶĪDUMI,
INDIKATORI UN REAKTĪVI

431

2016

349

302

2017

2018

PĀRBAUDĪTIE ATTĪRĪTĀ ŪDENS PARAUGI

96

97

2016

2017

91

Pārskata gadā Aģentūra arī izsniedza
5 atļaujas klīnisko pētījumu veikšanai ar

2018
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medicīniskajām ierīcēm un 4 atļaujas jau
notiekošu klīnisko pētījumu izpētes plāna
grozījumiem, kas Latvijā tiek veikti saska
ņā ar Ministru kabineta 2010. gada 21.
septembra noteikumiem Nr. 891 “Cilvē
kiem paredzēto medicīnisko ierīču klīnis
kās izpētes kārtība”.
2018. gadā Aģentūra izskatīja un LAT
MED datubāzē ievadīja informāciju par
27 Latvijas medicīnisko ierīču ražotājiem
un to ražotajām medicīniskajām ierīcēm,
kā arī par 10 trešo valstu medicīnisko
ierīču ražotāju pilnvarotajiem pārstāv
jiem Eiropas Savienībā, kas reģistrējuši
komercdarbības vietu Latvijā.
Stiprinot Latvijas ražotāju eksport
spēju ārpus Eiropas Savienības, pērn

MEDICĪNISKO IERĪČU KLĪNISKO
PĒTĪJUMU ATĻAUJAS

Aģentūra izsniedza 19 Brīvās tirdz
niecības sertifikātus.
No 2018. gada jūnija Aģentūras infor
mācijas sistēmā LATMED iespējams elek
troniski aizpildīt paziņojuma veidlapu par
medicīniskās ierīces laišanas tirgū uzsāk
šanu, padarot paziņošanas procedūru ēr
tāku un ātrāku. Elektroniskā paziņojuma
veidlapa pieejama tīmekļa vietnes sadaļā
“Industrijai > Medicīnisko ierīču ražotāji,
pilnvarotie pārstāvji > LATMED reģistrs >
Paziņojumi”.
Nolūkā sniegt informāciju komersan
tiem Aģentūras tīmekļa vietnē ir pub
liskota Eiropas Komisijas sagatavota
informācija – faktu lapas par jaunās me
dicīnisko ierīču regulas (ES) 2017/745

MEDICĪNISKO IERĪČU VIGILANCES
ZIŅOJUMI

-21%

-29%

22
2016

7
2017

5

233

252

204

2018

2016

2017

2018
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(MDR) un in vitro diagnostikas me
dicīnisko ierīču regulas (ES) 2017/746
(IVDR) piemērošanu.

ierīču regulatīvā ietvara robežproduktu
un klasifikācijas rokasgrāmatas aktua
lizētā versija (2018. gada oktobra versija
1.20), kas papildināta ar informāciju par
vairāku jaunu produktu statusa skaidro
jumu.

Aģentūras tīmekļa vietnē pārskata
gadā arī tika publiskota Eiropas Komi
sijas sagatavotā Kopienas medicīnisko

AĢENTŪRAS IZSNIEGTO BRĪVĀS TIRDZNIECĪBAS SERTIFIKĀTU SKAITS

1

2

3

4

5
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FARMACEITISKĀS DARBĪBAS
UZŅĒMUMU LICENCĒŠANA
Aģentūras

Farmaceitiskās

darbības

uzņēmumu licencēšanas nodaļas gal
venais uzdevums ir nodrošināt farmacei
tiskās darbības uzņēmumu licencēšanas
dokumentācijas izvērtēšanu, lai šiem uz
ņēmumiem tiktu izsniegtas speciālās at
ļaujas (licences) farmaceitiskai darbībai
atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem
aktiem.

sēdēs pērn tika izskatīti ar licencēšanu
saistītie jautājumi. Komisijas lēmumiem
bija ieteikuma raksturs, un tā darbojās
saskaņā ar Zāļu valsts aģentūras direkto
ra saskaņotu reglamentu.
Realizējot Farmācijas likuma 10. pan
ta 12., 16. un 17. punktā deleģēto funk
ciju izpildi speciālo atļauju (licenču) far
maceitiskai darbībai izsniegšanā zāļu
lieltirgotavām, zāļu ražošanas vai im
portēšanas uzņēmumiem, vispārēja tipa
aptiekām un slēgta tipa aptiekām, aktīvo

Pirms lēmuma par speciālas atļau

farmaceitisko vielu ražošanas, importē

jas (licences) farmaceitiskai darbībai

šanas vai izplatīšanas uzņēmumu reģis

izsniegšanas, pārreģistrācijas, apturēša

trēšanu, 2018. gadā Aģentūra veica far

nas vai anulēšanas pieņemšanas, Farma

maceitiskās darbības uzņēmumu – zāļu

ceitiskās darbības uzņēmumu licencēša

lieltirgotavu, zāļu ražošanas vai impor

nas komisijas (turpmāk – Komisija) 16

tēšanas uzņēmumu, aktīvo farmaceitis

FARMACEITISKĀS DARBĪBAS LICENCES IZMAIŅAS

*Neskaitot aptieku filiāles (2018. gadā bija 80 aptieku filiāles, 2017. gadā – 81 filiāle un 2016. gadā – 95 filiāles) un neskaitot apturētās licences.

24
ko vielu ražošanas, importēšanas vai iz
platīšanas uzņēmumu, vispārēja tipa vai
slēgta tipa aptieku – Aģentūrā iesniegto
dokumentu izvērtēšanu. Tika sagatavo
ti 113 aptieku atbilstības novērtēšanas
atzinumi un 482 lēmumi par speciālu at
ļauju (licenču) izsniegšanu, pārreģistrē

AKTĪVO VIELU RAŽOTĀJU,
IMPORTĒTĀJU UN IZPLATĪTĀJU
UZŅĒMUMU (API) REĢISTRĀCIJA (TAI
SKAITĀ JAUNAS REĢISTRĀCIJAS UN
PĀRREĢISTRĀCIJAS)
Kopējais reģistrēto API skaits Latvijā

šanu, apturēšanu vai anulēšanu, aktīvo
vielu ražotāju, importētāju un izplatītāju
reģistrācijas apliecību izsniegšanu u.c.

20

20

20

13

9

6

lēmumi, izveidotas speciālās atļaujas
(licences) farmaceitiskai darbībai, aktu
alizēta informācija Aģentūras tīmekļa
vietnē uzturētajā Farmaceitiskās dar
bības uzņēmumu reģistrā.
2018. gadā Aģentūra pārreģistrējusi
(izsniegusi) speciālās atļaujas (licen
ces) farmaceitiskai darbībai 289 farma

2016

2017

2018

ceitiskās darbības uzņēmumiem (239
aptiekām, 33 zāļu lieltirgotavām, 13 zāļu
ražošanas vai importēšanas uzņēmu
miem un

1 aktīvo farmaceitisko vielu

reģistrācijai tika iesniegti licencēšanas

ražotājam), izsniegusi 6 reģistrācijas ap

dokumenti saistībā ar aptieku vadītāju,

liecības aktīvo vielu ražošanas, impor

atbildīgo amatpersonu maiņu, licences

tēšanas vai izplatīšanas uzņēmumiem.

turētāju juridiskās adreses maiņu, far

Visbiežāk speciālo atļauju (licenču) pār

maceitiskās darbības vietas maiņu, jau

Aģentūras ikdienas darbs ir vērsts uz to, lai tiktu izsniegtas
speciālās atļaujas (licences) farmaceitiskai darbībai atbilstoši
spēkā esošiem normatīviem aktiem, kā arī iedzīvotājiem un
Aģentūras klientiem būtu pieejama aktuāla informācija par
licencētajiem farmaceitiskās darbības uzņēmumiem

25
nu speciālās darbības nosacījumu uz

Zāļu iegāde” un “Industrijai > Aptiekas >

sākšanu vai izbeigšanu, farmaceitiskās

Lēmumi”.

darbības vietas adreses maiņu.
2018. gadā izsniegtas 5 speciālās at
ļaujas (licences) jaunām vispārēja tipa
aptiekām, 4 speciālās atļaujas (licences)
jaunām zāļu lieltirgotavām, 2 speciālās
atļaujas (licences) jauniem zāļu ražoša
nas vai importēšanas uzņēmumiem un
1 aktīvo farmaceitisko vielu ražotājam,
ievietojot šo informāciju tīmekļa vietnē
www.zva.gov.lv un ievadot datus Eiropas
Savienības EudraGMDP datu bāzē.
2018. gadā Farmaceitiskās darbības
uzņēmumu licencēšanas nodaļa veica
farmaceitiskās darbības uzņēmumu vie
tas adrešu pārbaudes atbilstoši Valsts
adrešu reģistrā www.kadastrs.lv publis
kotajai informācijai, iegūstot datus no
Valsts Reģionālās Attīstības aģentūras
mājaslapā (viss.gov.lv) pieejamās Valsts
zemes dienesta kadastra informācijas
sistēmas par aptieku/filiāļu telpu gru
pām.
Aģentūras ikdienas darbs ir vērsts uz
to, lai tiktu izsniegtas speciālās atļau
jas (licences) farmaceitiskai darbībai at
bilstoši spēkā esošiem normatīviem ak
tiem, kā arī iedzīvotājiem un Aģentūras
klientiem būtu pieejama aktuāla infor

FARMACEITISKĀS DARBĪBAS
UZŅĒMUMU ATBILSTĪBAS
NOVĒRTĒŠANA
2018. gadā Zāļu valsts aģentūra veica
18 uzņēmumu labas ražošanas prakses
pārbaudes jeb inspekcijas, to skaitā 2 pār
baudes trešajās valstīs esošās ražotnēs
un 4 dokumentu pārbaudes saistībā ar
licences pārreģistrēšanu, un 44 labas iz
platīšanas prakses inspekcijas zāļu lieltir
gotavās, no tām 20 bija veiktas saistībā ar
licences izsniegšanu vai pārreģistrēšanu.
Pērn veiktas arī 2 cilvēka asiņu un
asins komponentu sagatavošanas ie
stāžu atbilstības uzraudzības, 25 ārst
niecības iestāžu asins kabinetu pār
baudes un 19 pārbaudes audu, šūnu
ieguves vietās un audu centros, tai
skaitā pārbaudes

saistībā ar darbības

izmaiņām un audu centru darbību at
bilstības uzraudzības nodrošināšanai,
īstenojot arī procedūras hemovigilances
un biovigilances pārraudzībai. Tostarp
3 pārbaudes veiktas augstskolās, kuras
realizē medicīnas studiju programmas.

mācija par licencētajiem farmaceitiskās

Sadarbībā ar citu dalībvalstu kom

darbības uzņēmumiem tīmekļa vietnes

petentajām iestādēm veiktas 2 kopīgas

www.zva.gov.lv sadaļā “Aptieku karte”,

inspekcijas – viena zāļu ražotāja pār

“Pacientiem un sabiedrībai > Zāles >

baude (inspekcija) Latvijā, uz kuru tika
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uzaicināti Igaunijas aģentūras inspekto

spekciju saistībā ar Aģentūras saņemto

ri un viena audu centra inspekcija Īrijā,

informācija par iespējamām neauto

kurā piedalījās Latvijas inspektori.

rizētām darbībām audu un šūnu jomā.

Pērn nodrošināta iespēja ārstniecības

Rīkots

arī

informatīvs

seminārs

iestādēm iesniegt vigilances ziņojumus

par tiesību normu piemērošanu attiecī

tiešsaistē Aģentūras tīmekļa vietnē. No

bā uz

2018. gada arī tiek nodrošināta tiešsais

miem saistībā ar Labas prakses pamat

tē saņemto Steidzamo paziņojumu par

nostādnēm un to izmantošanu asins

nopietnām blaknēm un notikumiem au

sagatavotāju kvalitātes sistēmā, ko bija

tomātiska pārsūtīšana Valsts asinsdo

iespējams skatīties tiešraidē Aģentūras

noru centram.

Youtube kanālā.

Direktīvas 2005/62/EK grozīju

Zāļu valsts aģentūras Farmaceitiskās

Farmaceitiskās darbības uzņēmumu

darbības uzņēmumu atbilstības novēr

atbilstības novērtēšanas speciālisti sa

tēšanas nodaļas eksperti nodrošināja in

gatavoja ikgadējos pārskata ziņojumus

formācijas pārbaudi un nepieciešamības

Eiropas Komisijai par nopietnām blak

gadījumā sadarbību ar Veselības in

nēm un nopietniem nevēlamiem noti

LABAS RAŽOŠANAS PRAKSES
INSPEKCIJAS

LABAS IZPLATĪŠANAS PRAKSES
INSPEKCIJAS

+19%

18

2016

19

2017

18

2018

35

37

44

2016

2017

2018
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kumiem asiņu un audu un šūnu jomās,

arī rosināja izvērtēt iespējas pilnveidot

kā arī iesniedza Eiropas Komisijas Vese

asins kabinetu un transfuzioloģijas palī

lības un pārtikas drošības ģenerāldirek

dzības darba organizāciju.

torātam (DG-SANTE) priekšlikumus par
EUTE datu bāzes un ātrās ziņošanas sis
tēmas pilnveidošanu. Nodaļas speciālis
ti arī aktīvi izvērtēja un komentēja Vese
lības ministrijas sagatavoto grozījumu
projektu jaunās direktīvas asiņu jomā
prasību pārņemšanai saistībā ar Labas
prakses pamatnostādnēm, tostarp pie
prasot papildus skaidrojumus par jaunā

Aģentūras pārstāvība tika nodrošināta
Eiropas Zāļu aģentūras labas ražošanas
prakses un labas izplatīšanas prakses
inspektoru darba grupā, Farmaceitisko
inspekciju sadarbības shēmas (PIC/S)
aktivitātēs un DG-SANTE organizētajās
darba grupās par cilvēka asinīm un asins
komponentiem, audiem, šūnām un orgā

regulējuma piemērošanu no DG-SANTE,

niem, Vienotās rīcības projektu ietvaros

sniedza Veselības ministrijai priekšliku

organizētajās apmācībās un darba gru

mus par normatīvā regulējuma grozīju

pu sanāksmēs, uzsākta dalība projektā

miem asiņu un audu un šūnu jomās, kā

GAPP.

AUDI, ŠŪNAS, ORGĀNI
INSPEKCIJAS

ASINS KABINETU UN UN ASINS SAGA
TAVOŠANAS NODAĻU INSPEKCIJAS

+13%

26

20

25

Asins
kabineti

15

17

7

19
2

2016

2017

2018

2016

Asins
sagatavošanas
nodaļas

2

2017

2018
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STARPTAUTISKĀ
SADARBĪBA
Aģentūra ir Eiropas valstu zāļu aģen
tūru tīkla dalībniece, un Aģentūras funk
ciju un uzdevumu veiksmīga realizācija
ir cieši saistīta ar dalību vienotā Eiropas
zāļu aģentūru tīklā – sadarbojoties EMA,
Eiropas Komisijai un vairāk nekā 47 far
mācijas jomu regulējošām iestādēm Ei
ropas Ekonomikas zonā. Šis sadarbības
tīkls sniedz pieeju plašam ekspertu lo
kam, ļaujot tai nodrošināt labāko iespēja
mo zinātnisko ekspertīzi zāļu regulatorai
videi Eiropas Savienībā. Nacionālo valstu
eksperti piedalās EMA darbā kā dalībnie
ki darba grupās un zinātnisko padom
devēju grupās, kā arī zinātniskajās ko
mitejās.
Lai spētu pilnvērtīgi iesaistīties Eiro
pas kopējās darba procedūrās, kas Latvi
jas aģentūrai ir papildu atbildība un pie

nākums, nenoliedzami ir nepieciešami
kvalificēti cilvēkresursi, kā arī finanšu re
sursi. Aģentūras darbinieki 2018. gadā ir
bijuši iesaistīti sadarbībā ar Eiropas Zāļu
aģentūras zinātniskajām komitejām, ES
Komisiju un Padomes darba grupām,
Pasaules Veselības organizāciju, Eiropas
Farmakopejas komiteju, PIC/S, EDQM
u.c.
2018. gadā Aģentūras vadība piedalī
jās arī EMA Padomes sanāksmēs, kuru
darba kārtībā bija EMA iesaiste starp
tautiskos projektos. Nozīmīga kopīgi
īstenota iniciatīva Eiropas zāļu aģentūrās
bija ātra informācijas apmaiņa un risinā
jumi saistībā ar ES zāļu piegādes pārtrau
kumu gadījumiem. Zāļu valsts aģentūra
piedalījās HMA/EMA darba grupa reģis
trēto zāļu pieejamības jautājumos (Task

29
Force on Availability of Authorised Medi

Aģentūras dalība Narkotisko vielu prekur

cines for Human and Veterinary Use (TF

soru ekspertu darba grupā, kā arī dalība

AAM)). Lai veicinātu zāļu labāku pieejamī

UNODC Narkotiku kontroles komitejas

bu Eiropas Savienībā, darba grupa strādā

62. sesijā.

ja šādos divos virzienos:
®

®

Jau vairākus gadus Aģentūra ir iesais

Reģistrēto zāļu, kas noteiktu apsvē

tīta sadarbībā par medicīnisko ierīču un

rumu dēļ nav laistas tirgū, vai ie

asiņu un to komponentu, audu un šūnu

priekš bijušas tirgū, bet šobrīd vairs

uzraudzību. Aģentūra ir kompetentā in

nav, pieejamības uzlabošana;

stitūcija Latvijā attiecībā uz medicīnisko

Reģistrēto un tirgū esošo zāļu piegā

ierīču paziņošanu, klīniskās izpētes at

des ķēžu pārtraukumi.
Pērn nodrošināta Aģentūras dalība Ei
ropas Komisijas darba grupā par zāļu
pieejamību, lai apzinātu situāciju dalīb
valstīs par zāļu pastāvīgas pieejamības
nodrošināšanu, tai skaitā labas prakses
piemēru izskatīšana, sniegti priekšlikumi
Pasaules veselības organizācijas dalīb

ļauju izsniegšanu un lietošanas drošuma
uzraudzību. Aģentūras atbildīgie speciā
listi regulāri apmeklē Eiropas nacionālo
medicīnisko ierīču kompetento institūciju
pārstāvju sanāksmes. Tiek nodrošināta
līdzdalība Competent Authorities for Medi
cal Devices (CAMD), Central Management
Committee (CMC) sanāksmēs.

valstu konsultācijās par zāļu un vakcīnu

Aģentūrai ir saistošs sadarbības līgums

un pieejamību 2019.–2023.gadā. Nodro

ar Igaunijas un Lietuvas zāļu aģentūrām,

šināta arī Aģentūras dalība Latvijas Zāļu

kas veicina ciešāku sadarbību starp Balti

verifikācijas organizācijas pasākumos

jas valstu zāļu aģentūrām zāļu regulatoro

par krīzes vadību, tai skaitā saistībā ar

jautājumu jomā. 2018. gadā notika trīspu

zāļu pieejamību un drošuma pazīmes uz

sējā sanāksme, kuras organizēšanu uzņē

zāļu iepakojuma ieviešanu. Nodrošināta

mās Igaunijas Zāļu aģentūra.
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AĢENTŪRAS
VISPĀRĒJĀ
PĀRVALDĪBA
2018. gadā Aģentūra īstenoja vidēja

izmantoto produktu pieejamību Lat

termiņa darbības stratēģiju 2017.–2019.
gadam, kas ir izveidota saskaņā ar nacio
nāli izvirzītajām prioritātēm un mērķiem
sabiedrības

veselības

vijas tirgū;
®

ar mērķi veicināt efektīvu mijiedar

nodrošināšanā,

bību starp Aģentūru un tās pakalpo

kā arī ar starptautiskajām prioritātēm,

jumos un sadarbībā ieinteresētajam

kas atspoguļotas arī Eiropas valstu zāļu
aģentūru tīkla stratēģijā un daudzgadu
darbības plānā 2016.–2020. gadam.
Stratēģijā akcentēts – lai turpinātu
pilnveidot un ilgtermiņā nodrošināt Latvi
jas sabiedrības veselībai kvalitatīvus pa
kalpojumus, 2017.–2019. gadam noteikti
sekojoši darbības virzieni:
®

Pakalpojumu virziens ar mērķi no
drošināt kvalitatīvu Aģentūrai dele
ģēto funkciju izpildi, veicinot efektī

Sadarbības un informācijas virziens

pusēm;
®

Ilgtspējīgas Aģentūras attīstības
virziens ar mērķi turpināt attīstīt
Aģentūru par zināšanu pārneses
centru, realizējot atbildīgu zināšanu
pārvaldību un pilnveidojot organizā
cijas mācīšanās procesu, lai ilgter
miņā nodrošinātu deleģēto funkciju
un pakalpojumu augstu kvalitāti.
Īstenojot labas pārvaldības principus

vu, drošu un kvalitatīvu ārstniecības

un iekšējo procesu optimizāciju, 2018.

līdzekļu un citu veselības aprūpē

gada augustā veiktas izmaiņas Aģentū

31
ras struktūrā. Apvienojot Administratīvo
resursu vadības un dokumentu pārvaldī

®

17. septembra noteikumiem

bas nodaļu un Iepirkumu un infrastruk

Nr. 873 “Zāļu valsts aģentūras

tūras nodrošinājuma nodaļu, izveidota

maksas pakalpojumu cenrādis”.

Administratīvā nodaļa ar trīs sektoriem:

Sniegto priekšlikumu nolūks

Dokumentu pārvaldības sektoru, Saim

bija labāk sabalansēt ieņēmu

nieciskā nodrošinājuma sektoru un Zāļu
reģistrācijas

dokumentācijas

mus atbilstoši funkciju izmak

sektoru.

sām, mazināt administratīvo

Zāļu reģistrācijas departamenta Farma

slogu komersantiem un Aģentū

kovigilances sektors ir pārveidots par

rai cenrāža piemērošanā;

Farmakovigilances nodaļu. Samazināts
iekšējais administratīvais slogs, pilnvei

Ministru kabineta 2013. gada

®

dojot un automatizējot dokumentu reģis

Ministru kabineta 2010. gada
23. marta noteikumiem Nr. 288

trācijas kārtību.

“Aptieku darbības noteikumi”
saistībā ar aptiekā izgatavoto
(ekstemporālo) zāļu kontroli un

NORMATĪVO AKTU
ĪSTENOŠANA UN PILNVEIDE
Zāļu valsts aģentūras pieņemtie lē
mumi ir izsvērti, tiesiski un atbilst norma
tīvo aktu prasībām. 2018. gadā tikai
divpadsmit

no visiem 8758 Aģentūras

pieņemtajiem lēmumiem tika apstrīdēti
Veselības ministrijā un neviens no pār
sūdzētajiem lēmumiem netika atcelts.
Tas nozīmē, ka atcelto lēmumu īpatsvars
pret pieņemtajiem lēmumiem pērn bija 0.
Zāļu valsts aģentūra 2018. gadā snie
dza Veselības ministrijai vairākus priekš
likumus normatīvo aktu izmaiņām un
pilnveidei. Piemēram, priekšlikumi sniegti
saistībā ar šādiem normatīviem aktiem:

attīrīto ūdens paraugu kontroli;
®

Ministru kabineta 2006. gada
18. aprīļa noteikumiem Nr. 304
“Noteikumi par zāļu ražošanas
un kontroles kārtību, par zāļu
ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām
un profesionālo pieredzi un
kārtību, kādā zāļu ražošanas
uzņēmumam izsniedz labas
ražošanas prakses sertifikātu” un Ministru kabineta 2007.
gada 26. jūnija noteikumiem
Nr. 436 “Zāļu ievešanas un
izvešanas kārtība” saistībā ar
Komisijas 2017. gada 15. sep
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tembra direktīvas 2017/1572,

26. jūnija noteikumiem Nr. 416

ar ko Eiropas Parlamenta un

“Zāļu izplatīšanas un kvalitātes

Padomes Direktīvu 2001/83/

kontroles kārtība” attiecībā uz

EK papildina attiecībā uz cil

zāļu eksporta ierobežošanu;

vēkiem paredzētu zāļu labas
ražošanas prakses principiem
un pamatnostādnēm prasības
pārņemšanu;
®

Ministru kabineta 2011. gada
19. oktobra noteikumiem Nr.
800 “Farmaceitiskās darbības
licencēšanas kārtība”, snie
dzot ieteikumu ieviest elektro
nisko licenču un iesnieguma
formas. Priekšlikums bija
atteikties no aptiekas vietas
apstiprināšanas lēmumiem un
tā vietā ieviest Veselības in
spekcijas pārbaudes veikšanu
pirms licences izsniegšanas/
pārreģistrēšanas aptiekām, kā
arī tika izteikts priekšlikums
atteikties no valsts nodevas;

®

Ministru kabineta 2007. gada

®

Nolūkā mazināt administratī
vo slogu sniegti priekšlikumi
Ministru kabineta 2010. gada
21. septembra noteikumu Nr.
899. “Ambulatorajai ārstēšanai
paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu
kompensācijas kārtība” grozī
jumiem. Priekšlikumi ietvēra
ātrāku informācijas saņemša
nu no aptiekām un iestādēm
par zāļu pieejamības pārtrauku
miem, uzreiz paziņojot par tiem
Zāļu valsts aģentūrai. Izveidots
ES vienots e-pasts, kurā dalīb
valstis apspriež un risina zāļu
pieejamības jautājumus, Zāļu
valsts aģentūra regulāri iesais
tās “network” jautājumu lemša
nā un risināšanā.
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PERSONĀLA VADĪBA UN
MĀCĪBAS
2018. gada nogalē Aģentūrā faktiski
strādāja 129 ierēdņi un darbinieki. Kopu
mā civildienesta un darba tiesiskajās at
tiecībās bija 141 strādājošais. Izsludināti
26 personāla atlases konkursi un pieņem
ti darbā 23 jauni kolēģi, savukārt civildie
nesta vai darba tiesiskās attiecības bei
dza 26 strādājošie.

tiski strādājošo skaitu) – 14 %.
Veiksmīgai funkciju izpildei Aģentūrai ir
nepieciešami un tajā strādā izglītoti, kom
petenti un augsti kvalificēti speciālisti. Ko
pējais Aģentūrā strādājošo izglītības līme
nis ir augsts – 128 darbiniekiem jeb 88%
ir augstākā izglītība, no tiem četri ir iegu
vuši doktora grādu.
Viens no Aģentūras personāla politikas
svarīgākajiem pamatprincipiem ir kvalifi
kācijas paaugstināšanas nodrošināšana

Personāla mainība (atlaisto ierēdņu un

strādājošajiem un viņu motivēšana kom

darbinieku īpatsvars attiecībā pret vidējo

petenču paplašināšanai. Lai to īstenotu,

faktiski strādājošo skaitu) – 20%. Perso

balstoties uz personāla darba izpildes no

nāla atjaunošanās (jauno ierēdņu un dar

vērtēšanas procesā identificētajām mā

binieku īpatsvars attiecībā pret vidējo fak

cību vajadzībām, 2018. gadā Aģentūras

FAKTISKI STRĀDĀJOŠIE

PERSONĀLA ATTĪSTĪBAS UN
KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS
PASĀKUMI

903

906

Kvalifikācijas
celšanas kursi
Starptautisku
organizāciju
rīkoti semināri,
konferences

439
138

2016

136

2017

129

2018

80
65

51

2016

2017

2018
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Lai

darbinieki kvalifikācijas paaugstināšanas

noskaidrotu

darbinieku

apmie

nolūkā ir piedalījušies 906 mācību pasā

rinātību ar darbu Aģentūrā un darba vidi,

kumos un 80 starptautisku organizāciju

2018. gada decembrī tika veikta darbinie

rīkotos semināros, konferencēs un foru

ku apmierinātības aptauja. Iegūtie rezultā

mos. Aģentūrā tika realizētas iekšējās un

ti liecina, ka 92,7% Aģentūras darbinieku

ārējās mācības. 2018.gadā uzsākta men

sniedz pozitīvu vērtējumu par darba vidi

toru programmas izveide un ieviešana.

un apmierinātību ar darbu kolektīvā. Tā

Pērn Aģentūra tika iesaistīta Eiropas

pat 2018. gadā Aģentūras ierēdņi un dar

projektā

binieki piedalījās Valsts kancelejas veido

“Veselības ministrijas un padotības ie

tajā iesaistīšanās pētījumā, kura rezultāti

stāžu IKT centralizācijas atbalsts”. Pro

norāda, ka Zāļu valsts aģentūrai iesaistī

jekta ietvaros Aģentūrā ieviesta Horizon

šanās indekss (86% ierēdņu un darbinie

personāla uzskaites sistēma, aizstājot ie

ku ir iesaistījušies) ir lielāks par Latvijas

priekšējo Zāļu valsts aģentūras Personāla

valsts pārvaldes iesaistīšanas indeksu

vadības sistēmu.

(proti, 71%).

Reģionālās

attīstības

fonda

STRĀDĀJOŠO SADALĪJUMS PĒC IZGLĪTĪBAS

Augstākā
(bakalaurs)
Augstākā
(maģistrs, ārsts,
farmaceits)

14%

Vidējā profesionālā
vai 1., 2.līmeņa
augstākā izglītība

71%
6%

129
dabinieki

6%
3%

Vispārējā
vidējā izglītība
Augstākā
(doktors)
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INTEGRĒTĀ PĀRVALDĪBAS
SISTĒMA UN AUDITI
Kvalitātes sistēma
2018. gadā Aģentūrā tika turpināts
pilnveidot un atbilstoši uzturēt kvalitā
tes vadības sistēmu, kurā integrētas ISO
9001, ISO/IEC 27001 un ISO/IEC 17025
standartu prasības, kā arī starptautisko
vadlīniju rekomendācijas sekojošās jo
mās:

ku patstāvīgas uzraudzības un risku
mazinošo darbību veikšanas risku pār
valdības procesu ietvaros.
Kvalitātes politikas ietvaros, ņemot vērā
sabiedrības, īpaši pacientu, intereses ve
selības aprūpes nozarē, Aģentūra ir apņē
musies sekmēt klientu uzticību un apmie
rinātību, pilnveidojot sniegto pakalpojumu
kvalitāti un ieviešot piemērotus risināju
mus. Lai noskaidrotu klientu viedokli par
Aģentūras darbu 2018. gadā attiecībā uz

®

Labas klīniskās prakses ievērošana1,

visu pakalpojumu sniegšanu, klientu ap

®

Farmakovigilances sistēmas izveide

kalpošanu, komunikāciju u.c. aspektiem,

un uzturēšana,
®

Zāļu ražošanas un izplatīšanas la
bas prakses novērtēšana,

®

Zāļu testēšana,

®

Cilvēka asiņu un asins komponen
tu ieguves, testēšanas, apstrādes,
uzglabāšanas un izplatīšanas vietu
darbības atbilstības novērtēšana un
uzraudzība,

®

Cilvēka izcelsmes audu un šūnu, kā
arī orgānu ieguves, uzglabāšanas un
izmantošanas vietu darbības atbils
tības novērtēšana un uzraudzība.
Atbilstību ISO standartu prasībām ap

liecina iegūtā akreditācija un sertifikācija,
kā arī darbības un atbilstības uzraudzī
bas ārējo auditu atzinumi.

tika veikta ikgadējā klientu aptauja.
Aptaujas rezultāti parādīja, ka 88,9%
respondentu sniedz pozitīvu2 vērtējumu
Aģentūras personāla profesionalitātei un
89,7% respondentu pozitīvi novērtēja sa
ņemto pakalpojumu kvalitāti.
Pārskata gada ietvaros Aģentūra aktīvi
iesaistījās Ekonomikas ministrijas kus
tības “Konsultē vispirms” mācībās, paš
novērtējumā. Analizējot “klienta balsi”
vērtējuma indeksu griezumā par 2018.
gadu, secināms, ka klienti pozitīvi novēr
tē pieredzi, kuru gūst, sadarbojoties ar
Aģentūru. Vienlaikus atzīstams, ka, ne
skatoties uz apjomīgo semināru skaitu
2017. un 2018. gadā, informācijas no
došana klientiem turpina saglabāties kā
1

Pārskatā periodā tika turpināts darbs
pie Aģentūras 2017.–2019. gada stratē
ģijas perioda Risku plānā iekļauto ris

2

Starptautiskās konferences par tehnisko
prasību saskaņošanu cilvēkiem paredzēto
farmaceitisko produktu reģistrācijai (ICH)
vadlīnijas
4 un 5 balles (5 baļļu skalā)
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pilnveides zona.

zācijas darbībā.

Lai veicinātu Aģentūras virzību uz kļū
šanu par vienu no vadošajām iestādēm
starp līdzvērtīgām iestādēm nacionālā un
starptautiskā mērogā, turpināts intensīvs
darbs pie Aģentūras ilgtspējīgas darbī
bas attīstības stratēģiskā rīcības virzie
na, kura mērķis ir realizēt efektīvu resursu
pārvaldību un pilnveidot procesus.

Rezultātā gada nogalē Aģentūrā uz
sākts piemērot LEAN pieeju darbu
organizācijā un procesu vadībā.
Iesaistījās Eiropas Komisijas (EK)
VISTART3 projekta darba grupā,

®

kuras mērķis ir harmonizēt cilvēka
audu un šūnu ieguves un izmantoša
nas vietu atbilstības novērtēšanas
un uzraudzības iestāžu kvalitātes
sistēmas, izstrādājot vadlīnijas un
procedūras audita sistēmas jeb CE
SIP4, iedibināšanai, kā arī piedalījās

Lai ilgtermiņā nodrošinātu deleģēto
funkciju un pakalpojumu augstu kvalitāti,
Aģentūras pārstāvji:
®

Latvijas un Dānijas zāļu aģentūru sa
darbības projekta ietvaros, apmeklē
ja Dānijas zāļu aģentūru, kas ES zāļu
aģentūru tīklā ir starp vadošajām
kvalitātes sistēmas attīstības jomā,
lai apgūtu pieredzi LEAN pieejas

topošo auditoru mācības.
3

4

ieviešanā un uzturēšanā visā organi

“Vigilance and Inspection for the Safety
of Transfusion, Assisted Reproduction and
Transplantation” – VISTART (GRANT AGREE
MENT N. 676969)
Common European SoHO Inspection Pro
gramme (CESIP); Substances of Human
origin (SoHO)

“KONSULTĒ VISPIRMS” VĒRTĒJUMU INDEKSS PAR 2018. GADU
Kopējais indekss
100.00

86.98 89.52
80.00

6. Uz pakalpojumiem
orientēta klientu
apkalpošanas kultūra

81.60

60.00

92.86
94.66

1. Efektīvas uzraudzības
stratēģija
91.00

40.00

85.00

20.00

83.75

68.00

0.00

5. Informācijas
sniegšanu un
konsultēšana
Klientu uztveres indeks

78.62
84.01
96.67

80.00
91.98
97.33

Darbinieku uztveres indekss

4. Uz atbilstības
panākšanu vērsta
uzraudzības politika
Iestādes pašvērtējuma indekss
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Ņemot vērā darba grupas rekomen
dācijas un pilotprojektā sasniegtos re
zultātus, EK lēma, ka darbs pie vienotās
audita programmas ieviešanas ir tur
pināms EEZ kompetento iestāžu inspek
toru darba grupas ietvaros, un Latvija
tika uzaicināta piedalīties nākamajos so
ļos audita programmas ieviešanas un uz
turēšanas modeļa izveidē.

Audits
Pērn Aģentūras pārvaldības sistēmas
darbības atbilstības uzraudzība tika vēr
tēta gan ārējos auditos, gan Eiropas zāļu
aģentūru savstarpējās novērtēšanas ie
tvaros, gan to novērtēja Veselības minis
trija. Aģentūras pārvaldības sistēma tika
atzīta par ārējām un iekšējām prasībām
atbilstošu.
2018. gada februārī noslēdzās Eiropas
zāļu aģentūras un ASV pārtikas un zāļu

pārvaldes (FDA) novērotais JAP5, kura re
zultātā Aģentūras sistēma tika atzīta par
atbilstošu tai izvirzītajām prasībām.
Pēc veiksmīgas JAP pabeigšanas FDA
auditēja Aģentūras atbilstību FDA prasī
bām attiecībā uz zāļu ražošanas un zāļu
izplatīšanas labas prakses atbilstības
uzraudzību un novērtēšanu. Audita no
slēgumā Aģentūra saņēma atzinumu par
atbilstību FDA prasībām, kā rezultātā Lat
vijas zāļu eksportētājiem tika samazinā
tas tirdzniecības barjeras un ASV atzīs
par atbilstošiem Latvijas GMP/GDP atbils
tības vērtētāju sniegtos atzinumus.
Eiropas Komisijas projekta VISTART
ietvaros izstrādājot vienotu audita prog
rammu EEZ dalībvalstīm par dalībvalstīs
uzturētās regulatorās darbības atbilstību
prasībām cilvēka audu un šūnu ieguves
un izmantošanas vietu atbilstības novēr
5

Joint Audit programme (JAP)
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tēšanā, Aģentūrā 2017. gadā tika
veikts ārējais audits. Jāatzīmē, ka
vēsturiski tas bija pirmais starp
valstu audits šajā jomā ES. Tā gai
tā noteica, vai Aģentūras iedibinātie
procesi, kārtības un izveidotā ko
mersantu darbības atbilstības no
vērtēšanas sistēma ir atbilstoša ES
prasībām. 2018. gadā tika saņemts
audita gala ziņojums, kurā apstip
rināts jau audita ietvaros konsta
tētais, ka Aģentūras sistēma atzīta
par atbilstošu, un norādīta nepiecie
šamība paplašināt Aģentūras esošā
personāla sastāvu, lai turpmāk no
drošinātu pilnvērtīgu atbilstības no
vērtēšanas procesa organizēšanu.
Pārskata periodā noslēdzās Ve
selības ministrijas 2017. gadā uz
sāktie auditi: “Zāļu reģistrācijas
procesa organizēšana un pārvaldī
ba” un “Valsts pārvaldes pakalpo
jumu sniegšanas organizēšana un
pārvaldība”. Korektīvo darbību re
zultāts tika akceptēts Veselības mi
nistrijā.
Papildus ārējiem auditiem 2018.
gadā Aģentūrā veikti 8 iekšējie au
diti, kā arī pašnovērtēšana saistībā
ar personas datu pārvaldību, uzrau
dzības veikšanu un klientu attiecī
bu pārvaldību un e-indeksu, kā arī
uzsākta personas datu atrašanās
vietu kartēšana ārpus IS.

NĀKAMAJĀ PERIODĀ
PLĀNOTAIS
2019. gadā Aģentūrā plānots ārējais
audits, kuru veiks pārstāvji no Kanādas
iestādes “Health Canada”, ES un Kanā
das savstarpējā sadarbības līguma ie
tvaros. Audita ietvaros novērtēs labas
ražošanas prakses un labas izplatīša
nas prakses standartu harmonizētu pie
mērošanu Latvijā, kā arī Aģentūras kva
litātes sistēmu atbilstības novērtēšanas
jomā.
Lai uzlabotu klientu pieredzi, sadarbo
joties ar Aģentūru, 2019. gadā plānots
intensīvāk pievērsties:
®

LEAN pieejas ieviešanai un uzturē
šanai;

®

ISO 17025 kontekstā uzturētās
kvalitātes vadības dokumentācijas
padziļinātākas integritātes ar Aģen
tūras kvalitātes sistēmas dokumen
tāciju nodrošināšanai;

®

Iekšējā audita organizēšanas un
veikšanas prasību harmonizēšanai
ar rekomendācijām Eiropas zāļu
aģentūru tīkla dalībniekiem;

®

Papīra formāta dokumentu samazi
nājumam ienākošā/izejošā un iek
šējā apritē;

®

Vienotā klienta portāla izveidei.
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INFORMĀCIJAS UN
KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU
PĀRVALDĪBA

tika veikti šādi uzlabojumi:
®

Pilnveidotas elektroniskās paziņo
jumu formas par zāļu nepieejamību,
ko var iesniegt ikviens pacients,

2018. gadā tika turpināts darbs pie

sabiedrības pārstāvis un veselības

Zāļu valsts aģentūras informācijas sis

aprūpes speciālists. Sniegtie ziņoju

tēmu (IS) un informācijas un komu

mi palīdz iegūt pilnīgāku informāciju

nikācijas tehnoloģiju (IKT) risinājumu at

par Latvijas tirgū faktiski esošām zā

tīstības un pilnveidošanas, pieejamības

lēm un efektīvi risināt piegādes pār

un pārvaldības uzlabošanas. Pērn papla

traukumu jautājumus. Pērn tīmekļa

šināta IKT infrastruktūra, integrējot tajā
jaunas tehniskās iekārtas, paplašināta

vietne tika papildināta ar informāci

biznesa analītikas rīku ar datu vizualizā

ju par Zāļu piegādes pārtraukumiem;

cijas iespējām (Power BI un Qlik Sense)
izmantošana Aģentūras sniegto pakalpo
jumu nodrošināšanai.
Informācijas sistēmās ZVAIS un LAT
MED tika pilnveidoti informācijas atlases
un apstrādes algoritmi, kā arī veikti uzla
bojumi atbilstoši Ministru kabineta 2015.
gada 28. jūlija noteikumiem Nr. 442 “Kār
tība, kādā tiek nodrošināta informācijas
un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu
atbilstība minimālajām drošības prasī
bām”.

®

Uzlabotas informācijas meklēšanas
iespējas tīmekļa vietnē pieejamā
Latvijas Zāļu reģistrā un paātrināta
Reģistra darbība. Zāļu reģistra tieš
saistes meklētājā pievienota norāde
par zāļu esamību valsts Kompen
sējamo zāļu sarakstā. Lai veicinātu
sabiedrības informētību par sportā
aizliegto vielu sastopamību Latvijā
reģistrētās zālēs un ievērojot Starp
tautiskās konvencijas pret dopingu
sportā 19. pantu, 2018. gada novem

2018. gadā IS tika īstenoti 89 IKT iz

brī Zāļu valsts aģentūras un Latvi

maiņu pieteikumi, kas veicināja darba

jas Antidopinga biroja sadarbības

efektivitātes paaugstināšanos un snie

rezultātā Aģentūras tīmekļa vietnē

dza būtisku atbalstu darbiniekiem, sa

pieejamais Latvijas Zāļu reģistrs tika

biedrībai un komersantiem.

papildināts ar informāciju par zāļu

Pērn modernizētā Aģentūras tīmekļa

lietošanu sportā. Lai šo informāci

vietne nodrošina jaunas iespējas infor

ju aplūkotu, Reģistra paplašinātajā

mācijas meklēšanai, pieejamībai un uz

meklēšanas formā nepieciešams

tveramībai. 2018. gadā tīmekļa vietnē arī

norādīt atlases parametru “informā
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cija par lietošanu sportā”;
®

Klientiem pieejams Farmaceitiskās
darbības uzņēmumu reģistrs ar inte
raktīvām informācijas meklēšanas ie
spējām. Reģistrā ir iekļauta informā
cija par licencētām aptiekām, zāļu un
aktīvo farmaceitisko vielu ražotājiem,
izplatītājiem un importētājiem, zāļu
lieltirgotavām, tai skaitā arī par ES
un EEZ valstīs licencētiem uzņēmu
miem, kas paziņojuši par zāļu vairum
tirdzniecības uzsākšanu Latvijā. Līdz
ar jaunā Reģistra izveidi informāciju
meklēt ir krietni ātrāk un vienkāršāk
un tā ir ērtāk pārlūkojama;

®

Klientiem pieejams ērts Reģistrāci
jas apliecību īpašnieku un pārstāvju
saraksts ar meklēšanas iespējām;

®

zes dienā tiek aktualizēta informācija par
farmaceitiskās darbības komersantu ie
sniegumiem un Aģentūras pieņemtajiem
lēmumiem.
Aģentūras

jaunajā

tīmekļa

vietnē

visi ZVAIS dati ir pieejami vienkopus
– gan Latvijas Zāļu reģistrs, gan Far
maceitiskās darbības uzņēmumu re
ģistrs, gan zāļu piegādes pārtraukumu
saraksts, gan ATĶ kodu klasifikators un
citi dati, kā arī ziņojumu iesniegšanas ie
spējas – t.i., paziņot Aģentūrai, ja kādas
zāles Latvijā nav pieejamas, iesniegt zāļu
blakusparādību ziņojumu. Sistēmā ir pie
ejams arī biovigilances ziņojums.
IS LATMED publiskā daļa papildināta
ar izstrādātajām tiešsaistes paziņojumu
formām par II a, II b un III klases medi
cīniskajām ierīcēm vai aktīvām implan

Jaunums klientiem ir arī informāci

tējamām medicīniskajām ierīcēm un par

ja – Paziņojumi par izmaiņām zāļu

in vitro diagnostikas A saraksta, B sa

reģistrācijas dokumentācijā;

raksta un pašpārbaudes medicīniskajām

Aģentūras tīmekļa vietnē vairākas rei

ierīcēm.
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2018. gadā IKT komisijā tika
apstiprināts projekts par vienotas
Inspekcijas platformas izveidi.
Projekta mērķi ir:
®

Izveidot vienotu platformu
inspekciju gaitas un izpildes
izsekojamības un inspekciju
dokumentācijas aprites no
drošināšanai pilnā apmērā
LRP, LIP un farmakovigilances
inspekcijām un samazinātā
apmērā SOHO, asins un klīnis
ko pētījumu inspekcijām;

®

Ieviest elektroniski aizpildā
mas un ģenerējamas formas
(inspekciju programma, pava
dvēstules, lēmumi u.c.);

®

Uzlabot un paātrināt komuni
kāciju gan Aģentūrā, gan ko
munikāciju ar komersantiem;

®

Pilnveidot esošo inspekciju
gada plāna ģenerēšanas ie
spēju;

®

Pilnveidot strukturētu e-doku
mentu apriti.

Atvērto datu portālā data.gov.lv struk
turētā veidā publicēta aktuāla infor
mācija – Latvijas Zāļu reģistrs un
Farmaceitiskās darbības uzņēmumu re
ģistrs.
2018. gadā realizēti pasākumi ar IT
drošību saistīto risku mazināšanai, kā arī
veikta regulāra darbinieku apmācība IT
drošības jautājumos, pielietoti risinājums
pašapmācībai un zināšanu pārbaudei IKT
drošības jomā. Pērn nodrošināta darbi
nieku IT drošības zināšanu pārbaude, iz
mantojot CloudStudy.eu risinājumu, kurā
pieejami arī IT drošības mācību materiāli.
Balstoties uz analīzes un pārbaužu rezul
tātiem, darbinieki atkārtoti instruēti, kā rī
koties, lai izvairītos no datora inficēšanas
ar ļaunatūru un/vai datu noplūdi.
2018. gadā arī turpinājās sadarbība
elektroniskas informācijas apmaiņā ar
dažādām Eiropas institūcijām, citu val
stu kompetentām iestādēm, izmantojot
kopējos IKT risinājumus, piemēram, tā
dus kā Eiropas klīnisko pētījumu datu
bāzi EudraCT, drošu e-pastu EudraMail un
datu apmaiņas sistēmu Eudralink, farmo
kovigilances sistēmu EudraVigilance un
datu analīzes sistēmu EVDAS, Eiropas
medicīnisko ierīču datu bāzi EUDAMED,
CTS (Communication and Tracking sys
tem) risinājumu zāļu savstarpējas atzī
šanas reģistrācijas procedūrām, Eiropas
kopējo zāļu reģistrācijas dokumentācijas
iesniegšanas portālu CESP (Common Eu
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ropean Submission Platform) u.tml., kā arī
zāļu reģistrācijas centralizēto procedū
ru dokumentācijas repozitoriju Common
Repository, periodiski atjaunojamo dro
šuma ziņojumu repozitoriju PSUR Repo
ritory.
Pērn tika turpināta IKT infrastruktūras,
ko izmanto Veselības ministrija un minis
trijas padotības iestādes, uzturēšana, kā
arī sniegts atbalsts šo iestāžu IKT spe
ciālistiem. Papildus tam tika uzsāktas
izmaiņas gan biznesa procesos, gan IS,
kas ir saistītas ar Veselības ministrijas
īstenoto IKT projektu saskaņā ar Eiro
pas Reģionālās attīstības fonda darbības
programmā “Izaugsme un nodarbinātība”
2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodro
šināt publisko datu atkalizmantošanas
pieaugumu un efektīvu publiskās pār
valdes un privātā sektora mijiedarbību”
2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publis
kās pārvaldes IKT platformu izveide, pub
liskās pārvaldes procesu optimizēšana
un attīstība” projektu “Veselības ministri
jas un padotības iestāžu IKT centralizāci
jas atbalsts”.

SAIMNIECISKĀ DARBĪBA
Zāļu valsts aģentūras īpašumu apsaim
niekošanu un tehniskās infrastruktūras
uzturēšanu nodrošina Administratīvās no
daļas Saimnieciskā nodrošinājuma sek
tors, veidojot darba apstākļus visu Aģen
tūras struktūrvienību sekmīgam darbam.
Sektora funkcijas:
®

pārvalda Aģentūras valdījumā vai lie
tošanā nodoto kustamo un nekusta
mo īpašumu un autoparku, nodroši
na un koordinē nekustamā īpašuma
apsaimniekošanas procesus;

®

nodrošina energoapgādes un komu
nikāciju sistēmu un iekārtu darbību,
uzturēšanu, apkopi;

®

organizē un nodrošina telpu un teri
torijas uzkopšanu un labiekārtoša
nu, tai skaitā organizē un nodrošina
norakstīto materiālu, pamatlīdzekļu,
mazvērtīgā inventāra apsaimnieko
šanu un utilizāciju;

®

organizē un veic materiālu, iekārtu,
mēbeļu un inventāra iegādi, un orga
nizē to tehnisko apkopi un remontu.
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KOMUNIKĀCIJA AR
SABIEDRĪBU
Sabiedrības informēšana un komuni
kācijas aktivitātes 2018. gadā veiktas sa
skaņā ar ”Zāļu valsts aģentūras darbības
stratēģiju 2017.–2019. gadam”. Stratēģi
jā definētais sadarbības un informācijas
virziens ir saistīts ar Aģentūras uzdevu
mu sadarboties ar ārstu un farmaceitu
profesionālajām organizācijām, nozares
un nevalstiskajām organizācijām, ārval
stu un starptautiskajām institūcijām, kā
arī nodrošināt savstarpēju informācijas
apmaiņu Aģentūras darbības jomās.
Viena no prioritātēm pārskata gadā
bija sniegt ieguldījumu sabiedrības iz
pratnē par drošu, racionālu ārstniecības
līdzekļu lietošanu un veicināt veselības
aprūpes profesionāļu informētību par uz
raudzības lomu kvalitātes, drošuma un

efektivitātes nodrošināšanā. Pērn Aģen
tūra turpināja paplašināt ārējās komuni
kācijas aktivitāšu spektru, sniedzot klien
tiem neatkarīgu un objektīvu informāciju
par Aģentūras kompetencē esošiem jau
tājumiem.

PUBLICITĀTE MEDIJOS
2018. gadā mediju pārstāvjiem sagata
votas un izplatītas 40 dažādas preses re
līzes, kā arī tika sniegtas vairāk nekā 160
atbildes uz mediju, iedzīvotāju, nozares
komersantu un Veselības ministrijas un
padotības iestāžu jautājumiem.
Zāļu valsts aģentūra kopumā pērn īs
tenoja 235 sabiedrības informēšanas
pasākumus, tai skaitā publicēti jaunumi
Aģentūras tīmekļa vietnē, publikācijas
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medijos un citi. Savukārt veselības aprū
pes profesionāļiem īstenoti 11 informē
šanas pasākumi, piemēram, raksti spe
ciālistiem paredzētajos profesionālajos
medijos. Zāļu valsts aģentūras komuni
kācijas aktivitāšu rezultātā 2018. gadā
tapušas mediju publikācijas, radio un TV
sižeti, kuru galvenie temati bija šādi: zāļu
pieejamība, tajā skaitā medikamentu pie
ejamība pēc Apvienotās Karalistes izstā
šanās no Eiropas Savienības, zāļu cenas,
drošuma pazīme uz zāļu iepakojuma, kas
jāievieš no 2019. gada 9. februāra, zāļu
patēriņš, aptieku pieejamība Latvijas lau
ku teritorijās, Eiropas Zāļu aģentūras jau
nā mītnes vieta un citi temati.

SADARBĪBA AR NOZARI UN
INFORMATĪVIE SEMINĀRI
Aģentūra 2018. gadā īstenoja valsts
pārvaldes iniciatīvu “Konsultē vis
pirms”, atbalstot tās mērķi uzlabot ies
tāžu un uzņēmēju sadarbību un tādējādi
mazinot administratīvo slogu un ieviešot
labas pārvaldības principu Aģentūrā.
Viens no Aģentūras sadarbības virzie

niem 2018. gadā bija informatīvie seminā
ri klientiem – zāļu reģistrācijas apliecību
īpašniekiem, vairumtirgotājiem, mazum
tirgotājiem un citiem industrijas un ne
valstisko organizāciju pārstāvjiem. 2018.
gadā Aģentūrā notika seminārs reģistrāci
jas apliecības īpašniekiem, kurā pārrunāti
specifiski jautājumi saistībā ar dažādām
zāļu reģistrācijas procedūrām un doku
mentu iesniegšanu. Zāļu valsts aģentūra
sadarbībā ar Latvijas Zāļu verifikācijas or
ganizāciju 2018. gadā rīkoja semināru par
Viltoto zāļu direktīvas prasībām un pienā
kumiem zāļu vairumtirgotājiem, paralēla
jiem importētājiem un paralēlajiem izpla
tītājiem. Pērn Aģentūrā notika arī aptieku
darbībā iesaistīto komersantu un Aģentū
ras ekspertu sanāksme, kuras mērķis bija
uzklausīt dažādus viedokļus un diskutēt
par risinājumiem saistībā ar aptieku un
aptieku filiāļu telpu atbilstību normatī
vo aktu prasībām. 2018. gadā pirmo rei
zi tiešraidē sociālajā tīklā “Youtube” bija
skatāms Zāļu valsts aģentūras rīkotais
informatīvais seminārs par jaunām nor
matīvo aktu prasībām klientiem – Valsts
asinsdonoru centram un asins sagatavo
šanas nodaļām. Pērn klientiem Aģentū
ras tīmekļa vietnē papildināta un sniegta
arī skaidrojoša informācija, kā, piemēram,
“Biežāk uzdoto jautājumu” veidā.
Būtiski, ka, īstenojot kvalitatīvus un
pamatotus pakalpojumus veselības ap
rūpē izmantojamo ārstniecības līdzekļu
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jomā, cilvēka asiņu, audu, šūnu un orgā
nu ieguves un izmantošanas vietu, kā arī
farmaceitiskās darbības uzņēmumu no
vērtēšanā atbilstoši valsts un sabiedrī
bas interesēm veselības aprūpes nozarē,
Aģentūra pērn līdzīgi kā iepriekšējos ga
dos sadarbojās arī citām valsts institūci
jām un nevalstiskām organizācijām.

JAUNA TĪMEKĻA VIETNE
2018. gada augustā tika ieviesta piln
veidotā Zāļu valsts aģentūras tīmekļa
vietne, lai ikvienam klientam nepiecieša
mā informācija būtu viegli pieejama un
ātri pārlūkojama. Jaunajā tīmekļa vietnē
izveidotas speciālas sadaļas – “Pacien
tiem un sabiedrībai”, “Veselības aprūpes
speciālistiem un iestādēm” un “Industri
jai”, kurās saturs ir pielāgots šīm Aģen
tūras mērķauditorijām. Tīmekļa vietnē
nodrošināta pilnīgāka un plašāka infor
mācija par Aģentūras sniegtajiem pakal
pojumiem, ir uzlabota tīmekļa vietnes
funkcionalitāte un dizains.
Ikviens jaunajā tīmekļa vietnē var iegūt
ne vien vairāk informācijas par Zāļu valsts
aģentūras funkcijām un pakalpojumiem,
bet arī turpināt izmantot plaša spektra
meklētājus un reģistrus, ērtāk pārlūkot ak

tualitātes, dokumentus un statistiku, kā
arī iegūt citu informāciju savām vajadzī
bām.
Aģentūras tīmekļa vietne ir kļuvusi
par interaktīvu informācijas ieguves un
apmaiņas vietni, par to liecina arī pie
augošais klientu tīmekļa apmeklējumu
skaits, kas saskaņā ar “Google Analytics”
datiem pērn vidēji pieaudzis par ~ 20%.
Visvairāk apmeklētā bijusi Zāļu reģistra
sadaļa.
Vairāk informācijas par uzlabojumiem
tīmekļa vietnē, tās interaktivitātes un ērtā
kas lietojamības nodrošināšanā lasiet šī
pārskata sadaļā “Informācijas un komuni
kācijas tehnoloģiju pārvaldība”.

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 lietoša
nas drošumu, 2018. gadā sagatavoti vai
rāki informatīvie izdevumi. Lai gan infor
māciju ārsti, farmaceiti un citi veselības
aprūpes speciālisti var iegūt dažādos
avotos, tādos kā semināros un konfe
rencēs, diskusijās, un dažādu valstu pro
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WWW.ZVA.GOV.LV LAPU SKATĪJUMI
2018

2 518 463

2017

2 116 045

2016
2015
2014

+25%

1 915 054
1 974 264
1 885 828

fesionālajos izdevumos, Aģentūras dru
kātie (elektroniskie) izdevumi sniedz
aktuālu, objektīvu, pārbaudītu un koncen
trētu informāciju interesentiem, kas vē
las sekot līdzi svarīgākajiem notikumiem
farmācijā un nozares attīstībā.

Informatīvais izdevums veselības
aprūpes speciālistiem “Cito!” –
jaunā veidolā
Par neatņemamu atbalstu ikdienas
darbā kļuvis informatīvais izdevums ār
stiem, farmaceitiem un citiem veselības
aprūpes speciālistiem “Cito!”, kas sniedz
aktuālu informāciju par zāļu un medicī
nisko ierīču lietošanas drošumu. “Cito!”
slejās nozares profesionāļi, tajā skai
tā Zāļu valsts aģentūras eksperti, dalās
pieredzē, publicē rakstus par aktuāliem

medicīnas jautājumiem, kā arī veicina
viedokļu apmaiņu. Katrā “Cito!” numurā
tiek publicēti arī grozījumi Latvijas Zāļu
reģistrā. Lai pilnveidotu izdevuma “Cito!”
dizainu, saturu un izplatīšanu atbilstoši
veselības aprūpes speciālistu šodienas
vajadzībām, 2018. gadā tika rīkotas fo
kusgrupu diskusijas, kurās piedalījās ār
sti un farmaceiti.
Pamatojoties uz šajās fokusgrupu dis
kusijās saņemtajiem rezultātiem, izdevu
mā publicētajām ziņām tiek sagatavoti
kopsavilkumi, tādējādi uzsverot ārstiem,
farmaceitiem un ikvienam veselības ap
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rūpes speciālistam būtiskāko informāci
ju. Tāpat tiek sniegta precīza informācija,
kādas drošuma izmaiņas ir veiktas zāļu
aprakstos un lietošanas instrukcijās kon
krētām aktīvām vielām. Ikvienā “Cito!”
numurā tagad tiek publicēta informācija,
kuras zāles noteiktā laika posmā uzsāk
izplatīt Latvijā. Savukārt tajā vairs netiek
publicēta informācija par pārreģistrētajām
zālēm, kā arī izsniegtajām, apturētajām
un anulētajam atļaujām paralēli importē
to zāļu izplatīšanai. Pārmaiņas notikušas
arī izdevuma vizuālajā noformējumā un iz
platīšanā. Paredzēts, ka pakāpeniski izde
vums būs pieejams galvenokārt elektro
niskā veidā ātrai un ērtai lietošanai.

Latvijas Zāļu reģistrs, Zāļu patēriņa
statistika 2017, Labas klīniskās prakses
vadlīnijas, Publiskais pārskats
Oficiāls un neatkarīgs informācijas
avots ārstiem un farmaceitiem ir Latvi
jas Zāļu reģistrs, kurā apkopota informā
cija par nacionālā, savstarpējās atzīša
nas procedūrā, decentralizētā procedūrā,
centralizēti reģistrētām un paralēli im
portētām zālēm, tajā skaitā arī sniegta
informācija par zālēm, kuras ir iekļautas
kompensējamo zāļu sarakstā, un norā
dītas maksimāli pieļaujamās zāļu pro
duktu cenas aptiekā. Papildus grāmatai
sagatavots Zāļu reģistra elektroniskais
izdevums ar zāļu aprakstiem un lietoša
nas instrukcijām USB datu nesējā. Tajā

izveidota ērta informācijas meklēšanas
forma. Lai to izmantotu ikdienas darbā,
nav nepieciešams internets. Zāļu reģistra
elektroniskajā izdevumā ietvertais zāļu
apraksts palīdz ārstam un farmaceitam
izvēlēties pacientam piemērotākās zāles,
kā arī noskaidrot vai precizēt būtisku in
formāciju par zāļu pareizu lietošanu, ie
spējamām blaknēm un citu informāciju,
veicinot zāļu drošu lietošanu.
Lai sniegtu informāciju par zāļu patē
riņa tendencēm, 2018. gadā izdots sta
tistikas pārskats par zāļu patēriņu valstī.
Pārskatā ir informācija par kopējo zāļu
realizāciju eiro, realizēto iepakojumu
skaitu, realizācijas sadalījumu pa atse
višķām patērētāju grupām, sadalījumu
pēc zāļu izsniegšanas kārtības, definē
tajās dienas devās (DDD) izteikto zāļu
realizācijas apjomu uz 1000 Latvijas ie
dzīvotājiem dienā (DID). Tāpat arī norādī
ta informācija par visvairāk pārdotajām
zālēm Latvijā, kā arī sniegts plašāks ie
skats par Latvijā ražoto zāļu tirgu.
Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē
publicēts papildināts izdevums latviešu
valodā par labas klīniskās prakses (GCP)
standartiem – Starptautiskās cilvēkiem
paredzēto zāļu tehnisko prasību harmo
nizācijas padomes (SHP) harmonizētās
vadlīnijas par labu klīnisko praksi E6(R2).
Labas klīniskās prakses vadlīnijas ir
starptautiski atzīts ētikas un kvalitātes
standarts, ko ievēro zāļu klīnisko pētīju
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mu plānošanā un veikšanā. Tās nodroši

par zāļu blaknēm un veicināt ziņoša

na vienotus klīnisko pētījumu standartus

nu. Kampaņa notika Eiropas mēroga

Eiropas Savienības dalībvalstīs, Japānā,

zāļu blakusparādību informācijas

ASV, Kanādā un Šveicē, veicinot pētījumu

nedēļas laikā. Zāļu blakusparādību

datu savstarpēju atzīšanu minēto valstu

informācijas nedēļa radusies pro

regulatorās iestādēs.

jekta par sadarbības stiprināšanu
spēkā esošās farmakovigilances

2018. gadā tika publicēts arī publiskais
pārskats, kurā apkopota informācija par

sistēmas Eiropā (SCOPE) ietvaros.

Aģentūras darbību 2017. gadā.

Viens no projekta galvenajiem mēr
ķiem ir vairot izpratni par nacionā
lo valstu ziņošanas sistēmām par

KAMPAŅAS UN AKTIVITĀTES
SOCIĀLAJOS TĪKLOS

iespējamām zāļu blakusparādībām.
Sociālo mediju kampaņu atbalstīja

Zāļu valsts aģentūra 2018. gadā īste

arī Pasaules Veselības organizācijas

noja šādas informatīvās kampaņas:
®

Piedalījās Eiropas mēroga kampa
ņā par ziņošanu par zāļu blaknēm,

Upsalas Monitoringa centrs;
®

dzot pacientiem informāciju par

kas norisinājās sociālajos medijos.

vakcinācijas nozīmību;

Tika sniegta informācija ne tikai
preses relīžu veidā, bet arī izman

Eiropas imunizācijas nedēļa, snie

®

Aģentūra arī 2018. gadā atbalstī

tojot animācijas, banerus un citus

ja Eiropas Antibiotiku dienas (18.

materiālus. Tā kā diemžēl visās ES

novembrī) un Pasaules Antibiotiku

dalībvalstīs ziņošana par blaknēm

nedēļas aktivitātes, aicinot ikvienu

nav pietiekami aktīva, tāpēc kampa

pievērst uzmanību pareizai un pie

ņas mērķis bija informēt sabiedrību

sardzīgai antibiotiku lietošanai, kurai
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zētas ziņas sociālajos tīklos Zāļu valsts
aģentūras profilos “Facebook”, “Twitter”,
“LinkedIn” un “Youtube” kanālā latvie
šu un angļu valodā. Jāatzīmē, ka 2018.
gadā sagatavoti un izplatīti arī vairāki
video par ziņošanu par zāļu blaknēm un
rīkoti semināri klientiem, kas pieejami
Aģentūras kanālā Youtube.

NOTIKUMI
Aģentūras speciālisti 2018. gadā de
vās uz Latvijas reģioniem – pilsētu un
novadu bibliotēkām, lai Digitālās nedēļas
ietvaros stāstītu par Latvijas Zāļu reģis
vienmēr jābūt saskaņā ar ārstu norā

tru, informācijas meklēšanas iespējām

dījumiem.

Reģistrā, kā arī citiem ar zālēm, to iegā

Informācijas uzskatāmākai sniegšanai

di un lietošanu saistītiem jautājumiem.

2018. gadā tika sagatavotas un izplatītas

Digitālo nedēļu Latvijā organizēja Vides

četras infografikas:

aizsardzības un reģionālās attīstības mi

®

Kā vakcīnas darbojas?

®

Zāļu verifikācija ārstniecības iestā
dēm

®

Jaunas prasības ārstniecības iestā
dēm medicīnisko ierīču jomā – no
2017. gada 1. decembra

®

nistrija (VARAM) sadarbībā ar Latvijas
Informācijas un komunikācijas tehnolo
ģijas asociāciju (LIKTA).
Sadarbojoties ar Latvijas Universitāti,
Zāļu valsts aģentūras Zāļu ekspertīzes
laboratoriju apmeklēja Ķīmijas fakultātes
bakalaura studiju programmas “Praktis

Medicīnisko ierīču ražošana un iz

kā analītiskā ķīmija” studenti. Topoša

platīšana Latvijā: jaunas prasības no

jiem ķīmiķiem bija iespēja papildināt sa

2017. gada 1. decembra

vas zināšanas par svarīgākajām fizikāli

Sekojot līdzi Eiropas un Latvijas nor
matīvajam zāļu jomas regulējumam un

ķīmiskajām analīzes metodēm un uzzi
nāt par darba iespējām Aģentūrā.

vērtējot informācijai par drošu ārstnie

2018. gadā Zāļu valsts aģentūrā no

cības līdzekļu lietošanu, regulāri aktuali

tika arī Ēnu diena, kuras laikā skolēni
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no dažādām Latvijas pilsētām iepazina
Aģentūras funkcijas un Zāļu ekspertīzes
laboratorijas vecākā eksperta – analītiķa
ikdienu, paplašinot savu izpratni par ķī
miķa profesiju.
2018. gadā Aģentūrā tika veicināta arī
iekšējā komunikācija un darbinieku dalī
ba citu organizāciju rīkotos pasākumos,
palielinot darbinieku izpratni par kopī
giem mērķiem un vienotu darba kultūru,
veicinot piederību organizācijai, kā arī
motivējot iniciatīvai. Lai veicinātu veselī
gu fizisko un garīgo veselību un stiprinā
tu kopības sajūtu, Aģentūras darbinieku
un viņu ģimenes locekļu komanda pie
dalījās Latvijas veselības aprūpes dar
binieku Veselības dienās, ko organizēja
Latvijas Sarkanais Krusts un atbalstīja
Latvijas Republikas Veselības ministrija,

Latvijas Ārstu biedrība un Latvijas Ve
selības un sociālās aprūpes darbinieku
arodbiedrība. Aģentūras darbinieki 2018.
gadā arī piedalījās Latvijas veselības ne
dēļā.

ATGRIEZENISKĀ SAITE
Komunikācijas

aktivitātes

Aģentūrā

netiek balstītas tikai uz vienvirziena in
formācijas sniegšanu, bet Aģentūras
sadarbības partneriem, klientiem un dar
biniekiem tiek dota arī iespēja izteikt
vērtējumu par Aģentūras klientu apkal
pošanas kvalitāti un piedāvātajiem pa
kalpojumiem. 2018. gadā tika organizē
tas divas aptaujas:
®

Darbinieku aptauja, kuras mērķis
bija noskaidrot darbinieku uzskatus
par darba organizāciju un sadar
bību, apmierinātību ar savu darbu,
un citiem būtiskiem aspektiem, kas
turpmāk palīdzētu noteikt prioritātes
personāla resursu attīstības motivā
cijas jautājumos;

®

Klientu aptauja par Aģentūras darbu
un sniegtiem pakalpojumiem, lai pēc
saņemtiem datiem pilnīgotu klientu
apkalpošanu un pakalpojumu kva
litāti.
2018. gadā organizētas tiešsaistes ap

taujas Aģentūras tīmekļa vietnes apmek
lētāju viedokļu izzināšanai.
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NĀKAMĀ GADA
PRIORITĀTES UN
UZDEVUMI

®

®

®

šādus uzdevumus:

Atlikušo krājumu zāļu lieltirgotavās
monitorēšana un informācijas pie
ejamības nodrošināšana Aģentūras
tīmekļa vietnē;

l

Sniegt atbalstu Veselības ministrijai
normatīvo aktu pilnveidei ar mērķi
veicināt zāļu finansiālo un fizisko
pieejamību;
Nacionālā veselības dienesta (NVD)
atsevišķu funkciju pārņemšana,
pamatojoties uz Veselības ministri
jas 2018. gadā izdoto rīkojumu “Par
Veselības ministrijas padotībā esošo
valsts pārvaldes iestāžu reorganizā
ciju”. Saskaņā ar šo rīkojumu Zāļu
valsts aģentūra no NVD pārņems

l

®

novērtēt ārstniecībā lietojamo
zāļu, medicīnisko ierīču un me
dicīnisko tehnoloģiju izmaksu
efektivitāti;
apstiprināt ārstniecībā izman
tojamās medicīniskās tehno
loģijas, reģistrēt apstiprinātās
medicīniskās tehnoloģijas,
veidot un uzturēt apstiprināto
medicīnisko tehnoloģiju uzskai
tes un no valsts budžeta līdzek
ļiem apmaksājamo medicīnisko
tehnoloģiju datubāzi;

Vidēja termiņa (2020.–2023.gadam)
Zāļu valsts aģentūras darbības stra
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®

tēģijas izstrāde;

sniegt padziļinātākus normatīvo

Zāļu valsts aģentūras maksas pakal

aktu prasību skaidrojumus, arī 2019.

pojumu cenrāža pārskatīšana, kas

gadā Aģentūra turpinās rīkot infor
matīvus seminārus;

ietver Aģentūras funkciju ieņēmu
mu un izdevumu sabalansēšanu un

®

sistēmas centralizācija;

maksas piemērošanas atvieglojumu
vērtēšanu, kā arī uzsākt jaunu pakal

®

ZVAIS attīstība, izmantojot Agile pie
eju;

pojumu - zinātniskā un regulatorā
®

IKT lietvedības un resursu vadības

padoma sniegšana;

®

Vienota klientu reģistra izveide;

“Konsultē vispirms” principa īsteno

®

Procesu optimizācija un Lean pie

šana. Pamatojoties uz 2018. gada

ejas rīku ieviešana Aģentūru struk

klientu aptaujā izteikto ierosinājumu

tūrvienību procesos.
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1. PIELIKUMS. AĢENTŪRAS STRUKTŪRA
Komisijas

Farmaceitiskās
darbības atbilstības
novērtēšanas nodaļa

Direktora vietnieks

Farmaceitiskās
darbības uzņēmumu
licencēšanas nodaļa

Klīnisko pētījumu
nodaļa

Medicīnisko ierīču
novērtēšanas nodaļa

Finanšu uzskaites,
analīzes un
plānošanas nodaļa

Zāļu izplatīšanas
informācijas nodaļa

Juridiskā nodaļa

Zāļu ekspertīzes
laboratorija

Informācijas
tehnoloģiju un sistēmu
attīstības nodaļa

Efektivitātes un drošuma
izvērtēšanas nodaļa

Izmaiņu un
robežproduktu sektors

Zāļu reģistrācijas
departaments

Farmaceitiskās informācijas
izvērtēšanas nodaļa

Izmaiņu
sektors

Sabiedrisko attiecību
nodaļa

Farmakovigilances
nodaļa

Kvalitātes vadītājs

Procedūru
koordinācijas nodaļa

Administratīvā
nodaļa

Dokumentu pārvaldības
sektors

Uzraudzības auditors

Saimnieciskā
nodrošinājuma sektors

DIREKTORS

Zāļu reģistrācijas
dokumentācijas sektors

Informācijas
uzraudzības sektors
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2. PIELIKUMS. FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS

Nr.
p.k.

Posteņa nosaukums

2016. gads

2017. gads

Budžeta
izpilde
EUR

Budžeta
izpilde
EUR

2018. gads
Plānotie
izdevumi
EUR

Budžeta
izpilde
EUR

1.

Resursi izdevumu segšanai
(ieņēmumi)

4 892 390

4 832 185

4 856 844

4 873 245

1.1.

Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

4 892 390

4 832 185

4 856 844

4 872 465

1.2.

Valsts budžeta transferti

0

0

0

780

2.

Izdevumi ( kopā)

6 170 476

4 109 039

6 548 610

5 610 367

2.1.

Uzturēšanas izdevumi

5 762 004

3 968 819

6 190 485

5 290 503

2.1.1.

Kārtējie izdevumi

4 119 177

3 968 819

5 115 033

4 249 498

2.2.

Uzturēšanas izdevumi
transferti

1 642 827

0

1 075 452

1 041 005

2.3.

Izdevumi
kapitālieguldījumiem

408 472

140 220

358 125

319 864

-1 278 086

723 146

-1 691 766

737 122

968 620

1 691 766

1 691 766

954 644

1 278 086

-723 146

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

-737 122
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Rīgā
Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks 						
Nr.01/2018

Zāļu valsts aģentūrai
Mūsu atzinums par finanšu pārskatu
Esam veikuši Zāļu valsts aģentūras (turpmāk tekstā “Aģentūra”) 2018. gada pārskatā ietvertā finanšu
pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver:
• 2018. 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”,
• 2018. gada pārskatu par Aģentūras darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,
• Aģentūras pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2018. gadu – veidlapa Nr.4-1,
• Aģentūras naudas plūsmas pārskatu par 2018. gadu – veidlapa Nr.2-NP,
• finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas (LR) Ministru kabineta 2013.gada
15.oktobra 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 2018. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un
naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2018. 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 finanšu revīzijām piemērojamiem Starptautiskajiem Augtāko
revīzijas iestāžu standartiem (turpmāk – ISSAI). 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 pakalpo
jumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai finanšu pārskata
revīzijai Latvijas 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
atzinumam.
Ziņošana par citu informāciju
Par citu informāciju atbild Aģentūras vadība. Citu informāciju veido Vadības ziņojums, kas atspoguļots
gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums – ZINO.
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Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, un mēs
nesniedzam 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
Vadība ir atbildīga par tāda finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu
saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr. 1115 “Gada pārskata
sagatavošanas kārtība”, kā arī par tādas iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā ar
vadības viedokli ir nepieciešama, lai būtu iespējams sagatavot 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.
Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar
ISSAI, 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 saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šo finanšu pārskatu.
Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus
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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 atzinu
mam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, ir augstāks nekā risks, ka
netiks atklātas kļūdas izraisītas neatbilstības, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, doku
mentu 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
kontroles 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, pama
tojoties 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 skaidro
jumus 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.
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3. PIELIKUMS. ZĀĻU KOPĒJAIS APGROZĪJUMS LATVIJĀ
(MILJ. EUR)

