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2019. gadā turpinājām uz klientu vajadzībām orientēto virzienu, kas pērn nesa arī 
rezultātu – Zāļu valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra) tika atzīta par iniciatīvas 
“Konsultē vispirms” līderi, saņemot apbalvojumu arī nominācijā “Uzņēmēju izvēle”. 

Pērn pārņēmām jaunas funkcijas no Nacionālā veselības dienesta: no 1. jūlija 
veicam arī ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu un 
izvērtēšanu un ārstniecībā lietojamo zāļu, medicīnisko ierīču un medicīnisko 
tehnoloģiju izmaksu efektivitātes novērtēšanu. Funkcijas izdevies veiksmīgi 
integrēt Aģentūras procesos, kā arī izveidota jauna atzinuma struktūra un saturs un 
veicināta iesnieguma virzības izsekojamība.

Priekšvārds

Aģentūras līderību novērtējumā 
veicinājis tieši klientu vērtējums – 
darbinieki intervijās raksturoti kā 
kompetenti un pretimnākoši, kas 
proaktīvi palīdzējuši rast risinājumu 
individuālās un specifiskās 
situācijās, veidojot produktīvu 
dialogu starp iestādi un klientiem.

3 / 59



Pērn uzsākts vēl viens ļoti nozīmīgs pilotprojekts – informācijas vākšana un 
apkopošana par pieejamajiem zāļu atlikušajiem krājumiem lieltirgotavās. 
Pilotprojekta ietvaros lieltirgotavas brīvprātīgi  ik nedēļu sniedza elektronisku atskaiti 
par kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto zāļu un vakcīnu atlikušajiem krājumiem to 
lieltirgotavās. Aģentūras veiktais pilotprojekts ir apliecinājums tam, ka ir iespējams 
sākt maziem soļiem, un tas ir arī finansiālā ziņā gudrs lēmums, jo atlikušo krājumu 
monitoringa risinājums ir izstrādāts ar ļoti minimāliem līdzekļiem. Šis biznesa 
analītikas rīks var tikt izmantots lēmumu pieņemšanā kā aptiekās un ārstniecības 
iestādēs, tā to var izmantot arī valsts iestādes, tai skaitā zāļu piegāžu plānošanā. 
Piemēram, atrast pacientam nepieciešamās zāles ātrāk, zinot, kurā lieltirgotavā tās ir 
pieejamas. Biznesa inteliģences rīki valsts pārvaldē ir noderīgi, un mūsdienās tie ir 
nepieciešamība, lai, ātri un efektīvi apstrādājot liela apjoma datus, rastu risinājumu 
tādai nozīmīgai vajadzībai kā zāļu pieejamība Latvijas pacientiem, jo tā kļūst arvien 
aktuālāka problēma veselības aprūpē, kas rada būtisku risku pacientu veselībai. 
Iniciatīva – zāļu lieltirgotavu datu apkopošana un uzturēšana ar biznesa analītikas 
rīkiem kā risinājums zāļu pieejamības veicināšanai, tika novērtēta, ierindojoties starp 
trim atzītākajām inovācijām 2019. gadā Latvijas valsts pārvaldē.
 
Nozīmīgs solis pretim moderno tehnoloģiju laikmetam ir informācijas par zāļu 
reģistrāciju un pārreģistrāciju, kā arī par zāļu reģistrāciju anulēšanu pārnešana uz 
Aģentūras tīmekļa vietni. Tagad šī informācija ir ērti pārskatāma tiešsaistē. Izmantojot 
dažādus atlases kritērijus, klienti var uzzināt, kad zāles reģistrētas, pārreģistrētas un 
kad zāļu reģistrācija anulēta. Tāpat reģistrācijas apliecības īpašnieki kopš pērnā gada 
var iesniegt ziņojumu par zāļu piegādes pārtraukumu elektroniski Aģentūras tīmekļa 
vietnē.

Darba augļus klientu servisa uzlabošanā nesusi arī LEAN pieejas piemērošana 
Aģentūras darbu organizācijā un procesu vadībā. Visa gada garumā darbinieki 
piedalījās LEAN mācībās un iegūtās zināšanas īstenoja ikdienas pienākumu un darba 
uzdevumu veikšanā. Pērn Aģentūras ekspertiem arī bija iespēja piedalīties 
kvalifikācijas celšanas un apmaiņas ciklos ar Nīderlandes valdības atbalstu 
izveidotajā Starptautiskajā sadarbības programmā.
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Uzlabojumus pērn piedzīvoja arī Latvijas 
Zāļu reģistrs – tajā ieviesta norāde “KZS 
R”, proti, references zāles jeb lētākās 
zāles ar vienādu iedarbību, kuras ir 
iekļautas Kompensējamo zāļu sarakstā. 
Tas nozīmē, ka Reģistrā tagad ikviens var 
noskaidrot lētāko kompensējamo  
medikamentu, kas ārstē konkrēto slimību. 
Tāpat pērn  Zāļu reģistrs papildināts ar 
informāciju par aktīvo vielu lietošanu 
gados vecākiem cilvēkiem. Par pamatu 
izmantota Somijas Zāļu aģentūras 
izstrādātā datubāze “Meds75+”, kas ietver 
gandrīz 500 vielu vai to kombināciju 
klasifikāciju un ieteikumus to lietošanai 
cilvēkiem, kas ir vecāki par 75 gadiem.
 
Pērn uzsākts darbs pie valstiski nozīmīga 
projekta – izmaiņām kompensējamo zāļu 
izrakstīšanā, ļaujot samazināt pacientu 
līdzmaksājumus par zālēm. Aģentūrai 
uzticēta ārstniecības personu, farmaceitu, 
farmaceita asistentu un sabiedrības 
informēšanas kampaņas Veselības 
ministrijas sadarbības partnera loma. 
Paralēli intensīvam darbam kampaņas 
informatīvo materiālu izstrādē jau 
novembrī Latvijas Farmaceitu biedrības 
25. dibināšanas gadadienai veltītajā 
konferencē informējām farmaceitus par 
jauno prasību no 2020. gada 1. aprīļa – 
starptautiskā nepatentētā nosaukuma 
norādīšanu kompensējamo zāļu receptēs, 
un par šīs prasības nozīmību un 
ieguvumiem pacientam.

2019. gads ir bijis Aģentūrai zīmīgs 
arī Eiropas kontekstā – Zāļu valsts 
aģentūras direktors ievēlēts par 
Eiropas zāļu aģentūru tīkla vadības 
grupas locekli. Nacionālo Zāļu 
aģentūru vadītāju sadarbības tīkla 
misija ir veicināt efektīvas zāļu 
regulatīvās sistēmas darbību, 
nodrošinot visā Eiropā stingri 
noteiktas un vienādas prasības zāļu 
reģistrēšanai, izplatīšanai, kvalitātes 
kontrolei un drošuma uzraudzībai.
 
Latvijai un Eiropai 2019. gads ieies 
vēsturē arī kā zāļu verifikācijas starta 
gads: no 9. februāra visā Eiropas 
Savienībā, arī Latvijā, piemērojama 
prasība par divu drošuma elementu – 
unikāla identifikatora 
(divdimensionāla svītrkoda) un 
iepakojuma neskartības pazīmes – 
izvietošanu uz vairuma recepšu un 
dažu bezrecepšu zāļu ārējā 
iepakojuma, nodrošinot, ka ražotāja 
iepakotās zāles ir autentiskas un nav 
tikušas atvērtas nevienā no 
izplatīšanas posmiem, proti, līdz pat 
aptiekai, ārstniecības iestādei vai 
sociālās aprūpes centram, kur 
pacients saņem zāles.
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CONSECTETUR

ADIPISCING ELIT. AENEAN 
TEMPUS TEMPOR FELIS, 
UT CONGUE TURPIS 
BLANDIT RHONCUS. 
SUSPENDISSE POTENTI.

IN VENENATIS FINIBUS

ALIQUAM AC DIAM 
SAPIEN. MAURIS NEC 
TINCIDUNT LEO, NON 
TINCIDUNT TURPIS. 
CURABITUR MATTIS ORCI.

Vēl viens būtisks solis, ko esam spēruši sadarbības ar nozari veicināšanā, ir 
izmaiņas Aģentūras maksas pakalpojumu cenrādī. Jaunajā cenrādī, kas tika 
apstiprināts gada nogalē, un stāsies spēkā no 2020. gada 1. janvāra, ir ieviesta 
virkne uzlabojumu, lai sabalansētu cenrādi proporcionālāk pakalpojumu izmaksām 
un atvieglotu veikto maksājumu administrēšanu. Vienlaikus ietekme uz kopējiem 
ieņēmumiem ir plānota mazāka nekā 1 % apmērā.
 
 
Ar cieņu 
 
Svens Henkuzens,
Zāļu valsts aģentūras direktors
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Par Aģentūru























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. Aģentūra 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””.
 
Mērķis
Aģentūras darbības mērķis ir īstenot kvalitatīvus un pamatotus pakalpojumus 
veselības aprūpē izmantojamo ārstniecības līdzekļu, cilvēka asiņu, audu, šūnu un 
orgānu ieguves un izmantošanas vietu, kā arī farmaceitiskās darbības uzņēmumu 
novērtēšanā atbilstoši valsts un sabiedrības interesēm veselības aprūpes nozarē.
 

Aģentūras 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.
 
Funkcijas

novērtē un reģistrē zāles, veido un aktualizē Zāļu reģistru
veic zāļu kvalitātes ekspertīzi
veic zāļu farmakovigilanci
veic medicīnisko ierīču vigilanci
izsniedz atļaujas zāļu un medicīnisko ierīču klīnisko pētījumu veikšanai
vērtē atbilstību labas klīniskās prakses, labas ražošanas prakses un labas 
izplatīšanas prakses prasībām
izsniedz zāļu ievešanas, izvešanas, tranzīta, izplatīšanas un lietošanas atļaujas
apkopo un sniedz informāciju par zāļu patēriņu
izsniedz licences farmaceitiskai darbībai
novērtē zāļu, medicīnisko ierīču un medicīnisko tehnoloģiju izmaksu efektivitāti
apstiprina ārstniecībā izmantojamās medicīniskās tehnoloģijas un citas funkcijas.
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2019. gadā Aģentūra darbojās kā publiska aģentūra, kas netika finansēta no valsts 

budžeta līdzekļiem, un tās finansējumu nodrošināja ieņēmumi par maksas 

pakalpojumiem atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra 

noteikumiem Nr. 873 “Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis”.

 

Jaunas funkcijas  

Aģentūra no 2019. gada 1. jūnija sāka veikt jaunas funkcijas, pārņemot tās no 

Nacionālā veselības dienesta saskaņā ar Veselības ministrijas 2018. gadā izdoto 

rīkojumu “Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu 

reorganizāciju”.  Saskaņā ar šo rīkojumu Aģentūra pārņēma šādus uzdevumus: 

1) novērtēt ārstniecībā lietojamo zāļu, medicīnisko ierīču un medicīnisko  

tehnoloģiju izmaksu efektivitāti; 

2) apstiprināt ārstniecībā izmantojamās medicīniskās tehnoloģijas, reģistrēt 

apstiprinātās medicīniskās tehnoloģijas, veidot un uzturēt apstiprināto 

medicīnisko tehnoloģiju uzskaites un no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo 

medicīnisko tehnoloģiju datubāzi.
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1.

2.

3.

4.

5.

2017.-2019. gada plānošanas periodā sasniegtie rezultāti1, kuri tika izvirzīti, ņemot 
vērā Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. gadam mērķus un prioritātes, kā arī 
Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) un Eiropas zāļu aģentūru vadītāju tīkla (HMA) darbības 
stratēģijas periodam līdz 2020. gadam, vērtējami kā viennozīmīgs apliecinājums 
pārliecinošai Aģentūras virzībai uz tās vīzijā ietvertā mērķa sasniegšanu, izveidojot 
stabilu bāzi nākamā stratēģiskā perioda ietvarā sasniedzamajiem mērķiem un 
darbības virzienu prioritātēm.
 
Stratēģiskie darbības virzieni 2017.-2019. gada plānošanas periodā
I. pakalpojuma virziens
II. sadarbības un informācijas virziens
III. ilgtspējīgas Aģentūras attīstības virziens
 
Galvenās darbības organizēšanas prioritātes

Veicināt atbilstoši novērtētu zāļu pieejamību, tai skaitā pēc iespējas mazinot 
īstermiņa un ilgtermiņa zāļu pieejamības pārtraukumus. 
Atbilstības novērtēšanā vairāk pielietot riska izvērtēšanas principus un pilnvērtīgāk 
izmantot Aģentūras kapacitāti.
Sniegt ieguldījumu sabiedrības izpratnē par drošu, racionālu ārstniecības līdzekļu 
lietošanu un veicināt veselības aprūpes profesionāļu informētību par uzraudzības 
lomu kvalitātes, drošuma un efektivitātes nodrošināšanā. 
Pilnveidot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) risinājumu pielietošanu 
atbalsta un pamatdarbības procesiem. 
Pastāvīgi paaugstināt ekspertu un personāla zināšanas un profesionalitāti.

 
Lai veicinātu efektīvu, drošu un kvalitatīvu ārstniecības līdzekļu un citu veselības 
aprūpē izmantoto produktu pieejamību Latvijas tirgū, pārskata periodā
1) izveidoti tehniskie risinājumi, lai
     • vispārēja un slēgta tipa aptiekām un ārstniecības iestādēm tiešsaistē ir pieejami 
 

Aģentūras darbības stratēģijas 2017.-2019. gadam izpildes kopsavilkums

1 Nozīmīgāko sasniegto rezultātu detalizēts pārskats iekļauts Aģentūras vidēja termiņa politikas plānošanas dokumentā 
“Stratēģijā 2020.-2022. gadam”. Publikācija pieejama šeit un Aģentūras tīmekļa vietnē: "Par mums/ Par Aģentūru / Stratēģija."

 dati par zāļu krājumu atlikumiem lieltirgotavās Latvijā;
 • no 3-5 darba dienām 2016. gadā līdz 1 darba dienai samazināts laiks, kurā 

Aģentūra var izsniegt nereģistrētu zāļu ievešanas atļauju vai zāļu ievešanas  
atļauju to piegādes pārtraukuma gadījumā citai valstij paredzētā iepakojumā.
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2) aktīvi sniegts ieguldījums normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu 
izveidē nacionālā un starptautiskā līmenī, iesaistoties Eiropas zāļu aģentūru tīkla 
un starptautiskās darba grupās, tai skaitā harmonizējot prasības Eiropas 
Ekonomikas zonas (EEZ) līmenī uzraudzības jomas pilnveidošanai ietvaros.
3) veiktas izmaiņas normatīvajos aktos un iekšējos procesos, lai mazinātu 
administratīvo slogu, nodrošinot ātrāku un kvalitatīvāku informācijas apriti starp 
komersantiem un Aģentūru:
    • pakalpojumu pieprasīšanā klienti aktīvāk sāk izmantot e-parakstu un e-adresi;
    • rakstveida saziņa "Aģentūra – Klients" organizēta digitāli;
    • pakalpojuma rezultāts – dokuments (piemēram, izziņa, sertifikāts, atļauja, 
 
 
 
Pārskata gadā Aģentūra turpināja aktīvi iesaistījās iesaistīties Ekonomikas 
ministrijas kustības “Konsultē vispirms” iniciatīvā  un gada nogalē tika apbalvota ar 
1. vietu starp 22 iestādēm iniciatīvas “Konsultē vispirms” rezultātu kopvērtējumā 
par 2019. gadu, kā arī ieņēma 1. vietu nominācijā “Uzņēmēju izvēle”. Analizējot 
novērtējuma rezultātus secināms, ka, ņemot vērā klientu, darbinieku un ekspertu 
vērtējumu, Aģentūras spēcīgā puse ir uz pakalpojumu orientēta klientu 
apkalpošanas kultūra un uz atbilstības panākšanu   vērsta uzraudzības politika 
(inspekciju politika).

 

licence) pērn tika izsniegts elektroniski, izņemot situācijas, ja papīra formas 
dokuments nepieciešams uzrādīšanai trešajās valstīs vai ir cits pamatojums.
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Elita Poplavska, Zāļu reģistrācijas departamenta vadītāja:

“Aģentūras ekspertu pieredze un zināšanas ļauj Latvijai arvien biežāk 
uzņemties vadošo lomu Eiropas zāļu reģistrācijas procedūrās.”

Aģentūra 2019. gadā kopumā veikusi izvērtējumu 9822 pieteikumiem zāļu 
reģistrācijai, pārreģistrācijai un izmaiņām zāļu reģistrācijas dokumentos, vērtējot 
zāļu reģistrācijas dokumentus saistībā ar kvalitāti, drošumu un efektivitāti. Izvērtēta 
administratīvā informācija, kā arī ķīmiskās, farmaceitiskās, preklīniskās un klīniskās 
dokumentācijas daļas, kā arī farmakovigilances dokumenti.
 
No visiem Aģentūras ekspertu izvērtētajiem iesniegumiem 2019. gadā nacionālā 
procedūrā (NP) reģistrētas un pārreģistrētas 26 zāles.
 

Zāļu reģistrācija

2017 2018 2019

10

19

7

18

10

16

NP (reģistrācija) NP (pārreģistrācija)

Reģistrācija un pārreģistrācija nacionālā procedūrā

AĢENTŪRAS DARBĪBAS REZULTĀTI
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CONSECTETUR

SED SAGITTIS SED JUSTO VEL PELLENTESQUE. MAECENAS 
EFFICITUR HENDRERIT VELIT, TRISTIQUE SOLLICITUDIN MAGNA 
PORTA SIT AMET. NULLAM VOLUTPAT URNA AUGUE, EU FACILISIS 
EX LUCTUS VITAE. FUSCE VULPUTATE AUCTOR MATTIS. 

Pērn Latvija kā vadošā (atsauces) valsts veica 25 zāļu reģistrāciju un pārreģistrāciju 
savstarpējās atzīšanas (MRP) un decentralizētā (DCP) zāļu reģistrācijas procedūrā. 
Savukārt 348 MRP un DCP zāļu reģistrācijas un pārreģistrācijas procedūrās Latvija  
piedalījās kā iesaistītā dalībvalsts.
 
Papildus minētajam Aģentūras eksperti 2019. gadā sagatavoja novērtējuma ziņojumus 15 
centralizētās zāļu reģistrācijas procedūrās (CRP). No tām septiņās procedūrās Aģentūra 
bija galvenais ziņotājs un četrās procedūrās – līdzziņotājs. Divās procedūrās Latvija veica 
profesionālā izvērtējuma (peer-review) funkciju, savukārt vēl divās procedūrās – bija 
atbildīgā valsts par farmakovigilances izvērtēšanu.
 
Latvija ir bijusi vadošā valsts 11 aktīvo vielu periodisko drošuma ziņojumu vienotās 
izvērtēšanas (PSUSA) procedūrās Eiropā un 30 aktīvām vielām kā galvenā signālu 
uzraudzības valsts. 

Zāļu reģistrācija

2017 2018 2019

6

5

9

10

3
6

5

11

15

18

7

PSUSA CRP MRP, DCP (reģistrācija) MRP (pārreģistrācija)

Reģistrācija un pārreģistrācija ar Latviju kā vadošo (atsauces) valsti
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Zāļu reģistrācija

2017 2018 2019

398 394

348

Reģistrācija un pārreģistācija ar Latviju kā iesaistīto valsti

Aģentūras eksperti aktivitāte starptautiskās procedūrās pērn līdzīgi kā 
iepriekšējos gados ir bijusi ļoti nozīmīga. Latvija ir pārstāvēta arī EMA 
Pediatrijas komitejā un piedalījusies 15 pirmreizējās pediatriskās izpētes 
plānu (PIP) izvērtēšanas procedūrās un piecās PIP modifikāciju izvērtēšanas 
procedūrās. Zāļu reģistrācijas departamenta eksperti kopā ar ārštata 
ekspertiem ir aktīvi piedalījušies Uzlaboto terapiju komitejas (CAT), Augu 
izcelsmes zāļu komitejas un citu komiteju darbā. Aģentūras Zāļu reģistrācijas 
departamenta eksperti regulāri piedalījās Eiropas Zāļu direktorāta (EDQM) 
darba sesijās kā ārštata eksperti.
 
Pērn Aģentūra pārņēma 10 DCP procedūras no citām ES dalībvalstīm, tai 
skaitā trīs no Lielbritānijas. Saistībā ar Brexit Aģentūra pārņēma arī septiņas 
centralizētās procedūras. 
 
2019. gadā tāpat kā iepriekšējos gadus Aģentūras eksperti brīvprātīgi veica 
Farmakovigilances riska vērtēšanas komitejas (PRAC) ieteikumu par signāliem 
tulkojumu latviešu valodā pārbaudi 29 aktīvām vielām, savukārt 59 aktīvām 
vielām Aģentūras eksperti veica Vienoto periodiski atjaunojamo drošuma 
ziņojuma izvērtēšanas procedūru (PSUSA) iznākumu tulkojumu latviešu valodā 
pārbaudi.
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CONSECTETUR
SED SAGITTIS SED JUSTO VEL PELLENTESQUE. MAECENAS 
EFFICITUR HENDRERIT VELIT, TRISTIQUE SOLLICITUDIN MAGNA 
PORTA SIT AMET. NULLAM VOLUTPAT URNA AUGUE, EU FACILISIS 
EX LUCTUS VITAE. FUSCE VULPUTATE AUCTOR MATTIS. 

2019. gadā pieaudzis Aģentūrā izvērtēto izmaiņu zāļu reģistrācijas dokumentācijā 
skaits reģistrētām zālēm, kad Latvija bijusi atsauces valsts (I tipa izmaiņām – par 
79%, un II tipa izmaiņām – par 62%). Tas saistīts ar to, ka palielinās reģistrācijas 
procedūru skaits, kurās Aģentūra pilda atsauces valsts funkciju. 

Zāļu reģistrācija

2017 2018 2019

81 85

152

IA / IB tipa izmaiņas reģistrācijas 
dokumentācijā, ja zāles reģistrētas ar  

Latviju kā vadošo (atsauces) valsti

2017 2018 2019

5

16

26

II tipa izmaiņas reģistrācijas 
dokumentācijā, ja zāles reģistrētas ar 

Latviju kā vadošo (atsauces) valsti

2017 2018 2019

2403 2615 2775

Izmaiņas reģistrācijas dokumentācijā zālēm, kas reģistrētas nacionālā procedūrā

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

9031 9479 9819
8444 7879 8299

9387

Kopējais izmaiņu reģistrācijas dokumentācijā skaits
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Zāļu reģistrācija

CONSECTETUR

Pērn Aģentūras eksperti izvērtējuši septiņus pieteikumus un snieguši atzinumu 
par produkta atbilstību zāļu definīcijai. 
 
Aģentūras eksperti veikuši arī 564 zāļu informācijas (zāļu apraksta, lietošanas 
instrukcijas un marķējuma tekstu) tulkojumu latviešu valodā pārbaudes 
centralizēti reģistrētām zālēm jaunu reģistrāciju vai izmaiņu jau reģistrētu zāļu 
gadījumā.









Pārskata perioda beigās Aģentūra:
no visiem izvērtētajiem iesniegumiem, pieņēmusi pozitīvu lēmumu 
par reģistrāciju   209    zālēm un pārreģistrāciju   168   zālēm,
izvērtējusi   9387   pieteikumus izmaiņām zāļu reģistrācijas 
dokumentācijā, 
30    aktīvām vielām veikusi galvenās signālu uzraudzības valsts 
funkciju, 
11    aktīvām vielām bijusi vadošā valsts periodisko drošumu 
ziņojumu izvērtēšanā.

Pērn Aģentūra arī izsniedza astoņus Brīvās tirdzniecības un 180 Produktu 
sertifikātus, veicinot Latvijā reģistrētu zāļu eksportu uz valstīm, kas atrodas ārpus 
Eiropas Savienības (ES). Šie sertifikāti ir apliecinājums tam, ka uzņēmumi ražo zāles 
saskaņā ar labu ražošanas praksi – atbilstoši stingriem, vienotiem kvalitātes 
standartiem un prasībām.
 
Kopš 2019. gada visa informācija par apstiprinātām, noraidītām vai daļēji 
apstiprinātām izmaiņām zāļu reģistrācijas dokumentācijā tiek publicēta Aģentūras 
tīmekļa vietnē. Tāpat elektroniski ir pieejama informācija par zāļu reģistrāciju, 
pārreģistrāciju un anulēšanu.
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Elma Gailīte, Zāļu izplatīšanas informācijas nodaļas vadītāja:

“Viens no svarīgākajiem darbiem, kas kopā ar Aģentūras kolēģiem 
paveikts pagājušajā gadā, ir pilotprojekta izstrāde ziņojumiem par zāļu 
atlikušajiem krājumiem lieltirgotavās. Atzinīgi novērtējām tās 
lieltirgotavas, kas piekrita iesaistīties šajā pilotprojektā, sniedzot 
Aģentūrai atlikušo zāļu krājumu datus. Pērn arī izstrādāta elektroniska 
forma ziņošanai par zāļu nepieejamību, tādējādi atvieglojot gan 
Aģentūrai konkrētu zāļu, par kurām saņemts ziņojums, identificēšanu 
un atbilstošu operatīvu rīcību, gan arī nodrošinot zāļu reģistrācijas 
apliecības īpašniekiem, aptiekām, ārstniecības iestādēm un Latvijas 
iedzīvotājiem ērtu informācijas iesniegšanu.” 

Nereģistrēto zāļu izplatīšanas atļaujas







Zāļu izplatīšanas jomā 2019. gadā Aģentūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
nodrošināja iesniegumu un dokumentācijas ekspertīzes veikšanu:

psihotropo, narkotisko zāļu/ vielu, kā arī prekursoru ievešanai un izvešanai,
nereģistrētu un paralēli importētu zāļu izplatīšanai Latvijā,

zāļu paraugu importam.

 
2019. gadā Aģentūra izsniedza 7910 zāļu ievešanas, izvešanas, tranzīta un 
izplatīšanas atļaujas. Papildus iepriekš minētajam Aģentūra veica iesniegumu un 
dokumentu ekspertīzi un izsniedza arī astoņas licences un reģistrācijas kartes 
prekursoru operatoriem un vienu atļauju Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, 
psihotropo vielu un prekursoru I, II un III sarakstā iekļauto augu, vielu un zāļu 
izmantošanai medicīniskiem zinātniskiem pētījumiem.

2017 2018 2019

5248 5114 5769

Zāļu izplatīšana
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CONSECTETUR

SED SAGITTIS SED JUSTO VEL PELLENTESQUE. MAECENAS 
EFFICITUR HENDRERIT VELIT, TRISTIQUE SOLLICITUDIN MAGNA 
PORTA SIT AMET. NULLAM VOLUTPAT URNA AUGUE, EU FACILISIS 
EX LUCTUS VITAE. FUSCE VULPUTATE AUCTOR MATTIS. 

Paralēlā importa atļauju skaits/izmaiņu skaits

2017 2018 2019

123

235

184

356

84
561

Atļaujas Izmaiņas

Zāļu izplatīšana

Pērn Aģentūra izveidoja risinājumu informācijas par zāļu atlikušajiem krājumiem 
lieltirgotavās apkopošanai – uzsāka pilotprojektu, kura ietvaros tika veikta 
informācijas vākšana un apkopošana par pieejamajiem zāļu atlikušajiem 
krājumiem lieltirgotavās. Sistēmas mērķis ir efektīvāka un ātrāka datu ieguve par 
konkrētu zāļu pieejamību lieltirgotavās. 
 
Pirms gripas sezonas sākuma un tās laikā Aģentūra veica pretgripas vakcīnu 
monitoringu. Ik nedēļu, pamatojoties uz zāļu lieltirgotavu sniegto informāciju, 
Aģentūra tīmekļa vietnes www.zva.gov.lv sadaļā “Jaunumi” publicēja  informāciju 
par pretgripas vakcīnu atlikušajiem krājumiem, norādot gan pieejamo pretgripas 
vakcīnu daudzumu, gan to, kurās zāļu lieltirgotavās šīs vakcīnas bija pieejamas. 
 
Katru mēnesi tika apkopota un Aģentūras tīmekļa vietnē publicēta informācija 
par zāļu patēriņu un zāļu cenām. Pamatojoties uz zāļu vairumtirgotāju sniegto 
informāciju par zāļu realizāciju, sagatavota ikgadējā publikācija “Zāļu patēriņa 
statistika 2018”.
 

Atļaujas narkotisko, psihotropo zāļu/vielu un prekursoru
importam/eksportam

1861 1837 2047

Atļaujas zāļu paraugu importam 16 18 10

2017 2018 2019
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2019. gadā nodaļas darbinieki sniedza konsultācijas Aģentūras vadībai, darbiniekiem, 
klientiem un sadarbības partneriem par zāļu verifikācijas prasību ieviešanu (t.sk. 
paralēli importētajām zālēm) un piedalījās Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas 
rīkotajos mācību pasākumos, kuros sniedza ieskatu un ieteikumus attiecībā uz zāļu 
verifikāciju aptiekās un iestādēs no resora puses, kā arī sniedza atbildes uz speciālistu 
jautājumiem.

Zāļu izplatīšanas informācijas nodaļa 2019. gadā savas kompetences ietvaros aktīvi 
piedalījās Latvijas normatīvā regulējuma izstrādē un priekšlikumu sniegšanā Veselības 
ministrijai attiecībā uz viltotu zāļu apkarošanu un zāļu verifikācijas sistēmas ieviešanu, 
darbību un uzraudzību, nodrošinot komunikāciju ar Eiropas Komisijas atbildīgo 
komiteju, EMA un citu valstu kompetentajām iestādēm, Latvijas Zāļu verifikācijas 
organizāciju.

Zāļu izplatīšana

2019. gadā nodrošināta arī Latvijā kontrolējamo 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. 
Nodrošināta Aģentūras dalība Narkotisko vielu prekursoru ekspertu darba grupā, kā arī 
dalība UNODC Narkotiku kontroles komitejas 62. sesijā.
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Jana Migliniece, Klīnisko pētījumu nodaļas vadītāja:

“Pērn Aģentūra piedalījās divās EMA ierosinātās labas klīniskās 
prakses atbilstības inspekciju procedūrās, kas ir nozīmīgi Eiropas 
kopējā zāļu uzraudzības procesa nodrošināšanā. Šīs inspekcijas 
noris pirms zāļu reģistrēšanas/ apstiprināšanas lietošanai ikdienas 
ārstniecības praksē.”

2019. gadā Aģentūra izsniedza 42 
atļaujas zāļu klīnisko pētījumu 
veikšanai Latvijā, tai skaitā 12 klīniskie 
pētījumi atļauti Eiropas brīvprātīgās 
harmonizācijas procedūras (VHP) 
ietvaros. 
 
Trīs procedūrās Latvija bija atsauces 
dalībvalsts, kas ir nozīmīgi Eiropas 
kopējā pētāmo zāļu vērtēšanas 
procesā.
 

2017 2018 2019

50
67

42

Zāļu klīniskie pētījumi

2017 2018 2019

278 285 259

Zāļu valsts aģentūra 2019. gadā arī atļāva 
333 zāļu klīnisko pētījumu grozījumus un 
vienu zāļu lietošanas novērojumu. Pērn 
Latvijā kopumā noritēja 259 zāļu klīniskie 
pētījumi.

Zāļu klīnisko pētījumu atļaujas

Notiekoši pētījumi Latvijā kopumā

Pērn kopumā veiktas deviņas labas klīniskās 
prakses atbilstības inspekcijas jeb 
pārbaudes: četras pārbaudes veiktas Latvijas 
un četras ārvalstu klīnisko pētījumu centros, 
savukārt viena pārbaude notika pētījumu 
sponsora centrā ārvalstīs.

III fāze II fāze II/III fāze IV fāze

29

11

1 1

2019.gadā atļauto klīnisko pētījumu 

sadalījums pa fāzēm
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Zāļu klīniskie pētījumi

VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 26

Rīgas Austrumu Klīniskā universitātes slimnīca 16

SIA "Vidzemes slimnīca" 7

VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" 7

SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" 6

SIA "J.Ķīsis" 6

SIA "Ventspils poliklīnika" 5

SIA "Rīgas 1.slimnīca" 5

Citi klīnisko pētījumu centri (kopā 58*) 1-4 pētījumi katrā centrā

Pētījumu centrs (kopā) Pētījumu skaits
Klīnisko pētījumu centri, kuros 2019. gadā atļauti zāļu klīniskie pētījumi
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2019. gadā atļauto klīnisko pētījumu sadalījums pa medicīnas nozarēm
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Zāļu klīniskie pētījumi

Atļautos zāļu klīniskās izpētes projektus kopumā sponsorējušas 42 ārvalstu 
farmaceitiskās kompānijas. Viens 2019. gadā atļautā klīniskā pētījuma sponsors ir 
Rīgas Stradiņa universitāte. 
 
2019. gadā atļauto pētījumu organizēšanā un to norises kvalitātes nodrošināšanā 
Latvijā saskaņā ar sponsoru pilnvarojumu iesaistījušās 37 pētniecības līguma 
organizācijas.

Pārskata gadā Eiropas klīnisko pētījumu datubāzē EudraCT regulāri sniegta 
informācija par pieteiktajiem zāļu klīniskajiem pētījumiem, to atļaušanu, par 
iesniegto būtisko grozījumu apstiprināšanu, Neatkarīgo ētikas komiteju 
atzinumiem, par pētījumu pabeigšanu, kā arī par labas klīniskās prakses 
inspekcijām. 
 
Regulāra šo datu nodrošināšana nepieciešama Eiropas klīnisko pētījumu reģistra 
uzturēšanai un aktualizēšanai. Pārskata gadā saņemti 12 sākotnējie un 35 
turpinājuma ziņojumi par Latvijas pētījumu centros konstatētām nopietnām 
neparedzētām nelabvēlīgām reakcijām, kas iespējami saistītas ar pētāmām zālēm. 
 
Pavisam Aģentūrā tika saņemti un izskatīti 128 sponsoru sagatavotie ikgadējie 
drošuma ziņojumi, kas attiecas uz Latvijā notiekošiem zāļu klīniskiem pētījumiem. 
Klīnisko pētījumu nodaļas eksperti ir iesaistījušies šo drošuma ziņojumu 
vērtēšanas darba dalīšanas procesos kopā ar citu Eiropas valstu aģentūru 
ekspertiem. Līdz ar to atsevišķi ikgadējie drošuma ziņojumi tika analizēti 
padziļināti, un novērtējums atspoguļots HMA izveidotajā Eiropas klīnisko 
pētījumu veicināšanas darba grupas drošuma apakšgrupas sagatavotā 
novērtējuma formā.
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Zāļu blakusparādību uzraudzība un riska mazināšana

Zane Stade, Farmakovigilances nodaļas vadītāja:

“2019. gadā farmakovigilances eksperti aktīvi iesaistījās ārstu, 
farmaceitu un pacientu informēšanas pasākumos par zāļu 
drošuma jautājumiem, skaidrojot gan blakusparādību ziņošanas 
iespējas, gan to, kā ziņošana palīdz nodrošināt drošu zāļu 
lietošanu sabiedrībai un sniegt pilnīgāku informāciju par 
iespējamiem zāļu lietošanas riskiem.”

2019. gadā saņemti 543 zāļu blakusparādību ziņojumi, tai skaitā 16 ziņojumi 
par vakcīnu blaknēm, un ziņojumu informācija nosūtīta uz ES datubāzi 
EudraVigilance. No ārstiem un farmaceitiem pērn saņemts 61 ziņojums, bet no 
pacientiem – 48 ziņojumi.
 
95% ziņojumu saņemti elektroniskā formātā. Aģentūras darbinieki pērn ir 
strādājuši pie elektroniskās ziņojuma formas uzlabošanas, lai atvieglotu un 
veicinātu ziņojumu elektronisku iesniegšanu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 2018 2019

588
659

543

Zāļu blakusparādību ziņojumi
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Pērn veikta arī Riska pārvaldības plānu 
vērtēšana 38 zālēm nacionālās 
reģistrācijas procedūrās. Turklāt 
farmakovigilances eksperti 
iesaistījušies arī centralizētās zāļu 
reģistrācijas procedūrās gan kā 
Farmakovigilances riska vērtēšanas 
komitejas (PRAC) ziņotājs (trīs 
procedūrās), gan sadarbībā ar 
klīniskajiem ekspertiem, veicot 
drošuma apsvērumu novērtējumu
 
2019. gadā Aģentūra saskaņoja 25 RAĪ 
iesniegtas “Vēstules veselības aprūpes 
speciālistiem” un 93 izglītojošus 
materiālus, kas izstrādāti konkrētu zāļu 
riska mazināšanas nolūkā. 

2019. gadā Aģentūras eksperti veica septiņas reģistrācijas apliecības īpašnieku 
(RAĪ) labas farmakovigilances prakses pārbaudes (GVP), tajā skaitā četras 
nacionālās inspekcijas, kā arī vienu starptautiskās Farmaceitisko inspekciju 
sadarbības shēmas (PIC/S) ietvaros.

2017 2018 2019

5
6

8

Farmakovigilances inspekcijas

Zāļu blakusparādību uzraudzība un riska mazināšana

 ES vienotas vērtējuma procedūrās 
Aģentūras farmakovigilances eksperti 
vērtē zāļu periodiski atjaunināmos 
drošuma ziņojumus (PSUR) aktīvajām 
vielām, par kurām  EMA ir uzticējusi 
atbildību Latvijai kā atsauces valstij.  
2019. gadā veiktas 11 vienota 
novērtējuma procedūras.
 
2019. gadā saskaņā ar EMA darba 
dalīšanas procedūru Aģentūras 
eksperti veica 30 aktīvo vielu signālu 
monitorēšanu, t.i., regulāru šo vielu 
drošuma informācijas uzraudzību, kā 
arī trīs padziļinātas signālu 
izvērtēšanas procedūras Eiropas 
valstu līmenī, kur Latvijai bijusi 
vadošā eksperta loma.
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Aģentūras farmakovigilances eksperti veica arī aktīvu darbu veselības aprūpes 
speciālistu un RAĪ informēšanas jomā, piedaloties 10 pasākumos par 
farmakovigilnces jautājumiem.
 
Veikta arī regulāra informācijas apmaiņa par farmakovigilances jautājumiem ar 
EMA un Eiropas valstu zāļu aģentūrām, ko raksturo atbilžu sniegšana uz 45 
informācijas pieprasījuma dokumentiem ES dalībvalstīm (NUI – Non urgent 
information).
 
Farmakovigilances eksperts kā Latvijas pārstāvis aktīvi piedalījās PRAC darba 
grupas sanāksmēs, kur regulāri pauda viedokli un prezentēja Latvijas ekspertu 
vērtējumus. Informācija par PRAC pieņemtiem lēmumiem saistībā ar zāļu 
drošumu un ieteikumiem riska mazināšanai publicēta Aģentūras tīmekļa vietnē 
un informatīvajā izdevumā speciālistiem “Cito!”, kā arī izplatīta elektroniski 
ārstu profesionālajām asociācijām.

 
Lai nodrošinātu iespēju padziļināti apgūt pasākumus, kas jāveic ārstam un 
farmaceitam valproātu saturošu zāļu teratogēniskuma un attīstības traucējumu 
riska novēršanai, un nepieļautu augļa ekspozīciju valproātam, ārstu 
profesionālās asociācijas, valproātu saturošu oriģinālzāļu RAĪ “Sanofi-aventis 
Latvija” un Aģentūra īstenoja sadarbības projektu, kura rezultātā izveidots 
lekciju cikls “Valproāta grūtniecības nepieļaušanas programma” video formātā 
un informatīvi materiāli, kas ir pieejami tīmekļa vietnē www.evisit.eu.

Zāļu blakusparādību uzraudzība un riska mazināšana
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Guntars Kaspars, Zāļu ekspertīzes laboratorijas vadītājs:

“Zāļu ekspertīzes laboratorijā tika uzturēta kvalitātes pārvaldības 
sistēma, kas atbilst jaunajām LVS EN ISO/IEC 17025:2017 standarta 
prasībām un EDQM Starptautisko oficiālo zāļu kontroles 
laboratoriju tīkla ieteikumiem. Laboratorija darbojās arī saskaņā ar 
LVS EN ISO 9001 un LVS ISO/IEC 27001 standartu prasībām.”

2019. gadā Aģentūras Zāļu ekspertīzes 
laboratorija (turpmāk – laboratorija) 
veica 94 zāļu paraugu analīzes. 
Testēšanas gaitā pārbaudīti 678 zāļu 
kvalitātes rādītāji. Pēc aptieku 
pieprasījuma laboratorijā pagatavoti 223 
titrētie šķīdumi, indikatori un reaktīvi. 
Pērn arī atlasīti un testēti 94 attīrītā 
ūdens, ko iegūst aptiekā, paraugi.

2017 2018 2019

119
103 94

Zāļu kvalitātes kontrole

2017 2018 2019

759 769
678

Pārbaudītie zāļu kvalitātes rādītājiPārbaudītie zāļu paraugi
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CONSECTETUR

SED SAGITTIS SED JUSTO VEL PELLENTESQUE. MAECENAS 
EFFICITUR HENDRERIT VELIT, TRISTIQUE SOLLICITUDIN MAGNA 
PORTA SIT AMET. NULLAM VOLUTPAT URNA AUGUE, EU FACILISIS 
EX LUCTUS VITAE. FUSCE VULPUTATE AUCTOR MATTIS. 

Pēc Aģentūras Zāļu reģistrācijas departamenta pieprasījuma laboratorija veica 
reģistrācijai iesniegto dokumentu ekspertīzes 28 zāļu produktiem, izvērtējot 
aktīvās vielas un/vai galaprodukta analīžu metodes un to validāciju.
 
2019. gadā laboratorijas speciālisti piedalījās starptautiskās zāļu kvalitātes 
kontroles un profesionālā līmeņa pārbaudes programmās. Proti, CRP, MRP/ DCP 
reģistrēto zāļu un NP reģistrēto zāļu kvalitātes kontroles programmās.

Zāļu kvalitātes kontrole

2017 2018 2019

349
302

223

2017 2018 2019

97 91 94

2019. gada 29.–30. maijā laboratorijā notika Latvijas Nacionālā akreditācijas 
biroja (LATAK) kārtējā uzraudzība. Laboratorijai tika piešķirta akreditācija 
atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2017 standarta jaunās versijas prasībām visā 
elastīgajā akreditācijas sfērā.

Pēc aptieku pieprasījumiem pagatavotie titrētie šķīdumi, 

indikatori un reaktīvi

Pārbaudītie attīrītā ūdens paraugi
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Andis Viļums, Medicīnisko ierīču novērtēšanas nodaļas vadītājs:

"Pērn Aģentūra veica sagatavošanos jaunās medicīnisko ierīču 
regulas (ES) 2017/745 piemērošanai. Medicīnisko ierīču 
koordinācijas grupā (MCDG) sagatavoti 14 vadlīniju dokumenti 
saistībā ar paziņoto struktūru un datubāzes Eudamed darbību, ierīču 
unikālo identifikācijas sistēmu, klīnisko izvērtēšanu, 
programmatūras klasificēšanu un kiberdrošību, kā arī vadlīnijas 
zema riska (I klases) medicīnisko ierīču ražotājiem. Lai nodrošinātu 
vigilances pasākumu atbilstību regulas prasībām, izstrādāta jauna 
ražotāju ziņojuma forma par negadījumiem.”

2019. gadā Aģentūra izvērtēja un medicīnisko ierīču datubāzē LATMED iekļāva 
informāciju par 19 Latvijas medicīnisko ierīču ražotājiem un to ražotajām ierīcēm, 
kā arī par 13 trešo valstu medicīnisko ierīču ražotāju pilnvarotajiem pārstāvjiem 
ES, kas reģistrējuši komercdarbības vietu Latvijā.

 
Pērn Aģentūra arī izsniedza trīs atļaujas  medicīnisko ierīču klīnisko pētījumu 
veikšanai un trīs atļaujas jau notiekošu klīnisko pētījumu izpētes plāna 
grozījumiem.

2017 2018 2019

7

5
6

Medicīnisko ierīču klīnisko pētijumu atļaujas

Medicīnisko ierīču uzraudzība, klīniskā izpēte un vigilance
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Aģentūra 2019. gadā saņēma 1990 medicīnisko ierīču pirmreizējos 
vigilances ziņojumus. 
 

2017 2018 2019

1637

1987 1990

Medicīnisko ierīču pirmreizējie vigilances ziņojumi

Medicīnisko ierīču uzraudzība, klīniskā izpēte un vigilance

Latvijā ekspluatācijā esošu un neatbilstošu medicīnisko ierīču 
identificēšana un vigilances jeb lietošanas drošuma uzraudzības pasākumi 
īstenoti 263 gadījumos.
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Stiprinot Latvijas ražotāju eksportspēju ārpus ES, 2019. gadā Aģentūra 
izsniedza 19 Brīvās tirdzniecības sertifikātus Latvijā ražotajām 
medicīniskajām ierīcēm. 

Medicīnisko ierīču uzraudzība, klīniskā izpēte un vigilance

2017 2018 2019

252
200

263

Pirmreizējie vigilances ziņojumi par Latvijā esošām medicīniskām ierīcēm
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Veselības tehnoloģiju novērtēšana

Antra Fogele, Veselības tehnoloģiju novērtēšanas nodaļas vadītāja:

"Aģentūras kā neatkarīgas institūcijas, kas nepiedalās lēmuma 
pieņemšanā par zāļu iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā, 
sniegtais profesionālais atzinums par izmaksu efektivitāti ir viens 
no dokumentiem, kas pamato zāļu apmaksu no valsts budžeta 
līdzekļiem. Šāda kārtība nodrošināta līdz ar šo funkciju pārņemšanu 
no Nacionālā veselības dienesta kopš pērnā gada vidus.” 

No 2019. gada 1. jūlija iestāžu reorganizācijas rezultātā Aģentūra no Nacionālā 
veselības dienesta pārņēma jaunas funkcijas – ārstniecībā lietojamo zāļu un 
medicīnisko ierīču izmaksu efektivitātes novērtēšanu un ārstniecībā izmantojamo 
medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu un datubāzes uzturēšanu.

2019. gada sešos mēnešos Aģentūra saņēma 16 
iesniegumus jaunu zāļu vispārīgo nosaukumu 
vai zāļu, kuru sastāvā ir jaunas vairāku aktīvo 
vielu kombinācijas, izmaksu efektivitātes 
novērtēšanai. Līdz gada beigām Aģentūra 
sagatavoja trīs atzinumus par zāļu izmaksu 
efektivitāti.
 
2019. gada sešos mēnešos Aģentūra saņēma 15 
iesniegumus jaunu medicīnisko tehnoloģiju 
apstiprināšanai vai pārvērtēšanai. Līdz gada 
beigām pabeigtas un Ārstniecībā izmantojamo 
medicīnisko tehnoloģiju datubāzē reģistrētas 
divas jaunas tehnoloģijas. No Nacionālā 
veselības dienesta pārņemtā datubāze tehniski 
pilnveidota un izvietota Aģentūras tīmekļa 
vietnē.
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Signe Čudare, Farmaceitiskās darbības uzņēmumu licencēšanas 
nodaļas vadītāja:

“Lai farmaceitiskās darbības licencēšanas dokumentu sagatavošana un 
izsniegšana Aģentūrā noritētu operatīvāk un taupītu gan licences 
turētāju, tā arī Aģentūras resursus informācijas apritē, no 2019. gada 1. 
augusta speciālās atļaujas (licences) vispārēja un slēgta tipa aptiekas 
atvēršanai (darbībai), zāļu lieltirgotavas darbībai, zāļu ražošanai vai 
importēšanai un aktīvo farmaceitisko vielu ražošanai izsniedz 
elektroniskā formātā, tās ir parakstītas ar drošu elektronisko parakstu. 
Licences tiek nosūtītas vienlaikus ar elektroniski parakstīto lēmumu par 
licences izsniegšanu vai pārreģistrēšanu.  
Aģentūra 2019. gadā arī aktīvi aicinājusi farmaceitiskās darbības 
komersantus dokumentus licences saņemšanai Aģentūrā iesniegt 
elektroniski, tos parakstot amatpersonām ar drošu elektronisko 
parakstu. Sadarbībā ar nozares speciālistiem tika uzlabota dokumentu 
iesniegšana aptieku sektorā, licences turētāji atbalstīja Aģentūras 
priekšlikumu iesniegt vienota veida informāciju par aptiekas personālu 
un veicamajiem speciālās darbības nosacījumiem elektroniski. Pērn 
elektroniski saņemto dokumentu skaits ir pieaudzis par 50 % .”

Farmaceitiskās darbības uzņēmumu licencēšana









2019. gadā Aģentūra pārreģistrējusi licences farmaceitiskai darbībai 289 
farmaceitiskās darbības uzņēmumiem:
 

220 aptiekām,
35 zāļu lieltirgotavām,
16 zāļu ražošanas vai importēšanas uzņēmumiem,
2 aktīvo farmaceitisko vielu ražotājiem. 
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2017 2018 2019

46

274

33
239

35
220

Ražotāji Lieltirgotavas Aptiekas*

Ražotāji: 2017(23), 2018(13), 2019(16)

Farmaceitiskās darbības licences izmaiņas

*Neskaitot aptieku filiāles (2019. gadā bija 76 aptieku filiāles, 2018. gadā - 86 filiāles, 
2017. gadā - 87 filiāles)

2019. gadā tika izvērtētas vispārēja tipa aptieku jaunas farmaceitiskās darbības 
vietas (adreses) 56 gadījumos.
 
Tāpat pērn izsniegtas trīs licences jaunām vispārēja tipa aptiekām, 10 licences 
jaunām zāļu lieltirgotavām, viena licence jaunam zāļu ražošanas vai importēšanas 
uzņēmumam, izsniegtas deviņas reģistrācijas apliecības aktīvo farmaceitisko vielu 
ražošanas, importēšanas vai izplatīšanas uzņēmumiem.
 
2019. gadā notika 14 Aģentūras Farmaceitiskās darbības uzņēmumu licencēšanas 
komisijas sanāksmes, kurās izskatīti jautājumi un pieņemti ieteikuma rakstura 
lēmumi par farmaceitiskās darbības licenču izsniegšanu, pārreģistrēšanu un 
apturēšanu.

Farmaceitiskās darbības uzņēmumu licencēšana
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Farmaceitiskās darbības uzņēmumu licencēšana

2017 2018 2019

86
808

84
809

88
806

Ražotāji Lieltirgotavas Aptiekas

Kopējais licencēto farmaceitiskās darbības uzņēmumu skaits Latvijā
 

2017 2018 2019

9 6 7

API reģistrācija (tai skaitā jaunas reģistrācijas un pārreģistrācijas)

Ražotāji: 2017(29), 2018(30), 2019(31)

Kopējais reģistrētais aktīvo vielu ražotāju, importētāju un izplatītāju 
uzņēmumu (API) skaits Latvijā

2017 2018 2019

20 20 21

Dati aktuāli: 2019. gada decembris
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CONSECTETUR

IN VENENATIS FINIBUS

Farmaceitiskās darbības uzņēmumu, ārstniecības iestāžu un 
augstskolu atbilstības novērtēšana

 

 

Iveta Vilcāne, Farmaceitiskās darbības atbilstības novērtēšanas nodaļas 
vadītāja:

"2019. gadā tika noslēgts pārbaužu cikls visās asins sagatavošanas 
nodaļās, tostarp pirmo reizi novērtējot visas ārstniecības iestāžu asins 
sagatavošanas nodaļas saistībā ar Labas prakses pamatnostādņu asins 
sagatavotājiem prasību ieviešanu praksē. Pērn turpināta Baltijas valstu 
zāļu aģentūru sadarbības programmas ietvaros aizsāktā kopīgā 
pieredzes apmaiņa inspekciju veikšanā – Latvijā tika organizētas 2 
kopīgas zāļu labas izplatīšanas prakses inspekcijas, kurās piedalījās 
Lietuvas un Igaunijas kolēģi. Sadarbības memoranda ar PVD ietvaros 
tika nodrošināta inspektoru pieredzes apmaiņa veterināro zāļu 
ražošanas jomā.”

2019. gadā Aģentūra veica 20 uzņēmumu labas ražošanas prakses pārbaudes jeb 
inspekcijas, to skaitā divas pārbaudes zāļu ražošanas uzņēmumos ārpus Latvijas un 
papildus vēl divas dokumentu pārbaudes saistībā ar licences pārreģistrēšanu. Tāpat 
Aģentūra veica 40 labas izplatīšanas prakses inspekcijas zāļu lieltirgotavās, no tām 23 
bija saistītas ar licences izsniegšanu vai pārreģistrēšanu. Papildus tam sniegts atbalsts 
Farmaceitiskās darbības uzņēmumu licencēšanas nodaļai saistībā ar speciālo atļauju 
(licenču) zāļu vairumtirdzniecībai un ražošanai vai importēšanai izsniegšanu vai 
pārreģistrēšanu, kā arī aktīvo vielu ražotāju, importētāju un izplatītāju reģistrēšanu.

2017 2018 2019

19 18
20

Labas ražošanas prakses inspekcijas

2017 2018 2019

37
44

40

Labas izplatīšanas prakses inspekcijas
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2019. gadā:
saņemti septiņi pieteikumi atbilstības novērtēšanai (divi asins kabinetiem, četri 
audu centriem,  viens augstskolai) un atļaujas izsniegšanai, pieci pieteikumi 
(divi asins kabinetu,  divi asins sagatavošanas nodaļu, viena audu centra) 
atļaujas anulēšanai;
izsniegtas  sešas atļaujas (divas asins kabinetiem – jauna atļauja un atļauja 
saistībā ar reorganizāciju,  trīs audu centriem un  viena augstskolai saistībā ar 
darbības izmaiņām);
anulētas  piecas atļaujas (viena asins kabinetam saistībā ar darbības 
izbeigšanu;  divas audu centriem – viena pēc pieprasījuma un viena saistībā ar 
apturētas atļaujas darbības neatjaunošanu).

Farmaceitiskās darbības uzņēmumu, ārstniecības iestāžu un 
augstskolu atbilstības novērtēšana

Pērn veiktas arī piecas cilvēka asiņu un asins komponentu sagatavošanas iestāžu 
atbilstības pārbaudes, 14 ārstniecības iestāžu asins kabinetu pārbaudes un 16 
pārbaudes audu centros (tostarp četras pārbaudes audu un šūnu ieguves vietās). 
Veiktas arī  piecas atbilstības novērtēšanas dokumentu pārbaudes – četros audu 
centros saistībā ar darbības izmaiņām un viena pārbaude saistībā ar darbības 
izmaiņām augstskolā, kura realizē medicīnas studiju programmu.

Aģentūra arī veica cilvēka biomateriāla izmantošanas vigilances pārraudzību, 
apkopoja datus par audu centru, cilvēka orgānu ieguves organizāciju/ 
transplantācijas centru, asins sagatavošanas nodaļu un Valsts asinsdonoru centra 
darbu un iesniedza pārskatus Eiropas Komisijai, veica hemovigilances un 
biovigilances pārraudzību saistībā ar Aģentūrai ziņotām nopietnām blaknēm un 
nevēlamiem notikumiem, kā arī informācijas apmaiņu saistībā ar Ātrās reaģēšanas 
sistēmās asinīm (RAB) un audiem un šūnām (RATC) publicētiem ziņojumiem, 
kuros Latvija norādīta kā skartā dalībvalsts. 2019. gadā tika pārskatīta akreditētas 
imūnhematoloģiskās saderības testēšanas faktiskā pieejamība visiem 
sertificētajiem asins kabinetiem un nepieciešamības gadījumā tika sniegti 
norādījumi ārstniecības iestādēm medicīniskās laboratorijas akreditācijas sfēras 
paplašināšanai vai cita veida korektīvo pasākumu veikšanai.
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CONSECTETUR

Farmaceitiskās darbības atbilstības novērtēšanas nodaļas speciālisti sagatavoja 
ikgadējos pārskata ziņojumus Eiropas Komisijai par nopietnām blaknēm un 
nopietniem nevēlamiem notikumiem asiņu un audu un šūnu jomās. 

Farmaceitiskās darbības uzņēmumu, ārstniecības iestāžu un 
augstskolu atbilstības novērtēšana

Cilvēka asiņu un asins komponentu sagatavošanas iestāžu atbilstības 

inspekcijas

2017 2018 2019

7

20

2
25

5

14

Asins sagatavošanas nodaļas Asins kabineti

2017 2018 2019

17
19

16

Inspekcijas audu centros
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SED SAGITTIS SED JUSTO VEL PELLENTESQUE. MAECENAS 
EFFICITUR HENDRERIT VELIT, TRISTIQUE SOLLICITUDIN MAGNA 
PORTA SIT AMET. NULLAM VOLUTPAT URNA AUGUE, EU FACILISIS 
EX LUCTUS VITAE. FUSCE VULPUTATE AUCTOR MATTIS.  

Aģentūras pārstāvība tika nodrošināta EMA Labas ražošanas prakses un labas 
izplatīšanas prakses inspektoru darba grupā, Farmaceitisko inspekciju 
sadarbības shēmas (PIC/S) aktivitātēs un Eiropas Komisijas DG-SANTE 
organizētajās darba grupās par cilvēka asinīm un asins komponentiem, 
audiem, šūnām un orgāniem, Vienotās rīcības projektu ietvaros organizētajās 
darba grupu sanāksmēs (GAPP).
 
Pērn uzlaboti novērtēto iestāžu, kas izmanto cilvēka asinis, audus un šūnas, 
reģistri un informācija tīmekļvietnē, tai skaitā publicēts EDQM informatīvā 
materiāla “Nabassaites asiņu uzglabāšana – informācija vecākiem” tulkojums.
 
Sniegta  informācija ASV Pārtikas un zāļu novērtēšanas pārvaldei (FDA) 
savstarpējā nolīguma par inspekcijas rezultātu atzīšanu (MRA) ietvaros. 
 

Farmaceitiskās darbības uzņēmumu, ārstniecības iestāžu un 
augstskolu atbilstības novērtēšana

Nodaļas speciālisti arī sniedza Veselības ministrijai priekšlikumus par normatīvā 
regulējuma grozījumiem medicīnas lietvedības, epidemioloģijas un audu un 
šūnu jomā (imports/ eksports, dzimumšūnu donoru reģistrs un tam 
nepieciešamie uzlabojumi), tostarp pieprasot papildu skaidrojumus par 
regulējuma piemērošanu no Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas drošības 
ģenerāldirektorāta (DG-SANTE), kā arī farmācijas jomā (farmaceitiskās darbības 
licencēšana, zāļu ražošana un izplatīšana).
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CONSECTETUR

SED SAGITTIS SED JUSTO VEL PELLENTESQUE. MAECENAS 
EFFICITUR HENDRERIT VELIT, TRISTIQUE SOLLICITUDIN MAGNA 
PORTA SIT AMET. NULLAM VOLUTPAT URNA AUGUE, EU FACILISIS 
EX LUCTUS VITAE. FUSCE VULPUTATE AUCTOR MATTIS. 

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 EEZ. Šis sadarbības tīkls sniedz pieeju 
plašam ekspertu lokam, ļaujot tai nodrošināt labāko iespējamo zinātnisko 
ekspertīzi zāļu regulatorai videi Eiropas Savienībā. Nacionālo valstu eksperti 
piedalās EMA darbā kā dalībnieki darba grupās un zinātnisko padomdevēju 
grupās, kā arī zinātniskajās komitejās.

 
Zāļu valsts aģentūras direktors pērn tika ievēlēts par Eiropas zāļu aģentūru tīkla 
vadības grupas locekli. 2019. gadā Aģentūras vadība piedalījās arī EMA Padomes 
sanāksmēs, kuru darba kārtībā bija EMA iesaiste starptautiskos projektos.
 
Lai spētu pilnvērtīgi iesaistīties Eiropas kopējās darba procedūrās, kas Aģentūrai 
ir papildu atbildība un pienākums, nenoliedzami ir nepieciešami kvalificēti 
cilvēkresursi, kā arī finanšu resursi. Aģentūras darbinieki 2019. gadā ir bijuši 
iesaistīti sadarbībā ar EMA zinātniskajām komitejām, Eiropas Komisiju un 
Padomes darba grupām, PVO, Eiropas Farmakopejas komiteju, PIC/S, EDQM u.c.

 
Pērn Aģentūras ekspertiem kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas nodrošinātas 
ar Nīderlandes valdības atbalstu izveidotajā Starptautiskajā sadarbības 
programmā. Lai nodrošinātu un veicinātu pieredzes apmaiņu starp Aģentūras un 
Nīderlandes Zāļu novērtēšanas pārvaldes zāļu reģistrācijas dokumentācijas 
kvalitātes daļas ekspertiem un farmaceitiskās darbības atbilstības novērtēšanas 
inspektoriem, Aģentūru apmeklēja Nīderlandes kompetentās iestādes kolēģi. 
Saistībā ar Brexit konsekvencēm un pieaugošo darba apjomu kā atsauces valstij 
Nīderlandes kolēģi Latvijas Aģentūrā redz atbilstošus sadarbības partnerus, kas 
piedalītos zāļu reģistrācijas kvalitātes daļas dokumentācijas izvērtēšanā. Līdz ar 
to īstenotās sadarbības mērķis bija vienoties par sadarbības principiem, kas būtu 
abpusēji izdevīgi abām kompetentajām iestādēm.

Starptautiskā sadarbība
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Starptautiskā sadarbība

2019. gadā nodrošināta arī Aģentūras dalība Narkotisko vielu prekursoru 
ekspertu darba grupā, kā arī dalība UNODC Narkotiku kontroles komitejas 62. 
sesijā. Jau vairākus gadus Aģentūra ir iesaistīta sadarbībā par medicīnisko ierīču 
un asiņu un to komponentu, audu un šūnu uzraudzību. Aģentūra ir kompetentā 
institūcija Latvijā attiecībā uz medicīnisko ierīču paziņošanu, klīniskās izpētes 
atļauju izsniegšanu un lietošanas drošuma uzraudzību. Aģentūras atbildīgie 
speciālisti regulāri apmeklē Eiropas nacionālo medicīnisko ierīču kompetento 
institūciju pārstāvju sanāksmes.
 
 
Aģentūrai ir saistošs sadarbības līgums ar Igaunijas un Lietuvas zāļu aģentūrām, 
kas veicina ciešāku sadarbību starp Baltijas valstu zāļu aģentūrām regulatoro 
jautājumu jomā. 2019. gadā notika trīspusējā sanāksme, kuras organizēšanu 
uzņēmās Lietuvas Zāļu aģentūra. Sanāksmē tika sniegts pārskats par Baltijas 
valstu zāļu aģentūru darbību 2018. un 2019. gadā, un sanāksmes dalībnieki 
diskutēja par tādiem visu trīs Baltijas valstu zāļu aģentūrām nozīmīgiem 
jautājumiem kā drošuma elementu ieviešana uz zāļu iepakojuma un citiem. Pērn 
Aģentūru apmeklēja Ēģiptes investīciju un starptautiskās sadarbības ministra 
vietnieks Ridu Baibarsu (Reda Bebars), Ēģiptes nozares ministrijas pārstāvji un 
uzņēmēji, lai uzzinātu par Aģentūras darbu  farmācijas regulatorajā jomā. Vairāk 
informācijas par starptautiskās sadarbības darba rezultātiem aicinām skatīt 2. 
nodaļā.
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Normatīvo aktu īstenošana un pilnveide

Aģentūras pieņemtie lēmumi ir izsvērti, tiesiski un atbilst normatīvo aktu 
prasībām. 
 
2019. gadā tikai seši no visiem 8722 Aģentūras pieņemtajiem lēmumiem 
apstrīdēti un viens no lēmumiem atcelts Veselības ministrijā.















Pērn Aģentūra sniedza Veselības ministrijai vairākus priekšlikumus normatīvo 
aktu izmaiņām un pilnveidei. Piemēram, priekšlikumi sniegti šādās jomās:
 

Latvijā kontrolējamo neklasificēto vielu likumīgā aprite;
kārtība, kādā nosaka pienākumus personām, kuras ražo, uzglabā iepērk, 
pārdod vai jebkādā citā veidā atsavina vai iegūst neklasificētas vielas;
zāļu (izņemot veterinārās zāles) klīniskās izpētes veikšana, tajā skaitā 
maziejaukšanās klīniskās pārbaudes, un beziejaukšanās pētījumu veikšanas 
kārtība, kā arī klīniskās pārbaudes atbilstības labas klīniskās prakses 
prasībām vērtēšana;
Medicīnisko ierīču reģistrācija, atbilstības novērtēšana, izplatīšana, 
ekspluatācija un tehniskā uzraudzība saistībā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2017. gada 5. aprīļa Regulas (ES) 2017/745, kas attiecas uz 
medicīniskām 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, ieviešanu;
Aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis – sniegto priekšlikumu nolūks bija 
labāk sabalansēt ieņēmumus atbilstoši funkciju izmaksām, mazināt 
administratīvo slogu komersantiem;
farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība – ieteikts ieviest elektronisko 
licenču un iesnieguma formas, tādējādi uzlabojot attālināto pakalpojumu 
pieejamību; atteikties no aptiekas vietas apstiprināšanas lēmumiem un tā 
vietā ieviest Veselības inspekcijas pārbaudes pirms licences izsniegšanas/ 
pārreģistrēšanas aptiekām; atteikties no valsts nodevas;
zāļu izplatīšanas kārtības pilnveidošana saistībā ar zāļu vairumtirgotāju 
turpmāku ziņošanu Aģentūrai par zāļu atlikušajiem krājumiem un 
priekšlikumi zāļu izvešanas (eksporta) ierobežojumiem, pamatojoties uz 
sabiedrības veselības aizsardzības apsvērumiem.
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SED SAGITTIS SED JUSTO VEL PELLENTESQUE. MAECENAS 
EFFICITUR HENDRERIT VELIT, TRISTIQUE SOLLICITUDIN MAGNA 
PORTA SIT AMET. NULLAM VOLUTPAT URNA AUGUE, EU FACILISIS 
EX LUCTUS VITAE. FUSCE VULPUTATE AUCTOR MATTIS. 

Personāla mainība (atlaisto ierēdņu un darbinieku īpatsvars attiecībā pret vidējo 
faktiski strādājošo skaitu) – 14 %.

Personāla vadība un mācības

2017 2018 2019

136 129 134

Faktiski strādājošo skaits no 2017. gada līdz 2019. gadam

Strādājošo sadalījums pēc izglītības

Kopējais Aģentūrā strādājošo izglītības līmenis ir augsts – 131 darbiniekiem jeb 
91 % ir augstākā izglītība, no tiem 2 ir ieguvuši doktora grādu.

Augstākā (doktors)

Augstākā (maģistrs)

Augstākā (bakalaurs)

1. līmeņa augstākā

Profesionālā vidējā izglītība

Vispārējā vidējā izglītība
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Personāla vadība un mācības





Darbinieku 2019. gada aptaujas rezultāti
 

Aģentūra ir atvērta inovācijām, mūsdienīgi domājoša – 97 % darbinieku 
piekrīt un drīzāk piekrīt šim apgalvojumam*;
Aģentūra ir darbavieta, ar kuru lepojos un kur ieteiktu strādāt arī citiem – 
91 % piekrīt un drīzāk piekrīt šim apgalvojumam*.

 
* Apgalvojumam piekrīt un drīzāk piekrīt (%) no kopējā darbinieku aptaujas 
dalībnieku skaita

2017 2018 2019

903 906 844

51 80 88

Kvali�kācijas celšanas kursi Starptautisku organizāciju rīkoti semināri

Dalība kvalifikācijas celšanas kursos un starptautisku organizāciju 
semināros, konferencēs
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Lai nodrošinātu atbilstošus pakalpojumus Aģentūras darbībā ieinteresētajām 
pusēm, 2019. gadā tika turpināts pilnveidot un atbilstoši uzturēt kvalitātes 
vadības sistēmu (KVS), kurā integrētas ISO 9001, ISO/IEC 27001 un ISO/IEC 
17025 standartu prasības, kā arī starptautisko vadlīniju rekomendācijas, un 
turpināts darbs pie Aģentūras 2017.–2019. gada stratēģijas perioda Risku 
plānā iekļauto risku patstāvīgas uzraudzības.
 
Atbilstību standartu prasībām apliecināja  sertifikācijas atbilstības uzraudzības 
auditi un  ISO/IEC 17025:2017 akreditācijas vizīte, kas piešķīra apliecinājumu 
par Zāļu ekspertīzes  laboratorijas kompetences atbilstību.













Aģentūras KVS aptvertās jomas:
 

labas klīniskās prakses ievērošana,
farmakovigilances sistēmas izveide un uzturēšana,
zāļu ražošanas un izplatīšanas labas prakses novērtēšana,
zāļu testēšana,
cilvēka asiņu un asins komponentu 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 atbilstības novērtēšana un uzraudzība.

 
 

Integrētā pārvaldības sistēma un auditi
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Integrētā pārvaldības sistēma un auditi

2019. gadā Aģentūra pārņēma veselības tehnoloģiju novērtēšanu funkciju no 
Nacionālā veselības dienesta un, lai to īstenotu, tika izveidota jauna 
struktūrvienība un jaunie pakalpojumi integrēti KVS.
 
Lai veicinātu Aģentūras kļūšanu par vienu no vadošajām iestādēm starp 
līdzvērtīgām nacionālā un starptautiskā mērogā, 2019. gadā turpināts intensīvs 
darbs pie stratēģiskā rīcības virziena “Aģentūras ilgtspējīgas darbības attīstība” 
īstenošanas. Stratēģisko uzdevumu ietvaros tika īstenots 45 darbinieku 3 
mēnešu mācību cikls “LEAN praktiskās darbnīcas”. Pielietojot LEAN metodes un 
apgūtās prasmes, fokusējoties uz efektīvu resursu pārvaldību, darbinieki 
pārskatīja un optimizēja vairākus pamata un atbalsta procesus.
 
Lai noskaidrotu klientu viedokli par Aģentūras darbu 2019. gadā, tika veikta 
ikgadējā klientu – farmaceitiskās darbības uzņēmumu aptauja. Aptaujas rezultāti 
parādīja, ka 79 % respondentu sniedz pozitīvu vērtējumu personāla 
profesionalitātei un 83 % respondentu pozitīvi novērtēja saņemto pakalpojumu 
kvalitāti.
 
2019. gadā notika intensīvs darbs, lai sagatavotos 2020. gadā plānotajam 
Eiropas Komisijas deleģēto pārstāvju auditam par Aģentūras KVS un Zāļu 
testēšanas laboratorijas kompetences atbilstību prasībām, kuras izvirzītas EEZ 
oficiālajām zāļu testēšanas laboratorijām.
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2019. gadā tika turpināts darbs pie informācijas sistēmu (IS) un informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju (IKT) risinājumu attīstības un pilnveidošanas, pieejamības 
un pārvaldības uzlabošanas.
 
Pērn īstenoti 64 IKT izmaiņu pieteikumi, kas veicināja darba efektivitātes 
paaugstināšanos un sniedza būtisku atbalstu komersantiem, sabiedrībai un 
darbiniekiem.
 
Informācijas sistēmā ZVAIS tika pilnveidota laika grafiku uzskaite, tāpat papildinātas 
iespējas zāļu sinhronizācijas funkcionalitātē. Nodrošināts, ka no sistēmas automātiski 
tiek iegūta un publicēta informācija par zāļu reģistrāciju, pārreģistrāciju un izslēgšanu 
no Zāļu reģistra. Uzlabota datu atlase, kas nodrošina, ka Aģentūras tīmekļa vietnē ir 
pieejami tikai aktuālu produktu marķējumi. Pērn ieviesta funkcionalitāte, kas 
nodrošina atgādinājumu nosūtīšanu RAĪ par to, ka dokumenti zāļu pārreģistrācijai 
Aģentūrā jāiesniedz vismaz deviņus mēnešus pirms zāļu reģistrācijas apliecības 
derīguma termiņa beigām. Lieltirgotavu iesniegtajos pārskatos izstrādāta iespēja 
saņemt datus par citām zālēm jeb zālēm, kurām netiks validēts produkta numurs.
Datubāzē LATMED pilnveidota paziņojuma forma un iestrādāta funkcionalitāte, kas 
veic datu validāciju.

Aģentūras tīmekļa vietnē veiktie uzlabojumi
 
Zāļu reģistrā veiktas vairākas būtiskas izmaiņas: nodrošināta ērtāka piekļuve 
centralizēti reģistrēto zāļu aprakstiem un lietošanas instrukcijām, ieviesta informācijas 
par Kompensējamo zāļu saraktā iekļautām references zālēm sniegšana, izveidota 
klientu biežāk uzdoto jautājumu sadaļa, kā arī pievienota informācija zāļu izmaksu 
efektivitātes atzinumiem. Zāļu reģistrā integrēta Somijas zāļu aģentūras Fimea 
Meds75+ datubāzes informācija par aktīvo vielu lietošanu pacientiem pēc 75 gadu 
vecuma. Zāļu reģistrs ir visvairāk apmeklētākā Aģentūras tīmekļa vietnes sadaļa. Zāļu 
reģistra sadaļai 2019. gadā ir bijuši 262 538 skatījumi.
 
Aģentūras tīmekļa vietnē integrēta no Nacionālā veselības dienesta pārņemta 
Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datubāze. Ieviesta iespēja RAĪ ērtāk 
ziņot par zāļu piegādes pārtraukumiem, izmantojot Aģentūras tīmekļa vietni. 
Informācija par zāļu reģistrāciju, pārreģistrāciju un reģistrācijas anulēšanu kopš pērnā 
gada tiek attēlota ērtā saraksta veidā no ZVAIS par pieņemtajiem lēmumiem, nevis 
vairs Excel datnēs.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldība
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Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldība
Aģentūras tīmekļa vietnē ir ieviesta vienota ikona (baneris) “Ziņot par zāļu blaknēm, 
negadījumiem ar ierīcēm un biovigilanci”, apvienojot trīs atsevišķas līdzšinējās 
vigilances ziņojumu sniegšanas iespējas:
1) ziņošanu par zāļu blaknēm; 
2) ziņošanu par negadījumiem ar medicīniskām ierīcēm; 
3) vigilances ziņojumu sniegšanu saistībā ar cilvēka asinīm, asins komponentiem, 
orgāniem, audiem vai šūnām.
 
2019. gadā realizēti pasākumi ar IT drošību saistīto risku mazināšanai, kā arī veikta 
regulāra darbinieku apmācība IT drošības jautājumos, pielietots risinājums 
pašapmācībai un zināšanu pārbaudei IKT drošības jomā. Pērn nodrošināta darbinieku 
IT drošības zināšanu pārbaude, izmantojot CloudStudy.eu risinājumu, kurā pieejami 
arī IT drošības mācību materiāli. Balstoties uz analīzes un pārbaužu rezultātiem, 
darbinieki atkārtoti instruēti, kā rīkoties, lai izvairītos no datora inficēšanas ar 
ļaunatūru un/ vai datu noplūdi.
 
Pērn tika turpināta IKT infrastruktūras, ko izmanto Veselības ministrija un ministrijas 
padotības iestādes, uzturēšana, kā arī sniegts atbalsts šo iestāžu IKT speciālistiem.
2019. gadā arī turpinājās sadarbība elektroniskas informācijas apmaiņā ar dažādām 
Eiropas institūcijām, citu valstu kompetentām iestādēm, izmantojot kopējos IKT 
risinājumus, piemēram, tādus kā Eiropas klīnisko pētījumu datubāzi EudraCT, drošu e-
pastu EudraMail un datu apmaiņas sistēmu Eudralink, farmokovigilances sistēmu 
EudraVigilance un datu analīzes sistēmu EVDAS, Eiropas medicīnisko ierīču datubāzi 
EUDAMED, CTS (Communication and Tracking system) risinājumu zāļu savstarpējas 
atzīšanas reģistrācijas procedūrām, Eiropas kopējo zāļu reģistrācijas dokumentācijas 
iesniegšanas portālu CESP (Common European Submission Platform), kā arī zāļu 
reģistrācijas centralizēto procedūru dokumentācijas repozitoriju Common Repository, 
periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu repozitoriju PSUR Reporitory.
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Sabiedrības informēšana un komunikācijas aktivitātes 2019. gadā veiktas saskaņā 
ar “Zāļu valsts aģentūras darbības stratēģiju 2017.–2019. gadam”. Stratēģijā 
definētais sadarbības un informācijas virziens ir saistīts ar sadarbību ar farmācijas 
nozari, farmaceitu un ārstu profesionālajām organizācijām, nevalstiskajām 
organizācijām, ārvalstu un starptautiskajām institūcijām, kā arī ar savstarpējas 
informācijas apmaiņas nodrošināšanu Aģentūras darbības jomās.

Komunikācija un sadarbība

Viena no prioritātēm pērn bija sniegt ieguldījumu pacientu un sabiedrības 
izpratnē par drošu, racionālu ārstniecības līdzekļu lietošanu un veicināt 
veselības aprūpes profesionāļu informētību par uzraudzības lomu 
kvalitātes, drošuma un efektivitātes nodrošināšanā. Pērn Aģentūra 
turpināja paplašināt ārējās komunikācijas aktivitāšu spektru, sniedzot 
klientiem neatkarīgu un objektīvu informāciju par Aģentūras kompetencē 
esošiem jautājumiem.

Sadarbība ar nozari 
 
 
2019. gadā Zāļu valsts aģentūra 
atzīta par valsts pārvaldes 
iniciatīvas “Konsultē vispirms” 
līderi, saņemot apbalvojumu arī 
nominācijā “Uzņēmēju izvēle”.

Īstenojot vienu no Aģentūras izvirzītajām prioritātēm 2019. gadam – sniegt 
padziļinātākus normatīvo aktu prasību skaidrojumus, pērn Aģentūra rīkoja 
informatīvus seminārus RAĪ, ražotājiem, vairumtirgotājiem, mazumtirgotājiem un 
citiem industrijas pārstāvjiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, tai skaitā 
notika gatavošanās verifikācijas sistēmas ieviešanai no 2019. gada februāra. 
Nevalstisko organizāciju pārstāvji arī tika aicināti iesaistīties Zāļu reģistrācijas 
komisijā.

47 / 59



Aģentūra kā Veselības ministrijas 
sadarbības partneris arī plānoja 
nacionāla mēroga informatīvo 
kampaņu sabiedrībai par jauno 
prasību no 2020. gada 1. aprīļa – 
starptautiskā nepatentētā 
nosaukuma norādīšanu 
kompensējamo zāļu receptēs. 

Aģentūras direktora vietnieks 
piedalījās Latvijas Farmaceitu 
biedrības 25. dibināšanas 
gadadienai veltītā konferencē 
“Zināšanas un ētika – farmaceita 
profesionālā lēmuma pamats”, 
informējot farmaceitus par jauno 
kompensējamo zāļu izrakstīšanas 
kārtību.

Komunikācija un sadarbība
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SED SAGITTIS SED JUSTO VEL PELLENTESQUE. MAECENAS 
EFFICITUR HENDRERIT VELIT, TRISTIQUE SOLLICITUDIN MAGNA 
PORTA SIT AMET. NULLAM VOLUTPAT URNA AUGUE, EU FACILISIS 
EX LUCTUS VITAE. FUSCE VULPUTATE AUCTOR MATTIS. 

Par neatņemamu atbalstu ikdienas darbā 
kļuvis informatīvais izdevums ārstiem, 
farmaceitiem un citiem veselības aprūpes 
speciālistiem “Cito!”, kas sniedz aktuālu 
informāciju par zāļu un medicīnisko ierīču 
lietošanas drošumu. Izdevuma galvenais 
nolūks – nodrošināt jaunāko zinātniski 
pamatotu informāciju un rekomendācijas, ko 
sniedz Aģentūra, EMA PVO, citu valstu zāļu 
aģentūras un neatkarīgi zinātniski 
medicīniski izdevumi.

 
“Cito!” slejās nozares profesionāļi, tajā skaitā 
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.

Komunikācija un sadarbība
"Cito!"

Buklets par noderīgu informāciju 
veselības aprūpes speciālistiem 

Aģentūras tīmekļa vietnē

Informatīva rokasgrāmata veselības 
aprūpes speciālistiem par biolīdzīgām 

zālēm ES latviešu valodā
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CONSECTETUR
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Lai sniegtu informāciju par zāļu patēriņa tendencēm, 2018. gadā izdots 
statistikas pārskats par zāļu patēriņu valstī. Pārskatā ir informācija par kopējo 
zāļu realizāciju eiro, realizēto iepakojumu skaitu, realizācijas sadalījumu 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.

Oficiāls un neatkarīgs informācijas avots 
ārstiem un farmaceitiem ir Latvijas Zāļu 
reģistrs, kurā apkopota informācija par 
nacionālā, savstarpējās atzīšanas procedūrā, 
decentralizētā procedūrā, centralizēti 
reģistrētām un paralēli importētām zālēm, tajā 
skaitā arī sniegta informācija par zālēm, kuras 
ir iekļautas kompensējamo zāļu sarakstā, un 
norādītas maksimāli pieļaujamās zāļu produktu 
cenas aptiekā. 
 
Papildus grāmatai sagatavots Zāļu reģistra 
elektroniskais izdevums ar zāļu aprakstiem un 
lietošanas instrukcijām USB datu nesējā. Tajā 
izveidota ērta informācijas meklēšanas forma.

Latvijas Zāļu reģistrs 2019

Komunikācija un sadarbība

Zāļu patēriņa statistika 2018
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Informatīvs materiāls topošajiem 
vecākiem par bērna nabassaites asiņu 

uzglabāšanu

Publiskais pārskats 2019

Pērn tika pastiprināta informācijas plūsma Aģentūras tīmekļa vietnē – publicētas 
153 jaunumu ziņas. Sniegtas vairāk nekā 150 atbildes uz mediju pieprasījumiem.
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Zāļu valsts aģentūra 2019. gadā īstenoja šādas informatīvās kampaņas:
 

Aģentūrai pirmo reizi bija iespēja piedalīties sociālo mediju kampaņas par 
zāļu blakusparādību ziņošanas veicināšanu rīkošanā, plānošanā un 
koordinēšanā, tai skaitā kampaņas vēstījumu un starptautisku komunikācijas 
vadlīniju izstrādē. Kampaņa rīkota sadarbībā ar 57 pasaules valstu 
regulatorām iestādēm un PVO, lai pievērstu uzmanību ziņošanas par zāļu 
blakusparādībām nozīmībai un informētu, kā par blaknēm ērti iespējams 
paziņot elektroniski. Šīs kampaņas nolūks bija sniegt informāciju par 
iespējamām blakusparādībām, kas rodas, lietojot vairākas zāles vienlaikus 
jeb polifarmācijas gadījumos. Tāpat kampaņas laikā tika uzsvērts, ka vairākas 
zāles var mijiedarboties gan savstarpēji, gan tās var mijiedarboties arī ar 
noteiktiem pārtikas produktiem, kā rezultātā var rasties blakusparādības.

 
Atbalstot Pasaules Antibiotiku nedēļas aktivitātes, Aģentūra un EMA 
informēja par pareizu un piesardzīgu antibiotiku lietošanu, lai pievērstu 
uzmanību baktēriju rezistencei pret antibiotikām.
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Laba servisa kustība: atbalstot Valsts kancelejas rīkoto Laba servisa kustības 
iniciatīvu valsts pārvaldē, Aģentūras klienti un sadarbības partneri tika aicināti 
novērtēt Aģentūras darbinieku atsaucību un sniegtās klientu apkalpošanas 
kvalitāti.
Piedaloties Valsts kancelejas rīkotās pieredzes stāstu un inovāciju konferencē 
“Celmlauzis”, Aģentūra prezentēja tās iniciatīvu – zāļu lieltirgotavu datu 
apkopošanu un uzturēšanu ar biznesa analītikas rīkiem kā risinājumu zāļu 
pieejamības veicināšanai.
Pērn Aģentūra pirmo reizi rīkoja Karjeras dienas medicīnas un farmācijas 
nozares studentiem, lai sniegtu iespēju uzzināt par darbu piedāvājumiem 
Aģentūrā, Aģentūra piedalījās arī Atvērto durvju dienās un Ēnu dienā.
Pērn nodrošināta aktuāla informācija jaunizveidotajā darbinieku informēšanas 
platformā  – Intranetā.





Atgriezeniskā saite
 

Darbinieku      aptauja – mērķis:  izzināt     darbinieku uzskatus par darba 
organizāciju, vidi un sadarbību,      apmierinātību ar darbu un citiem 
būtiskiem aspektiem, kas turpmāk palīdzētu      noteikt prioritātes personāla 
resursu attīstības motivācijas jautājumos;

 
Klientu  un sadarbības partneru aptauja – mērķis:  noskaidrot vērtējumu  
Aģentūras darbam un sniegtiem pakalpojumiem, lai      pēc saņemtiem 
datiem pilnīgotu klientu apkalpošanu un pakalpojumu      kvalitāti.
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Nākamā plānošanas perioda prioritātes un uzdevumi







Stiprinot sabiedrības pārliecību, ka veselība ir vērtība, no 2020. gada līdz 2022. 

gadam Aģentūra plāno fokusēties uz šādiem darbības virzieniem:

sabiedrības veselības interešu virziens  -  ar mērķi veicināt atbilstoši novērtētu 

zāļu pieejamību, kā arī drošu,  efektīvu, ekonomiski pamatotu farmakoterapiju;

gatavība nākotnes vajadzībām un ārējiem apstākļiem - ņemot vērā nepieciešamās 

kompetences gan saistībā ar jaunu, inovatīvu ārstniecības līdzekļu ienākšanu tirgū, 

gan datu radītajām iespējām ārstniecības līdzekļu attīstībā un novērtēšanā;

ilgtspējīgas un produktīvas Aģentūras attīstības - virziens ar mērķi sakārtot darba 

vidi un paplašināt procesu soļu automatizēšanu, lai, mazinot administratīvo slogu,      

paaugstinātu augsti kvalificēto darbinieku efektīvu nodarbinātību jomās, kurās to 

profesionālo zināšanu ieguldījums sniegtu augstāko pievienoto vērtību 

sabiedrības veselības nodrošināšanā.

Kā arī izvirzītas šādas darbības prioritātes:

1) veicināt atbilstoši novērtētu zāļu pieejamību, tai skaitā pēc iespējas mazinot 

īstermiņa un ilgtermiņa zāļu pieejamības pārtraukumus;

2) paaugstināt pacientu un veselības aprūpes speciālistu informētību par resursiem, 

kuros pieejama neatkarīga un kvalitatīva informācija par zālēm;

3) mērķtiecīga darbinieku profesionālā pilnveide, ņemot vērā jaunu ārstniecības 

līdzekļu attīstības tendences, kā arī esošo kompetenču saglabāšana;

4) veicināt kompetenci un izpratni par reālās dzīves datu3 (Real World Data) 

izmantošanas iespējām lēmumu pieņemšanā;

5) procesu pārskatīšana ar mērķi pēc iespējas racionālāk izmantot resursus, nosakot 

riskos balstītas prioritātes;

6) racionāli un videi draudzīgi izmantot Aģentūras resursus. 

 

3 Elektroniskās slimības vēstures, reģistri, blakusparādību ziņošanas dati.
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Finansējums un tā izlietojums

Budžeta
izpilde
EUR

Budžeta
izpilde
EUR

Plānotie
izdevumi
EUR

Budžeta
Izpilde
EUR

1. Resursi izdevumu segšanai (ieņēmumi) 4832185 4873245 4934178 5161435

1.1. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4832185 4872465 4856844 5110759

1.2. Ārvalstu �nanšu palīdzība 10969

1.3. Valsts budžeta transferti 0 780 77334 39707

2. Izdevumi (kopā) 4109039 5610367 5888822 4814202

2.1. Uzturēšanas izdevumi 3968819 5290503 5393981 4319361

2.1.1. Kārtējie izdevumi 3968819 4249498 5193915 4205695

2.1.2. Uzturēšanas izdevumi transferti 0 1041005 200066 113666

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 140220 319864 494841 494841

Finansiālā bilance 723146 -737122 -954644 347233

Naudas līdzekļi 1691766 954644 954644 1301877

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

1691766 954644 954644 1301877

Posteņa nosaukums 2017 2018 2019

PIELIKUMI
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Neatkarīgu revidentu ziņojums
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Kontakti saziņai:
 

Zāļu valsts aģentūra
Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003 

Tālr. 67078424, 29447659 
E-pasts: info@zva.gov.lv 

 
www.zva.gov.lv
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