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Apspriežamie jautājumi

• MK 09.06.2020. noteikumi Nr. 364 “Grozījumi
Ministru kabineta 2006. gada 17. janvāra
noteikumos Nr. 57 “Noteikumi par zāļu
marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas
instrukcijai izvirzāmajām prasībām””

turpmāk – Noteikumi Nr.364

• MK 09.06.2020. noteikumi Nr. 365 “Grozījumi
Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija
noteikumos Nr. 416 “Zāļu izplatīšanas un 
kvalitātes kontroles kārtība”” 

turpmāk – Noteikumi Nr.365

• MK 17.03.2020. noteikumi Nr. 148 “Grozījumi 
Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija 
noteikumos Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un 
kvalitātes kontroles kārtība“

turpmāk – Noteikumi Nr.148
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Saīsinājumi

● EEZ – Eiropas Ekonomikas zona
● ES – Eiropas Savienība
● MK – Ministru kabinets
● NVD  - Nacionālais veselības dienests
● QP – par sērijas izlaidi atbildīgā ražotāja

kvalificētā persona
● RAĪ – zāļu reģistrācijas apliecības

īpašnieks/tirdzniecības atļaujas turētājs
● VI – Veselības inspekcija
● VM – Veselības ministrija
● VOMK – Valsts operatīva medicīniskā komisija
● ZVA – Zāļu valsts aģentūra

3



Noteikumi Nr.364 - grozījumi
zāļu marķēšanas noteikumos

• RAĪ ir tiesības līdz 31.12.2020. Latvijā
reģistrētas un Latvijas Zāļu reģistrā iekļautas 
zāles izplatīt tādos iepakojumos, kas ir paredzēti 
citai ES dalībvalstij vai EEZ valstij, kurā šo 
zāļu reģistrācijas dokumentācija ir
identiska:

• Tajā pāšā procedūrā reģistrētās zāles;

• QP var apliecināt, ka zāļu reģistrācijas
dokumentācija ir identiska.

• Šādas tiesības paredzētas gadījumos, kad 
zāles vai to analogi citādi īslaicīgi, bet 
ne ilgāk kā 6 mēnešus, nebūtu 
pieejami.
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Noteikumi Nr.364 - grozījumi
zāļu marķēšanas noteikumos

Lai RAĪ varētu izmantot iepriekš minēto iespēju un 
laist tirgū šādas zāles, ir jāpaziņo ZVA informācija:

• par izplatīšanai paredzēto zāļu daudzumu, 
sērijas numuru, derīguma termiņu, 

• par valsti, kuras tirgum zāles bija paredzētas, 

• par citas valsts tirgum paredzēto zāļu
izplatīšanas ilgumu, 

• par iemesliem, kāpēc nav iespējams 
pārpakot zāles.

ZVA nepiemēro maksu par iepriekš minētā 
paziņojuma saņemšanu un apstrādi.

5



Noteikumi Nr.364 - grozījumi
zāļu marķēšanas noteikumos

Pirms iepriekš minētā paziņojuma 
nosūtīšanas aicinām pārliecināties, ka:

• paziņojumā minētajām zālēm izcelsmes 
valstī un Latvijā ir identiska zāļu 
reģistrācijas dokumentācija, 

• gadījumā, ja paziņojumu RAĪ vietā nosūta 
tā pārstāvis, ka ZVA ir iesniegta atbilstoša 
pilnvara vai tā ir pievienota paziņojumam.

6



Noteikumi Nr.364 - grozījumi
zāļu marķēšanas noteikumos

Pēc paziņojuma ZVA, izplatot attiecīgās citas 
valsts tirgum paredzētas zāles ir jāizpilda 
papildu prasības:

• piegādājot tās vairumtirdzniecībā, 
sūtījumam pievieno vismaz vienu attiecīgo 
zāļu marķējuma tulkojumu un lietošanas 
instrukciju valsts valodā;

• farmaceits, izsniedzot zāles vispārējā tipa 
aptiekā, informē pacientu, ka zāles ir 
identiskas Latvijā reģistrētajām zālēm, bet 
tās nav Latvijas tirgum paredzētajā 
iepakojumā. Farmaceits izskaidro zāļu 
pareizu lietošanu un piedāvā izdrukāt zāļu 
lietošanas instrukciju no Latvijas 
Republikas Zāļu reģistra.
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Noteikumi Nr.364 - grozījumi
zāļu marķēšanas noteikumos
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Pieejamības
pārtraukums

≤6 mēnešiem

•Zālēm nav 
pieejami
analogi

•Zālēm izcelsmes
ES/EEZ valstī ir
identiska zāļu
reģistrācijas
dokumentācija

•Līdz 2020. gada
beigām var 
izplatīt zāles
citas valsts
iepakojumā pēc
paziņošanas
ZVA

Pieejamības
pārtraukums

>6 mēnešiem

•Zāles citas valsts
iepakojumā var
izplatīt tikai pēc
saskaņošanas
ar ZVA un ar
papildu
nosacījumiem

Zālēm ir pieejami 
analogi

•Zāles citas valsts
iepakojumā var
izplatīt tikai pēc
saskaņošanas
ar ZVA un ar
papildu
nosacījumiem

Nav identiska zāļu
reģistrācijas

dokumentācija

•Zāles citas valsts
iepakojumā var
izplatīt tikai pēc
individuāli
piešķirtu
nereģistrētu
zāļu
izplatīšanas
atļaujas
saņemšanas
(atļauju kārto 
vairumtirgotajs)



Nereģistrētu zāļu izplatīšanas 
gada atļaujas 

MK 26.06.2007. noteikumi Nr. 416 "Zāļu 
izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība" 
iepriekš noteica iespēju saņemt individuāli 
piešķirtu nereģistrētu zāļu izplatīšanas atļauju uz 
vienu gadu gadījumos, kad:

• Zāles iekļautas NVD kompensējamo zāļu 
sarakstā;

• Zāles iekļautas NVD veidotajā slimnīcās 
lietojamo zāļu sarakstā.

Noteikumi Nr. 148 nosaka papildus šādu iespēju, 
kad aptiekas vai ārstniecības iestādes 
pieprasījumam pievienots ārstu profesionālās 
asociācijas atzinums
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Noteikumi Nr.365 – grozījumi
zāļu izplatīšanas kārtībā

• Latvijas vairumtirgotājiem atļauts līdz
31.12.2020. izplatīt Latvijā reģistrētas
zāles Baltijas iepakojumā (bez paralēlā
importa vai paralēlās izplatīšanas
atļaujas), kas paredzēts Igaunijas vai
Lietuvas tirgum, ja tās Latvijā nav 
pieejamas, par izplatīšanu informējot
zāļu RAĪ.
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Noteikumi Nr. 148 - grozījumi
zāļu izplatīšanas kārtībā

Ar 01.07.2020. stāsies spēkā virkne grozījumu
zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtībā
attiecībā uz:

• Vairumtirgotāju atlikušo krājumu paziņošanu
ZVA;

• Zāļu, kurām noteikts izvešanas/eksporta 
ierobežojums saraksts;

Ar 01.01.2021. stāsies spēkā virkne grozījumu
zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtībā
attiecībā uz:

• Darījumu obligātu uzskaiti elektroniskā
formā;

• Muitas noliktavām un pagaidu uzglabāšanas
vietām.
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Noteikumi Nr.148 par zāļu piegādi 
uz citām ES dalībvalstīm vai zāļu 
eksportēšanu

Noteikumu Nr.148 19. punkts nosaka, ka 
noteikumi tiek papildināti ar II1 nodaļu (stājas 
spēkā  01.07.2020) par īpašām zāļu 
vairumtirdzniecības prasībām zāļu piegādei uz 
citām ES dalībvalstīm vai zāļu eksportēšanai, 
kur noteikts, ka ZVA veido un uztur sarakstu 
ar zālēm, attiecībā uz kurām NVD un RAĪ 
vai arī zāļu lieltirgotājs ir noslēdzis 
līgumu par finansiālo līdzdalību, kuras 
tikai pēc ZVA atļaujas saņemšanas 
drīkstēs izvest uz ES dalībvalsti vai 
eksportēt. 
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Noteikumi Nr.148 par zāļu piegādi 
uz citām ES dalībvalstīm vai zāļu 
eksportēšanu

Sarakstā tiks iekļautas zāles, kurām:

• RAĪ vai vairumtirgotājs ir paziņojis par zāļu 
piegādes pārtraukumu (šajā gadījumā 
zāles iekļauj Sarakstā līdz to piegādes 
atjaunošanas brīdim);

• pēdējo triju mēnešu laikā ir konstatēta zāļu 
faktiskā nepieejamība vairumtirdzniecībā 
Latvijā.
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Noteikumi Nr.148 par zāļu piegādi 
uz citām ES dalībvalstīm vai zāļu 
eksportēšanu

Attiecīgajā nodaļā noteiktais piegāžu vai 
eksporta ierobežojums attiecas tikai uz zālēm, 
kas ir paredzētas Latvijas tirgum
• T.i. Latvijā reģistrētās un Latvijas Zāļu 

reģistrā iekļautās zāles (nacionālajā 
procedūrā, MRP, DCP vai centralizētajā 
reģistrācijas procedūrā reģistrētas), t.sk. 
zāles citas valsts tirgum paredzētajos 
iepakojumos, kuras reģistrācijas apliecības 
īpašnieks ir paredzējis Latvijas tirgum, kā arī 
nereģistrētās zāles, par kurām ir saņemta 
ZVA izsniegta izplatīšanas atļauja. 

Uz zālēm, kas nav paredzētas Latvijas tirgum 
attiecīgās nodaļas prasības neattiecas.
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Noteikumi Nr.148 par zāļu piegādi 
uz citām ES dalībvalstīm vai zāļu 
eksportēšanu

ZVA var šādas zāles atļaut piegādāt uz ES 
dalībvalsti vai eksportēt, ja izpildās zemāk 
minētie nosacījumi:

• ja kopējie zāļu krājumi (t.sk. analogu)
lieltirgotavās pēc pieteiktās piegādes vai 
eksporta veikšanas būs pieejami vismaz 
vienu mēnesi (mēneša patēriņa apjomu 
aprēķina, ņemot vērā pēdējo triju mēnešu 
vidējo patēriņu);

• citos gadījumos īpašu apsvērumu dēļ, 
neradot zāļu pieejamības risku iedzīvotājiem.
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Noteikumi Nr.148 par zāļu piegādi 
uz citām ES dalībvalstīm vai zāļu 
eksportēšanu

Vairumtirgotājam, kurš vēlās veikt Sarakstā
iekļauto zāļu piegādi uz citām ES dalībvalstīm 
vai eksportēšanu ir jāiesniedz ZVA iesniegums, 
kurā jāiekļauj informācija par:
• zāļu reģistrācijas numuru, zāļu nosaukumu, 

zāļu formu, stiprumu vai koncentrāciju, 
skaitu iepakojumā, produkta numuru, uz citu 
ES dalībvalsti piegādājamo vai eksportējamo 
iepakojumu skaitu un paziņošanas brīdī 
krājumā esošo iepakojumu skaitu;

• datumu, kad paredzēta šajā punktā minētā 
zāļu piegāde uz citu ES dalībvalsti vai 
eksportēšana;

• pamatojumu zāļu pieejamības nodrošināšanai 
iedzīvotājiem.
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Noteikumi Nr.148 par zāļu piegādi 
uz citām ES dalībvalstīm vai zāļu 
eksportēšanu
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ZVA izvērtē iesniegumu un lemj par atļaujas 
izsniegšanu

Vairumtirgotājs, kurš vēlās izvest/eksportēt
sarakstā iekļautās zāles iesniedz ZVA iesniegumu

ZVA publicē sarakstu savā tīmekļa vietnē, atjauno
vismaz reizi divās nedēļās

ZVA izvērtē informāciju par pieejamību un riskiem

NVD publicē sarakstu ar zālēm par kurām noslēgts
finanšu līdzdalības līgums ar RAĪ



Noteikumi Nr.148 par zāļu 
atlikušajiem krājumiem

Papildus atgādinām, ka saskaņā ar Noteikumu
Nr.148 no 01.07.2020. visiem zāļu 
vairumtirgotājiem, kas izplata zāles Latvijā (gan
Latvijā licencētiem, gan tiem, kuriem ir atzīta citā 
ES/EEZ valstī izsniegta licence), katru darba 
dienu līdz plkst. 10.00 jāsniedz ZVA informācija 
par Latvijas tirgum paredzēto zāļu atlikušajiem 
krājumiem:

• reģistrētajām zālēm (neatkarīgi no 
procedūras);

• paralēli importētajām un paralēli
izplatītajām zāles;

• nereģistrētām zālēm, par kurām izsniegta
ZVA atļauja.
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Noteikumi Nr.148 par 
elektronisko darījumu uzskaiti

Noteikumi Nr.148 izsaka Noteikumu Nr. 416. 
12.5.apakšpunktu jaunajā redakcijā, nosakot, ka zāļu 
vairumtirgotājs:

• “12.5. elektroniski uzskaita jebkuru darījumu 
ar saņemtajām un piegādātajām zālēm, 
izmantojot pirkšanas un pārdošanas rēķinus, 
preču pavadzīmes, importa vai eksporta 
deklarācijas (ja tādas ir), kā arī citus dokumentus, 
un nodrošina Veselības inspekcijai un Zāļu valsts 
aģentūrai iespēju bez kavēšanās netraucēti piekļūt 
elektroniski uzkrātajiem datiem, kā arī saņemt šo 
datu kopijas vai izdrukas. Par zālēm, arī par tām, 
kuras ir starpniecības darījuma priekšmets, 
elektroniskajā uzskaites sistēmā norāda vismaz 
šādu informāciju…”
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Noteikumi Nr.148 par 
elektronisko darījumu uzskaiti

Noteikumi Nr. 416. papildināti ar jaunu 12.6 punktu, kas 
nosaka, ka zāļu vairumtirgotājs:

• “12.6 Zāļu vairumtirgotājs nodrošina, ka šo 
noteikumu 12.5. apakšpunktā minētie dati, kuri 
tiek uzglabāti elektroniskajās sistēmās, ir saprotami, 
salasāmi un viegli pieejami, ir aizsargāti pret 
nelikumīgu piekļuvi, datu zudumu vai bojājumu. 
Minētos datus dublē vai izveido rezerves 
kopijas, pārnesot datus uz citu glabāšanas sistēmu, 
kā arī saglabā šo elektronisko datu 
uzglabāšanas sistēmu auditācijas pierakstus. 
Datus uzglabā piecus gadus, un pēc Veselības 
inspekcijas vai Zāļu valsts aģentūras pieprasījuma tos 
ir iespējams eksportēt no elektroniskās sistēmas”
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Noteikumi Nr.148 par 
elektronisko darījumu uzskaiti

Noteikumi Nr. 416. papildināti ar jaunu 12.7 punktu, kas 
nosaka, ka zāļu vairumtirgotājs:

• “12.7 Šo noteikumu 11.2 punktā minētās personas 
nodrošina šo noteikumu 12.1. apakšpunktā minēto 
prasību izpildi un rīcību ar zālēm saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par zāļu ievešanu un 
izvešanu”. 

• Noteikumu Nr.416 12.1. apakšpunkts nosaka, ka 
licences turētājs jebkurā laikā nodrošina telpu, 
iekārtu un aprīkojuma pieejamību VI un ZVA 
amatpersonām kontrolei.
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Noteikumi Nr.148 par muitas 
noliktavām un pagaidu  uzglabāšanas 
vietām

Noteikumi Nr.148 paplašina zāļu izplatīšanas 
tvērumu - komersantiem, kas sniedz zāļu 
uzglabāšanas pakalpojumu muitas 
noliktavā vai preču pagaidu uzglabāšanas 
vietā nepieciešams saņemt ZVA izsniegtu 
speciālo atļauju (licenci):

• “11.2 Ja persona sniedz zāļu uzglabāšanas 
pakalpojumu muitas noliktavā vai pagaidu 
uzglabāšanas vietā, šo noteikumu 
11.1.apakšpunktā minētā speciālā atļauja 
(licence) zāļu lieltirgotavas atvēršanai 
(darbībai) ir nepieciešama atļaujas muitas 
noliktavas darbībai turētājam un atļaujas 
pagaidu uzglabāšanas vietas darbībai 
turētājam.”
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Noteikumi Nr.148 par muitas 
noliktavām un pagaidu  uzglabāšanas 
vietām

• Uz speciālo atļauju (licenču) saņēmējiem 
(muitas noliktavas darbībai turētāju un 
atļaujas pagaidu uzglabāšanas vietas 

darbībai turētāju) ir attiecināmas arī citas 
normatīvajos aktos noteiktās prasības. 

• Licences turētājam savā darbībā jāievēro 
normatīvo aktu par zāļu izplatīšanas un 
kvalitātes kontroles kārtību prasības, t.sk. 
Eiropas Komisijas publicētās 
pamatnostādnes par zāļu labu 
izplatīšanas praksi (2013/C 343/01).

2
3



Noteikumi Nr.148 par muitas 
noliktavām un pagaidu  uzglabāšanas 
vietām

Gadījumā, ja vienam komersantam ir izsniegta
gan speciāla atļauja (licence) zāļu lieltirgotavas
atvēršanai (darbībai), gan tas ir muitas
noliktavas vai pagaidu uzglabāšanas vietas
atļaujas turētājs, ir nepieciešams iesniegt
ZVA izmaiņas ar lūgumu pievienot licences 
lietai informāciju par muitas
noliktavas/pagaidu uzglabāšanas vietas
telpām un lūgt veikt atbilstības novērtēšanu
un pārreģistrēt lieltirgotavas licenci.
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Noteikumi Nr.148 par prasībām
atbildīgās personas kvalifikācijai un 
pieredzei

Noteikumi Nr.148 izsaka jaunā redakcijā
Noteikumu Nr.416 12.14. apakšpunktu, kas 
nosaka stingrākas prasības zāļu vairumtirgotāja
atbildīgajai personai (stājas spēkā
01.07.2021.):
• “apstiprina par labas izplatīšanas prakses 

ievērošanu atbildīgo amatpersonu, kura ir 
farmaceits ar vismaz viena gada pieredzi 
zāļu vairumtirdzniecībā vai persona ar 
kvalifikāciju, kāda noteikta atbildīgajai 
amatpersonai normatīvajos aktos par 
zāļu ražošanas kontroli, un vismaz viena 
gada pieredzi zāļu vairumtirdzniecībā;

Iepriekš minētās prasības ir attiecināmas arī uz 
atbildīgās amatpersonas aizvietotāju.
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Noteikumi Nr.148 par muitas 
noliktavām un pagaidu  uzglabāšanas 
vietām

• Noteikumu Nr.148 75. punkts nosaka pārejas 
noteikumus, kuru 11.2 apakšpunkts stājas 
spēkā 01.01.2021. 

• Ņemot vērā iepriekš minēto, aicinām 
informēt tās muitas noliktavas, kas sniedz 
zāļu uzglabāšanas pakalpojumus un ar kurām 
Jūs sadarbojaties, ka tām līdz 01.01.2021.
ir jāsaņem Aģentūrā speciālā atļauja 
(licence) zāļu lieltirgotavas atvēršanai 
(darbībai).

Lūdzam pievērst uzmanību, ka licences 
izsniegšanas process parasti aizņem 3-4 
mēnešus!
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info@zva.gov.lv

Tālr. 67078424, 29447659

Rīgā, 18.06.2020.
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