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Saīsinājumi un termini 
DCP  Decentralizētā procedūra (Decentralised Procedure) 

EDQM Eiropas Zāļu un veselības aprūpes kvalitātes direktorāts (European Directorate for the 

Quality of Medicines and HealthCare) 

EEZ  Eiropas ekonomikas zona 

EMA  Eiropas zāļu aģentūra (European Medicines Agency) 

ES  Eiropas savienība 

HMA  Eiropas nacionālo zāļu aģentūru vadītāju organizācija (Head of Medicine Agencies) 

ICMRA Starptautiskā zāļu regulatoru koalīcija (International Coalition of Medicines 

Regulatory Authorities) 

INCB  Starptautiskā narkotiku kontroles padome (International Narcotics Control Board) 

IKT  Informācijas komunikāciju tehnoloģijas 

IS  Informācijas sistēmas 

MK  Ministru kabinets 

MRP   Savstarpējā atzīšanas procedūra (Mutual Recognition Procedure)  

NVO  Nevalstiskā organizācija 

LIP  Laba [zāļu] izplatīšanas prakse  

LRP  Laba ražošanas prakse 

LV  Latvijas Republika 

PIC/S  Farmācijas inspekciju sadarbības shēma (Pharmaceutical Inspection Co-operation  

Scheme) 

PVO  Pasaules veselības organizācija 

SoHO  Cilvēka izcelsmes materiāli audi, šūnas, orgāni un asinis (Substances of human origin) 

VM  Veselības ministrija 

Aģentūra Zāļu valsts aģentūra     
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1. Ievads 

Zāļu valsts aģentūras (turpmāk – Aģentūra) stratēģija 2017.- 2019. gadam ir vidēja termiņa 

politikas plānošanas dokuments. Dokumenta mērķis ir noteikt stratēģiskos darbības virzienus un 

mērķus 2017. – 2019. gadu periodam, kuru ietvaros Aģentūra plāno un organizē darbu, ņemot vērā 

pieejamo finansējuma apjomu un stratēģijas aptverto laika periodu. 

Aģentūra stratēģiju izstrādā saskaņā ar nacionāli izvirzītajām prioritātēm1 un mērķiem sabiedrības 

veselības nodrošināšanā, kā arī starptautiskajām prioritātēm, kas cita starpā ir atspoguļotas Eiropas 

valstu zāļu aģentūru tīkla stratēģijā un daudzgadu darbības plānā 2016. - 2020. gadam. 

1.1.  Aģentūras darbības pilnvarojums, misija, vīzija  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumiem Nr.537 „Zāļu valsts aģentūras 

nolikums”, Aģentūra ir veselības ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde. Veselības ministrs 

Aģentūras pārraudzību īsteno ar Veselības ministrijas starpniecību. 

Aģentūras funkcijas  

Aģentūra, sniedzot pakalpojumus privātpersonām, valsts un pašvaldību iestādēm un ārvalstu 

institūcijām, veic Farmācijas likumā, Ārstniecības likumā, likumā "Par miruša cilvēka ķermeņa 

aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā", likumā "Par narkotisko un psihotropo 

vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību", likumā "Par prekursoriem" un citos normatīvajos aktos 

noteiktās funkcijas un uzdevumus. 

Aģentūras misiju Latvijas Republikas Ministru kabinets ir iekļāvis tās darbības mērķī:  

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. 

Vīzija 

Aģentūras vīzija ir kļūt par vienu no vadošajām iestādēm starp līdzvērtīgām iestādēm nacionālā un 

starptautiskā mērogā, īstenojot Aģentūrai deleģētās funkcijas un balstot attīstību uz zināšanām, 

efektivitāti, kvalitāti un sadarbību.  

  

                                                      
1 Konceptuālais ziņojums “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”, 

Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014. - 2020.gadam, 

  Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. - 2020.gadam, 

  Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam,   

  PVO Eiropas reģiona stratēģija “Veselība 2020”. 
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1.2.  Aģentūras darbības stratēģijas 2014. - 2016. gadam ietekmes izvērtējums 

Saskaņā ar VM īstenoto politiku, Aģentūra, kā pārraudzībā esoša iestāde, deleģēto funkciju ietvaros, 

2014. – 2016. gadu periodam2 savas darbības mērķa nodrošināšanai bija noteikusi šādas 3 stratēģiskās 

prioritātes: 

 veicināt nacionālā zāļu tirgus ilgtspējīgu attīstību; 

 nodrošināt priekšnosacījumus drošai un racionālai zāļu, medicīnisko ierīču, audu, šūnu, 

orgānu, asiņu un to komponentu lietošanai; 

 pilnveidot Aģentūras darbības efektivitāti, izmantojot arī benčmarkinga BEMA III pieredzi. 

 

Pārskata periodā, lai nodrošinātu rezultātus gan izvirzīto prioritāšu jomā, gan īstenojot ES  tiesību aktu 

un Latvijas normatīvo aktu prasību izpildi, Aģentūras darba uzdevumu rezultāti tika plānoti produktu, 

komersantu un informācijas virzienos.  

 

Lai nodrošinātu atbilstošus plānotos rezultātus pārskata periodā, stratēģija tika pārskatīta un precizēta 

atbilstoši valsts budžetam 2015. gadā un 2016. gadā.  

Zemāk sniegts sasniegto rezultātu pārskats par katru darbības virzienu. 

Produktu virzienā tika izvirzīti sekojoši mērķi: 

 nodrošināt un veicināt zāļu un medicīnisko ierīču reģistrācijas un pēcreģistrācijas procedūras, 

ar konsultatīvu atbalstu semināros un konkrētu problēmu diskusijām; 

 pastāvīgi palielināt savstarpējās atzīšanas un decentralizēto reģistrācijas procedūru skaitu, kur 

Aģentūra būs atsauces valsts; 

 veicināt maksas atvieglojumu izmantošanu - piemērot un attīstīt maksas atvieglojumus 

produktiem, kas nepieciešami sabiedrības veselībai, bet to patēriņš un apgrozījums ir mazs;  

 regulāri, arī pēc komersantu pieprasījuma, sniegt aktuālu informāciju par zāļu patēriņa datiem;  

 gatavot nacionālā zāļu patēriņa pārskatus. 

 

Rezultāts  

 

Sabiedrības veselības aprūpē pielietotās cilvēkiem paredzētās zāles un medicīniskās ierīces ir 

reģistrētas, kvalitatīvas, efektīvas un drošas. 

 

Rezultatīvie rādītāji 

 

Pārskata periodā, attiecībā uz zāļu reģistrāciju: 

a) veikts izvērtējums 27 742 pieteikumiem izmaiņām zāļu reģistrācijas dokumentācijā; 

b) veikts izvērtējums un lingvistiskā pārbaude 2023 pieteikumiem centralizēti reģistrēto zāļu 

aprakstiem, instrukcijām, iepakojuma marķējumiem;  

c) izskatīti 92 pieteikumi un sniegts atzinums par produkta atbilstību vai neatbilstību zāļu 

definīcijai; 

d) veikts izvērtējums 2132 pieteikumiem zāļu reģistrācijai un pārreģistrācijai;  

e) veiktas 731 zāļu pārreģistrācijas procedūras; 

f) veiktas zāļu reģistrācijas procedūras un Latvijas zāļu reģistrā iekļautas 901 zāles; 

g) no Latvijas zāļu reģistra izslēgtas 940 zāles; 

h) noslēdzot 2016. gadu Latvijas zāļu reģistrā, bija 4314 zāles. 

                                                      
2 ņemot vērā Road map to 2015. The European Medicines Agency’s contribution to science, medicines and health. / 

26.01.2011 redakcija /. un A Strategy for the Heads of Medicines Agencies, 2011-15  /25.10.2010 redakcija /. 
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Kā apliecinājums Aģentūras ekspertu augstajai kompetencei un novērtējumam nozares profesionāļu 

vidū ir regulāri uzaicinājumi Latvijai būt par atsauces valsti, un uzņemties vadošo lomu zāļu atbilstības 

un kvalitātes vērtēšanā zāļu reģistrācijas un pārreģistrācijas procedūrās gan MRP, gan DCP ietvaros. 

Perioda ietvaros Aģentūras eksperti uzņēmās vadošo lomu 24 DCP, 6 MRP reģistrācijas procedūrās 

un 9 MRP pārreģistrācijas procedūrās. 

 

Stratēģijas periodā tika novērots Latvijā ražotu medicīnisko ierīču reģistrēšanas pieprasījuma kritums 

(-20% gadā) . Kā galvenie iemesli minami gan nelielais vietējais medicīnisko ierīču tirgus, gan zema 

ražotāju aktivitāte jaunu produktu izstrādē, gan komplicētie regulējošie normatīvie akti un plānotās 

izmaiņas normatīvajos aktos ES, attiecībā uz prasībām medicīniskām ierīcēm.  

 

Farmakovigilances jomā Aģentūras procesos tika veiktas izmaiņas3attiecībā uz zāļu blakusparādību 

ziņojumu izvērtēšanu. Latvijā iesniegto farmakovigilances ziņojumu skaits pārskata periodā pieaudzis 

par 14%. 2017.-2019. gadu stratēģiskajā plānošanas periodā Aģentūra plāno turpināt intensīvu darbu 

ar pacientu un ārstniecības personu izglītošanu blakusparādību novērošanas un ziņošanas jomā. 

 

Sadarbībā ar VM tika izstrādāti grozījumi Aģentūras pakalpojumu cenrādī, no 2016. gada iekļaujot 

sekojošus atvieglojumus Zāļu reģistrācijas apliecības īpašniekiem: 

- ja zāļu apgrozījums iepriekšējā kalendāra gadā nebūs pārsniedzis 3000 eiro, Aģentūra varēs 

izskatīt iesniegumus un pieņemt lēmumus par zāļu reģistrācijas īpašnieku atbrīvošanu no zāļu 

pēcreģistrācijas uzturēšanas gada maksas; 

- ģenēriskām zālēm vai līdzīgām bioloģiskas izcelsmes zālēm saņemt atlaidi 90% apmērā no zāļu 

reģistrācijas maksas nacionālajā reģistrācijas procedūrā par iesnieguma un pievienotās 

dokumentācijas ekspertīzi zāļu reģistrācijai. 

  

Medicīnisko ierīču ES vigilances sistēmas ietvaros stratēģijas periodā tika saņemti 6515 ziņojumi par 

negadījumiem, no tiem 3085 bija pirmreizēji ziņojumi par negadījumu. Visvairāk ziņojumu (2476, jeb 

~20% pieaugums pret 2015. gadu) un pirmreizējo ziņojumu (1063, jeb ~5% pieaugums pret 2015. 

gadu) Aģentūra saņēma 2016. gadā. 

 

Kā viens no straujā ziņojumu skaita pieauguma faktoriem minams Latvijas medicīnisko ierīču lietotāju 

aktivitātes palielināšanās, kas rezultējās produktīvā Aģentūras sadarbībā ar ražotājiem un medicīnisko 

ierīču izplatītājiem nodrošinot savlaicīgu informācijas apmaiņu pēc negadījuma ziņojuma saņemšanas. 

Rezultātā, pēc ziņojumu saņemšanas vigilances sistēmas ietvaros tika veiktas normatīvajos aktos 

noteiktās darbības un drošības pasākumi: 

 2014 2015 2016 kopā 

pēc ziņojumu par ārpus LV notikušiem negadījumiem saņemšanas 169 147 172 488 

pēc ziņojumu par LV notikušiem negadījumiem saņemšanas 23 30 61 114 

kopā 192 177 233 602 

 

Veikto drošības pasākumu skaita dubultošanās 2016. gadā (pēc ziņojumiem par Latvijā notikušiem 

negadījumiem), ir vērtējama kā viens no apliecinājumiem par Latvijas medicīnisko ierīču turētāju 

pieaugošo izpratni par vigilances sistēmas nozīmīgumu, atbildību, līdzdalību un to lomu sabiedrības 

veselības nodrošināšanā.     

     

 

                                                      
3 saskaņā ar izmaiņām Ministru kabineta 2013. gada 22. janvāra noteikumos Nr. 47 "Farmakovigilances kārtība", ņemot 

vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra Direktīvas 2012/26/ES, ar ko Direktīvu 2001/83/EK groza 

attiecībā uz farmakovigilanci prasības. 
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Komersantu virzienā tika izvirzīti sekojoši mērķi: 

 

 nodrošināt kvalitatīvus esošos pakalpojumus un atbilstoši paredzamām likumdošanas izmaiņām 

attīstīt jaunus; 

 administratīvā sloga mazināšana un klientorientēta apkalpošana; 

 pastāvīgi paaugstināt ekspertu un visas Aģentūras personāla profesionalitāti; 

 veidot radošu sadarbību ar ārštata ekspertiem no zinātniskām institūcijām; 

 uzturēt integrēto pārvaldības sistēmu atbilstoši ISO 9001:2008, ISO/IEC 17025:2005, ISO/IEC 

27001:2005; 

 nodrošināt jauno farmakovigilances normatīvo aktu īstenošanu; 

 nostiprināt uz pierādījumiem balstītu metodiku lēmumu pieņemšanas procedūrās; 

 veicināt nacionālo uzņēmēju eksportspēju; 

 turpināt attīstīt un pilnveidot partnerību veselības apdraudējuma riska mazināšanai ar ražotājiem, 

reģistrācijas apliecības īpašniekiem, izplatītājiem, ārstu un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. 

 

Rezultāts  

 

Apliecinājumi, ka komersanti, kas iesaistīti attiecīgo zāļu un produktu ražošanā vai izplatīšanā, ir 

atbilstoši noteiktajām prasībām. 

 

Rezultatīvie rādītāji 

 

Farmaceitiskās darbības licencēšanas ietvaros4, tika veikta: 

− licences turētāju iesniegto 4079 dokumentu izvērtēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

− 1159 speciālo atļauju (licenču) farmaceitiskai darbībai izsniegšana; 

− farmaceitiskās darbības veicēji, kā arī pakalpojumi un produkti, kurus piedāvā komersanti 

attiecībā uz cilvēka izcelsmes materiālu (asinis, audi, šūnas, orgāni), atbilst izvirzītajām 

kvalitātes un drošuma prasībām, un pārskata periodā netika konstatētas kritiskas neatbilstības, 

kuras nebūtu iespējams savlaicīgi novērst, tādējādi sabiedrības intereses un veselība netika 

būtiski apdraudētas. 

Kopumā komersantu aktivitāte farmaceitiskās darbības ietvaros ir vērtējama kā augsta, kas nedaudz 

pārsniedz sākotnēji plānoto.  

 

Veicināta Latvijas ražotāju eksportspēja, cita starpā: 

− izsniegti 45 Labas ražošanas prakses un 34 Labas Izplatīšanas prakses sertifikāti, kuri 

apliecina Latvijas komersanta ražotnes atbilstību ES noteiktajām vienotajām prasībām;  

− izsniegtajos 13 aktīvās farmaceitiskās vielas Labas ražošanas prakses sertifikātos ietverts 

plašāks ražoto aktīvo farmaceitisko vielu klāsts (kopā 36 aktīvās vielas); 

− pēc komersanta pieprasījuma izsniegti 473 farmaceitisko produktu sertifikāti, 83 saīsinātie 

farmaceitisko produktu sertifikāti un citi apliecinājumi, kuri nepieciešami Latvijā ražoto zāļu 

reģistrēšanai jaunos eksporta tirgos. 

Izsniegto atbilstības sertifikātu skaits pārskata periodā ir audzis ik gadu un sekmējis Latvijas ražotāju 

eksportspēju uz trešajām valstīm.   

Aktīvi sadarbojoties ar nozares pārstāvjiem, Latvijas Farmaceitu biedrības Rūpniecisko farmaceitu 

sekciju, Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociāciju, Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu 

                                                      
4 Realizējot Farmācijas likuma 10. panta 12. un 16.punktā deleģētās funkcijas izpildi speciālo atļauju (licenču) izsniegšanā 

farmaceitiskai darbībai zāļu lieltirgotavām, zāļu ražošanas vai importēšanas uzņēmumiem, vispārēja tipa aptiekām un slēgta 

tipa aptiekām. 
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asociāciju, Latvijas Brīvo farmaceitu apvienību, Aptieku īpašnieku asociāciju u.c. organizācijām 

apstiprinātas izmaiņas zāļu ražošanas un kontroles kārtību regulējošos noteikumos. 

 

Mazināts komersantu un Aģentūras administratīvais slogs, piemēram:  

a) veikta pāreja uz beztermiņa sertifikātiem asins kabinetu atbilstības novērtēšanā, ar mērķi 

mazināt šķēršļus neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamībai. Beztermiņa sertifikāti 

ļaus ilgtermiņā piemērot uz riska balstītas pieejas īstenošanu asins kabinetu uzraudzībā. 

Tādējādi resursus varēs fokusēt uz asins kabinetiem un asins sagatavošanas nodaļām, kur 

nepieciešams papildus atbalsts kvalitātes pilnveidē; 

b) aptiekām, lai nodrošinātu zāļu fasēšanu nav jāsaņem zāļu ražošanas licence; 

c) vienkāršota individuāli piešķirtu nereģistrētu zāļu ievešanas atļaujas saņemšana un 

nodrošināta tās saņemšana elektroniskā formātā;  

d) uzsākta risku izvērtēšanas principu piemērošana uzraudzības pārbaužu plānošanā; 

e) komersanta darbības atbilstības uzraudzības pārbaude, iespēju robežās, tiek apvienota ar 

normatīvo aktu un komersantu darbības izmaiņu atbilstības novērtēšanu; 

f) ieviests jauns darbības modelis aktīvo vielu ražošanas komersantu ražotnes iecirkņu Labas 

ražošanas prakses atbilstības pārbaudē – tā aptver visas konkrētajā iecirknī ražotās vielas, 

kā arī atbilstības sertifikāts tiek izsniegts uz 5 gadiem, iepriekšējo 3 gadu vietā; 

g) veicināta Aģentūras saziņa ar klientiem elektroniskā formā. 

 

Informācijas virzienā tika izvirzīti sekojoši mērķi: 

 

 aktīvi iesaistīties EMA ekspertīzēs atbilstoši darba uzdevumiem, Eiropas valstu nacionālo zāļu 

aģentūru tīkla ietvaros darba dalīšanā, EDQM un PVO programmās; 

 pastāvīgi pilnveidot informācijas apmaiņu procedūrās, kur būs iesaistītā aģentūra savstarpējās 

atzīšanas un decentralizētās procedūrās; 

 nodrošināt farmakovigilances un citu vigilanču informācijas apmaiņu ar nacionālajām un 

starptautiskajām datu bāzēm; 

 pastāvīgi sniegt informāciju par produktiem un komersantiem, iespējamiem riskiem un to 

mazināšanas pasākumiem, racionālu veselības aprūpes produktu lietošanu; 

 regulāri apkopot un izplatīt informāciju par zāļu patēriņu; 

 nodrošināt iespēju par blakusparādībām ziņot arī pacientiem, attīstīt ziņojumu iesniegšanu 

tiešsaistes režīmā; 

 turpināt elektroniskās komunikācijas attīstību ar klientiem un sabiedrību. 

 

Rezultāts 

 

Ieinteresētās puses nodrošinātas ar objektīvu, vispusīgu un aktuālu informāciju par ārstniecībā 

pielietojamiem līdzekļiem, kā arī Aģentūras darbību, kas vērsta uz to, lai uzlabotu iedzīvotāju veselību, 

veiktu slimību profilaksi un novērstu draudus cilvēku veselībai.  

 

 

Rezultatīvie rādītāji 

 

Komersantiem, kuri darbojas ar cilvēka izcelsmes materiāliem (asinis, audi, šūnas, orgāni), Aģentūras 

tīmekļa vietnē nodrošināta pieeja Eiropas Slimību profilakses un kontroles aģentūras sniegtajiem riska 

izvērtējumiem, ieteikumiem un aktuālajai informācija par jauniem potenciāliem apdraudējumiem 

(Zikas vīruss u.c). 
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Komersantu darbības atbilstības novērtēšanas jomās (ārstniecības līdzekļi, cilvēka audi, šūnas un 

orgāni, klīniskie pētījumi), nodrošināta informācijas apmaiņa ar EMA un citu EEZ dalībvalstu 

nacionālajām kompetentajām iestādēm. 

 

Nodrošināta iespēja elektroniski iesniegt vigilances ziņojumu par: 

a) novērotajām zāļu blakusparādībām (ārstniecības personām, farmaceitiem, pacientiem);  

b) medicīniskās ierīces negadījumiem (ierīces lietotājiem, īpašniekiem); 

c) nopietnām blaknēm (ārstniecības iestādēm - asins kabinetiem, audu, šūnu un orgānu 

izmantošanas transplantācijai vietām); 

d) nevēlamiem notikumiem (ārstniecības iestādēm – asins kabinetiem, asins sagatavošanas 

nodaļām, audu centriem). 

 

Elektroniski saņemto vigilances ziņojumu skaita pieaugums: no 52 % 2014.gadā līdz 81 % 2016. gadā.  

Veikti pasākumi, lai normatīvajos aktos noteiktā informācija regulāri būtu pieejama sabiedrībai un 

komersantiem, kā arī iesaistītajām institūcijām (piem., Veselības inspekcijai, Latvijas Farmaceitu 

biedrībai, Pārtikas un veterinārajam dienestam). Aģentūras tīmekļa vietnē pieejama aktuāla 

informācija par licencētiem farmaceitiskās darbības veicējiem, kā arī nodrošināta Latvijas Aptieku 

kartes uzturēšana un aktualizēšana.  

Mazināts risks sabiedrības veselībai un, saskaņā ar vienotiem ES  noteiktiem principiem, ieviests 

papildus drošības mehānisms aptieku, kuras izplata bezrecepšu zāles, izmantojot tīmekļa vietni, 

kontrolei – vienots logotips ar mērķi novērst viltotu zāļu nokļūšanu legālas piegādes ķēdē5. Logotips 

ļauj identificēt aptiekas, kurām Aģentūra ir izsniegusi atļauju nodrošināt bezrecepšu zāļu tirdzniecību, 

izmantojot licencēta komersanta legāli reģistrētās interneta tīkla vietnes. 

 

Nodrošinot pieeju būtiskai ar zāļu lietošanu saistītai informācijai Aģentūras tīmekļa vietnē publicēti: 

a) zāļu ražotāju sagatavotie izglītojošie materiāli par zāļu lietošanas riska mazināšanu, kas 

adresēti ārstiem un farmaceitiem; 

b) EMA Farmakovigilances riska vērtēšanas komitejas un Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejas 

paziņojumi saistībā ar zāļu lietošanas drošumu; 

c) Latvijas zāļu reģistrā iekļauto zāļu lietošanas instrukcijas un zāļu apraksti; 

d) paziņojumi  par zāļu un vakcīnu atsaukšanu no izplatīšanas tīkla. 

Zāļu reģistrā un Medicīnisko ierīču reģistrā veidots un uzturēts uzticams, neitrāls, pamatots un 

pārbaudīts informācijas kopums par ārstniecības līdzekļiem, to drošumu. 

 

2015. gadā Aģentūra Latvijas prezidentūras ES  Padomē ietvaros organizēja septiņas dažāda līmeņa 

farmācijas jomas ES regulatoru darba grupu sanāksmes, tai skaitā 79. HMA sanāksmi, kurā piedalījās 

80 dalībnieki no Eiropas valstu nacionālām zāļu aģentūrām, Eiropas Komisijas un EMA. Vadītāju 

sanāksmē tika izskatīti EEZ aktuāli jautājumi par zāļu pieejamības nodrošināšanu, zāļu piegādes 

pārtraukumiem, jaunumiem farmakovigilances jeb zāļu drošuma uzraudzības jomā, kā arī HMA un 

EMA kopīgas darbības stratēģijas veidošana 2015.-2020. gadu periodam.  

 

Prioritāšu īstenošanā paveiktais 

 

Lai ilgtermiņā nodrošinātu priekšnosacījumus drošai un racionālai zāļu, audu, šūnu, orgānu, asins un 

tā komponentu pieejamībai, Aģentūra: 

                                                      
5 atbilstība Eiropas parlamenta un Padomes direktīvai 2011/62/ES ar ko Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, 

kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, groza attiecībā uz to, kā novērst viltotu zāļu nokļūšanu legālas piegādes 

ķēdē. 

https://www.zva.gov.lv/?id=739&setlang=lv&top=112&sa=439
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a) aktīvi darbojās EMA zāļu vērtēšanas darba dalīšanas procedūrās, piem., pediatrijas datu 

ekspertīzē, periodisko drošuma ziņojumu vērtēšanā, brīvprātīgā klīnisko pētījumu 

harmonizācijas procedūrā;  

b) sadarbojās ar ekspertiem no Latvijas akadēmiskās vides jautājumos, kas saistīti ar 

padziļinātu zāļu ekspertīzi;  

c) nodrošināja ekspertu dalību dažādos forumos, tajā skaitā: 

− nacionālajām kompetentajām iestādēm paredzētajās mācībās par atbilstības vērtēšanu  

aktīvo vielu ražošanas, specializētām ražotnēm, jaunieviestās terapijas, 

radiofarmaceitisko zāļu ražošanas, biovigilances un asistēto reproduktīvo tehnoloģiju 

jomās; 

− ES Veselības programmas Vienotajā rīcībā VISTART sadarbības partnera statusā; 

− ES  dalībvalsts ražošanas uzņēmuma aktīvo vielu Laba ražošanas prakses inspekcijā, 

farmaceitisko inspekciju sadarbības shēmas pieredzes apmaiņas ietvaros. 

Pārskata periodā Aģentūra ir piedalījusies un tikusi novērtēta pēc vienotiem kritērijiem BEMA III 

benčmarkinga programmas ietvaros un salīdzināta ar citām EEZ zāļu aģentūrām. BEMA vērtētāji guva 

pārliecību, ka Aģentūras darbs noris atbilstoši vienotajiem kritērijiem un principiem.  

 

Aģentūras darbības efektivitātes nodrošināšanai ir veikts nozīmīgs ieguldījums birokrātiskā sloga 

mazināšanā – ar mērķi nodrošināt komersantu iesniegumu pieņemšanu un lēmumu izsniegšanu 

elektroniskās vidē, kā arī būtiski pilnveidota Aģentūras informācijas sistēma, kurā tiek uzkrāta 

informācija par zāļu reģistrāciju un izplatīšanu, kā arī uz medicīnisko ierīču jomu attiecināmā 

informācija. 
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1.3.  Aģentūras darbības virzieni un stratēģiskās prioritātes 2017. - 2019. gadam  

 

Lai turpinātu pilnveidot un ilgtermiņā nodrošinātu Latvijas sabiedrības veselībai kvalitatīvu 

pakalpojumu, tiek plānoti šādi Aģentūras  darbības virzieni 

un prioritātes 2017. – 2019. gadam: 

• pakalpojuma virziens, ar mērķi nodrošināt 

kvalitatīvu Aģentūrai deleģēto funkciju izpildi 

veicinot efektīvu, drošu un kvalitatīvu ārstniecības 

līdzekļu un citu veselības aprūpē izmantoto produktu 

pieejamību Latvijas tirgū; 

• sadarbības un informācijas virziens, ar mērķi 

veicināt efektīvu mijiedarbību starp Aģentūru un tās 

pakalpojumos un sadarbībā ieinteresētajam pusēm; 

• ilgtspējīgas aģentūras attīstības virziens, ar mērķi 

turpināt attīstīt Aģentūru par zināšanu pārneses 

centru, realizējot atbildīgu zināšanu pārvaldību un 

pilnveidojot organizācijas mācīšanās procesu, lai 

ilgtermiņā nodrošinātu deleģēto funkciju un pakalpojumu augstu kvalitāti. 

 

Aģentūras darbības prioritātes 2017. -2019. gadu periodam ir sekojošas: 

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

ilgtermiņa zāļu pieejamības pārtraukumus;  

2) atbilstības novērtēšanā farmācijas, cilvēka asiņu, audu, šūnu un orgānu ieguves un 

uzglabāšanas, kā arī klīnisko pētījumu jomās vairāk pielietot riska novērtēšanas principus un 

pilnvērtīgāk izmantot Aģentūras kapacitāti atbilstības vērtēšanā; 

3) sniegt ieguldījumu sabiedrības izpratnē par drošu, racionālu ārstniecības līdzekļu lietošanu un 

veicināt veselības aprūpes profesionāļu informētību par uzraudzības lomu kvalitātes, drošuma 

un efektivitātes nodrošināšanā; 

4) pilnveidot IKT risinājumu pielietošanu atbalsta un pamata procesiem, kā arī nodrošināt drošu 

informācijas apmaiņas vidi pakalpojumu saņēmējiem. Prioritāte īstenojama atbilstoši Veselības 

ministrijas kopējām attīstības prioritātēm IKT jomā.    

5) Pastāvīgi paaugstināt ekspertu un Aģentūras personāla zināšanas un profesionalitāti.  

 

Pakalpojumi 
pacientu 

veselībai un 
drošībai

Sadarbības 
pilnveide

Institūcijas attīstība

1. Attēls. Aģentūras darbības virzienu vizualizācija. 
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2. Darbības virzienu raksturojums  

2.1. Pakalpojumu virziens  

Darbības virziena nosaukums: Pakalpojumu virziens. 

Esošās situācijas apraksts 

Pirmais stratēģiskās rīcības virziens ir saistīts ar Aģentūras kompetences ietvaros veiktajām funkcijām, un ir tieši attiecināmas uz 

komersantiem sniegtajiem pakalpojumiem, lai sabiedrība, veselības nodrošināšanai, saņemtu drošus, efektīvus un kvalitatīvus veselības 

aprūpes produktus6. 

Stratēģijas ietvaros darbības virziena rezultāti galvenokārt  ir vērsti uz atbilstoši novērtētu zāļu pieejamību Latvijā un farmaceitiskās 

atbilstības vērtēšanu.  

I. Pieejamības problēmas tirgū ir iedalāmas kā ilgtermiņa – vai zāļu nepiedāvāšanā Latvijas tirgū pēc to reģistrācijas un īstermiņa, 

vai zāļu piegādes pārtraukumi. Zāļu reģistrācijas apliecības īpašniekiem nav pienākums reģistrēt zāles Latvijā vai laist zāles 

tirgū pēc to reģistrācijas. Aptuveni 40% no reģistrētajām zālēm netiek nodrošināta pieejamība pacientiem Latvijā7. Turklāt 

vairāk nekā pusei no anatomiski terapeitiski ķīmisko kodu līmeņos centrāli reģistrētām zālēm Latvijas tirgū nav pieejamas 

alternatīvas.   

 

Īstermiņa zāļu piegādes pārtraukumu problēmas arvien vairāk skar visas ES  dalībvalstis8. Tāpat EEZ līmenī ir atzīts, ka piegādes 

pārtraukumu iemesli ir kompleksi un tos nav iespējams risināt izolēti nacionālajā līmenī. No zāļu piegādes pārtraukumiem  nav 

iespējams pilnībā izvairīties, taču brīžos, kad tie tiek identificēti, ir svarīgi nekavējoša rīcība, lai identificētu alternatīvus 

produktus, sniegtu atbrīvojumus no marķēšanas prasībām, izsniegtu paralēlā importa vai nereģistrēto zāļu atļaujas.  Tāpat ir 

iespējama preventīva rīcība ilgtermiņā, piemēram, veicinot harmonizētas marķējuma prasības ziemeļvalstu reģionā vai veicinot 

nepieciešamu zāļu iekļaušanu Latvijas zāļu reģistrā, sadarbībā ar citām kompetentajām iestādēm.   

 

Bez iepriekš minētā, būtisks faktors zāļu pieejamībai ir zāļu finansiālā pieejamība. Tas ir ļoti svarīgs jautājums pacientiem, kā 

arī sabiedrībai kopumā, jo Latvijā pēdējos gados būtiski auguši tēriņi zāļu mazumtirdzniecībā9, kurā būtiska loma ir zāļu cenu 

pieaugumam. Lai gan Aģentūra nevar norādīt zāļu reģistrācijas apliecības īpašniekiem cenu, par kādu zāles būtu jāpārdod 

Latvijā, Aģentūra pievērsīs pastiprinātu uzmanību farmācijas jomas regulējuma izmaiņu iespējamai ietekmei uz zāļu finansiālo 

pieejamību pacientiem ilgtermiņā.  

 

II. Aģentūrai ir plaša kompetence veikt farmaceitiskās darbības novērtēšanu atbilstoši kopējiem ES  standartiem, tajā skaitā: 

 Zāļu un to aktīvo vielu ražošanas atbilstību labas prakses standartiem  

                                                      
6 Ārstniecības līdzekļi (zāles un medicīniskās ierīces) cilvēka audi un šūnas, asinis un to komponenti. 
7 Aģentūras dati par zālēm, kuras reģistrācijas apliecību īpašnieki pēc reģistrācijas ir laiduši tirgū.  
8 ES zāļu aģentūru tīkla stratēģija līdz 2020.gadam;  Eiropas zāļu aģentūru vadītāju mājaslapa.  
9 OECD, Key Findings of the 2017 Analytical Report on Sustainable Access to Innovative Therapiec.  

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2015/12/WC500199060.pdf
http://www.hma.eu/595.html#c6110
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 Zāļu lieltirgotavu atbilstību labas izplatīšanas prakses standartiem 

 Tirdzniecības apliecības turētāju atbilstību labas farmakovigilances prakses standartiem 

 Klīnisko pētījumu sponsoru/pētnieku atbilstību labas klīniskās prakses standartiem  

 Zāļu kvalitātes kontroli. 

Ierobežotu resursu apstākļos ir svarīgi efektīvi izmantot esošos resursus. Efektīva resursu izmantošana nozīmē fokusēt atbilstības 

novērtēšanas darbības uz jomām, kur ir augsts neatbilstību risks. Aģentūra arī līdz šim ir iespēju robežās plānojusi darbību 

balstoties uz potenciālo risku, taču jāturpina darbs, lai nodrošinātu, ka piemērotie riska izvērtēšanas modeļi būtu harmonizēti, 

validēti un nepieciešamības gadījumā pārskatīti.  

 

III. Stratēģijas periodā norit gatavošanās regulas par medicīniskajām ierīcēm, ar kuru groza Direktīvu 2001/83/EC, Regulu (EK) 

N.178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas par in vitro diagnostikas medicīniskām 

ierīcēm prasību ieviešanai Aģentūras kompetences ietvaros un atbilstošo normatīvo aktu izstrādei nacionālajā līmenī. Regulas 

paredz centralizēt nacionālo medicīnisko ierīču ražotāju un ierīču reģistrāciju, kā arī ievieš jaunas normatīvās prasības un 

pienākumus nacionālajām kompetentajām iestādēm t.sk. Aģentūrai.  

 

IV. Atbilstoši sabiedrības veselības risku izvērtēšanas pieejai, Aģentūrā tiek uzturēta arī darbības atbilstības novērtēšana un 

atbilstības uzraudzība komersantiem, kuri veic darbības ar cilvēka izcelsmes audiem, šūnām, orgāniem, asinīm un asins 

komponentiem. Stratēģijas perioda trīs gadu ciklā plānotas izmaiņas ES tiesību aktos, kuru mērķis paaugstināt transfūzijai 

paredzēto asins komponentu kvalitāti un sagatavošanas procesu drošību, nosakot jaunas prasības asins sagatavotājiestāžu (t.i. 

Valsts asinsdonoru centra un asins sagatavošanas nodaļu) darbībai un jaunus pienākumus kompetentajai iestādei (Aģentūrai) to 

atbilstības novērtēšanā un uzraudzībā. Papildus augstāk minētajam, 2017. gadā spēkā stājas grozījumi noteikumos, kuri nosaka 

kārtību audu un šūnu izmantošanā, kas saistīti ar ES vienotās kodēšanas sistēmas, kā arī audu un šūnu importēšanas novērtēšanas 

procedūras ieviešanu. 

  

Darbības virziena mērķis: nodrošināt kvalitatīvu Aģentūras funkciju izpildi, sekmējot apstākļus drošu, kvalitatīvu un efektīvu 

ārstniecības līdzekļu pieejamībai Latvijas tirgū. 

 

Darbības rezultāti 

 

Rezultāts 

 

 

Rezultatīvais rādītājs 
 

Rezultatīvā rādītāja skaitliskās 

vērtības 

2016. 2017. 2018. 2019. 

1. Sekmēta atbilstoši novērtētu zāļu 

pieejamība Latvijas iedzīvotājiem. 

Terapeitisko jomu īpatsvars (pēc ATĶ10 5.līmeņa), 

kuru ietvaros ir pieejamas vismaz vienas reģistrētas 

zāles. 

68% 69% 70% 71% 

                                                      
10 ATĶ klasifikācijas sistēmā zāles tiek iedalītas piecos līmeņos atkarībā no to iedarbības uz orgāniem vai orgānu sistēmām, to terapeitiskām, farmakoloģiskām 

un ķīmiskām īpašībām un aktīvās vielas. 
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 MRP / DCP procedūrās, kurās Latvija ir atsauces 

valsts, termiņu ievērošanas īpatsvars Aģentūras 

atbildēm. (%) 

100% 98% 98% 100% 

 MRP / DCP procedūrās nacionālās fāzes 30 dienu 

termiņa ievērošanas īpatsvars. (%) 
70% 80% 90% 90% 

2. Mazināti riski zāļu pieejamībai un 

piegādes pārtraukumu ietekmei uz 

ārstniecības procesa nodrošināšanu. 

Piegāžu pārtraukuma gadījumā zālēm, kurām nav 

pieejams analogs, iesniegumu ‘atļaut Latvijā 

nereģistrētu zāļu izplatīšanu’ izskatīšanas termiņš ir 

1 darba diena. 

78% 80% 85% 90% 

  Zāļu pieejamības pārtraukumu gadījumi, kuros nav 

pieejami konkrēto zāļu analogi, iesniegumu ‘atļaut 

izplatīt Latvijā zāles ar citai valstij paredzētu 

iepakojumu’ izskatīšanas termiņš ir 1 darba diena. 

75  85 90 95 

3. Pilnvērtīgi izmantota Aģentūras 

kapacitāte atbilstības vērtēšanā. 

Testēto zāļu kvalitātes rādītāju skaits (no  aptiekām, 

lieltirgotavām un ražotnēm). 
830 65011 65011 65011 

 Atbilstības novērtēšanas jomu īpatsvars12, kurās 

vērtēšana tiek veikta, piemērojot risku izvērtējamu.  
61% 68% 81% 94% 

 

Uzdevumi darbības virziena īstenošanai  

1. Sniegt priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidei, kā arī attīstīt citas iespējas, lai veicinātu savlaicīgu un atbilstoši novērtētu zāļu 

pieejamību (availability) segmentos, kur zāļu pieejamība nav atbilstoša sabiedrības veselības vajadzībām.  

2. Īstenot rīcību saistībā ar zāļu piegādes pārtraukumu radīto sabiedrības veselības risku mazināšanu, kā arī ar reģistrētu un nepieciešamu 

zāļu nelaišanu Latvijas tirgū no zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieka puses.  

3. Sniegt ieguldījumu normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādē gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, īpaši domājot 

par regulatora ietvara ietekmi uz kvalitatīvu, drošu un efektīvu ārstniecības līdzekļu ilgtermiņa finansiālo pieejamību (affordability) un 

Aģentūras  resursu efektīvu izmantošanu. 

4. Pilnveidot Aģentūras kompetencē esošo farmācijas un ārstniecības jomas atbilstības novērtēšanas procesu, apzinot un pēc iespējas 

piemērojot uz riska novērtējuma balstītu atbilstības novērtējumu. 

 

Līdzdarboties jauno ES regulējumu īstenošanā, īpašu uzmanību pievēršot resursu jautājumiem.  

Aģentūras stratēģiskā darba plānā iekļauta plānotā rīcība, termiņi un par uzdevumu realizēšanu atbildīgās struktūrvienības. 

Iesaistītās iestādes 

VM, Veselības inspekcija 

                                                      
11 Radītāju skaits ir atkarīgs no zāļu paraugu skaita, zāļu formas un citām īpašībām, ko Veselības inspekcija faktiski izņem no tirgu. Testēto zāļu paraugu skaitu 

nav plānots samazināt. 
12 Laba klīniskā prakse, Labas ražošanas prakse, Labas izplatīšanas prakse, Labas farmakovigilances prakse, kā arī cilvēka audu, šūnu un orgānu ieguves, 

uzglabāšanas un izmantošanas vietu darbību atbilstības uzraudzība 
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2.2. Sadarbības un informācijas virziens. 

Darbības virziena nosaukums: Sadarbības un informācijas virziens. 

Esošās situācijas apraksts  

Virziens ir saistīts ar Aģentūras uzdevumu sadarboties ar ārstu un farmaceitu profesionālajām organizācijām, nozares un 

nevalstiskajām organizācijām, ārvalstu un starptautiskajām institūcijām, kā arī nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu Aģentūras 

darbības jomās.  

I. Latvijā vidējais bezrecepšu zāļu patēriņš ir augstāks nekā kaimiņvalstīs - Lietuvā un Igaunijā13.  Tāpat ik gadu pieaug apjoms, ko 

pacienti piemaksā, izvēloties zāles, kas kompensējamo zāļu sarakstā nav references zāles14.  Rūpējoties par sabiedrības veselību, 

Aģentūra īpašu uzmanību pievērsīs racionālai zāļu lietošanai, t.i. zāļu nozīmēšanu atbilstoši konkrētā pacienta ārstniecības 

vajadzībām, par iespējami zemākām izmaksām pacientam un sabiedrībai un lietošanu atbilstoši nozīmētajam ārstniecības kursam. 

Tādējādi, viena no Aģentūras, darbības prioritātēm stratēģijas periodā ir sabiedrības izglītošana, sniedzot ieguldījumu izpratnē par 

drošu, racionālu ārstniecības līdzekļu lietošanu un veicinot veselības aprūpes profesionāļu informētību par uzraudzības lomu 

kvalitātes, drošuma un efektivitātes nodrošināšanā.  

II. Stratēģijas periodā ir plānotas būtiskas Latvijas normatīvo aktu izmaiņas klīniskās izpētes, medicīnisko ierīču, kā arī asins 

komponentu sagatavošanas procesu drošībā, atbilstības novērtēšanā un uzraudzībā jomās, un paredzams, ka jaunais regulējums 

novērsīs līdzšinējās normatīvo aktu nepilnības un ilgtermiņā pilnveidos sistēmu sabiedrības veselībai un drošībai. Iesaistītajam 

pusēm tiks sniegti nepieciešamie norādījumi un skaidrojumi par regulējuma īstenošanu Latvijā, lai nodrošinātu izpratni par 

noteikumu piemērošanu, tādējādi arī nodrošināt pārliecību par Latviju kā piemērotu vietu zāļu un medicīnas ierīču attīstībai.  

 

III. Juridiskais ietvars zāļu uzraudzībai Eiropā lielākoties ir vienots. Tas ietver vienotas zāļu dzīvescikla uzraudzības procedūras un to 

rezultāti tiek savstarpēji atzīti visā ES. Aģentūrai ir nepieciešams izmantot priekšrocības, ko sniedz dalība Eiropas organizācijās un 

procedūrās, ļaujot ekspertiem saglabāt augstu profesionalitātes līmeni. Lai veicinātu harmonizētu prasību piemērošanu Latvijā, 

Aģentūras eksperti: 

- sadarbojas ar citu valstu zāļu aģentūru ekspertiem,  nozares dalībniekiem un pakalpojumos ieinteresētajām pusēm; 

- sadarbojas ar citu ES dalībvalstu zāļu aģentūrām zāļu novērtēšanas procedūru darba dalīšanas un zinātniskās ekspertīzes 

sniegšanas jomās; 

- aktīvi līdzdarbojas starptautiskajās organizācijās: EDQM, INCB, ICMRA, PIC/S u.c.; 

- veic auditus un inspekcijas ES dalībvalstu un trešo valstu nozares uzņēmumos un organizācijās; 

- paplašina un attīsta zinātniskās sadarbības iespējas ar Latvijas akadēmisko sektoru, lai veicinātu regulatora pieredzes un 

akadēmiskā sektora zināšanu sinerģiju. 

- informē un konsultē zinātnes sektora pārstāvjus (inovatīvo produktu izgudrotājus) par prasībām, kas jāņem vērā medicīnisko 

ierīču ražošanā un dokumentācijas sagatavošanā, lai nodrošinātu to atbilstību ES normatīvo aktu prasībām. 

 

Darbības virziena mērķis: veicināt efektīvu mijiedarbību starp aģentūru un tās pakalpojumos un sadarbībā ieinteresētajam pusēm. 

                                                      
13 ZVA, Baltic Statistics on Medicines 2013-2015 
14 Avots, Nacionālais Veselības dienests.  
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Darbības rezultāti 

Rezultāts Rezultatīvais rādītājs  Rezultatīvā rādītāja skaitliskās vērtības 

2016. 2017. 2018. 2019. 

1. Sniegts ieguldījums sabiedrības 

izpratnes sekmēšanai par drošu, 

racionālu veselības aprūpes 

produktu lietošanu un veicināta 

veselības aprūpes profesionāļu 

informētība par uzraudzības 

lomu zāļu un medicīnisko ierīču 

kvalitātes, drošuma un 

efektivitātes nodrošināšanā. 

 

 

Zāļu blakusparādību ziņojumu kopējais skaits. 341 358 375 394 

Zāļu blakusparādību ziņojumu skaits no ārstniecības 

personām / pacientiem. 
56 / 12 60 / 20 63 /25 65 / 30  

Pirmreizēju ziņojumu par Latvijā notikušiem 

medicīnisko ierīču negadījumiem skaits. 
61 64 67 70 

Iestādes, kas iesniegušas biovigilances gada 

pārskatus līdz nākošā gada 1.maijam (%) 
30% 40% 60% 80% 

Veselības aprūpes profesionāļu informēšanas 

pasākumu15 skaits. 

11 12 13 13 

Sabiedrības informēšanas pasākumu16 skaits. 120 126 132 138 

Īstenoto nozares dalībnieku informēšanas pasākumu 

skaits, papildus konsultācijām 

2 4 5 6 

2. Pilnveidota Aģentūras sadarbība 

ar nozari, īpaši jautājumos par  

Publicētie informācijas materiāli.17  
11 12 13 14 

ES un nacionālā regulējuma 

piemērošanu. 

Dalība EMA zinātniskajās komiteju koordinētajās 

procedūrās. (skaits) 

30 32 33 35 

3. Veicināta Aģentūras potenciāla 

izmantošana nacionālajā un 

starptautiskajā sadarbībā, 

nodrošinot koordinētu un 

vienotu regulatoro darbību. 

Iesaiste starptautisko organizāciju procedūrās un 

rīcībās18. (skaits) 

 

55 32 33 35 

Uzdevumi darbības virziena īstenošanai 

1. Īstenot izglītojošus pasākumus (semināri, konferences, konsultācijas, drukāta informācija un informācija Aģentūras tīmekļa vietnē, u.c.) 

un sadarbību ar nozari19, atbilstoši mērķauditorijai , īpašu uzmanību pievēršot jautājumiem, kas veicina drošu un racionālu veselības 

aprūpes produktu lietošanu, izmaiņām tiesību aktos, jaunām vai izlabotām metodēm un instrumentiem zāļu drošuma uzraudzībā.  

2. Paplašināt proaktīvu Aģentūras iesaisti EMA formālajās darba dalīšanas procedūrās, kā arī neformālajās darba dalīšanas iniciatīvās, 

proaktīvi sniegt ieguldījumu starptautiskos forumos.  

                                                      
15 Semināri, dalība konferencēs, informācija medijos  
16 Jaunumi www.zva.gov.lv, preses relīzes, u.c. 
17 Izdevums Cito!, apkopojošs Zāļu reģistra izdevums, patēriņa statistika, publiskais pārskats, infografikas u.c. 
18 EDQM, PIC/S, Vistart, JAP 
19 Valsts iestādēm, profesionālajām organizācijām, nevalstiskām organizācijām. 

http://www.zva.gov.lv/
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3. Attīstīt savstarpēju sadarbību ar zinātniskās darbības veicējiem medicīnisko ierīču izstrādes jomā, īpašu uzmanību pievēršot savstarpējai 

informācijas un zināšanu apmaiņai. 

 

Aģentūras stratēģiskā darba plānā iekļauta plānotā rīcība, termiņi un par uzdevumu realizēšanu atbildīgās struktūrvienības. 

 

2.3. Ilgtspējīgas aģentūras attīstības virziens.  

Darbības virziena nosaukums  Ilgtspējīgas aģentūras attīstības virziens.  

Esošās situācijas apraksts 

Trešais Aģentūras stratēģiskais rīcības virziens ir pasākumu kopums, kas nepieciešams efektīvai un kvalitatīvai tās pilnvarojuma, funkciju 

un augstāk izklāstītas stratēģijas izpildei kopumā. Tajā plānotie sasniedzamie rezultāti un uzdevumi turpina iepriekšējā stratēģijas periodā 

iesākto iekšējo procesu pilnveidi, ar mērķi nodrošināt efektīvu resursu pārvaldību. 

 

I. Līdzšinējā personāla mainība Aģentūrā ir noturēta līmenī, kas nerada riskus darba pēctecībai (10-15% mainība pēdējos septiņos 

gados). Arī darbinieku kopējā apmierinātība pēdējo trīs gadu laikā ir bijusi vienmērīgi augsta (no 86% līdz 88%).  

Tā kā Aģentūra komersantiem sniedz pakalpojumus nozarēs, kuras raksturo strauja tehnoloģiskā attīstība20 , tikai atbilstoši izglītoti 

un kompetenti eksperti, kuri nepārtraukti, sekojot zinātnes attīstībai un papildina savas zināšanas var nodrošināt augstas kvalitātes 

pakalpojumus komersantiem farmācijas un ārstniecības nozarēs. Lai augsti kvalificēti profesionāļi izvēlētos darbu Aģentūrā, īpaši 

svarīgi ir nodrošināt Aģentūru kā pievilcīgu darba vietu esošajiem un potenciālajiem ekspertiem.  

 Lai attīstītos kopsolī ar nozares dalībnieku izaugsmi zinātniskā un profesionālā jomā, stratēģijas periodā, Aģentūras vadība veic 

aktīvas darbības, lai paaugstinātu personāla motivāciju, atbalstītu iniciatīvas un veicinātu profesionālo izaugsmi, strādājot regulatorā 

jomā, kā arī lai nodrošinātu: 

- pēctecību Aģentūras pamatdarbības procesos,  

- savlaicīgu ekspertu nepieciešamo kompetenču identificēšanu,  

- atbilstoša finansējuma novirzīšanu mācībām, 

- zināšanu apguvi atbilstoši attīstības tendencēm ārstniecības līdzekļu, audu, šūnu, orgānu, asins un tā komponentu kvalitātē, 

drošumā un efektivitātē, 

- iespēju papildināt un apgūt profesionālās kompetences un zināšanas atbilstošās Latvijas un ārvalstu institūcijās. 

 

II. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam  akcentē darba ražīgumu kā būtisku prioritāti nacionālā mērogā un ir 

definējusi E-pārvaldību kā vienu no trijiem prioritārajiem ilgtermiņa rīcības virzieniem, ar mērķi nodrošināt pakalpojumu 

pieejamību izmantojot jaunu informācijas tehnoloģiju radītas efektīvākas pārvaldības iespējas.   

 

 

                                                      
20 Zāļu un medicīnisko ierīču ražošana, cilvēka asiņu, audu, šūnu un orgānu izmantošanas jomas 
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III. Kvalitatīva darba organizācija ir viens no būtiskākajiem elementiem Aģentūras darbības rezultātu nodrošināšanā. Lai to veicinātu 

Aģentūra mērķtiecīgi paaugstina dokumentu aprites procesa efektivitāti un veic darbības administratīvā sloga mazināšanai: 

- uzsākot izsniegt lēmumus elektroniskā formā; 

- attīstot dokumentu un informācijas saņemšanu tiešsaistē; 

- klienta sniegto datu automatizētu iekļaušanu IS; 

- stiprinot pamatdarbības funkciju izpildes kapacitāti21; 

- veicot iekšējo procesu un tehnisko risinājumu pielāgošanu e-adreses ieviešanai Latvijā. 

 Vienlaikus minētie kritēriji ir būtiski Aģentūras klientiem, kas ikgadējās klientu aptaujās novērtē Aģentūras sniegto pakalpojumu 

kvalitāti.   

Stratēģijas periodā Aģentūra plāno aktīvi līdzdarboties ES telemātikas programmā, kuras ietvaros tiek nodrošināta efektīvāka un 

caurspīdīgāka Eiropas valstu nacionālo zāļu aģentūru tīkla darbība, apvienojot un centralizējot sistēmas un datu bāzes, ar mērķi 

uzkrāt dalībvalstu nozares un regulatora informāciju, lai sniegtu atbalstu zāļu riska un ieguvuma vērtēšanai un nodrošinātu 

sabiedrību ar kvalitatīvu informāciju. Stratēģijas periodā Aģentūra plāno turpināt darbu pie atbilstošo risinājumu un IS ieviešanas, 

datu integrācijas, pieejamības nodrošināšanas atbilstošos termiņos klīnisko pētījumu, labas ražošanas prakses, vigilances, zāļu 

reģistrācijas dokumentācijas u.c. jomās. 

 

Darbības virziena mērķis ir turpināt attīstīt Aģentūru, realizējot efektīvu resursu pārvaldību un pilnveidojot procesus. 

 

Darbības rezultāti 

Rezultāts  Rezultatīvais rādītājs  Rezultatīvā rādītāja skaitliskās 

vērtības 

2016. 2017. 2018. 2019. 

1. Aģentūra ir pievilcīga darbavieta 

izglītotiem, kompetentiem un 

augsti kvalificētiem speciālistiem,  

Personāla dalība mācībās, kursos (dalībnieku skaits) / 

Dalība starptautisku organizāciju rīkotās konferencēs un 

semināros (dalībnieku skaits). 

374 / 

65 

450 / 

60 

400 / 

60 
400 / 60 

kas balstīta uz cilvēkresursu 

ilgtspējīgu attīstību. 

Darbinieku apmierinātību ar par darba vidi un ar darbu 

Aģentūrā ikgadējā aptaujā (%) 
86,5% ≥ 88% ≥ 89% ≥ 90% 

 Vidējais personāla mainības rādītājs (%) 10% ≤ 10% ≤ 9% ≤ 9% 

 Pamatdarbības funkciju izpildei klasificēto amatu 

īpatsvars (%) 
55% 58% 60% 62% 

2. Uzturēta un pilnveidota kvalitātes 

vadības sistēma. 

Termiņā ieviesto iekšējā auditā konstatēto korektīvo 

darbību īpatsvars. (%)  
35% 60% 70% 75% 

                                                      
21 saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma un  MK 28.07.2005. noteikumu Nr. 473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, 

noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp 

valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām ”prasībām 
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 Procesu izmaiņu skaits, kuru rezultātā veicināta resursu 

efektīva pārvaldība. (skaits) 
42 50 55 60 

 Klientu īpatsvars, kas pozitīvi novērtē Aģentūras sniegto 

pakalpojumu kvalitāti. (%) 
98% 90% 90% 90% 

3. Efektīva IKT izmantošana ar mērķi 

paaugstināt efektivitāti, samazināt  

Elektroniski saņemto dokumentu īpatsvars (%).  
n/a 55% 60% 65% 

administratīvo slogu un nodrošināt 

drošu IKT vidi. 

Elektroniski nosūtīto dokumentu īpatsvars (%) 
n/a 65% 75% 85% 

     Tiešsaistes platformās saņemto strukturēto dokumentu 

skaits. 
47 50 80 100 

 Īstenoto IKT izmaiņu skaits, kas tieši paaugstina 

veicamā darba efektivitāti.  
120 100 100 100 

 Kritisko ievainojamību skaits, kas atklātas ārējos 

drošības auditos. 
<3 <3 < 2 ≤1 

 Kritisko ievainojamību skaits, kas atklātas ārējos 

drošības auditos. 
<3 <3 < 2 ≤1 

Uzdevumi darbības virziena īstenošanai 

1. Turpināt pilnveidot darbinieku kompetences, īpašu uzmanību pievēršot ārstniecības līdzekļu nākotnes attīstības scenārijiem. Uzdevuma 

ietvaros nepieciešams pilnvērtīgi izmantot EMA izveidoto ES tīkla mācību centru (EU training centre), Veselības programmu Vienotajās 

rīcībās un PIC/S ietvaros piedāvāto. 

2. Iespēju robežās īstenot un pilnveidot darbinieku nemateriālās stimulēšanas iespējas.  

3. Veikt pasākumus, kas nodrošina pilnvērtīgu ārštata ekspertu kompetenču izmantošanu jomās, kur Aģentūras rīcībā nav nepieciešamās, 

specifiskās zināšanas.  

4. Plānot un īstenot IKT projektus un izmaiņas ar mērķi paaugstināt procesu efektivitāti. Tajā skaitā veicināt e-pakalpojumu attīstību. 

5. ES Telemātikas projektu aktivitāšu īstenošana atbilstoši EMA noteiktajiem termiņiem. 

6. Uzturēt un pilnveidot integrētās pārvaldības sistēmu atbilstoši noteiktajiem standartiem. 

7. Vides pārvaldības standarta vadlīniju elementu brīvprātīga piemērošana, efektīva (t.sk. finanšu) resursu izmantošana.  

Aģentūras stratēģiskā darba plānā iekļauta plānotā rīcība, termiņi un par uzdevumu realizēšanu atbildīgās struktūrvienības. 

Iesaistītās iestādes  

Eiropas zāļu aģentūra, Eiropas komisija (Vienotās rīcības), PIC/S, EDQM u.c. 



20 

 

3. Resursu apraksts  
 

Cilvēkresursi un darba organizācija  

 

Aģentūras administratīvā kapacitāte ir tās rīcībā esošie finanšu, personāla, materiāli 

tehniskie u.c. resursi, kuri tiek efektīvi pārvaldīti, lai nodrošinātu Aģentūrai deleģēto funkciju 

izpildi. Personāls ir viens no galvenajiem resursiem un Aģentūrā apzināti tiek veidota tāda valsts 

pārvaldes vide, kurā ierēdņi un darbinieki (turpmāk – darbinieki) ir motivēti strādāt un nodrošināt 

kvalitatīvu un efektīvu Aģentūras mērķu sasniegšanu.  

 Aģentūras darbu vada Aģentūras direktors. Direktoru ieceļ un atbrīvo no amata veselības 

ministrs Valsts civildienesta likuma noteiktajā kārtībā. Direktors apstiprina Aģentūras amatu 

sarakstu, kurā 2017.gadā apstiprinātas 149 amatu vietas, struktūrshēma 1.pielikumā. 

55 % amatu klasificēti pamatdarbību funkciju izpildei, lai nodrošinātu normatīvajos aktos 

deleģēto uzdevumu veikšanu, 45% amatu klasificēti vadības un atbalsta funkciju izpildei (vadība, 

juridiskais atbalsts, personālresursu administrēšana, grāmatvedība, atbalsta personāls 

pamatdarbības veicējiem, IKT u.c.). Pārskata periodā varētu izvērtēt atbalsta funkciju 

nodrošināšanā iesaistīto personāla skaita pārskatīšanu, ja Veselības ministrijas resorā tiks 

nodrošināta pāreja uz dokumentu apriti un dokumentu lietošanu elektroniskā formā, kā arī 

salāgojot elektroniskās dokumentu vadības un resursu (grāmatvedība un cilvēkresursi) vadības 

sistēmas.  

Veiksmīgai Aģentūrai noteikto funkciju izpildei nepieciešami izglītoti, kompetenti un 

augsti kvalificēti speciālisti. Aģentūrā strādājošo izglītības līmenis ir augsts – 2016.gadā 89% 

darbiniekiem ir augstākā izglītība, četri darbinieki ir ieguvuši doktora grādu. Personāla atlases 

process organizēts tā, lai godīgas konkurences rezultātā pieņemtu darbā vai civildienestā atlases 

procedūrā apzināto atbilstošāko kandidātu, nediskriminējot kādu dzimumu, tautību, reliģijas 

piekritēju vai citu cilvēka nostādni, kas atšķir vienu cilvēku no otra. Atlases procedūras 

pamatuzdevums – noskaidrot atbilstošāko kandidātu, ņemot vērā pretendenta izglītību, 

kompetences, prasmes un profesionālo pieredzi. Aģentūras personāla mainība ir vērtējama kā 

zema (10-15%). Kā nozīmīgākā problēma minama profesionālu ekspertu darba attiecību 

pārtraukšana un to uzsākšana farmācijas nozares uzņēmumos Latvijā. Ņemot vērā iepriekš minēto, 

pārskata perioda mērķis ir attīstīt pēctecības un mentoringa programmu, lai nodrošinātu iestādei 

kritiski svarīgo kompetenču un zināšanu attīstību un saglabāšanu, kā arī veicinātu darbinieku 

interesi par karjeras izaugsmi Veselības ministrijas resorā.  

Viens no Aģentūras personāla vadības pamatprincipiem ir strādājošo motivēšana 

profesionālās kvalifikācijas celšanai. Lai to īstenotu, balstoties uz personāla ikgadējās 

novērtēšanas procesā identificētajām mācību vajadzībām iespēju robežās tiek nodrošināta 

tālākizglītība, kvalifikācijas paaugstināšana. Būtiska loma profesionālajai pilnveidei ir līdzdalība 

Eiropas valstu nacionālo zāļu aģentūru un ES institūciju, komiteju un darba grupu darbā, ka arī 

piedalīšanās starptautiskos semināros, pieredzes apmaiņas pasākumos.  

Reizi gadā pēc darbinieku aptaujas rezultātiem tiek apzināts darbinieku viedoklis par darba 

apstākļiem un vidi. Personāla motivācijas paaugstināšanai, kā arī lai kāpinātu darbinieku 

apmierinātības līmeni 2016. gadā ieviests elastīgais darba laiks un, turpinot progresīvu personāla 

vadības metožu ieviešanu, plānots attīstīt attālinātā darba iespējas. 

 

Sabiedriskās attiecības  

 

Aģentūras Sabiedrisko attiecību nodaļa atbilstoši Aģentūras reglamentam nodrošina 

iestādes ārējās un iekšējas komunikācijas plānošanu un īstenošanu. Ārējās komunikācijas 
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aktivitātes ietver sabiedrības informēšanu un dialoga veidošanu ar sadarbības partneriem 

(ieinteresētajām pusēm), izmantojot tradicionālos komunikācijas rīkus un kanālus (mediju 

attiecību veidošanu, tostarp sociālo mediju vidē, tīmekļa vietnes www.zva.gov.lv satura vadību, 

informatīvo izdevumu sagatavošanu).  

Aģentūras Sabiedrisko attiecību nodaļa izstrādā un nodrošina Latvijas Zāļu reģistra, kārtējā 

gada publiskā pārskata, izdevumu ārstiem, farmaceitiem un veselības aprūpes speciālistiem 

“Cito!”, statistikas datu krājumu izdošanu, kā arī veido infografikas u.c. datu vizualizāciju. 

Iekšējās komunikācijas aktivitātes ietver pasākumus, kas saistīti ar Aģentūras darbinieku 

motivācijas paaugstināšanu, piederības sajūtas organizācijai veicināšanu un apmierinātības ar 

darbu pētījumus. Sabiedrisko attiecību nodaļas pārziņā ir arī Aģentūras bibliotēka, kas nodrošina 

piekļuvi profesionālajai literatūrai, periodikai un datu bāzēm. Darbinieku profesionālās izaugsmes 

nodrošināšanai, fondā ir vairāk kā 5000 vienību profesionālās literatūras latviešu, krievu, angļu un 

vācu valodās, no kurām senākā bibliogrāfijas vienība ir 1907. gada “Pharmacopea Helvetica” vācu 

valodā. 

Nodaļu veido vadītājs, divi sabiedrisko attiecību speciālisti un bibliotekārs. Tīmekļa 

vietnes www.zva.gov.lv uzturēšanas un administrēšanas darbā ir iesaistīts Informācijas 

tehnoloģiju un sistēmu attīstības nodaļas personāls – mājaslapas administrators.  

 

Infrastruktūras nodrošinājums 

 

Aģentūras nekustamo īpašumu apsaimniekošanu nodrošina Iepirkumu un infrastruktūras 

nodaļa, kuras apsaimniekošanā atrodas 6500 m2 zemes teritorijas, uz kuras atrodas Aģentūras 

administratīvā ēka un arhīva ēka (ar kopējo telpu platību 3144 m2), kā arī palīgēkas. Visās telpās 

un teritorijā nodrošināta 24 stundu fiziskā drošības, elektroniskās apsardzes un ugunsdrošības 

trauksmes apsardze. Papildus Aģentūras pārziņā esošās dokumentācijas uzglabāšanai tiek nomātas 

arhīva telpas 1060 m2 un nodrošināta to apsaimniekošana. 

Pilsētas elektrotīkla avārijas gadījumā Aģentūras darbības nepārtrauktību nodrošina 

alternatīva, autonoma elektroenerģijas padeve no dīzeļģenerātora. Aģentūra rūpējas par resursu 

efektīvu izlietošanu un atbildīgi pārvalda tās pārziņā esošās individuālās katlumājas (nodrošina 

ēku apkuri un karstā ūdens apgādi) un nodrošina atkritumu, tajā skaitā bīstamo atkritumu, izvešanu 

un pārstrādi. 

  Tiek nodrošināta darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību 

ievērošana, t.sk. ikgadējā personāla mācība darba šajās jomās.  

 

Informācijas komunikāciju tehnoloģijas 

 

Lai nodrošinātu Aģentūras funkciju un uzdevumu izpildi, tiek izmantotas vairākas IS: 

pamatdarbības procesu izpildei tiek izmantotas: 

• Aģentūras Informācijas sistēma – ZVAIS; 

• Medicīnisko ierīču reģistrs – LATMED. 

atbalsta procesiem (grāmatvedībai, lietvedība, personāla administrēšanai) centralizēts IS 

atbalsts: 

• Grāmatvedībai – Horizon; 

• Lietvedība – ELDIS; 

• Personāla administrēšanai – PVS; 

IKT infrastruktūra ir centralizēti pārvaldīta, tiek regulāri atjaunota, nodrošina informācijas 

sistēmas drošību atbilstoši ISO 27001:2013 standartam, kā arī darbiniekiem atbilstošu darba vidi 

tiešo pienākumu izpildei.  

http://www.zva.gov.lv/
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Finanšu resursi 

 

Kods Rādītājs/koda nosaukums 
2016.gads** 

(EUR) 

2017.gads 

(EUR) 

2018.gads 

(EUR) 

2019.gads 

(EUR) 

21300; 21400; 

21100; 21200; 

18000; 19000; 

21700  

RESURSI IZDEVUMU SEGŠANAI 

(IEŅĒMUMI) – KOPĀ 
4 892 390 4 856 107 4 856 107 4 856 107 

21400 

Pārējie 21.3.0.0 grupā neklasificētie budžeta 

iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 
4 892 390 4 856 107 4 856 107 4 856 107 

18000 Valsts budžeta transferti         

1000–9000 IZDEVUMI – KOPĀ 6 170 476 5 459 986 5 472 421 4 867 975 

1000–4000; 
Uzturēšanas izdevumi 5 762 004 5 071 566 5 114 298 4 548 284 

6000–7000 

1000–2000 Kārtējie izdevumi  4 119 177 5 071 566 5 114 298 4 548 284 

1000 Atlīdzība 2 754 566 3 140 951 3 351 866 2 965 645 

1100 Atalgojums 2 135 037 2 435 559* 2 583 545* 2 280 043* 

2000 Preces un pakalpojumi 1 364 611 1 930 615 1 762 432 1 582 639 

5000; 9000 Kapitālie izdevumi  408 472 388 420 358 123 319 691 

5000 Pamatkapitāla veidošana 408 472 388 420 358 123 319 691 

7000 Uzturēšanas izdevumu transferti 1 642 827 0 0 0 

7800 

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto 

publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu 

uzturēšanas izdevumu transferti 
1 642 827 0 0 0 

7810 

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto 

publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu 

uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu 
1 642 827 0 0 0 

[18000–21700]–

[1000–9000] 
Finansiālā bilance -1 278 086 -603 879 -616 314 -11 868 

F21 01 00 00 Naudas līdzekļi 1 278 086 603 879 616 314 11 868 

F21 01 00 00 1 

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas 

līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai 

samazinājums (+) 
1 278 086 603 879 616 314 11 868 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

*   sākot ar 2018. gadu ar Ministru kabineta rīkojumu apstiprinātajā ZVA budžetā atalgojums 

netiek atspoguļots 

** 2016. gads ir faktiskie izdevumi   
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3.1. SVID analīze 

Stiprās puses  

Skaidri definēti pamatdarbības mērķi un uzdevumi. 

Unikāla cilvēkresursu kompetence. 

Eiropas valstu nacionālo zāļu aģentūru sadarbības tīkls. 

Atbilstoša un attīstīta darba vides infrastruktūra. 

Nodrošināta pamatprocesu darbības nepārtrauktība. 

Funkcionālā elastība un operatīvi risinātas 

problēmsituācijas. 

Korupcijas novēršanas pārvaldība. 

Personāla novērtēšanas sistēma. 

Nodrošinātas sociālas garantijas. 

No valsts budžeta nefinansēta iestāde. 

Integrētās pārvaldības sistēma - ieviesta, uzturēta, 

sertificēta atbilstoši ISO standartu prasībām, tādējādi ir 

sakārtota procesu sistēma, kuru nepārtraukti uzlabo, 

pilnveido.  

 (Pārvaldības sistēma. Testēšanas laboratorija. 

Informācijas drošības pārvaldības sistēma.). 
 

Vājās puses  

Aģentūras darbības nepārtrauktības nodrošināšana krīzes 

apstākļos. 

Cilvēkresursu ietilpīgi, vienveidīgi monotoni procesi 

(atsevišķās nodaļās). 

Neprognozējama ekspertu noslodze. 

Lēna dokumentu aprites digitalizācija. 

Personāla demogrāfija un mainība 

Profesionālo zināšanu pēctecība. 

Ierobežotas zināšanas atsevišķās specifiskās uz nozari 

attiecināmās jomās. 

Ierobežotas personāla izaugsmes iespējas. 

Ar nozares  privāto sektoru nekonkurētspējīgs atalgojums. 

Neatbilstošu rezultātu vadība. 

Personāla zināšanu pēctecības nodrošināšana atsevišķos 

biznesa procesos. 
 

Iespējas 

Jaunu pakalpojumu ieviešana: 

  - esošo resursu ietvaros; 

  - e-veselības projekta ietvaros. 

Uzlabota sadarbība ar: 

   - Eiropas ekonomikas zonas dalībvalstu nacionālajām       

    kompetentajām iestādēm; 

   - ES institūcijām;    

   - kompetentajām Latvijas valsts pārvaldes iestādēm; 

   - Latvijas NVO un pacientu organizācijām. 

Uzlabota komunikācija ar komersantiem:  

    - procesu caurspīdīgums; 

    - iekļautās informācijas pilnveide ZVAIS. 

 Darbības mērķu atbilstība nozares stratēģiskajiem 

uzdevumiem (VM, HMA, EMA). 

Sniegti priekšlikumi normatīvo aktu grozījumiem par 

Aģentūras pamatdarbības uzdevumu pilnveidi. 

ES struktūrfondu ietvaros īstenoti pasākumi 

sabiedrības izglītības veicināšanā. 

Regulāra klientu konsultēšana. 

Administratīvā sloga mazināšanas pasākumi. 

Pilnveidota un videi draudzīga resursu pārvaldība. 

Paplašināts ārpakalpojumu ekspertu loks. 

Izstrādāti instrumenti personāla zināšanu un pieredzes 

pēctecības nodrošināšanai. 

Attīstīta personāla nemateriālās stimulēšanas sistēma. 

Uzlabota Integrētās pārvaldības sistēmas efektivitāte: 

- ieviestas un uzturētas ISO 9001:2015 standarta  

  prasības (Pārvaldības sistēma). 

- piemērotas atbilstošo ISO standartu prasības 

vairākiem biznesa procesiem (risku pārvaldība, 

darbības nepārtrauktības nodrošināšana, vides 

pārvaldība). 
 

Draudi 

Normatīvā regulējuma nepilnības,  atsevišķās sadaļās bieža 

mainība un pieaugošās prasības. 

Nesistemātiski un atkārtoti datu pieprasījumi no valsts 

pārvaldes iestādēm. 

Komersantu iesniegtās informācijas nepilnības, attiecīgā 

normatīvā regulējuma nepārzināšana 

Ierobežoti cilvēkresursi: 

  - atbilstošas izglītības nepieejamība Latvijā; 

- Ierobežotas zināšanas atsevišķās specifiskās uz nozari 

attiecināmās jomās. 

Normatīvo aktos noteikti ekspertīzes termiņi komplicētiem 

pamatdarbības procesiem. 

Normatīvā regulējuma un komersantu aktivitātes ietekme uz 

budžeta ieņēmumu daļu. 

Politisko prioritāšu mainības dinamika un to ietekme. 

Nozares privātā sektora augstais atalgojuma apjoms. 

Reputācijas risks. Korupcijas un interešu konflikta iespējas. 

Neprognozējama darba slodze. 
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Pielikumi 

1.Pielikums  Zāļu valsts aģentūras struktūrshēma  
 

 


