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Labdien! 

 

Latvijas zāļu verifikācijas organizācija (LZVO) ir pabeigusi Latvijas Zāļu verifikācijas 

sistēmas (LZVS) izstrādes un ieviešanas projekta 3.fāzi. 

Latvijas Zāļu verifikācijas sistēma ir pieslēgta Eiropas sistēmai un datu bāzei produkcijas 

vidē, un zāļu ražotāji jau sāk ievadīt sistēmā saražoto zāļu datus. Aicinām LZVS potenciālos lietotājus 

aizpildīt un iesniegt pieteikumu par pieslēgšanos LZVS.  

 

Lūdzu, aizpildiet pieteikumu mūsu mājas lapā http://www.lzvo.lv/piesleguma-forma/ 

 

Lai nodrošinātu jūsu iestādes pieslēgšanu LZVS un zāļu drošuma pārbaudi, būs nepieciešams veikt 

vairākus soļus http://www.lzvo.lv/12-soli/ : 

• aizpildīt pieteikumu; 

• apstrādāt un pārbaudīt pieteikumu; 

• sagatavot Vienošanos par LZVS lietošanu; 

• abpusēji parakstīt Vienošanos; 

• pārbaudīt jūsu izvēlētā IT pieslēguma risinājuma kvalitāti; 

• izveidot lietotāja kontu LZVS; 

• sagatavot un nosūtīt lietotāja datus; 

• nodrošināt IT risinājuma savienojumu ar LZVS. 

 

SVARĪGI ATCERĒTIES, pirms uzsākat pieteikuma noformēšanu: 

• Iepazīstieties ar pieslēguma formas aizpildīšanas nosacījumiem.  

Jums būs nepieciešama komercreģistra izziņa ar “Amatpersonas pārstāvības tiesības” (pdf. formātā). 

Komercreģistra izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā 30 dienas pirms Pieteikuma iesniegšanas dienas. 

Izziņu, kas saņemta doc vai edoc formātā, lūdzu konvertēt uz pdf formātu pirms pievienošanas.  

Izziņu var pieprasīt šeit: 

https://www.ur.gov.lv/lv/veidlapas/?level1=Citas&level2=Inform%c4%81cijas+piepras%c4%ab%c5

%a1ana 

> Informācijas pieprasījuma veidlapa. 

• Ja Vienošanos parakstīs amatpersonu pilnvarota persona, tad nepieciešams pievienot Pilnvaru 

(pdf. formātā) 

• Lai aizpildītu un iesniegtu pieteikumu, Jums būs nepieciešams norādīt izvēlēto IT piegādātāju, 

programmatūras nosaukumu un versiju. 

 

Kontaktinformācija neskaidrību gadījumā: 

• Par LZVS pieslēguma formas iesniegšanu un pieslēguma nodrošināšanu: helpdesk@lzvo.lv 

• Par jūsu IT risinājuma nodrošinājumu aicinām sazināties ar jūsu IT atbildīgo speciālistu. 

• Jūsu IT speciālistiem par neskaidriem tehniskajiem jautājumiem aicinām sazināties ar LZVS 

sistēmas izstrādātājiem “Arvato” (ENG): support@sws-nmvs.eu  

 

Atgādinām, ka zāļu verifikācija pilnā apmērā jāuzsāk jau 2019. gada 9. februārī. Aicinām 

nekavēties ar pieteikuma iesniegšanu, jo lietošanai gatava pieslēguma izveide var aizņemt līdz pat 60 

darba dienām!  

 

Veiksmi, 

 

Pēteris Rimšs 

Projekta vadītājs (LZVO) 

Peteris.Rimss@lzvo.lv 

 


