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Veselības ministrijai 

 

 

 

Par likumprojektu "Grozījumi Tabakas 

izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, 

elektronisko smēķēšanas ierīču un to 

šķidrumu aprites likumā" 

 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi likumprojektu 

"Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko 

smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā" un nesaskaņo likumprojekta 

tālāku virzību, jo ir sekojoši iebildumi. 

1) LPS ir saņēmusi informāciju no  pašvaldībām par to, ka pēdējā laikā 

strauji izplatās  zelējamās  jeb košļājamās tabakas lietošana nepilngadīgo 

vidū. Šis nikotīna uzņemšanas veids nav paredzēts ne šajā likumā, nedz 

arī  attiecīgi LAPK. LAPK regulējumā šobrīd ir tikai 42.1 pants 

Smēķēšanas ierobežojumu neievērošana. Spēkā esošais normatīvais 

regulējums (Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, 

elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums) 1.panta 

26.punkts) nosaka smēķēšanas definīciju (ieelpojot) un pārkāpējus 

nedrīkst sodīt. Aicinām Veselības ministriju ņemt vērā šo informāciju 

un  izstrādāt attiecīgu regulējumu, tai skaitā paredzot administratīvo 

atbildību, papildinot šo likumprojektu. Aicinām arī, ņemot vērā, ka 

LAPK Saeimā gandrīz visu laiku ir “atvērts”, iesniegt  starp lasījumiem 

attiecīgu grozījumu arī LAPK (kas, kā zināms,  vēl ir spēkā līdz šā gada 

beigām). 

2) Papildus vēršam uzmanību uz to, ka “(3) Administratīvā pārkāpuma 

procesu par šā likuma 14. panta trešajā, ceturtajā, devītajā un 

trīspadsmitajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem un divpadsmitajā daļā 

paredzētajiem pārkāpumiem attiecībā uz tabakas izstrādājumiem un 

augu smēķēšanas produktiem veic Valsts ieņēmumu dienests."”. 

Lūdzam skaidrot, kāda būs kārtība gadījumā, kad pašvaldības policijas 

(PP) vai valsts policijas (VP) darbinieki nakts laikā vai brīvdienās 

konstatēs, piemēram, tabakas izstrādājumu piedāvāšanu vai realizāciju, 

uz kuriem nav izvietoti unikālie identifikatori vai drošības elementi, vai 

VID darbinieki nekavējoties ieradīsies notikuma vietā nolūkā nodrošināt 
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procesu. Vai šajā gadījumā nevajadzētu paredzēt VP un PP tiesības 

uzsākt procesu, un vēlāk pārsūtīt to VID (kā tas šobrīd ir paredzēts 

Alkoholisko dzērienu aprites likuma grozījumos)? 

 

 

 

Priekšsēža p.i. (paraksts*) Mudīte Priede  

 

 
 

Ilze Rudzīte 29227966 

ilze.rudzite@lps.lv  
 

 

*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
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