
NOZARES SOCIĀLĀ ATBILDĪBA



• Situācijas raksturojums

• Problēma un risinājums

• Akcijas mērķis :
✓Aktualizēt problēmu plašākā sabiedrībā

✓Iesaistīt sabiedrībā pazīstamus cilvēkus kā viedokļa līderus

✓Mazināt negodprātīgu konkurenci un komercpraksi nozarē

• Sadarbība ar atbildīgajām institūcijām



BNA sociālās atbildības kampaņa “Atmasko kvēpli!

I posms

1. Labās prakses memorands

2. Tirgotāju izglītošana

3. Sabiedrības iesaiste



www.kveplis.lv









AIZLIEGTS

1) Izvietot šos produktus un to preču zīmes labi redzamā vietā (izņemot specializētos 
veikalus). Piemēram, izvietot savā tirdzniecības vietā ar konkrētu zīmolu saistītus izlietoto 
vienreizlietojamo elektronisko cigarešu savākšanas konteinerus.

2) Reklamēt šos produktus savā tirdzniecības vietā. Piemēram, izvietot  informāciju ar 
piedāvājumā esošo vienreizlietojamo elektronisko cigarešu  nosaukumiem un garšām.

3) Reklamēt šos produktus medijos un vidē. Piemēram, internetā, dažādās sociālo tīklu 
platformās, medijos, uz transporta līdzekļiem un to numura zīmēm. 

4) Pārdot tos ar distances līguma starpniecību – internetā, kas Latvijā nav atļauts.

5) Pārdot to nepilngadīgajiem - personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem. 

*Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums 









BNA sociālās atbildības kampaņa “Atmasko kvēpli!

II posms

IZGLĪTOŠANA



• Informatīvi izglītojošā kampaņa Latvijas masu medijos pret tabaku un 
nikotīnu saturošu bezdūmu produktu neatļautu reklāmu, tirdzniecību un 
lietošanu bērnu un pusaudžu vidū

• Mērķis - informēt un izglītot sabiedrību par bezdūmu produktu, 
piemēram, elektronisko cigarešu kaitīgumu un aizliegtu izplatīšanu un 
popularizēšanu nepilngadīgo vidū

• Intervijas ar psihologiem, izglītības darbiniekiem











RISINĀJUMI

SODU APJOMA PĀRSKATĪŠANA  - pilngadīgām un juridiskām personām piemērojamie 

administratīvie sodi, piemēram, par bezdūmu produktu pārdošanu bērniem, ir relatīvi 

mazi – no 200 līdz 1400 eiro. Par bērnu iesaistīšanu smēķēšanā piemērotais naudas 

sods ir no 35 līdz 700 EUR. 

ESOŠĀ REGULĒJUMA IEVĒROŠANA, piemēram, pircēju vecuma kontrole -

konsekventa, nelokāma, atbildīga (18 gadi, 25 gadi (dokumentu uzrādīšana)

JĀMAZINA PRODUKTU PIEVILCĪBA – dažādas atraktīvas garšas, smaržas, krāsas,  

uzrunājošas  reklāmas pusaudžu populārākajos sociālajos tīklos ir tieši centieni 

piesaistīt nepilngadīgus jaunus lietotājus

BRĪVAIS LAIKS - jauniešu iesaiste aktivitātēs un hobijos




