
BEZDŪMU NOZARES LABĀS PRAKSES MEMORANDS

Šī brīvprātīga vienošanas, ko apņēmušies ievērot Bezdūmu nozares asociācijas biedri un  kurai ir 
aicināts pievienoties ikviens sociāli atbildīgs uzņēmums.

Mēs apzināmies cilvēku tiesības uz tīru, ar tabakas dūmiem nepiesārņotu gaisu. Smēķēšanas 
atmešana un tabakas kaitējuma mazināšana ir absolūta prioritāte mūsdienu sabiedrībā.

Mēs saprotam, ka atmest smēķēšanu ne vienmēr izdodas bez palīdzības. Tādēļ ir jārunā par visiem 
risinājumiem un iespējām kā mazināt tās kaitīgumu. Atbildīga attieksme pret sabiedrību ir mūsu 
prioritāte un tādēļ esam pieņēmuši šo labās prakses memorandu.

Mēs apņemamies nodrošināt sabiedrības interešu ievērošanu, patērētāju tiesību aizsardzību un 
godīgas konkurences veicināšanu, ievērojot visas likuma prasības.

 • Mēs nepārdodam mūsu produktus nepilngadīgajiem 

 • Mēs nepiedāvājam mūsu produktus cilvēkiem, kas nesmēķē un nelieto nikotīna produktus

 • Mēs ievērojam likumos noteiktās normas  un nereklamējam savus produktus neatbilstošā veidā 

 • Mēs  nelietojam sociālos tīklus un komunikāciju platformas,  lai uzrunātu nepilngadīgos

 • Mēs neizmantojam tādu produktu iepakojumu un dizainu, kas būtu īpaši pievilcīgs 
nepilngadīgajiem

 • Mēs nodrošinām mūsu produktu kvalitāti un atbilstību normām

 • Mēs sadarbojamies ar Valsts ieņēmumu dienestu, lai mazinātu negodprātīgu konkurenci un 
komercpraksi nozarē un vērstos pret nelegālo tirgu un kontrabandu

 • Mēs atbalstām zinātnē balstītu regulējumu bezdūmu produktiem un esam gatavi aktīvi 
iesaistīties tā izstrādē un ieviešanā

 • Mēs īstenojam sociāli atbildīgu tirdzniecību, ievērojot visas Covid 19 prasības

Mēs aicinām aktīvi rīkoties, lai novērstu bezdūmu produktu nelikumīgu reklamēšanu un 
tirdzniecību jebkādā veidā un mazinātu to pievilcību nepilngadīgajiem.

Bezdūmu nozares asociācija apvieno sociāli atbildīgus uzņēmumus, kas specializējas samazināta riska produktu - elektronisko 
cigarešu un to šķidrumu, karsējamās tabakas un beztabakas nikotīna spilventiņu -  ražošanā, izplatīšanā un tirdzniecībā 
Latvijā. 

Bezdūmu produkti ir samazinātas negatīvas ietekmes produkti un mazāk kaitīga alternatīva  pilngadīgiem smēķētājiem.  
Tomēr to  lietošana nav bez riska, jo tie satur nikotīnu, kas rada atkarību.  Šie produkti ir paredzēti tikai pieaugušiem lietotājiem 
un nepilngadīgas personas  tos nedrīkst iegādāties un lietot. 

Šo memorandu parakstījuši:


