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Šim dokumentam grozījumu nav 
   

 

1. Tabakas uzraudzības un no tabakas dūmiem brīvas vides politikas Latvijas Universitātē (turpmāk 

– LU) (turpmāk – Politika) mērķis ir pasargāt sabiedrību – esošās un nākotnes paaudzes – no 

postošās ietekmes uz veselību, kā arī negatīvajām ekonomiskajām un vides sekām, ko rada 

smēķēšana, cita veida tabakas izstrādājumu lietošana un saskare ar to (pasīvā smēķēšana). 

2. Politika definēta saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas (PVO) vispārējo konvenciju par 

tabakas uzraudzību (2003), tās ieviešanas vadlīnijām (2013) un PVO politikas rekomendācijām 

aizsardzībai pret pakļaušanu tabakas dūmu ietekmei (2007). 

3. Politika attiecas uz: 

3.1. visām LU darbībā iesaistītajām pusēm, tostarp studentiem, darbiniekiem, sadarbības 

partneriem, apmeklētājiem, piegādātājiem, tiem uzturoties LU ēku iekštelpās un tai 

pieguļošajās teritorijās; 

3.2. visām LU un ar tās darbību saistītajām struktūrvienībām un pamatstruktūrvienībām, 

biedrībām un nodibinājumiem. 

4. Politikas izpratnē ar tabaku un tās smēķēšanu saistītie izstrādājumi tiek saprasti kā no tabakas 

atvasināti vai tabaku saturoši izstrādājumi, tostarp, bet ne tikai cigaretes, elektroniskās cigaretes, 

cigāri un cigarellas, ūdenspīpēs dūmojami produkti, pīpes un orālai lietošanai paredzēta tabaka, 

šņaucamā tabaka, kā arī produkti, kas paredzēti tabakas izstrādājumu vai citu vielu smēķēšanas 

atdarināšanai. 

5. Politikas izpratnē pie tabakas industrijas pieskaitāma jebkura institūcija, kas ir iesaistīta tabakas 

un saistīto izstrādājumu ražošanā vai izplatīšanā. 

 

 



6. LU tabakas kontroles politikas mērķi ir: 

6.1. no tabakas dūmiem brīva LU un tās izmantošanā esošo ēku iekštelpas, un tai pieguļošās 

teritorijas, kā arī darba vajadzībām izmantotie transportlīdzekļi; 

6.2. kategoriska atteikšanās no iesaistīšanās tabakas industrijā un sadarbības ar jebkuru ar tabakas 

ražošanu, importēšanu un vairumtirgošanu saistītu institūciju, kuras mērķis ir veicināt vai 

atbalstīt tabakas industrijas intereses; 

6.3. veselīga dzīvesveida popularizēšana un izglītošana par tabakas izstrādājumu toksiskajām 

sastāvdaļām un to radītajām ietekmēm, veselības riskiem, tajā skaitā par tabakas un tās 

izstrādājumu lietošanas kaitīgus ieradumus veicinošām īpašībām un ietekmēm no 

pakļaušanas tabakas dūmiem. 

7. Politikas īstenošanai LU nodrošina: 

7.1. smēķēšanas aizlieguma noteikšanu LU iekšējo kārtību reglamentējošajos normatīvajos aktos; 

7.2. Tabakas uzraudzības komisijas, kurai ir koordinētāja loma starp LU Administrāciju un visām 

Politikas realizēšanā iesaistītajām pusēm, tostarp veicot ar tabakas lietošanu saistītu 

problēmsituāciju izvērtēšanu un to risināšanas koordinēšanu, izveidošanu; 

7.3. studējošo, akadēmiskā personāla un LU Administrācijas, kā arī to pārstāvniecību iesaisti 

politikas ievērošanas nodrošināšanā un veselīga dzīvesveida veicināšanā. 

8. Tabakas uzraudzības komisijas priekšsēdētājs katra akadēmiskā gada noslēgumā informē LU 

vadību par Politikas īstenošanas gaitu un rezultātiem. 

 


