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Informatīvā pašpārbaudes anketa komersantiem par tabakas izstrādājumu 

marķējuma prasību ievērošanu 

Anketā izmantoto normatīvo aktu nosaukumu saīsinājumi: 

Likums – Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un 

to šķidrumu aprites likums; 

MK 306  – Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumi Nr. 306 „Noteikumi par prasībām 

uz iepakojumiem izvietojamiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību”. 

Nr. 

p.k. 
Normatīvā akta prasības apraksts 

 
Pants, 

daļa, 

punkts 

Vērtējums 

(jā/ nē/ 

neattiecas) 

Normatīvais 

akts 

1. 
Uz  iepakojuma vienības un ārējā iepakojuma ir izvietoti 

brīdinājumi par ietekmi uz veselību. 
Likums  7.1.  

2. Brīdinājumi par ietekmi uz veselību ir valsts valodā. Likums 7.1., 3.1.  

3. Brīdinājumi par ietekmi uz veselību ir drukāti tā, lai:    

3.1. Tos nevar noņemt vai izdzēst. MK 306 3.1.  

3.2. 
Tie ir pilnībā redzami, tostarp nav daļēji vai pilnīgi noslēpti vai 

pārtraukti. 
MK 306 3.1.  

3.3. 

Atverot iepakojuma vienību, tie paliek neskarti, iepakojuma 
vienībai ar atliecamu augšējo vāciņu iepakojuma vienības 

atvēršanas brīdī var tik pārplēsts, bet vienlaicīgi tiek nodrošināts 

teksta, fotoattēlu un informācijas par smēķēšanas atmešanu 

grafiskais veselums un uzskatāmība. 

MK 306 3.2.  

3.4. 
Tie neslēpj un nepārtrauc nodokļu markas, cenu zīmes, 

izsekošanas un identificēšanas zīmes un drošības elementus. 
MK 306 4.  

4. 
Brīdinājumi par ietekmi uz veselību uz  tabakas izstrādājuma 

iepakojuma vienības un ārējā iepakojuma: 
   

4.1. Aizņem visu tiem paredzēto virsmu. MK 306 2.  

4.2. 
Nav komentēti, pārfrāzēti un uz tiem nav izdarītas nekādas 

atsauces. 
MK 306 2.  

4.3. Ieskauti vienu milimetru platā melnā līnijā. MK 306 6.  

5. 
Uz smēķēšanai paredzēta tabakas izstrādājuma iepakojuma 

vienības un ārējā iepakojuma ir drukāts: 
   

5.1. 

Vispārīgais brīdinājums “Smēķēšana nogalina –  atmetiet tagad!” 

sedz 50%  no virsmas, uz kuras tas uzdrukāts. Tas ir drukāts ar 

melnu krāsu Helvetica treknrakstā uz balta fona, izvietots tam 

paredzētās virsmas centrā. 

Likums; 

MK 306 

7.2.1., 

9., 

17. 

 

5.2. 

Informatīvs uzraksts: “Tabakas dūmos ir vairāk nekā 70 vielu, 
kas izraisa vēzi”. Tas sedz 50%  no virsmas, uz kuras tas 
uzdrukāts. Tas ir drukāts ar melnu krāsu Helvetica treknrakstā uz 

balta fona, izvietots tam paredzētās virsmas centrā. 

Likums; 

MK 306 

7.2.2., 

9., 

17. 

 

6. Uz bezdūmu tabakas izstrādājuma ir brīdinājums:     

6.1. “Šis tabakas izstrādājums kaitē Jūsu veselībai un rada atkarību”. Likums 7.3.  

6.2. 

Tas sedz 30%  no virsmas, uz kuras tas uzdrukāts. Tas ir izvietots 
uz divām lielākajām virsmām, paralēli galvenajam tekstam. Tas 

ir drukāts ar melnu krāsu Helvetica treknrakstā uz balta fona, 

izvietots tam paredzētās virsmas centrā. 

MK 306 

32., 

34., 

17. 
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7. 

Cigarešu iepakojuma vienībai ir taisnstūra paralēlskaldņa forma, 
un šī iepakojuma vienība ir izgatavota no kartona vai mīksta 

materiāla ar tādu atveri, ko pēc pirmās atvēršanas reizes nevar no 

jauna aizvērt vai noslēgt, izņemot atliecamu augšējo vāciņu un 
sānos piestiprinātu atvāžamu vāciņu. Paciņām ar atliecamu 

augšējo vāciņu un sānos piestiprinātu atvāžamu vāciņu tas ir 

piestiprināts tikai iepakojuma vienības aizmugurē. 

Likums 6.7.  

8. 
Tinamās tabakas iepakojuma vienībām ir taisnstūra 

paralēlskaldņa, cilindriska vai maisiņa forma. 
Likums 6.8.  

9. 

Uz cigarešu paciņām un tinamās tabakas taisnstūra paralēlskaldņa 
formas iepakojuma vienībām vispārīgais brīdinājums atrodas uz 

vienas iepakojuma vienības sānu virsmas apakšējās daļas, bet 

informatīvais uzraksts – uz otras sānu virsmas apakšējās daļas. 
Šie brīdinājumi par ietekmi uz veselību ir vismaz 20 milimetrus 

plati un ir izvietoti paralēli iepakojuma vienības vai ārējā 

iepakojuma sānu malai. 

MK 306 
10., 

17. 
 

10. 

Uz smēķēšanai paredzētā tabakas izstrādājuma iepakojuma 
vienības, kastītes ar sānos piestiprinātu atvāžamu vāciņu, kuru 

atverot kastītes sānu virsma tiek sadalīta divās daļās: 

   

10.1. Sānu virsma ir vismaz 16 milimetrus augsta. MK 306 11.  

10.2. 

Vispārīgo brīdinājumu drukā pilnībā uz sadalītās virsmas lielākās 
daļas un uz augšējās virsmas iekšējās daļas, kas ir redzama, 

iepakojumu atverot. 

MK 306 11.  

10.3. 
Informatīvo uzrakstu drukā uz pilnībā sadalītās virsmas lielākās 

daļas. 
MK 306 11.  

11. 

Uz tinamās tabakas iepakojuma vienības, kas veidota kā 
četrstūraina kabata ar pārloku, kas sedz atveri (salokāms maisiņš 

vai plakanas pamatnes maisiņš), vai kā maisiņš ar pamatni 

(stāvus nostatāms maisiņš), vispārīgais brīdinājums un 
informatīvais uzraksts drukāts uz virsmām, kur tie ir pilnībā 

redzami. 

MK 306 12.  

12. 
Uz tinamās tabakas iepakojuma vienības, kas veidota kā plakanas 

pamatnes maisiņš un salokāms maisiņš: 
   

12.1. 

Vispārīgais brīdinājums un informatīvais uzraksts drukāts uz 
divām virsmām, kas redzamas, pilnībā atverot iepakojuma 

vienību un izvietots attiecīgo virsmu augšējā malā. 

MK 306 
13.1., 

13.2. 
 

12.2. Vispārīgais brīdinājums drukāts uz augšējās virsmas. MK 306 13.3.  

13. 

Uz tinamās tabakas iepakojuma vienības, kas veidota kā 
salokāms maisiņš, kas veidots no polietilēna, polipropilēna vai 

laminēta materiāla: 

   

13.1. 

Informatīvais uzraksts ir izvietots uz virsmas, kas redzama, daļēji 
atlokot iepakojuma vienību, un ir izvietots to virsmu augšējā 

malā, uz kuras tas ir uzdrukāts. 

MK 306 
14.1., 

14.4. 
 

13.2. 

Vispārīgais brīdinājums ir izvietots uz apakšējās virsmas, kas 
redzama, pilnībā atverot iepakojuma vienību,  un ir izvietots to 

virsmu augšējā malā, uz kuras tas ir uzdrukāts. 

MK 306 
14.2., 

14.4. 
 

13.3. Pārloka iekšpuse, kas redzama, pilnībā atverot iepakojuma MK 306 14.3.  
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vienību, nav apdrukāta vai jebkādā citādā veidā izmantota. 

14. 
Uz tinamās tabakas iepakojuma vienības, kas veidota kā stāvus 

nostatāms maisiņš: 
   

14.1. 

Vispārīgais brīdinājums un informatīvais uzraksts izvietots uz 
pamatnes virsmām, kas redzamas, kad tabakas maisiņš ir nolikts 

guļus ar aizmuguri uz leju. 

MK 306 15.1.  

14.2. 
Vispārīgais brīdinājums drukāts uz virsmas, kas atrodas virs 

maisiņa pamatnes locījuma līnijas. 
MK 306 15.2.  

14.3. 
Informatīvais uzraksts drukāts uz virsmas, kas atrodas zem 

maisiņa locījuma līnijas. 
MK 306 15.3.  

15. 

Uz tinamās tabakas cilindriskas iepakojuma vienības, vispārīgais 
brīdinājums drukāts uz vāciņa ārējās virsmas, bet informatīvais 

uzraksts – uz vāciņa iekšējās virsmas. 

MK 306 16.  

16. 

Uz katras smēķēšanai paredzētā tabakas izstrādājuma iepakojuma 
vienības un jebkāda ārējā iepakojuma izvietots kombinētais 

brīdinājums, kurā ietverts  

viens no attēliem, kas sastāv no attiecīga krāsaina fotoattēla un 

tas nav apstrādāts izmantojot efektus, izstiepts vai sablīvēts, 

retušēts, apcirpts, utt., viens no rakstveida brīdinājumiem un 
sekojoša informācija par smēķēšanas atmešanu: „Lūdz palīdzību! 

67037333; www.spkc.gov.lv”. 

MK 306 

18.1., 

18.2., 

28. 

 

Likums 7.2.3. 

17. 

Rakstveida brīdinājums ir baltā krāsā uz melna fona, drukāts 
Neue Frutiger Condensed Bold šriftā,  pēc iespējas lielāks, 

vienāda izmēra burtiem,  ne mazākiem par 6 punktiem, līdzināts 

pa kreisi, vertikāli centrēts. 

MK 306 
26., 

29. 
 

18. 

Informācija par smēķēšanas atmešanu drukāta melnā krāsā uz 
silti dzeltena fona  Neue Frutiger Condensed Bold šriftā,  

līdzināta pa kreisi, vertikāli centrēta, burtu izmērs pēc iespējas 

lielāks, minimālais burtu izmērs 5 punkti. 

MK 306 

26., 

29. 1., 

29.2., 

29.4., 

29.5. 

  

19. 

Uz cigarešu iepakojuma vienībām kombinētā brīdinājuma 
augstums, ne mazāks par 44 milimetriem un  platums, ne mazāks 

par 52 milimetriem. 

MK 306 18.5.  

20. 

Viens un tas pats kombinētais brīdinājums ir izvietots gan uz 
iepakojuma vienības, gan ārējā iepakojuma priekšējās un 

aizmugurējās virsmas un sedz 65 % no katras virsmas. 

MK 306 18.3.  

21. 

Uz cilindriskiem iepakojumiem divi kombinētie brīdinājumi ir 
izvietoti vienādā attālumā viens no otra un katrs brīdinājums par 

ietekmi uz veselību sedz 65 % no izliektās virsmas attiecīgās 

puses. 

MK 306 18.3.  

22. 

Kombinētais brīdinājums atrodas iepakojuma vienības un 
jebkāda ārējā iepakojuma augšējā malā un ir izvietots tādā pašā 
virzienā kā jebkāda cita uz tās pašas iepakojuma virsmas esošā 

informācija. 

MK 306 18.4.  

23. 
Kombinētais brīdinājums izvietots stabiņveidā, ja tā augstums 

pārsniedz 70 % no platuma. 
MK 306 21.1.  
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24. 

Stabiņveida izkārtojumā fotoattēls novietots kombinētā 
brīdinājuma augšpusē aizņem 50 %, rakstveida brīdinājums un 

informācija par smēķēšanas atmešanu – zem fotoattēla  aizņem 

38 % un 12 % attiecīgi no kombinētā brīdinājuma virsmas 

laukuma, kas ir melnās apmales iekšpusē. 

MK 306 22.  

25. 
Kombinētais brīdinājums izvietots blakusizkārtojumā, ja tā 

augstums ir lielāks par 20 %, bet mazāks par 65 % no platuma. 
MK 306 21.2.  

26. 

Blakusizkārtojumā fotoattēls novietots kombinētā brīdinājuma 
kreisajā pusē aizņem 50 %, rakstveida brīdinājums – augšējā 
labajā pusē aizņem 40 %, informācija par smēķēšanas atmešanu – 

apakšējā labajā pusē aizņem 10 % no kombinētā brīdinājuma 

virsmas laukuma, kas ir melnās apmales iekšpusē. 

MK 306 23.  

27. 

Ja kombinētā brīdinājuma augstums ir 65 % no tā platuma vai 
vairāk, bet nepārsniedz 70 %, tas var būt izvietots stabiņveidā vai 

blakusizkārtojumā ar nosacījumu, ka visi kombinētā brīdinājuma 

elementi saglabājas pilnībā redzami un nav deformēti. 

MK 306 21.3.  

28. 

Kombinētais brīdinājums izvietots īpaši platā blakusizkārtojumā, 
ja tā augstums ir 20 % no platuma vai mazāks iepakojuma formas 

dēļ. 

MK 306 24.  

29. 

Īpaši platā blakusizkārtojumā fotoattēls aizņem 35 %, rakstveida 
brīdinājums 50 % un informācija par smēķēšanas atmešanu 15 % 

no virsmas laukuma melnās apmales iekšpusē. 

MK 306 24.  

30. 

Ja kombinēto brīdinājumu izvieto blakusizkārtojumā, apvērstajā 
stabiņveidā vai īpaši platā blakusizkārtojumā, laukumā, kas 

paredzēts informācijai par smēķēšanas atmešanu, starp minēto 

informāciju un fotoattēlu ir vienu milimetru plata melna līnija. 

MK 306 27.  

31. 
Kombinētā brīdinājuma izvietojums uz iepakojuma vienība ar 

atliecamu augšējo vāciņu: 
   

31.1. 

Ja apvērstā stabiņveida izkārtojumā fotoattēls iepakojuma 
atvēršanas brīdī tiek sadalīts, tad rakstveida brīdinājums izvietots 

kombinētā brīdinājuma augšpusē, aizņem vismaz 30% , zem 
rakstveida brīdinājuma informācija par smēķēšanas atmešanu, 

aizņem 10% - 12%, un fotoattēls aizņem vismaz 50% no 

kombinētā brīdinājuma virsmas laukuma melnās apmales 

iekšpusē. 

MK 306 
22., 

31.1. 
 

31.2. 

Ja apvērstā stabiņveida izkārtojumā rakstveida brīdinājums vai 
informācija par smēķēšanas atmešanu iepakojuma atvēršanas 
brīdī tiek sadalīta, tad rakstveida brīdinājums izvietots kombinētā 

brīdinājuma augšpusē, aizņem vismaz 30% , zem rakstveida 

brīdinājuma informāciju par smēķēšanas atmešanu, aizņem 
vismaz 10% - 12%, un fotoattēls aizņem vismaz 50% no 

kombinētā brīdinājuma virsmas laukuma  melnās apmales 

iekšpusē. 

MK 306 
22., 

31.1. 
 

32. 
Izmantots kombinētais brīdinājums no konkrētajam gadam 

paziņotā komplekta. 
MK 306 19.  

 


