
ELEKTRONISKO SMĒĶĒŠANAS IERĪČU UZPILDES MEHĀNISMI 
(DROŠĪBAS PRASĪBAS) 

 

TVĒRUMS 

Tehniskās prasības ar uzpildes tvertni uzpildāmu elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes 
mehānismiem 

 

LATVIJAS LIKUMDOŠANA 

Ministru kabineta noteikumi Nr.441 "Elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes mehānisma 
tehniskie standarti" 

 

IEPRIEKŠĒJA ATĻAUJA 

Elektronisko cigarešu un to uzpildes flakonu tirdzniecības uzsākšanai nepieciešama iepriekšēja 
atļauja. 

Komersants, kurš nodarbojas ar elektronisko cigarešu un uzpildes konteineru tirdzniecību, par 
šādu produktu pārdošanas uzsākšanu informē Veselības inspekciju. 

Kārtību, kādā komersants pirms elektronisko cigarešu un to uzpildes flakonu tirdzniecības 
uzsākšanas ziņo par to Veselības inspekcijai, nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.593 "Kārtība, 
kādā komersants paziņo par elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu 
tirdzniecības uzsākšanu". 

Atbildīgā iestāde par tirdzniecības uzsākšanas iepriekšēju atļauju ir Veselības inspekcija 
tālr.: +371 67081600 
e-pasts: vi@vi.gov.lv 

 

KONTAKTI 

PAR NOTEIKUMIEM ATBILDĪGĀ IESTĀDE 

Latvijas Republikas Veselības ministrija 
Mājaslapas adrese: www.vm.gov.lv 
Tālr.: +371 67876000 

TIRGUS UZRAUDZĪBAS IESTĀDE 

Veselības inspekcija 
Mājaslapas adrese: www.vi.gov.lv 
Tālr.: +371 67081600 
E-pasts: vi@vi.gov.lv   
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Attiecībā uz neatbilstošas reklāmas kontroli: 

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 
Mājaslapas adrese: www.ptac.gov.lv  
Tālr.: +371 65452554 
E-pasts pasts@ptac.gov.lv 

Attiecībā uz smēķēšanas aizliegumiem: 

Valsts policija 
Mājaslapas adrese: www.vp.gov.lv 
Tālr.: +371 67075212 
E-pasts: pasts@vp.gov.lv  

 

GALVENĀS PRASĪBAS TIRGUS DALĪBNIEKIEM 

Elektroniskās smēķēšanas ierīces uzpildes mehānismam jāatbilst vienam no šādiem 
nosacījumiem: 

1) uzpildes mehānismam izmanto uzpildes tvertni, kas sastāv no droši piestiprināta vismaz 
9 milimetrus gara uzgaļa, kurš ir viegli ievietojams attiecīgās uzpildāmās elektroniskās smēķēšanas 
ierīces rezervuāra atverē un ir šaurāks nekā attiecīgā rezervuāra atvere, un plūsmas regulēšanas 
mehānisma, kas, novietots vertikālā stāvoklī un pakļauts atmosfēras spiedienam 20° C (±5° C) 
temperatūrā, ļauj izplūst ne vairāk kā 20 nikotīnu saturoša vai nikotīnu nesaturoša šķidruma 
pilieniem minūtē; 

2) uzpildes mehānisms darbojas ar speciālu savienojuma sistēmu (doksistēmu), kas nikotīnu 
saturošam vai nikotīnu nesaturošam šķidrumam no uzpildes tvertnes ļauj izplūst uzpildāmās 
elektroniskās smēķēšanas ierīces rezervuārā tikai tad, kad uzpildes tvertne ir savienota ar 
uzpildāmo elektronisko smēķēšanas ierīci. 

Lietošanas instrukcijai jāatbilst šādiem nosacījumiem: 

1) pievienotajā lietošanas instrukcijā ar shematiskiem attēliem norāda uzpildes tvertnes uzgaļa 
platumu vai rezervuāra atveres platumu; 

2) ja uzpildāmās elektroniskās smēķēšanas ierīces uzpildes mehānisms darbojas ar speciālu 
savienojuma sistēmu (doksistēmu), pievienotajā lietošanas instrukcijā ar shematiskiem attēliem 
norāda speciālās savienojuma sistēmas (doksistēmas) veidus, ar kuriem ir saderīga attiecīgā ierīce 
un uzpildes tvertne. 

 

TIRDZNIECĪBAS VIETU REĢISTRĒŠANA 

Atbildīgā iestāde par tirdzniecības vietu reģistrēšanu ir Valsts ieņēmumu dienests 
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