APSTIPRINĀTS
ar SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” valdes
2018. gada 28. jūnija lēmumu Nr. V1/01-01/18/290

Smēķēšanas ierobežošanas kārtība
1. Iekšējais normatīvais akts „Smēķēšanas ierobežošanas kārtība” (turpmāk – Kārtība) ir
izstrādāts ar mērķi nodrošināt ārējos normatīvajos aktos noteiktos smēķēšanas ierobežojumus
Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk
– Slimnīca).
2. Slimnīcas telpās, tostarp uz balkoniem un terasēm, smēķēt ir aizliegts.
3. Slimnīcas teritorijā, izņemot Kārtības 4. punktā norādītajās vietās, smēķēt ir aizliegts.
4. Smēķēt atļauts Slimnīcas teritorijā tikai īpaši aprīkotās vietās:
4.1. stacionāros „Gaiļezers”, „Latvijas Onkoloģijas centrs” un Patoloģijas centrā –
skatīt 1. pielikumu;
4.2. stacionārā „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” – skatīt 2. pielikumu;
4.3. stacionārā „Biķernieki” – skatīt pielikumu 3. pielikumu;
4.4. stacionārā „Latvijas Infektoloģijas centrs” – skatīt 4. pielikumu.
5. Smēķēšanas vietām jābūt aprīkotām ar:
5.1. izsmēķiem paredzētu degt nespējīga materiāla tvertni;
5.2. informatīvām zīmēm par atļauju smēķēt un zīmi par smēķēšanas kaitīgumu:

6. Par Kārtības 2. un 4. punktu neievērošanu ziņot apsardzes darbiniekiem vai Darba
aizsardzības daļas darbiniekiem.
7. Slimnīcas darbiniekiem, ārpakalpojuma sniedzēja darbiniekiem, pacientiem, studentiem,
kas atrodas Slimnīcā vai tās teritorijā uz līguma pamata, pēc apsardzes darbinieku vai Darba
aizsardzības daļas darbinieku pieprasījuma ir pienākums sniegt paskaidrojumu par Kārtības
2. un 4. punktu pārkāpšanu brīvā formā vai izmantot paskaidrojuma veidlapu (skatīt
5. pielikumu).
8. Par Kārtības 2. un 4. punktu neievērošanu apsardzes darbinieki un Darba aizsardzības daļas
darbinieki ir tiesīgi:
8.1. aizrādīt pārkāpējam par Kārtības neievērošanu, informējot par Kārtības prasībām;
8.2. pieprasīt Kārtības 7. punktā minētajām personām rakstisku paskaidrojumu brīvā
formā vai izmantot paskaidrojuma veidlapu (skatīt 5. pielikumu). Apsardzes
darbiniekiem paskaidrojumi jāiesniedz Darba aizsardzības daļai. Ja pārkāpējs atsakās
rakstīt paskaidrojumu, apsardzes darbinieki informē Darba aizsardzības daļas
darbiniekus, Darba aizsardzības daļa par notikušo raksta ziņojumu valdei tālākai lietas
izskatīšana;
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8.3. informēt Valsts policiju, Rīgas pašvaldības policiju vai Stopiņu novada
pašvaldības policiju tālākai lietas izskatīšanai;
8.4. veikt pārkāpuma foto vai video fiksāciju, kas tiks nodota Valsts policijai, Rīgas
pašvaldības policijai vai Stopiņu novada pašvaldības policijai tālākai lietas
izskatīšanai.
9. Par Kārtības 2. un 4. punktu neievērošanu Darba aizsardzības daļas darbinieki papildus
Kārtības 8. punktam ir tiesīgi, saistībā ar:
9.1. Slimnīcas darbiniekiem:
9.1.1. veikt ārpuskārtas instruktāžu par Kārtības un ugunsdrošības normu
neievērošanu;
9.1.2. ziņot par notikušo Personāla daļai, lai tiktu piemērots disciplinārsods vai
izbeigtas darba tiesiskās attiecības.
9.2. ārpakalpojuma sniedzēja darbiniekiem:
9.2.1. ziņot ārpakalpojumu sniedzēja vadībai;
9.2.2. ziņot par notikušo Slimnīcas valdei un Iepirkumu un līgumu daļai, lai
tiktu piemērots līgumā noteiktais līgumsods 15,00 EUR apmērā par kārtības
neievērošanu vai lauzts līgums ar ārpakalpojumu sniedzēju.
9.3. pacientiem – ziņot par notikušo stacionāra galvenajam ārstam, lai tiktu izskatīts
jautājums par ārstniecības līguma pārtraukšanu;
9.4. studentiem – ziņot mācību iestādei.
10. Slimnīcas telpu nomnieks ir atbildīgs par Kārtības ievērošanu iznomātajās telpās. Par
Kārtības neievērošanu Slimnīca piemēro telpu nomniekam līgumsodu atbilstoši noslēgtajam
telpu nomas līgumam apmērā, kāds noteikts Slimnīcas iekšējā normatīvajā aktā „ SIA „Rīgas
Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Telpu iznomāšanas finanšu nosacījumi”.
11. Kārtības spēkā esamības laikā ir jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti,
it īpaši Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un
to šķidrumu aprites likums, Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238
„Ugunsdrošības noteikumi”, Ministru kabineta 2017. gada 16. maija noteikumiem Nr. 260
„Noteikumi par kārtību, kādā izvietojami informatīvie uzraksti vai simboli par smēķēšanas
aizliegumu vai atļauju smēķēt, kā arī par uzrakstu un simbolu paraugiem”, Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodekss.
12. Kārtības kontroli kopumā nodrošina Administratīvais direktors un Darba aizsardzības
daļas vadītājs atbilstoši savai kompetencei.
Sagatavotājs:
Administratīvā direktore
I.Akmentiņa, 6704 1056
iveta.akmentina@aslimnica.lv
Darba aizsardzības daļas vadītāja
I.Rutkovska, 6730 3167
irina.rutkovska@aslimnica.lv
Iepirkumu un līgumu daļas juriste
L.Šāberte, 6704 2305
laura.saberte@aslimnica.lv

Saskaņots elektroniski DVS „Namejs”
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