VALSTS POLICIJAS ŠAUJAMIEROČU UN MUNĪCIJAS
KLASIFICĒŠANAS KOMISIJAS SĒDES
PROTOKOLS Nr.5
Rīgā

2021.gada 05. novembrī

plkst.09:00

Valsts policijas Šaujamieroču un munīcijas klasificēšanas komisijas (turpmāk –
Komisija) sanāksme notiek attālināti.
Sēdi vada pulkvežleitnants Andris Melkers, Valsts policijas Galvenās
kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Licencēšanas
un atļauju sistēmas biroja priekšnieka vietnieks.
Sēdē piedalās šādi Komisijas locekļi:
majors Jānis Brūvers, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes
Kārtības policijas pārvaldes Atļauju sistēmas nodaļas galvenais inspektors;
majors Jānis Lasmanis, Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes
Ekspertīžu biroja Ieroču un trasoloģisko ekspertīžu nodaļas vecākais eksperts;
kapteinis Ēriks Eleds, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas
pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Licencēšanas un atļauju
sistēmas biroja inspektors.
Sēdi protokolē kapteinis Ēriks Eleds, Valsts policijas Galvenās kārtības
policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Licencēšanas un
atļauju sistēmas biroja inspektors.
Dienas kārtībā ir šādu jautājumu izskatīšana:
1. Jautājuma izskatīšana par šaujamieroča Colt King Cobra 4,25”
klasificēšanu.
2021. gada 6. oktobrī juridiska persona SIA “Strēlnieks-A” (turpmāk –
iesniedzējs) iesniedza iesniegumu (Valsts policijas reģ. Nr. 20/251013) ar
lūgumu klasificēt šaujamieroči Colt King Cobra ar kalibru .357 Magnum un
stobra garumu 4,25”.
Komisija, izvērtējot iesniedzēja iesniegumā un internetā pieejamo
informāciju1, konstatē, ka šaujamieroci Colt King Cobra 4.25” (4.1/4”) kā
atkārtotas darbības revolveri ar sešu patronu cilindru, stobra garumu 107,95 mm
un kalibru .375 Magnum ražo ieroču ražotājs Colt's Manufacturing Company
LLC.
Komisija konstatē, ka ieroču ražotāja Colt's Manufacturing Company
LLC izgatavotais šaujamierocis Colt King Cobra 4.25” (4.1/4”) ir atkārtotas
darbības īsstobra–vītņstobra šaujamierocis, saskaņā ar Ieroču aprites likumu
(turpmāk - Likums) 1. panta 20. punktu šaujamierocis ir uzskatāms par īsstobra
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šaujamieroci, ja tā stobra garums nepārsniedz 300 milimetrus vai kura kopējais
garums nepārsniedz 600 milimetrus.
Komisija norāda, ka šaujamierocis Colt King Cobra 4.25” (4.1/4”) atbilst
B1 kategorijai. Saskaņā ar Likuma 5. panta trešās daļas 1. punktā noteikto par B
kategorijas 1. apakšgrupas ieročiem uzskata atkārtotas darbības īsstobra
šaujamieročus.
Komisija konstatē, ka Valsts policijas klasificēto šaujamieroču sarakstā ir
atrodami ieraksti par šaujamieročiem Colt King Cobra 2,5” Stainless un Colt
King Cobra 4” ar stobra garumiem 64 un 102 mm. Tie ir klasificēti kā atkārtotas
darbības īsstobra–vītņstobra B1 kategorijas revolveri sporta un pašaizsardzības
lietojumam ar kalibriem .357 (9x33 R., 357 S&W Magnum, Remington
Magnum, RM) un .38 Special (9x29 R. .38 S&W Colt Special) un revolveru
cilindra ietilpību 6 patronas.
Komisija uzskata, ka ir lietderīgi papildināt jau klasificēta šaujamieroča
Colt King Cobra 4” klasifikatora ierakstu ar norādi, ka šaujamierocis pieejams
modifikācijā ar nosaukumu Colt King Cobra 4.25 (4.1/4)” un stobra garumu
107,95 mm.
Komisija, izvērtējot minētos šaujamieročus, norāda, ka Latvijā tie var būt
izmantojami sporta un pašaizsardzības vajadzībām.
Komisija, izvērtējot informāciju par šaujamieroci, to būtiskām
sastāvdaļām, kā arī ņemot vērā iesniegumam pievienoto un ražotāja interneta
vietnē ievietoto informāciju, ar četrām balsīm par, pret un atturas nav
NOLĒMA :
1. Papildināt jau klasificēta šaujamieroča Colt King Cobra 4” klasifikatora
ierakstu ar norādi, ka šaujamierocis pieejams modifikācijā ar nosaukumu Colt
King Cobra 4.25 (4.1/4)” un stobra garumu 107,95 mm, nosakot šai
modifikācijai pašaizsardzības un sporta lietojumu.
2. Papildināt Valsts policijas klasificēto šaujamieroču sarakstu atbilstoši
šā lēmuma 1. punktam.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu lēmums
stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 70. panta otro daļu, Paziņošanas likuma 11. panta trešo un piekto
daļu lēmums uzskatāms par paziņotu nākamajā darba dienā pēc tā publiskās
paziņošanas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta pirmo daļu,
77. panta pirmo daļu, un 79. panta pirmo daļu šo nolēmumu var apstrīdēt Valsts
policijas priekšniekam viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas,
iesniedzot rakstveida iesniegumu Valsts policijā (Čiekurkalna 1.līnija 1 k-4,
Rīgā, LV-1026; e-pasts: pasts@vp.gov.lv).
2. Jautājuma izskatīšana par
pusautomātiska
šaujamieroča Fabarm EURO S klasificēšanu.

gludstobra

2021. gada 18. oktobrī fiziska persona Ansis Tračums (turpmāk iesniedzējs) iesniedza iesniegumu (Valsts policijas reģ. Nr. 20/262622) Komisijā

ar lūgumu klasificēt pusautomātisku gludstobra šaujamieroci Fabarm Euro S ar
kalibru 12/76 medību lietojumam.
Komisija, izvērtējot iesniedzēja iesniegumā un internetā pieejamo
informāciju par minēto šaujamieroci, konstatēja2, ka šos šaujamieročus kā
pusautomātiskas darbības gludstobra šaujamieročus ar kalibru 12. un
patrontelpas garumu 76 mm (12/76), stobru garumu 710 mm un patronu
ietilpību 2+1 patronas ražoja ieroču ražotājs Fabarm.
Komisija konstatē, ka šaujamierocis Fabarm Euro S ir pusautomātiskas
darbības garstobra–gludstobra šaujamierocis, saskaņā ar Likuma 1. panta 8.
punktu šaujamierocis ir uzskatāms par garstobra šaujamieroci, ja tā stobra
garums pārsniedz 300 milimetrus vai kura kopējais garums pārsniedz 600
milimetrus. Komisija norāda, ka šaujamierocis Fabarm Euro S atbilst C3
kategorijai. Saskaņā ar Likuma 5. panta piektās daļas 3. punktā noteikto par C
kategorijas 3. apakšgrupas ieročiem tiek uzskatīti pusautomātiskie garstobra
šaujamieroči, izņemot šā panta otrajā un trešajā daļā minētos šaujamieročus.
Komisija, izvērtējot minētos šaujamieročus, norāda, ka Latvijā tie var būt
izmantojami medību lietojumam.
Komisija, izvērtējot informāciju par šaujamieroci, to būtiskām
sastāvdaļām, kā arī ņemot vērā iesniegumam pievienoto un ražotāja interneta
vietnē ievietoto informāciju, ar četrām balsīm par, pret un atturas nav
NOLĒMA :
1. Klasificēt šaujamieroci Fabarm Euro S kā pusautomātiskas darbības
garstobra – gludstobra šaujamieroci ar kalibru 12. un patrontelpas garumu 76
mm (12/76), stobru garumu 710 mm un patronu ietilpību 2+1 patrona kā C3
kategorijas šaujamieroci, nosakot tam medību lietojumu.
2. Papildināt Valsts policijas klasificēto šaujamieroču sarakstu atbilstoši
šā lēmuma 1. punktam.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu lēmums
stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 70. panta otro daļu, Paziņošanas likuma 11. panta trešo un piekto
daļu lēmums uzskatāms par paziņotu nākamajā darba dienā pēc tā publiskās
paziņošanas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta pirmo daļu,
77. panta pirmo daļu, un 79. panta pirmo daļu šo nolēmumu var apstrīdēt Valsts
policijas priekšniekam viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas,
iesniedzot rakstveida iesniegumu Valsts policijā (Čiekurkalna 1.līnija 1 k-4,
Rīgā, LV-1026; e-pasts: pasts@vp.gov.lv).
3. Jautājuma izskatīšana par
atkārtotas darbības vītņstobra
šaujamieroča Remington Model 700BDL “CUSTOM DELUXE”
klasificēšanu.
2021. gada 28. oktobrī fiziska persona Reinis Savickis (turpmāk 2
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iesniedzējs) iesniedza iesniegumu (Valsts policijas reģ. Nr. 20/272814) Komisijā
ar lūgumu klasificēt atkārtotas darbības vītņstobra šaujamieroci Remington
Model 700BDL “CUSTOM DELUXE” ar kalibru .30-06 springfield medību
lietojumam.
Komisija, izvērtējot iesniedzēja iesniegumā un internetā pieejamo
informāciju par minēto šaujamieroci, konstatēja3, ka šos šaujamieročus kā
atkārtotas darbības vītņstobra šaujamieročus ar kalibriem .243Win., .270Win.,
.30-06Springfield., 7mm Remington Mag., magazīnu ietilpību 3 un 4 patronas,
stobru garumiem 558.8 mm (22”) un 609.6 mm (24”) ražo ieroču ražotājs
Remington.
Komisija konstatē, ka šaujamierocis Remington Model 700BDL
“CUSTOM DELUXE” ir atkārtotas darbības garstobra–vītņstobra
šaujamierocis, saskaņā ar Likuma 1. panta 8. punktu šaujamierocis ir uzskatāms
par garstobra šaujamieroci, ja tā stobra garums pārsniedz 300 milimetrus vai
kura kopējais garums pārsniedz 600 milimetrus. Komisija norāda, ka
šaujamierocis Remington Model 700BDL “CUSTOM DELUXE” atbilst C1
kategorijai. Saskaņā ar Likuma 5. panta piektās daļas 1. punktā noteikto par C
kategorijas 1. apakšgrupas ieročiem uzskata atkārtotas darbības garstobra
šaujamieročus, izņemot šā panta trešās daļas 7. punktā minētos šaujamieročus.
Komisija, izvērtējot minētos šaujamieročus, norāda, ka Latvijā tie var būt
izmantojami medību lietojumam.
Komisija, izvērtējot informāciju par šaujamieroci, to būtiskām
sastāvdaļām, kā arī ņemot vērā iesniegumam pievienoto un ražotāja interneta
vietnē ievietoto informāciju, ar četrām balsīm par, pret un atturas nav
NOLĒMA :
1. Klasificēt šaujamieroci Remington Model 700BDL “CUSTOM
DELUXE” kā atkārtotas darbības vītņstobra šaujamieroci ar kalibriem
.243Win., .270Win., .30-06Springfield., 7mm Remington Mag., magazīnu
ietilpību 3 un 4 patronas, stobru garumiem 558.8 mm (22”) un 609.6 mm (24”)
kā C1 kategorijas šaujamieroci, nosakot tam medību lietojumu.
2.Papildināt Valsts policijas klasificēto šaujamieroču sarakstu atbilstoši šā
lēmuma 1. punktam.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu lēmums
stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 70. panta otro daļu, Paziņošanas likuma 11. panta trešo un piekto
daļu lēmums uzskatāms par paziņotu nākamajā darba dienā pēc tā publiskās
paziņošanas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta pirmo daļu,
77. panta pirmo daļu, un 79. panta pirmo daļu šo nolēmumu var apstrīdēt Valsts
policijas priekšniekam viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas,
iesniedzot rakstveida iesniegumu Valsts policijā (Čiekurkalna 1.līnija 1 k-4,
Rīgā, LV-1026; e-pasts: pasts@vp.gov.lv).
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un

4. Jautājuma izskatīšana par vītņstobra šaujamieroča Benelli Lupo
klasificēšanu.
2021. gada 26. oktobrī juridiska persona SIA “Purnavu muiža” (turpmāk
– iesniedzējs) iesniedza iesniegumu (Valsts policijas reģ. Nr. 20/269939) ar
lūgumu klasificēta šaujamieroci Benelli Lupo ar kalibriem .30-06, .300
WinMag., .270Win., 6,5Creedmoor, .308Win., .243Win., magazīnu ietilpību 5
patronas, kalibram .300WinMag. 4 patronas un stobra garumiem 560 mm un
610 mm medību un sporta lietojumam.
Komisija, izvērtējot iesniedzēja iesniegumā un internetā pieejamo
informāciju par minēto šaujamieroci, konstatēja4, ka šos šaujamieročus kā
atkārtotas darbības vītņstobra šaujamieročus izgatavo ieroču ražotājs Benelli.
Tie pieejami ar kalibriem .30-06, .300 WinMag., .270Win., 6,5Creedmoor,
.308Win., .243Win., magazīnu ietilpību 5 patronas, bet kalibram .300WinMag. –
4 patronas, un stobra garumiem 560 mm un 610 mm. Saskaņā ar Likuma 1.
panta 8. punktu šaujamierocis ir uzskatāms par garstobra šaujamieroci, ja tā
stobra garums pārsniedz 300 milimetrus vai kura kopējais garums pārsniedz 600
milimetrus. Komisija norāda, ka šaujamierocis Benelli Lupo atbilst C1
kategorijai. Saskaņā ar Likuma 5. panta piektās daļas 1. punktā noteikto par C
kategorijas 1. apakšgrupas ieročiem uzskata atkārtotas darbības garstobra
šaujamieročus, izņemot šā panta trešās daļas 7. punktā minētos šaujamieročus.
Komisija konstatē, ka ražotājs piedāvā aprīkot šaujamieroci ar tā stobra
galā rūpnieciski uzgrieztu vītni liesmu slāpētāja, stobra bremzes vai šāvienu
trokšņu slāpētāja (klusinātāja) uzstādīšanai. Saskaņā ar Likuma 8. panta 7.
punktu medībām var tikt paredzēti šāviena trokšņa slāpētāji (klusinātāji)
medībām klasificētiem garstobra šaujamieročiem un ar tiem aprīkoti medībām
klasificēti garstobra šaujamieroči, izņemot šāviena trokšņa slāpētājus
(klusinātājus) garstobra–vītņstobra šaujamieročiem ar kalibru līdz 5,6
milimetriem, kuriem tiek izmantota munīcija ar apmales kapselēm, kā arī tad, ja
šāviena izdarīšanai tiek izmantota munīcija ar samazinātu šaujampulvera
daudzumu.
Papildus Komisija norāda, ka saskaņā ar Likuma 13. panta otrās daļas 6.
punktu fiziskajām un juridiskajām personām ir aizliegts izgatavot, iegādāties,
glabāt, nēsāt, realizēt, izmantot un pielietot liesmu slāpētājus, kā arī ar tiem
aprīkotus šaujamieročus.
Komisija, izvērtējot minētos šaujamieročus, norāda, ka Latvijā tie var būt
izmantojami medību un sporta lietojumam.
Komisija, izvērtējot informāciju par šaujamieroci, to būtiskām
sastāvdaļām, kā arī ņemot vērā iesniegumam pievienoto un ražotāja interneta
vietnē ievietoto informāciju, ar četrām balsīm par, pret un atturas nav
NOLĒMA :
1. Klasificēt šaujamieroci Benelli Lupo ar kalibriem .30-06, .300
4
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WinMag., .270Win., 6,5Creedmoor, .308Win., .243Win., magazīnu ietilpību 5
patronas, bet kalibram .300WinMag. – 4 patronas, un stobra garumiem 560 mm
un 610 mm kā C1 kategorijas šaujamieroci nosakot tam medību un sporta
lietojumu.,
2. Papildināt Valsts policijas klasificēto šaujamieroču sarakstu atbilstoši
šā lēmuma 1. punktam.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu lēmums
stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 70. panta otro daļu, Paziņošanas likuma 11. panta trešo un piekto
daļu lēmums uzskatāms par paziņotu nākamajā darba dienā pēc tā publiskās
paziņošanas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta pirmo daļu,
77. panta pirmo daļu, un 79. panta pirmo daļu šo nolēmumu var apstrīdēt Valsts
policijas priekšniekam viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas,
iesniedzot rakstveida iesniegumu Valsts policijā (Čiekurkalna 1.līnija 1 k-4,
Rīgā, LV-1026; e-pasts: pasts@vp.gov.lv).
5. Jautājuma izskatīšana par
šaujamieroča PAR MK3 klasificēšanu.

pusautomātiska

vītņstobra

2021. gada 21. oktobrī fiziska persona Jura Gross (turpmāk - iesniedzējs)
iesniedza iesniegumu (Valsts policijas reģ. Nr. 20/266023) Komisijā ar lūgumu
klasificēt pusautomātisku vītņstobra šaujamieroci PAR MK3 ar kalibru .223
Remington (5.56x45mm) medību lietojumam.
Komisija, izvērtējot iesniedzēja iesniegumā un internetā pieejamo
informāciju par minēto šaujamieroci, konstatēja5, ka šos šaujamieročus kā
pusautomātiskas darbības vītņstobra šaujamieroči ar kalibru .223 Remington
(5.56x45mm), stobru garumiem 266,7 mm, 317,5 mm, 368,3 mm, 425,5 mm,
457,2 mm, kopējiem garumiem 685 mm, 735 mm, 786 mm, 843 mm, 875 mm
un magazīnām ar patronu ietilpību 5, 10, 20, 30 patronas ražo ieroču ražotājs Pro
arms Armory.
Komisija konstatē, ka šaujamierocis PAR MK3 ir atrodams Valsts
policijas klasificēto šaujamieroču sarakstā, kurā tas iekļauts kā B9 kategorijas
šaujamierocis ar kalibriem .223 Remington / 5,56 x 45mm NATO, 7,62 x
39mm, 9mm Luger, .300 AAC Blackout (pro HyperSonic střelivo), 6,8mm Rem
SPC, 6,5mm Grendel, stobru garumiem 317,5 mm, 368,3 mm, 425,5 mm un
magazīnām ar patronu ietilpību 5, 10, 20, 30 patronas. Tam noteikts sporta
lietojums.
Komisija, izvērtējot Valsts policijas klasificēto šaujamieroču saraksta
ierakstu, konstatē, ka tajā ir atspoguļotas šaujamieroča PAR MK3 magazīnas ar
20 un 30 patronu ietilpību, kas neatbilst šaujamierocim piešķirtajai B9
kategorijai, saskaņā ar Likuma 5. panta trešās daļas 9. punktu par B kategorijas
9. apakšgrupas šaujamieročiem tiek uzskatīti pusautomātiskie šaujamieroči, kuri
nav militārie šaujamieroči, bet izskatās kā automātiskie šaujamieroči un kuri nav
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iekļauti Likuma 5. panta otrās daļas 6., 7. vai 8. punktā.
Komisija izvērtējot šaujamieroci PAR MK3 norāda, ka Latvijā tie var būt
izmantojami medību lietojumam, ja tiek izmantota magazīna, kuras ietilpība nav
lielāka kā 10 patronas.
Komisija, izvērtējot informāciju par šaujamieroci, to būtiskām
sastāvdaļām, kā arī ņemot vērā iesniegumam pievienoto un ražotāja interneta
vietnē ievietoto informāciju, ar četrām balsīm par, pret un atturas nav
NOLĒMA :
1. Papildināt Valsts policijas klasificēto šaujamieroču sarakstā atrodamo
šaujamieroča PAR MK3 ierakstu, norādot, ka Latvijā tie var būt izmantojami
medību lietojumam.
2. Dzēst Valsts policijas klasificēto šaujamieroču sarakstā atrodamajā
šaujamieroča PAR MK3 ierakstā esošās norādes uz tam pieejamām magazīnām
ar ietilpību 20 un 30 patronas.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu lēmums
stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 70. panta otro daļu, Paziņošanas likuma 11. panta trešo un piekto
daļu lēmums uzskatāms par paziņotu nākamajā darba dienā pēc tā publiskās
paziņošanas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta pirmo daļu,
77. panta pirmo daļu, un 79. panta pirmo daļu šo nolēmumu var apstrīdēt Valsts
policijas priekšniekam viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas,
iesniedzot rakstveida iesniegumu Valsts policijā (Čiekurkalna 1.līnija 1 k-4,
Rīgā, LV-1026; e-pasts: pasts@vp.gov.lv).
Sēdi slēdz plkst. 10.00.
Komisijas locekļi:
V.Uzvārds
J.Brūvers
J.Lasmanis
Ē.Eleds

Komisijas
priekšsēdētājs

Paraksts
Parakstīts ar elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
Parakstīts ar elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
Parakstīts ar elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

A.Melkers

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

