VALSTS POLICIJAS ŠAUJAMIEROČU UN MUNĪCIJAS
KLASIFICĒŠANAS KOMISIJAS SĒDES
PROTOKOLS Nr.2
Rīgā

2022.gada 07. janvārī

plkst. 08.00

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 CZ 600 un tā modifikāciju CZ
600 Alpha, CZ 600 Range, CZ 600 Trail, CZ 600 Lux, CZ 600 Ergo
klasificēšanu.
2021. gada 21. decembrī ieroču komersants SIA “IEROČI” iesniedza
Komisijā iesniegumus (Valsts policijas reģ. Nr. CA/11016) ar lūgumu klasificēt
šaujamieroča CZ 600 modifikācijas CZ 600 Alpha, CZ 600 Range, CZ 600
Trail, CZ 600 Lux, CZ 600 Ergo sporta un medību lietojumam.
Komisija, izvērtējot iesniegto un internetā pieejamo informāciju par
minēto šaujamieroci, konstatēja1, ka to kā atkārtotas darbības garstobra —
vītņstobra šaujamieroci ražo ieroču komersants “CZ” (turpmāk – ražotājs).
Komisijai iesniegtās šaujamieroču modifikācijas tiek ražotas ar šādiem
tehniskajiem parametriem:
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Ieroča modeļa Ieroča kopējais Stobra
nosaukums
garums (mm)
garums
CZ
ALPHA

600 1096 mm
943 mm
1020 mm
1071 mm
1122 mm
1033 mm
1135 mm

223 Rem.
308 Win.
6,5 Creedmoor
6mm Creedmoor
6,5 PRC
30-06 Spring.
8x57 IS
300 Win.Mag.
CZ
600 1113 mm
610 mm 223 Rem.
RANGE
1140 mm
660 mm 308 Win.
1190 mm
6,5 Creedmoor
1203 mm
6mm Creedmoor
6,5 PRC
300 Win.Mag.
CZ 600 TRAIL No 690 mm līdz 412 mm 223 Rem.
890 mm (ierocis
7,62x39 mm
ar teleskopisko
laidi)
CZ 600 LUX

997 mm
1040 mm
1053 mm
1155 mm

610 mm
457 mm
508 mm
559 mm

Ieroča kalibrs

Magazīnas
ietilpība
5 un 3
patronas

5 un 3
patronas

10 patronas

508 mm 223 Rem.
5 un 3
610 mm 308 Win.
patronas
30-06 Spring.
8x57 IS
300 Win.Mag.
CZ 600 ERGO 1013 mm
508 mm 223 Rem.
5 un 3
1038 mm
559 mm 308 Win.
patronas
1089 mm
610 mm 6,5 Creedmoor
1052 mm
30-06 Spring.
1154 mm
8x57 IS
300 Win.Mag.
Komisija konstatē, ka ražotājs šīs šaujamieroča modifikācijas piedāvā ar
stobra galā rūpnieciski uzgrieztu vītni stobra bremzes, liesmu slāpētāja vai
šāvienu trokšņu slāpētāja (klusinātāja) uzstādīšanai.
Komisija norāda, ka saskaņā ar Ieroču aprites likuma (turpmāk – Likums)
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. Savukārt 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.
Komisija, izvērtējot ražotāja izgatavoto šaujamieroci CZ 600 un tā
modifikācijas CZ 600 Alpha, CZ 600 Range, CZ 600 Trail, CZ 600 Lux, CZ 600
Ergo konstatē, ka tas 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. Tas atbilst C1 kategorijai. Saskaņā ar Likuma
5. panta piektās daļas 1. punktā noteikto par C kategorijas 1. apakšgrupas
ieročiem tiek uzskatīti atkārtotas darbības garstobra šaujamieroči, izņemot šā
panta trešās daļas 7. punktā minētos šaujamieročus.
Komisija, izvērtējot minētos šaujamieročus norāda, ka Latvijā tie var būt
izmantojami sporta un medību lietojumam.
Komisija, izvērtējot informāciju par šaujamieroci CZ 600 un tā
modifikācijām CZ 600 Alpha, CZ 600 Range, CZ 600 Trail, CZ 600 Lux, CZ
600 Ergo, 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. Kalsificēt šaujamieroci CZ 600 un tā modifikācijuas CZ 600 Alpha, CZ
600 Range, CZ 600 Trail, CZ 600 Lux, CZ 600 Ergo, norādot modifikāciju
pieejamos stobru garumus un magazīnu ietilpības kā atkārtotas darbības
garstobra – vītņstobra, C1 kategorijas šaujamieroci, nosakot tam sporta un
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).
2. Jautājuma izskatīšana par šaujamieroča HS-9 modifikāciju
HS-9 3.0 G2, HS-9 4.0 G2 un HS-9 5.0 G2 klasificēšanu.
2021. gada 20. decembrī ieroču komersants SIA “Strēlnieks - A”
iesniedza Komisijā iesniegumus (Valsts policijas reģ. Nr. CA/10384 ar lūgumu
klasificēt šaujamieroča HS-9 modifikācijas HS-9 3.0 G2, HS-9 4.0 G2 un HS-9
5.0 G2 sporta un pašaizsardzības lietojumam.

Komisija, izvērtējot iesniegto un internetā pieejamo informāciju par
minēto šaujamieroci, konstatēja2, ka to kā pusautomātiskas darbības īsstobra —
vītņstobra šaujamieroci ražo ieroču komersants “HS” (turpmāk – ražotājs).
Komisijai iesniegtās šaujamieroču modifikācijas tiek izgatavotas ar
šādiem tehniskajiem parametriem:
Ieroča modeļa Ieroča kopējais Ieroča
Ieroča kalibrs Magazīnas
nosaukums
garums (mm)
stobra
ietilpība
garums
(mm)
HS-9 3.0 G2

157 mm

80,5 mm

9×19 mm

13 un 16
patronas
HS-9 4.0 G2
180,5 mm
103,5 mm 9×19 mm
16 un 17
patronas
HS-9 5.0 G2
203,5 mm
127 mm
9×19 mm
16 patronas
Komisija norāda ka saskaņā ar Ieroču aprites likuma (turpmāk – Likums)
1. panta 20. punktu šaujamierocis ir uzskatāms par īsstobra šaujamieroci ja tā
stobra garums nepārsniedz 300 milimetrus vai kura kopējais garums nepārsniedz
600 milimetrus.
Komisija norāda, ka šaujamierocis HS-9 modifikācijās HS-9 3.0 G2, HS9 4.0 G2 un HS-9 5.0 G2 atbilst B5 kategorijai. Saskaņā Likuma 5. panta trešās
daļas 5. punktā noteikto par B kategorijas 5. apakšgrupas ieročiem uzskatāmi
pusautomātiskie īsstobra šaujamieroči, kuri nav minēti Likuma 5. panta otrās
daļas 7. punkta "a" apakšpunktā. Saskaņā ar Likuma 7. panta pirmās daļas
1.punktu pašaizsardzībai ir izmantojami B5 kategorijas šaujamieroči, kuru
kalibrs nav lielāks par deviņiem milimetriem.
Komisija, izvērtējot minēto šaujamieroci, norāda, ka Latvijā tie var būt
izmantojami sporta un pašaizsardzības lietojumam.
Komisija, izvērtējot informāciju par šaujamieroča HS-9
modifikācijām HS-9 3.0 G2, HS-9 4.0 G2 un HS-9 5.0 G2, 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 ražotāja pusautomātiskas darbības īsstobra – vītņstobra
šaujamieroča HS-9 modifikācijas HS-9 3.0 G2, HS-9 4.0 G2 un HS-9 5.0 G2 ar
kalibru 9x19 mm, stobru garumiem 80,5, 103,5 un 127 mm un tām paredzētajām
13, 16, un 17 patronu magazīnām kā B5 kategorijas šaujamieročus nosakot tiem
sporta un pašaizsardzības lietojumu.
2.Papildināt Valsts policijas klasificēto šaujamieroču sarakstu atbilstoši šī
lēmuma 1.punktam.
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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 šaujamieroča SF19 modifikāciju
SF19 3.8, SF19 3.5 un SF19 5.25 klasificēšanu.
2021. gada 20. decembrī ieroču komersants SIA “Strēlnieks - A”
iesniedza Komisijā iesniegumus (Valsts policijas reģ. Nr. CA/10384 ar lūgumu
klasificēt šaujamieroča SF19 modifikāciju SF19 3.8, SF19 3.5 un SF19 5.25
sporta un pašaizsardzības lietojumam.
Komisija, izvērtējot iesniegto un internetā pieejamo informāciju par
minēto šaujamieroci, konstatēja3, ka to kā pusautomātiskas darbības īsstobra —
vītņstobra šaujamieroci ražo ieroču komersants “HS” (turpmāk – ražotājs).
Komisijai iesniegtās šaujamieroču modifikācijas tiek izgatavotas ar
šādiem tehniskajiem parametriem:
Ieroča modeļa Ieroča kopējais Ieroča
Ieroča kalibrs Magazīnas
nosaukums
garums (mm)
stobra
ietilpība
garums
(mm)
SF19 3.8
173 mm
96 mm
9×19 mm
19 patronas
SF19 3.5
193,5 mm
116,5 mm 9×19 mm
19 patronas
SF19 5.25
209,5 mm
133 mm
9×19 mm
19 patronas
Komisija norāda ka saskaņā ar Ieroču aprites likuma (turpmāk – Likums)
1. panta 20. punktu šaujamierocis ir uzskatāms par īsstobra šaujamieroci ja tā
stobra garums nepārsniedz 300 milimetrus vai kura kopējais garums nepārsniedz
600 milimetrus.
Komisija norāda, ka šaujamierocis SF19 modifikācijās SF19 3.8, SF19
3.5 un SF19 5.25 atbilst B5 kategorijai. Saskaņā ar Likuma 5. panta trešās daļas
5. punktā noteikto par B kategorijas 5. apakšgrupas ieročiem uzskatāmi
pusautomātiskie īsstobra šaujamieroči, kuri nav minēti Likuma 5. panta otrās
daļas 7. punkta "a" apakšpunktā. Saskaņā ar Likuma 7. panta pirmās daļas
1.punktu pašaizsardzībai ir izmantojami B5 kategorijas šaujamieroči, kuru
kalibrs nav lielāks par deviņiem milimetriem.
Komisija, izvērtējot minēto šaujamieroci, norāda, ka Latvijā tie var būt
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izmantojami sporta un pašaizsardzības lietojumam.
Komisija, izvērtējot informāciju par šaujamieroča SF19
modifikācijas SF19 3.8, SF19 3.5 un SF19 5.25, 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 ražotāja pusautomātiskas darbības īsstobra – vītņstobra
šaujamieroča SF19 modifikācijas SF19 3.8, SF19 3.5 un SF19 5.25 ar kalibru
9x19 mm, stobru garumiem 96, 116,5 un 133 mm un tām paredzētajām 19
patronu magazīnām kā B5 kategorijas šaujamieročus nosakot tiem sporta un
pašaizsardzības lietojumu.
2.Papildināt Valsts policijas klasificēto šaujamieroču sarakstu atbilstoši šī
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).
4. Jautājuma izskatīšana par šaujamieroču S5 3.3 un S7 3.3
klasificēšanu.
2021. gada 20. decembrī ieroču komersants SIA “Strēlnieks - A”
iesniedza Komisijā iesniegumus (Valsts policijas reģ. Nr. CA/10384 ar lūgumu
klasificēt šaujamieročus S5 3.3 un S7 3.3 sporta un pašaizsardzības lietojumam.
Komisija, izvērtējot iesniegto un internetā pieejamo informāciju par
minēto šaujamieroci, konstatēja4, ka to kā pusautomātiskas darbības īsstobra —
vītņstobra šaujamieroci ražo ieroču komersants “HS” (turpmāk – ražotājs).
Komisijai iesniegttie šaujamieroči tiek izgatavoti ar šādiem tehniskajiem
parametriem:
Ieroča modeļa Ieroča kopējais Ieroča
Ieroča kalibrs Magazīnas
nosaukums
garums (mm)
stobra
ietilpība
garums
(mm)

4

S5 3.3

163 mm

84,5 mm

.45ACP

S7 3.3

163 mm

84,5 mm

9×19 mm

5 un 6
patronas
7 un 9
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patronas
Komisija norāda ka saskaņā ar Ieroču aprites likuma (turpmāk – Likums)
1. panta 20. punktu šaujamierocis ir uzskatāms par īsstobra šaujamieroci ja tā
stobra garums nepārsniedz 300 milimetrus vai kura kopējais garums nepārsniedz
600 milimetrus.
Komisija norāda, ka šaujamieroči S5 3.3 un S7 3.3 atbilst B5 kategorijai.
Saskaņā Likuma 5. panta trešās daļas 5. punktā noteikto par B kategorijas 5.
apakšgrupas ieročiem uzskatāmi pusautomātiskie īsstobra šaujamieroči, kuri
nav minēti Likuma 5. panta otrās daļas 7. punkta "a" apakšpunktā. Saskaņā ar
Likuma 7. panta pirmās daļas 1.punktu pašaizsardzībai ir izmantojami B5
kategorijas šaujamieroči, kuru kalibrs nav lielāks par deviņiem milimetriem.
Komisija, izvērtējot minētos šaujamieročus, norāda, ka šaujamierocis S7
3.3 ar kalibru 9x19 mm Latvijā var būt izmantojams sporta un pašaizsardzības
lietojumam, savukārt šaujamierocis S5 3.3 ar kalibru .45ACP Latvijā var būt
izmantojams tikai sporta lietojumam.
Komisija, izvērtējot informāciju par šaujamieročiem S5 3.3 un S7
3.3 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 ražotāja pusautomātiskas darbības īsstobra – vītņstobra
šaujamieroci S5 3.3 ar kalibru .45ACP, stobra garumu 84,5 mm un tām
paredzētajām 5 un 6 patronu magazīnām kā B5 kategorijas šaujamieročus
nosakot tam sporta lietojumu.
2. Klasificēt ražotāja pusautomātiskas darbības īsstobra – vītņstobra
šaujamieroci S7 3.3 ar kalibru 9x19 mm, stobra garumu 84,5 mm un tām
paredzētajām 7 un 9 patronu magazīnām kā B5 kategorijas šaujamieročus
nosakot tam sporta un pašaizsardzības lietojumu.
3.Papildināt Valsts policijas klasificēto šaujamieroču sarakstu atbilstoši šī
lēmuma 1.un 2. 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 H11 klasificēšanu.
2021. gada 20. decembrī ieroču komersants SIA “Strēlnieks - A”

iesniedza Komisijā iesniegumus (Valsts policijas reģ. Nr. CA/10384 ar lūgumu
klasificēt šaujamieroci H11 sporta un pašaizsardzības lietojumam.
Komisija, izvērtējot iesniegto un internetā pieejamo informāciju par
minēto šaujamieroci, konstatēja5, ka to kā pusautomātiskas darbības īsstobra —
vītņstobra šaujamieroci ražo ieroču komersants “HS” (turpmāk – ražotājs).
Komisijai iesniegtais šaujamierocis tiek izgatavotas ar šādiem
tehniskajiem parametriem:
Ieroča modeļa Ieroča kopējais Ieroča
Ieroča kalibrs Magazīnas
nosaukums
garums (mm)
stobra
ietilpība
garums
(mm)
H11

153 mm

79,50 mm 9×19 mm

11 un 13
patronas
Komisija norāda ka saskaņā ar Ieroču aprites likuma (turpmāk – Likums)
1. panta 20. punktu šaujamierocis ir uzskatāms par īsstobra šaujamieroci ja tā
stobra garums nepārsniedz 300 milimetrus vai kura kopējais garums nepārsniedz
600 milimetrus.
Komisija norāda, ka šaujamierocis H11 atbilst B5 kategorijai. Saskaņā ar
Likuma 5. panta trešās daļas 5. punktā noteikto par B kategorijas 5. apakšgrupas
ieročiem uzskatāmi pusautomātiskie īsstobra šaujamieroči, kuri nav minēti
Likuma 5. panta otrās daļas 7. punkta "a" apakšpunktā. Saskaņā ar Likuma 7.
panta pirmās daļas 1.punktu pašaizsardzībai ir izmantojami B5 kategorijas
šaujamieroči, kuru kalibrs nav lielāks par deviņiem milimetriem.
Komisija, izvērtējot minēto šaujamieroci, norāda, ka Latvijā tie var būt
izmantojami sporta un pašaizsardzības lietojumam.
Komisija, izvērtējot informāciju par šaujamieroci H11, tā 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 ražotāja pusautomātiskas darbības īsstobra – vītņstobra
šaujamieroci H11 ar kalibru 9x19 mm, stoba garumu 79,50 mm un tam
paredzētajām 11 un 13 patronu magazīnām kā B5 kategorijas šaujamieročus
nosakot tiem sporta un pašaizsardzības lietojumu.
2.Papildināt Valsts policijas klasificēto šaujamieroču sarakstu atbilstoši šī
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,
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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).
6. Jautājuma izskatīšana par šaujamieroča Model 1870 Berdan
II infantry rifle klasificēšanu.
2021.gada 08. decembrī komersants “Latvijas Praktiskās Šaušanas
Centrs” SIA (turpmāk - iesniedzējs) iesniedza iesniegumu (Valsts policijas
reģ. Nr. CA/8040) Komisijā ar lūgumu klasificēt šaujamieroci Model 1870
Berdan II infantry rifle medību un sporta lietojumam.
Komisija, izvērtējot iesniegto un internetā pieejamo informāciju par
minēto šaujamieroci, konstatēja6, ka šaujamierocis Model 1870 Berdan II
infantry rifle tika ražots Krievijas impērijā, kā ar aizslēgu aprīkots viena šāviena
garstobra vītņstobra šaujamierocis. Komisijai iesniegtais šaujamierocis, Model
1870 Berdan II infantry rifle, tika ražots ar stobra garumu 830 mm, kopējo
garumu 1320 mm un kalibru 10,75x58R.
Komisija norāda ka saskaņā ar Ieroču aprites likuma (turpmāk – Likums)
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 Model 1870 Berdan II infantry rifle
atbilst C2 kategorijai. Saskaņā ar Likuma 5.panta piektās daļas 2. punktā
noteikto par C kategorijas 2.apakšgrupas ieročiem uzskata viena šāviena
garstobra-vītņstobra šaujamieročus.
Komisija, izvērtējot minēto, šaujamieroci norāda, ka Latvijā tie var būt
izmantojami medību un sporta vajadzībām.
Komisija, izvērtējot informāciju par šaujamieroci Model 1870 Berdan II
infantry rifle, tā 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 viena šāviena darbības garstobra-vītņstobra šaujamieroci Model
1870 Berdan II infantry rifle ar stobra garumu 830 mm, kopējo garumu 1320
mm un kalibru 10,75x58R, kā C2 kategorijas šaujamieroci sporta un medību
lietojumam.
2.Papildināt Valsts policijas klasificēto šaujamieroču sarakstu atbilstoši šī
lēmuma 1.punktam.
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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).
7. Jautājuma izskatīšana par šaujamieroča Webley&Scott
Mark IV .38 klasificēšanu.
2021.gada 08. decembrī komersants “Latvijas Praktiskās Šaušanas
Centrs” SIA (turpmāk - iesniedzējs) iesniedza iesniegumu (Valsts policijas
reģ. Nr. CA/8038) Komisijā ar lūgumu klasificēt šaujamieroci Webley&Scott
Mark IV .38 sporta un pašaizsardzības lietojumam.
Komisija, izvērtējot iesniegto un internetā pieejamo informāciju par
minēto šaujamieroci, konstatēja7, ka tas izgatavots kā atkārtotas darbības
īsstobra — vītņstobra šaujamierocis. Komisijai klasificēšanai iesniegtais
šaujamierocis ražots ar stobru garumiem 76, 102 un 125 mm, sešu patronu
cilindru un kalibru .38 S&W.
Komisija norāda ka saskaņā ar Ieroču aprites likuma (turpmāk – Likums)
1. panta 20. punktu šaujamierocis ir uzskatāms par īsstobra šaujamieroci ja tā
stobra garums nepārsniedz 300 milimetrus vai kura kopējais garums nepārsniedz
600 milimetrus.
Komisija norāda, ka šaujamierocis Webley&Scott Mark IV .38 atbilst B1
kategorijai. Saskaņā Likuma 5. panta trešās daļas 1. punktā noteikto par B
kategorijas 1. apakšgrupas ieročiem uzskatāmi atkārtotas darbības īsstobra
šaujamieroči. Saskaņā ar Likuma 7. panta pirmās daļas 1.punktu pašaizsardzībai
ir izmantojami B5 kategorijas šaujamieroči, kuru kalibrs nav lielāks par
deviņiem milimetriem.
Komisija, izvērtējot minēto šaujamieroci, norāda, ka Latvijā tie var būt
izmantojami sporta un pašaizsardzības lietojumam.
Komisija, izvērtējot informāciju par šaujamieroci Webley&Scott
Mark IV .38 tā būtiskām sastāvdaļām, kā arī, ņemot vērā iesniegumam
pievienoto un ražotāja interneta vietnē ievietoto informāciju, ar četrām balsīm
par, pret un atturas nav
NOLĒMA :
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1.Klasificēt atkārtotas darbības īsstobra – vītņstobra šaujamieroča
Webley&Scott Mark IV .38 ar stobru garumiem 76, 102 un 125 mm, sešu
patronu cilindru un kalibru .38 S&W kā B1 kategorijas šaujamieroci nosakot
tam sporta un pašaizsardzības lietojumu.
2.Papildināt Valsts policijas klasificēto šaujamieroču sarakstu atbilstoši šī
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).
Sēdi slēdz plkst. 09.30.
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

