Izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 7.aprīļa noteikumu
“Ieroču un munīcijas aprites kvalifikācijas pārbaudījuma saturs un
norises kārtība un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība”Nr.191 3.punktu

Ieroču un munīcijas aprites kvalifikācijas pārbaudījuma
TESTA JAUTĀJUMI
I Ieroču un munīcijas klasifikācija.
1.

Ieroču klasifikācija

a.
b.
c.
d.

ieroču un munīcijas iedalījums kategorijās atbilstoši to tehniskajiem parametriem
ieroču un munīcijas iedalījums kategorijās atbilstoši lietojumam
ieroču un munīcijas iedalījums kategorijās atbilstoši to tehniskajiem parametriem un lietojumam
ieroču un munīcijas iedalījums kategorijās atbilstoši to specifiskiem parametriem

2.

Kādu šaujamieroču un to munīcijas, gāzes ieroču un signālieroču aprite ir atļauta Latvijā

a.
b.
c.
d.

B, C, D kategorijas šaujamieroči un to munīcija
A, B, C, D, kategorijas šaujamieroči, traumatiskie šaujamieroči un pneimatiski ieroči
tie, kas ir klasificēti Valsts policijā
E un F kategorijas ieroči un lielas enerģijas pneimatiskie ieroči

3.

Ieročus un munīciju atbilstoši to tehniskajiem parametriem iedala

a.
b.
c.
d.

A, B, C, D, E un F kategorijā
kolekcijai un vēstures notikumu atveidošanai
medībām, sportam un pašaizsardzībai
b un C variantos norādītās atbildes

4.

A kategorijas šaujamieroči

a. granātšāvēji un granātmetēji, automātiskie šaujamieroči un šaujamieroči, kas maskēti kā citi
priekšmeti
b. automātiskie šaujamieroči, kas pārveidoti par pusautomātiskajiem šaujamieročiem
c. jebkurš A kategorijas šaujamierocis, kas pārveidots par salūtieroci (akustisko ieroci) vai gāzes
ieroci un signālieroci
d. a, b un c apakšpunktos norādītās atbildes
5.

B kategorijas šaujamieroči

a. atkārtotas darbības īsstobra šaujamieroči
b. jebkurš A kategorijas šaujamierocis, kas pārveidots par salūtieroci (akustisko ieroci) vai gāzes
ieroci un signālieroci
c. viena šāviena īsstobra šaujamieroči, kuru munīcijai ir centrālā kapsele
d. a un c apakšpunktos norādītās atbildes
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6.

C kategorijas šaujamieroči

a. viena šāviena garstobra—vītņstobra šaujamieroči
b. viena šāviena īsstobra šaujamieroči, kuru kopējais garums nav mazāks par 280 milimetriem un
kuru munīcijai ir apmales kapsele
c. a un b apakšpunktos norādītās atbildes
d. automātiskie šaujamieroči, kas pārveidoti par pusautomātiskajiem šaujamieročiem
7.

D kategorijas ieroči

a. lielas enerģijas pneimatiskie ieroči
b. mazas enerģijas pneimatiskie ieroči
c. jebkurš B kategorijas šaujamierocis, kas pārveidots par salūtieroci (akustisko ieroci) vai gāzes
ieroci un signālieroci
d. lielas enerģijas pneimatiskie ieroči un mazas enerģijas pneimatiskie ieroči
8.

E kategorijas ieroči

a. lielas enerģijas pneimatiskie ieroči un mazas enerģijas pneimatiskie ieroči
b. mazas enerģijas pneimatiskie ieroči, straikbola ieroči, peintbola ieroči un lāzertaga ierīces
c. gāzes ieroči un signālieroči, kurus nevar pārveidot šaušanai ar lodi vai daudzkomponentu šāviņu
izsviešanai no stobra kanāla šaujampulvera, vai cita propelenta iedarbības rezultātā
d. gāzes ieroči un signālieroči, kurus var pārveidot šaušanai ar lodi vai daudzkomponentu šāviņu
izsviešanai no stobra kanāla šaujampulvera vai cita propelenta iedarbības rezultātā
9.

F kategorijas ieroči

a. gāzes ieroči un signālieroči, kurus nevar pārveidot šaušanai ar lodi vai daudzkomponentu šāviņu
izsviešanai no stobra kanāla šaujampulvera vai cita propelenta iedarbības rezultātā
b. lielas enerģijas pneimatiskie ieroči un mazas enerģijas pneimatiskie ieroči
c. lielas enerģijas pneimatiskie ieroči
d. mazas enerģijas pneimatiskie ieroči, straikbola ieroči, peintbola ieroči un lāzertaga ierīces
10. Ieroču un munīcijas iedalījums atbilstoši to lietojumam
a. pašaizsardzības ieroči un to munīcija
b. medību, sporta ieroči un to munīcija
c. kolekcijas ieroči, kultūras jomai un vēstures notikumu atveidošanai paredzēti ieroči un to
munīcija
d. a, b un c apakšpunktos norādītās atbildes
11. Ieroču un munīcijas klasifikācija atbilstoši to lietojumam
a.
b.
c.

pašaizsardzības ieroči un to munīcija
A, B, C, D, E un F kategorija
medību, sporta ieroči un to munīcija
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d.

a. un c variantos norādītās atbildes

12. Pašaizsardzībai atļauti ieroči
a. B kategorijas pusautomātiskie, atkārtotas darbības vai viena šāviena īsstobra šaujamieroči
(pistoles un revolveri), kuru kalibrs nav lielāks par deviņiem milimetriem
b. B kategorijas pusautomātiskie, atkārtotas darbības vai viena šāviena īsstobra šaujamieroči
c. A kategorijas automātiskie šaujamieroči, kas pārveidoti par pusautomātiskajiem šaujamieročiem
d. a un c apakšpunktos norādītās atbildes
13. Medībām paredzēti ieroči
a.
b.
c.
d.

B un C kategorijas garstobra—gludstobra šaujamieroči
B un C kategorijas garstobra—vītņstobra šaujamieroči
D kategorijas lielas enerģijas pneimatiskie ieroči
a, b un c apakšpunktos norādītās atbildes

14. Sportam paredzēti ieroči
a. B un C kategorijas garstobra - gludstobra un B un C kategorijas garstobra - vītņstobra
šaujamieroči
b. E kategorijas pusautomātiskie, atkārtotas darbības vai viena šāviena īsstobra gāzes ieroči un
signālieroči (pistoles un revolveri)
c. D kategorijas lielas enerģijas pneimatiskie un F kategorijas mazas enerģijas pneimatiskie ieroči
d. a un c apakšpunktos norādītās atbildes
15. Kolekcijai paredzēti ieroči
a.
b.
c.
d.

A, B, C, D un F kategorijas ieroči
kolekcijai klasificēti A, B, C un D kategorijas ieroči
medībām, sportam klasificēti ieroči
medībām, sportam un pašaizsardzībai klasificēti ieroči
II Ieroču, munīcijas un to sastāvdaļu aprites aizliegumi.

16. Likums, kas reglamentē ieroču aprites jomu
a.
b.
c.
d.

Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums
Apsardzes darbības likums
Ieroču aprites likums
Krimināllikums

17. Ieroču aprites likuma darbības joma
a.
b.

likums attiecas uz ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem
likums attiecas uz ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem
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c. likums attiecas uz ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām, speciālajiem līdzekļiem, aukstiem
ieročiem, šaujamieroču kopijām
d. likums attiecas uz antīkiem šaujamieročiem, munīciju, to sastāvdaļām, lokiem un arbaleta
bultām
18. Latvijā ir aizliegta ( ieroču un munīcijas vispārīgie aizliegumi)
a. klasificētu ieroču un munīcijas aprite
b. dezaktivētu lielas enerģijas pneimatisko ieroču aprite bez Valsts policijas izziņas vai
apliecinājuma
c. dezaktivētu lielas enerģijas pneimatisko ieroču aprite ar Valsts policijas izziņu vai apliecinājumu
d. a un b apakšpunktos norādītās atbildes
19. Latvijā ir aizliegta ( ieroču un munīcijas vispārīgie aizliegumi)
a. šaujamieroču pārveidošana šaušanai ar gāzes ieroču un signālieroču vai traumatisko
šaujamieroču munīciju
b. pneimatisko ieroču pārveidošana šaušanai ar šaujamieroču munīciju
c. dezaktivētu lielas enerģijas pneimatisko ieroču aprite ar Valsts policijas izziņu vai apliecinājumu
d. a un b apakšpunktos norādītās atbildes
20. Latvijā ir aizliegta ( ieroču un munīcijas vispārīgie aizliegumi)
a. tādu ieroču pārveidošana slēptai nēsāšanai, kuri rūpnieciski nav paredzēti nēsāšanai (ieroči ar
apzāģētiem vai pārurbtiem stobriem, apzāģētām laidēm, nomontētām laidēm)
b. B kategorijas īsstobra pašaizsardzības šaujamieroču nēsāšana ar ieroča nēsāšanas atļauju
c. klasificētu ieroču un munīcijas aprite
d. b un c apakšpunktos norādītās atbildes
21. Latvijā ir aizliegta (ieroču un munīcijas vispārējie aizliegumi)
a. Antīko šaujamieroču un to atdarinājumu aprite
b. Salūtieroču aprite
c. A kategorijas pusautomātisko īsstobra šaujamieroču, kuru munīcijai ir centrālā kapsele un ar
kuriem var izšaut vairāk nekā 21 patronu bez pārlādēšanas aprite
d. Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos aizliegto ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu aprite
22. Fiziskajām personām ir aizliegts
a. iegādāties, glabāt, nēsāt, realizēt, izmantot un pielietot salūtieročus (akustiskos ieročus)
b. iegādāties, glabāt, nēsāt, realizēt un pielietot elektrošoka ierīces ar izšaujamiem vadiem un
elektrodiem
c. nēsāt atklātā veidā ieročus un to munīciju, dezaktivētus ieročus un speciālos līdzekļus

5

d.

visas atbildes ir pareizas
III Ieroču atļaujas.

23. Fiziskajai personai, kura sasniegusi 16 gadu vecumu, ir tiesības
a. iegādāties, glabāt, nēsāt un pārvadāt pašaizsardzībai klasificētus E kategorijas gāzes ieročus un
signālieročus un minētos ieročus un to munīciju pielietot pašaizsardzībai
b. iegādāties, glabāt, pārvadāt un izmantot F kategorijas mazas enerģijas pneimatiskos ieročus
c. iegādāties, glabāt, nēsāt un pārvadāt pašaizsardzībai paredzētus gāzes baloniņus un pielietot tos
pašaizsardzībai
d. iegādāties, glabāt, pārvadāt straikbola un peintbola ieročus
24. Fiziskajai personai, kura sasniegusi 18 gadu vecumu, ir tiesības
a. iegādāties, glabāt, pārvadāt un pārsūtīt sportam klasificētus A kategorijas garstobra—vītņstobra
šaujamieročus
b. iegādāties, glabāt, pārvadāt, nēsāt un pārsūtīt pašaizsardzībai klasificētus B kategorijas
pusautomātiskos, atkārtotas darbības un viena šāviena īsstobra šaujamieročus, kuru kalibrs nav
lielāks par deviņiem milimetriem
c. iegādāties, glabāt, nēsāt un pārvadāt pašaizsardzībai klasificētus E kategorijas gāzes ieročus un
signālieročus un minētos ieročus un to munīciju pielietot pašaizsardzībai
d. visas atbildes ir pareizas
25. Fiziskajai personai, kura sasniegusi 21 gadu vecumu, ir tiesības
a. iegādāties, glabāt, nēsāt un pārvadāt pašaizsardzībai klasificētus E kategorijas gāzes ieročus un
signālieročus un minētos ieročus un to munīciju pielietot pašaizsardzībai
b. iegādāties, glabāt, pārvadāt un pārsūtīt aukstos ieročus un izmantot tos treniņos un sporta
sacensībās
c. iegādāties, glabāt, nēsāt, realizēt, izmantot un pielietot salūtieročus (akustiskos ieročus)
d. a un b apakšpunktos norādītās atbildes
26. Fiziskajai personai ir tiesības iegādāties vai glabāt
a. ne vairāk kā 10 šaujamieročus un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus, neskaitot šaujamieroču
maināmās būtiskās sastāvdaļas
b. ne vairāk kā 5 šaujamieročus un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus, neskaitot šaujamieroču
maināmās būtiskās sastāvdaļas
c. ne vairāk kā 10 šaujamieročus un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus, ieskaitot šaujamieroču
maināmās būtiskās sastāvdaļas
d. ne vairāk kā 2 šaujamieročus un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus, neskaitot šaujamieroču
maināmās būtiskās sastāvdaļas
27. Ieroča glabāšanas atļauju medību lietojumam izsniedz
a.

uz pieciem gadiem
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b.
c.
d.

uz desmit gadiem
uz nenoteiktu laiku
līdz pieciem gadiem

28. Ieroča glabāšanas atļauju sporta lietojumam izsniedz
a.
b.
c.
d.

uz nenoteiktu laiku
uz pieciem gadiem
uz desmit gadiem
līdz pieciem gadiem

29. Ieroča glabāšanas atļauju pašaizsardzības lietojumam izsniedz
a.
b.
c.
d.

uz nenoteiktu laiku
uz pieciem gadiem
uz desmit gadiem
līdz pieciem gadiem

30. Ieroča nēsāšanas atļauju izsniedz
a.
b.
c.
d.

uz nenoteiktu laiku
uz desmit gadiem
uz pieciem gadiem
līdz pieciem gadiem

31. Ieroču kolekcijas atļauju izsniedz
a.
b.
c.
d.

uz nenoteiktu laiku
līdz pieciem gadiem
uz desmit gadiem
uz pieciem gadiem

32. Eiropas šaujamieroča apliecību izsniedz
a.
b.
c.
d.

uz nenoteiktu laiku
uz pieciem gadiem
uz desmit gadiem
līdz pieciem gadiem

33. Ieroča iegādāšanas atļauja ir derīga
a.
b.
c.
d.

vienu mēnesi
trīs mēnešus
sešus mēnešus
deviņus mēnešus
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34. Ieroča iegādāšanas atļauja dod tiesības iegādāties Latvijā no ieroču komersantiem, kuri
saņēmuši speciālo atļauju (licenci) ieroču izgatavošanai vai realizēšanai
a. atļaujā norādītos šaujamieročus, to munīciju, šaujamieroču maināmās būtiskās sastāvdaļas un
lielas enerģijas pneimatiskos ieročus
b. šaujamieročus un to munīciju
c. mazas un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus
d. jebkurus šaujamieročus, to munīciju, šaujamieroču maināmās būtiskās sastāvdaļas un lielas
enerģijas pneimatiskos ieročus
35. Ieroča iegādāšanas atļauja dod tiesības
a. glabāt atļaujā norādītos šaujamieročus, to munīciju, šaujamieroču maināmās būtiskās
sastāvdaļas un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus līdz to reģistrācijai Valsts policijā
b. pārvadāt atļaujā norādītos šaujamieročus, to munīciju, šaujamieroču maināmās būtiskās
sastāvdaļas un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus līdz to reģistrācijai Valsts policijā
c. glabāt un pārvadāt ieročus to munīciju un mazas enerģijas pneimatiskos ieročus
d. a un b apakšpunktos norādītās atbildes
36. Ieroča iegādāšanas atļauja nav nepieciešama, ja persona, kurai ir ieroča nēsāšanas atļauja,
glabāšanas atļauja vai ieroču kolekcijas atļauja
a.
b.
c.
d.

iegādājas tādas pašas kategorijas šaujamieroci Latvijā no citas personas
iegādājas tāda paša lietojuma šaujamieroci Latvijā no citas personas
iegādājas tādas pašas kategorijas un lietojuma šaujamieroci Latvijā no citas personas
iegādājas šaujamieroci Latvijā

37. Ieroča glabāšanas atļaujā norādīto šaujamieroci fiziskajai personai ir tiesības glabāt
atļaujā norādītajā adresē
a.
b.
c.
d.

savā deklarētajā dzīvesvietā
deklarācijā norādītajā papildu adresē
nekustamajā īpašumā, kā arī kopīpašumā (dzīvoklī, dzīvojamā mājā)
visas atbildes ir pareizas

38. Ieroča glabāšanas atļauja dod tiesības ieroča īpašniekam
a.
b.
c.
d.

iegādāties atļaujā norādītajam ierocim paredzēto munīciju un glabāt to
iegādāties munīciju un šaujampulveri
iegādāties šaujampulveri
iegādāties munīciju

39. Ieroča glabāšanas atļauja dod tiesības ieroča īpašniekam iegādāties un glabāt
a.
b.

medībām klasificētam šaujamierocim šaujampulveri
sportam klasificētam šaujamierocim šaujampulveri
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c.
d.

pašaizsardzībai klasificētam šaujamierocim šaujampulveri
a un b apakšpunktos norādītās atbildes

40. Ieroča glabāšanas atļauja dod tiesības
a.
b.
c.
d.

iegādāties šaujamieroci
realizēt šaujamieroci
pārvadāt atļaujā norādīto šaujamieroci
nēsāt atļaujā norādīto šaujamieroci

41. Ieroča nēsāšanas atļauja dod fiziskajai personai tiesības
a. glabāt atļaujā norādīto šaujamieroci savā deklarētajā dzīvesvietā
b. glabāt atļaujā norādīto šaujamieroci deklarācijā norādītajā papildu adresē
c. glabāt atļaujā norādīto šaujamieroci nekustamajā īpašumā, kā arī kopīpašumā (dzīvoklī,
dzīvojamā mājā)
d. visas atbildes ir pareizas
42. Ieroča nēsāšanas atļauju izsniedz fiziskajām personām
a.
b.
c.
d.

A kategorijas īsstobra šaujamieroču nēsāšanai
B kategorijas īsstobra pašaizsardzības šaujamieroču nēsāšanai
A un B kategorijas īsstobra pašaizsardzības šaujamieroču nēsāšanai
E kategorijas gāzes ieroču nēsāšanai

43. Ieroča nēsāšanas atļauja dod fiziskajai personai tiesības
a. iegādāties atļaujā norādītajam B kategorijas īsstobra pašaizsardzības šaujamierocim paredzēto
rūpnieciski ražoto munīciju un glabāt to
b. iegādāties atļaujā norādītajam B kategorijas īsstobra pašaizsardzības šaujamierocim paredzēto
munīciju un glabāt to
c. iegādāties atļaujā norādītajam B kategorijas īsstobra pašaizsardzības šaujamierocim paredzēto
rūpnieciski ražoto munīciju
d. visas atbildes ir nepareizas
44. Ieroča realizēšanas atļauja dod personai tiesības atļaujā norādīto šaujamieroci
a. pārdot ar komersanta starpniecību
b. nodot ieroču komersantam glabāšanai
c. pārdot ar tāda ieroču komersanta starpniecību, kurš saņēmis speciālo atļauju (licenci) ieroču
realizēšanai
d. b un c apakšpunktos norādītās atbildes
45. Ieroča realizēšanas atļauja ir derīga
a.

vienu mēnesi
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b.
c.
d.

divus mēnešus
trīs mēnešus
deviņus mēnešus

46. Ieroču kolekcijas atļauja dod tiesības
a.
b.
c.
d.

glabāt un pārvadāt atļaujā norādītos šaujamieročus
nēsāt, pārvadāt un eksponēt izstādēs atļaujā norādītos šaujamieročus
eksponēt izstādēs atļaujā norādītos šaujamieročus
a un c apakšpunktos norādītās atbildes

47. Eiropas šaujamieroča apliecība dod tiesības
a. A, B un C kategorijas šaujamieročus un to maināmās būtiskās sastāvdaļas ievest Latvijā un
izvest no tās
b. A, B un C kategorijas šaujamieročus iegādāties, ievest Latvijā un izvest no tās
c. A, B, C un D kategorijas ieročus ievest Latvijā un izvest no tās
d. B un C kategorijas šaujamieročus un to maināmās būtiskās sastāvdaļas ievest Latvijā un izvest
no tās
48. Valsts policija izsniedz ieroča atļaujas
a. F kategorijas mazas enerģijas pneimatiskiem ieročiem
b. F kategorijas straikbola ieročiem
c. sportam un medībām klasificētiem D kategorijas lielas enerģijas pneimatiskiem ieročiem
d. D kategorijas lielas enerģijas pneimatiskiem un F kategorijas mazas enerģijas pneimatiskiem
ieročiem
49. Valsts policija izsniedz ieroča atļaujas
a.
b.
c.
d.

sportam klasificētiem A, B un C kategorijas šaujamieročiem
sportam un medībām klasificētiem D kategorijas lielas enerģijas pneimatiskiem ieročiem
pašaizsardzībai klasificētiem A, B un C kategorijas šaujamieročiem
a un c apakšpunktos norādītās atbildes

50. Valsts policija izsniedz ieroča atļaujas
a.
b.
c.
d.

medībām klasificētiem A, B un C kategorijas šaujamieročiem
medībām klasificētiem A, B, C un D kategorijas šaujamieročiem
medībām klasificētiem B un C kategorijas šaujamieročiem
neviena no norādītājām atbildēm nav pareiza

51. Valsts policija izsniedz ieroča atļaujas
a.
b.

pašaizsardzībai klasificētiem B un C kategorijas šaujamieročiem
pašaizsardzībai klasificētiem A un B kategorijas šaujamieročiem
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c.
d.

a un b apakšpunktos norādītās atbildes
pašaizsardzībai klasificētiem A, B, C un D kategorijas šaujamieročiem

52. Šaujamieroča iegādāšanas atļauju aizliegts izsniegt fiziskajai personai
a.
b.
c.
d.

kura nevar pamatot ieroča iegādāšanas un nēsāšanas iemeslus
kurai nav nekustamā īpašuma, kur glabāt ieroci
kura iesniegusi iesniegumu Valsts policijā un pamato ieroča iegādāšanas nepieciešamību
kura minējusi nepamatotus ieroča iegādāšanās iemeslus

53. Valsts policija aptur ieroča atļaujas darbību personai
a. kura sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu
b. kura kriminālprocesā atzīta par aizdomās turēto nozieguma izdarīšanā
c. kura kriminālprocesā saukta pie kriminālatbildības par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu
(apsūdzētais)
d. b un c apakšpunktos norādītās atbildes
54. Valsts policija aptur ieroča atļaujas darbību
a. personai, kura kriminālprocesā atzīta par aizdomās turēto nozieguma izdarīšanā tiek pieņemts
lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu uz reabilitējoša pamata
b. personai, kura kriminālprocesā atzīta par aizdomās turēto nozieguma izdarīšanā
c. personai, kura atbrīvota no kriminālatbildības saskaņā ar Krimināllikuma 58. pantu
d. personai, kura atbrīvota no soda saskaņā ar Krimināllikuma 59. pantu
55. Valsts policija aptur ieroča atļaujas darbību personai
a. pret kuru ir uzsākts kriminālprocess
b. kura nosacīti atbrīvota no kriminālatbildības saskaņā ar Krimināllikuma 58.1 pantu
c. kura kriminālprocesā saukta pie kriminālatbildības par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu
(apsūdzētais)
d. kura kriminālprocesā atzīta par aizdomās turēto nozieguma izdarīšanā tiek pieņemts lēmums par
kriminālprocesa izbeigšanu uz reabilitējoša pamata
56. Lēmuma par atļaujas anulēšanu apstrīdēšana
a.
b.
c.
d.

aptur lēmuma par atļaujas anulēšanu darbību
neaptur lēmuma par atļaujas anulēšanu darbību
aptur lēmuma par atļaujas anulēšanu darbību daļēji
neviena atbilde nav pareiza

57. Lēmuma par atļaujas darbības apturēšanu apstrīdēšana un pārsūdzēšana
a. neaptur lēmuma par atļaujas darbības apturēšanu darbību
b. aptur lēmuma par atļaujas darbības apturēšanu darbību
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c. daļēji aptur lēmuma par atļaujas darbības apturēšanu darbību
d. a un c apakšpunktos norādītās atbildes
58. Šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās atļauju aizliegts izsniegt
fiziskajai personai
a. kura sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu
b. kura sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kamēr nav pagājis viens gads pēc sodāmības
dzēšanas vai noņemšanas
c. kura sodīta par kriminālpārkāpumu
d. kura sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, - pirms sodāmības dzēšanas vai noņemšanas
59. Šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča glabāšanas atļauju aizliegts izsniegt
fiziskajai personai
a. kura sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, - pirms sodāmības dzēšanas vai noņemšanas
b. kura sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu
c. kura sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kamēr nav pagājis viens gads pēc sodāmības
dzēšanas vai noņemšanas
d. kura sodīta par kriminālpārkāpumu
60. Šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča nēsāšanas atļauju aizliegts izsniegt
fiziskajai personai
a. kura sodīta par kriminālpārkāpumu
b. kura sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, - pirms sodāmības dzēšanas vai noņemšanas
c. kura sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu
d. kura sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kamēr nav pagājis viens gads pēc sodāmības
dzēšanas vai noņemšanas
61. Šaujamieroča iegādāšanās, glabāšanas, nēsāšanas un kolekcijas atļauju aizliegts izsniegt
fiziskajai personai
a.
b.
c.
d.

kura kriminālprocesā ir apsūdzētais
pret kuru ir uzsākts kriminālprocess
kura kriminālprocesā ir liecinieks
a un b apakšpunktos norādītās atbildes

62. Šaujamieroča iegādāšanās, glabāšanas, nēsāšanas un kolekcijas atļauju aizliegts izsniegt
fiziskajai personai
a. kura atbrīvota no kriminālatbildības saskaņā ar Krimināllikuma 58. pantu, - kamēr nav pagājis
gads pēc attiecīgā lēmuma stāšanās spēkā
b. kura nosacīti atbrīvota no kriminālatbildības saskaņā ar Krimināllikuma 58.1 pantu, - pirms
pārbaudes laika beigām
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c. kura atbrīvota no soda saskaņā ar Krimināllikuma 59. pantu, - kamēr nav pagājis gads pēc
nolēmuma par atbrīvošanu no soda stāšanās spēkā
d. visas atbildes ir pareizas
63. Šaujamieroča iegādāšanās, glabāšanas, nēsāšanas un kolekcijas atļauju aizliegts izsniegt
fiziskajai personai
a. par kuru ir pamatotas ziņas, ka tā ieroci var pielietot ļaunprātīgi
b. par kuru Valsts policijai ir pamatotas ziņas, ka tā ieroci var pielietot ļaunprātīgi, apdraudēt sevi,
sabiedrisko kārtību vai drošību
c. par kuru ir informācija, ka persona var pielietot šaujamieroci ļaunprātīgi
d. par kuru Valsts policijai ir nepamatotas ziņas, ka tā ieroci var pielietot ļaunprātīgi, apdraudēt sevi,
sabiedrisko kārtību vai drošību
64. Šaujamieroča iegādāšanās, glabāšanas, nēsāšanas un kolekcijas atļauju aizliegts izsniegt
fiziskajai personai
a. kuras īpašums nav personas deklarētā (reģistrētā) dzīvesvieta
b. kuras norādītajā ieroča glabāšanas adresē nav nodrošināti ieroču apriti reglamentējošos
normatīvajos aktos noteiktie ieroča glabāšanas apstākļi
c. a un b apakšpunktos norādītās atbildes
d. pret kuru ir uzsākts kriminālprocess
65. Šaujamieroča nēsāšanas atļauju aizliegts izsniegt fiziskajai personai
1.
2.
3.
4.

kura minējusi nepamatotus ieroča iegādāšanās iemeslus
kurai nav deklarētās (reģistrētās) dzīvesvietas
pret kuru ir uzsākts kriminālprocess
a un b apakšpunktos norādītās atbildes

66. Šaujamieroča nēsāšanas atļauju aizliegts izsniegt fiziskajai personai
a. kura fizisku trūkumu dēļ nav spējīga lietot šaujamieroci
b. kurai nav deklarētās (reģistrētās) dzīvesvietas
c. kura fizisku trūkumu dēļ nav spējīga lietot lielas enerģijas pneimatisko ieroci
d. visas atbildes ir pareizas
67. Šaujamieroča iegādāšanās, glabāšanas, nēsāšanas un kolekcijas atļauju aizliegts izsniegt
fiziskajai personai
a. kurai diagnosticēti psihiski traucējumi
b. kurai diagnosticēta alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība
c. kurai diagnosticēti uzvedības traucējumi, kas dod pamatu apšaubīt tās spēju ievērot ieroču aprites
nosacījumus
d. visi varianti
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68. Valsts policija anulē ieroča atļaujas, ja
a. atļaujas saņemšanai sniegtas nepatiesas ziņas
b. iesniegti nederīgi dokumenti
c. to nosaka tiesas nolēmums
d. visi varianti
69. Valsts policija anulē ieroča atļaujas fiziskajai personai
a. kura sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, - pirms sodāmības dzēšanas vai noņemšanas
b. kurai nav deklarētās (reģistrētās) dzīvesvietas
c. kuras norādītajā ieroča glabāšanas adresē ir nodrošināti ieroču apriti reglamentējošos normatīvajos
aktos noteiktie ieroča glabāšanas apstākļi
d. a un b apakšpunktos norādītās atbildes
70. Ja personai tiek anulēta šaujamieroča glabāšanas atļauja
a. ieroci, munīciju, šaujampulveri un šaujamieroča maināmās būtiskās sastāvdaļas piecu darbdienu
laikā pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas nodod citam ieroču īpašniekam
b. ieroci, munīciju, šaujampulveri un šaujamieroča maināmās būtiskās sastāvdaļas piecu darbdienu
laikā pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas nodod Valsts policijai
c. ieroci, munīciju, šaujampulveri un šaujamieroča maināmās būtiskās sastāvdaļas pēc attiecīgā
paziņojuma saņemšanas nodod Drošības policijai
d. b un c apakšpunktos norādītās atbildes
71. Ja personai tiek anulēta šaujamieroča nēsāšanas atļauja
a. ieroci, munīciju, šaujampulveri un šaujamieroča maināmās būtiskās sastāvdaļas piecu darbdienu
laikā pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas nodod Valsts policijai
b. persona nodod ieroci un attiecīgo ieroča atļauju Valsts policijai
c. persona nodod Valsts policijai ieroča rūpnieciski ražoto metāla seifu
d. a un b apakšpunktos norādītās atbildes
72. Valsts policija nepagarina ieroča atļauju, ja fiziskā persona, kurai reģistrēti šaujamieroči
vai lielas enerģijas pneimatiskie ieroči
a. atsakās uzrādīt valsts iestādes amatpersonai, kuras kompetencē ietilpst ieroču aprites kontrole,
ieročus, munīciju un attiecīgo ieroča atļauju
b. izvairās vai citādi traucē Valsts policijas amatpersonai pārbaudīt šaujamieroču, munīcijas un to
sastāvdaļu vai lielas enerģijas pneimatisko ieroču glabāšanas apstākļus ieroču atļaujā norādītajā
adresē
c. a un b apakšpunktos norādītās atbildes
d. uzrāda ieročus valsts iestādes amatpersonai un uzrāda attiecīgo ieroča atļauju
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73. Lēmumu par atteikumu izsniegt šaujamieroča, tā maināmo būtisko sastāvdaļu vai lielas
enerģijas pneimatiskā ieroča atļauju
a. fiziskā persona var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
b. fiziskā persona nevar apstrīdēt un pārsūdzēt
c. fiziskā persona var apstrīdēt un pārsūdzēt Civilprocesa likuma noteiktajā kārtībā
d. fiziskā persona var apstrīdēt un pārsūdzēt Kriminālprocesa likuma noteiktajā kārtībā
IV Šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču, to būtisko sastāvdaļu un munīcijas
apries nosacījumi fiziskajām personām.
74. Pirmreizējo veselības pārbaudi veic
a. fiziskajām personām, kuras vēlas saņemt ieroča atļauju
b. fiziskajām personām, kuras vēlas saņemt šaušanas instruktora sertifikātu
c. fiziskajām personām, kuras vēlas saņemt šaušanas trenera sertifikātu
d. visas atbildes ir pareizas
75. Kārtējo veselības pārbaudi veic fiziskajām personām
a. kuras saņēmušas ieroča glabāšanas atļauju
b. kuras glabā mazas enerģijas pneimatiskos ieročus
c. kuras saņēmušas ieroča nēsāšanas atļauju
d. a un c apakšpunktos norādītās atbildes
76. Pirms šaujamieroča (izņemot medību šaujamieroci) vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča
pirmreizējas iegādes fiziskā persona
a. nokārto kvalifikācijas pārbaudījumu par ieroču un munīcijas aprites kārtību
b. nokārto apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījumu
c. nokārto kvalifikācijas pārbaudījumu
d. saņem mednieka apliecību
77. Kvalifikācijas pārbaudījumu par ieroču un munīcijas aprites kārtību atkārtoti kārto
personas
a. kurām ieroča glabāšanas atļauja medību šaujamierocim anulēta par pārvadāšanas noteikumu
pārkāpumiem
b. kurām ieroča (izņemot medību šaujamieroci) glabāšanas atļauja vai nēsāšanas atļauja anulēta par
ieroča vai munīcijas iegādāšanās, reģistrēšanas, glabāšanas, nēsāšanas, pārvadāšanas vai realizēšanas
noteikumu pārkāpumiem
c. kurām ieroča glabāšanas atļauja vai nēsāšanas atļauja anulēta
d. kurām ieroča glabāšanas atļauja vai nēsāšanas atļauja nozaudēta
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78. Fiziskā persona pēc šaujamieroča, tā maināmo būtisko sastāvdaļu un lielas enerģijas
pneimatiskā ieroča iegādāšanās vai ievešanas Latvijā
a. piecu dienu laikā reģistrē to Valsts policijā
b. piecu darbdienu laikā reģistrē to Drošības policijā
c. piecu darbdienu laikā reģistrē to Valsts policijā
d. septiņu darbdienu laikā reģistrē to Valsts policijā
79. Fiziskā persona ieroča atļaujā norādīto šaujamieroci glabā
a. ieroča atļaujā norādītajā adresē slēgtā metāla seifā, metāla skapī (metāla kastē) vai rūpnieciski
ražotā speciāli šaujamieroča glabāšanai paredzētā cita materiāla seifā
b. savā faktiskajā dzīvesvietā slēgtā metāla seifā, metāla skapī (metāla kastē) vai rūpnieciski ražotā
speciāli šaujamieroča glabāšanai paredzētā cita materiāla seifā
c. darba vietā metāla seifā vai metāla kastē
d. a un b apakšpunktos norādītās atbildes
80. Fiziskā persona ieroča atļaujā norādīto šaujamieroci glabā ieroča atļaujā norādītajā
adresē slēgtā metāla seifā
a. nodrošinot glabāšanas apstākļus
b. nenodrošinot tādus glabāšanas apstākļus, kas nepieļauj nejaušu ieroča, nokļūšanu nepiederošu
personu rokās
c. nodrošinot tādus glabāšanas apstākļus, kas nepieļauj nejaušu ieroča, tā maināmo būtisko
sastāvdaļu, munīcijas un tās sastāvdaļu nokļūšanu nepiederošu personu rokās
d. nodrošinot tādus glabāšanas apstākļus, kas pieļauj nejaušu ieroča, tā maināmo būtisko sastāvdaļu,
munīcijas un tās sastāvdaļu nokļūšanu nepiederošu personu rokās
81. Fiziskajai personai, kurai šaujamieroči reģistrēti medībām vai sportam, ir tiesības
iegādāties medību un sporta šaujamieroču patronu komplektēšanai
a. patronu sastāvdaļas
b. jebkuras rūpnieciski ražotas patronu sastāvdaļas
c. atbilstošas rūpnieciski ražotas patronu sastāvdaļas
d. visas atbildes ir pareizas
82. Fiziskajai personai, kurai šaujamieroči reģistrēti medībām vai sportam, ir tiesības ar
Valsts policijas izsniegtu ieroču glabāšanas atļauju iegādāties
a. līdz trim kilogramiem šaujampulvera, pārvadāt to pēc iegādes uz glabāšanas vietu un glabāt
ieroču glabāšanas atļaujā norādītajā šaujamieroča glabāšanas vietā slēgtā metāla seifā
b. līdz trim kilogramiem šaujampulvera, pārvadāt to pēc iegādes uz glabāšanas vietu un glabāt
ieroču glabāšanas atļaujā norādītajā šaujamieroča glabāšanas vietā slēgtā skapī
c. līdz pieciem kilogramiem šaujampulvera, pārvadāt to pēc iegādes uz glabāšanas vietu un glabāt
ieroču glabāšanas atļaujā norādītajā šaujamieroča glabāšanas vietā slēgtā metāla seifā
d. līdz desmit kilogramiem šaujampulvera, pārvadāt to pēc iegādes uz glabāšanas vietu un glabāt
ieroču glabāšanas atļaujā norādītajā šaujamieroča glabāšanas vietā slēgtā metāla seifā
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83. Fiziskajai personai, kurai izsniegta ieroča nēsāšanas atļauja B kategorijas īsstobra
šaujamieročiem, ir aizliegts
a. vienlaikus nēsāt vairāk nekā divus šaujamieročus un vairāk nekā 40 katram šaujamierocim
paredzētas patronas
b. nēsāt pistoli ar patronu patrontelpā
c. vienlaikus katrai pistolei nēsāt vairāk nekā vienu pielādētu rezerves magazīnu vai katram
revolverim — vienu pielādētu rezerves cilindru
d. Visas ir atbildes ir pareizas
84. Fiziskajai personai, kurai izsniegta ieroča nēsāšanas atļauja B kategorijas īsstobra
šaujamieročiem, ir aizliegts
a. nēsāt vairāk nekā vienu šaujamieroči un ne vairāk nekā 9 patronas
b. vienlaikus nēsāt vairāk nekā divus šaujamieročus un vairāk nekā 10 katram šaujamierocim
paredzētas patronas
c. vienlaikus nēsāt vairāk nekā divus šaujamieročus un vairāk nekā 20 katram šaujamierocim
paredzētas patronas
d. vienlaikus nēsāt vairāk nekā divus šaujamieročus un vairāk nekā 40 katram šaujamierocim
paredzētas patronas
85. Fiziskajai personai, kurai izsniegta ieroča nēsāšanas atļauja B kategorijas īsstobra
šaujamieročiem, ir aizliegts
a. nēsāt pistoli ar patronu patrontelpā
b. nēsāt vairāk nekā vienu šaujamieroči un ne vairāk nekā 9 patronas
c. vienlaikus nēsāt vairāk nekā divus šaujamieročus un vairāk nekā 20 katram šaujamierocim
paredzētas patronas
d. a un c apakšpunktos norādītās atbildes
86. Fiziskā persona, kurai izsniegta ieroča nēsāšanas atļauja, tajā norādīto īsstobra
šaujamieroci un munīciju
a. glabā speciālā makstī, lai šis ierocis nejauši nenonāk nepiederošas personas rokās
b. nēsā speciālā kabatā (makstī) tā, lai ierocis nevar izkrist un nepiesaista citu personu uzmanību,
nodrošinot, lai šis ierocis nejauši nenonāk nepiederošas personas rokās
c. nēsā somā tā, lai ierocis nevar izkrist un nepiesaista citu personu uzmanību, nodrošinot, lai šis
ierocis nejauši nenonāk nepiederošas personas rokās
d. nēsā speciālā kabatā (makstī) tā, lai ierocis nevar izkrist un ir redzams citām personām, lai nejauši
izkrītot piesaista uzreiz uzmanību
87. Nēsājot šaujamieroci un tā munīciju, līdzi jābūt
a. attiecīgai ieroča nēsāšanas atļaujai
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b. personu apliecinošam dokumentam
c. attiecīgai ieroča glabāšanas atļaujai
d. apsardzes sertifikāta
88. Fiziskā persona nodod šaujamieroci ieroču komersantam, kas saņēmis speciālo atļauju
(licenci) šaujamieroču izgatavošanai vai remontam
a. lai nomainītu šaujamieroča sastāvdaļas
b. lai nomainītu šaujamieroča būtiskās sastāvdaļas
c. lai izdarītu kontrolšāvienus
d. a un b apakšpunktos norādītās atbildes
89. Fiziskajai personai ir tiesības realizēt savā īpašumā esošo rūpnieciski ražoto
pašaizsardzības, medību vai sporta šaujamieroča munīciju
a. citām fiziskajām personām
b. citām fiziskajām personām, kurām ir mednieka apliecība
c. citām fiziskajām personām, kurām ir attiecīgo šaujamieroču glabāšanas atļauja vai nēsāšanas
atļauja, ja šādai realizēšanai nav komerciāla rakstura
d. visas atbildes ir pareizas
90. Fizisko personu ieročus, munīciju, to sastāvdaļas atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgs
izņemt
a. persona kurai ir izsniegta tādas pašas kategorijas un lietojuma ieroča atļauja
b. Valsts policijas darbinieks vai citas valsts pārvaldes iestādes amatpersona
c. ieroču komersants, kurš saņēmis speciālo atļauju (licenci)
d. visi varianti
91. Fizisko personu šaujamieroci atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgs izņemt Valsts policijas
darbinieks, ja
a. pārkāpta ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu vai speciālo līdzekļu aprites kārtība
b. tas nepieciešams administratīvo pārkāpumu procesā
c. tas nepieciešams kriminālprocesā
d. visi varianti
92. Fiziskajām personām ir aizliegts iegādāties ieročus alkohola ietekmē, ja
a. izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 promiles
b. izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,3 promiles
c. izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles
d. visas atbildes ir pareizas
93. Fiziskajām personām ir aizliegts pārvadāt ieročus alkohola ietekmē, ja
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a. izelpotā gaisa konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 0,5 promiles
b. izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,3 promiles
c. asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles
d. a un c apakšpunktos norādītās atbildes
94. Fiziskajām personām ir aizliegts nēsāt šaujamieroci
a. narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē
b. esot alkohola ietekmē
c. esot slimam vai pārmērīgi nogurušam
d. uzmanību samazinošu medikamentu iespaidā
95. Fiziskajām personām ir aizliegts glabāt pašaizsardzībai
a. B kategorijas īsstobra pašaizsardzības šaujamieroci
b. šāviena trokšņa slāpētājus (klusinātājus)
c. šaujamieroci aprīkoto ar šāviena trokšņa slāpētāju (klusinātāju)
d. b un c apakšpunktos norādītās atbildes
96. Fiziskajām personām ir aizliegts
a. izgatavot traumatiskos šaujamieročus un to munīciju
b. iegādāties, glabāt, nēsāt, realizēt, izmantot un pielietot traumatiskos šaujamieročus un to munīciju
c. iegādāties, glabāt, nēsāt un pārvadāt pašaizsardzībai klasificētus E kategorijas gāzes ieročus
d. a un b apakšpunktos norādītās atbildes
97. Fiziskajām personām ir aizliegts
a. līdz 18 gadu vecumam iegādāties un nēsāt pašaizsardzībai paredzētus gāzes baloniņus
b. līdz 21 gadu vecumam iegādāties, glabāt, nēsāt un pārvadāt pašaizsardzībai klasificētus E
kategorijas gāzes ieročus
c. izgatavot, iegādāties, glabāt, nēsāt, realizēt, izmantot un pielietot liesmu slāpētājus, kā arī ar tiem
aprīkotus šaujamieročus
d. līdz 21 gadu vecumam iegādāties, glabāt, pārvadāt un izmantot F kategorijas mazas enerģijas
pneimatiskos ieročus
98. Fiziskajai personai ir tiesības nodot šaujamieročus uz laiku glabāšanā
a. ieroču glabātavās juridiskajām personām, kuras saņēmušas ieroču glabāšanas atļauju
b. glabāšanā Valsts policijai par maksu
c. citai fiziskajai personai, kurai ir glabāšanas atļauja un metāla seifs
d. b un c apakšpunktos norādītās atbildes
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99. Ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu aprite ir
a. izgatavošana (ražošana), remonts
b. iegādāšanās, realizēšana
c. izmantošana, pielietošana
d. visi varianti
100. Ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu aprite ir
a. glabāšana, nēsāšana
b. pārvadāšana, pārsūtīšana
c. izņemšana un iznīcināšana
d. a, b un c atbildēs norādītās atbildes
101. Ieroču glabāšana
a. ieroču turēšana atļautā vietā, ievērojot noteiktās drošības prasības
b. ieroču turēšana atļautā vietā un nēsāšana ievērojot noteiktās drošības prasības
c. ieroču turēšana atļautā vietā, pārvadāšana un nēsāšana ievērojot noteiktās drošības prasības
d. b un c atbildēs norādītās atbildes
102. Ieroča iegādāšanās
a. pieteikuma iesniegšana ieroča iegādei
b. ieroča iegūšana īpašumā vai valdījumā
c. a un b atbildēs norādītās atbildes
d. kvalifikācijas pārbaudījuma par ieroču un munīcijas aprites kārtību nokārtošana
103. Ieroča nēsāšana
a. nepielādēta un atsevišķi no munīcijas iesaiņota ieroča pārvadāšana
b. nepielādēta ieroča pārnēsāšana
c. pielādētā ieroča turēšana atļautā vietā
d. pielietošanai gatava ieroča pārnēsāšana sev līdzi ārpus glabāšanas vietas
104. Sporta vai pašaizsardzības šaujamieroča iegādei fiziskā persona
a. iesniedz iesniegumu Valsts policijā
b. iesniedz iesniegumu izmantojot portālu latvija.lv
c. iesniedz elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi Valsts policijai iesniegumu parakstītu ar drošu
elektronisku parakstu
d. visi varianti
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105. Sporta šaujamieroča iegādei ir nepieciešama
a. sporta federācijas vai sporta organizācijas izziņa
b. Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītas ar šaušanas sporta veidu saistītas sporta federācijas izziņa
c. Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītas ar šaušanas sporta veidu saistītas sporta federācijas izziņa,
kas apliecina, ka fiziskā persona ir reģistrēta tās kolektīvā biedra sporta organizācijā
d. visi varianti
106. A. kategorijas sporta šaujamieroča iegādei ir nepieciešama
a. sporta organizācijas izziņa
b. sporta federācijas izziņa, kas apliecina, ka fiziskā persona vismaz 12 mēnešus ir reģistrēta sporta
organizācijā
c. persona ir vismaz otrā sporta klase ar šaušanu saistītā sporta veidā
d. b un c variantos norādītās atbildes
107. Šaujamieroča iegādei fiziskai personai ir nepieciešama
a. apliecība par pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības kursa beigšanu vismaz 15 stundu
apjomā
b. apliecība par pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības kursa beigšanu vismaz 10 stundu
apjomā ar trīs stundas ilgu zināšanu pārbaudi
c. apliecība par pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības kursa beigšanu vismaz 12 stundu
apjomā ar trīs stundas ilgu zināšanu pārbaudi
d. apliecība par pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības kursa beigšanu
108. Šaujamieroča iegādei fiziskai personai ir nepieciešama
a. apliecība par pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības kursa beigšanu vismaz 12 stundu
apjomā ar trīs stundas ilgu zināšanu pārbaudi
b. medicīniskās izglītības dokuments
c. izglītības iestādes diploma un sekmju izraksta kopija, kas apliecina, ka minētā persona ir apguvusi
atbilstošu mācību kursu šajā izglītības iestādē
d. visi varianti
109. Fiziskā persona, lai pagarinātu pašaizsardzības ierocim izsniegtās ieroča glabāšanas vai
nēsāšanas atļaujas derīguma termiņu
a. vismaz mēnesi pirms atļaujas derīguma termiņa beigām iesniedz attiecīgu iesniegumu Valsts
policijā
b. ne vēlāk kā piecas dienas pirms atļaujas derīguma termiņa beigām iesniedz attiecīgu iesniegumu
Valsts policijā
c. ne vēlāk kā mēnesi pēc atļaujas derīguma termiņa beigām iesniedz iesniegumu Valsts policijā
d. atļauja nav jāpagarina, tā tiek izsniegta uz nenoteiktu laiku
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110. Fiziskā persona ieroča glabāšanas atļaujas darbības laikā
a. mēneša laikā pēc kārtējās veselības pārbaudes termiņa beigām nodrošina, ka viņai ārstniecības
iestādē tiek veikta kārtējā veselības pārbaude
b. piecu darbadienu laikā pēc kārtējās veselības pārbaudes termiņa beigām nodrošina, ka viņai
ārstniecības iestādē tiek veikta kārtējā veselības pārbaude
c. pirms kārtējās veselības pārbaudes termiņa beigām nodrošina, ka viņai ārstniecības iestādē tiek
veikta kārtējā veselības pārbaude
d. nodrošina pirmstermiņa veselības pārbaudi
111. Ja paredzēts mainīt ieroča glabāšanas vietu (adresi)
a. persona iesniegumu ieroča atļaujas atkārtotai saņemšanai iesniedz pirms adreses maiņas
b. persona iesniegumu ieroča atļaujas saņemšanai iesniedz pēc adreses maiņas
c. saņem ieroča glabāšanas atļaujas dublikātu
d. b un c atbildēs norādītās atbildes
112. Eiropas šaujamieroču apliecība tiek iesniegta Valsts policijā attiecīgu ierakstu izdarīšanai,
ja
a. realizēts apliecībā norādītais šaujamierocis (tā maināmā būtiskā sastāvdaļa)
b. realizēta apliecībā norādītā munīcija
c. mainījušās apliecībā norādītās ziņas par ieroča glabāšanas atļauju
d. a un c variantos norādītas atbildes
113. Fiziskā persona šaujamieroci iegādājas
a. tirdzniecības centrā
b. no komersanta, kurš saņēmis licenci attiecīgo ieroču un munīcijas izgatavošanai
c. no komersanta, kurš saņēmis licenci attiecīgo ieroču un munīcijas realizēšanai
d. b un c variantos norādītas atbildes
114. Fiziskā persona maināmās būtiskās sastāvdaļas iegādājas
a. no komersanta, kurš saņēmis licenci attiecīgo ieroču remontēšanai
b. no komersanta, kurš saņēmis licenci attiecīgo ieroču dezaktivēšanai
c. no komersanta, kurš saņēmis licenci attiecīgo ieroču un munīcijas izgatavošanai vai realizēšanai
d. visi varianti
115. Fiziskā persona munīciju iegādājas
a. no komersanta, kurš saņēmis licenci attiecīgo ieroču un munīcijas izgatavošanai vai realizēšanai
b. no komersanta, kurš saņēmis licenci attiecīgo ieroču remontēšanai
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c. no komersanta, kurš saņēmis licenci attiecīgo ieroču dezaktivēšanai
d. visi varianti
116. Fiziskā persona šaujamieroci iegādājas
a. no fiziskās personas, veicot šaujamieroča īpašnieka maiņu Valsts policijā
b. no fiziskās personas, veicot šaujamieroča īpašnieka maiņu patstāvīgi, atļaujā noradītajā adresē
c. tirdzniecības centrā
d. no komersanta, kurš saņēmis licenci attiecīgu ieroču pārvaidošanai par salūtieročiem
117. Fiziskā persona maināmās būtiskās sastāvdaļas iegādājas
a. tirdzniecības uzņēmumā
b. no fiziskās personas, veicot šaujamieroča īpašnieka maiņu patstāvīgi, atļaujā noradītajā adresē
c. no fiziskās personas, veicot šaujamieroča īpašnieka maiņu Valsts policijā
d. no komersanta, kurš saņēmis licenci attiecīgu ieroču pārveidošanai par salūtieročiem
118. Fiziskā persona lielas enerģijas pneimatisko ieroci iegādājas
a. no komersanta, kurš saņēmis licenci attiecīgo ieroču un munīcijas izgatavošanai vai realizēšanai
b. no fiziskās personas, veicot šaujamieroča īpašnieka maiņu Valsts policijā
c. tirdzniecības centrā
d. a un b norādītās atbildes
119. Fiziskā persona munīciju iegādājas
a. no fiziskās personas, kurai izsniegta iegādājamai munīcijai atbilstoša ieroča glabāšanas atļauja vai
ieroča nēsāšanas atļauja
b. no komersanta, kurš saņēmis licenci attiecīgo ieroču un munīcijas izgatavošanai vai realizēšanai
c. no fiziskās personas, kurai izsniegta ieroča glabāšanas atļauja vai ieroča nēsāšanas atļauja
d. a un b norādītās norādītas atbildes
120. Fiziskā persona šaujamieroci iegādājas
a. no komersanta, kurš saņēmis licenci fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanai
b. Uzturlīdzekļu garantijas fondā
c. no juridiskajām personām, kuras veic savu profesionālo darbību kultūras jomā
d. no juridiskās personas, veicot šaujamieroča īpašnieka maiņu Valsts policijā
121. Fiziskā persona iegādājās
a. tikai tādas kategorijas šaujamieroci, kāda norādīta ieroča iegādāšanās atļaujā
b. Valsts policijā klasificēto šaujamieroci
c. tikai tādas kategorijas šaujamieroci, kāda norādīta ieroča realizēšanas atļaujā
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d. tikai tādas kategorijas šaujamieroci, kāda norādīta Eiropas šaujamieroču apliecībā
122. Fiziskai personai ir tiesības iegādāties šaujamieroča sastāvdaļas, izņemot būtiskās
sastāvdaļas
a. kas paredzētas B, C kategorijas šaujamierocim
b. kas paredzētas D kategorijas ierocim
c. kas nepieciešamas reģistrētā ieroča remontam un ir ražotas attiecīgajam ierocim
d. kas nepieciešamas reģistrētā ieroča pārveidošanai
123. Iegādājoties šaujamieroci ieroču tirdzniecības uzņēmumā, fiziskā persona
a. uzrāda ieroča nēsāšanas atļauju
b. uzrāda ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļauju un vadītāja apliecību
c. uzrāda personu apliecinošu dokumentu un Valsts policijas struktūrvienības izsniegto ieroča
iegādāšanās atļauju
d. Valsts policijas struktūrvienības izsniegto ieroča iegādāšanās atļauju
124. Iegādājoties munīciju Latvijas ieroču tirdzniecības uzņēmumā
a. Latvijā reģistrēta šaujamieroča īpašnieks uzrāda Valsts policijas izsniegto ieroča iegādāšanās
atļauju
b. Latvijā reģistrēta šaujamieroča īpašnieks uzrāda Valsts policijas izsniegto ieroča glabāšanas
atļauju
c. Latvijā reģistrēta šaujamieroča īpašnieks uzrāda Valsts policijas izsniegto ieroča nēsāšanas atļauju
d. visi varianti
125. Reģistrēto šaujamieroča īpašnieku maiņu var veikt
a. izmantojot portālu latvija.lv
b. Valsts policijā vai Pašvaldības policijā abu personu klātbūtnē, kuras ieroci realizē un iegādājas
c. Valsts policijā abu personu klātbūtnē, kuras ieroci realizē un iegādājas
d. a un c apakšpunktos norādītās atbildes
126. Fiziskā persona, iegādājoties rūpnieciski ražotu pašaizsardzības vai sporta šaujamieroča
munīciju no citas fiziskās personas
a. informē par to Valsts policiju
b. pieprasa tai uzrādīt munīcijai atbilstošu ieroča glabāšanas atļauju vai ieroča nēsāšanas atļauju un
uzrāda savu ieroča glabāšanas atļauju vai ieroča nēsāšanas atļauju
c. uzrāda savu ieroča glabāšanas atļauju vai ieroča nēsāšanas atļauju
d. pieprasa uzrādīt personu apliecinošu dokumentu
127. Ja fiziskā persona, kura realizē munīciju neuzrāda atbilstošu ieroča atļauju
a. otra fiziskā persona par to ziņo Valsts policijai
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b. otra fiziskā persona izņem munīciju
c. otra fiziskā persona iegādājas munīciju
d. otra fiziskā persona atsakās iegādāties munīciju
128. Gadījumā, ja ir aizdomas, ka fiziskā persona realizē pašizgatavotu munīciju
a. otra fiziskā persona izņem munīciju
b. pārbauda munīcijas marķēšanu
c. testē munīciju izdarot šāvienu
d. otra fiziskā persona par to ziņo Valsts policijai
129. Lielas enerģijas pneimatiskos ieročus fiziskā persona glabā
a. ieroča glabāšanas atļaujā norādītajā adresē glabā saskaņā ar Ieroču aprites likuma prasībām,
nodrošinot to pienācīgu uzraudzību un glabāšanu
b. glabā, nodrošinot tādus apstākļus, kas nepieļauj nokļūšanu nepilngadīgo personu rokās
c. licencē norādītajā adresē
d. glabā, lai nepievērstu citu personu uzmanību
130. Šaujamieroču glabāšanai paredzētā metāla seifa sienu biezums ir
a. vismaz 1,5 mm
b. vismaz 2 mm
c. vismaz 2,5 mm
d. nav noteikts
131. Šaujamieroču maināmās būtiskās sastāvdaļas glabā
a. metāla seifā, kuru sienu biezums ir vismaz 2 mm
b. glabā oriģinālā iepakojumā
c. atsevišķi no šaujamieroča
d. metāla seifā, kuru sienu biezums ir vismaz 2,5 mm
132. Šaujamieroča munīcijas glabāšanai
a. ir nepieciešams metāla seifs, kuru sienu biezums ir vismaz 2,5 mm
b. metāla seifs nav nepieciešams
c. ir nepieciešams metāla skapis (metāla kaste), kuru sienu biezums ir vismaz 2 mm
d. a un c norādītās norādītas atbildes
133. Kādā metāla seifā var glabāt lielas enerģijas pneimatisko ieroci
a. kuru sienu biezums ir 1,5 mm
b. kuru sienu biezums 2 mm
c. kuru sienu biezums ir 2,5 mm
d. visi varianti
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134. Prasības šaujamieroču glabāšanai paredzētajam metāla seifam
a. ir aizslēdzams ar slēdzeni, kuru atslēgt var tikai ieroča īpašnieks
b. ir aizslēdzams ar slēdzeni, kuru atslēgt var ieroča īpašnieks vai tā pilnvarotā persona
c. ir aizslēdzams ar slēdzeni un to drīkst atslēgt tikai Valsts policijas pārstāvja klātbūtnē
d. ir aizslēdzams ar slēdzeni
135. Prasības šaujamieroča glabāšanai paredzētajam metāla seifam
a. ir aprīkots ar mehānisko slēdzeni, tā atslēgas ir pieejamas ieroča īpašniekam un to ģimenes
locekļiem
b. ir aprīkots ar mehānisko slēdzeni, tā atslēgas ir pieejamas ieroča īpašniekam vai tā pilnvarotai
personai
c. ir aprīkots ar mehānisko slēdzeni, tā atslēgas ir pieejamas tikai ieroča īpašniekam
d. ir aizslēdzams ar mehānisko slēdzeni un to drīkst atslēgt tikai Valsts policijas pārstāvja klātbūtnē
136. Metāla seifu ieroča glabāšanai stiprina savienojot ar grīdu vai sienu
a. ja tas ir mazāks par 1500 x 400 x 300 mm
b. ja tas ir mazāks par 1550 x 450 x 350 mm
c. ja tas ir smags un to nevar pacelt, to nestiprina
d. stiprina neatkarīgi no tā izmēra
137. Ja šaujamieroču glabāšanai paredzētais metāla seifs vai metāla skapis (metāla kaste) ir
mazāks par 1500 x 400 x 300 mm
a. to stiprina, savienojot ar skapi
b. to stiprināšana nav nepieciešama
c. to stiprina, savienojot ar grīdu vai sienu
d. to stiprina, savienojot ar grīdu un sienu
138. Ja šaujamieroču munīcijas glabāšanai paredzētais metāla seifs vai metāla skapis (metāla
kaste) ir mazāks par 1500 x 400 x 300 mm
a. to stiprina, savienojot ar grīdu
b. to stiprina, savienojot ar skapi vai citu mēbeli
c. to stiprina, savienojot ar sienu
d. a un c norādītās norādītas atbildes
139. Sporta šaujamieroci glabā
a. ar pielādētu patronu padošanas mehānismu, nodrošinot, ka patrontelpā munīcija nav ielādēta
b. ar pielādētu patronu padošanas mehānismu
c. izlādētu (patronu padošanas mehānismā (magazīnā vai cilindrā) un patrontelpā munīcija nav
ielādēta)
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d. izlādētu
140. Lielas enerģijas pneimatisko ieroci glabā
a. ar pielādētu patronu padošanas mehānismu, nodrošinot, ka patrontelpā munīcija nav ielādēta
b. ar pielādētu patronu padošanas mehānismu
c. a un b apakšpunktos norādītās atbildes
d. izlādētu (patronu padošanas mehānismā (magazīnā vai cilindrā) un patrontelpā munīcija nav
ielādēta)
141. Pašaizsardzības šaujamieroci var glabāt
a. kā sporta ieroci vai ar pielādētu patronu padošanas mehānismu, nodrošinot, ka patrontelpā
munīcija nav ielādēta
b. ar pielādētu patronu padošanas mehānismu, ar ielādētu munīciju patrontelpā
c. tikai izlādētu (patronu padošanas mehānismā (magazīnā vai cilindrā) un patrontelpā munīcija nav
ielādēta)
d. a un b apakšpunktos norādītās atbildes
142. Vairāki ieroču īpašnieki kopējā dzīvesvietā vienā seifā var glabāt šaujamieročus
a. ja šiem īpašniekiem ir reģistrēti vienas kategorijas ieroči
b. ja šiem īpašniekiem ir reģistrēti viena lietojuma ieroči un saņemta Valsts policijas atļauja
c. ja metāla seifs nav mazāks par 1500 x 400 x 300 mm
d. ja šiem īpašniekiem ir reģistrēti viena lietojuma ieroči
143. Fiziskajai personai, kurai izsniegta ieroča glabāšanas atļauja, šaujamieroci
pašaizsardzības nolūkā atļauts izņemt no ieroča glabāšanas vietas
a. pielādēt un nēsāt savā īpašumā, ja konkrētajā situācijā var rasties pamats tā pielietošanai
b. pielādēt un nēsāt, ja var rasties pamats tā pielietošanai
c. nēsāt savā īpašumā
d. pielādēt un nēsāt savā īpašumā, ja ir nodoms to pielietot
144. Fiziskā persona var pārvadāt šaujamieroci
a. uz sporta sacensību norises vietu
b. uz apsardzes komersanta vai iekšējās drošības dienesta darba pienākumu pildīšanas vietu
c. uz šautuvi
d. visi varianti
145. Fiziskā persona var pārvadāt lielas enerģijas pneimatisko ieroci
a. uz ieroču tirdzniecības uzņēmumu (realizācijai)
b. uz ieroču remontdarbnīcu
c. uz Valsts policiju
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d. visi varianti
146. Fiziskā persona var pārvadāt šaujamieroča maināmās būtiskās sastāvdaļas
a. uz tirdzniecības uzņēmumu
b. uz darba vietu
c. uz ieroču remontdarbnīcu
d. visi varianti
147. Šaujamieroci fiziskā persona pārvadā iesaiņotu
a. nav nepieciešams, ja to pārvadā speciālā kabatā (makstī)
b. iesaiņotu papīrā
c. ievietotu futrālī vai cita veida ieroču somā
d. iesaiņotu tīklā vai segā
148. Šaujamieroci fiziskā persona pārvadā izlādētā veidā
a. bez munīcijas patrontelpā
b. ar nepielādētu magazīnu
c. no ieroča izņemtu pielādētu magazīnu
d. visi varianti
149. Pārvadājot un izmantojot šaujamieroci un munīciju fiziskajai personai līdzi ir
a. mednieka apliecība
b. personu apliecinošs dokuments
c. attiecīgā ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļauja
d. attiecīgā licence
150. Ieroča pārvadāšana
a. nepielādēta un atsevišķi no munīcijas iesaiņota ieroča pārvadāšana, pārnēsāšana vai citāda
pārvietošana sev līdzi tādā veidā, ka tā pielietošana nav iespējama
b. pielādēta iesaiņota ieroča pārvadāšana, pārnēsāšana vai citāda pārvietošana sev līdzi
c. nepielādēta ieroča pārvadāšana
d. nepielādēta ieroča pārnēsāšana
151. Bruņotu apsardzi ieroču pārvadāšanai jānodrošina, ja
a. kopējais skaits pārsniedz 2 šaujamieročus
b. kopējais skaits pārsniedz 5 šaujamieročus
c. kopējais skaits pārsniedz 10 šaujamieročus
d. nav jānodrošina, ja pārvadāšanu veic pats ieroču īpašnieks
152. Bruņotu apsardzi munīcijas pārvadāšanai jānodrošina, ja
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a. šaujamieroču patronu kopējais skaits pārsniedz 1000
b. šaujamieroču patronu kopējais skaits pārsniedz 10 000
c. nav jānodrošina, ja pārvadāšanu veic pats ieroču īpašnieks
d. šaujamieroču patronu kopējais skaits pārsniedz 100 000

153. Šaujamieroča īpašnieks, kas vēlas nomainīt viņa īpašumā reģistrētā šaujamieroča būtiskās
sastāvdaļas
a. veic šaujamieroča remontu patstāvīgi
b. nodod šaujamieroci remontā Latvijā licencētam ieroču remonta uzņēmumam
c. nodod šaujamieroci remontā komersantam
d. visi varianti
154. Ieroča īpašniekam, kuram ir ieroča glabāšanas atļauja, aizliegts bez Valsts policijas
atļaujas dot ieroci citai fiziskajai personai
a. ieroču tirdzniecības uzņēmumā ieroču pārdevējam – apskatei
b. ieroču remonta vai ražošanas uzņēmumā ieroču meistaram – apskatei un remontam
c. šautuvē instruktoram – apskatei vai izmēģinājuma treniņšaušanai
d. fiziskajai personai, kurai nav ieroča glabāšanas atļaujas
155. Ieroča īpašniekam, kuram ir ieroča nēsāšanas atļauja, aizliegts bez Valsts policijas atļaujas
dot ieroci citai fiziskajai personai, izņemot gadījumu, ja ieroci izsniedz
a. ieroču tirdzniecības uzņēmumā ieroču pārdevējam – apskatei
b. ieroču remonta vai ražošanas uzņēmumā ieroču meistaram – apskatei un remontam
c. šautuvē instruktoram – apskatei vai izmēģinājuma treniņšaušanai
d. visi varianti
156. Ieroča īpašniekam, kuram ir ieroča glabāšanas atļauja, aizliegts bez Valsts policijas
atļaujas dot ieroci citai fiziskajai personai, izņemot gadījumu, ja ieroci izsniedz
a. fiziskajai personai, kurai kā ieroča lietotājam izsniegta ieroču īpašniekam reģistrētā sporta
garstobra šaujamieroča ieroča glabāšanas atļauja, tā izmantošanai uz laiku treniņšaušanā
b. fiziskajai personai, kurai kā ieroča lietotājam izsniegta ieroču īpašniekam reģistrētā sporta
garstobra šaujamieroča ieroča glabāšanas atļauja, tā izmantošanai uz laiku sporta sacensībās
c. šautuvē instruktoram – apskatei vai izmēģinājuma treniņšaušanai
d. visi varianti
157. Ieroča īpašniekam, kuram ir ieroča glabāšanas atļauja, aizliegts bez Valsts policijas
atļaujas dot ieroci citai fiziskajai personai, izņemot gadījumu, ja ieroci izsniedz
a. Valsts policijas, pašvaldības policijas amatpersonām
b. Valsts drošības iestāžu, prokuratūras, muitās amatpersonām
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c. jebkurai citai fiziskajai personām pēc pieprasījuma
d. a un b variantos norādītās atbildes
158. Šaujamieroča īpašnieks normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nododot ieroci citai
fiziskajai personai ievēro drošības prasības
a. ieroci nodod izlādētā veidā (patrona neatrodas patrontelpā), nolaižamā belzējierīce ir nolaistā
stāvoklī, drošinātājs (ja tāds ir) ir ieslēgts
b. ieroci nodod izlādētā veidā, drošinātājs ir ieslēgts
c. ieroci nodod izlādētā veidā
d. visi varianti
159. Šaujamieroča īpašnieks normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nododot ieroci citai
fiziskajai personai ievēro drošības prasības ar nolūku
a. lai nenotiktu neparedzēts šāviens
b. netiktu nodarīts kaitējums sev, citām personām
c. netiktu nodarīts kaitējums mantai
d. visi varianti
160. Fiziskā persona, kura saņēmusi ieroča realizēšanas atļauju
a. nodod realizējamo šaujamieroci, ieroču tirdzniecības uzņēmumam realizēšanai
b. nodod lielas enerģijas pneimatisko ieroci ieroču tirdzniecības uzņēmumam realizēšanai
c. nodod realizējamo šaujamieroci tirdzniecības uzņēmumam un noslēdz pirkuma līgumu
d. a un b variantos norādītās atbildes
161. Fiziskā persona, kura saņēmusi ieroča realizēšanas atļauju
a. nodod šaujamieroci komersantam, kas saņēmis licenci ar tiesībām veikt šaujamieroča
dezaktivēšanu
b. izved šaujamieroci realizēšanai uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai Eiropas Ekonomikas
zonas valsti
c. izved šaujamieroci realizēšanai uz trešajām valstīm
d. visi varianti
162. Pēc šaujamieroča nodošanas realizācijai ieroču tirdzniecības uzņēmumam, persona, kurai
izsniegta ieroča realizēšanas atļauja, nodod atļaujas otro daļu Valsts policijas struktūrvienībā,
kura atļauju izsniegusi
a. piecu darbdienu laikā
b. piecu dienu laikā
c. mēneša laikā
d. trīs mēnešu laikā
163. Realizējot šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, fiziskā persona realizē
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a. šaujamieroča maināmās būtiskās sastāvdaļas
c. visu seifā esošu munīciju
c. visu realizējamā šaujamieroča munīciju
d. a un c variantos norādītās atbildes
164. Realizējot sporta lietojuma ieročus, fiziskā persona realizē
a. sporta inventāru
b. ieroča somu vai maksti
c. šaujampulveri
d. metāla seifu
165. Gadījumā, ja realizējot sporta ieroci nav iespējams realizēt šaujampulveri
a. fiziskā persona šaujampulveri iznīcina
b. izgatavo munīciju
c. nodot šaujampulveri Valsts policijā
d. visi varianti
V Šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču, šaujamieroču maināmo būtisko
sastāvdaļu un munīcijas ievešana Latvijā, izvešana un Latvija, kā arī iegāde un realizēšana
Eiropas Savienības dalībvalstīs, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un trešajās valstīs.
166. Persona var pārvadāt uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti medībām klasificētus B
kategorijas šaujamieročus, ja
a. saņemts Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes iepriekšējās piekrišanas dokuments
b. Valsts policijas atļauja šaujamieroču pārvadāšanai
c. a un b apakšpunktos norādītās atbildes
d. ir saņemta Eiropas šaujamieroču apliecība
167. Lai Eiropas Savienības dalībvalstī iegādātos un ievestu Latvijā A, B un C kategorijas
šaujamieročus ir nepieciešams
a. saņemt Eiropas šaujamieroču apliecību
b. Valsts policijā saņemt ieroču iegādāšanās atļauju un iepriekšējās piekrišanas dokumentu ieroču
pārvadāšanai
c. attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes pārvadāšanas vai pārsūtīšanas
atļauju
d. b un c apakšpunktos norādītās atbildes
168. Personas var pārvadāt un pārsūtīt uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai Eiropas
Ekonomikas zonas valsti:
a. sportam klasificētus A kategorijas šaujamieročus un to maināmās būtiskās sastāvdaļas
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b. Ieroča glabāšanas atļaujā ierakstītus A kategorijas šaujamieročus un to maināmās būtiskās
sastāvdaļas, ja ir pamatojums ieroču ievešanai
c. Eiropas šaujamieroču apliecībā ierakstītus sportam klasificētus A kategorijas šaujamieročus un to
maināmās būtiskās sastāvdaļas, ja ir pamatojums ieroču ievešanai attiecīgajā galamērķa valstī
treniņšaušanai vai šaušanai sporta sacensībās
d. a un b apakšpunktos norādītās atbildes
169. Personas var pārvadāt un pārsūtīt uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai Eiropas
Ekonomikas zonas valsti
a. Eiropas šaujamieroču apliecībā ierakstītus sportam klasificētus B kategorijas šaujamieročus, to
maināmās būtiskās sastāvdaļas ja ir pamatojums ieroču ievešanai attiecīgajā galamērķa valstī
treniņšaušanai vai šaušanai sporta sacensībās
b. sportam klasificētus B kategorijas šaujamieročus, to maināmās būtiskās sastāvdaļas šaušanai
sporta sacensībās
c. ieroča nēsāšanas atļaujā ierakstītus B kategorijas īsstobra pašaizsardzības šaujamieročus
d. visas atbildes ir pareizas
170. Personas var pārvadāt un pārsūtīt uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai Eiropas
Ekonomikas zonas valsti
a. D kategorijas lielas enerģijas pneimatiskos ieročus un munīciju, ja saņemts Eiropas Savienības
dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts kompetentās iestādes iepriekšējās piekrišanas
dokuments ieroču un munīcijas pārvadāšanai vai pārsūtīšanai un ir Valsts policijas atļauja
šaujamieroču pārvadāšanai vai pārsūtīšanai
b. D kategorijas lielas enerģijas pneimatiskos ieročus un munīciju, ja saņemts Eiropas Savienības
dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts kompetentās iestādes iepriekšējās piekrišanas
dokuments ieroču un munīcijas pārvadāšanai vai pārsūtīšanai un ir ieroča atļauja
c. D kategorijas lielas enerģijas pneimatiskos ieročus un munīciju, ja ir Valsts policijas izsniegta
ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļauja
d. b un c apakšpunktos norādītās atbildes
171. Lai Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī iegādātos un
ievestu Latvijā A, B un C kategorijas šaujamieroci
a. fiziskajai personai ir nepieciešams Valsts policijā saņemt ieroču iegādāšanās atļauju
b. fiziskajai personai ir nepieciešams par to informēt Valsts policiju
c. fiziskajai personai ir nepieciešams Valsts policijā saņemt ieroču iegādāšanās atļauju un
iepriekšējās piekrišanas dokumentu ieroču pārvadāšanai vai pārsūtīšanai, kā arī attiecīgās Eiropas
Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts kompetentās iestādes pārvadāšanas vai
pārsūtīšanas atļauju
d. fiziskajai personai ir nepieciešams Valsts policijā saņemt Eiropas šaujamieroču apliecību
172. Lai iegādātos un ievestu Latvijā no trešām valstīm A, B un C kategorijas šaujamieročus, to
maināmās būtiskās sastāvdaļas un munīciju
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a. fiziskajai personai ir nepieciešams Valsts policijā saņemt ieroču iegādāšanās atļauju
b. fiziskajai personai ir nepieciešams Valsts policijā saņemt ieroču iegādāšanās atļauju un
pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju
c. fiziskajai personai ir nepieciešams Valsts policijā saņemt iepriekšējās piekrišanas dokumentu
d. fiziskajai personai ir nepieciešams Valsts policijā saņemt Eiropas šaujamieroču apliecību
173. Fiziskās personas Eiropas Savienības dalībvalstīs var realizēt Latvijā reģistrētus un tām
piederošus A, B un C kategorijas šaujamieročus
a. saņemot attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalsts valsts kompetentajā iestādē iepriekšējās
piekrišanas dokumentu ieroču pārvadāšanai vai pārsūtīšanai, un pēc minētās atļaujas saņemšanas
saņemot Valsts policijā ieroču realizēšanas atļauju un pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju
b. saņemot attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalsts valsts kompetentajā iestādē iepriekšējās
piekrišanas dokumentu ieroču pārvadāšanai vai pārsūtīšanai, un pēc minētās atļaujas saņemšanas
saņemot Valsts policijā ieroču iegādāšanas atļauju un pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju
c. saņemot Valsts policijā ieroču realizēšanas atļauju
d. saņemot Valsts policijā Eiropas šaujamieroču apliecību
174. Fiziskās personas trešās valstīs var realizēt Latvijā reģistrētus D kategorijas lielas
enerģijas pneimatiskos ieročus
a. saņemot Valsts policijā ieroču realizēšanas atļauju
b. saņemot attiecīgajā trešās valsts kompetentajā iestādē ieroča ievešanas atļauju, un pēc minētās
atļaujas saņemšanas saņemot Valsts policijā ieroču realizēšanas atļauju un pārvadāšanas vai
pārsūtīšanas atļauju
c. Valsts policijā saņemot iepriekšējās piekrišanas dokumentu
d. saņemot Valsts policijā ieroču realizēšanas atļauju un iepriekšējās piekrišanas dokumentu
VI Šaujamieroču izmantošanas un pielietošanas nosacījumi un kārtība
175. Šaujamieroča pielietošana ir
a. šāviens, kas izraisa cilvēka nāvi, nodara kaitējumu viņa veselībai vai zaudējumus mantai vai
padara nekaitīgu dzīvnieku
b. tēmēts šāviens (izņemot šaušanu medībās, sporta sacensībās vai treniņšaušanu), kā arī šāviens, kas
izraisa cilvēka nāvi, nodara kaitējumu viņa veselībai vai zaudējumus mantai vai padara nekaitīgu
dzīvnieku
c. tēmēts šāviens medībās, sporta sacensībās vai treniņšaušanā, kā arī šāviens, kas izraisa cilvēka
nāvi, nodara kaitējumu viņa veselībai vai zaudējumus mantai vai padara nekaitīgu dzīvnieku
d. tēmēts šāviens medībās, sporta sacensībās vai treniņšaušanā
176. Tēmēts šāviens (izņemot šaušanu medībās, sporta sacensībās vai treniņšaušanu), kā arī
šāviens, kas izraisa cilvēka nāvi, nodara kaitējumu viņa veselībai vai zaudējumus mantai vai
padara nekaitīgu dzīvnieku
a. ir šaujamieroča pielietošana
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b. ir šaujamieroča pielietošana un izmantošana
c. ir šaujamieroča izmantošana
d. Visas atbildes ir pareizas
177. Šaujamieroča pielietošana ir
a. tēmēts šāviens (izņemot šaušanu medībās), kā arī šāviens, kas izraisa cilvēka nāvi, nodara
kaitējumu viņa veselībai vai zaudējumus mantai vai padara nekaitīgu dzīvnieku
b. tēmēts šāviens medībās, sporta sacensībās vai treniņšaušanā, kā arī šāviens, kas izraisa cilvēka
nāvi, nodara kaitējumu viņa veselībai vai zaudējumus mantai vai padara nekaitīgu dzīvnieku
c. tēmēts šāviens (izņemot šaušanu sporta sacensībās), kā arī šāviens, kas izraisa cilvēka nāvi, nodara
kaitējumu viņa veselībai vai zaudējumus mantai vai padara nekaitīgu dzīvnieku
d. a un c apakšpunktos norādītās atbildes
178. Šaujamieroča pielietošana ir
a. tēmēts šāviens (izņemot šaušanu medībās), kā arī šāviens, kas izraisa cilvēka nāvi, nodara
kaitējumu viņa veselībai vai zaudējumus mantai vai padara nekaitīgu dzīvnieku
b. tēmēts šāviens (izņemot šaušanu sporta sacensībās), kā arī šāviens, kas izraisa cilvēka nāvi, nodara
kaitējumu viņa veselībai vai zaudējumus mantai vai padara nekaitīgu dzīvnieku
c. tēmēts šāviens (izņemot treniņšaušanu), kā arī šāviens, kas izraisa cilvēka nāvi, nodara kaitējumu
viņa veselībai vai zaudējumus mantai vai padara nekaitīgu dzīvnieku
d. Visi varianti
179. Persona drīkst pielietot šaujamieroci kā galējo līdzekli, lai
a. aizsargātu sevi vai citas personas no uzbrukuma, kas apdraud dzīvību
b. aizsargātu sevi vai citas personas no uzbrukuma, kas apdraud dzīvību vai veselību
c. aizsargātu sevi vai citas personas no uzbrukuma, kas reāli apdraud dzīvību vai veselību
d. aizsargātu sevi no uzbrukuma
180. Persona drīkst pielietot šaujamieroci kā galējo līdzekli, lai
a. novērstu nelikumīgu mēģinājumu vardarbīgi atņemt šaujamieroci
b. novērstu mēģinājumu atņemt šaujamieroci
c. novērstu mēģinājumu atņemt ieroča atļauju
d. a, b un c apakšpunktos norādītās atbildes
181. Persona drīkst pielietot šaujamieroci kā galējo līdzekli, lai
a. aizturētu personu pārkāpuma izdarīšanas brīdī
b. aizturētu personu, kura pārsteigta nozieguma izdarīšanas brīdī un izrāda pretošanos
c. aizturētu personu, kura pārsteigta nozieguma izdarīšanas brīdī un neizrāda pretošanos
d. a un b apakšpunktos norādītās atbildes
182. Persona drīkst pielietot šaujamieroci kā galējo līdzekli, lai
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a. padarītu nekaitīgu dzīvnieku, kas apdraud cilvēka dzīvību, veselību vai mantu
b. padarītu nekaitīgu dzīvnieku
c. aizturētu personu pārkāpuma izdarīšanas brīdī
d. visas atbildes ir pareizas
183. Persona drīkst pielietot šaujamieroci kā galējo līdzekli, lai
a. aizsargātu sevi vai citas personas no uzbrukuma, kas reāli apdraud dzīvību vai veselību
b. padarītu nekaitīgu dzīvnieku, kas apdraud cilvēka dzīvību, veselību vai mantu
c. aizturētu personu, kura pārsteigta nozieguma izdarīšanas brīdī un izrāda pretošanos
d. Visi varianti
184. Persona drīkst pielietot šaujamieroci kā galējo līdzekli, lai
a. novērstu nelikumīgu mēģinājumu vardarbīgi atņemt šaujamieroci
b. aizsargātu sevi vai citas personas no uzbrukuma, kas reāli apdraud dzīvību vai veselību
c. padarītu nekaitīgu dzīvnieku
d. a un b apakšpunktos norādītās atbildes
185. Persona drīkst pielietot šaujamieroci kā galējo līdzekli, lai
a. novērstu nelikumīgu mēģinājumu vardarbīgi atņemt šaujamieroci un padarītu nekaitīgu dzīvnieku,
kas apdraud cilvēka dzīvību, veselību vai mantu
b. novērstu mēģinājumu atņemt šaujamieroci un padarītu nekaitīgu dzīvnieku
c. novērstu mēģinājumu vardarbīgi atņemt šaujamieroci un padarītu nekaitīgu dzīvnieku, kas
neapdraud cilvēka dzīvību, veselību vai mantu
d. novērstu nelikumīgu mēģinājumu atņemt šaujamieroci un padarītu nekaitīgu dzīvnieku, kas
atrodas cilvēka uzraudzībā
186. Persona drīkst pielietot šaujamieroci kā galējo līdzekli, lai
a. novērstu nelikumīgu mēģinājumu vardarbīgi atņemt šaujamieroci un padarītu nekaitīgu dzīvnieku,
kas apdraud cilvēka dzīvību, veselību vai mantu
b. aizturētu personu, kura pārsteigta nozieguma izdarīšanas brīdī un nepretojas
c. aizsargātu sevi vai citas personas no uzbrukuma, kas reāli apdraud dzīvību vai veselību un
aizturētu personu, kura pārsteigta nozieguma izdarīšanas brīdī un izrāda pretošanos
d. a un c apakšpunktos norādītās atbildes
187. Šaujamieroci drīkst izmantot, lai
a. izsauktu palīdzību
b. brīdinātu par šaujamieroča pielietošanu
c. aizbaidītu dzīvniekus
d. visi varianti
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188. Šaujamieroci drīkst izmantot
a. lai pievērstu citu personu uzmanību
b. lai izsauktu palīdzību
c. salutēšanai
d. lai padarītu nekaitīgu dzīvnieku
189. Šaujamieroci drīkst izmantot
a. lai aizbaidītu cilvēkus
b. lai aizbaidītu dzīvniekus, kas neapdraud cilvēka dzīvību, veselību vai mantu
c. lai aizbaidītu dzīvniekus
d. salutēšanai
190. Šaujamieroci drīkst izmantot
a. lai brīdinātu par šaujamieroča pielietošanu
b. lai brīdinātu par traumatiskā šaujamieroča pielietošanu
c. lai brīdinātu par mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu
d. visi varianti
191. Pielietojot šaujamieroci
a. drīkst pārkāpt nepieciešamās aizstāvēšanās robežas izvērtējot situāciju
b. nedrīkst pārkāpt nepieciešamās aizstāvēšanās robežas
c. izvērtē nepieciešamību ziņot Valsts policijai
d. nedrīkst pārkāpt aizstāvēšanu un ziņo Valsts policijai
192. Pirms šaujamieroča pielietošanas
a. brīdina par nodomu to pielietot
b. izdara brīdinājuma šāvienu
c. brīdina par nodomu to pielietot vai izdara brīdinājuma šāvienu
d. neviena atbilde nav pareiza
193. Bez brīdinājuma šaujamieroci pielieto, ja
a. uzbrukums apdraud cilvēka dzīvību vai veselību
b. uzbrukums apdraud dzīvnieka dzīvību
c. uzbrukums neapdraud cilvēka veselību
d. uzbrukums, kas apdraud cilvēka dzīvību vai veselību, ir pēkšņs
194. Bez brīdinājuma šaujamieroci pielieto, ja
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a. uzbrukumā pielieto ieročus vai priekšmetus, ar kuriem tiek apdraudēta cilvēka dzīvība vai
veselība, vai izmanto mehāniskos transportlīdzekļus
b. uzbrukumā tiek apdraudēta cilvēka dzīvība vai veselība
c. uzbrukumā pielieto ieroču kopijas citus priekšmetus, ar kuriem tiek apdraudēta cilvēka dzīvība vai
veselība, vai izmanto citu tehniku
d. uzbrukumā tiek izmantoti priekšmeti, ar kuriem tiek apdraudēta cilvēka veselība un neizmanto
transportlīdzekļus
195. Bez brīdinājuma šaujamieroci pielieto, ja
a. uzbrukums, kas apdraud cilvēka dzīvību vai veselību, ir pēkšņs
b. uzbrukumā pielieto ieročus vai priekšmetus, ar kuriem tiek apdraudēta cilvēka dzīvība vai
veselība, vai izmanto mehāniskos transportlīdzekļus
c. aizturamā persona pretojas, pielietojot ieročus vai priekšmetus, ar kuriem tiek apdraudēta cita
cilvēka dzīvība vai veselība
d. visi varianti
196. Bez brīdinājuma šaujamieroci pielieto, ja
a. aizturamā persona pretojas, pielietojot ieročus vai priekšmetus, ar kuriem tiek apdraudēta cita
cilvēka dzīvība vai veselība
b. aizturētu personu, kura pārsteigta nozieguma izdarīšanas brīdī un pretojas
c. aizturamā persona pretojas, pielietojot ieročiem līdzīgu priekšmetu, ar kuriem tiek apdraudēta
cilvēka dzīvība vai veselība
d. visi varianti
197. Persona, kura izmanto vai pielieto šaujamieroci
a. dara visu iespējamo, lai mazinātu kaitējumu un garantētu citu personu drošību
b. garantē citu personas mantu saglabāšanu
c. dara visu iespējamo, lai palielinātu kaitējuma apmēru
d. a un b apakšpunktos norādītās atbildes
198. Aizliegts izmantot un pielietot šaujamieroci
a. ja to izmantošanas vai pielietošanas dēļ var ciest citas personas, pret kurām ierocis nav vērsts
b. ja to izmantošanas vai pielietošanas dēļ var ciest citas personas
c. ja to izmantošanas vai pielietošanas dēļ var ciest personas
d. visi varianti
199. Par katru šaujamieroča pielietošanas gadījumu persona
a. nekavējoties ziņo darba devējam
b. kura to pielietojusi, nekavējoties ziņo Valsts policijai
c. kura to pielietojusi, nekavējoties ziņo Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijai
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d. kura to pielietojusi, nekavējoties ziņo Drošības policijai
200. Pēc šaujamieroča pielietošanas
a. persona saglabā notikuma vietas apstākļus un paliek notikuma vietā
b. ja ir cietušie, sniedz viņiem pirmo medicīnisko palīdzību un nekavējoties nodrošina neatliekamās
medicīniskās palīdzības izsaukšanu
c. persona, kura to pielietojusi, nekavējoties ziņo Valsts policijai
d. visi varianti
201. Pēc šaujamieroča pielietošanas
a. apskata notikuma vietu
b. persona saglabā notikuma vietas apstākļus un paliek notikuma vietā
c. nogādā šaujamieroci glabāšanas vietā
d. nodod šaujamieroci citai personai
202. Pēc šaujamieroča pielietošanas, ja ir cietušie persona
a. sniedz viņiem pirmo medicīnisko palīdzību un nekavējoties nodrošina neatliekamās medicīniskās
palīdzības izsaukšanu
b. sniedz viņiem palīdzību un nekavējoties nogādā šaujamieroci glabāšanas vietā
c. apskata notikuma vietu un dodas uz dzīvesvietu
d. b un c apakšpunktos norādītās atbildes
VII Šaujamieroču, munīcijas un to sastāvdaļu aprites kontrole
203. Ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu apriti kontrolē
a. ieroču īpašnieks
b. licencēts ieroču komersants
c. Valsts ieņēmumu dienests
d. Valsts policija
204. Fiziskajai personai pēc policijas darbinieka vai tādas iestādes amatpersonas pieprasījuma,
kuras kompetencē ietilpst ieroču aprites kontrole
a. ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
b. ir jāuzrāda ierocis, munīcija, to sastāvdaļas un attiecīgā ieroča atļauja
c. ir jāuzrāda ieroča maksti vai ieroča iegādi apliecinošu dokumentu
d. visi varianti
205. Tiesības, iepriekš nebrīdinot, pārbaudīt šaujamieroču, glabāšanas apstākļus ieroču
atļaujā norādītajā adresē ir
a. ieroču īpašniekam, kuram ir attiecīgā ieroču glabāšanas atļauja
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b. apsardzes darbiniekam
c. Valsts policijas darbiniekam
d. b un c variantos norādītās atbildes
206. Ja nozaudēts vai nolaupīts šaujamierocis, tā būtiskā sastāvdaļa vai munīcija, lielas
enerģijas pneimatiskais ierocis
a. par to nekavējoties ziņo tuvākajai Valsts policijas iestādei
b. iegādājās jaunu ieroci un munīciju
c. nodrošina ieroča glabāšanas apstākļus
d. nekavējoties sniedz pirmo medicīnisko palīdzību
207. Ja nozaudēts vai nolaupīts šaujamierocis, tā būtiskā sastāvdaļa vai munīcija, lielas
enerģijas pneimatiskais ierocis
a. nekavējoties saņem atkārtotu atļauju vai atļaujas dublikātu
b. iegādājās jaunu ieroci, to būtisko sastāvdaļu un munīciju
c. nodrošina ieroča glabāšanas apstākļus
d. par to nekavējoties ziņo tuvākajai Valsts policijas iestādei
208. Ja nozaudēts vai nolaupīts šaujamierocis, tā būtiskā sastāvdaļa vai munīcija, lielas
enerģijas pneimatiskais ierocis
a. nekavējoties saņem atkārtotu atļauju vai atļaujas dublikātu
b. par to nekavējoties ziņo tuvākajai Valsts policijas iestādei
c. iegādājas jaunu ieroci, to būtisko sastāvdaļu un munīciju
d. iegādājas jaunu seifu vai metāla skapi un nodrošina ieroča glabāšanas apstākļus
209. Ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu pārvadāšanu vai pārsūtīšanu pāri Latvijas Republikas
valsts robežai uz trešo valsti un no trešās valsts atbilstoši savai kompetencei kontrolē
a. ieroču īpašnieks
b. ieroču īpašnieka pilnvarota persona vai licencēts ieroču komersants
c. Valsts policija
d. Valsts robežsardze un muitas iestādes
210. Šaujamieroci muitas kontroles vai robežkontroles laikā no iesaiņojuma drīkst izņemt
a. tikai pēc muitas darbinieka pieprasījuma
b. jebkurā laikā
c. tikai robežsardzes darbinieka pieprasījuma
d. a un c variantos norādītās atbildes
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VIII Šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča uzbūve, darbības principi, galvenās
sastāvdaļas un mehānismi, iespējamās kļūmes šaujot un drošības prasības rīkojoties ar ieroci.
211. Šaujamierocis ir
a. gāzes spiediena spēku darbināms priekšmets, kas izskatās kā šaujamierocis un paredzēts šaušanai
ar dzelzs bumbiņām
b. jebkurš pārnēsājams ierocis ar stobru, kas šaujampulvera vai cita propelenta iedarbības rezultātā
raida šāviņu, ir paredzēts vai var tikt pārveidots, lai raidītu šāviņu
c. ierocis, no kura lodi vai citu šāviņu izšauj ar saspiestas gāzes palīdzību
d. priekšmets vai mehānisms, kas paredzēts pašaizsardzībai vai sabiedriskās kārtības nodrošināšanai
212. Pneimatiskais ierocis ir
a. priekšmets, kas izskatās kā rūpnieciski ražots šaujamierocis, vai dezaktivēts šaujamierocis, kas
pielāgots šaušanai ar lāzera vai infrasarkano staru
b. priekšmets vai mehānisms, kas paredzēti pašaizsardzībai vai sabiedriskās kārtības nodrošināšanai
c. ierocis, no kura lodi, bultu vai citu šāviņu izšauj ar saspiestas gāzes palīdzību
d. šaujamierocis, kas īpaši pārveidots tikai salūtpatronu izšaušanai
213. Lielas enerģijas pneimatiskais ierocis ir
a. pneimatiskais ierocis, kura šāviņa sākumenerģija nepārsniedz 12 džoulus
b. pneimatiskais ierocis, kura šāviņa sākumenerģija ir lielāka par 10 džouliem
c. pneimatiskais ierocis, kura šāviņa sākumenerģija ir lielāka par 12 džouliem
d. a un b variantos norādītās atbildes
214. Pusautomātiskais šaujamierocis ir
a. šaujamierocis, kas pēc katra šāviena pats uzlādējas jaunam šāvienam un, ja vienreiz tiek
iedarbināts tā palaišanas mehānisms, spēj izdarīt vairākus šāvienus
b. šaujamierocis, kas pēc katra šāviena pats uzlādējas jaunam šāvienam un, ja vienreiz tiek
iedarbināts tā palaišanas mehānisms, spēj izdarīt tikai vienu šāvien
c. šaujamierocis, kas pēc katra šāviena pats uzlādējas jaunam šāvienam un, ja vienreiz tiek
iedarbināts tā palaišanas mehānisms, spēj izdarīt divus šāvienus
d. a un c variantos norādītās atbildes
215. Atkārtotas darbības šaujamierocis ir
a. šaujamierocis, kurā pēc katra šāviena jaunu patronu no magazīnas vai cilindra ievada ar roku
darbināms mehānisms
b. speciālais līdzeklis, kura augstsprieguma elektriskais lādiņš īslaicīgi paralizējoši iedarbojas uz
cilvēka organismu
c. šaujamierocis, kas pēc katra šāviena pats uzlādējas jaunam šāvienam un, ja vienreiz tiek
iedarbināts tā palaišanas mehānisms, spēj izdarīt vairākus šāvienus
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d. oriģinālā šaujamieroča precīzs atdarinājums
216. Gludstobra šaujamierocis ir
a. ierocis, no kura lodi, bultu vai citu šāviņu izšauj ar saspiestas gāzes palīdzību
b. šaujamierocis, kuram nav magazīnas vai cilindra un kurā munīciju (patronu) pirms katra šāviena
ieliek ar roku
c. šaujamierocis, kuram ir gludas vismaz divas trešdaļas no stobra urbuma garuma, skaitot no
patrontelpas
d. šaujamierocis, kuram stobra urbumā visā tā garumā izveidotas spirālveida gropes
217. Vītņstobra šaujamierocis (izņemot šaujamieročus, kuri paredzēti šaušanai ar gludstobra
šaujamieroču munīciju un Latvijā klasificēti kā gludstobra šaujamieroči) ir
a. šaujamierocis, kuram ir gludas vismaz divas trešdaļas no stobra urbuma garuma, skaitot no
patrontelpas
b. šaujamierocis, kuram stobra urbumā visā tā garumā izveidoti spirālveida robi
c. šaujamierocis, kuram stobra urbumā ir izveidotas gropes
d. šaujamierocis, kuram stobra urbumā visā tā garumā izveidotas spirālveida gropes, kas izraisa lodes
rotāciju
218. Viena šāviena šaujamierocis ir
a. šaujamierocis, kuram ir aptvere vai magazīna
b. šaujamierocis, kas ir klasificēts Latvijā
c. šaujamierocis, kuram nav magazīnas vai cilindra un kurā munīciju (patronu) pirms katra šāviena
ieliek ar roku
d. šaujamierocis, kuram munīciju aptverē vai magazīnā ielādē ar roku
219. Garstobra šaujamierocis ir
a. šaujamierocis, kura stobra garums nepārsniedz 300 milimetrus vai kura kopējais garums
nepārsniedz 600 milimetrus
b. šaujamierocis, kura stobra garums nepārsniedz 300 milimetrus vai kura kopējais garums pārsniedz
500 milimetrus
c. šaujamierocis, kura stobra garums pārsniedz 300 milimetrus vai kura kopējais garums pārsniedz
600 milimetrus
d. a un b variantos norādītas atbildes
220. Īsstobra šaujamierocis ir
a. ierīce ar patrontelpu
b. ierocis, kura šāviņa sākumenerģija ir lielāka par 12 džouliem
c. šaujamierocis, kura stobra garums pārsniedz 300 milimetrus vai kura kopējais garums pārsniedz
600 milimetrus
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d. šaujamierocis, kura stobra garums nepārsniedz 300 milimetrus vai kura kopējais garums
nepārsniedz 600 milimetrus
221. Munīcija ir
a. priekšmeti, kas konstruktīvi izgatavoti šāviena izdarīšanai, izšaujot ar ieroci
b. šaujamieroča stobra iekšējais diametrs, šāviņa vai čaulas nosacītais izmērs
c. priekšmets vai mehānisms, kas speciāli radīts dzīvu vai nedzīvu mērķu iznīcināšanai vai bojāšanai
d. lode, renkulis, skrots, bulta vai cits priekšmets
222. Šaujamieroča munīcija ir
a. loku un arbaletu bultas
b. lode, renkulis, skrots, bulta vai cits priekšmets
c. patrona, ko izmanto šaujamierocī, un tās sastāvdaļas
d. šaujamieroča stobra iekšējais diametrs, šāviņa vai čaulas nosacītais izmērs
223. Kādā veidā personai ir jātur rokās šaujamieroci
a. tur tā, lai stobrs netiktu vērsts pret cilvēkiem
b. tēmē pret cilvēku
c. tur vērstu pret sevi vai cilvēkiem
d. tur tā, lai stobrs tiktu vērst pret cilvēkiem vai mērķi
224. Šaujamieroča stobram izjaukšanas laikā jābūt pavērstam
a. drošā virzienā
b. jebkurā virzienā
c. pret cilvēkiem
d. pret sevi
225. Šaujamieroča stobram salikšanas laikā jābūt pavērstam
a. jebkurā virzienā
b. drošajā virzienā
c. pret sevi, lai būtu vieglāk to salikt
d. pret logu
226. Izjaucot šaujamieroci jāievēro
a. šaujamieroci nedrīkst novirzīt ārpus drošības virziena
b. pirksts nedrīkst atrasties uz sprūda mēlītes
c. tur šaujamieroci tā, lai stobrs netiktu vērst pret cilvēkiem
d. visi varianti
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227. Saliekot šaujamieroci jāievēro
a. šaujamieroci novirza loga virzienā
b. šaujamieroci nedrīkst novirzīt ārpus drošā virziena
c. tur šaujamieroci tā, lai stobrs netiktu vērst pret cilvēkiem
d. b un c variantos norādītās atbildes
228. Izjaucot vai saliekot šaujamieroci jāievēro
a. šaujamieroci novirza jebkurā virzienā
b. pirksts atrodas uz sprūda mēlītes
b. pārbauda vai patrona nav patrontelpā
c. visi varianti
229. Pirms izlādēšanas pārbauda šaujamieroča stāvokli
a. aptveres stāvokli
b. vai patrona nav patrontelpā
c. pārliecinās vai stobrs ir novirzīts drošā virzienā
d. visi varianti
230. Veicot pistoles nepilno izjaukšanu
a. jāizņem no pistoles aptveri (magazīnu)
b. ievieto aptveri (magazīnu) pistoles rokturī līdz tas nofiksējas
c. ieslēdz drošinātāju
d. b un c variantos norādītās atbildes
231. Veicot pistoles nepilno izjaukšanu
a. jāizņem no pistoles aptveri (magazīnu)
b. jāizslēdz drošinātāju
c. ievieto aptveri (magazīnu) pistoles rokturī līdz tas nofiksējas
d. a un b variantos norādītās atbildes
232. Darbības, kuras atbilst pistoles izjaukšanas procesam
a. atvelk aizslēgu un turot to atvilktā stāvoklī pārliecinās vai patrontelpā nav patronas
b. atvelk sprūda mēlītes aizsargskavu
c. atvieno aizslēgu no rāmja un noņem no stobra atgriezējatsperi
d. visi varianti
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233. Darbības, kuras atbilst pistoles izjaukšanas procesam
a. atvelk aizslēgu un turot to atvilktā stāvoklī pārliecinās vai patrontelpā nav patronas
b. pievieno aizslēgu rāmim
c. uzmauc stobram atgriezējatsperi
d. visi varianti
234. Darbības, kuras atbilst pistoles salikšanas procesam
a. uzmauc stobram atgriezējatsperi
b. pievieno aizslēgu rāmim un iebīda aizsagskavu
c. ieslēdz drošinātāju un ievieto aptveri (magazīnu)
d. visi varianti
235. Darbības, kuras atbilst pistoles salikšanas procesam
a. uzmauc stobram atgriezējatsperi, pievieno aizslēgu rāmim un iebīda aizsagskavu
b. atvelk sprūda mēlītes aizsargskavu, atvieno aizslēgu no rāmja un noņem no stobra atgriezējatsperi
c. ieslēdz drošinātāju un ievieto aptveri (magazīnu)
d. a un c norādītās atbildes
236. Pie galvenajiem šaujamieroča mehānismiem ir pieskaitāmi
a. pielādēšanas un čaulīšu ekstrakcijas mehānisms
b. patrontelpas noslēgšanas mehānisms
c. patronu padeves mehānisms
d. visi varianti
237. Pie galvenajiem šaujamieroča mehānismiem ir pieskaitāmi
a. šaušanas mehānisms un drošinātāji
b. rokturis, pastobre
c. aptvere (magazīna)
d. visi varianti
238. Šaujamieroča galvenās sastāvdaļas ir
a. stobrs ar graudu un tēmekli vai bez tā
b. rāmis ar rokturi vai mehānismu kārba
c. aizslēgs ar belzni, čaulītes izvilcēju
d. visi varianti
239. Šaujamieroča (pistoles) galvenās sastāvdaļas ir
a. aptvere, aizslēga aizture, rokturis, nolaižamā belzējierīce, atgriezējatspere
b. rāmis ar stobru un aizsargskavu, aizslēgs ar belzeni, izvilcēju un drošinātāju
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c. a un b norādītās atbildes
d. rāmis ar stobru un aizsargskavu, aizslēgs ar belzeni, izvilcēju un drošinātāju, rokturis, aizslēga
aizture, magazīna, klusinātājs
240. Lielas enerģijas pneimatiskiem ieročiem šāviņu izšauj
a. šaujampulvera eksplozijas rezultātā radītais gāzu spiediens
b. ar saspiestās gāzes (gaisa) palīdzību
c. ar gāzes spiediena spēku darbināms marķieris
d. ar elektromotora, atsperes vai gāzes spiediena spēku darbināms priekšmets
241. Šaujamierocim šāviņu izšauj
a. šaujampulvera vai cita propelenta eksplozijas rezultātā radītais gāzu spiediens
b. ar gāzes spiediena spēku darbināms marķieris
c. ar saspiestās gāzes (gaisa) palīdzību
d. ar elektromotora, atsperes vai gāzes spiediena spēku darbināms priekšmets
242. Pneimatisko ieroču modeļiem ir paredzēti
a. speciāli baloniņi (spiedieniekārtas)
b. želatīna vai cita materiāla bumbiņas
c. plastmasas vai dzelzs bumbiņas
d. visi varianti
243. Šaujamieroča pielādēšanu veic
a. ievietojot patronas aptverē (magazīnā)
b. ievietojot patronas aptverē (magazīnā) un ievietojot šaujamieroci metāla seifā
c. izdarot šāvienu
d. ievietojot patronas aptverē (magazīnā), ievietojot aptveri šaujamierocī
244. Šaujamierocis ir sagatavots šaušanai
a. patrona ir patrontelpā, belzējierīce uzviktā stāvoklī, drošinātājs ir izslēgts
b. patrona ir patrontelpā, belzējierīce uzviktā stāvoklī, drošinātājs ir ieslēgts
c. patronas ir ievietotas aptverē, tā ir ievietota šaujamierocī
d. b un c norādītās atbildes
245. Šaujamieroča mehānismi var pienācīgi nedarboties, rasties ieroča bojājumi
a. to nolietojuma rezultātā
b. ja ieroci netīra
c. ja ieroci neeļļo
d. visi varianti
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246. Ja ieroci netīra un neeļļo
a. var rasties kļūmes šaujot
b. var rasties ieroča bojājumi
c. tas neietekmē ieroča darbības principu
d. a un b variantos norādītās atbildes
247. Kļūmes šaujot
a. aizslēgs kārtīgi nenoslēdz patrontelpu
b. aizslēgs noslēdz patrontelpu
c. nostrādā belzejierīce – gailis uzsit pa belzni
d. visi varianti
248. Kļūmes šaujot, ja aizslēgs kārtīgi nenoslēdz patrontelpu
a. var rasties, ja netīra patrontelpa
b. rāmja gropes
c. aizslēga čaulas aizmugures ligzda
d. visi varianti
249. Kļūmes šaujot
a. čaula iesprūst patrontelpā
b. aizslēgu nevar uzvilkt līdz galam
c. aizslēgs kārtīgi nenoslēdz patrontelpu
d. visi varianti
250. Šaujot notiek automātiski šāvieni, ja
a. pistolei nodilis gaiļa robs, atslābusi sprūda atspere
b. pistolei nodilis sprūda zobs, nolūzusi sprūda atspere
c. aizslēgu nevar uzvilkt līdz galam
d. a un b variantos norādītās atbildes
251. Stobrs, aizslēgs, patronu cilindrs, stobra apvalks, kas nostiprina stobru un pilda rāmja
funkciju ir
a. šaujamieroča būtiskās sastāvdaļas
b. šaujamieroča sastāvdaļas
c. priekšmeti, kas konstruktīvi izgatavoti šāviena izdarīšanai
d. b un c variantos norādītās atbildes
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252. Šaujamieroča maināmā būtiskā sastāvdaļa ir
a. šaujamieroča maināmais stobrs
b. kalibra maiņai paredzētais ieliekamais stobrs un adapters
c. aptvere vai magazīna
d. a un b variantos norādītās atbildes
253. Šaujamieroča maināmā būtiskā sastāvdaļa ir
a. šaujamieroča maināmais stobrs un aizslēga komplekts
b šāviena trokšņa slāpētājs (klusinātājs)
c. aptvere vai magazīna
d. b un c variantos norādītās atbildes
254. Iespējamās kļūmes šaujot
a. var nenotikt šāviens
b. padevējatspere var nepadot patronu
c. patronu sašķoba
d. visi varianti
255. Pistoles sastāvdaļa - rāmis kalpo
a. visu pistoles daļu sastiprināšanai
b. stobra un aizslēga sastiprināšanai
c. stobra, aizslēga un roktura sastiprināšanai
d. roktura, aizslēga, atgriezējatsperes un aizslēga sastiprināšanai
256. Pistoles sastāvdaļa - rokturis kalpo
a. roktura apvalka kaujas atsperes piestiprināšanai
b. aptveres vai magazīnas ievietošanai
c. kā dekoratīvais elements šaujamierocim
d. a un b variantos norādītās atbildes
257. Pistoles sastāvdaļa - aizsargskava ir paredzēta
a. nolaižamās mēlītes aizsargāšanai pret nejaušu nospiešanu
b. ērtākai ieroča satveršanai
c. stobra un roktura sastiprināšanai
d. b un c varianti
258. Pistoles sastāvdaļa - aizslēgs ir paredzēts
a. patronas ievadīšanai no aptveres patrontelpā
b. stobra kanāla noslēgšanai šāviena laikā
c. čaulītes noturēšanai (patronas izvilkšanai), kā arī gaiļa uzvilkšanai
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d. visi varianti
259. Pistoles sastāvdaļa – belzenis ir paredzēts
a. drošinātāja stiprināšanai
b. kapsulas pārsišanai
c. patronu ievadīšanai no aptveres patrontelpā
d. b un c variantos norādītās atbildes
260. Pistoles sastāvdaļa – izmetējs ir paredzēts
a. patronas čaulas noturēšanai un izvilkšanai no patrontelpas, aizslēgam ejot atpakaļgaitā
b. tikai patronu ievadīšanai no aptveres patrontelpā
c. tikai patronas čaulītes izmešanai
d. b un c variantos norādītās atbildes
261. Pistoles sastāvdaļa – atgriezējatspere ir paredzēta
a. aizslēga atbīdīšanai priekšējā stāvoklī pēc šāviena
b. maigākai aizslēga darbībai
c. lai aizpildītu tukšu vietu starp stobru un aizslēgu
d. b un c variantos norādītās atbildes
262. Pistoles sastāvdaļa - belzējierīce ir paredzēta
a. sitienam pa kapseli
b. sitienam pa belzeni
c. paredzēta patronas ievadīšanai no aptveres patrontelpā
d. a un c variantos norādītās atbildes
263. Pistoles sastāvdaļa – mēlīti izmanto
a. belzējierīces nolaišanai
b. patronu padošanai no aptveres patrontelpā
c. uzvilkšanai (šaušanai pašuzvilkšanās režīmā)
d. a un c variantos norādītās atbildes
264. Pistoles sastāvdaļa - aizslēga aizture
a. notur aizslēgu aizmugures stāvoklī, kad no aptveres izšautas visas patronas
b. notur aizslēgu, lai tas nenokristu no rāmja
c. noņem drošinātāja fiksatoru
d. b un c variantos norādītas atbildes
265. Pistoles sastāvdaļa – stobrs
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a. paredzēts tēmēšanai
b. nosaka lodes lidojuma virzienu
c. paredzēts atsevišķu detaļu sastiprināšanai
d. a un c variantos norādītās atbildes
266. Treniņšaušanu ar lielas enerģijas pneimatisko ieroci fiziskā persona veic
a. atbilstošās kategorijas šautuvē
b. jebkurā atklātā vietā
c. meža masīvā
d. mežā, šaujot ierīkotā stendā
IX Atbildība par ieroču un munīcijas aprites noteikumu pārkāpšanu un atbildību izslēdzošie
apstākļi.
267. Par šaujamieroča glabāšanas noteikumu pārkāpšanu, ko izdarījusi fiziskā persona, kurai
ir attiecīgā ieroču atļauja piemēro
a. naudas sodu no 20 līdz 150 naudas soda vienībām
b. atņem šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas
tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem vai bez tā
c. brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz trim gadiem
d. a un b variantos norādītās atbildes
268. Par šaujamieroča nēsāšanas noteikumu pārkāpšanu, ko izdarījusi fiziskā persona, kurai ir
attiecīgā ieroču atļauja piemēro
a. piespiedu darbu
b. naudas sodu no 20 līdz 150 naudas soda vienībām, atņemot šaujamieroča un lielas enerģijas
pneimatiskā ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim
gadiem vai bez tā
c. brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz trim gadiem
d. atņem šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas
tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem
269. Par šaujamieroča iegādāšanas noteikumu pārkāpšanu, ko izdarījusi fiziskā persona, kurai
ir attiecīgā ieroču atļauja piemēro
a. mantas konfiskāciju
b. piespiedu darbu
c. naudas sodu no 20 līdz 150 naudas soda vienībām
d. probācijas uzraudzību
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270. Par šaujamieroča aprites noteikumu pārkāpšanu, ko izdarījusi fiziskā persona, kurai ir
attiecīgā ieroču atļauja piemēro
a. naudas sodu no 20 līdz 150 naudas soda vienībām
b. naudas sodu no 40 līdz 150 naudas soda vienībām
c. naudas sodu no 100 līdz 150 naudas soda vienībām
d. visi varianti
271. Par šaujamieroča nēsāšanu alkohola ietekmē, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē
konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles piemēro
a. naudas sodu no 20 līdz simt 150 naudas soda vienībām, atņemot šaujamieroča un lielas enerģijas
pneimatiskā ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim
gadiem vai bez tā
b. naudas sodu no 200 līdz 400 naudas soda vienībām, atņemot šaujamieroča vai lielas enerģijas
pneimatiskā ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim
gadiem
c. naudas sodu no 10 līdz 100 naudas soda vienībām
d. visi varianti
272. Par šaujamieroča pārvadāšanu narkotisko vielu ietekmē piemēro
a. brīvības atņemšanu no viena gada līdz trim gadiem
b. naudas sodu no 200 līdz 400 naudas soda vienībām, atņemot šaujamieroča vai lielas enerģijas
pneimatiskā ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz pieciem
gadiem
c. brīvības atņemšanu no trīs gadiem līdz pieciem gadiem
d. naudas sodu no 200 līdz 400 naudas soda vienībām, atņemot šaujamieroča vai lielas enerģijas
pneimatiskā ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim
gadiem
273. Par šaujamieroča iegādāšanos toksisko vielu ietekmē piemēro
a. naudas sodu no 20 līdz 150 piecdesmit naudas soda vienībām, atņemot šaujamieroča un lielas
enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada
līdz trim gadiem vai bez tā
b. naudas sodu no 200 līdz 400 naudas soda vienībām, atņemot šaujamieroča vai lielas enerģijas
pneimatiskā ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim
gadiem
c. naudas sodu
d. brīvības atņemšanu
274. Administratīvo atbildību izslēdzošie apstākļi
a. galējā nepieciešamība
b. nepieciešamā aizstāvēšanās
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c. personas aizturēšana, radot kaitējumu
d. visi varianti
275. Administratīvo atbildību izslēdzošie apstākļi
a. šķietamā aizstāvēšanās
b. galējā nepieciešamība
c. nepieciešamā aizstāvēšanās
d. b un c variantos norādītās atbildes
276. Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību
a. nepieciešamā aizstāvēšanās
b. šķietamā aizstāvēšanās
c. personas aizturēšana, radot personai kaitējumu
d. visi varianti
277. Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību
a. galējā nepieciešamība
b. šķietamā aizstāvēšanās
c. noziedzīgais nodarījums izdarīts personu grupā
d. a un b variantos norādītās atbildes
278. Par šaujamieroča glabāšanu pārkāpjot normatīvos aktus, ja tā rezultātā to ieguvusi cita
persona soda ar
a. brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem
b. brīdinājumu
c. īslaicīgu brīvības atņemšanu līdz diviem gadiem
d. ar piespiedu darbu
279. Par šaujamieroča nēsāšanu pārkāpjot normatīvos aktus, ja tā rezultātā to ieguvusi cita
persona, soda ar
a. brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem
b. ar īslaicīgu brīvības atņemšanu
c. ar naudas sodu
d. visi varianti
280. Par šaujamieroča pārvadāšanu, pārkāpjot normatīvos aktus, ja tā rezultātā kāds no
minētajiem priekšmetiem nozaudēts, soda ar
a. īslaicīgu brīvības atņemšanu
b. brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam
c. brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem
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d. naudas piedziņu
281. Par lielas enerģijas pneimatiskā ieroča glabāšanu, pārkāpjot normatīvos aktus, ja tā
rezultātā to ieguvusi cita persona un tas izraisījis smagas sekas soda ar
a. soda ar brīvības atņemšanu uz līdz diviem gadiem
b. soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem
c. soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem
d. mūža ieslodzījumu
282. Par šaujamieroča nēsāšanu, pārkāpjot normatīvos aktus, ja tā rezultātā to ieguvusi cita
persona un tas izraisījis smagas sekas soda ar
a. soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem
b. ar īslaicīgu brīvības atņemšanu
c. piespiedu darbu
d. visi varianti
283. Par šaujamieroča pielietošanas nosacījumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kurai
atļauts nēsāt šaujamieroci, un ja ar to radīts būtisks kaitējums, soda ar
a. nēsāšanas atļaujas anulēšanu
b. ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar
piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
c. mūža ieslodzījumu
d. a un c variantos norādītās atbildes
284. Par šaujamieroča izmantošanas nosacījumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kurai
atļauts glabāt vai nēsāt šaujamieroci, un ja ar to radīts būtisks kaitējums, soda ar
a. ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem
b. mūža ieslodzījumu
c. īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
d. a un c variantos norādītās atbildes
285. Par šaujamieroča pielietošanas vai izmantošanas kārtības pārkāpšanu, ja to izdarījusi
persona, kurai atļauts glabāt vai nēsāt šaujamieroci, un ja ar to radīts būtisks kaitējums, un
tas izraisījis smagas sekas, soda ar
a. mūža ieslodzījumu
b. brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem
c. brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem
d. b un c variantos norādītās atbildes

