VALSTS POLICIJAS ŠAUJAMIEROČU UN MUNĪCIJAS
KLASIFICĒŠANAS KOMISIJAS SĒDES
PROTOKOLS Nr.35
Rīgā

2022. gada 02. martā

plkst.13.00

Valsts policijas Šaujamieroču un munīcijas klasificēšanas komisijas (turpmāk –
Komisija) sanāksme notiek attālināti.
Sēdi vada pulkvežleitnants Andris Melkers, Valsts policijas Galvenās
kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Licencēšanas
un atļauju sistēmas biroja priekšnieka vietnieks.
Sēdē piedalās šādi Komisijas locekļi:
majors Jānis Brūvers, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes
Kārtības policijas pārvaldes Atļauju sistēmas nodaļas galvenais inspektors;
majors Jānis Lasmanis, Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes
Ekspertīžu biroja Ieroču un trasoloģisko ekspertīžu nodaļas vecākais eksperts.
Sēdi protokolē pulkvežleitnants Andris Melkers, Valsts policijas Galvenās
kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Licencēšanas
un atļauju sistēmas biroja priekšnieka vietnieks.
Dienas kārtībā ir šādu jautājumu izskatīšana:
1. Jautājuma izskatīšana šaujamieroča Beretta M9 COMERCIAL
klasificēšanu.
2022. gada 02. februārī ieroču komersants SIA “Jahipaun” iesniedza
Komisijā iesniegumu (Valsts policijas reģ. Nr. CA/8897) ar lūgumu klasificēt
šaujamieroci Beretta M9 COMERCIAL sporta un pašaizsardzības lietojumam.
Komisija, izvērtējot iesniegto un internetā pieejamo informāciju par
minēto šaujamieroci, konstatēja1, ka pusautomātiskas darbības īsstobra –
vītņstobra šaujamieroci ražo ieroču komersants “Beretta” (turpmāk – ražotājs).
Komisija konstatē, ka iesniedzēja norādītais šaujamieroča Beretta M9
COMERCIAL nosaukumus norādīts nekorekti. Pareizs šīs šaujamieroča
nosaukums ir Beretta M9, savukārt, ražotāja interneta vietnē atspoguļotais angļu
valodas vārds “COMERCIAL” – nozīmē, ka šis sākotnēji armijas vajadzībām
radītais ierocis šobrīd ir pieejams arī civilajā apritē.
Komisija ņem vērā apstākli, ka ražotājs, piedāvājot tirgū šos
šaujamieročus, to nosaukumus papildina ar papildus vārdiem. Komisija uzskata,
ka ir lietderīgi klasificēto šaujamieroču sarakstā iekļaut norādi uz šo apstākli un
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atspoguļot šajā ierakstā, ka šaujamierocis Beretta M9 sastopams ar
papildinājumu tā nosaukumā, tajā iekļaujot angļu valodas vārdu COMERCIAL.
Komisijai iesniegtais šaujamierocis tiek izgatavots ar šādiem
tehniskajiem parametriem:
Ieroča modeļa Ieroča kopējais Ieroča
Ieroča kalibrs Magazīnas
nosaukums
garums (mm)
stobra
ietilpība
garums
(mm)
Beretta
M9 216.00 mm
COMERCIAL

10 un 15
patronu
magazīnas
Komisija norāda, ka šaujamierocis Beretta M9 ar kalibru 9x19 (PARA)
atbilst B5 kategorijai. Saskaņā ar Ieroču aprites likuma (turpmāk – Likuma) 5.
panta trešās daļas 5.punktā noteikto par B kategorijas 5.apakšgrupas ieročiem
uzskatāmi pusautomātiskie īsstobra šaujamieroči, kuri nav minēti Likuma 5.
panta otrās daļas 7.punkta "a" apakšpunktā. Saskaņā ar Likuma 7. panta pirmās
daļas 1.punktu pašaizsardzībai ir izmantojami B5 kategorijas šaujamieroči, kuru
kalibrs nav lielāks par deviņiem milimetriem.
Komisija, izvērtējot minēto šaujamieroci, norāda, ka Latvijā tie var būt
izmantojami sporta un pašaizsardzības vajadzībām.
Komisija, izvērtējot informāciju par šaujamieroča Beretta M9 ar kalibru
9x19 (PARA), tā būtiskām sastāvdaļām, kā arī, ņemot vērā iesniegumam
pievienoto un ražotāja interneta vietnē ievietoto informāciju, ar trim balsīm par,
pret un atturas nav
125.00
mm

9x19 (PARA)

NOLĒMA :
1. Klasificēt ražotāja pusautomātiskas darbības īsstobra – vītņstobra
šaujamieroci Beretta M9 (Beretta M9 COMERCIAL) ar kalibru 9x19 (PARA),
stobra garumu 125.00 mm un tām paredzētajām 10 un 15 patronu magazīnām kā
B5 kategorijas šaujamieroci nosakot tam sporta un pašaizsardzības lietojumu.
2. Papildināt Valsts policijas klasificēto šaujamieroču sarakstu atbilstoši
šā lēmuma 1. punktam.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu lēmums
stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 70. panta otro daļu, Paziņošanas likuma 11. panta trešo un piekto
daļu lēmums uzskatāms par paziņotu nākamajā darba dienā pēc tā publiskās
paziņošanas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta pirmo daļu,
77. panta pirmo daļu, un 79. panta pirmo daļu šo nolēmumu var apstrīdēt Valsts
policijas priekšniekam viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas,
iesniedzot rakstveida iesniegumu Valsts policijā (Čiekurkalna 1.līnija 1 k-4,
Rīgā, LV-1026; e-pasts: pasts@vp.gov.lv).
2. Jautājuma izskatīšana par šaujamieroča M1A1 Carbine klasificēšanu.

2021. gada 12. novembrī fiziska persona Viktors Solovjovs (turpmāk –
iesniedzējs) iesniedza Komisijā iesniegumu (Valsts policijas reģ. Nr. CA/2894)
ar lūgumu klasificēt šaujamieroci M1A1 Carbine sporta un medību lietojumam.
Komisija, izvērtējot iesniegumā un internetā pieejamo informāciju par
minēto šaujamieroci, konstatēja, šaujamierocis sākotnēji ticis ražots priekš
Amerikas Savienoto Valstu bruņotajiem spēkiem. Šaujamieroča M1A1 Carbine
modifikācijas bijušas pieejamas variācijās ar nolokāmu laidi, kuru
funkcionalitāte saglabājās šaujamierocim atrodoties stāvoklī ar nolocītu laidi.
Komisija izvērtējot noskaidrotos apstākļus iesniedzējam sniedza atbildi
kurā tika lūgts sniegt papildus informāciju par šaujamieroci, norādot vai
klasificējamā šaujamieroča variants ir ar fiksētu vai nolokāmu laidi.
Papildus Komisija Saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 21.maija
noteikumu Nr.212 “Kārtība, kādā Valsts policija klasificē šaujamieročus un to
munīciju” 6.1. punktu, kas nosaka, ka, ja ir pamats uzskatīt, ka šaujamierocis vai
munīcija neatbilst attiecīgajam lietojuma veidam, komisija pieprasa atzinumu
Aizsardzības ministrijai – par to, vai šie šaujamieroči, vai to munīcija ir
uzskatāma tikai par militāro šaujamieroci vai munīciju, lūdza Aizsardzības
ministriju sniegt atzinumu vai klasifikācijai paredzētais šaujamierocis M1A1
Carbine ir uzskatāms par tikai militāro šaujamieroci.
Komisija saņemot apstiprinājumu no iesniedzēja, ka klasifikācijai
paredzētais šaujamieroča variants ir ar fiksētu laidi, kā arī Aizsardzības
ministrijas atzinumu, ka minētais šaujamierocis nav uzskatāms par tikai militāro
šaujamieroci vadoties no iesniegumā un literatūrā pieejamās informācijas
konstatēja. Šaujamieroci M1A1 Carbine ar kalibru .30 Carbine (7,62x33)
konstruēja Fred Humeston, William C. Roemer un David Marshall Williams
laika posma no 1938. līdz 1941.gadam un attiecīgo šaujamieroci izgatavoja šādi
ieroču komersanti: Winchester Firearms Co., General Motors Corp., Inland
Manufacturing Division, Saginaw Steering Gear Division, Underwood-ElliotFisher Co., National Postal Meter Co., Quality Hardware & Machine Co.,
International Business Machines Corp., Standard Products Co., Rock-Ola Co.
Šaujamieroci ražoja, kā pusautomātiskas darbības garstobra-vītņstobra
šaujamieroci ar kopējo garumu 900 mm, stobra garumu 460 mm ar kalibru .30
Carbine (7,62x33) un magazīnas ietilpību 5, 10, 15 un 30 patronas.
Komisija, izvērtējot pusautomātiskas darbības garstobra-vītņstobra
šaujamieroci M1A1 Carbine ar kalibru .30 Carbine (7,62x33) norāda, ka saskaņā
ar Ieroču aprites likuma (turpmāk- Likuma) 1.panta 8.punktu šaujamierocis ir
uzskatāms par garstobra šaujamieroci, proti, par garstobra ieročiem uzskata
šaujamieročus, kura stobra garums pārsniedz 300 milimetrus vai kura kopējais
garums pārsniedz 600 milimetrus.
Komisija norāda, ka šaujamierocis M1A1 Carbine ar magazīnas ietilpību
5 un 10 patronas atbilst B4 kategorijai. Saskaņā ar Likuma 5.panta trešās daļas
4.punktā noteikto par B kategorijas 4.apakšgrupas ieročiem uzskata
pusautomātiskus garstobra šaujamieročus, kuru munīcijai ir centrālā kapsele un
kuru patrontelpas un magazīnas kopējā ietilpība ir lielāka par trim patronām, bet

mazāka par 12 patronām. Komisija, izvērtējot minēta šaujamieroča tehnisko
modifikāciju norāda, ka Latvijā tas var būt izmantojams medību un sporta
lietojumam.
Papildus Komisija norāda, ka šaujamierocis M1A1 Carbine ar magazīnas
ietilpību 15 un 30 patronas atbilst A7 kategorijai, ja to lieto ar tam paredzēto
magazīnu, kuras patronu ietilpība ir lielāka par 10 patronām, jo saskaņā ar
Ieroču aprites likuma 5.panta otrās daļas 7.punkta b) apakšpunktā noteikto par A
kategorijas 7 apakšgrupas ieročiem uzskata garstobra šaujamieročus, ar kuriem
var izšaut vairāk nekā 11 patronas bez pārlādēšanas, ja magazīna, kas pārsniedz
10 patronu ietilpību, ir daļa no minētā šaujamieroča vai šaujamierocim ir
pievienota noņemama magazīna, kas pārsniedz 10 patronu ietilpību. Komisija,
izvērtējot minēta šaujamieroča tehnisko modifikāciju norāda, ka Latvijā tas var
būt izmantojams sporta lietojumam.
Komisija, izvērtējot informāciju par šaujamieroci, to būtiskām
sastāvdaļām, kā arī, ņemot vērā iesniegumam pievienoto, interneta vietnē
ievietoto un literatūrā atrodamo informāciju, ar trim balsīm par, pret un atturas
nav
NOLĒMA :
1.Klasificēt pusautomātiskas darbības garstobra-vītņstobra šaujamieroci
M1A1 Carbine ar kalibru .30 Carbine (7,62x33) ar patronu ietilpību 5+1 un 10
+1 kā B4 kategorijas medību un sporta lietojuma šaujamieroci;
2. Klasificēt pusautomātiskas darbības garstobra-vītņstobra šaujamieroci
M1A1 Carbine ar kalibru .30 Carbine (7,62x33) ar patronu ietilpību 15+1 un
30+1 kā A7 kategorijas sporta lietojuma šaujamieroci;
3. Papildināt Valsts policijas klasificēto šaujamieroču sarakstu atbilstoši šī
lēmuma 1.punktam un 2.punktam.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu lēmums
stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 70. panta otro daļu, Paziņošanas likuma 11. panta trešo un piekto
daļu lēmums uzskatāms par paziņotu nākamajā darba dienā pēc tā publiskās
paziņošanas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta pirmo daļu,
77. panta pirmo daļu un 79. panta pirmo daļu šo nolēmumu var apstrīdēt Valsts
policijas priekšniekam viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas,
iesniedzot rakstveida iesniegumu Valsts policijā (Čiekurkalna 1.līnija 1 k-4,
Rīgā, LV-1026; e-pasts: pasts@vp.gov.lv).

Sēdi slēdz plkst. 13.30.
Komisijas locekļi:
V.Uzvārds
Paraksts

J.Brūvers
J.Lasmanis
Komisijas
priekšsēdētājs

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

A.Melkers

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

