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

2022. gada 16. maijā

plkst.09.00

Valsts policijas Šaujamieroču un munīcijas klasificēšanas komisijas
(turpmāk – Komisija) sanāksme notiek attālināti.
Sēdi vada pulkvežleitnants Andris Melkers, Valsts policijas Galvenās
kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes
Licencēšanas un atļauju sistēmas biroja priekšnieka vietnieks.
Sēdē piedalās šādi Komisijas locekļi:
majors Jānis Brūvers, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes
Kārtības policijas pārvaldes Atļauju sistēmas nodaļas galvenais inspektors;
majors Jānis Lasmanis, Valsts policijas Kriminālistikas
pārvaldes Ekspertīžu biroja Ieroču un trasoloģisko ekspertīžu nodaļas
vecākais eksperts.
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 par šaujamieroča SAKO TRG M10
klasificēšanu.
2022. gada 22. martā ieroču komersants SIA "Strēlnieks-A" iesniedza
Komisijā iesniegumu (Valsts policijas reģ. Nr. CA/22030) ar lūgumu
klasificēt šaujamieroci SAKO TRG M10 ar kalibriem .308 Win, .300
WinMag, 300 NormaMagnum., 338 Lapua Mag, 6.5Creedmoor sporta un
medību lietojumam.
Komisija, izvērtējot iesniegto un internetā pieejamo informāciju par
minētajiem šaujamieročiem, konstatēja1, ka to kā atkārtotas darbības
garstobra — vītņstobra šaujamieroci, kurš tiek pozicionēts kā snaiperu
1

ieroču komersanta “Accuracy Interna onal” interneta vietne:
h ps://accuracyinterna onal.com/
aplūkota 08.04.2022.

ierocis ražo ieroču komersants “SAKO Ltd” (turpmāk – ražotājs).
Ņemot vērā konstatētos apstākļus Komisija 2022.gada 28. martā
nosūtīja iesniedzējam paziņojumu (Valsts policijas reģ. Nr. CAnos/21466)
norādot, ka saskaņā ar administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu
“Administratīvā akta izdošanas termiņš”, saņemtais iesnieguma izskatīšanas
termiņš ir pagarināts uz laiku līdz papildus informācijas saņemšanai.
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,
2022.gada 28. martā nosūtīja pieprasījumu Aizsardzības ministrijai (Valsts
policijas reģ. Nr. CAnos/21467), kurā lūdza sniegt atzinumu vai Komisijai
klasificēšanai iesniegtais šaujamierocis ir uzskatāms tikai par militāro
šaujamieroci.
Komisija 2022.gada 27.aprīlī saņēma ieroču komersanta SIA
“Strēlnieks-A” vēstuli (Valsts policijas reģ Nr. CA/34888), kurā norādīts, ka
“SIA “Strēlnieks-A” 2022.gada 22.martā iesniedza iesniegumu Nr.0109/330 par SAKO Ltd. ražotā produkta- šaujamieroča SAKO TRG M10
klasificēšanu. SIA “Strēlnieks-A” 2022.gada 28.martā saņēma atbildes
vēstuli Nr. 20/3/1/1-CAnos/21466, ka pastāv objektīvi šķēršļi, kas neļauj
pilnīgi, objektīvi un vispusīgi izskatīt iesniegumu un pieņemt tiesiski
pamatotu lēmumu. Tikām arī informēti par izskatīšanas termiņa
pagarināšanu uz laiku līdz papildus informācijas saņemšanai. SIA
“Strēlnieks-A” vērsās pie ražotāja SAKO Ltd., ar lūgumu izsniegt
apliecinājumu par šaujamieroča SAKO TRG M10 lietojumu. 2022.gada 27.
aprīlī SIA “Strēlnieks-A” saņēma ražotāja iesniegtu apstiprinājumu, ka
šaujamierocis ir paredzēts militārajam, tiesībaizsardzības iestāžu kā arī
medību un sporta lietojumam. Lūdzam ņemt vērā ražotāja apstiprinājumu
izskatot iesniegumu par šaujamieroča klasificēšanu. Pielikumā: ražotāja
SAKO Ltd. izsniegts apliecinājums”.
Komisija 2022.gada 03.maijā saņēma Aizsardzības ministrijas
atzinumu Nr. MV-N/868, kurā norādīts, ka: “Aizsardzības ministrijā ir
saņemta Valsts policijas (turpmāk - VP) vēstule Nr. 20/3/1/1-CAnos/21467
ar lūgumu sniegt atzinumu vai ieroču ražotāja SAKO šaujamierocis – TRG
M10 ar kalibriem .308 Win, .300 WinMag, 300 NormaMagnum., 338 Lapua
Mag, 6.5Creedmoor būtu uzskatāms tikai par militāro šaujamieroci.
Aizsardzības ministrijas Licencēšanas komisija 2022. gada 2. maija sēdē
(protokols Nr. AMLK-2/2022-02) izskatīja VP vēstulē norādīto jautājumu un

informē, ka ieroču ražotāja SAKO šaujamierocis – TRG M10 ar
kalibriem .308 Win, .300 WinMag, 300 NormaMagnum., 338 Lapua Mag,
6.5Creedmoor ir uzskatāms tikai par militāro šaujamieroci”.
Komisija, izvērtējot šaujamieroci SAKO TRG M10 norāda, ka Latvijā
šaujamierocis SAKO TRG M10 nav klasificējams civilai apritei.
Komisija, izvērtējot informāciju par minēto šaujamieroci,
Aizsardzības ministrijas sniegto atzinumu, kā arī ņemot vērā iesniegumā
norādīto un iesniegumam pievienoto informāciju, ar trim balsīm pret, par un
atturas nav
NOLĒMA :
Atteikt klasificēt šaujamieroci SAKO TRG M10 ar kalibriem .308
Win, .300 WinMag, 300 NormaMagnum., 338 Lapua Mag, 6.5Creedmoor
sporta un medību lietojumam.
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 klasificēta šaujamieroča HK MR
223 A3 ar kalibru .223Rem ieraksta papildināšanu ar norādi uz
šaujamieroča medību lietojumu.
2022. gada 14.aprīlī fiziska persona Vladimirs Jelisejevs (turpmāk –
iesniedzējs) iesniedza iesniegumu (Valsts policijas reģ. Nr. CA/30962) ar
lūgumu papildināt jau klasificēta šaujamieroča HECKLER&KOCH MR 223
A3 ar kalibru .223Rem, kurš klasificēts kā sportam izmantojams
šaujamierocis, lietojumu paredzot šim šaujamierocim arī medību lietojumu.
Komisija, izvērtējot minēto, iesniegumu konstatēja, ka šaujamierocis
HK MR 223 A3 ir atrodams Valsts policijas klasificēto šaujamieroču
sarakstā. Tas ir klasificēts, ka B9 kategorijas šaujamierocis sporta

lietojumam ar kalibru .223Rem. Komisija izvērtējot Valsts policijas
klasificēto šaujamieroču sarakstā esošo informāciju par minēto šaujamieroci,
tā stobru garumiem un magazīnu ietilpību neiebilst papildināt Valsts
policijas klasificēto šaujamieroču sarakstā esošo ierakstu, par klasificētu
šaujamieroci HK MR 223 A3 ar norādi, ka tas būtu izmantojams medību
lietojumam.
Komisija, izvērtējot informāciju par minēto šaujamieroci, kā arī ņemot
vērā iesniegumā norādīto informāciju, ar trim balsīm pret, par un atturas nav
NOLĒMA :
1. Precizēt klasificētā pusautomātiskās darbības garstobra – vītņstobra
šaujamieroča HK MR 223 A3 ar kalibru .223Rem ierakstu ar norādi, ka tas
būtu izmantojams arī medību lietojumam.
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).
Sēdi slēdz plkst. 10.00.
Komisijas locekļi:
V.Uzvārds
J.Brūvers
J.Lasmanis

Komisijas
priekšsēdētājs

Paraksts
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

