VALSTS POLICIJAS ŠAUJAMIEROČU UN MUNĪCIJAS
KLASIFICĒŠANAS KOMISIJAS SĒDES
PROTOKOLS Nr.113
Rīgā

2022. gada 30. jūnijā

plkst.08.10

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 Lasmanis, Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes
Ekspertīžu biroja Ieroču un trasoloģisko ekspertīžu nodaļas vecākais eksperts;
Andris Muižnieks, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas
pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Licencēšanas un atļauju
sistēmas biroja vecākais speciālists;
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 Winchester SXP modeļu:
EXTREME DEFENDER ADJUSTABLE, EXTREME DARK EARTH
DEFENDER, EXTREME DEFENDER HIGH CAPACITY un DARK
EARTH DEFENDER klasificēšanu.
2022. gada 13.junijā ieroču komersants SIA “Jahipaun” iesniedza
iesniegumus (Valsts policijas reģ. Nr. CA/50930; CA/50937; CA/50984;
CA/50939) ar lūgumu klasificēt šaujamieroča Winchester SXP modeļus
EXTREME DEFENDER ADJUSTABLE, EXTREME DARK EARTH
DEFENDER, EXTREME DEFENDER HIGH CAPACITY un DARK EARTH
DEFENDER ar kalibru 12/76, sporta un medību lietojumam.
Komisija, izvērtējot internetā un iesniedzēja iesniegto informāciju
konstatēja1, ka Beļģijas valsts ieroču komersants Browning (FB Herstal)
izgatavo atkārtotās darbības garstobra–gludstobra šaujamieročus Winchester
SXP ar dažādiem modeļu nosaukumiem vairākās tehniskās modifikācijās:
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460 mm

12/76
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Atkārtotās darbības garstobra–gludstobra šaujamierocis Winchester SXP
modeļi EXTREME DEFENDER ADJUSTABLE, EXTREME DARK EARTH
DEFENDER, DARK EARTH DEFENDER ar stobru garumu 460 mm un
EXTREME DEFENDER HIGH CAPACITY ar stobru garumu 510 mm saskaņā
ar Ieroču aprites likuma (turpmāk – Likuma) 1. panta 8. punktu ir uzskatāms par
garstobra šaujamieroci, proti, par garstobra ieročiem uzskata šaujamieročus,
kuru stobra garums pārsniedz 300 milimetrus vai kura kopējais garums
pārsniedz 600 milimetrus. Komisija norāda, ka šaujamierocis Winchester SXP
modeļi EXTREME DEFENDER ADJUSTABLE, EXTREME DARK EARTH
DEFENDER, EXTREME DEFENDER HIGH CAPACITY un DARK EARTH
DEFENDER atbilst B7 kategorijai. Saskaņā ar Likuma 5. panta trešās daļas 7.
punktā noteikto par B kategorijas 7. apakšgrupas ieročiem uzskata atkārtotas
darbības un pusautomātiskos gludstobra šaujamieročus, kuru stobra garums
nepārsniedz 600 milimetrus.
Komisija, izvērtējot minēto šaujamieroci, norāda, ka Latvijā tie var būt
izmantojami sporta, medību un pašaizsardzības vajadzībām.
Komisija, izvērtējot informāciju par šaujamieroci, tā būtiskām sastāvdaļām,
kā arī ņemot vērā iesniegumam pievienoto un ražotāja interneta vietnē ievietoto
informāciju, ar trijām balsīm par, pret un atturas nav
NOLĒMA :
1.Klasificēt atkārtotās darbības garstobra–gludstobra šaujamieroci
Winchester SXP modeļus EXTREME DEFENDER ADJUSTABLE,
EXTREME DARK EARTH DEFENDER, DARK EARTH DEFENDER ar
stobru garumu 460 mm kalibru 12/76, pieļaujamo patronu ietilpību 5+1 patronas
kā B7 kategorijas šaujamieroci sporta, medību un pašaizsardzības lietojumam.
2. Klasificēt atkārtotās darbības garstobra–gludstobra šaujamieroci
Winchester SXP modeli EXTREME DEFENDER HIGH CAPACITY ar stobru

garumu 510 mm kalibru 12/76, pieļaujamo patronu ietilpību 7+1 patronas kā B7
kategorijas šaujamieroci sporta, medību un pašaizsardzības lietojumam.
3.Papildināt Valsts policijas klasificēto šaujamieroču sarakstu atbilstoši šī
lēmuma 1. un 2.punktam.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu lēmums
stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 70. panta otro daļu, Paziņošanas likuma 11. panta trešo un piekto
daļu lēmums uzskatāms par paziņotu nākamajā darba dienā pēc tā publiskās
paziņošanas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta pirmo daļu,
77. panta pirmo daļu un 79. panta pirmo daļu šo nolēmumu var apstrīdēt Valsts
policijas priekšniekam viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas,
iesniedzot rakstveida iesniegumu Valsts policijā (Čiekurkalna 1.līnija 1 k-4,
Rīgā, LV-1026; e-pasts: pasts@vp.gov.lv).
2. Jautājuma izskatīšana par šaujamieroča GLOCK 17L ar kalibru
9x19mm klasificēšanu.
2022. gada 06.junijā ieroču komersants SIA “GUNMARKET EU”
iesniedza iesniegumu (Valsts policijas reģ. Nr. CA/48711) Komisijā ar lūgumu
klasificēt šaujamieroci GLOCK 17L ar kalibru 9 mm Luger (9x19mm)
pašaizsardzības un sporta lietojumam.
Komisija, izvērtējot internetā pieejamo informāciju par minēto
šaujamieroci konstatēja2, ka šaujamieroci GLOCK 17L ražo Austrijas ieroču
komersants GLOCK Ges.m.b.H.(Gaston Glock_Platz 1, 2232 DeutschWagram), kā pusautomātiskas darbības pistoli ar ieroča kopējo garumu 242 mm
un ieroča stobra garumu 153 mm. Komisija konstatēja, ka šaujamierocis
GLOCK 17L tiek ražots ar kalibru 9 mm Luger (9x19mm). Papildus minētajam,
ražotājs šaujamierocim paredzēja standarta pievienojamo noņemamo 17 patronu
magazīnu.
Komisija uzskata, ka īsstobra pusautomātiskais šaujamierocis (pistole)
GLOCK 17L atbilst B5 kategorijai. Atbilstoši Ieroču aprites likuma 5.panta
trešās daļas 5.punktam par B kategorijas 5.apakšgrupas ieročiem uzskata
pusautomātiskus īsstobra šaujamieročus, kuri nav minēti šā panta otrās daļas
7.punkta "a" apakšpunktā. Komisija norāda, ka šaujamierocis GLOCK 17L būs
uzskatāms par B5 kategorijas ieroci, ja to lieto tikai ar tam paredzēto
pievienojamo noņemamo 17 patronu magazīnu.
Komisija norāda, ka īsstobra pusautomātiskais šaujamierocis (pistole) ar
kalibru 9 mm Luger (9x19mm) atbilst gan pašaizsardzības lietojumam, gan
sporta lietojumam. Vienlaikus Komisija norāda, ka Komisijai nav pamata
uzskatīt, ka minētais šaujamierocis (pistole) ar kalibru 9 mm Luger (9x19mm)
nevar būt izmantots sporta lietojumam Latvijas Republikā.
Komisija izvērtējot informāciju par šaujamieroci, tā būtiskām
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sastāvdaļām, kā arī ņemot vērā iesniegumam pievienoto un interneta vietnē
ievietoto informāciju ar trijām balsīm par, pret un atturas nav.
NOLĒMA :
1.Klasificēt pusautomātisko īsstobra šaujamieroci (pistoli) GLOCK 17L ar
kalibru 9 mm Luger (9x19) ar tam paredzēto 17 patronu ietilpības magazīnu kā
B5 kategorijas pašaizsardzības un sporta lietojuma šaujamieroci;
2.Papildināt Valsts policijas klasificēto šaujamieroču sarakstu atbilstoši šī
lēmuma 1.punktam.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu lēmums
stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 70. panta otro daļu, Paziņošanas likuma 11. panta trešo un piekto
daļu lēmums uzskatāms par paziņotu nākamajā darba dienā pēc tā publiskās
paziņošanas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta pirmo daļu,
77. panta pirmo daļu un 79. panta pirmo daļu šo nolēmumu var apstrīdēt Valsts
policijas priekšniekam viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas,
iesniedzot rakstveida iesniegumu Valsts policijā (Čiekurkalna 1.līnija 1 k-4,
Rīgā, LV-1026; e-pasts: pasts@vp.gov.lv).
3. Jautājuma izskatīšana par šaujamieroča SW1911TA ar kalibru
45ACP klasificēšanu.
2022. gada 21.junijā ieroču komersants SIA “GUNMARKET EU” iesniedza
iesniegumu (Valsts policijas reģ. Nr. CA/53422) Komisijā ar lūgumu klasificēt
šaujamieroci SW1911TA ar kalibru 45ACP.
Komisija, izvērtējot internetā pieejamo informāciju par minēto šaujamieroci
konstatēja3, ka šaujamieroci SW1911TA ražo ASV ieroču komersants
Smith&Wesson Corp., kā pusautomātiskas darbības pistoli ar ieroča kopējo
garumu 220, 980mm un ieroča stobra garumu 127mm. Komisija konstatēja, ka
šaujamierocis SW1911TA tiek ražots ar kalibru 45ACP (11.43×23mm).
Papildus minētajam, ražotājs šaujamierocim paredzēja standarta pievienojamo
noņemamo 8 patronu magazīnu.
Komisija uzskata, ka īsstobra pusautomātiskais šaujamierocis (pistole)
SW1911TA atbilst B5 kategorijai. Atbilstoši Ieroču aprites likuma 5.panta trešās
daļas 5.punktam par B kategorijas 5.apakšgrupas ieročiem uzskata
pusautomātiskus īsstobra šaujamieročus, kuri nav minēti šā panta otrās daļas
7.punkta "a" apakšpunktā. Komisija norāda, ka šaujamierocis SW1911TA būs
uzskatāms par B5 kategorijas ieroci, ja to lieto tikai ar tam paredzēto
pievienojamo noņemamo 8 patronu magazīnu.
Komisija norāda, ka īsstobra pusautomātiskais šaujamierocis (pistole) ar
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kalibru 45ACP (11.43×23mm) atbilst sporta lietojumam.
Komisija izvērtējot informāciju par šaujamieroci, tā būtiskām
sastāvdaļām, kā arī ņemot vērā iesniegumam pievienoto un interneta vietnē
ievietoto informāciju ar trijām balsīm par, pret un atturas nav.
NOLĒMA :
1.Klasificēt pusautomātisko īsstobra šaujamieroci (pistoli) SW1911TA ar
kalibru 45ACP (11.43×23mm) ar tam paredzēto 8 patronu ietilpības magazīnu
kā B5 kategorijas sporta lietojuma šaujamieroci;
2.Papildināt Valsts policijas klasificēto šaujamieroču sarakstu atbilstoši šī
lēmuma 1.punktam.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu lēmums
stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 70. panta otro daļu, Paziņošanas likuma 11. panta trešo un piekto
daļu lēmums uzskatāms par paziņotu nākamajā darba dienā pēc tā publiskās
paziņošanas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta pirmo daļu,
77. panta pirmo daļu un 79. panta pirmo daļu šo nolēmumu var apstrīdēt Valsts
policijas priekšniekam viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas,
iesniedzot rakstveida iesniegumu Valsts policijā (Čiekurkalna 1.līnija 1 k-4,
Rīgā, LV-1026; e-pasts: pasts@vp.gov.lv).
4. Jautājuma izskatīšana par šaujamieroču HK243 S TAR un HK243 S
SAR klasificēšanu.
2022. gada 10.maijā fiziska persona Andis Grudulis (turpmāk – iesniedzējs)
iesniedza iesniegumus (Valsts policijas reģ. Nr. CA/39321 un CA/42693) ar
Komisijā ar lūgumu klasificēt šaujamieroci HK243 S modeli TAR un SAR ar
kalibru .223Rem sporta un medību lietojumam.
Komisija, izvērtējot internetā pieejamo informāciju par minēto šaujamieroci
konstatēja4, ka šaujamieroci HK243 S modeļus TAR un SAR ražo Vācu ieroču
komersants Heckler & Koch GmbH, kā pusautomātiskas darbības garstobravītņstobra šaujamieročus, ar ieroča stobra garumu 421mm, ar kalibru .223 Rem
un standartā piedāvāto ražotāja magazīnu 10 patronām.
Šaujamieroča HK243 S modeļa TAR un SAR tehniskā specifikācija pieļauj
šaujamieročus aprīkot ar teleskopisko laidi. Šaujamieroča HK243 S modeļa
TAR minimālais izmērs 681 mm, bet izstiepjot teleskopisko laidi, šaujamieroča
maksimālais izmērs 852mm. Šaujamieroča HK243 S modeļa SAR minimālais
izmērs 667mm, bet izstiepjot teleskopisko laidi, šaujamieroča maksimālais
izmērs 912 mm.
Komisija saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 21.maija noteikumu Nr.212
“Kārtība, kādā Valsts policija klasificē šaujamieročus un to munīciju” 6.1.
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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 01.jūnijā
nosūtīja pieprasījumu Aizsardzības ministrijai (Valsts policijas reģ. Nr.
CAnos/38901), kurā lūdza sniegt atzinumu vai komisijai klasificēšanai
iesniegtie šaujamieroči ir uzskatāmi tikai par militārajiem šaujamieročiem.
Komisija 2022.gada 17.jūnijā saņēma Aizsardzības ministrijas atzinumu
(Valsts policijas reģ. Nr. CA/52849), kurā norādīts, ka: “Aizsardzības ministrijas
Licencēšanas komisija 2022. gada 17. jūnija sēdē (protokols Nr. AMLK/202228) izskatīja VP vēstulē norādīto jautājumu un informē, ka šaujamieroči –
HK243 S TAR un HK243 S SAR nav uzskatāmi tikai par militārajiem
šaujamieročiem.”.
Komisija, izvērtējot pusautomātisko garstobra - vītņstobra šaujamieročus
HK243 S TAR un HK243 S SAR norāda, ka saskaņā ar Ieroču aprites likuma
(turpmāk - Likums) 1.panta 8.punktu minētie šaujamieroci ir uzskatami par
garstobra šaujamieročiem, proti, par garstobra ieročiem uzskata šaujamieročus,
kura stobra garums pārsniedz 300 milimetrus vai kura kopējais garums
pārsniedz 600 milimetrus.
Papildus Komisija norāda, ka attiecīgi šaujamieroči atbilst B9 kategorijai,
jo saskaņā ar Likuma 5.panta trešās daļas 9.punktā noteikto par B kategorijas
9.apakšgrupas ieročiem uzskata pusautomātiskos šaujamieročus, kuri nav
militārie šaujamieroči, bet izskatās kā automātiskie šaujamieroči un kuri nav
iekļauti šā panta otrās daļas 6., 7. vai 8. punktā. Komisija norāda, ka
šaujamieroči HK243 S TAR un HK243 S SAR ar kalibru .223Rem būs
uzskatāmi par B9 kategorijas ieročiem atbilstoši Likuma 5.panta trešās daļas
9.punktā noteiktajam, ja to lieto tikai ar magazīnu, kuras kopēja ietilpība nav
lielāka par 10 patronām.
Komisija konstatē, ka abu šaujamieroču stobra galā ir rūpnieciski
uzgriezta vītne šāviena trokšņa slāpētāja, stobra bremzes vai liesmu slāpētāja
uzstādīšanai.
Komisija norāda, ka saskaņā ar Likuma 13. panta otrās daļas 6. punktu
fiziskajām un juridiskajām personām ir aizliegts izgatavot, iegādāties, glabāt,
nēsāt, realizēt, izmantot un pielietot liesmu slāpētājus, kā arī ar tiem aprīkotus
šaujamieročus. Savukārt, saskaņā ar Likuma 8. panta 7. punktu medībām var tikt
paredzēti šāviena trokšņa slāpētāji (klusinātāji) medībām klasificētiem garstobra
šaujamieročiem un ar tiem aprīkoti medībām klasificēti garstobra šaujamieroči,
izņemot šāviena trokšņa slāpētājus (klusinātājus) garstobra — vītņstobra
šaujamieročiem ar kalibru līdz 5,6 milimetriem, kuriem tiek izmantota munīcija
ar apmales kapselēm, kā arī tad, ja šāviena izdarīšanai tiek izmantota munīcija ar
samazinātu šaujampulvera daudzumu.
Komisija, izvērtējot minētos šaujamieročus, norāda, ka Latvijā tie var būt
izmantojami medību un sporta lietojumam.
Komisija izvērtējot informāciju par šaujamieroci, tā būtiskām
sastāvdaļām, kā arī ņemot vērā iesniegumam pievienoto un interneta vietnē

ievietoto informāciju ar trijām balsīm par, pret un atturas nav.
NOLĒMA :
1.Klasificēt pusautomātiskās darbības garstobra – vītņstobra šaujamieroča
HK243 S modeli TAR un modeli SAR ar kalibru .223 Rem un tam paredzēto
standarta magazīnu, kuras patronu ietilpība nav lielāka par 10 patronām kā B9
kategorijas medību un sporta lietojuma šaujamieročus;
2. Papildināt Valsts policijas klasificēto šaujamieroču sarakstu atbilstoši šī
lēmuma 1.punktam.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu lēmums
stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 70. panta otro daļu, Paziņošanas likuma 11. panta trešo un piekto
daļu lēmums uzskatāms par paziņotu nākamajā darba dienā pēc tā publiskās
paziņošanas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta pirmo daļu,
77. panta pirmo daļu un 79. panta pirmo daļu šo nolēmumu var apstrīdēt Valsts
policijas priekšniekam viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas,
iesniedzot rakstveida iesniegumu Valsts policijā (Čiekurkalna 1.līnija 1 k-4,
Rīgā, LV-1026; e-pasts: pasts@vp.gov.lv).
5. Jautājuma izskatīšana par šaujamieroču ISSC MSR MK22
Standart un ISSC MSR MK22 Commando ar kalibru 22LR ierakstu
papildināšanu ar norādi uz šaujamieroču medību lietojumu.
2022. gada 14.jūnijā fiziska persona Jānis Joksts (turpmāk – iesniedzējs)
iesniedza iesniegumu (Valsts policijas reģ. Nr. CA/51314) ar lūgumu papildināt
jau klasificēta šaujamieroča ISSC MSR MK22 Standart un ISSC MSR MK22
Commando ar kalibru 22LR, kas klasificēti kā sporta lietojumā izmantojami
šaujamieroči, lietojumu paredzot attiecīgiem šaujamierocim arī medību
lietojumu.
Komisija, izvērtējot minēto, iesniegumu konstatēja, ka šaujamierocis
ISSC MSR MK22 un tā modeļi Standart un Commando ir atrodami Valsts
policijas klasificēto šaujamieroču sarakstā. Tie ir klasificēts, ka B9 kategorijas
šaujamieroči sporta lietojumam ar kalibru 22LR. Komisija izvērtējot Valsts
policijas klasificēto šaujamieroču sarakstā esošo informāciju par minētajiem
šaujamieročiem, to stobru garumiem un magazīnu ietilpību neiebilst papildināt
Valsts policijas klasificēto šaujamieroču sarakstā esošos ierakstus, par
klasificētu šaujamieroci ISSC MSR MK22 Standart un ISSC MSR MK22
Commando ar norādi, ka attiecīgi ieroči būtu izmantojami medību lietojumam.
Komisija, izvērtējot informāciju par minētiem šaujamieročiem, kā arī
ņemot vērā iesniegumā norādīto informāciju, ar trijām balsīm par, pret un atturas
nav
NOLĒMA :
1.Precizēt klasificētā pusautomātiskās darbības garstobra – vītņstobra

šaujamieroča ISSC MSR MK22 Standart ar kalibru 22LR ierakstu ar norādi, ka
tas būtu izmantojams arī medību lietojumam;
2. Precizēt klasificētā pusautomātiskās darbības garstobra – vītņstobra
šaujamieroča ISSC MSR MK22 Commando ar kalibru 22LR ierakstu ar norādi,
ka tas būtu izmantojams arī medību lietojumam;
3. 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).
6. Jautājuma izskatīšana par šaujamieroča Astra S.A. Volksgewehr 4
Brutale (VG4) klasificēšanu.
2022. gada 01.junijā ieroču komersants SIA “GUNMARKET EU”
iesniedza iesniegumu (Valsts policijas reģ. Nr. CA/47062) Komisijā ar lūgumu
klasificēt šaujamieroci Astra S.A. Volksgewehr 4 Brutale (VG4) ar kalibru .223
Remington medību un sporta lietojumam.
Komisija, izvērtējot iesniedzēja iesniegumā norādīto informāciju un
internetā pieejamo informāciju konstatēja5, ka šaujamieroča Astra S.A.
Volksgewehr 4 Brutale (VG4) ar kalibru .223 Remington ražotājs ir Šveices
ieroču komersants Astra S.A. (turpmāk- ražotājs). Komisija konstatēja, ka
šaujamierocis Astra S.A. Volksgewehr 4 Brutale (VG4) ir pusautomātiskās
darbības garstobra-vītņstobra šaujamierocis, kurš ir pieejams ar kalibru.223
Remington un šādiem šaujamieroča stobra garumiem 12” (304,8 mm), 14.5”
(368.3 mm) un 16” (406.4mm). Šaujamierocis ir aprīkots ar teleskopisko laidi.
Šaujamieroča Astra S.A. Volksgewehr 4 Brutale (VG4) ir pieejams ar šādiem
garumiem ,proti, ar šaujamieroča stobra garumu 12” (304,8 mm) minimālais
izmērs 690mm, bet izstiepjot teleskopisko laidi, šaujamieroča maksimālais
izmērs 770 mm, ar šaujamieroča stobra garumu 14.5” (368.3 mm) minimālais
izmērs 753 mm, bet izstiepjot teleskopisko laidi, šaujamieroča maksimālais
izmērs 833 mm, bet šaujamieroča stobra garumu 16” (406.4mm) minimālais
izmērs 791 mm, bet izstiepjot teleskopisko laidi, šaujamieroča maksimālais
izmērs 871 mm. Vienlaikus ražotājs norāda, ka minētiem šaujamieročiem ir
pieejamas magazīnas uz 10 un 30 patronām. Šaujamieroča ražotāja norādītajā
maksimālā komplektācijā šaujamieroči ir aprīkoti ar liesmu slāpētāju.
Komisija, izvērtējot pusautomātisko garstobra - vītņstobra šaujamierocis
Astra S.A. Volksgewehr 4 Brutale (VG4) norāda, ka saskaņā ar Ieroču aprites
5
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likuma (turpmāk - Likums) 1.panta 8.punktu minētie šaujamieroči ir uzskatāmi
par garstobra šaujamieročiem, proti, par garstobra ieročiem uzskata
šaujamieročus, kura stobra garums pārsniedz 300 milimetrus vai kura kopējais
garums pārsniedz 600 milimetrus.
Komisija norāda, ka saskaņā ar Likuma 13. panta otrās daļas 6. punktu
fiziskajām un juridiskajām personām ir aizliegts izgatavot, iegādāties, glabāt,
nēsāt, realizēt, izmantot un pielietot liesmu slāpētājus, kā arī ar tiem aprīkotus
šaujamieročus. Savukārt, saskaņā ar Likuma 8. panta 7. punktu medībām var tikt
paredzēti šāviena trokšņa slāpētāji (klusinātāji) medībām klasificētiem garstobra
šaujamieročiem un ar tiem aprīkoti medībām klasificēti garstobra šaujamieroči,
izņemot šāviena trokšņa slāpētājus (klusinātājus) garstobra — vītņstobra
šaujamieročiem ar kalibru līdz 5,6 milimetriem, kuriem tiek izmantota munīcija
ar apmales kapselēm, kā arī tad, ja šāviena izdarīšanai tiek izmantota munīcija ar
samazinātu šaujampulvera daudzumu.
Komisija uzskata, ka pusautomātiskais šaujamierocis Astra S.A.
Volksgewehr 4 Brutale (VG4) ar kalibru.223 Remington atbilst A7 kategorijai,
ja to lieto ar tam paredzēto magazīnu, kuras patronu ietilpība ir lielāka par 10
patronām, jo saskaņā ar Likuma 5.panta otrās daļas 7.punkta b) apakšpunktā
noteiktajam 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. Tajā paša laikā pusautomātiskais šaujamierocis Astra S.A.
Volksgewehr 4 Brutale (VG4) ar kalibru .223 Remington atbilst arī B9
kategorijai, jo saskaņā ar Likuma 5.panta trešās daļas 9.punktā noteiktajam par
B kategorijas 9.apakšgrupas ieročiem uzskata pusautomātiskos šaujamieročus,
kuri nav militārie šaujamieroči, bet izskatās kā automātiskie šaujamieroči un
kuri nav iekļauti šā panta otrās daļas 6., 7. vai 8. punktā. Komisija norāda, ka
šaujamieroči Astra S.A. Volksgewehr 4 Brutale (VG4) ar kalibru .223
Remington būs uzskatāmi par B9 kategorijas ieroci atbilstoši Likuma 5.panta
trešās daļas 9.punktā noteiktajam, ja to lieto tikai ar magazīnu, kuras kopēja
ietilpība nav lielāka par 10 patronām.
Komisija piekrīt iesniedzēja viedoklim, ka šaujamierocis Astra S.A.
Volksgewehr 4 Brutale (VG4) ar kalibru .223 Remington var būt izmantojams
sporta vajadzībām, piemērām, praktiskajā šaušanā IPSC divīzijā. Papildus
Komisija norāda, ka minētie šaujamieroci var būt izmantojami arī medībās.
Komisija, izvērtējot informāciju par šaujamieročiem, to būtiskām
sastāvdaļām, kā arī, ņemot vērā iesniegumam pievienoto un interneta vietnē
ievietoto informāciju, ar trijām balsīm par, vienu balsi pret un atturas nav
NOLĒMA :
1.Klasificēt pusautomātisko garstobra - vītņstobra šaujamieroci Astra S.A.
Volksgewehr 4 Brutale (VG4) ar kalibru .223 Remington ar tam paredzēto
magazīnu, kuras patronu ietilpība ir lielākā par 10 patronām kā A7 kategorijas

sporta lietojuma šaujamieročus;
2.Klasificēt pusautomātisko garstobra- vītņstobra Astra S.A. Volksgewehr
4 Brutale (VG4) ar kalibru .223 Remington ar tam paredzēto magazīnu, kuras
patronu ietilpība nav lielāka par 10 patronām kā B9 kategorijas medību un
sporta lietojuma šaujamieroci;
3.Papildināt Valsts policijas klasificēto šaujamieroču sarakstu atbilstoši šī
lēmuma 1. un 2. punktam.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu lēmums
stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 70. panta otro daļu, Paziņošanas likuma 11. panta trešo un piekto
daļu lēmums uzskatāms par paziņotu nākamajā darba dienā pēc tā publiskās
paziņošanas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta pirmo daļu,
77. panta pirmo daļu un 79. panta pirmo daļu šo nolēmumu var apstrīdēt Valsts
policijas priekšniekam viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas,
iesniedzot rakstveida iesniegumu Valsts policijā (Čiekurkalna 1.līnija 1 k-4,
Rīgā, LV-1026; e-pasts: pasts@vp.gov.lv).

Sēdi slēdz plkst. 09.40.
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