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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 Sjuzena Rubule, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas
pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Licencēšanas un atļauju
sistēmas biroja vecākā inspektore;
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 jautājuma izskatīšana par kombinēta šaujamieroča
TIKKA modeļa M66 un modeļa M-07 klasificēšanu
2022.gada 17.jūnijā ieroču komersants “Latvijas Praktiskās Šaušanas Centrs”
(turpmāk
iesniedzējs)
iesniedza
iesniegumu
(Valsts
policijas
reģ. Nr. CA/52819) Komisijā ar lūgumu klasificēt kombinēto šaujamieroci
TIKKA modeli M66 un modeli M-07 medību lietojumam ar šādiem kalibriem:
12/70-.222Rem; 12/70-.223Rem; 12/70-.65,6x50R Mag un 12/70- 5,6x52R.
Komisija, izvērtējot internetā pieejamo informāciju1 par minēto kombinēto
šaujamieroci un iesniedzēja iesniegto informāciju konstatēja, ka kombinēto
šaujamieroci TIKKA modeli M66 un modeli M-07 ražoja Somijas ieroču
komersants Tikka (turpmāk- ražotājs), kā divstobru viena-šāviena šaujamieroci,
kura viens stobrs ir gludstobra ar kalibru 12/70, bet otrs stobrs ir vītņstobra, kas
ir pieejams šādos kalibros: .222Rem; .223Rem; .65,6x50R Mag; .5,6x52R.
Papildus saskaņā ar iesniedzēja sniegto informāciju šaujamieroča kopējais
garums ir 950 mm -1000 mm, bet stobra garums ir 660 mm. Saskaņā ar internetā
pieejamo informāciju šaujamierocis tiek izgatavots medību lietojumam.
1

Somijas ieroča komersanta Tikka interneta vietne: https://www.tikka.fi/legendary-modelsAplūkota
13.02.2020.
Interneta
vietne
https://www.ace-gun.com/en/yhdistelmaaseet/1452-tikka-m07-127056x50rm.html, aplūkota 13.02.2020

Komisija, izvērtējot kombinēto šaujamieroci TIKKA modeli M66 un modeli
M-07 norāda, ka saskaņā ar Ieroču aprites likuma (turpmāk - Likums) 1.panta
8.punktu minētais 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 Likuma 5.panta otrā, trešā un ceturtā daļa, kas pārņem
Eiropas Parlamenta un Padomes 2017.gada 17.maija Direktīvas (ES) 2017/853
ar ko groza Padomes Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas
kontroli tehniskās klasifikācijas koncepciju nav atrodama kategorija divstobru
garstobra kombinētiem viena-šāvienā šaujamieročiem (viens stobrs ir
gludstobra, bet otrs stobrs ir vītņstobra). Saskaņā ar Likuma 5.panta piektās
daļas 2.punktu par C kategorijas 2.apakšgrupas ieroci uzskata viena šāviena
garstobra—vītņstobra šaujamieroci, bet saskaņā ar minēta likuma 5.panta
piektās daļas 7.punktu par C kategorijas 7.apakšgrupas ieroci uzskata viena
šāviena garstobra—gludstobra šaujamieroci.
Tomēr saskaņā ar Likumā ietverto tiesisko regulējumu pirmreizējie
garstobra-gludstobra un garstobra-vītņstobra šaujamieroča medību lietojumam
iegādes nosacījumi ir atšķirīgi. Likuma 29.panta pirmā daļa paredz īpašu
nosacījumu izpildi pirms pirmreizēja garstobra-vītņstobra medību šaujamieroča
iegādes, proti, pirms pirmreizējas garstobra—vītņstobra medību šaujamieroča
iegādāšanās fiziskā persona Valsts meža dienestā kārto praktisko eksāmenu
šaušanā ar garstobra—vītņstobra medību šaujamieroci. Ņemot vērā minēto,
Komisija uzskata, ka divstobru garstobra kombinēto viena-šāvienā šaujamieroci
(viens stobrs ir gludstobra, bet otrs stobrs ir vītņstobra) ir tiesīgs iegādāties tikai
tas mednieks, kas izpildījis Likuma 29.panta pirmās daļas nosacījumu. Ņemot
vērā minēto, Komisija uzskata, ka šaujamierocis TIKKA modeli M66 un modeli
M-07 atbilst C2 kategorijai.
Komisija, izvērtējot minēto šaujamieroci, uzskata, ka Latvijā minētais
šaujamierocis var būt izmantojams medību lietojumam.
Komisija, izvērtējot informāciju par šaujamieroci, tā būtiskām sastāvdaļām,
kā arī, ņemot vērā iesniegumam pievienoto un ražotāja oficiālā pārstāvja
interneta vietnē ievietoto informāciju, ar trīs balsīm par, pret un atturas nav,
NOLĒMA :
1.Klasificēt viena šāviena kombinēto garstobra šaujamieroci TIKKA modeli
M66 un modeli M-07 (viens stobrs ir gludstobra, bet otrs stobrs ir vītņstobra), kā
C2 kategorijas medību lietojuma šaujamieroci;
2. Noteikt, ka šaujamieroča TIKKA modelim M66 un modelim M-07
pieļaujamais kalibrs ir vienam stobram, kas ir gludstobrs .12, bet otram stobram,
kas ir vītņstobra: .222Rem; .223Rem; .65,6x50R Mag; 5,6x52R.
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. 11.30.
Komisijas locekļi:
V.Uzvārds
Paraksts
S.Rubule
Parakstīts ar elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
A.Muižnieks
Parakstīts ar elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Komisijas
priekšsēdētājs

A.Melkers

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

