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Valsts policijas šaujamieroču un munīcijas
klasificēšanas komisijas sēde
Valsts policijas Šaujamieroču un munīcijas klasificēšanas komisijas
(turpmāk – Komisija) sēde notiek attālināti.
Sēdi sāk 2021. gada 11. oktobrī, plkst. 09:30.
Sēdi vada majors Jānis Brūvers, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes
Kārtības policijas pārvaldes Atļauju sistēmas nodaļas galvenais inspektors,
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
Sēdē piedalās šādi Komisijas locekļi:
majors Jānis Lasmanis, Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes
Ekspertīžu biroja Ieroču un trasoloģisko ekspertīžu nodaļas vecākais eksperts;
kapteinis Ēriks Eleds, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas
pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Licencēšanas un atļauju
sistēmas biroja inspektors.
Sēdi protokolē kapteinis Ēriks Eleds, Valsts policijas Galvenās kārtības
policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Licencēšanas un
atļauju sistēmas biroja inspektors.
Dienas kārtībā ir šādu jautājumu izskatīšana:
1. Jautājuma
izskatīšana
par
pusautomātiska
šaujamieroča Walther’s patent klasificēšanu.

gludstobra

2021. gada 10. septembrī fiziska persona Jānis Silovs (turpmāk iesniedzējs) iesniedza iesniegumu (Valsts policijas reģ. Nr. 20/226743)
Komisijā ar lūgumu klasificēt pusautomātisku gludstobra šaujamieroci ar
kalibru 12/65 medību lietojumam.
Komisija, izvērtējot iesniedzēja iesniegumā un internetā pieejamo
informāciju par minēto šaujamieroci, konstatēja1, ka šie šaujamieroči ražoti
izmantojot Fritz Walther un Georg Walther patentus kā pusautomātiskas
darbības gludstobra šaujamieroči, ar kalibru 12. un patrontelpas garumu 65 mm
(12/65), stobru garumu 700 mm, kopējo garumu 1230 mm un magazīnas
ietilpību 4 patronas.
1

interneta
vietne:
h ps://www.gunboards.com/threads/the-walther-automa c-shotgun.262846/
h ps://en.wikipedia.org/wiki/Walther_automa c_shotgun aplūkotas 11.10.2021.

Komisija konstatē, šaujamierocis2Walther’s Patent ir pusautomātiskas
darbības garstobra–gludstobra šaujamierocis, saskaņā ar Ieroču aprites likuma
(turpmāk – Likuma) 1. panta 8. punktu šaujamierocis ir uzskatāms par garstobra
šaujamieroci, ja tā stobra garums pārsniedz 300 milimetrus vai kura kopējais
garums pārsniedz 600 milimetrus. Komisija norāda, ka šaujamierocis atbilst B4
kategorijai. Saskaņā ar Likuma 5. panta trešās daļas 4. punktā noteikto par B
kategorijas 4. apakšgrupas ieročiem uzskata pusautomātiskos garstobra
šaujamieročus, kuru munīcijai ir apmales kapsele un kuru patrontelpas un
magazīnas kopējā ietilpība var būt lielāka par trim patronām, kā arī
pusautomātiskie garstobra šaujamieroči, kuru munīcijai ir centrālā kapsele un
kuru patrontelpas un magazīnas kopējā ietilpība ir lielāka par trim patronām, bet
mazāka par 12 patronām.
Komisija, izvērtējot minētos šaujamieročus, norāda, ka Latvijā tie var būt
izmantojami medību lietojumam.
Komisija, izvērtējot informāciju par šaujamieroci, to būtiskām
sastāvdaļām, kā arī, ņemot vērā iesniegumam pievienoto un ražotāja interneta
vietnē ievietoto informāciju, ar piecām balsīm par, pret un atturas nav
NOLĒMA :
1. Klasificēt šaujamieroci Walther’s Patent kā pusautomātiskas darbības
gludstobra šaujamieroči, ar kalibru 12. un patrontelpas garumu 65 mm (12/65),
stobru garumu 700 mm, kopējo garumu 1230 mm un magazīnas ietilpību 4
patronas kā B4 kategorijas šaujamieroci nosakot tam medību lietojumu.
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).
2. Jautājuma izskatīšana par šaujamieroča Q4 Steel Frame OR
klasificēšanu.
2021. gada 09. sepembrī ieroču komersants SIA “Jahipaun” (turpmāk –
iesniedzējs) iesniedza Komisijā iesniegumu (Valsts policijas reģ. Nr.
20/237989) ar lūgumu klasificēt šaujamieroci Q4 STEEL FRAME OR ar
kalibru 9x19 sporta un pašaizsardzības lietojumam.
Komisija, izvērtējot iesniegto un internetā2 pieejamo informāciju par
minēto šaujamieroci konstatēja, ka to, kā pusautomātiskas darbības īsstobra –
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interneta vietne: h ps://carl-walther.com/defense/products/p/2843331 Aplūkota 11.10.2021.

vītņstobra šaujamieroci ar stobra3garumu 102 mm, kopējo garumu 188
mm, kalibru 9x19 mm un magazīnas ietilpību 15 patronas ražo ieroču
komersants Walther.
Komisija konstatē, šaujamierocis Q4 STEEL FRAME OR ir
pusautomātiskas darbības īsstobra – vītņstobra šaujamierocis, saskaņā ar
Likuma 1. panta 20. punktu šaujamierocis ir uzskatāms par īsstobra
šaujamieroci, ja tā stobra garums nepārsniedz 300 milimetrus vai kura kopējais
garums nepārsniedz 600 milimetrus.
Komisija norāda, ka šaujamierocis atbilst B5 kategorijai. Saskaņā ar
Likuma 5. panta trešās daļas 5. punktā noteikto par B kategorijas 5. apakšgrupas
ieročiem uzskata pusautomātiskos īsstobra šaujamieročus, kuri nav minēti šā
panta otrās daļas 7. punkta "a" apakšpunktā.
Komisija, izvērtējot minēto šaujamieroci, norāda, ka Latvijā tie var būt
izmantojami sporta un pašaizsardzības vajadzībām.
Komisija, izvērtējot informāciju par šaujamieroci, to būtiskām
sastāvdaļām, kā arī, ņemot vērā iesniegumam pievienoto un ražotāja interneta
vietnē ievietoto informāciju, ar piecām balsīm par, pret un atturas nav
NOLĒMA :
1. Klasificēt šaujamieroču ražotāja Walther ražoto šaujamieroci Q4
STEEL FRAME OR kā B5 kategorijas pusautomātiskas darbības īsstobra –
vītņstobra šaujamieroci ar stobra garumu 102 mm, kopējo garumu 188 mm,
kalibru 9x19 mm un magazīnas ietilpību 15 patronas 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).
3. Jautājuma izskatīšana par šaujamieroču ražotāja Gebruder
Merkel izgatavoto kombinēto medību šaujamieroci.
2021. gada 30. septembrī fiziska persona Edmunds Juškevičs (turpmāk iesniedzējs) iesniedza iesniegumu (Valsts policijas reģ. Nr. 20/246298)
Komisijā ar lūgumu klasificēt šaujamieroču ražotāja Gebruder Merkel Suhl
izgatavoto kombinēto medību šaujamieroci ar kalibru 16. 8x57JRS medību
lietojumam.

Komisija, izvērtējot iesniedzēja4iesniegumā un internetā pieejamo
informāciju par minēto šaujamieroci konstatēja3, ka šaujamierocis izgatavots
ieroču ražotāja Gebruder Merkel Suhl uzņēmumā, Vācijā kā viena šāviena
šaujamierocis, kas aprīkots ar diviem stobriem. Viens no tiem izgatavots kā
vītņstobrs. Šaujamieroča gludstobra kalibrs ir 16., savukārt vītņstobra kalibrs
8x57JRS. Šaujamieroča stobru garums ir 650 mm un tā kopējais garums 1090
mm.
Komisija konstatē, ka šaujamieroču ražotājs Gebruder Merkel Suhl šīs
sērijas kombinētos šaujamieročus ražojis kā medībām paredzētus šaujamieročus
ar modeļu nosaukumiem Model 211E, Model 210E, Model 213E. Tie pieejami
ar kalibriem, gludstobram 12., 16. un 20., savukārt vītņstobram ar kalibriem .22
Hornet, 5.6R Magnum, 5.6R, .222 Rem., .243 Win., 6.5x55, 6.5x57R, 7x57R,
7x65R, .30-06, 8x57IRS(8x57JRS), 9.3x74R un .375 H&H Magnum.
Komisija konstatē, ka ieroču ražotāja Gebruder Merkel Suhl ražotie
šaujamieroči Model 211E, Model 210E, Model 213E ir viena šāviena darbības
garstobra šaujamieroči, saskaņā ar Likuma 1. panta 8. punktu šaujamierocis ir
uzskatāms par garstobra šaujamieroci, ja tā stobra garums pārsniedz 300
milimetrus vai kura kopējais garums pārsniedz 600 milimetrus. Komisija
norāda, ka šaujamierocis atbilst C2 kategorijai. Saskaņā ar Likuma 5. panta
piektās daļas 2. punktā noteikto par C kategorijas 2. apakšgrupas ieročiem
uzskata viena šāviena garstobra—vītņstobra šaujamieročus.
Komisija, izvērtējot minētos šaujamieročus, norāda, ka Latvijā tie var būt
izmantojami medību lietojumam.
Komisija, izvērtējot informāciju par šaujamieroci, to būtiskām
sastāvdaļām, kā arī, ņemot vērā iesniegumam pievienoto un ražotāja interneta
vietnē ievietoto informāciju, ar piecām balsīm par, pret un atturas nav
NOLĒMA :
1. Klasificēt ražotāja Gebruder Merkel Suhl viena šāviena darbības
kombinētos garstobra šaujamieroču modeļus Model 211E, Model 210E, Model
213E ar stobru garumu 650 mm, kopējo garumu 1090 mm un kalibriem,
gludstobram 12., 16. un 20., savukārt vītņstobram ar kalibriem .22 Hornet, 5.6R
Magnum, 5.6R, .222 Rem., .243 Win., 6.5x55, 6.5x57R, 7x57R, 7x65R, .30-06,
8x57IRS(8x57JRS), 9.3x74R un .375 H&H Magnum kā C2 kategorijas
šaujamieroci 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
3

interneta vietne: h ps://gunvalues.gundigest.com/merkel-gebruder/8504/model-211e-rifle-shotguncombina on/ aplūkotas 11.10.2021.

pirmo daļu, 77. panta pirmo daļu un 79.5panta 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.Lasmanis
Ē.Eleds
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Parakstīts ar elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Komisijas
priekšsēdētāja vietnieks

J.Brūvers
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