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PRIEKŠZINĀŠANAS
• VAI PĀRVADĀJOT MEDĪBU IEROCI, TAJĀ VAR
ATRASTIES MAGAZĪNA AR PATRONĀM?
• VAI IEROČA MUNĪCIJU VAR PĀRVADĀT VIENĀ
IESAIŅOJUMĀ AR PAŠU MEDĪBU IEROCI?

• KAS JĀDARA, JA PĀRVIETOJOTIES AUTOMAŠĪNĀ AR
IZLĀDĒTU,
BET
NEIESAIŅOTU
MEDĪBU
ŠAUJAMIEROCI TIEK ŠĶĒRSOTA ZEMES VIENĪBA,
AR KURAS ĪPAŠNIEKU NAV NOSLĒGTS LĪGUMS PAR
MEDĪBU TIESĪBU NODOŠANU?
• VAI PAR BEBRU MEDĪBĀM, IZMANTOJOT MEDĪBU
LUKTURI, MEDĪBU IEROCIS TIKS KONFISCĒTS?

IEROČU APRITE
• 28.10.2010 “Ieroču un speciālo līdzekļu aprites
likums”.
Spēkā no 01.01.2011
• MK noteikumi Nr.1001 no 27.12.2011 “Ieroču un
munīcijas iegādāšanās, reģistrēšanas, uzskaites,
glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas,
nēsāšanas, realizēšanas un ieroču kolekciju
glabāšanas noteikumi”
Spēkā no 01.01.2012

IEROČU APRITE
Galvenie nosacījumi!!!
Personai pēc policijas darbinieka vai tādas
iestādes amatpersonas pieprasījuma, kuras
kompetencē ietilpst ieroču aprites kontrole,
ir jāuzrāda šaujamierocis, tā munīcija, lielas
enerģijas pneimatiskais ierocis, kā arī
šaujamieroča un tā munīcijas sastāvdaļas un
attiecīgā ieroča atļauja. /ISLAL 49.p.(3) izvilkums/

IEROČU APRITE
Galvenie nosacījumi!!!

Valsts policija kontrolē, kā fiziskās personas,
kurām Valsts policija izsniegusi šajā likumā
minētās atļaujas, ievēro ieroču, munīcijas, to
sastāvdaļu un speciālo līdzekļu aprites
noteikumus.
Valsts policijas darbiniekam ir tiesības, iepriekš
nebrīdinot, pārbaudīt šaujamieroču, munīcijas, to
sastāvdaļu un lielas enerģijas pneimatisko ieroču
glabāšanas apstākļus ieroču atļaujā norādītajā
adresē un izņemt ieročus, munīciju un to
sastāvdaļas, ja pārkāpta to glabāšanas kārtība.
/ISLAL 49.p.(1) izvilkums/

IEROČU APRITE
IEROČA GLABĀŠANA!
Šaujamieroci, tā maināmo stobru, lielas enerģijas
pneimatisko ieroci, kā arī patronas un ieroču un patronu
sastāvdaļas glabā ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļaujā
norādītajā adresē slēgtā metāla seifā, metāla skapī (metāla
kastē) vai cita materiāla speciāli šaujamieroča glabāšanai
paredzētā rūpnieciski ražotā seifā, nodrošinot tādus
glabāšanas apstākļus, kas nepieļauj nejaušu ieroča vai
munīcijas nokļūšanu nepiederošu personu rokās
• MK not. 1001 29.p.

IEROČU APRITE
IEROČA GLABĀŠANA!

Metāla seifa vai metāla skapja (metāla kastes)
sienu biezums nav mazāks par 2,5 mm. Cita
materiāla speciāli šaujamieroča glabāšanai
paredzētais rūpnieciski ražotais seifs pēc
izturības ir ekvivalents šādam metāla seifam
vai metāla skapim (metāla kastei). Seifs vai
metāla skapis (metāla kaste) aizslēdzama ar
slēdzeni, kuras atslēga ir pieejama tikai
šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā
ieroča īpašniekam. Seifu vai metāla skapi
(metāla kasti), kas ir mazāks par 1500 x 400 x
300 mm, stiprina, savienojot ar grīdu vai sienu.
/MK not. 1001 30.p./

IEROČU APRITE
Glabāšanas nosacījumi !!!

• Medību un lielas enerģijas pneimatisko ieroci
glabā izlādētu (patronu padošanas mehānismā
(magazīnā vai cilindrā) un patrontelpā munīcija
nav ielādēta).
• Medību šaujamieroča munīciju glabā seifā vai
metāla skapī (metāla kastē) no ieroča atsevišķā
slēdzamā nodalījumā vai atsevišķā seifā, vai
metāla skapī (metāla kastē).
• MK not.1001 31.

IEROČU APRITE

IEROČA PAGAIDU GLABĀŠANA!
• Personām, kurām garstobra šaujamieroči vai lielas enerģijas
pneimatiskie ieroči reģistrēti medībām ir tiesības īslaicīgi,
medību laikā, glabāt ieroci un munīciju īpaši tam paredzētā telpā
(vietā) vai transportlīdzeklī, kā arī laikā, kamēr pārvadā ieročus
un munīciju no vai uz medībām - transportlīdzeklī, arī tā īslaicīgas
apstāšanās laikā, veicot šīs telpas un transportlīdzekļa
uzraudzību un nodrošinot, lai ierocis un munīcija nenokļūst pie
nepiederošas personas. Ieročus un munīciju transportlīdzeklī
novieto pēc iespējas drošākā vietā, lai futrālis vai cits iesaiņojums,
kurā ierocis un munīcija ievietota, nebūtu redzams no
transportlīdzekļa ārpuses, aizslēdz transportlīdzekļa durvis un
bagāžas nodalījumu un ieslēdz trauksmes signalizācijas ierīci.
ISLAL 22.p.(9)

IEROČU APRITE
IEROČA PĀRVADĀŠANA!

• Fiziskā persona var pārvadāt šaujamieroci, tā
maināmo stobru un patronas vai lielas enerģijas
pneimatisko ieroci tikai uz Valsts policijas
struktūrvienību, šautuvi (šaušanas stendu),
medību vietu, kā arī ieroču tirdzniecības
uzņēmumu (realizācijai), ieroču remontdarbnīcu,
atļaujā norādīto dzīvesvietu vai nekustamā
īpašuma atrašanās vietu, kurā atļauta ieroča
glabāšana. MK not. 1001.

IEROČU APRITE
IEROČA PĀRVADĀŠANA!

• Šaujamieroci, tā maināmo stobru un patronas vai
lielas enerģijas pneimatisko ieroci fiziskā persona
pārvadā iesaiņotu (ievietotu futlārī vai cita veida
ieroču somā vai citā speciālā iesaiņojumā),
izlādētā veidā (bez munīcijas patrontelpā un
nepielādētu magazīnu vai no ieroča izņemtu
pielādētu
magazīnu),
nodrošinot
tādus
pārvadāšanas, glabāšanas un izmantošanas
apstākļus, kas nepieļauj nejaušu šaujamieroča vai
lielas enerģijas pneimatiskā ieroča un munīcijas
nokļūšanu
nepiederošas
personas
rokās.
Pārvadājot un izmantojot ieroci un tā munīciju,
līdzi jābūt attiecīgā ieroča glabāšanas vai
nēsāšanas atļaujai. MK not. 1001

IEROČU APRITE
IEROČA PĀRVADĀŠANA!

• Aizliegts iegādāties, nēsāt, pārvadāt, izmantot un
pielietot
šaujamieročus,
lielas
enerģijas
pneimatiskos ieročus, kā arī gāzes pistoles
(revolverus) alkohola ietekmē, ja izelpotā gaisa
vai asins pārbaudē konstatētā alkohola
koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles, kā
arī narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu
apreibinošo vielu ietekmē.
ISLAL 22.p. (13)d.

IEROČU APRITE
Prasību neievērošanas tiesiskās sekas!

• Ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa
181.pantā (ieroču aprites not.pārkāpumi),
policijas darbiniekiem ir tiesības līdz lietas
izskatīšanai izņemt šaujamieroci un munīciju, par
ko izdara ierakstu protokolā, norādot izņemamā
ieroča marku vai modeli, kalibru, sēriju un
numuru, munīcijas daudzumu un veidu.
• LAPK 257.pants 4.d.(ieroča izņemšanas kārtība

IEROČU APRITE
Prasību neievērošanas tiesiskās sekas!

• LAPK 181.pants Par šaujamieroča, šaujamieroča
munīcijas vai šaujamieroča vai munīcijas sastāvdaļas,
vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča, vai šāviena
trokšņa slāpētāja (klusinātāja) aprites noteikumu
pārkāpšanu, ko izdarījusi persona, kurai ir attiecīga
atļauja, —
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit
pieciem līdz septiņsimt euro vai atņem šaujamieroča
un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās,
glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena
gada līdz trim gadiem, konfiscējot ieroci, šaujamieroča
munīciju un šo priekšmetu sastāvdaļas vai bez
konfiskācijas

IEROČU APRITE
Prasību neievērošanas tiesiskās sekas!
LAPK 181.1 pants.1.d. Par šaujamieroča, lielas enerģijas
pneimatiskā ieroča vai gāzes pistoles (revolvera)
iegādāšanos, nēsāšanu, pārvadāšanu, izmantošanu un
pielietošanu alkohola ietekmē, ja izelpotā gaisa vai asins
pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs
pārsniedz 0,5 promiles, kā arī narkotisko, psihotropo,
toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē —
• uzliek naudas sodu no simt četrdesmit līdz trīssimt
piecdesmit euro vai atņem šaujamieroča vai lielas
enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās, glabāšanas un
nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim
gadiem, konfiscējot ieroci, šaujamieroča munīciju un šo
priekšmetu sastāvdaļas vai bez konfiskācijas.

Ieroču aprite
LAPK 181.1 pants. 2.d. Par atteikšanos no medicīniskās
pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai vai
narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošo vielu
ietekmes medicīniskās pārbaudes —
uzliek naudas sodu no simt četrdesmit līdz trīssimt
piecdesmit euro vai atņem šaujamieroča vai lielas enerģijas
pneimatiskā ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas
tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem, konfiscējot
ieroci, šaujamieroča munīciju un šo priekšmetu sastāvdaļas
vai bez konfiskācijas.

IEROČU APRITE
Prasību neievērošanas tiesiskās sekas!
Krimināllikuma 233.p.
• (2) Par šaujamieroča, šaujamieroča munīcijas, lielas
enerģijas pneimatiskā ieroča, izgatavošanu, remontēšanu,
iegādāšanos,
glabāšanu,
nēsāšanu,
pārvadāšanu,
pārsūtīšanu vai realizēšanu bez attiecīgas atļaujas —
• soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai
ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu,
vai ar naudas sodu.
/Pārdomāt ieroča nodošanu citām personām!!!/

IEROČU APRITE
Prasību neievērošanas tiesiskās sekas!
Krimināllikuma 236.p.
• Par šaujamieroča vai šaujamieroča munīcijas nevērīgu
glabāšanu, nēsāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu vai
lielas enerģijas pneimatiskā ieroča, nevērīgu glabāšanu,
pārvadāšanu vai pārsūtīšanu, pārkāpjot normatīvos aktus,
kuri regulē ieroču apriti, ja ar šādu nodarījumu citai
personai radīta iespēja iegūt šo šaujamieroci,
šaujamieroča munīciju, lielas enerģijas pneimatisko
ieroci, —
• soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem
vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu
darbu, vai ar naudas sodu.

IEROČU APRITE
AKTUALITĀTE!!!
ISLAL 10.p. (51)šāviena trokšņa slāpētāju (klusinātāju) un
ar tiem aprīkotu šaujamieroču iegādāšanās, glabāšanas un
izmantošanas aizliegumi neattiecas uz garstobra–
vītņstobra šaujamieroču īpašniekiem, ja šāviena trokšņa
slāpētājs (klusinātājs) ir rūpnieciski ražots un neslāpē
šāviena troksni vairāk par 70 procentiem. Šāviena trokšņa
slāpētāju (klusinātāju) aizliegts izmantot 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

Ī

Ī

Medības - darbību kopums vai
atsevišķas darbības, kad, izmantojot
medību šaujamieročus, rīkus vai
paņēmienus, tiek izsekoti vai
meklēti, ķerti, sagūstīti, ievainoti vai
nonāvēti medījamie dzīvnieki.

Ī
Medību tiesiskais regulējums:
• 08.07.2003 Medību likums
(grozījumi spēkā no 02.12.2015)
• 22.07.2014. MK noteikumi Nr. 421 „Medību
noteikumi”
(spēkā no 01.08.2014)

Ī

Medību secība!!! ATBILDĪGĀ PERSONA

Med.not.29. Reģistrējot medību iecirkni vai
aktualizējot reģistrēto informāciju, medību tiesību
lietotājs nosaka atbildīgo personu vai personas,
kas medību laikā atbild par mednieku atrašanās
vietas koordinēšanu medību iecirknī (turpmāk –
atbildīgā persona), un informāciju par personu –
vārdu un uzvārdu, deklarēto dzīvesvietas adresi un
kontakttālruņa numuru – iesniedz Valsts meža
dienesta uzraugošajā struktūrvienībā. Ja atbildīgās
personas ir vairākas, medību tiesību lietotājs
nosaka teritoriju, par kuru katra persona ir
atbildīga.

Ī
Medību secība!!! Medību pieteikšana.

Med. Not.34. Mednieka pienākums ir pirms
medībām informēt atbildīgo personu par
plānotajām medībām un ievērot atbildīgās
personas norādījumus par mednieka
atrašanos medību laikā medību iecirknī.

Ī
Medību secība!!! Kad sākas individuālās medības?

33. Ja medībās limitēto medījamo dzīvnieku
gaida, tam pieiet vai to pievilina (turpmāk –
individuālās medības), par medību sākumu
uzskata brīdi, kad mednieks ierodas medību
iecirknī (medību platībās) un sagatavo
lietošanai medību rīkus vai medību
šaujamieroci. Par lietošanai sagatavotu
uzskata medību šaujamieroci, kas izņemts
no iesaiņojuma un gatavs pielādēšanai.

Ī
Medību secība!!! Dzinējmedību dokumentācija.

49.
Dzinējmedībās
medību
vadītāja
pienākumus ir tiesīga pildīt persona, kas
saņēmusi medību vadītāja apliecību.
Marķieris (ja tiek medīts limitēti medījamais
dzīvnieks), medību pārskats un medību
vadītāja apliecība dzinējmedību laikā
atrodas pie medību vadītāja. Dzinējmedības
aizliegts organizēt bez medību vadītāja.
50. Individuālajās medībās medniekam ir
saistoši medību vadītāja pienākumi.

Ī

Medību pārskata izmantošanas gadījumi.

25. Medību vadītājs medību norisi dokumentē
medību pārskatā (1. pielikums ):
25.1. dzinējmedībās; (ir atļautas no saullēkta līdz saulrietam no 1.
oktobra līdz 31. martam, bet mežacūku dzinējmedības – līdz 31. janvārim.)

25.2. ja mednieks atbilstoši normatīvajiem aktiem
par ieroču apriti medību šaujamieroci nodod
lietošanai citam medniekam;
25.3. medījot lapsas, jenotsuņus vai mežacūkas, ja
tiek lietots mākslīgais gaismas avots, nakts
redzamības tēmēklis vai pusautomātiskais medību
šaujamierocis, kura patrontelpas un magazīnas
(patronu padošanas mehānisma) kopējā ietilpība
ir lielāka par trim patronām.

Ī
Ja ir kas nomedīts.

Med.not.34. Vienas dienas laikā pēc
medībām mednieks informē atbildīgo
personu par medību laikā nomedītajiem
vai
ievainotajiem
medījamiem
dzīvniekiem.

Ī
Medību secība!!!
35. Atbildīgā persona vienas dienas laikā pēc
medībām nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnālā
(2. pielikums ) papīra formā vai elektroniski
reģistrē medību iecirknī nomedītos un ievainotos
dzīvniekus. Mēneša laikā pēc medību sezonas
beigām atbildīgā persona Valsts meža dienesta
uzraugošajā struktūrvienībā iesniedz informāciju
par medību iecirknī iepriekšējā medību sezonā
nomedītajiem un ievainotajiem medījamiem
dzīvniekiem.

Nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnāls
1. 20___./20____. gada
medību sezona
2.
3. Valsts meža dienesta
struktūrvienība

Dzīvnieks

Datums

Kopā

medību iecirknis

Ī
• AKTUĀLI! Marķiera izmantošana
• Med. Not.101.p. Pirms limitēti medījamā dzīvnieka
pārvietošanas no vietas, kur tas nomedīts, nomedītā
dzīvnieka liemeni marķē ar īpašu Valsts meža
dienesta izsniegtu marķieri. Marķieri redzamā veidā
nostiprina nomedītā dzīvnieka liemenī tā, lai,
nesabojājot marķieri, to nebūtu iespējams noņemt
līdz liemeņa sadalei. Marķieri aizliegts noņemt no
liemeņa vai liemeni sadalīt pirms veidlapas
"Informācija par izlietotajām medību atļaujām" (3.
pielikums) aizpildīšanas.
• Med. Not.102. Par nomedītā dzīvnieka pārvietošanu
uzskatāma arī liemeņa ievietošana transportlīdzeklī
vai piestiprināšana pie transportlīdzekļa, izmantojot
sakabes elementus.

Ā

Ī
Vispārējie medību nosacījumi.
1. Sašaurinājusies robeža starp likumīgām un
nelikumīgām medībām!
PAR NELIKUMĪGĀM MEDĪBĀM ATZĪST:
- Atrašanos ar lietošanai sagatavotu šaujamieroci vai
medību rīku medību platībā bez saskaņojuma ar medību
tiesību lietotāju, kā arī platībās, kurās medīt aizliegts,
- Medības izmantojot mākslīgus gaismas avotus, izņemot
meža cūku, lapsu un jenotsuņu medības
- Medības izmantojot nakts redzamības tēmēkļus ar
elektronisko palielinājumu vai attēla pārveidošanu,
izņemot meža cūku, lapsu un jenotsuņu medības

Būtiska kaitējuma noteikšana
• Koeficienti
• Alnis - 7 Piemērs:
370*7=2590+1110(produkcija)=3700 eur, bet ārpus
medību sezonas 6290 EUR
• staltbriedis – 7
• Lūsis – 5
• VILKS - 4
• Stirna – 3
• mežacūka – 3
• Mednis, rubenis – 2
Nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtības
aprēķināšanas koeficients – ALNIS 3, STALTBRIEDIS 2,
STIRNA, MEŽACŪKA 1…..

Ī
Īpašas ievērības jautājumi.

Individuālo medību laikā medību
iecirkņa teritorijā ieroci pārvadā izlādētu,
bet tas var būt neiesaiņots.
58.

Jāatceras, ka medības gadījumos, kad nav jāsastāda
medību pārskats, tiek uzskatītas kā nepabeigtas, ja
ierocis nav iesaiņots, savukārt, Medības ar ieročiem
diennakts tumšajā laikā, kas sākas divas stundas pēc
saulrieta un beidzas divas stundas pirms saullēkta,
atļautas tikai no dabiska vai mākslīga paaugstinājuma,
kura stāvēšanas vai sēdēšanas platforma nav zemāka
par 2,5 metriem un dod iespēju veikt šāvienu uz leju,
izņemot aļņu buļļu un staltbriežu buļļu medības
laikposmā no 1. septembra līdz 15. oktobrim, kā arī
ūdensputnu medības.

Ī
Īpašas ievērības jautājumi.

81. Medības ar ieročiem nav atļautas, ja dabiskais
apgaismojums neļauj izšķirt mērķi, izņemot
mežacūku, lapsu un jenotsuņu medības, ja tiek
izmantoti mākslīgie gaismas avoti vai nakts
redzamības tēmēkļi.
83. Pārvietojoties diennakts tumšajā laikā, ierocis,
kam pievienots nakts redzamības tēmēklis vai
mākslīgās gaismas avots, ir izlādēts, izņemot
gadījumus, ja tiek pārbaudīts šāviena rezultāts vai
izsekots ievainots medījamais dzīvnieks.
84. Pārbaudot šāviena rezultātu vai izsekojot
ievainotu medījamo dzīvnieku diennakts tumšajā
laikā, izmanto pastāvīgi ieslēgtu gaismas avotu.

Ī
Īpašas ievērības jautājumi.

71. Dzinējiem aizliegts atrasties mastā ar
pielādētiem ieročiem un šaut uz medījamo
dzīvnieku, izņemot gadījumu, ja viens vai divi
mednieki ar medību vadītāja atļauju izseko
ievainotu dzīvnieku, kā arī ja dzinējs ir viens
mednieks ar medību šķirnes suni. Šajā
gadījumā dzinējam jāpārzina masts un
mednieku līnijas izvietojums.

Ī
CITAS AKTUALITĀTES!

•AIZLIEGTS medīt ar ieroci alkoholisko
dzērienu (izelpotā gaisa vai asins
pārbaudē
konstatētā
alkohola
koncentrācija pārsniedz 0,5 promiles),
kā arī narkotisko, psihotropo, toksisko vai
citu apreibinošo vielu ietekmē.

Kontroles nosacījumi!!!

Ī

M.L. 27.p. Pēc to personu pieprasījuma, kuras veic šā
likuma un citu medības reglamentējošo normatīvo
aktu ievērošanas uzraudzību un medību kontroli,
mednieka pienākums ir:
• uzrādīt viņa rīcībā esošos šaujamieročus un to
glabāšanas atļauju, kā arī munīciju, medību rīkus,
medību dokumentus un medību produkciju;
• sniegt mutvārdos un rakstveidā paskaidrojumu par
medībām, kurās viņš piedalās.
Ja notikušas nelikumīgas medības, personas, kuras
veic šā likuma un citu medības reglamentējošo
normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un medību
kontroli, ir tiesīgas aizturēt medību dokumentus un
izņemt šaujamieročus, munīciju, medību rīkus un
medību produkciju.

Ī
•M.Not.103. Mednieka pienākums ir
netraucēt
medības
uzraugošo
un
kontrolējošo dienestu amatpersonām brīvi
piekļūt
medījuma
apstrādes
vietai
kontroles veikšanai.

Ī

•Informatīvais atbalsts
•Konfidencialitātes politika
•Novērošanas potenciāls
•Attālinātā novērošana
•Pozitīvā pieredze

PALDIES PAR UZMANĪBU

