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Atklāta sēde, sākas plkst. 10.00, beidzas plkst. 11.20 

Komisijas sēde notiek Rīgā, Jēkaba ielā 16, komisijas sēžu zālē 
 
 
Piedalās:  
komisijas locekļi: Juris Rancāns (komisijas priekšsēdētājs), Aldis Blumbergs 
(priekšsēdētāja biedrs), Edvīns Šnore (komisijas sekretārs), Raimonds Bergmanis, Juris 
Jurašs, Ivans Klementjevs, Ainars Latkovskis, Mārtiņš Staķis, Atis Zakatistovs 
 
komisijas darbinieki: vecākā konsultante Ieva Barvika, konsultanti Kristiāna Bumbiere, 
Māris Veinalds. 
 
citas personas: 

uz 1.jautājumu: 
 Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons; 
 Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centra direktora p.i. Juris Juškāns; 
 Aizsardzības ministrijas Juridiskā departamenta Tiesību aktu nodaļas vadītāja 

vietniece Irina Šamarina; 
 Aizsardzības ministrijas Aizsardzības plānošanas un analīzes departamenta Struktūras 

un militārā personāla attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Guna Začeste; 
 Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības nodrošinājuma nodaļas vadītāja 

Ineta Upeniece; 
 Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas 

vadītāja Astra Aukšmuksta; 
 Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas valdes loceklis Mārcis Akmeņkalns; 
 
uz 2. jautājumu: 
 Kara vēstures un rekonstrukcijas biedrības “REDUT” valdes priekšsēdētājs 

Vladislavs Dombrovskis; 
 Kara vēstures un rekonstrukcijas biedrības “Latviešu strēlnieks” valdes priekšsēdētājs 

Aivars Āboliņš; 
 Kara vēstures un rekonstrukcijas biedrības “Kurland” valdes priekšsēdētājs Jānis 

Jeļisejevs; 

 Biedrības “Latviešu karavīrs” valdes loceklis Normunds Jērums; 
 SIA “Spektrs Security” direktors Kārlis Biezais; 

 Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles 
pārvaldes Licencēšanas un atļauju sistēmas biroja priekšniece Žanna Kangro; 

 Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles 
pārvaldes Licencēšanas un atļauju sistēmas biroja Licencēšanas un atļauju sistēmas 
biroja priekšnieka vietnieks Andris Melkers; 

 Zemkopības ministrijas Meža departamenta Meža resursu un medību nodaļas vecākais 
referents Jānis Bārs; 

 Iekšlietu ministrijas Valsts sekretāra vietnieks, Juridiskā departamenta direktors 
Vilnis Vītoliņš; 

 Iekšlietu ministrijas Juridiskā departamenta Starptautisko tiesību nodaļas 
juriskonsults Aleksejs Niščaks; 
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 Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Juridiskā biroja Normatīvo aktu 
analīzes un izstrādes nodaļas vadītājs Intars Opolais; 

 Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Juridiskās nodaļas jurists Artūrs Baltacis; 
 Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Integrētās sistēmas nodaļas sistēmanalītiķis 

Aigars Ignatjevs; 
 Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta Administratīvās atbildības politikas 

nodaļas vadītāja Natālija Laveniece-Straupmane; 
 Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta Administratīvo tiesību nodaļas juriste 

Linda Upīte; 

Saeimas Juridiskā biroja vecākā juridiskā padomniece Līvija Millere; 

 
Sēdi vada: komisijas priekšsēdētājs J.Rancāns 
Protokolē: K.Bumbiere 
 
Darba kārtība: 

1. Likumprojekts “Par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā” (566/Lp13) 1. 
lasījums. 

2. Grozījumi Ieroču aprites likumā (473/Lp13) 3. lasījums. 

 
J.Rancāns sāk sēdi, iepazīstina ar darba kārtību. Dod vārdu Aizsardzības ministrijas valsts 
sekretāram J.Garisonam iepazīstināšanai ar likumprojektu. 
 

1. Likumprojekts “Par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā” 
(566/Lp13) 1. lasījums. 

J.Garisons prezentē likumprojektu. Informē, ka tas ir kopējais projekts par valsts aizsardzības 
mācību, tapis, izpildot Saeimas, komisijas lēmumu par valsts aizsardzības mācības ieviešanu. 
Iezīmē likumprojekta saturu, norāda, ka tas ir saskaņots, bijušas ilgas diskusijas, arī Valsts 
kontrole sniegusi ieteikumus. Regulējums nepieciešams, jo pašreiz Jaunsardzes normatīvi 
atrunāti Militārā dienesta likumā vai Nacionālo bruņoto spēku likumā, kas nav pareizi. Arī 
Valsts kontrole atzinumā norādīja, ka nepieciešams vienuviet salikt jautājumus par Jaunsardzi 
un valsts aizsardzības mācību. Likumam ir divas daļas – Jaunsardze un valsts aizsardzības 
mācība. Likums nenosaka programmu, ir runa par rāmi, kā tiks īstenots, kādi ir kritēriji 
pasniedzējiem, procesa apmācībai un citi aspekti. Nav runa par programmu, tā tiek 
apstiprināta vispārējās izglītības standartā, vidusskolu līmenī tas jau izdarīts, palicis iestrādāt 
tehnikumu līmenī. Jaunsardzē šeit noregulēts, kas ir atribūtika, kādi ir formas nēsāšanas 
noteikumi, kādas prasības instruktoriem, kas māca kursu, lai būtu standartizētas programmas. 
Starpība starp Jaunsardzes instruktoru un valsts aizsardzības mācības instruktoru – valsts 
aizsardzības mācības instruktoriem būs nepieciešama augstākā izglītība, Jaunsardzes 
instruktoriem netiek prasīta augstākā izglītība. Ir vienošanās ar Izglītības un zinātnes 
ministriju par pedagoģiskajām stundām, kas jāpabeidz, lai varētu kļūt par Jaunsardzes 
instruktoriem. Par valsts aizsardzības mācību šeit tiek noteikts rāmis, tai skaitā instruktoru. 
Vispārējās izglītības standartā iekļauts, tāpēc nepieciešama augstākā izglītība. Vienojušies ar 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju par programmas izveidošanu, lai varētu sagatavot 
pasniedzējus, paaugstināt kvalifikāciju. Formas nēsāšanas kritēriji, pēc tam tiks izstrādāti 
nometņu organizēšanas noteikumi valsts aizsardzības mācībai. Ir arī pārejas noteikumi, īpaši 
tas ir svarīgi priekš esošā instruktoru korpusa. 
J.Juškāns papildina, ka Jaunsardzei likumprojekts svarīgs, dod tiesisko regulējumu vispār 
īstenot valsts aizsardzība mācību, jo pašreiz valsts aizsardzības mācība nevienā ārējā 
normatīvajā aktā līdz šim nav atrunāta. 
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I.Upeniece komentē par mācību saturu. Par konkrēto likumu norāda, ka būtu jāizdiskutē 
jautājums par likuma 16. pantu – kādā veidā valsts aizsardzības mācības saturu apgūst 
tālmācības un neklātienes programmās. Kā arī par likuma panta 2. punktu – skolēniem, kuri 
savas reliģiskās pārliecības dēļ valsts aizsardzības mācību nevar īstenot. Šobrīd aprobācijā 
izkristalizējušies īstenošanas jautājumi, ko darīt ar tiem bērniem, kuri veselības stāvokļa dēļ 
nevar piedalīties. Saistībā ar pārejas noteikumiem par nometņu organizēšanu, tur būtu 
nepieciešami atsevišķi Ministru kabineta noteikumi, jo nometnes ir saistītas ar bērnu drošības 
jautājumiem. 
J.Garisons atbild, ka komisijā diskusija nepieciešama par tiem, kas atsakās, jāizdiskutē 
varianti. Iezīmē, ka jāpieiet valstiski, ne tikai resoriski. 
I.Upeniece komentē, ka neklātiene un tālmācība ir populāra vidējās izglītības iegūšanā šobrīd, 
jādomā, kā saturu īstenot tajās. 
J.Rancāns dod vārdu biedrības “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” pārstāvim, 
informē deputātus, ka šorīt saņemta biedrības vēstule ar viedokli par likumprojektu. 
M.Akmeņkalns pateicas par iespēju paust viedokli. Norāda, ka skauti un gaidas uzskata, ka 
likumprojekts nav kvalitatīvi sagatavots, jo nav bijusi diskusija ar nevalstiskajām 
organizācijām par valsts aizsardzības mācību. Iesaiste vispārīgās stratēģijas veidošanā bijusi. 
Likumprojekts ir pārsteigums, jo Aizsardzības ministrijas interešu programma – Jaunsardze 
– šo mācību ņem kā monopolu sev, pārējās organizācijas netiek uzklausītas, to vēlas uzsvērt. 
Būtu jāiesaista vairāk nevalstiskās organizācijas, jāizveido kvalitatīva diskusija kopā ar 
nevalstisko sektoru, pētniekiem, ekspertiem, varbūt žurnālistiem, kas parāda no sabiedrības 
viedokļa, un tad jāvirza tālāk. 
J.Garisons atbild, ka diskusija ir bijusi kopš pašiem pirmsākumiem. Pilsoniskā alianse ir 
bijusi iesaistīta programmas veidošanā. Daļu no valsts aizsardzības mācības programmas, 
tieši par pilsonisko sadaļu, kritisko domāšanu, ir veidojusi pilsoniskā alianse. Noraida 
pārmetumus, ka Aizsardzības ministrija nav konsultējusies ar nevalstisko sektoru. Ar valsts 
aizsardzības mācību ir piedalījušies visos publiskajos pasākumos, t.sk., Izglītības ministrijas 
Skola 2030 un visos pārējos, kur šie jautājumi tikuši diskutēti, nav slēpušies. Saskaņošana ir 
notikusi, ir bijušas diskusijas, visi, kas gribējuši, ir bijuši iesaistīti, tādēļ izbrīna šis 
paziņojums. 
J.Rancāns informē, ka Skautu un gaidu asociācijai būs iespēja uz 2.lasījumu sniegt 
priekšlikumus likumprojektam. 
A.Latkovskis atsaucoties uz pēdējo jautājumu, norāda, ka deputātiem arī uz galda ir Saeimas 
paziņojums 2 gadus vecs, kā arī viņš pats ir ticis aicināts no Aizsardzības ministrijas kā vienas 
politiskās partijas pārstāvis piedalīties diskusijās par šo kopumā. Šeit tiek runāts ne tikai par 
valsts aizsardzības mācību, bet vispār visaptverošas valsts aizsardzības konceptu kopumā, 
norāda, ka tur arī ir piedalījies, tur arī nevalstiskās organizācijas piedalījušās. Priekš protokola 
norāda, ka tas ir noticis, ir piedalījies, diskutējis ar politiskajiem oponentiem un šajā jautājumā 
tiem ir līdzīgas domas. Tas ir noticis. Saprot Skautu un gaidu organizācijas uztraukumu, bet 
šī ir daļa no visaptverošas valsts aizsardzības, te nav konkurences, organizācija var attīstīties 
tāpat, kā līdz šim. 
I.Klementjevs komentē, ka, ja gribam ieviest kā obligātu priekšmetu skolā, vai apmācības 
process būs skolas telpās. Vaicā par pedagogiem, kas nav Latvijas pilsoņi – ja viņi pabeidz 
kursus, vai var pasniegt. Profesionālajā armijā var būt tikai Latvijas pilsoņi, bet 50 tūkstoši 
bērnu apmēram ir nepilsoņi, vai viņi var būt jaunsardzē, vai viņiem vajag apgūt šo 
programmu, tāpat vaicā par Latvijā dzīvojošu ārvalstnieku bērniem. 
J.Garisons skaidro, ka tas, ko likums nosaka, ir, ka skolotājiem jābūt 3 statusos – rezerves 
karavīrs – attiecīgi atvaļinājusies militārpersona, kas apguvusi pārējās kvalifikācijas, aktīvs 
zemessargs vai profesionālā dienesta karavīrs. Tas, kas iestāsies Sporta pedagoģijas 
akadēmijā, izies arī militāro apmācību, kur iegūs statusu, lai būtu pielīdzināms instruktora 
kvalifikācijai bruņotajos spēkos. No aizsardzības sistēmas puses būtu bezatbildīgi, ja 
apmācītu un nedotu statusu, jo pēc tam tas viss atsaucas uz rezerves karavīru apmācību. Par 
pilsoņiem, nepilsoņiem – nav domāts, ka šķirosim kaut kādā veidā pēc piederības. Apmācībai, 
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obligātajai daļai mērķis nav militarizēt bērnus, bet padarīt jauniešus izturīgākus, psiholoģiski 
pielāgotākus tai videi, ar kādu mēs sastopamies. Tie, kas izies nometnes, nevarēs kļūt par 
rezerves karavīriem. Skaidro, ka ir divas sadaļas – Jaunsargu instruktori, kas ir interešu 
izglītība, šeit ir pieļaujams, ka instruktoram nav augstākās izglītības, ir militārā izglītība, 72 
stundu kursi. Otrs – valsts aizsardzības mācība, kas ir obligātais – tur ir prasība par augstāko 
izglītību, jābūt augstākai pedagoģiskai. 
I.Klementjevs vaicā, vai ir mācību materiāli. 
J.Garisons atbild, ka ir modulis. Pašlaik tiek strādāts pie programmas akreditācijas. 
I.Klementjevs precizē, vai finansējums būs no Aizsardzības ministrijas. 
J.Garisons apstiprina. 
J.Juškāns papildina, ka pašreiz pati programma ir Sporta pedagoģijas akadēmijas 
kompetencē, viņi šai programmai iedala arī 18 budžeta vietas. Šeit būs divi profili – cilvēks, 
kas iegūs augstāko pedagoģisko izglītību, varēs pasniegt gan kā sporta skolotājs skolās, gan 
Jaunsardzes centra instruktors kā valsts aizsardzības mācības pasniedzējs. 
I.Upeniece komentē, ka visas izglītības iestādes Latvijā, kas īsteno obligāto vispārējo 
izglītību atbilstoši valsts izglītības standartam, ir pakļautas vienādām prasībām. Vidējā 
vispārējā izglītībā valsts aizsardzības mācības priekšmets ir iekļauts ar tam atbilstošu saturu. 
Par pedagogu izglītību – valsts aizsardzības mācības pedagogiem ir specifiskas prasības, kas 
ir likumdošanā atrunātas. 
I.Klementjevs vaicā par ieročiem, darbībām ar tiem.  
J.Garisons informē, ka netiek mainīts nekas no esošās sistēmas. No 16 gadiem var ar 
mazkalibra, no 18 gadiem – ar īsto ieroci. 
E.Šnore vaicā par likuma 16. pantu – cik obligāti būs, ja reliģiskā pārliecība neļauj apgūt –  
atsevišķās skolās varētu būt daudzi, kuriem ir kāda pārliecība. 
J.Rancāns vaicā, kā tas tiks mērīts, kā ir citās valstīs. 
I.Upeniece skaidro, ka šis jautājums jau vairākkārt ir diskutēts. Nav viennozīmīgas atbildes, 
jo dzīvojam demokrātiskā valstī. Ja atsevišķs likums noteicis, ka saturs ir obligāts, tad kopā 
ar Aizsardzības ministriju ir jādomā, kas varētu būt izņēmumi. Tika vērsta uzmanība arī uz 
likuma 16. pantu, jo bijušas diskusijas un rodas arvien jauni jautājumi par īstenošanu. 
J.Garisons norāda, ka būtu nepareizi, ja pateiktu, ka tad atsakās no visas programmas. Runa 
varētu būt par to, ka, ja ir problēmas, tad, piemēram, tās stundas, kur ir ieroču salikšana vai 
iepazīšanās, varētu tikt aizvietotas ar vizīti slimnīcā, iepazīšanās ar medmāsas darbu. No savas 
puses ministrija šo varētu izdiskutēt.  
I.Upeniece piebilst, ka jautājums ir, kas ar skolēniem dosies uz slimnīcu. 
L.Millere vaicā par skolēniem, kuri objektīvu iemeslu dēļ nevarēs apgūt valsts aizsardzības 
mācību, vai ir no citām valstīm pieredze. 
J.Garisons skaidro, ka tur var pieiet individuāli. Ja nav kategoriskas pretestības pret kaut ko, 
var dot citus uzdevumus, darboties teorētiski. Komentē, kādas varētu būt iespējas un 
risinājumi. 
Diskutē J.Garisons, J.Juškāns, E.Šnore par alternatīviem uzdevumiem. 
J.Juškāns papildina, ka klasē arī paredzētas nodarbības ar ieročiem, iezīmē, kādas nodarbības 
kur plānotas, norāda, ka lielākās militāro priekšmetu komponentes ir tieši nometnēs, kas ir 
brīvprātīgas. 
I.Upeniece par likuma 18. pantu – telpas nodrošināšana – šajā gadījumā ar to saprotam telpu, 
nevis ieroču glabāšanu. Telpa atrodas skolas ēkā. 
J.Juškāns komentē, ka pašreiz tas arī tiek īstenots, ir līgums ar pašvaldībām, ir norādītas 
telpas. 
R.Bergmanis, papildinot Aizsardzības ministrijas teikto, skaidro, ka lēmums ir pieņemts 
2018. gadā, šobrīd notiek aprobēšana, jau otro gadu notiek vasaras nometne. Nepieciešamība 
pēc likuma ir, jo šobrīd Jaunsardzes apmācības programma un valsts aizsardzības mācība tiek 
reglamentēta ar Militārā dienesta likumu. Lai sakārtotu to, ko teica Valsts kontrole, lai būtu 
pareizs regulējums, tiek veiktas izmaiņas. Saistībā ar izglītības reformu, administratīvi 
teritoriālo reformu norāda, ka iespējams skolu skaits, kas sniedz šo izglītību, samazināsies, 
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vaicā, vai Aizsardzības ministrija ir rēķinājusi, vai ar Izglītības un zinātnes ministriju ir par 
šo diskutējuši. 
J.Juškāns atbild, ka aprēķins par Jaunsardzes instruktoriem ņemts vērā nevis pēc izglītības 
iestāžu skaita, bet pēc jauniešu skaita konkrētajā vecuma grupā. Nepieciešami 230 instruktori, 
lai ieviestu kā obligāto mācību priekšmetu valsts aizsardzības mācību. 
J.Garisons papildina, ka varētu piedāvāt iespēju arī esošajiem skolotājiem, kuri būtu gatavi 
piemācīties šo bloku un pasniegt valsts aizsardzības mācību, kas būtu abpusēji izdevīgi, īpaši 
mazajās skolās. 
A.Zakatistovs komentē par reliģijas jautājumu, norādot, drīzāk tā varētu būt pilsoniskā 
pārliecība. Piedāvā ņemt ārā vārdu “reliģiski”, jo tas novērš uzmanību no būtiskā. 
R.Bergmanis papildina, ka šobrīd aizsardzības sistēmā ir spēcīgs kapelānu dienests, šobrīd 
viens no lielākajiem Baltijas valstīs. 
J.Rancāns norāda, ka par šo var diskutēt konkrētāk uz 2. lasījumu. Aicina deputātus 
konceptuāli atbalstīt likumprojektu 1.lasījumā. 
Deputātiem nav iebildumu. 
 
LĒMUMS:  

 konceptuāli atbalstīt likumprojektu “Par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts 
aizsardzībā” (566/Lp13) un virzīt izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā; 

 lūgt noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu – 3 nedēļas; 
 referents par likumprojektu – Mārtiņš Staķis. 

 
2. Grozījumi Ieroču aprites likumā (473/Lp13) 3. lasījums. 
J.Rancāns informē, ka komisijā ienākušas vēstules ar dažādiem jautājumiem un tēmām, tādēļ 
sākumā tiks izrunāti kopējie problēmjautājumi. Šajā likumprojektā 3.lasījumā atbilstoši labai 
likumdošanas praksei, konceptuālas izmaiņas nebūtu veicamas, izņemot – viens no 
problēmjautājumiem ir gāzes ieroču klasifikācija, bet par to tiks izrunāts turpmāk. Dod vārdu 
pirmā iesnieguma iesniedzējiem. 
J.Jeļisejevs skaidro, ka sasāpējusī problēma skar pārreģistrāciju – ir biedrības, kas reģistrē 
savus ieročus ne Rīgas pilsētā, likumā ir viens vārds – “ieroča”, nevis “ieroču”. Problēma par 
valsts nodevu – rajonos biedrības noreģistrē ieročus vienotā sarakstā un samaksā par to 28 
eiro, šeit problēma – noteikts “ieroča” un jāreģistrē katra vienība, tādēļ summa pieaug 
aptuveni uz 9 tūkstošiem eiro. 
J.Rancāns rezumē, ka problēma sakņojas tajā, kā tiek interpretēta galotne, no kuras pieaug 
maksa par vienību vai par visu kopumu. Lūdz Iekšlietu ministrijas komentāru. 
V.Vītoliņš informē, ka ministrija ir iepazinusies ar vēstuli. Saņēma skaidrojumu no kolēģiem 
Valsts policijā. Iekšlietu ministrijas skatījumā nebūtu pieļaujams, ka dažādos reģionos likuma 
interpretācija ir atšķirīga. Jāvērtē, kāpēc izveidojusies šāda situācija. Saprot, ka šeit ir lūgums 
atbrīvot no nodevas. Ne Iekšlietu ministrijai, ne Saeimai likumā nav piešķirta tāda 
kompetence – atbrīvot no nodevas. 
Ž.Kangro iezīmē, kā situācija veidojās vēsturiski – līdz Ieroču aprites likumam, kas stājās 
spēkā 2019. gada aprīlī, bija Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums un tam pakārtoti 
Ministru kabineta noteikumi, kuri noteica valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību. 
Iepriekšējās likumdošanas laikā Valsts policija bija prasījusi metodiskos norādījumus, kā tiek 
piemērotas prasības par valsts nodevu iekasēšanu. Kur bija vienskaitlī, tika ņemta valsts 
nodeva par vienu ieroča vienību, kur daudzskaitlī – par ieroču pārvadāšanas atļauju 
izsniegšanu – valsts nodeva tika ņemta par vienu atļauju neatkarīgi no ierakstītā ieroču 
daudzuma. Kad jaunais likums stājās spēkā, izteiksmē nekas nemainījās – palika “ieroča” un 
“ieroču”, atšķirība eksistē. Ņemot vērā, ka Valsts policija piemēroja iepriekš praksi šādi, 
nebija problēmu, bet problēma radās, kad sāka salūtieročus reģistrēt, tiem izrādās liela valsts 
nodeva. Kad no reģioniem tika iesūtītas vēstules, norāda, ka tika reģioniem izsūtīta 
informācija par piemērošanu, praksi. Tika saņemta informācija par problēmu. Valsts policija 
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neveido politiku, bet piemēro. Iekšlietu ministrijas kolēģiem tika vaicāts, kā šo politiku 
īstenot. 
J.Rancāns vaicā par iespēju šo izlabot. 
Ž.Kangro skaidro, ka tas ir Ministru kabineta jautājums. 
L.Millere vaicā, vai salūtieroču reģistrācija parādījās tikai ar jauno likumu, pirms tam nebija? 
Ž.Kangro apstiprina. 
L.Millere vaicā, vai šajā gadījumā ir ieroču glabāšanas atļauja.  
Ž.Kangro apstiprina. 
L.Millere vaicā, vai par katru salūtieroci, kas ir, tiek izsniegta atsevišķa atļauja. 
Tiek precizēts, ka viena atļauja. 
L.Millere norāda, ja viena atļauja, tad viena nodeva. 
N.Jērums komentē par likumā un Ministru kabineta noteikumos noteikto un izmaksu 
starpību, kas veidojas. Atļauju dod uz 5 gadiem, pēc tam atkal jāmaksā. Komentē par 
piemērošanas samērīgumu un izmaksām. 
J.Rancāns norāda, ka problēma ir Ministru kabineta noteikumos, nevis likumā. Aicina 
Iekšlietu ministriju izlabot šo, lai nebūtu pārpratumu. Aicina komisiju nosūtīt vēstuli Iekšlietu 
ministrijai. 
V.Vītoliņš norāda, ka ir skaidrs, ka, lai kaut ko mainītu, jāsaprot, kur ir problēma. Nodeva 
pēc būtības ir maksājums par valsts rīcību kādam par labu tādā apmērā, kādā valsts iztērē 
attiecīgo resursu. Ir Ministru kabineta noteikumi par nodevas aprēķināšanas kārtību. 
Iepazīstoties ar Valsts policijas vēstuli un sniegto skaidrojumu par praktisko piemērošanu, 
jautājums ir, kas pēc jēgas noteikts likumā par nodevas objektu. Otrs ir, kādi resursi patērēti 
atļaujas izsniegšanas gadījumā. Šie divi jautājumi ir jāpārbauda, tad būs skaidrs, vai attiecīgās 
nodevas aprēķināšanas kārtība ir taisnīga pret valsti un ieroču atļauju saņēmējiem. Šie ir 
jāpārbauda un jālemj, vai Ministru kabineta noteikumos attiecīgā nodevas aprēķināšanas 
metodoloģija ir jāmaina. 
J.Rancāns aicina mainīt un novērst problēmas. Likumdevēja griba nebija domāta, ka katrs 
interpretēs, kā grib. Iestādēm nevar būt savu interešu, nevar būt interese iekasēt vairāk. 
Precizē, vai jau ir pavēle par šo jautājumu. 
Ž.Kangro norāda, ka nosūtīja Iekšlietu ministrijai viedokli, kā būtu jāinterpretē. 
J.Rancāns norāda, ka Iekšlietu ministrijai būtu jārosina Ministru kabineta noteikumu 
grozījumi, jo šobrīd ir lieli zaudējumi organizācijām. Rezumē, ka komisija nosūtīs vēstuli 
Iekšlietu ministrijai. 
Deputātiem nav iebildumu, komisija vienojas nosūtīt vēstuli Iekšlietu ministrijai par nodevu 
piemērošanas samērīgumu attiecībā uz salūtieročiem. 
N.Jērums precizē, vai komisija konceptuāli atbalsta nodevu par atļauju, nevis vienību. 
J.Rancāns apstiprina. 
V.Vītoliņš vērš uzmanību, ka likumos noteikts nodevas koncepts. Iezīmē, ka pārskatīs, vai 
aprēķinu iespējams veikt taisnīgāk. Vērtēs no likuma viedokļa. 
J.Rancāns aicina pāriet pie nākamā jautājuma, kur iesniegumu iesniedzis SIA “Spektrs 
Security” direktors  K.Biezais. 
K.Biezais aicina komisiju, lai lūdz Iekšlietu ministrijas pārstāvjus izskatīt vēlreiz Ieroču 
aprites likumu un Ministru kabineta noteikumus, jo ir krietni vairāk, ko mainīt, nekā šeit tiek 
skatīts. Par to, ka Lietuvā ir veiksmīga platforma, kas jau ieviesta. Būtu pateicīgi, ja Iekšlietu 
ministrija aicinātu komersantus, lai šo vidi kopā sakārtotu. 
J.Rancāns ierosina, ka, ja sakrājušies jautājumi, vai būtu problēma rīkot sanāksmi 
komersantiem un ministrijas pārstāvjiem. 
K.Biezais iezīmē situāciju par gāzes ieročiem. Norāda, ka Ieroču aprites likumam jāiet roku 
rokā ar prevenciju, lai novērstu noziegumus ar ieročiem. Iezīmē par potenciāli bīstamām, 
nesagatavotām personām, par personām, kuras ikdienā netrenējas ar šaujamieroci un 
situācijām, kas var izveidoties.  
J.Rancāns precizē, ka persona nav sagatavota ieroci lietot. 
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K.Biezais apstiprina. Aicina komisiju lūgt Iekšlietu ministriju sadarbībā ar komersantiem 
sakārtot šo jautājumu. 
J.Rancāns rezumē, ka kompānijām un ministrijai jāvienojas savā starpā. Vaicā par situāciju 
ar gāzes ieroču klasifikāciju.  
A.Melkers skaidro par Eiropas Savienības direktīvu piemērošanu. 
J.Rancāns dod vārdu Zemkopības ministrijas pārstāvim par Ieroču aprites likumu. 
J.Bārs iepazīstina ar priekšlikumiem tabulā, būtība ir sakārtot esošo situāciju. Pirmais – par 
16 gadiem ir jau nobalsots, par vecāku atļauju – šeit jautājums par galotni. Otrais – 
elektroniskā atļauja, par personas ID kartes izmantošanu. Iekšlietu ministrija ir nolīgusi 
auditorkompāniju, lai meklētu risinājumu par atļauju apriti. Trešais – kopš jaunā likuma 
stāšanās spēkā sapinušies – ieroču pārrakstīšana no vienas personas otrai. Būtu jāprecizē 
17.panta otrās daļa. Ceturtais iebildums – tas pats, kas saistībā ar auditorkompāniju. Piektais 
iebildums ir būtisks – par sodāmību. Mednieku vidē aicina ieviest līdzīgu risinājumu, 
attiecināt ieroču glabāšanas, nēsāšana ierobežojumus, kas saistīti ar tīši vardarbīgiem 
noziegumiem. Sestais iebildums – par klusinātājiem ir tikai lietošana un iegādāšanas, nav 
teikts, kā tikt vaļā, tā ir detaļa. Septītais iebildums par Administratīvo pārkāpumu kodeksa 
dekodifikāciju, kas būs, ejot cauri tabulai. 
J.Rancāns pateicas par viedokli, norāda, ka turpmāk jārisina šīs problēmas, vai arī pēc tam 
var aicinājumus sniegt. Bet šobrīd likumprojekts tiek skatīts 3. lasījumā, tā nebūs labā prakse. 
Pietam, arī priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir nokavēts. 
V.Vītoliņš komentē Zemkopības ministrijas priekšlikumus. 
J.Rancāns rezumē, ka Zemkopības ministrijas priekšlikumi ir uzklausīti, bet netiks skatīti. 
Aicina deputātus pāriet pie likumprojekta tabulas. 
 
Nr. 1 – Iekšlietu ministra priekšlikums. 
V.Vītoliņš informē par priekšlikuma būtību, skaidro, ka priekšlikums saskaņots ar Juridisko 
biroju. 
1. priekšlikums – atbalstīts. 
 
Nr. 2 – Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums. 
L.Millere skaidro, ka priekšlikums ir redakcionāls precizējums. 
J.Bārs par 98. pantu – plaša dispozīcija. Ieroču apritē maz pārkāpumu, kas iekļaujas 
administratīvo pārkāpumu jomā, ātri pārlec uzreiz uz kriminālprocesu. Drakoniski sodi, 
neparedzot brīdinājumu, nebūtu pieņemami. Priekšlikums – brīdinājums, vai naudas sods, bet 
naudas sodu dalīt uz 5. 
Deputāti diskutē par priekšlikumu. 
L.Millere skaidro, ka tas ir tiesību politikas jautājums, cik lielus sodus noteikt. Var lemt 
komisija, vai papildināt sankcijas ar brīdinājumu. Priekšlikums nav iesniegts. Ja lemj, tad 
komisijai jāveido savs priekšlikums. 
V.Vītoliņš komentē, ka šīs normas tika diskutētas Tieslietu ministrijas darba grupā, tika 
atbalstītas, ir pielīdzinātas esošajam regulējumam, nedaudz paaugstinātas. Skatījums – ka ir, 
tā ir politiska izšķiršanās. 
N.Laveniece-Straupmane skaidro, ka brīdinājums ir viens no iespējamiem soda veidiem, bet 
tas nav obligāts pie katra pārkāpuma sastāva. Vērtēšanas jautājums, vai par šo pārkāpumu 
soda veids ir adekvāts. Tas ir tiesību politikas jautājums. 
J.Bārs komentē par soda veidiem, riskiem. 
2. priekšlikums – atbalstīts.  
 
Nr.3 – Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums – atbalstīts. 
 
Nr.4 – Iekšlietu ministrijas priekšlikums – atbalstīts.  
 
 



8 
 

Nr.5 – Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums. 
L.Millere skaidro, ka Juridiskais birojs piedāvā sankciju attiecībā uz gadījumiem, kad notiek 
atteikšanās no medicīniskās pārbaudes alkohola un citu apdrebinošu vielu konstatēšanai, 
noteikt tādu pašu soda apmēru, kā tad, ja darbības veiktas alkohola reibumā. Ja salīdzina ar 
ceļu satiksmi – gan kriminālatbildība, gan administratīvā ir vienlīdz smaga par atteikšanos, 
gan par pārkāpumu. Arī šajā gadījumā Juridiskā biroja ieskatā jānosaka. 
5. priekšlikums – atbalstīts. 
 
Nr. 6 – Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums. 
L.Millere informē, ka priekšlikums ir redakcionālas dabas. 
6. priekšlikums – atbalstīts. 
 
Nr.7. – Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums. 
L.Millere norāda, ka Juridiskais birojs aicina izvērtēt, cik nepieciešams ir teksts iekavās. 
Ņemot vērā, ka Administratīvo pārkāpumu kodeksā, gan Administratīvās atbildības likumā 
jau noteikts princips, ka administratīvo lietvedību var uzsākt tikai tad, ja nav pazīmes par 
noziedzīgu nodarījumu. Ja varētu būt noziedzīgs nodarījums, uzsāk kriminālprocesu, ja 
izmeklēšanas gaitā konstatē, ka nav noziedzīga nodarījuma, tad var kriminālprocesu izbeigt 
un atgriezt lietu administratīvajai lietvedībai. Šajā gadījumā arī uz cita veida pārkāpumiem 
situācija var būt līdzīga un tur nav katrā gadījumā šāda iebilde iekavās. Vai vajag atsevišķi 
ierakstīt par šaujamieročiem. 
V.Vītoliņš piekrīt Juridiskajam birojam, ka regulējums dublējas, no šī principa varētu 
attiekties, jo Administratīvās atbildības likumā jau iekļauts. 
Diskutē L.Millere un V.Vītoliņš par normu piemērošanu. 
L.Millere norāda, ka risinājums šeit ir izslēgt tekstu iekavās. 
J.Rancāns vaicā, vai deputātiem ir iebildumu, ja 102. pants ir kā komisijas priekšlikums. 
Deputātiem nav iebildumu. 
L.Millere precizē, ka tiek izslēgti vārdi “izņemot komercdarbību ar šaujamieročiem, to 
būtiskajām sastāvdaļām, šaujamieroču munīciju un lielas enerģijas pneimatiskajiem 
ieročiem”. 
7. priekšlikums – atbalstīts.  
 
Nr.8 – Iekšlietu ministrijas priekšlikums. 
V.Vītoliņš skaidro, ka priekšlikums ir par nosaukuma precizēšanu, ar Juridisko biroju 
izrunāts. 
8. priekšlikums – atbalstīts.  
 
Nr.9 – Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums. 
L.Millere norāda, ka tas ir komisijas izšķiršanās jautājums. 
V.Vītoliņš par spēkā stāšanos norāda, ka ir svarīgi, lai tas būtu pēc iespējas ātrāk. 
J.Rancāns konkretizē, ka nākamajā dienā pēc izsludināšanas. 
9. priekšlikums – atbalstīts. 
 
J.Rancāns aicina deputātus atbalstīt likumprojektu 3. lasījumā.  
Deputātiem nav iebildumu. 
 
LĒMUMS: atbalstīt likumprojektu “Grozījumi Ieroču aprites likumā” (473/Lp13) un 
virzīt izskatīšanai Saeimas sēdē trešajā lasījumā.  
 
J.Rancāns aicina Iekšlietu ministriju pārskatīt jautājumu par to, ka cilvēks nokavē 
medicīniskās pārbaudes termiņu un tādēļ tiek automātiski sodīts. Aicina rīkoties, kā to dara 
Ceļu satiksmes drošības direkcija – lai brīdinātu. Salīdzina ar autovadītāja tiesību 
atjaunošanu, tas ir cilvēcīgi. 
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V.Vītoliņš pievienojas viedoklim. Paldies, ka vērsta uzmanība uz šo situāciju. Ar Valsts 
policiju jau tiek diskutēts par pakalpojuma sniegšanas uzlabošanu. Pievienojas, ka Ceļu 
satiksmes drošības direkcijas un Valsts ieņēmumu dienesta prakse ir pareiza, tas liek pievērst 
uzmanību pakalpojumu sniegšanas kvalitātes aspektiem. 
J.Rancāns slēdz sēdi. 
 
 

 
Komisijas priekšsēdētājs      J.Rancāns  

     
 

 
 
 
Komisijas sekretārs      E.Šnore  

            
     

 
 

 
Sēdi protokolēja        K.Bumbiere 

 
 
 
 
 


