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Administratīvās atbildības likums

Administratīvos pārkāpumus un par tiem piemērojamos sodus 
nosaka attiecīgo nozari regulējošajos likumos.



Administratīvās atbildības likums

• Par administratīvo pārkāpumu var piemērot šādus sodus: 
brīdinājums, naudas sods, tiesību atņemšana, tiesību 
izmantošanas aizliegums.

• Naudas soda apmērs ir izteikts naudas soda vienībās.

• Viena naudas soda vienība ir 5 euro.



Medību likums

• Par pārkāpumiem kas izdarīti medībās, tiek piemērota 
atbildība skatoties attiecīgajā nozaru likumā – Medību 
Likums (veikti grozījumi 01.07.2020.).

• VII nodaļa, Administratīvie pārkāpumi medību jomā 

• 32. pantam ir 26 daļas, kur noteikta atbildība –
piemērojamais soda mērs, par izdarītajiem pārkāpumiem.



Medību likums

• Piemērs: Drošības tehnikas pārkāpums     

(21) Par medību noteikumos ietverto drošības prasību 
pārkāpšanu medību laikā piemēro naudas sodu no 10 līdz 50 
naudas soda vienībām, nosakot medību tiesību izmantošanas 
aizliegumu uz laiku līdz vienam gadam vai bez tā.                                   



Ieroču aprites likums

• XX nodaļa.

• 98. pants. Ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu un speciālo 
līdzekļu aprites noteikumu pārkāpšana :

(3) Par šaujamieroča, lielas enerģijas pneimatiskā ieroča, 
šaujamieroča maināmās būtiskās sastāvdaļas, šāviena trokšņa 
slāpētāja (klusinātāja) aprites noteikumu pārkāpšanu, ko 
izdarījusi persona, kurai ir attiecīgā ieroču atļauja, piemēro 
naudas sodu no 20 līdz 150 naudas soda vienībām, atņemot 
glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no 1 gada līdz 3
gadiem vai bez tā. 



Ieroču aprites likums
• 99. pants.     Darbības ar ieročiem, atrodoties alkohola, narkotisko vai citu 

apreibinošo vielu ietekmē

(1) Par šaujamieroča, gāzes ieroča un signālieroča, pneimatiskā ieroča, 
straikbola ieroča, peintbola ieroča, lāzertaga ierīces vai dezaktivēta ieroča 
iegādāšanos, nēsāšanu, pārvadāšanu, izmantošanu vai pielietošanu vai 
šaujamieroča maināmās būtiskās sastāvdaļas iegādāšanos vai pārvadāšanu 
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 piemēro naudas sodu no 200 līdz 
400 naudas soda vienībām, atņemot šaujamieroča vai lielas enerģijas 
pneimatiskā ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no 
1 gada līdz 3 gadiem.

(2)  Par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas 
noteikšanai vai narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu 
ietekmes pārbaudes piemēro naudas sodu no 200 līdz 400 naudas soda 
vienībām, atņemot šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča 
iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no 1 gada līdz 3 
gadiem.



Pārkāpuma rīku izņemšana

• 85. pants. Administratīvā pārkāpuma izdarīšanas priekšmets

(1) Administratīvā pārkāpuma izdarīšanas priekšmets ir rīki un 
līdzekļi, kuri bija paredzēti vai tika izmantoti administratīvā 
pārkāpuma izdarīšanai.

(2) Administratīvā pārkāpuma izdarīšanas priekšmetus 
konfiscē vai atdod atpakaļ to īpašniekiem vai likumīgajiem 
valdītājiem.

(Izvilkums no Administratīvās atbildības likuma).



PRIEKŠZINĀŠANAS

Vai   PĀRVADĀJOT  MEDĪBU  IEROCI, ja tas ir 

iesaiņots, TAJĀ VAR ATRASTIES  MAGAZĪNA  AR 

PATRONĀM?  

(stobrā patrona nav ielādēta)



NEDRĪKST, JO IEROCIS SKAITĪSIES 
PIELĀDĒTS.

34. Šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas,
munīciju vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci fiziskā persona
pārvadā iesaiņotu (ievietotu futrālī vai cita veida ieroču somā,
vai citā speciālā iesaiņojumā), izlādētā veidā (bez munīcijas
patrontelpā, ar nepielādētu magazīnu vai no ieroča izņemtu
pielādētu magazīnu), nodrošinot tādus pārvadāšanas,
glabāšanas un izmantošanas apstākļus, kas nepieļauj nejaušu
šaujamieroča, munīcijas vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča
nokļūšanu nepiederošas personas rokās. Pārvadājot un
izmantojot šaujamieroci un munīciju, līdzi ir attiecīgā ieroča
glabāšanas atļauja vai ieroča nēsāšanas atļauja.

M.K. Noteik.210. (Izvilkums)



Ieroču aprites likums

• Ieroču aprites likuma  98. pants. Ieroču, munīcijas, to 
sastāvdaļu un speciālo līdzekļu aprites noteikumu 
pārkāpšana 

3) Par šaujamieroča, lielas enerģijas pneimatiskā ieroča, 
šāviena trokšņa slāpētāja (klusinātāja) aprites noteikumu 
pārkāpšanu, ko izdarījusi persona, kurai ir attiecīgā ieroču 
atļauja, piemēro naudas sodu no 20 līdz 150 naudas soda 
vienībām, atņemot šaujamieroča un lielas enerģijas 
pneimatiskā ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas 
tiesības uz laiku no 1 gada līdz 3 gadiem vai bez tā.



PRIEKŠZINĀŠANAS

Kā definējas rīcība, ja pārvietojoties automašīnā ar 

izlādētu, bet neiesaiņotu medību šaujamieroci tiek 

šķērsota zemes vienība, ar kuras īpašnieku nav 

noslēgts līgums par medību tiesību nodošanu?



TĀS BŪS NELIKUMĪGAS MEDĪBAS

Medību likuma 24.p.  Par nelikumīgām medībām   
atzīst:                                   

2) atrašanos ar lietošanai sagatavotu šaujamieroci vai 
medību rīku medību platībā bez saskaņojuma ar 
medību tiesību lietotāju.

Izvilkums no Medību likuma (24.panta)



Atbildība

32. pants. 

(1) Par atrašanos ar lietošanai sagatavotu šaujamieroci vai 
medību rīku medību platībā bez saskaņojuma ar medību 
tiesību lietotāju, piemēro naudas sodu no 8 līdz 70 naudas 
soda vienībām.

Izvilkums no Medību likuma (32panta)



PRIEKŠZINĀŠANAS

Vai PAR BEBRU MEDĪBĀM, IZMANTOJOT 

MEDĪBU LUKTURI, MEDĪBU IEROCIS tiks 

konfiscēts?



TĀS BŪS NELIKUMĪGAS MEDĪBAS

• Med. Lik. 24.pants. Par nelikumīgām medībām atzīst:

9) medīšanu, izmantojot šādus aizliegtus medību līdzekļus,
rīkus, metodes un paņēmienus: c) mākslīgus gaismas avotus,
izņemot meža cūku, lapsu un jenotsuņu medības

• LAPK 80.p.4.d. (Vēsturiski)Par nelikumīgām medībām —

uzliek naudas sodu no 40 līdz 700 euro, konfiscējot
pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, vai
atņem medīšanas tiesības uz laiku līdz trim gadiem,
konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma
priekšmetus.



Medību likums

• (21) Par medību noteikumos ietverto drošības prasību 
pārkāpšanu medību laikā piemēro naudas sodu no 10 līdz 50 
naudas soda vienībām, nosakot medību tiesību 
izmantošanas aizliegumu uz laiku līdz 1 gadam vai bez tā. 

Izvilkums no Medību likuma (32.pants)



Ieroču glabāšana

21. Šaujamieroču, to maināmo būtisko sastāvdaļu, šaujamieroču
sastāvdaļu, munīcijas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroču
glabāšanai paredzētā metāla seifa vai metāla skapja (metāla kastes)
sienu biezums ir vismaz 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) ir aizslēdzams ar slēdzeni, kuru
atslēgt var tikai ieroča īpašnieks. Ja seifs vai metāla skapis (metāla
kaste) ir aprīkots ar mehānisko slēdzeni, tā atslēgas ir pieejamas tikai
ieroča īpašniekam. Ja seifs vai metāla skapis (metāla kaste) ir mazāks
par 1500 x 400 x 300 mm, to stiprina, savienojot ar grīdu vai sienu.

M.K. Not.210. (Izvilkums)



Ieroču glabāšana

22. Medību vai sporta šaujamieroci un lielas enerģijas 
pneimatisko ieroci glabā izlādētu (patronu padošanas 
mehānismā (magazīnā vai cilindrā) un patrontelpā munīcija 
nav ielādēta). 

Medību un sporta garstobra–vītņstobra šaujamieroča munīciju 
glabā seifā vai metāla skapī (metāla kastē) no ieroča atsevišķā 
slēdzamā nodalījumā vai atsevišķā seifā, vai metāla skapī
(metāla kastē).

• M.K. Not.210. (Izvilkums)





Ieroča īslaicīga glabāšana

25. Personām, kurām šaujamieroči reģistrēti medībām, ir tiesības 
attiecīgi medību laikā (arī īslaicīgā pārtraukumā (līdz divām stundām) 
glabāt ieroci un munīciju transportlīdzeklī.)

Arī  īslaicīgas apstāšanās laikā (līdz divām stundām), kamēr 
pārvadā ieročus un munīciju no medībām, glabāt ieroci un munīciju 
transportlīdzeklī.

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, nodrošinot apstākļus, kas nepieļauj nejaušu ieroča 
vai munīcijas nokļūšanu nepiederošas personas rokās.

M.K. Not.210. (Izvilkums)



Ieroča īslaicīga glabāšana

24. Personām, kurām šaujamieroči reģistrēti medībām, ir tiesības 
medību laikā glabāt ieroci un munīciju īpaši tam paredzētā telpā 
slēgtā seifā vai metāla skapī (metāla kastē), nodrošinot tādus 
glabāšanas apstākļus, kas nepieļauj nejaušu ieroča vai munīcijas 
nokļūšanu nepiederošas personas rokās.

M.K. Not.210. (Izvilkums)



Ieroča pārvadāšana

33. Fiziskā persona var pārvadāt šaujamieroci, tā maināmās 
būtiskās sastāvdaļas, munīciju vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci 
tikai uz

• Valsts policijas struktūrvienību;

• šautuvi;

• sporta sacensību norises vietu;

• medību vietu.

M.K. Not.210. (Izvilkums)



Ieroča pārvadāšana

34. Šaujamieroci, munīciju  fiziskā persona pārvadā iesaiņotu 
(ievietotu futrālī vai cita veida ieroču somā, vai citā speciālā 
iesaiņojumā), izlādētā veidā (bez munīcijas patrontelpā, ar nepielādētu 
magazīnu vai no ieroča izņemtu pielādētu magazīnu), nodrošinot tādus 
pārvadāšanas, glabāšanas un izmantošanas apstākļus, kas nepieļauj 
nejaušu šaujamieroča, munīcijas nokļūšanu nepiederošas personas 
rokās.

Pārvadājot un izmantojot šaujamieroci un munīciju, līdzi ir 
attiecīgā ieroča glabāšanas atļauja vai ieroča nēsāšanas atļauja.

M.K. Not.210. (Izvilkums)



Ieroču glabāšana vienā seifā

28. Ja saņemta attiecīga Valsts policijas struktūrvienības atļauja, 
vairāki ieroču īpašnieki kopējā dzīvesvietā var glabāt šaujamieročus, 
vienā seifā ,ja šiem īpašniekiem ir reģistrēti viena lietojuma ieroči. 



Ieroča pārvadāšana

13. panta 1.punkts  Aizliegts

5) iegādāties, nēsāt, pārvadāt, izmantot un pielietot šaujamieročus, 
gāzes ieročus un signālieročus, pneimatiskos ieročus, straikbola
ieročus, peintbola ieročus, lāzertaga ierīces, dezaktivētus ieročus, 
esot 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;



PRASĪBU NEIEVĒROŠANAS TIESISKĀS SEKAS!

Krimināllikuma 233.p.

(2) Par šaujamieroča, munīcijas, lielas enerģijas pneimatiskā ieroča,
glabāšanu, nēsāšanu, pārvadāšanu, bez attiecīgas atļaujas —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 3 gadiem vai ar īslaicīgu brīvības
atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Krimināllikuma 236.p.

Par šaujamieroča vai šaujamieroča munīcijas nevērīgu glabāšanu, 
nēsāšanu, pārvadāšanu pārkāpjot normatīvos aktus, kuri regulē ieroču 
apriti, ja ar šādu nodarījumu citai personai radīta iespēja iegūt šo 
šaujamieroci, šaujamieroča munīciju—

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 2 gadiem.



Ieroča nodošana 
Jaunumi!!!!   

1.10. Ieroci drīkst nodot medību norises vietā citai fiziskajai 
personai, kurai ir kompetentās institūcijas izsniegta medību 
šaujamieroča glabāšanas atļauja, – medību šaujamieroča lietošanai 
medībās, ja ieroča īpašnieks piedalās šajās medībās. Aizliegts nodot 
medību vītņstobra šaujamieroci fiziskajai personai, kurai ir tiesības 
izmantot tikai medību gludstobra šaujamieročus. 

Medību pārskatā norāda abu mednieku vārdu, uzvārdu, attiecīgā 
medību šaujamieroča numuru un glabāšanas atļaujas numuru;

M.K. Not.210. (Izvilkums)



Ieroča nodošana
Jaunumi!!!!

41.11. individuālo medību norises vietā personai, kas sasniegusi 16 
gadu vecumu, bet nav sasniegusi 18 gadu vecumu, ievērojot Ieroču 
aprites likumā noteiktās prasības, – medību ieroča lietošanai 
medībās, ja šaujamieroča lietošana notiek tā īpašnieka tiešā 
klātbūtnē. 

Medību pārskatā norāda abu personu vārdu, uzvārdu, medību 
šaujamieroča numuru un abām personām izsniegto atļauju 
numurus;

M.K. Not.210. (Izvilkums)

https://likumi.lv/ta/id/305818-ierocu-aprites-likums


Klusinātāji Jaunumi!!!!

• 8. pants. Medību ieroči, munīcija un to sastāvdaļas

7) Drīkst būt visiem medību ieročiem izņemot-

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. Paštaisītus –
izmantot, iegādāties, izgatavot aizliegts.



MEDĪBAS



Medības.

- darbību kopums vai atsevišķas darbības, 
kad, izmantojot medību šaujamieročus, 
rīkus vai paņēmienus, tiek izsekoti vai 
meklēti, ķerti, sagūstīti, ievainoti vai 

nonāvēti medījamie dzīvnieki.



Sākām ar diegiem



Būtiska kaitējuma noteikšana

Koeficenti

• Alnis, staltbriedis – 7,1

• Lūsis – 5

• Vilks - 4

• Stirna,mežacūka – 4,3

• Mednis, rubenis – 2

Nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtības aprēķināšanas 
koeficients – ALNIS  3, STALTBRIEDIS - 2, STIRNA, MEŽACŪKA 1…

Piemērs: 430*7=3010+1290(produkcija)=4300 EUR, bet ārpus 
medību sezonas 6290 EUR



Kontrole.

Medību not.103.

Mednieka pienākums ir netraucēt medības 
uzraugošo un kontrolējošo dienestu 

amatpersonām brīvi piekļūt medījuma 
apstrādes vietai kontroles veikšanai.



PALDIES PAR UZMANĪBU!


