1. Atbildība 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, — pārkāpuma būtība
un paredzētais sods
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, ir paredzēta administratīvā atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 181.panta 1.daļā.
Pārkāpuma būtība:
Tiek pārkāpti Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā vai citos attiecīgajos
normatīvajos aktos noteiktie šaujamieroča, šaujamieroča munīcijas, šaujamieroča
sastāvdaļas, šaujamieroča munīcijas sastāvdaļas, vai lielas enerģijas pneimatiskā
ieroča, vai šāviena trokšņa slāpētāja (klusinātāja) aprites noteikumi.
Atbilstoši Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma 1.panta 2.punktam ar
terminu „aprite” jāsaprot attiecīgo priekšmetu izgatavošana (ražošana), remonts,
iegādāšanās, realizēšana, kolekcionēšana, eksports, imports un tranzīts, ievešana
Latvijā vai izvešana no tās, minēto priekšmetu mantošana, uzskaite, eksponēšana
izstādēs vai demonstrēšana, izmantošana, pielietošana, to glabāšana, nēsāšana,
pārvadāšana, pārsūtīšana, izņemšana, atsavināšana un iznīcināšana (arī apbalvošana ar
tiem).
Tātad, ja kāda no minētajām darbībām tiek izdarīta, pārkāpjot normatīvajos
aktos noteikto kārtību, persona ir saucama pie administratīvās atbildības (formāls
pārkāpuma sastāvs – neprasa seku iestāšanos), piemēram, persona neievēro (pārkāpj)
Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā1 vai citos normatīvajos aktos noteiktos
šaujamieroča pielietošanas vai izmantošanas nosacījumus vai kārtību vai lielas
enerģijas pneimatiskā ieroča izmantošanas kārtību.2 Vai, piemēram, tiek pārkāpta
Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1001 „Ieroču un munīcijas
iegādāšanās, reģistrēšanas, uzskaites, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas,
nēsāšanas, realizēšanas un ieroču kolekciju glabāšanas noteikumi” 29.punktā noteiktā
šaujamieroča glabāšanas kārtība vai 51.punktā noteiktā šaujamieroča nēsāšanas
kārtība.3
Šaujamieroča pielietošanas un izmantošanas nosacījumi un kārtība ir paredzēta arī citos, speciālajos
likumos, piemēram, Apsardzes darbības likumā. Termins „izmantošana” normatīvajos aktos tiek lietots
plašākā nozīmē, atšķirībā no termina „pielietošana”, kas saistāma ar pašaizsardzību.
2
Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma 30.pantā un 31.pantā ir paredzēti šaujamieroča pielietošanas
un izmantošanas nosacījumi un kārtība saistībā ar pašaizsardzību. Savukārt likuma citos pantos, saistībā
ar citām darbībām - medībām, sportu, treniņšaušanu, piemēram, 34.pantā, kā arī Ministru kabineta
2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.840. Šādā gadījumā pārkāpuma priekšmets būs ne tikai
šaujamierocis, bet arī lielas enerģijas pneimatiskais ierocis. Jāņem vērā, ka par Medību likuma un
Medību noteikumu pārkāpšanu, kas arī saistīta ar šaujamieroču izmantošanu, atbildība paredzēta Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 80.pantā, kā arī Krimināllikumā.
3
Ja, pārkāpjot noteikto ieroču vai citu attiecīgo priekšmetu aprites kārtību, iestāsies Krimināllikumā
paredzētie nosacījumi vai sekas, persona būs saucama pie kriminālatbildības. Piemēram, ja, pārkāpjot
noteikto šaujamieroča glabāšanas vai nēsāšanas kārtību, ierocis nonāks nepiederošas personas rokās
(nevērīga ieroča glabāšana vai nēsāšana), vai pārkāpjot šaujamieroča pielietošanas nosacījumus vai
kārtību, iestāsies attiecīgas (Krimināllikumā paredzētas) sekas (skat. 38.jautājumu un 39.jautājumu).
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Par minēto administratīvo pārkāpumu pie atbildības ir saucama gan fiziskā
persona, gan juridiskā persona, kurai ir ieroča iegādāšanās, glabāšanas, kolekcijas,
realizēšanas vai cita veida atļauja.
Paredzētais sods fiziskajām personām:
a) naudas sods no 35 (trīsdesmit pieciem) līdz 700 (septiņsimt) euro,
konfiscējot ieroci, šaujamieroča munīciju un šo priekšmetu sastāvdaļas vai
bez konfiskācijas;
vai
b) šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās, glabāšanas
un nēsāšanas tiesību atņemšana uz laiku no viena gada līdz trim gadiem, konfiscējot
ieroci, šaujamieroča munīciju un šo priekšmetu sastāvdaļas vai bez konfiskācijas.4
Paredzētais sods juridiskajām personām:
a) naudas sods no 70 (septiņdesmit) līdz 1400 (tūkstoš četrsimt) euro,
konfiscējot ieroci, šaujamieroča munīciju un šo priekšmetu sastāvdaļas vai bez
konfiskācijas;
vai
b) šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās un
glabāšanas tiesību atņemšana uz laiku no viena gada līdz trim gadiem, konfiscējot
ieroci, šaujamieroča munīciju un šo priekšmetu sastāvdaļas vai bez konfiskācijas.
Atsevišķi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 181.1 panta pirmajā daļā
ir izdalīta atbildība 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.
Par šādu pārkāpumu paredzēts naudas sods no 140 (simt četrdesmit) līdz 350
(trīssimt piecdesmit) euro vai šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča
iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas tiesību atņemšana uz laiku no viena gada līdz
trim gadiem, konfiscējot ieroci, šaujamieroča munīciju un šo priekšmetu sastāvdaļas
vai bez konfiskācijas.
Savukārt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 181.1 panta otrajā daļā ir
paredzēta atbildība par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas
noteikšanai vai narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošo vielu ietekmes
medicīniskās pārbaudes.
Paredzētais sods - naudas sods no 140 (simt četrdesmit) līdz 350 (trīssimt
piecdesmit) euro vai šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās,
glabāšanas un nēsāšanas tiesību atņemšana uz laiku no viena gada līdz trim gadiem,
konfiscējot ieroci, šaujamieroča munīciju un šo priekšmetu sastāvdaļas vai bez
konfiskācijas.

Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu par šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā
ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas tiesību atņemšanu izpilda, anulējot attiecīgā ieroča
iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas atļauju (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 310.1 pants).
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2. Atbildība par šaujamieroča, šaujamieroča munīcijas, lielas enerģijas
pneimatiskā ieroča izgatavošanu, remontēšanu, iegādāšanos, glabāšanu,
nēsāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai realizēšanu bez attiecīgas
atļaujas – nodarījuma būtība un paredzētais sods
Atbildība par šaujamieroča, šaujamieroča būtisko sastāvdaļu, šaujamieroča
munīcijas, lielas enerģijas pneimatiskā ieroča izgatavošanu, remontēšanu, iegādāšanos,
glabāšanu, nēsāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai realizēšanu bez attiecīgas atļaujas ir
paredzēta Krimināllikuma 233.panta 2.daļā.5
Minētais pants ir iekļauts Krimināllikuma XX nodaļā „Noziedzīgi nodarījumi
pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību".
Atbildības veids – kriminālatbildība (atbildība paredzēta Krimināllikumā).
Paredzētais sods - brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem vai īslaicīga
brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai ar naudas sods.
Atbilstoši Krimināllikuma 7.pantā noteiktajai noziedzīgu nodarījumu
klasifikācijai, 233.panta 2.daļā paredzētais noziedzīgais nodarījums atzīstams par
mazāk smagu noziegumu.
Nodarījuma būtība: (atspoguļojas panta dispozīcijā) – Krimināllikuma
233.panta 2.daļā minētās darbības (izgatavošana, remontēšana, iegādāšanās, glabāšana,
nēsāšana, pārvadāšana, pārsūtīšana un realizēšana) tiek izdarītas nelikumīgi, t.i. bez
normatīvajos aktos paredzētas atļaujas (ieroču atļaujas vai speciālās atļaujas (licences)).
Ar minēto darbību tiek pārkāpti šaujamieroča, šaujamieroča munīcijas, lielas
enerģijas pneimatiskā ieroča likumīgās aprites noteikumi (normatīvo aktu prasības).6
Krimināllikuma 233.panta 3.daļa paredz atbildību par šā panta otrajā daļā
paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa,7 –
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai
bez mantas konfiskācijas, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem (sevišķi
smags noziegums).

3. Atbildība par šaujamieroča, šaujamieroča munīcijas realizēšanu
personai, kurai nav attiecīgas atļaujas vai speciālas atļaujas (licences),
ja to izdarījusi persona, kurai ir attiecīga realizēšanas atļauja vai
speciāla atļauja (licence) – nodarījuma būtība un paredzētais sods

Krimināllikuma 233.pantā noziedzīgā nodarījuma priekšmeti ir arī sprāgstvielas un spridzināšanas
ietaises.
6
Krimināllikuma 233. – 237.pantu dispozīcijas ir blanketas normas, jo tajās ietvertās noziedzīgo
nodarījumu pazīmes meklējamas citos tiesību aktos, un, lai izdarītu attiecīgo noziedzīgo nodarījumu, ir
jāpārkāpj citā, spēkā esošā normatīvā aktā (piemēram, Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā vai tam
pakārtotajos noteikumos) noteiktie uzvedības vai rīcības noteikumi, vai tādas aizliegumi.
7
Saskaņā ar Krimināllikuma 21.pantu, organizēta grupa ir vairāk nekā divu personu izveidota apvienība,
kura radīta nolūkā kopīgi izdarīt vienu vai vairākus noziegumus un kuras dalībnieki saskaņā ar
iepriekšēju vienošanos sadalījuši pienākumus.
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Atbildība par šaujamieroča, šaujamieroča būtisko sastāvdaļu, šaujamieroča
munīcijas (arī sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises) realizēšanu personai, kurai nav
attiecīgas atļaujas vai speciālas atļaujas (licences), ja to izdarījusi persona, kurai ir
attiecīga realizēšanas atļauja vai speciāla atļauja (licence), ir paredzēta
Krimināllikuma 233.panta 1.daļā.
Minētais pants ir iekļauts Krimināllikuma XX nodaļā „Noziedzīgi nodarījumi
pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību".
Atbildības veids – kriminālatbildība (atbildība paredzēta Krimināllikumā).
Paredzētais sods - brīvības atņemšana uz laiku līdz vienam gadam vai īslaicīga
brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods.
Atbilstoši Krimināllikuma 7.pantā noteiktajai noziedzīgu nodarījumu
klasifikācijai, 233.panta 1.daļā paredzētais noziedzīgais nodarījums atzīstams par
mazāk smagu noziegumu.
Krimināllikuma 233.panta 1.daļā atbildība paredzēta persona, kurai ir attiecīga
realizēšanas atļauja vai speciāla atļauja (licence) – t.i. speciālais subjekts.8
Nodarījuma būtība: (atspoguļojas panta dispozīcijā) - Krimināllikuma
233.panta 1.daļā paredzētās darbības (noziedzīgā nodarījuma objektīvā puse) izpaužas
kā: šaujamieroča vai šaujamieroča munīcijas realizēšana personai, kurai nav attiecīgas
atļaujas vai speciālas atļaujas (licences).

4. Atbildība par šaujamieroča vai šaujamieroča munīcijas nevērīgu
glabāšanu, nēsāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu vai lielas enerģijas
pneimatiskā ieroča nevērīgu glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu –
nodarījuma būtība un paredzētais sods
Atbildība par šo nodarījumu ir paredzēta Krimināllikuma 236.pantā.
Par šaujamieroča, šaujamieroča būtisko sastāvdaļu, šaujamieroča munīcijas,
lielas enerģijas pneimatiskā ieroča (arī sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises)
glabāšanu, nēsāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu, pārkāpjot normatīvos aktus, ja tā
rezultātā kāds no minētajiem priekšmetiem nozaudēts vai to ieguvusi cita persona,
iestājas kriminālatbildība.9
Krimināllikuma 236.panta 1.daļā paredzēts sods - brīvības atņemšana uz laiku
līdz diviem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas
sods (mazāk smags noziegums).
Nodarījuma būtība :

Atbilstoši Krimināllikuma 11.pantā noteiktajam, pie kriminālatbildības saucama persona, kas līdz
noziedzīga nodarījuma izdarīšanas dienai sasniegusi četrpadsmit gadu vecumu (tai jābūt arī pieskaitāmai.
Skat. Krimināllikuma 13. un 14.pantu). Šajā gadījumā (233.panta 1.daļā) noziedzīga nodarījuma
subjektam bez pieskaitāmības un kriminālatbildības vecuma ir jāpiemīt vēl citām Krimināllikuma
attiecīgajā pantā (tā daļā) noteiktām īpašībām – tai ir jābūt attiecīgai atļaujai vai licencei.
9
Krimināllikuma 236.pantā noziedzīgā nodarījuma priekšmeti ir arī sprāgstvielas un spridzināšanas
ietaises. Arī šajā gadījumā subjekts ir speciālais - persona, kurai likumā noteiktā kārtībā izsniegta
attiecīga atļauja.
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Krimināllikuma 236.pantā runa ir par likumīgā apritē esošiem priekšmetiem un
par personām, kurām ir tiesības ar tiem rīkoties, bet kuras izdara attiecīgus
likumpārkāpumus, kā rezultātā iestājas kaitīgas sekas.
Panta pirmajā daļā paredzētā atbildība iestājas gadījumos, kad, pirmkārt, netiek
ievērotas minēto priekšmetu glabāšanai, nēsāšanai, pārvadāšanai vai pārsūtīšanai
normatīvajos aktos, piemēram, Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos
Nr.1001, paredzētās prasības, un, otrkārt, sakarā ar to cita persona ieguvusi
šaujamieroci, šaujamieroča būtisko sastāvdaļu, šaujamieroča munīciju vai lielas
enerģijas pneimatisko ieroci savā valdījumā vai tas pazaudēts.
Krimināllikuma 236.pantā paredzētā atbildība iestāsies pastāvot abiem
minētajiem nosacījumiem, proti, noteiktās kārtības pārkāpšana un noteikto seku
iestāšanās (jābūt cēloņsakarībai starp personas noziedzīgo darbību vai bezdarbību un
kaitīgajām sekām).
Krimināllikuma 236.panta 2.daļā paredzēta atbildība par tādu pašu nodarījumu,
ja tas izraisījis smagas sekas. Paredzētais sods - brīvības atņemšana uz laiku līdz
pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods
(smags noziegums).
Saskaņā ar likuma „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību”
24.pantu ar smagām sekām jāsaprot cilvēka nāve, nodarīti smagi miesas bojājumi vai
psihiskas dabas traucējumi vismaz vienai personai, mazāk smagi miesas bojājumi
vairākām personām, mantiskais zaudējums, kas nodarījuma izdarīšanas brīdī nav bijis
mazāks par piecdesmit tai laikā Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu
kopsummu, vai radīts citāds smags kaitējums ar likumu aizsargātām interesēm un
tiesībām.10
Kā jau tika atzīmēts iepriekš, Krimināllikuma 236.panta (tāpat kā citos
apskatāmajos pantos) dispozīcija ir blanketa norma - tajā ietvertās noziedzīgo
nodarījumu pazīmes meklējamas citos normatīvajos aktos, un, lai izdarītu norādīto
noziedzīgo nodarījumu, ir jāpārkāpj citā, spēkā esošā normatīvā aktā (piemēram, Ieroču
un speciālo līdzekļu aprites likumā vai tam pakārtotajos noteikumos) noteiktās prasības.

5. Atbildība par šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča
pielietošanas vai izmantošanas nosacījumu vai kārtības pārkāpšanu, ja
to izdarījusi persona, kurai atļauts iegādāties, glabāt vai nēsāt
šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, un ja ar to radīts
ievērojams mantisks zaudējums vai izraisītas smagas sekas –
nodarījuma būtība un paredzētais sods
Par šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča pielietošanas vai
izmantošanas nosacījumu vai kārtības pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kurai atļauts
iegādāties, glabāt vai nēsāt šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, un ja ar

Likuma „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību” 20.pants nosaka, ka atbildība par
Krimināllikumā paredzēto noziegumu, kas izdarīts lielā apmērā, iestājas, ja nozieguma priekšmeta
kopējā vērtība nodarījuma izdarīšanas brīdī nav bijusi mazāka par 50 tai laikā Latvijas Republikā noteikto
minimālo mēnešalgu kopsummu. Priekšmetu vērtība nosakāma atbilstoši tirgus cenām vai tām
pielīdzinātām cenām nodarījuma izdarīšanas laikā. Noziedzīgo nodarījumu rezultātā ar likumu aizsargāto
interešu un tiesību apdraudējuma kritēriji ir noteikti minētā likuma pielikumos.
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to radīts būtisks kaitējums vai izraisītas smagas sekas, ir paredzēta atbildība
Krimināllikuma 237.pantā.11
Tātad Krimināllikuma 237.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāvs ir
materiāls, jākonstatē cēloņsakarība starp attiecīgo priekšmetu pielietošanas un
izmantošanas nosacījumu vai kārtības pārkāpšanu un tā izraisītajām sekām.
Paredzētais sods:
Ja radīts būtisks kaitējums (237.panta 1.daļa), paredzēta brīvības atņemšana uz
laiku līdz trim gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas
sods, bet ja iestājušās smagas sekas (237.panta 2.daļa) - brīvības atņemšana uz laiku
līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas
sods.
Atbildība paredzēta personai, kurai atļauts iegādāties, glabāt vai nēsāt
šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, proti, kurai saskaņā ar normatīvo
aktu izsniegta attiecīga atļauja.
Atbilstoši Krimināllikuma 7.pantā noteiktajai noziedzīgu nodarījumu
klasifikācijai, 237.panta 1.daļā paredzētais noziedzīgais nodarījums atzīstams par
mazāk smagu noziegumu, bet 237.panta 2.daļā paredzētais noziedzīgais nodarījums –
par smagu noziegumu.
Arī Krimināllikuma 237.panta dispozīcija ir blanketa norma, un tajā ietvertās
noziedzīgo nodarījumu pazīmes meklējamas citos normatīvajos aktos.
Šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču pielietošanu un
izmantošanu reglamentē Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums (30. un 31.pants).12
Nodarījuma būtība: Tiek pārkāpti likumā noteiktie ieroča pielietošanas vai
izmantošanas nosacījumi vai kārtība, kā rezultātā iestājas attiecīgās sekas (būtisks
kaitējums vai smagas sekas).
Saskaņā ar likuma „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību”
23.panta 1.daļu atbildība par Krimināllikumā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ar kuru
radīts būtisks kaitējums, iestājas, ja noziedzīgā nodarījuma rezultātā:
1) nodarīts mantisks zaudējums, kas noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī
nav bijis mazāks par piecu tai laikā Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu
kopsummu13, un apdraudētas vēl citas ar likumu aizsargātās intereses;
2) nodarīts mantisks zaudējums, kas noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī
nav bijis mazāks par desmit tai laikā Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu
kopsummu;
3) ievērojami apdraudētas citas ar likumu aizsargātās intereses.
Smagas sekas ir:14
1) cilvēka nāve; 2) smagi miesas bojājumi vai psihiskas dabas traucējumi
vismaz vienai personai; 3) mazāk smagi miesas bojājumi vairākām personām; 4)
Krimināllikuma 237.panta 1.daļā noziedzīgā nodarījuma priekšmeti ir arī sprāgstvielas un
spridzināšanas ietaises.
12
Šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču pielietošanu un izmantošanu reglamentē arī citi
normatīvie akti, kas attiecas uz speciālām jomām, piemēram, likums "Par policiju", Apsardzes darbības
likums, Medību likums, kā arī Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumi Nr.421 „Medību
noteikumi”.
13
Saskaņā ar Darba likuma 61.panta otro daļu minimālo mēneša darba algu nosaka Ministru kabinets.
Skat. Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumus Nr.656 " Noteikumi par minimālās mēneša
darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu".
14
Skat. likuma „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību” 24.pantu.
11

mantiskais zaudējums kas nodarījuma izdarīšanas brīdī nav bijis mazāks par piecdesmit
tai laikā Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu; vai 5) citāds
smags kaitējums ar likumu aizsargātām interesēm un tiesībām.

