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otrās kategorijas atklāta tipa šautuve ar aizsargvaļņiem

DROŠĪBAS TEHNIKAS NOTEIKUMI LOŽU ŠAUTUVĒ
1. Visām personām, kas atrodas šautuvē jāievēro kopējās un speciālās drošības prasības.
2. Šo noteikumu paredzētās drošības prasības, šaušanas sporta speciālista, instruktora vai trenera

vai šautuves darbinieka rīkojumi ir saistoši visām personām, kas atrodas šautuvē.
3. Persona, kura ierodas uz šaušanu ar tās īpašumā reģistrētu šaujamieroci, uzrāda ieroču

glabāšanas vai nēsāšanas atļauju, personu apliecinošu dokumentu (ID karte/pase), iepazīstas
ar drošības noteikumiem un reģistrējas apmeklētāju reģistrācijas žurnālā veicot parakstu par
apņemšanos ievērot drošības noteikumu prasības.

4. Persona, kura vēlas šaut ar šaujamieroci ja tās īpašumā nav reģistrēti šaujamieroči, uzrāda
personu apliecinošu dokumentu (ID karte/pase), iepazīstas ar šo noteikumu drošības
prasībām, reģistrējas apmeklētāju reģistrācijas žurnālā un veic parakstu par iepazīšanos ar
drošības noteikumu prasībām ar apņemšanos tās ievērot. Tikai pēc šī nosacījuma izpildes var
veikt šaušanu instruktora vai trenera uzraudzībā.

5. Atrodoties šautuves teritorijā savstarpēji jāizturas ar cieņu, ievērojot kopēji pieņemtos
savstarpējās komunikācijas un ētikas noteikumus.

6. Jebkuras formas necieņas, bravūrības, paviršības izrādīšana šautuves teritorijā komunikācijā
vai rīcībā ar ieroci ir aizliegta.

7. Aizliegts atrasties šautuvē personai, kura ir alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai
citu apreibinošo vielu iespaidā vai kurai ir slikts veselības vai psiholoģiskais stāvoklis, kas
ieroča izmantošanas laikā var izraisīt personas nekontrolētu rīcību. Ja šautuves darbiniekam
vai apmeklētājam ir pamats uzskatīt, ka persona ir apreibinošu vielu iespaidā vai tādā stāvoklī,
kādā nevar droši izmantot ieroci, viņš neatļauj izmantot ieroci un ziņo šautuves atbildīgām
amatpersonām..

8. Ieroča īpašnieks nodrošina ieroču un munīcijas uzraudzību un nedod tos citām personām
(izņemot instruktora vai trenera klātbūtnē).

9. Uzsākot šaušanu jāpārliecinās par atbilstošiem laika apstākļiem. Ja pastāv iespēja, ka laika
apstākļi var traucēt šaušanu vai to padarīt par nedrošu (aukstums, karstums, vējš, negaiss,
lietus, sniegs) šaušanu uzsākt nevar vai tā ir jāpārtrauc.

10. Šaušanu un rīcību ar ieročiem veic tā, lai neapdraudētu sevi un citus.
11. Ieročus un munīciju drīkst izmantot tikai ja tie ir tehniskā kārtībā, bez bojājumiem.
12. Šaušanu var uzsākt tikai tad ja ir saprotami vingrinājuma nosacījumi un izpildes kārtība.
13. Pa šautuves teritoriju ieročus var pārvietot ja laidne ir atvāzta, ierocis ir transportēšanas kastē,

somā vai makstī. Garstobra ieročus ar paceltu stobru uz augšu.
14. Ieročus pēc šaušanas obligāti uzreiz jāizlādē (atvieno aptveri/izņem magazīni, pārbauda

patrontelpu) un pārliecinās par to ka ierocis ir izlādēts.
15. Jebkuros apstākļos ar ieroci persona rīkojas tā, it kā tas būtu pielādēts un sagatavots šaušanai.
16. Ārpus šaušanas līnijas personai aizliegts ar ieroci tēmēt vai citādi gatavoties šaušanai un vērst

ieroci pret cilvēkiem.
17. Visas darbības ar ieroci (tīrīšana, izjaukšana, bezmunīcijas gatavošanās vingrinājuma

izpildei) var notikt tikai speciālās drošības zonās.
18. Drošības zonā ienest munīciju kategoriski aizliekts.
19. Jebkura persona bez kavēšanās pārtrauc jebkuru darbību un uzreiz ziņo par jebkuru apstākli,

kas varētu apdraudēt šautuves apmeklētāju drošību.



20. Personai, kura izdara šaušanu, šaujot ar šaujamieroci, un personām, kuras atrodas šautuves
teritorijā jālieto ausu un acu aizsarglīdzekļus (austiņas, aizbāžņus, brilles).

21. Obligāti ausu un acu aizsardzības līdzekļi jālieto visām personām kuras ir jaunākas par 18
gadiem, un ja šaušana notiek pa metāla mērķiem.

22. Ieroci pielādē tikai atrodoties uz šaušanas līnijas lai uzreiz veikt šaušanu, ieroci vērš mērķa
virzienā, tēmē un šauj tikai uz mērķi.

23. Aizliegts novērst uzmanību vai citādi traucēt personu, kura veic šaušanu.
24. Jebkuram šāvējam vai šautuves apmeklētājam ja bīstamajā zonā parādās cilvēks, dzīvnieks

vai rodas cita apdraudoša situācija, šaušana uzreiz jāpārtrauc skaļi izsaucot komanda „Stop!”.
25. Personai atļauts ieroci izlaist no rokām (nolikt) tikai tad, ja ierocis ir izlādēts.
26.Ja patrona pēc ieroča šāviena palaišanas mehānisma aktivācijas nesprāgst, ieroci tur mērķa

virzienā ne mazāk kā 10 sekundes un tikai pēc tam turot ieroci mērķa virzienā brīdina par to
apkārtējos un ievērojot nepieciešamos drošības pasākumus veic ieroča izlādēšanu.

27. pēc šaušanas uzreiz izlādē ieroci un patstāvīgi par to pārliecinās, ka tas ir izlādēts un drošs.
28. Aizliegts aiziet no šaušanas līnijas, ja ierocis ir pielādēts vai tam pievienota magazīna vai

aptvere.
29. Pie mērķiem drīkst doties ja visi ieroči ir izlādēti pēc instruktora atļaujas vai savstarpēji

vienojoties un pārliecinoties, ka neviens neveic šaušanu vai gatavošanos šaušanai.
30.Kategoriski aizliegts:
a. Kāpt uz aizsargvaļņiem;
b. Izmantot šaujamieročus (šaut) ja nav veikta reģistrācija apmeklētāju reģistrācijas žurnālā un

nav iepazinies ar šiem drošības noteikumiem;
c. Patstāvīgi veikt šaušanas apmācību bez sertificēta instruktora klātbūtnes;
d. Personām, kuras nešauj, atrasties uz šaušanas līnijas;
e. Aiztikt ieročus (pieskarties tiem) ja bīstamajā zonā atrodas cilvēki/dzīvnieki, vai citi

traucējoši vai apdraudoši faktori;
f. Ārpus šaušanas līnijas (IZŅEMOT DROŠĪBAS ZONAS) izņemt ieroci, gatavoties

vingrinājuma izpildei, tēmēt mērķos vai cita priekšmeta virzienā, kā arī vērst ieroci pret
cilvēkiem neatkarīgi vai ierocis ir pielādēts vai nav pielādēts;

g. Doties pie mērķiem ja nav saņemta instruktora vai trenera atļauja vai šī darbība nav saprotami
saskaņota ar citiem šāvējiem;

h. Atrodoties uz šaušanas līnijas vērst ieroci uz aizmuguri, pret cilvēkiem, augstāk par
aizsargvaļņa malu;

i. Šaut pāri aizsargvaļņiem vai aizsargkonstukcijām;
j. Šaut ja paredzamajā šāviņa trajektorijas virziena ir šķērslis, kurš var ietekmēt vai mainīt

šāviņa lidojuma trajektoriju;
k. Bez atļaujas aiztikt citu šāvēju ieročus, munīciju vai aprīkojumu;
l. Pielādēt ieroci ārpus šaušanas līnijas;
m. Ar garstobra ieročiem šaut pa metāla mērķiem;
n. Bez komandas vai brīdinājuma uzsākt šaušanu;
o. Izpildīt šaušanas vingrinājumus ar munīciju ja nav atbilstošas fiziskās, tehniskās vai taktiskās

sagatavotības;
p. Šaut pa neskaidri redzamu mērķi;
q. Šaut ar bojātu ieroci, munīciju, neatbilstošu munīciju;
r. Atstāt ieroci un patronas bez uzraudzības;
s. Šaušanas sektoros un vietās lietot apreibinošas, narkotiskās vielas vai alkoholu;
t. Veikt šaušanu, ja šautuves darba laiks ir beidzies;
u. Šaut pa visādiem objektiem, kas nav paredzēti priekš šaušanas mērķiem.


