Šaušanas instruktoru sertifikācijas eksāmena norises kārtība
1. Eksāmens ir testa veidā, kur uz katru jautājumu doti trīs atbilžu varianti. Pareiza ir tikai viena atbilde. Pretendents izvēlas un
atzīmē tikai vienu variantu.
2. Eksāmena process ir datorizēts.
3. Kopējais eksāmena ilgums – 60 minūtes.
4. Kopā 150 eksāmena jautājumi. Jautājumu skaits eksāmenā Pretendentam – 30 jautājumi.

Šaušanas instruktoru eksāmenu programma.
Jautājumi

atbildes variants

atbildes variants

atbildes variants

Ieroču aprite
1

Fiziskai personai jāsaņem
Valsts policijas atļauja
šādiem priekšmetiem:

rūpnieciski ražotiem
priekšmetiem (ierīcēm), kuri
paredzēti trauksmes radīšanai,
signalizēšanai, dzīvības
glābšanai, kuros izmantoti
šaujamieroču darbības principi
vai konstrukcijas un kurus var
izmantot tikai paredzētajiem
mērķiem;

zemūdens medību
ieročiem, ja vien tos var
izmantot tikai minētajiem
nolūkiem;

lielas enerģijas
pneimatiskiem ieročiem.

2

Kāda ir šaujamieroču
tehniskā klasifikācija?

A, B, C, D, medību un kaujas
ieroči;

kaujas, medību, sporta un
pašaizsardzības
šaujamieroči;

A, B un C kategorijas
šaujamieroči.

3

Kādus šaujamieročus ir
atļauts izmantot sportam?

A, B un C kategorijas sporta
lietojumam reģistrētus
šaujamieročus;

A, B un C kategorijas
sporta lietojuma un
kolekcijas lietojuma
šaujamieročus, kā arī B un
C kategorijas
pašaizsardzības lietojuma
šaujamieročus;

A, B un C kategorijas sporta
lietojumam reģistrētus
šaujamieročus, B un C
kategorijas pašaizsardzības
lietojumam reģistrētus
šaujamieročus, kā arī B un C
kategorijas medību
lietojumam reģistrētus
šaujamieročus.

4

Fiziska persona drīkst
izmantot pašaizsardzībai:

B kategorijas
pusautomātiskos, atkārtotas
darbības vai viena šāviena
īsstobra šaujamieročus
(pistoles un revolverus), kuru
kalibrs nav lielāks par
deviņiem milimetriem, un to
rūpnieciski ražoto munīciju;

B kategorijas
pusautomātiskos,
atkārtotas darbības vai
viena šāviena īsstobra
šaujamieročus (pistoles un
revolverus), kuru kalibrs
nav lielāks par 11,43
milimetriem, un to
munīciju;

B kategorijas
pusautomātiskos, atkārtotas
darbības vai viena šāviena
īsstobra šaujamieročus
(pistoles un revolverus),
kuru kalibrs nav lielāks par
deviņiem milimetriem, un to
rūpnieciski ražoto munīciju,
kā arī B un C kategorijas
garstobra—gludstobra
šaujamieročus un to
rūpnieciski ražoto munīciju,
kuras patronas čaulas
garums nav lielāks par 76,2
milimetriem.

5

Fiziskajām personām nav
aizliegts:

glabāt un nēsāt šaujamieročus
ar apzāģētām laidēm vai
nomontētām laidēm;

nēsāt attiecīgajam sporta
veidam paredzētos aukstos
ieročus — sacensībās vai
treniņos;

nēsāt atklātā veidā ieročus
un to munīciju, dezaktivētus
ieročus un speciālos
līdzekļus.

6

Kuras no zemāk minētajām
šaujamieroča sastāvdaļām,
fiziskajām personām,
kurām reģistrēti sporta
šaujamieroči, nav aizliegts
iegādāties, glabāt un
izmantot?

liesmu slāpētājus;

šāviena trokšņa slāpētājus
(klusinātājus);

liesmu slāpētājus un šāviena
trokšņa slāpētājus
(klusinātājus).

7

Uz kādu termiņu Valsts
policija fiziskām personām
izsniedz ieroču glabāšanas
atļauju sporta lietojuma
šaujamieročiem?

uz 3 gadiem;

uz 5 gadiem;

uz nenoteiktu laiku,
nodrošinot atļauju
periodisku pārskatīšanu ne
retāk kā reizi piecos gados.

8

Kādas tiesības dod ieroča
iegādāšanās atļauja?

iegādāties tajā norādītos
šaujamieročus, to munīciju,
šaujamieroču maināmās
būtiskās sastāvdaļas un lielas
enerģijas pneimatiskos
ieročus;

glabāt, nēsāt, izmantot un
pielietot atļaujā norādītās
kategorijas šaujamieroci;

iegādāties jebkura veida
ieroci un munīciju.

9

Fiziskā persona
šaujamieroci vai lielas
enerģijas pneimatisko
ieroci pēc iegādāšanās vai
ievešanas reģistrē Valsts
policijā:

nekavējoties;

triju darbdienu laikā;

piecu darbdienu laikā.

10

Kādas tiesības dod ieroča
glabāšanas atļauja?

pārvadāt vai pārsūtīt ieroci un
iegādāties un glabāt tā
munīciju;

nēsāt ieroci, ievērojot
noteikumus;

iegādāties šaujamieroča
būtiskās sastāvdaļas no cita
ieroču īpašnieka.

11

Kādas tiesības dod ieroča
nēsāšanas atļauja?

glabāt šaujamieroci atļaujā
norādītajā vietā, kā arī nēsāt
atļaujā norādīto šaujamieroci;

nēsāt atļaujā norādīto
šaujamieroci;

nēsāt visus īpašumā esošos
ieročus.

12

Kādas tiesības dod ieroča
realizēšanas atļauja?

ieroča realizēšanas atļauja dod
personai tiesības tajā norādītos
šaujamieročus, to maināmās
būtiskās sastāvdaļas, munīciju
un lielas enerģijas pneimatisko
ieroci pārdot ar tāda ieroču
komersanta starpniecību, kurš
saņēmis speciālo atļauju
(licenci) ieroču realizēšanai;

Ieroča realizēšanas atļauja
dod personai tiesības tajā
norādītos šaujamieročus, to
maināmās būtiskās
sastāvdaļas, munīciju un
lielas enerģijas
pneimatisko ieroci pārdot
jebkurai citai fiziskai
personai;

realizēt glabāšanas vai
nēsāšanas atļaujā minētos
ieročus tirdzniecības
komersantam.

13

Sporta ieroču īpašnieks var
pārvadāt un pārsūtīt uz citu
Eiropas Savienības
dalībvalsti vai Eiropas
Ekonomikas zonas valsti:

Eiropas šaujamieroču
apliecībā ierakstītus sportam
klasificētus A, B un C
kategorijas šaujamieročus un
to maināmās būtiskās
sastāvdaļas, ja ir pamatojums
ieroču ievešanai attiecīgajā
galamērķa valstī
treniņšaušanai vai šaušanai
sporta sacensībās;

Eiropas šaujamieroču
apliecībā ierakstītus
sportam klasificētus B un
C kategorijas
šaujamieročus un to
maināmās būtiskās
sastāvdaļas, ja ir
pamatojums ieroču
ievešanai attiecīgajā
galamērķa valstī
treniņšaušanai vai šaušanai
sporta sacensībās;

Eiropas šaujamieroču
apliecībā ierakstītus sportam
klasificētus A, B, C un D
kategorijas ieročus un to
maināmās būtiskās
sastāvdaļas, ja ir
pamatojums ieroču ievešanai
attiecīgajā galamērķa valstī
treniņšaušanai vai šaušanai
sporta sacensībās.

14

Lēmumu par atteikumu
izsniegt šaujamieroča, tā
maināmo būtisko
sastāvdaļu vai lielas
enerģijas pneimatiskā
ieroča atļauju, lēmumu par
atļaujas darbības
apturēšanu vai lēmumu par
atļaujas anulēšanu fiziskā
un juridiskā persona var
apstrīdēt:

Valsts policijas priekšniekam;

iekšlietu ministram;

tiesai.

15

No cik gadu vecuma
fiziskā persona drīkst
iegādāties gāzes baloniņu?

no 14 gadiem;

no 16 gadiem;

no 18 gadiem.

16

No cik gadu vecuma
fiziskā persona drīkst
iegādāties, glabāt un
pārvadāt aukstos ieročus?

no 14 gadiem;

no 16 gadiem;

no 18 gadiem.

17

No cik gadu vecuma
fiziskā persona drīkst
iegādāties, glabāt un
pārvadāt mazas enerģijas
pneimatiskos ieročus un to
munīciju?

no 16 gadiem;

no 18 gadiem;

no 21 gada vecuma.

18

No cik gadu vecuma
fiziskā persona drīkst
iegādāties, glabāt un nēsāt
E kategorijas gāzes ieročus
un signālieročus un to
munīciju?

no 16 gadiem;

no 18 gadiem;

no 21 gada vecuma.

19

No cik gadu vecuma
fiziskā persona drīkst
iegādāties, glabāt un
pārvadāt B un C
kategorijas medību
garstobra—gludstobra
šaujamieročus?

no 18 gadiem;

no 21 gada vecuma;

no 24 gadiem.

20

No cik gadu vecuma
fiziskā persona drīkst
iegādāties, glabāt un
pārvadāt B un C
kategorijas garstobra—
vītņstobra medību
šaujamieročus?

no 18 gadiem;

no 21 gada vecuma;

no 24 gadiem.

21

No cik gadu vecuma
fiziskā persona drīkst
iegādāties, glabāt, pārvadāt
un izmantot treniņšaušanā
un sporta sacensībās B un
C kategorijas garstobra vītņstobra sporta
šaujamieročus un to
munīciju?

no 14 gadiem;

no 16 gadiem;

no 18 gadiem.

22

No cik gadu vecuma
fiziskā persona drīkst
iegādāties, glabāt, pārvadāt
un izmantot treniņšaušanā
un sporta sacensībās B
kategorijas īsstobra sporta
šaujamieročus, kuru kalibrs
nav lielāks par 5,6
milimetriem (22 LR), un to
munīciju?

no 18 gadiem;

no 21 gada vecuma;

no 24 gadiem.

23

No cik gadu vecuma
fiziskā persona drīkst
pašaizsardzībai iegādāties,
glabāt un nēsāt B
kategorijas
pusautomātiskos,
atkārtotas darbības un
viena šāviena īsstobra
šaujamieročus, kuru kalibrs
nav lielāks par 9
milimetriem, un to
munīciju?

no 16 gadiem;

no 18 gadiem;

no 21 gada vecuma.

24

Kādām personām ir
aizliegts izsniegt
šaujamieroču vai lielas
enerģijas pneimatisko
ieroču iegādāšanās,
glabāšanas vai nēsāšanas
atļauju?

kura sodīta par noziedzīga
nodarījuma izdarīšanu, —
pirms sodāmības dzēšanas vai
noņemšanas;

kura sodīta par noziedzīga
nodarījuma izdarīšanu, —
agrāk nekā trīs gadus pēc
sodāmības dzēšanas vai
noņemšanas;

kura sodīta par noziedzīga
nodarījuma izdarīšanu.

25

Kādām personām ir
aizliegts izsniegt
šaujamieroču vai lielas
enerģijas pneimatisko
ieroču iegādāšanās,
glabāšanas vai nēsāšanas
atļauju?

kura kriminālprocesā atzīta
par aizdomās turēto
nozieguma izdarīšanā;

kura kriminālprocesā atzīta
par aizdomās turēto
kriminālpārkāpumā
izdarīšanā;

kura kriminālprocesā atzīta
par aizdomās turēto
noziedzīga nodarījuma
izdarīšana.

26

Kādām personām ir
aizliegts izsniegt
šaujamieroču vai lielas
enerģijas pneimatisko
ieroču iegādāšanās,
glabāšanas vai nēsāšanas
atļauju?

kura administratīvi sodīta par
sīko huligānismu;

kura sodīta par medīšanu
ar šaujamieroci vai lielas
enerģijas pneimatisko
ieroci, vai medību rīkiem,
ja nav normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā iegūta
mednieka sezonas karte;

par šaušanas instruktora vai
šaušanas trenera darbību bez
attiecīga sertifikāta.

27

Kādām personām ir
aizliegts izsniegt
šaujamieroču vai lielas
enerģijas pneimatisko
ieroču iegādāšanās,
glabāšanas vai nēsāšanas
atļauju?

kura ir emocionāli nestabila
persona;

kurai diagnosticēti psihiski
traucējumi;

kura ārstējas pie psihiatra.

28

Kādām personām ir
aizliegts izsniegt
šaujamieroču vai lielas
enerģijas pneimatisko
ieroču iegādāšanās,
glabāšanas vai nēsāšanas
atļauju?

kura ir apmeklējusi narkologu;

kura lieto alkoholu,
narkotiskās, psihotropās
vai toksiskās vielas;

kurai diagnosticēta alkohola,
narkotisko, psihotropo vai
toksisko vielu atkarība.

29

Kādām personām ir
aizliegts izsniegt
šaujamieroču vai lielas
enerģijas pneimatisko
ieroču iegādāšanās,
glabāšanas vai nēsāšanas
atļauju?

kura pēdējā gada laikā
administratīvi sodīta par
izdarītiem administratīviem
pārkāpumiem;

kura administratīvi sodīta
par alkohola, narkotisko,
psihotropo, toksisko vai
citu apreibinošo vielu
ietekmē izdarītiem
pārkāpumiem;

kura administratīvi sodīta
par alkohola, narkotisko,
psihotropo, toksisko vai citu
apreibinošo vielu ietekmē
izdarītiem pārkāpumiem —
kamēr nav pagājis gads pēc
administratīvā soda izpildes.

30

Kādām personām ir
aizliegts izsniegt
šaujamieroču vai lielas
enerģijas pneimatisko
ieroču iegādāšanās,
glabāšanas vai nēsāšanas
atļauju?

kura fizisku trūkumu dēļ nav
spējīga lietot šaujamieroci vai
lielas enerģijas pneimatisko
ieroci;

kurai ārstu komisija
konstatējusi fiziskus
traucējumus;

kurai ārstu komisija
konstatējusi fiziskus
traucējumus pēdējo divu
gadu laikā.

31

Kādām personām ir
aizliegts izsniegt
šaujamieroču vai lielas
enerģijas pneimatisko
ieroču iegādāšanās,
glabāšanas vai nēsāšanas
atļauju?

par kuru Valsts policijai ir
aizdomas, ka persona var
nepareizi rīkoties ar ieroci,
neievērojot drošības tehniku;

par kuru Valsts policijai ir
pamatotas ziņas, ka tā
ieroci var pielietot
ļaunprātīgi, apdraudēt sevi,
sabiedrisko kārtību vai
drošību;

par kuru Valsts policijai ir
pamatotas ziņas, ka personai
nav vajadzīgi attiecīgā veida
ieroči.

32

Kādām personām ir
aizliegts izsniegt
šaujamieroču vai lielas
enerģijas pneimatisko
ieroču iegādāšanās,
glabāšanas vai nēsāšanas
atļauju?

par kuru ir ziņas, kas apliecina
šīs personas piederību pie
aizliegtiem militarizētiem vai
bruņotiem grupējumiem,
sabiedriskajām organizācijām
(partijām) vai to apvienībām;

kura veic aktīvu
sabiedrības aģitāciju vērstu
pret citām personām;

kura pieder pie sabiedriskām
organizācijām (partijām) vai
to apvienībām un veic aktīvu
sabiedrības aģitāciju.

33

Fiziskajai personai bez
ieroču kolekcijas atļaujas
saņemšanas ir tiesības
iegādāties vai glabāt ne
vairāk kā:

5 šaujamieročus un lielas
enerģijas pneimatiskos
ieročus;

10 šaujamieročus un lielas
enerģijas pneimatiskos
ieročus;

15 šaujamieročus un lielas
enerģijas pneimatiskos
ieročus.

34

Fiziskajai personai, kurai
izsniegta ieroča nēsāšanas
atļauja B kategorijas
īsstobra šaujamieročiem, ir
aizliegts:

vienlaikus nēsāt vairāk nekā
vienu šaujamieroci un vairāk
nekā 40 šaujamierocim
paredzētas patronas;

vienlaikus nēsāt vairāk
nekā trīs šaujamieročus un
vairāk nekā 40 katram
šaujamierocim paredzētas
patronas;

vienlaikus nēsāt vairāk nekā
divus šaujamieročus un
vairāk nekā 40 katram
šaujamierocim paredzētas
patronas.

35

Fiziskajai personai, kurai
šaujamieroči vai lielas
enerģijas pneimatiskie
ieroči reģistrēti sportam, ir
tiesības:

sporta sacensību vai
treniņšaušanas nodarbību laikā
(arī īslaicīgā pārtraukumā (līdz
divām stundām)) glabāt ieroci
un munīciju transportlīdzeklī;

sporta sacensību vai
treniņšaušanas nodarbību
laikā (arī īslaicīgā
pārtraukumā (līdz četrām
stundām)) glabāt ieroci un
munīciju transportlīdzeklī;

sporta sacensību vai
treniņšaušanas nodarbību
laikā glabāt ieroci un
munīciju transportlīdzeklī
tikai īpaši tam paredzētā
slēgtā seifā.

36

Fiziskai personai ir tiesības
realizēt ieročus:

ja ir saņemta Valsts policijas
realizēšanas atļauja;

ja ir saņemta attiecīgās
pašvaldības policijas
realizēšanas atļauja;

ja ir saņemta Iekšlietu
ministrijas realizēšanas
atļauja.

37

Fiziskajai personai ir
tiesības realizēt savā
īpašumā esošo rūpnieciski
ražoto pašaizsardzības,
sporta vai medību
šaujamieroča munīciju:

citām fiziskajām personām,
kurām ir attiecīgo
šaujamieroču glabāšanas
atļauja vai nēsāšanas atļauja,
ja šādai realizēšanai nav
komerciāla rakstura;

tikai specializētam ieroču
komersantam;

tikai Valsts policijā, veicot
munīcijas pārreģistrāciju uz
citu fizisko vai juridisko
personu, kam ir attiecīgā
ieroču atļauja, ja šādai
realizēšanai nav komerciāla
rakstura.

38

Persona drīkst pielietot
šaujamieroci kā galējo
līdzekli, lai:

aizsargātu sevi vai citas
personas no uzbrukuma, kas
reāli apdraud dzīvību vai
veselību vai var nodarīt
būtiskus materiālos
zaudējumus;

aizsargātu sevi vai citas
personas no uzbrukuma,
kas reāli apdraud dzīvību
vai veselību;

aizsargātu sevi un citas
personas, ja apdraud viņu
dzīvību vai veselību, vai var
nodarīt materiālu kaitējumu.

39

Persona drīkst pielietot
šaujamieroci kā galējo
līdzekli, lai:

novērstu noziedznieka
mēģinājumu vardarbīgi atņemt
šaujamieroci;

novērstu nelikumīgu
mēģinājumu vardarbīgi
atņemt šaujamieroci;

novērst noziedznieka
nelikumīgu mēģinājumu
atņemt šaujamieroci no tā
īpašnieka.

40

Persona drīkst pielietot
šaujamieroci kā galējo
līdzekli, lai:

apturētu personu, kura cenšas
nelikumīgi iekļūt objektā,

aizturētu personu, par kuru
ir aizdomas, ka tā ir
izdarījusi noziedzīgu
nodarījumu;

aizturētu personu, kura
pārsteigta nozieguma
izdarīšanas brīdī un izrāda
pretošanos.

41

Šaujamieroci aizliegts
izmantot, lai:

izsauktu palīdzību;

brīdinātu par ieroča
pielietošanu;

izdarītu tēmētu šāvienu.

42

Bez brīdinājuma
šaujamieroci aizliegts
pielietot, ja:

uzbrukums ir pēkšņs;

aizturamā persona pretojas,
pielietojot ieročus vai
priekšmetus, ar kuriem tiek
apdraudēta citas personas
dzīvība vai veselība;

uzbrukumā pielieto ieročus
vai priekšmetus, ar kuriem
tiek apdraudēta cilvēka
dzīvība vai veselība, vai
izmanto mehāniskos
transportlīdzekļus.

43

Šaujamieroča pielietošanas
gadījumā persona, kura to
pielieto, dara visu
iespējamo, lai:

aizturētu personu, kas izdara
noziedzīgu nodarījumu;

mazinātu kaitējumu un
garantētu citu personu
drošību;

ievainotu personu tikai
atļautās ķermeņa vietās.

44

Aizliegts pielietot un
izmantot šaujamieročus:

ja to izmantošanas vai
pielietošanas dēļ var ciest citas
personas, pret kurām ierocis
nav vērsts;

pret sievietēm, bērniem un
cilvēkiem ar redzamām
invaliditātes pazīmēm;

pret sievietēm, bērniem un
cilvēkiem ar redzamām
invaliditātes pazīmēm,
izņemot ja viņi veic
grupveida uzbrukumu.

45

Pirmās kategorijas
šautuvēs atļauts izmantot:

tikai aukstos ieročus;

aukstos ieročus un
pneimatiskos ieročus, un to
munīciju;

izmantot lokus un arbaletus,
kā arī metamos nažus,
cirvjus, F kategorijas mazas
enerģijas pneimatiskos
ieročus un to munīciju.

46

Otrās kategorijas šautuvēs
atļauts izmantot:

B un C kategorijas
šaujamieročus un to munīciju,
kā arī D un F kategorijas
pneimatiskos ieročus un to
munīciju;

B, C un D kategorijas
ieročus un to munīciju;

A, B un C kategorijas
šaujamieročus, kas
klasificēti sportam,
medībām un pašaizsardzībai,
un to munīciju, D
kategorijas lielas enerģijas
pneimatiskos ieročus un to
munīciju, F kategorijas
mazas enerģijas
pneimatiskos ieročus un to
munīciju.

47

Trešās kategorijas šautuvēs
atļauts izmantot:

tikai A kategorijas
automātiskos šaujamieročus
un to munīciju;

A kategorijas automātiskos
šaujamieročus un to
munīciju, kā arī otrās
kategorijas šautuvēm
atļauto veidu ieročus un to
munīciju;

A kategorijas automātiskos
šaujamieročus un to
munīciju, kā arī pirmās un
otrās kategorijas šautuvēs
atļauto veidu ieročus un to
munīciju.

48

Par drošības noteikumu
ievērošanu konkrēta šāvēja
vai šāvēju grupas treniņos
vai nodarbībās ir atbildīgs:

treneris vai šaušanas
instruktors, kas vada treniņu;

konkrētais šāvējs;

šautuves īpašnieks, šāvējs un
instruktors.

49

Par konkrētām darbībām ar
ieroci treniņos un
sacensībās ir atbildīgs:

attiecīgās nodarbības treneris
vai šaušanas instruktors;

ieroča lietotājs;

ieroča īpašnieks.

50

Par šaušanas sporta
sacensību vispārējo
drošības noteikumu
ievērošanu ir atbildīgs:

šautuves īpašnieks;

sacensību galvenais
tiesnesis;

sporta komandas vadītājs.

51

Pirmās kategorijas
šautuvēs ir noteikts šāds
minimālais vecums:

vecums nav ierobežots;

12 gadi;

14 gadi.

52

Šaušanai ar mazkalibra B
vai C kategorijas vītņstobra
šaujamieročiem, kuru
munīcijai ir apmales
kapsele, ar C kategorijas
viena šāviena garstobra—
gludstobra šaujamieroci, kā
arī ar D kategorijas lielas
enerģijas pneimatiskajiem
ieročiem minimālais
noteiktais vecums ir:

12 gadi;

16 gadi;

18 gadi.

53

Šaušanai ar D kategorijas
ieročiem minimālais
noteiktais vecums ir:

12 gadi;

16 gadi;

18 gadi.

54

Šaušanai ar B un C
kategorijas vītņstobra
šaujamieročiem, kuru
kalibrs ir lielāks par
5,6mm, minimālais
vecums ir:

12 gadi;

16 gadi;

18 gadi.

55

Šaušanai ar A kategorijas
automātiskajiem
šaujamieročiem noteiktais
vecums ir:

16 gadi;

18 gadi;

21 gads.

56

Persona, kurai ir ieroča
glabāšanas vai nēsāšanas
atļauja, treniņšaušanu var
veikt:

patstāvīgi;

patstāvīgi tikai tad, ja ir
saņemta šaušanas
instruktora vai trenera
atļauja;

patstāvīgi tikai tad, ja ir
saņemta šautuves īpašnieka
atļauja.

57

Persona, kurai ir ieroča
glabāšanas vai nēsāšanas
atļauja, viņai reģistrētu
ieroci šautuvē var nodot
izmantošanai treniņšaušanā
citai fiziskai personai,
kurai nav attiecīgā
šaujamieroča glabāšanas
vai nēsāšanas atļaujas:

šaušanas instruktora vai
trenera klātbūtnē;

ja ir saņemta šautuves
īpašnieka atļauja;

ja ir saņemta šaušanas
instruktora vai trenera
atļauja.

58

Valsts policija anulē
personai izsniegto ieroču
atļauju, ja:

pārkāpta ieroču, šaujamieroču
sastāvdaļu, munīcijas,
sprāgstvielu, spridzināšanas
ietaišu, speciālo līdzekļu vai
pirotehnisko izstrādājumu
aprites kārtība;

kurai par pārkāpumiem
ieroču un munīcijas aprites
jomā ierobežotas (atņemtas
uz laiku) ieroču
iegādāšanās, glabāšanas
vai nēsāšanas tiesības;

kura administratīvi sodīta.

59

Pirms šaujamieroča
(izņemot medību
šaujamieroci) vai lielas
enerģijas pneimatiskā
ieroča pirmreizējas iegādes
fiziskā persona:

nokārto kvalifikācijas
pārbaudījumu par ieroču un
munīcijas aprites kārtību
Valsts policijā;

iesniedz izziņu par
kvalifikācijas
pārbaudījuma nokārtošanu
citās iestādēs;

iesniedz ieteikumu no darba
vietas.

60

Pirms medību
šaujamieroča vai lielas
enerģijas pneimatiskā
ieroča iegādāšanās atļaujas
saņemšanas fiziskā
persona:

iesniedz izziņu no attiecīgās
virsmežniecības;

nokārto mednieka
kvalifikācijas eksāmenu;

nokārto kvalifikācijas
pārbaudījumu par ieroču un
munīcijas aprites kārtību
Valsts policijā.

61

Lai iegādātos, kā arī
saņemtu mantojumā vai
dāvinājumā medību,
sporta, pašaizsardzības
šaujamieročus, to
maināmās būtiskās
sastāvdaļas vai lielas
enerģijas pneimatiskos
ieročus, fiziskā persona
iesniedz attiecīgu
iesniegumu:

Valsts policijas reģionālajā
pārvaldē atbilstoši deklarētajai
dzīvesvietai, deklarācijā
norādītajai papildu adresei vai
nekustamā īpašuma atrašanās
vietai, kurā paredzēta ieroča
un tā munīcijas glabāšana;

Valsts policijas reģionālajā
pārvaldē atbilstoši
deklarētajai dzīvesvietai,
deklarācijā norādītajai
papildu adresei vai
nekustamā īpašuma
atrašanās vietai, vai darba
vietai, kurā paredzēta
ieroča un tā munīcijas
glabāšana;

jebkura Valsts policijas
reģionālajā pārvaldē;

62

Kādi dokumenti jāiesniedz
personai, lai saņemtu
ieroča iegādāšanās un
glabāšanas atļauju sporta
šaujamierocim:

eksāmena par ieroču un
munīcijas aprites kārtības
apliecības kopiju un sporta
organizācijas izziņu, ka fiziskā
persona nodarbojas ar sporta
veidu, kas saistīts ar šaušanu;

atzinumu par fiziskās
personas veselības
stāvokli, psihiatra un
narkologa atzinumus;

apliecības kopiju par pirmās
palīdzības pamatzināšanu
apmācības kursa beigšanu
vismaz 12 stundu apjomā ar
trīs stundas ilgu zināšanu
pārbaudi un ar šaušanas
sporta veidu saistītas sporta
federācijas izziņu, kas
apliecina, ka fiziskā persona
ir reģistrēta tās kolektīvā
biedra sporta organizācijā.

63

Sporta federācijām un to
kolektīvajiem biedriem
pieņemot uz laiku
glabāšanā sportista
īpašumā reģistrētu
šaujamieroci, tā maināmās
būtiskās sastāvdaļas,
munīciju vai lielas
enerģijas pneimatisko
ieroci, atbildīgā persona :

izsniedz sportistam apliecību,
kas apliecina ieroča, tā
maināmo būtisko sastāvdaļu
un munīcijas pieņemšanu
glabāšanā to nodošanai Valsts
policijas struktūrvienībā, kura
izsniegusi atļauju.;

izsniedz sportistam
apliecību, kas apliecina
ieroča, tā maināmo būtisko
sastāvdaļu un munīcijas
pieņemšanu glabāšanā un
informē Valsts policijas
struktūrvienību, kura
izsniegusi atļauju;

neizsniedz sportistam
apliecību bet ieraksta
attiecīgās ziņas ieroču, to
maināmo būtisko sastāvdaļu,
šaujamieroču munīcijas un
šaujampulvera pieņemšanas
un izsniegšanas žurnālā un
informē Valsts policijas
struktūrvienību, kura
izsniegusi atļauju.

64

Fiziska persona var saņemt
šādas atļaujas:

B, C vai D kategorijas
garstobra–gludstobra medību
šaujamieroča iegādāšanās
atļauju un glabāšanas atļauju;

A, B un C kategorijas
garstobra–vītņstobra
medību šaujamieroča
iegādāšanās un glabāšanas
atļauju;

B vai C kategorijas
garstobra–gludstobra un
garstobra-vītņstobra medību
šaujamieroča iegādāšanās
atļauju un glabāšanas
atļauju.

65

Fiziska persona nedrīkst
glabāt personīgi viņai
reģistrētu šaujamieroci vai
lielas enerģijas
pneimatisko ieroci:

sporta organizācijas ieroču
glabātavā;

nekustamā īpašuma
atrašanās vietā;

darba vietā.

66

Šaujamieroča vai lielas
enerģijas pneimatiskā
ieroča īpašniekam, kuram
ir ieroča glabāšanas atļauja
vai ieroča nēsāšanas
atļauja, aizliegts bez Valsts
policijas struktūrvienības
atļaujas dot ieroci citai
fiziskajai personai, izņemot
gadījumu, ja ieroci
izsniedz:

fiziskajai personai, kurai ir
attiecīga ieroča iegādāšanās
atļauja, ieroča glabāšanas
atļauja vai ieroča nēsāšanas
atļauja, – apskatei vai
treniņšaušanai šautuvē;

fiziskajai personai, kurai ir
ieroča glabāšanas atļauja
vai ieroča nēsāšanas
atļauja, – apskatei vai
treniņšaušanai šautuvē;

fiziskajai personai, kas
sasniegusi Ieroču aprites
likumā treniņšaušanai
noteikto minimālo vecumu.

67

Jaunu ieroča glabāšanas
atļauju pēc tās
nozaudēšanas, nozagšanas,
iznīcināšanas vai bojāšanas
fiziskā persona pieprasa:

pēc saviem ieskatiem;

piecu darbdienu laikā pēc
tam, kad atļauja nozaudēta,
nozagta, iznīcināta vai
bojāta;

mēneša laikā pēc tam, kad
atļauja nozaudēta, nozagta,
iznīcināta vai bojāta;

68

Iegādājoties šaujamieroču
munīciju Latvijas ieroču
tirdzniecības uzņēmumā,
Latvijā reģistrēta
šaujamieroča īpašnieks
uzrāda:

Valsts policijas izsniegto
ieroča iegādāšanās atļauju,
ieroča glabāšanas atļauju vai
ieroča nēsāšanas atļauju;

personu apliecinošu
dokumentu un Valsts
policijas struktūrvienības
izsniegto ieroča
iegādāšanās atļauju, ieroča
glabāšanas atļauju vai
ieroča nēsāšanas atļauju;

personu apliecinošu
dokumentu un valsts
iestādes izsniegtu ieroča
atļauju.

69

Iegādājoties šaujamieroci
vai lielas enerģijas
pneimatisko ieroci ieroču
tirdzniecības uzņēmumā,
fiziskā persona uzrāda:

personu apliecinošu
dokumentu un Valsts policijas
struktūrvienības izsniegto
ieroča iegādāšanās atļauju;

Valsts policijas
struktūrvienības izsniegto
ieroča iegādāšanās atļauju;

personu apliecinošu
dokumentu un valsts
iestādes izsniegtu ieroča
atļauju.

70

Šaujamieroci vai lielas
enerģijas pneimatisko
ieroci pēc tā iegādes vai
ievešanas Latvijas
Republikā fiziskā persona
reģistrē:

Valsts policijā;

Valsts policijas
struktūrvienībā, kura
izsniegusi ieroča
iegādāšanās atļauju;

specializētā ieroču
tirdzniecības uzņēmumā,
iegādājoties ieroci.

71

Reģistrējot šaujamieroci,
fiziskā persona uzrāda:

personu apliecinošu
dokumentu, iegādāto Latvijā
šaujamieroci, kā arī iesniedz
ieroča iegādāšanās atļaujas
otro daļu;

iegādāto Latvijā
šaujamieroci, kā arī
iesniedz iegādāšanās
atļaujas otro daļu;

personas apliecinošu
dokumentu un iegādāto
Latvijā šaujamieroci.

72

Izziņas par izdarītajiem
kontrolšāvieniem no
vītņstobra šaujamieročiem
derīguma termiņš ir:

1 gads;

5 gadi;

nenoteiktu laiku.

73

Ja fiziskai personai ieroča
glabāšanas atļauju nav
iespējams izsniegt tajā pašā
dienā, Valsts policija to
izsniedz:

ne vēlāk kā triju darbdienu
laikā;

ne vēlāk kā piecu
darbdienu laikā;

ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

74

Valsts policijas
struktūrvienība saskaņā ar
medību vai sporta
šaujamieroča īpašnieka
iesniegumu var atļaut
attiecīgo ieroci izmantot
citai personai:

medībās, sporta sacensībās vai
treniņšaušanā;

tikai sporta sacensībās vai
treniņšaušanā;

medībās, sporta sacensībās,
treniņšaušanā vai
pašaizsardzībai.

75

Ja saņemta attiecīga Valsts
policijas struktūrvienības
atļauja, vairāki ieroču
īpašnieki kopējā
dzīvesvietā var glabāt
šaujamieročus vienā seifā
vai metāla skapī (kastē), ja:

šiem īpašniekiem ir reģistrēti
viena lietojuma ieroči;

šiem īpašniekiem ir
reģistrēti vienas
kategorijas un viena
lietojuma ieroči;

šiem īpašniekiem ir
izsniegtās viena veida ieroču
atļaujas.

76

Fiziskā persona, kuras
īpašumā reģistrēts
šaujamierocis, kam
konstruktīvi paredzēti
maināmie stobri,
iegādājoties jaunu stobru:

uzrāda specializētā ieroču
uzņēmumā esošo glabāšanas
atļauju;

saņem jaunu ieroča
iegādāšanās atļauju Valsts
policijas struktūrvienībā;

iegādājas uz iepriekšējās
atļaujas pamata.

77

E kategorijas gāzes ieroci
un signālieroci
pašaizsardzībai drīkst
iegādāties fiziskā persona:

uzrādot iegādāšanās atļauju;

uzrādot šaujamieroču
glabāšanas vai nēsāšanas
atļauju;

uzrādot personu apliecinošu
dokumentu.

78

Fiziskā persona, kurai
izsniegta ieroča glabāšanas
vai nēsāšanas atļauja, var
iegādāties:

jebkuru ieroču munīciju;

tikai savā īpašumā
reģistrētajam ierocim
paredzētu munīciju;

ieročiem paredzēto
munīciju.

79

Fiziskā persona ir tiesīga
vienlaikus iegādāties vai
glabāt pašaizsardzības
šaujamieročiem:

ne vairāk par 200 viena
kalibra patronu;

ne vairāk par 500 viena
kalibra patronu;

skaits nav ierobežots.

80

Fiziskā persona ir tiesīga
vienlaikus iegādāties vai
glabāt medību un sporta
ieročiem:

ne vairāk par 200 viena
kalibra patronu;

ne vairāk par 500 viena
kalibra patronu;

skaits nav ierobežots.

81

Sportistam ir tiesības
izmantot šaujamieroču
patronas:

kuras komplektē no
rūpnieciski ražotām
sastāvdaļām vai
pašizgatavotām skrotīm,
renkuļiem un lodēm, kā arī
šaujampulvera;

kuras komplektē tikai no
rūpnieciski ražotām
sastāvdaļām, kā arī
šaujampulvera;

kas rūpnieciski ražotas.

82

Sportistam, kam ir
reģistrēts A kategorijas
sporta īsstobra
šaujamierocis ir tiesības
iegādāties attiecīgam
šaujamierocim:

magazīnas, kas pārsniedz 20
patronu ietilpību;

jebkuras ietilpības
magazīnas;

magazīnas, kas nepārsniedz
40 patronu ietilpību.

83

Glabāšanas atļauja tiek
izsniegta ieroča glabāšanai:

tikai deklarētā dzīvesvietā;

savā deklarētajā
dzīvesvietā, deklarācijā
norādītajā papildu adresē
un nekustamajā īpašumā,
kā arī kopīpašumā;

jebkurā personas
uzturēšanās vietā.

84

Savā īpašumā medību vai
sporta šaujamieroci fiziskā
persona glabā:

pielādētu, bet patrontelpā
munīcija nav ielādēta;

izlādētu (patronu
padošanas mehānismā
(magazīnā vai cilindrā) un
patrontelpā munīcija nav
ielādēta);

ar pielādētu patronu
padošanas mehānismu un
ielādēto patronu patrontelpā.

85

Pašaizsardzības
šaujamieroci var glabāt:

kā medību un sporta ieroci;

kā medību un sporta ieroci
vai ar pielādētu patronu
padošanas mehānismu,
nodrošinot, ka patrontelpā
munīcija nav ielādēt;

kā medību un sporta ieroci
vai ar pielādētu patronu
padošanas mehānismu un
ielādēto patronu patrontelpā.

86

Šaujamieroci, lielas
enerģijas pneimatisko
ieroci un to munīciju
glabā:

slēgtā seifā vai metāla skapī
(metāla kastē) kopā ar
munīciju;

koka skapī (kastē) ar drošu
atslēgu, ierocis izjauktā
veidā;

slēgtā seifā vai metāla skapī
(metāla kastē), vītņstobra
ieroču munīcija atsevišķā
nodalījumā.

87

Ja, nēsājot šaujamieroci un
tā munīciju, ieroča
īpašniekam nepieciešams
izmantot īslaicīgas
apmešanās vietu,
šaujamieroci un munīciju
glabā:

slēgtā seifā vai metāla skapī
(metāla kastē), nodrošinot
tādus glabāšanas apstākļus,
kas nepieļauj ieroča vai
munīcijas nejaušu nokļūšanu
nepiederošu personu rokās;

transportlīdzeklī,
nodrošinot tādus
glabāšanas apstākļus, kas
nepieļauj ieroča vai
munīcijas nejaušu
nokļūšanu nepiederošu
personu rokās;

attiecīgas Valsts policijas
atļauju sistēmas
struktūrvienībā.

88

Fiziskā persona, kurai
izsniegta citas fiziskās
personas īpašumā esošā
ieroča glabāšanas atļauja,
attiecīgo ieroci un munīciju
var:

glabāt savā dzīvesvietā un
izmantot pēc nepieciešamības;

izmantot medībās,
treniņšaušanā vai sporta
sacensībās tikai ar ieroča
īpašnieka piekrišanu;

izmantot pēc
nepieciešamības patstāvīgi.

89

Šaujamieroci 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);

iesaiņotu (ievietotu futrālī
vai cita veida ieroču somā,
vai citā speciālā
iesaiņojumā), bet var būt
pielādēts (patrontelpā
munīcija ir ielādēta);

iesaiņotu (ievietotu futrālī
vai cita veida ieroču somā,
vai citā speciālā
iesaiņojumā), bet var būt
pielādēts (patrontelpā
munīcija nav ielādēta).

90

Fiziskā persona īsstobra
šaujamieroci nēsā:

tikai speciālā makstī, kas ir
piestiprināta pie siksnas, tā, lai
tas nepievērstu citu personu
uzmanību;

nēsā speciālā kabatā
(makstī) tā, lai ierocis
nevar izkrist un nepiesaista
citu personu uzmanību;

tikai speciālā makstī zem
pleca, lai tas nepievērstu citu
personu uzmanību.

91

Nēsājot B kategorijas
īsstobra šaujamieroci ar
pielādētu magazīnu
(cilindru), kas ievietota
šaujamierocī, atļauts:

vienlaikus pistolei nēsāt vienu
pielādētu rezerves magazīnu
vai revolverim — vienu
pielādētu rezerves cilindru;

vienlaikus pistolei nēsāt
trīs pielādētas rezerves
magazīnas vai katram
revolverim — trīs
pielādētas rezerves
cilindrus;

vienlaikus nesāt
neierobežotu skaitu ar
pielādētām rezerves
magazīnām, aptverēm vai
cilindriem.

92

Treniņšaušanu ar
šaujamieroci vai lielas
enerģijas pneimatisko
ieroci fiziskā persona veic:

tikai šautuvē, kurai izsniegta
pašvaldības licence;

jebkurā šautuvē (šaušanas
stendā);

jebkurā vietā, kur
nodrošināti šautuves
noteikumi.

93

Fiziskā persona, kas vēlas
pagarināt pašaizsardzības
ieroča glabāšanas vai
nēsāšanas atļaujas
derīguma termiņu:

vismaz mēnesi pirms atļaujas
derīguma termiņa beigām
iesniedz attiecīgu iesniegumu
tajā Valsts policijas
struktūrvienībā, kurā ierocis
reģistrēts;

ne agrāk par trim
mēnešiem un ne vēlāk kā
mēnesi pirms atļaujas
derīguma termiņa beigām
iesniedz attiecīgu
iesniegumu tajā Valsts
policijas struktūrvienībā,
kurā ierocis reģistrēts;

ne vēlāk kā 30 dienu laikā
pēc atļaujas derīguma
termiņa beigām iesniedz
attiecīgu iesniegumu tajā
Valsts policijas
struktūrvienībā, kurā ierocis
reģistrēts.

94

Valsts policijas
struktūrvienība pārskata
sporta ieročiem izsniegtās
ieroča glabāšanas atļaujas

reizi piecos gados;

reizi desmit gados;

pēc nepieciešamības.

95

Šautuvē šaujamieroci vai
lielas enerģijas
pneimatisko ieroci un
munīciju personai izsniedz:

uz treniņšaušanas laiku;

pēc pieprasījuma;

uz šaušanas abonenta
derīguma termiņa laiku.

96

Kas ir atkārtotas darbības
šaujamierocis:

šaujamierocis, kurā pēc katra
šāviena jaunu patronu no
magazīnas vai cilindra ievada
ar roku darbināms mehānisms;

šaujamierocis, kas pēc
katra šāviena pats
uzlādējas jaunam šāvienam
un, ja vienreiz tiek
iedarbināts tā palaišanas
mehānisms, spēj izdarīt
vairākus šāvienus;

šaujamierocis, kas pēc katra
šāviena pats uzlādējas
jaunam šāvienam un, ja
vienreiz tiek iedarbināts tā
palaišanas mehānisms, spēj
izdarīt tikai vienu šāvienu.

97

Lielas enerģijas
pneimatiskais ierocis ir
pneimatiskais ierocis, kura
lādiņa sākumenerģija:

ir lielāka par 12 džouliem;

ir lielāka par 10 džouliem;

ir lielāka par 7,5 džouliem.

98

Garstobra šaujamierocis ir
šaujamierocis, kura stobra
garums pārsniedz:

300 milimetrus vai kura
kopējais garums pārsniedz 720
milimetrus;

300 milimetrus vai kura
kopējais garums pārsniedz
600 milimetrus;

300 milimetrus vai kura
kopējais garums pārsniedz
540 milimetrus.

99

Īsstobra šaujamierocis ir
šaujamierocis, kura stobra
garums nepārsniedz:

300 milimetrus vai kura
kopējais garums nepārsniedz
600 milimetrus;

300 milimetrus vai kura
kopējais garums
nepārsniedz 540
milimetrus;

300 milimetrus vai kura
kopējais garums nepārsniedz
400 milimetrus.

100

Kāda iestāde izsniedz
licenci šautuves darbībai:

Iekšlietu ministrija;

Valsts policija;

attiecīgā pašvaldība.

101

Šautuvē persona var dot
savu ieroci:

citai fiziskai personai, kas
sasniegusi Ieroču aprites
likumā noteikto treniņšaušanas
minimālo vecumu šaušanas
instruktora vai trenera
klātbūtnē;

jebkurai personai, kas
atrodas šautuvē vai
piedalās sporta sacensībās;

jebkurai personai pēc
instruktora vai trenera
atļaujas.

Drošības prasības
šautuvē
1

Kas nodrošina šautuvē
ievērojamo drošības
noteikumu izvietošanu
apmeklētājiem redzamā
vietā:

šaušanas instruktors;

šautuves īpašnieks;

šaušanas treneris.

2

Drošības noteikumi
šautuvē ir saistoši:

visām personām, kas atrodas
šautuvē;

tikai šāvējiem;

tikai ar šaušanu saistītām
personām, kas atrodas
šautuvē.

3

Šaušanas instruktora vai
trenera rīkojumi ir saistoši:

tikai šāvējiem;

tikai šāvējiem un
skatītājiem;

visām personām, kas atrodas
šautuvē.

4

Šautuves īpašnieks šautuvē
nodrošina:

sakaru līdzekļu pieejamību
neatliekamās medicīniskās
palīdzības izsaukšanai;

pirmās palīdzības
aptieciņas pieejamību;

sakaru līdzekļu pieejamību
neatliekamās medicīniskās
palīdzības izsaukšanai un
pirmās palīdzības aptieciņas
pieejamību.

5

Šaušanas instruktoram
nepieciešams:

reģistrēt apmeklētāju
reģistrācijas un instruktāžas
žurnālā personas, kas
ieradušās šautuvē uz
treniņšaušanu, un veic
instruktāžu par drošības
noteikumu ievērošanu
šautuvē;

reģistrēt apmeklētāju
reģistrācijas un
instruktāžas žurnālā
jebkuru personu, kas
ieradās šautuvē, un veikt
tai instruktāžu par drošības
noteikumu ievērošanu
šautuvē;

reģistrēt apmeklētāju
reģistrācijas un instruktāžas
žurnālā tikai tās personas,
kas šautuvē izmantos
šautuves šaujamieročus, un
veikt tām instruktāžu par
drošības noteikumu
ievērošanu šautuvē.

6

Ja persona treniņšaušanā
izmanto šautuves ieroci vai
citai personai reģistrētu
šaujamieroci, šautuves
darbinieks pieprasa
personai:

uzrādīt personu apliecinošu
dokumentu un pārbauda viņas
vecumu, lai pārliecinātos, ka
persona sasniegusi Ieroču
aprites likumā treniņšaušanai
noteikto minimālo vecumu;

uzrādīt personu
apliecinošu dokumentu vai
autovadītāja apliecību un
pārbauda viņas vecumu, lai
pārliecinātos, ka persona
sasniegusi Ieroču aprites
likumā treniņšaušanai
noteikto minimālo
vecumu;

uzrādīt personu apliecinošu
dokumentu vai ieroču
atļauju, lai pārliecinātos, ka
persona sasniegusi Ieroču
aprites likumā treniņšaušanai
noteikto minimālo vecumu.

7

Persona drīkst nodot
šaujamieroci sporta
sacensībās vai šautuvē
apskatei vai izmēģinājuma
treniņšaušanai:

jebkurai personai, kura atrodas
šautuvē;

personai, kurai atļauja
rīkoties ar tāda paša
kalibra ieroci;

sertificētam sacensību
tiesnesim, trenerim vai
instruktoram.

8

Persona var atstāt
šaujamieroču patronas
šautuvē:

bez uzraudzības tikai
gaidīšanas vietā;

cita šāvēja uzraudzībā;

nevar atstāt bez uzraudzības.

9

Ārpus šaušanas līnijas
izņemt ieroci, gatavoties
vingrinājuma izpildei,
tēmēt mērķos vai cita
priekšmeta virzienā:

aizliegt tikai tādā gadījumā, ja
ierocis ir pielādēts;

aizliegt neatkarīgi no tā,
vai ierocis ir pielādēts vai
izlādēts;

atļauts, ja ir saņemta
šaušanas instruktora atļauja.

10

Vērst ieroci pret cilvēku:

aizliegts;

drīkst, ja tas nav pielādēts;

drīkst, ja tas atrodas tālu no
šāvēja.

11

Izpildīt šaušanas
vingrinājumus ar munīciju
aizliegts:

ja nav atbilstošu teorētisko vai
praktisko zināšanu;

ja nav atbilstošu praktisko
zināšanu vai tehniskā
aprīkojuma;

ja nav atbilstošu teorētisko
vai praktisko zināšanu vai
tehniskā aprīkojuma.

12

Personai, kura ir
alkoholisko dzērienu,
narkotisko, psihotropo vai
citu apreibinošo vielu
iespaidā, rīkoties ar ieroci:

aizliegts;

var, ja instruktors ir to
atļāvis;

var tikai sertificēta
instruktora klātbūtnē un
uzraudzībā.

13

Personai, kura ir tādā
veselības stāvoklī, kādā
nevar droši izmantot ieroci
- rīkoties ar ieroci:

aizliegts;

var, ja ir medicīniskā
izziņa;

var tikai sertificēta
instruktora klātbūtnē un
uzraudzībā;

14

Ja pastāv iespēja, ka atklātā
šautuvē laikapstākļi
(aukstums, karstums, vējš,
lietus, sniegs) var traucēt
šaušanu vai padarīt to
nedrošu:

šaušanu uzsākt drīkst;

šaušanu uzsākt nedrīkst;

šaušanu uzsākt drīkst ar
atbilstoša veida munīciju.

15

Persona var atrasties pie
šaušanas līnijas tikai:

pēc grafika uz informācijas
dēļa;

ja ir saņemta attiecīgās
šautuves īpašnieka
komanda;

ja ir saņemta attiecīga
šaušanas instruktora vai
trenera, vai tiesneša
komanda.

16

Šaut pāri šāviņus
aizturošiem šķēršļiem
(piemēram,
aizsargvaļņiem):

ieroča lietotājs izlemj
patstāvīgi;

aizliegts;

atļauts, jo šautuvē aiz šāviņu
aizturošiem šķēršļiem
turpinās bīstamā zona.

17

Ieroci šaušanai pielādē:

atrodoties uz šaušanas līnijas;

atrodoties gaidīšanas vietā;

jebkura vietā šautuvē pēc
saskaņojuma ar šautuves
darbinieku.

18

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, izlādē ieroci;

brīdina par to apkārtējos
un, ievērojot
nepieciešamos drošības
pasākumus, izlādē ieroci;

turpina spiest sprūda mēlīti,
kamēr notiks patronas
aktivācija.

19

Ja pie mērķa vai šaušanas
bīstamajā zonā atrodas
cilvēks, dzīvnieks,
transportlīdzeklis vai
neparedzēts šķērslis:

ieroci aiztikt aizliegts;

tēmēt ar ieroci ir aizliegts;

pielādēt ieroci ir aizliegts.

20

Pēc trenera, tiesneša vai
instruktora komandas
„Stop”:

persona pārtrauc šaušanu
(metamā ieroča izmantošanu),
nekavējoties izlādē, noliek un
nodrošina ieroci;

persona pārtrauc šaušanu;

persona interesējas, kāds ir
iemesls šaušanas
pārtraukšanai.

21

Šāvējs drīkst atstāt
šaušanas līniju:

paņemot šaujamieroci;

kad šaujamierocis ir
izlādēts (patrontelpa
tukša);

tikai tad, kad ierocis ir
izlādēts (patrontelpa tukša,
magazīna vai aptvere ir
atvienota).

22

Doties pie mērķa šāvējs
var:

pēc noteiktas komandas
saņemšanas, izņemot
gadījumu, ja persona veic
treniņšaušanu patstāvīgi un
individuāli un šaušanas līnijā
nav citu personu;

patstāvīgi;

tikai pēc šaušanas sporta
speciālista (instruktora,
trenera, tiesneša) komandas.

23

Ar šaušanas instruktora vai
trenera atļauju patstāvīgi
veikt treniņšaušanu var:

jebkura persona;

persona, kurai ir 1. sporta
klase šaušanā;

persona, kurai ir ieroča
glabāšanas vai nēsāšanas
atļauja.

24

Personas, kas neizdara
treniņšaušanu, bet gaida
savu kārtu ieņemt šaušanas
vietu, drīkst atrasties:

jebkurā vietā šautuvē;

uz šaušanas starta līnijas
šāvējiem blakus;

atpūtas vietā vai atzīmētā
gaidīšanas vietā.

25

Ja parādās apstākli, kas
varētu apdraudēt personas
drošību, persona:

nekavējoties ziņo šaušanas
instruktoram, trenerim vai
sacensību tiesnesim;

neziņo nevienam, bet pati
novērš bīstamības
izraisošu apstākli;

atstāj šaušanas līniju.

26

Persona rīkojas ar ieroci tā,
it kā tas būtu pielādēts un
sagatavots šaušanai:

atrodoties šaušanas līnijā;

ja tas ir pielādēts;

jebkuros apstākļos.

27

Citām personām personai,
kura veic šaušanas
vingrinājumu:

var klusi vērsties pēc viņu
interesējošā jautājuma;

aizliegts novērst uzmanību
vai citādi traucēt;

var pieskarties un tādā veidā
pievērst uzmanību.

28

Treniņšaušanas laikā:

var aiztikt citu šāvēju ieročus,
munīciju vai aprīkojumu;

aizliegts aiztikt citu šāvēju
ieročus, munīciju vai
aprīkojumu;

var aiztikt citu šāvēju
ieročus, munīciju vai
aprīkojumu ar īpašnieka
atļauju.

29

Pielādētu ieroci šautuvē
vērš:

jebkurā virzienā;

uz brīvu no cilvēkiem
zonu;

uz mērķiem.

30

Šaut šautuvē var
atrodoties:

uz šaušanas līnijas;

brīvā no cilvēkiem zonā;

jebkurā vietā šautuvē.

31

Šaušanas sacensību
dalībnieks šaujamieroci var
pārvietot no šaušanas
līnijas:

tikai ar sacensību tiesneša
atļauju;

tikai pēc šaušanas
vingrinājuma izpildes;

tikai ar sporta komandas
vadītāja atļauju.

32

Sacensību organizatora un
sacensību tiesneša rīkojumi
ir saistoši:

visām personām, kuras atrodas
sacensību norises vietā;

tikai šāvējiem;

tikai šāvējiem un
skatītājiem.

33

Šaušanas sacensībās
ieročus izņem no makstīm,
somām, pārvalkiem vai
kastēm:

tikai pēc šāvēja izsaukšanas uz
šaušanas līniju un tikai
šaušanai paredzētās vietās;

šautuves gaidīšanas vietā;

tikai šaušanas līnijā un tikai
šaušanai paredzētās vietās.

34

Rekomendējams auss
aizsarglīdzekļi lietot:

visām personām, kuras
piedalās šaušanā vai atrodas
tuvu šaušanas līnijai;

tikai šāvējiem;

tikai šāvējiem un tiesnešiem.

35

Rekomendējams acs
aizsarglīdzekļus lietot:

tikai šāvējiem;

visām personām, kuras
piedalās šaušanā vai
atrodas tuvu šaušanas
līnijai.

tikai šāvējiem un tiesnešiem.

minimālais sānu vaļņu
augstums ir 2 metri, bet šāviņu
uztvērēja vaļņa minimālais
augstums ir 3 metri;

minimālais sānu vaļņu
augstums ir 2,5 metri, bet
šāviņu uztvērēja vaļņa
minimālais augstums ir 3
metri;

minimālais sānu vaļņu
augstums ir 2 metri, bet
šāviņu uztvērēja vaļņa
minimālais augstums ir 2
metri.

minimālais sānu vaļņu
augstums ir 3 metri, bet šāviņu
uztvērēja vaļņa minimālais
augstums ir 5 metri;

minimālais sānu vaļņu
augstums ir 3 metri, bet
šāviņu uztvērēja vaļņa
minimālais augstums ir 6
metri;

minimālais sānu vaļņu
augstums ir 2,5 metri, bet
šāviņu uztvērēja vaļņa
minimālais augstums ir 3
metri.

Šautuvju uzbūve.
1

2

Atklātās šautuves ar
aizsargvaļņiem, ja šautuvē
izmanto tikai garstobragludstobra šaujamieročus,
bīstamā zona līdz mērķu
līnijai vai mērķu zonai ir
norobežota ar
aizsargvaļņiem, kuru:
Atklātās šautuves ar
aizsargvaļņiem, ja šautuvē
tiek izmantoti garstobravītņstobra šaujamieroči
šaušanas distancē līdz 300
metriem, bīstamā zona līdz
mērķu līnijai, vai mērķu
zonai ir norobežota ar
aizsargvaļņiem, kuru:

Atklātās šautuves ar
aizsargvaļņiem, ja šautuvē
tiek izmantoti garstobravītņstobra šaujamieroči
šaušanas distance ir 300
metri vai vairāk, bīstamā
zona līdz mērķu līnijai vai
mērķu zonai ir norobežota
ar aizsargvaļņiem, kuru:
Atklātās šautuves ar
aizsargvaļņiem, ja šautuvē
tiek izmantoti īsstobravītņstobra šaujamieroči
šaušanas distance līdz 100
metriem, bīstamā zona līdz
mērķu līnijai vai mērķu
zonai ir norobežota ar
aizsargvaļņiem, kuru:
Atklātās šautuves bez
aizsargvaļņiem bīstamās
zonas garumu šaušanai ar
garstobra-vītņstobra
šaujamieroci vai īsstobravītņstobra šaujamieroci:

minimālais sānu vaļņu
augstums ir 6 metri, bet šāviņu
uztvērēja vaļņa minimālais
augstums ir 10 metri;

minimālais sānu vaļņu
augstums ir 3 metri, bet
šāviņu uztvērēja vaļņa
minimālais augstums ir 5
metri;

minimālais sānu vaļņu
augstums ir 2,5 metri, bet
šāviņu uztvērēja vaļņa
minimālais augstums ir 3
metri.

minimālais sānu vaļņu
augstums ir 3 metri, bet šāviņu
uztvērēja vaļņa minimālais
augstums ir 3 metri;

minimālais sānu vaļņu
augstums ir 2,5 metri, bet
šāviņu uztvērēja vaļņa
minimālais augstums ir 3
metri;

minimālais sānu vaļņu
augstums ir 3 metri, bet
šāviņu uztvērēja vaļņa
minimālais augstums ir 5
metri.

aprēķina atbilstoši Ministru
kabineta apstiprinātam
šaušanas bīstamās zonas
šablona paraugam;

aprēķina atbilstoši
Ministru kabineta
apstiprinātam bīstamās
zonas aprēķina
raksturlielumu paraugam,
vadoties pēc šaujamieroča
veida un tā kalibra;

aprēķina atbilstoši Ministru
kabineta apstiprinātam
šaušanas bīstamās zonas
šablona paraugam, kā arī
bīstamās zonas aprēķina
raksturlielumiem, vadoties
pēc šaujamieroča veida un tā
kalibra.

6

Atklātās šautuves bez
aizsargvaļņiem bīstamās
zonas garums šaušanai ar
garstobra-gludstobra
šaujamieroci, izmantojot
lodi, ir:

vismaz 500 metri

vismaz 700 metri

vismaz 300 metri

7

Atklātās šautuves bez
aizsargvaļņiem bīstamās
zonas garums šaušanai pa
lidojošo mērķi ar
garstobra-gludstobra
šaujamieroci, izmantojot
skrotis, kuru diametrs
nepārsniedz 2,5
milimetrus, ir:
Atklātās šautuves ar
aizsargvaļņiem bīstamās
zonas garums šaušanai ar
automātiskās darbības
garstobra-vītņstobra
šaujamieročiem, kuru
kalibrs ir līdz 5,6
milimetriem, ir:
Atklātās šautuves ar
aizsargvaļņiem bīstamās
zonas garums šaušanai ar
automātiskās darbības
garstobra-vītņstobra
šaujamieročiem, kuru
kalibrs ir 5,6 līdz 9
milimetri, ir:
Atklātās šautuves bez
aizsargvaļņiem aiz katra
mērķa ir šāviņu uztvērējs,
kas:

200 metri;

300 metri;

250 metri.

1,5 kilometri;

5 kilometri;

3 kilometri.

1,5 kilometri;

3 kilometri;

5 kilometri.

ir divreiz lielāks nekā mērķis;

ir divreiz lielāks nekā
mērķis, bet ne mazāks kā
10 MOA;

ir ne mazāks kā 10 MOA.

Pusslēgtās šautuves
bīstamajā zonā ierīko:

šāviņu pārtvērēju vai šāviņu
uztvērēju;

tikai šāviņu pārtvērēju;

šāviņu pārtvērēju un šāviņu
uztvērēju.
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Slēgtās šautuves, kurās
paredzēts izmantot
šaujamieročus:

šautuves telpas griestu
augstums ir vismaz 2 metri;

šautuves telpas griestu
augstums ir vismaz 3
metri;

šautuves telpas griestu
augstums ir vismaz 2,5
metri.
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Slēgtās šautuves, kurās
paredzēts izmantot
šaujamieročus,
apgaismojums ir ierīkots
tā, lai:

būtu labi saskatāma visa
šautuves telpa;

būtu labi saskatāma
šaušanas līnija, bīstamā
zona un mērķu līnija vai
mērķu zona;

būtu labi saskatāma šaušanas
līnija un šāviņu uztvērējs.
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Slēgtās šautuves, kurās
paredzēts izmantot
šaujamieročus:

šautuves telpai nav logu;

var būt logi, bet ar
pārklājumu, kas neļauj no
ārpuses redzēt telpas
iekšpusi, un logu
stiklojuma drošības klase
nav zemāka par EN1063
BR3NS;

ja sienā aiz mērķu līnijas vai
mērķu zonas ir logi,
nodrošina šāviņu uztvērēju,
lai apturētu šāviņu.

