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Kluba nolikums 

 

1. Dalība klubā un biedra nauda 

1.1. Biedrs iestājoties klubā apņemas regulāri maksāt biedra naudu viņam 

paredzētajā apmērā, pārskaitot to uz kluba kontu līdz mēneša beigām par 

nākamo mēnesi. 

1.2. Valde var izlemt par daļēju vai pilnīgu atbrīvošanu no biedra naudas iemaksām 

uz noteiktu laiku vai esot spēkā noteiktiem apstākļiem, 

1.3. Biedrs var izmantot visas kluba dotās iespējas - treniņu bāzes izmantošanu, 

treneru konsultācijas, instrumentu un aprīkojuma izmantošanu un palīdzību 

inventāra pamatregulēšanā. 

 

2. Treniņu norise 

2.1. Treniņu laikā stingri jāievēro loka šaušanas drošības noteikumi un jāseko, lai tos 

ievērotu arī citi. 

2.2. Bez ierunām jāpakļaujas atbildīgās personas prasībām. 

2.3. Pakalpojumus, ieskaitot trenēšanu un konsultēšanu, drīkst sniegt tikai kluba 

vadības apstiprinātas personas. Biedram nav tiesību piedāvāt jebkādus augstāk 

minētos pakalpojumus citiem kluba biedriem bez kluba vadības atļaujas. 

2.4. Tikai kluba vadība var norīkot atbildīgos par treniņa norisi. 

2.5. Treņina laikā nedrīkts klausīties mūziku austiņās. Vai lietot citas ierīces, kura 

pieklusina apkārtējos trokšņus. 

2.6. Pēc iespējas jāizvairās no mobīlo tārluņu lietošanas. Ja tomēr ir pamatota 

vajadzība lietot mobīlo tārluni, tad skanu maksimāli jāpieklusina 

2.7. Uz treniņu jāierodās laicīgi, ka arī jāpabeidz šaušanu 15 minūtes pirms šautuves 

darba laika beigām 

2.8. Personīgām mantām  un virsapģerbam (maiņas apģerbam) jāatrodās tām 

paredzētā vietā. Kluba valde nenes atbildību (t.sk. materiālu) par ģerbtuves vietā 

atstātā maintām, naudu u.c.Kluba valde nenes atbildību (t.sk. materiālu) par 

kluba telpās starptreniņu laikā atstāto personīgo inventāru, pat, ja tas ir atstāts 

inventāra glabāšanā paredzētā vietā vai telpā 

2.9. Treniņvietu pēc treniņa jāatstāj tīru un kartīgu.  

 

3. Inventārs 

3.1. Kluba biedra pienākums ir pienācīgi un saudzīgi izturēties pret kluba īpašumu un 

inventāru lietot tam paredzētiem mērķiem.  

3.2. Kluba inventāru var lietot tikai pēc saskaņošanas ar kluba vadību. 

3.3. Kluba inventārs pēc lietošanas jānoliek tiem paredzētajā vietā, lokiem jānoņem 

stiegras. 

3.4. Par kluba inventāra bojājumiem nekavējoties jāziņo atbildīgajam kluba pārstāvim, 

ar bojātu inventāru (t.k. bultas) šaut ir aizliegts. 



3.5. Aizliegts bez saskaņošanas telpās izmantot jebkādus citus ieročus, kas nav loki. 

3.6. Instrumenti pēc lietošanas vienmēr ir jānoliek tur, kur tie paņemti. 

3.7. Aizliegts telpās atstāt inventāru, kas nav marķēts ar informāciju par īpašnieku. 

3.8. Inventārs, kas ir atstāts nemarķēts ar īpašnieka informāciju vai ir marķēts un 

atrodas telpās nelietots ilgāk par 3 mēnešiem, kļūst par kluba inventāru. 

3.9. Apģērbs un apavi, kas ilgstoši mētājas bez nosakāma īpašnieka, tiek izmesti. 

3.10. Treniņtelpā aizliegts atstāt pārtikas produktus. 

 

4. Atbildība 

4.1. Par inventāra, telpu, aprīkojuma bojāšanu iestājas materiālā atbildība - tiek 

kompensēts attiecīgais bojājums. 

4.2. Aizliegts treniņu vietā atrasties alkohola un citu apreibinošu vielu ietekmē vai tos 

lietot. Telpās aizliegts smēķēt.  

4.3. Ja ir noticis nelaimes gadījums, loka šāvējam ir pienākums nekavējoties izsaukt 

neatliekamo medicīnisko palīdzību un sniegt pirmo palīdzību, ja viņš ir 

pārliecināts, ka to ir spējīgs izdarīt pareizi, kā arī informēt kluba vadību. 

 


