Valsts robežsardzes koledžas
Profesionālās un taktiskās apmācības centra mācību poligona „Janapole”
izmantošanas nosacījumi
I. Vispārīgie nosacījumi
1. Nosacījumi izdoti ar mērķi:
1.1. nodrošināt Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk – Koledža) Profesionālās un
taktiskās apmācības centra mācību poligona „Janapole” (turpmāk – Poligons)
sekmīgu darbību un izmantošanas kārtību, atbilstoši normatīvo aktu, kā arī Valsts
robežsardzes un Koledžas iekšējo normatīvo aktu prasībām;
1.2. veicināt racionālu un drošu Poligona izmantošanu apmācību procesa, vadot
nodarbības diennakts gaišajā un tumšajā laikā, un sacensību īstenošanā;
1.3. sniegt Poligona apmeklētājiem informāciju par Poligonu un tā materiāltehnisko bāzi,
kā arī, drošības nolūkos, informēt par speciālajiem Poligona izmantošanas drošības
noteikumiem.
2. Poligonu izmanto:
2.1. Valsts robežsardzes, Koledžas personāls, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu
amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, kā arī citu valsts pārvaldes
institūciju amatpersonas un darbinieki;
2.2. privātpersonas, pamatojoties uz noslēgtajām starpresoru vienošanām, pakalpojuma
līgumiem, kas noslēgti atbilstoši Ministru kabineta 02.07.2019. noteikumos Nr.287
„Valsts robežsardzes koledžas maksas pakalpojumu cenrādis” minētajam (turpmāk
– Apmeklētāji).
3. Poligona izmantošanas mērķis:
3.1. mācību process;
3.2. sacensības;
3.3. treniņnodarbības;
3.4. militārā apmācība;
3.5. popularizēšanas pasākumi;
3.6. maksas pakalpojumi.
4. Poligona apmeklējuma un izmantošanas laiks tiek saskaņots ar Koledžas direktoru vai
Koledžas direktora vietnieku (dienesta organizācijas jautājumos). Svētku dienās Poligons
nestrādā.
5. Koledža, saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības prasībām, veic personas datu
apstrādi, veicot videonovērošanu Koledžas teritorijā un ēkās, noziedzīgu nodarījumu
novēršanai vai atklāšanai saistībā ar Koledžas īpašuma aizsardzību un personu vitāli
svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības aizsardzībai. Pārzinis – Valsts
robežsardzes koledža, Zavoloko 8, LV 4601, kontaktinformācija- vrk.das@rs.gov.lv.
6. Apmeklētāji ir personīgi atbildīgi par:
6.1. personiskajām mantām un materiālajām vērtībām Poligona izmantošanas laikā, kā
arī Poligona teritorijā atstātajiem transportlīdzekļiem;
6.2. savu veselības stāvokli;
6.3. šo nosacījumu un vispārējo drošības noteikumu prasību ievērošanu.
7. Par higiēnisko, vispārpieņemto ētisko normu pārkāpumiem vai Poligona izmantošanas
nosacījumu neievērošanu Koledžas Profesionālās un taktiskās apmācības centra
priekšniekam, vecākajam inspektoram un inspektoram (turpmāk – Poligona darbinieks) ir
tiesības izraidīt Apmeklētāju no Poligona telpām un teritorijas. Apmeklētāju, kurš izdarījis
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pārkāpumu un veicis apmaksu par Poligona izmantošanu, izraida, neveicot kompensāciju
par apmaksāto pakalpojumu.
8. Apmeklētājiem (grupas vadītājam, sacensību organizatoram vai galvenajam tiesnesim) par
iepazīšanos ar šiem nosacījumiem jāparakstās „Mācību poligona Janapole apmeklētāju
reģistrācijas žurnālā”.
9. Poligonā aizliegts ienest, lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, psihotropās vai citas atrastas
apreibinošās vielas, kā arī glabāt šādas vielas vai šķidrumus, to iepakojumus.
10. Esot Poligonā, atbildību par nepilngadīgām personām pilnībā uzņemas vecāki vai
likumiskie pārstāvji. Vecāks vai likumiskais pārstāvis uzņemas pilnu atbildību par
līdzpaņemto nepilngadīgo personu Poligona apmeklēšanas un izmantošanas laikā.
11. Fotografēšana vai filmēšana ir atļauta, saskaņojot to ar Poligona darbinieku.
II. Vispārēja informācija
12. Poligons atrodas Rēzeknes novada Čornajas pagasta Mācību poligons „Janapole”, LV–
4617.
13. Kopējā Poligona zemes platība sastāda 55,93 ha, ko veido mācību bāze – 4,3 ha (kadastra
Nr. 78460020045) un 51,63 ha: mežs – 44,37 ha; lauku izmantojamā zeme – 2,11 ha;
ūdens objekta zeme – 0,33 ha; zeme zem ceļiem – 0,24 ha un pārejās zemes – 4,58 ha
(kadastra Nr. 78460020068).
14. Poligona teritorija dabā ir iezīmēta ar robežzīmēm, kas imitē valsts robežu ar četrām
kaimiņvalstīm. Poligona meža ceļu sākumā, iebraucot teritorijā, ir uzstādītas norādes, kas
informē, ka nepiederošām personām poligona teritorijā atrasties ir aizliegts. Papildus aiz
poligona šautuves pieejošo meža ceļu sākumā ir uzstādītas informatīvas
norādes:„Uzmanību! Notiek šaušana!”
15. Poligona objekti ietver:
15.1. 3.kategorijas atklātā tipa šautuvi ar vadības ēku (turpmāk - šautuve):
15.1.1. ugunslīnijas un šaušanas administrācijas ēkas;
15.1.2. šaušanas laukumu;
15.1.3. mācību vietas tēmēšanas treniņiem;
15.2. mācību robežapsardzības iecirkni 3,35 km garumā (mācību robeža);
15.3. novērošanas torni (32m augstumā);
15.4. robežpārejas mācību punktu;
15.5. palīgēku;
15.6. slēpošanas trasi (kvadriciklu un sniega motociklu trasi), viena kilometra garumā;
15.7. un citus (autostāvvietu, ugunskura, suņu sprostu un smēķēšanai paredzētu vietu).
III. Poligona teritorijas izmantošanas vispārējie drošības noteikumi
16. Apmeklētājiem, izmantojot Poligonu:
16.1. visā tā teritorijā, tajā skaitā mežā, ievērot ugunsdrošības noteikumus, kā arī
uzturoties mežā, ievērot noteikto ugunsnedrošā perioda noteiktos ierobežojumus,
nodrošināt pienākumu un prasību ievērošanu;
16.2. ugunskuru kurināt Poligonā atļauts ar Poligona darbinieka atļauju noteiktajā vietā ;
16.3. Poligona teritorijā aizliegts smēķēt, izņemot tam paredzētajā vietā, ievērojot
ugunsdrošības noteikumus ;
16.4. aizliegts bojāt vai citādi postīt Poligona teritorijā augošos kokus, cirst kokus un krūmus, kā
arī piesārņot mežu ar atkritumiem;
16.5. ievērot ceļu satiksmes noteikumus, pārvietojoties ar transportlīdzekļiem;
16.6. peldēšanās ūdenskrātuvē ir atļauta tikai ar nodarbību vadītāja vai Poligona darbinieka
piekrišanu;
16.7. pēc apmācību nodarbībām vai treniņnodarbībām, kā arī citiem pasākumiem norises vietu
sakārtot un atstāt kārtībā – atkritumus ievietot atkritumu konteineros;
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16.8. Poligona teritorijā, mācību procesa norises nodrošināšanai, Apmeklētājiem (izņemot
maksas pakalpojumu ņēmējiem) ir iespēja organizēt apmācības procesu, izmantojot
salūtmunīciju, signāla un apgaismošanas līdzekļus, sprāgstpaketes un dūmu paketes,
ievērojot Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības
noteikumi” un „Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās un taktiskās apmācības
centra mācību poligona „Janapole” ugunsdrošības instrukcijas Nr.4 (22.08.2017.)”
prasības.
IV. Šautuves izmantošanas nosacījumi
17. Praktiskās šaušanas nodarbības vai treniņšaušanu, kā arī dažāda līmeņa sacensību norisi
šaušanā, izmantojot kaujas munīciju, atļauts organizēt tikai šautuvē.
18. Praktiskās šaušanas vingrinājumu izpildes laikā ir strikti jāievēro noteiktās šautuves
laukuma robežas, šaušanas vingrinājumu izpildi paredzot tikai šautuves robežās .
19. Šautuvē atļauts veikt šaušanu, izmantojot Ieroču aprites likumā noteiktos A (izņemot
granātšāvējus, granātmetējus), B vai C kategorijas vītņstobru šaujamieročus, kā arī D
kategorijas ieročus.
20. Pirms izmantot šautuvi, Apmeklētājam (nodarbību laikā to nodrošina nodarbību vadītājs,
sacensībās – galvenais tiesnesis) jāiepazīstas ar Poligona izmantošanas nosacījumiem un
šaušanas drošības noteikumiem (šautuves drošības prasību apraksts izvietots šautuvē
(6.pielikums), kā arī jāparakstās „Mācību poligona Janapole apmeklētāju reģistrācijas
žurnālā” vai „Šautuves mācību un treniņu reģistrācijas žurnālā”, ar to apliecinot personīgo
atbildību par šo nosacījumu ievērošanu
21. Apmeklētājiem, kuri vēlas izmantot šautuvi, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un
ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļauja, bet Valsts robežsardzes, Valsts policijas un
Nacionālo bruņoto spēku struktūrvienību amatpersonām – dienesta apliecība, pretējā
gadījumā pakalpojums netiek sniegts.
22. Saskaņā ar Ieroču aprites likumā noteikto par treniņšaušanas nodarbību un šaušanas sporta
sacensību vispārējo drošības noteikumu ievērošanu konkrētā šāvēja vai šāvēju grupas
treniņos ir atbildīgs treneris vai šaušanas instruktors, kurš vada treniņu. Par konkrētām
darbībām ar ieroci treniņos un sacensībās ir atbildīgs ieroča lietotājs. Šaušanas sporta
sacensību laikā par dalībnieku, skatītāju un citu personu drošību, kā arī par medicīniskās
palīdzības nodrošināšanu ir atbildīgs sacensību organizators un normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas sertificēts sacensību galvenais tiesnesis.
23. Katrs Apmeklētājs personīgi ir atbildīgs par dzirdes un redzes aizsardzības līdzekļu
lietošanu šautuvē.
24. Šautuvē aizliegts izmantot ieroci, kā arī uzturēties Apmeklētājiem, kuri ir alkohola,
narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Minētajiem
Apmeklētājiem aizliegts izsniegt ieročus un munīciju.
25. Ja Poligona darbiniekam ir pamats uzskatīt, ka Apmeklētājs atrodas alkoholisko dzērienu,
narkotisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā vai tādā stāvoklī, kad nevar droši izmantot
ieroci, viņam ir tiesības izraidīt Apmeklētāju no šautuves.

V. Novērošanas torņa apmeklēšanas nosacījumi
26. Ekspluatējot novērošanas torni, Poligona darbinieks veic Apmeklētāju iepazīstināšanu ar
novērošanas torņa apmeklēšanas nosacījumu prasībām.
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27. Uzsākot darbu novērošanas tornī, vizuāli pārbaudīt novērošanas torņa tehnisko stāvokli.
28. Novērošanas torņa ekspluatācijas laikā strikti ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības
prasības.
29. Novērošanas tornī aizliegts vienlaikus atrasties vairāk kā pieciem Apmeklētājiem un vienā
kāpņu posmā vairāk par vienu Apmeklētāju.
30. Apmeklētājam beidzot darbu, sakārtot savu darba vietu un nokāpt no novērošanas torņa ar
seju pret kāpnēm, turoties ar rokām pie margām.
VI. Telpu apmeklēšanas nosacījumi
31. Apmeklējot Poligona telpas, ievērot Poligona darbinieka norādījumus, šos nosacījumus,
darba drošības noteikumus, ugunsdrošības noteikumus, elektroietaišu lietošanas
noteikumus, kā arī sanitārās un higiēnas prasības.
32. Poligona telpas pēc to izmantošanas atstāt kārtībā.
33. Neparedzētu, ārkārtas apstākļu dēļ (piem., bojājumi inženiertīklos, pārtraukumi
elektroenerģijas piegādē u.c), Poligona darbinieks ir tiesīgs pārtraukt visu vai daļu
pakalpojumu nodrošināšanu Apmeklētājiem.
VII. Apmeklētāju rīcība ārkārtas situācijās
34. Apmeklētājiem nekavējoties jāziņo Poligona darbiniekam par šādām ārkārtas situācijām:
34.1. ugunsgrēks;
34.2. ūdens noplūde;
34.3. elektroinstalācijas bojājumi;
34.4. nelaimes gadījumi.
35. Jebkurā ārkārtas situācijā sekot Poligona darbinieka norādījumiem.
36. Koledža neuzņemas atbildību par negadījumiem, kas radušies šo nosacījumu
neievērošanas gadījumā.

Valsts robežsardzes koledžas
Profesionālās un taktiskās apmācības centra priekšnieks
majors R.Boiko

