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I

ÜLDSÄTTED

1. Kaitseliidu Sakala maleva staabi- ja tagalakeskuse siselasketiiru kasutuseeskiri (edaspidi
eeskiri) määrab kindlaks kinnise lasketiiru (edaspidi lasketiir) üldise kasutamise korra.
2. Kaitseliidu Sakala maleva staabi- ja tagalakeskuse siselasketiir asub Karula tee 1,
Peetrimõisa küla Viljandi vald. Maleva staabi- ja tagalakeskuse I korruse
ruumide
kompleksis. Lasketiiru üldplaan on toodud käesoleva eeskirja lisas 1.
3. Lasketiiru kasutajaks ja haldajaks on Kaitseliidu Sakala malev .
4. Vastutava isiku kontaktandmed:
telefon 717 9233
mobiil 59233/53341449
e-post: valuste@kaitseliit.ee
5. Käesolev eeskiri ning relvade ja laskemoona kasutamise ohutuseeskirjade nõuded on
kohustuslikud täitmiseks kõikidele lasketiiru kasutajatele ja lasketiirus viibivatele isikutele.

II

EESKIRJAS KASUTATAVAD MÕISTED

6. Eeskirjas kasutatakse järgmisi mõisteid:
a) vastutav ülem – Kaitseliidu Sakala maleva pealik;
b) vastutav isik – Sakala maleva pealiku käskkirjaga määratud laskmiste
läbiviimise õigust omav isik. Vastutav isik on lasketiiru haldaja, kes
korraldab tegevust lasketiirus ning nõuab, et kasutajad järgiksid kõiki
kehtivaid õigusakte, eeskirju ja dokumente;
c) laskeharjutuse läbiviija – isik, kes omab laskeharjutuse läbiviimise õigust
ning vastutab toimuva eest vastavalt laskeharjutuse käsule, kaitseväe ja
Kaitseliidu väljaõppe ohutuseeskirjadele (edaspidi ohutuseeskirjad) ning
lasketiiru kasutuseeskirjale;
d) lasketiir – laskmiste sooritamiseks alaliselt kasutatav ohutuseeskirjades
sätestatud nõuetele vastav väljaõppeehitis, kus on võimalik sooritada
laskeharjutusi käsitulirelvadest;
e) tulejoon – on tiirus asuv rajajoon, mille moodustab laskmisel relvade eesmine
serv ja millelt lastakse;
f) laskeala – tulejoone ja kuulipüüdja vaheline ala laskeharjutuste ajal;
g) sihtmärkide ala – lasketiiru ala, kuhu on paigaldatud laskeharjutustel
kasutatavad sihtmärgid;

III

LASKETIIRU KASUTAMINE

7. Lasketiiru kasutamist reguleerivad järgmised dokumendid:
a) riigikogu 13.06.2001. a „Relvaseadus“;
b) kaitseministri 08.01.2011.a. määrus nr 26 „ Kaitseväe ja Kaitseliidu
harjutusväljale ja lasketiirule esitatavad nõuded ja kasutamise kord“;
c) kaitseministri 25. märtsi 2003. a määrus nr 4 „Sõjaväerelvade käitlemise ja
üleandmise ning lahingutehnika väljaveo ja sisseveo kord“;
d) kaitseväe juhataja 11.03.2015 käskkiri nr 68 „ Kaitseväe ja Kaitseliidu
väljaõppe eeskiri“;
e) kaitseväe juhataja 16.03.2010 käskkiri nr 90 ”Kaitseväe ja Kaitseliidu
laskeväljõppe eeskiri” muudetud käskkirjaga 14.03.2014 nr 76
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f) kaitseväe juhataja 24.04.2006 käskkiri nr 109 „Kaitseväe ja Kaitseliidu
väljaõppe üldised ohutuseeskirjad“, muudetud Kaitseväe juhataja
22.09.2006 käskkirjaga nr 252 ja käskkirjaga 13.03.2007.nr 79;
g) Kaitseväe juhataja 26.06.2008. a käskkiri nr 179 „Ohutuseeskirja
kinnitamine“ (Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe üldine ohutuseeskiri
OE 1.7 “Käsitulirelvadest laskmise ohutuseeskiri“);
h) kaitseliidu
ülema
06.06.2013.a.
käskkiri
nr
K-0.2-4/13/110194
”Laskemoonast järelejäänud materjali kokkukogumise ja käitlemise kord
Kaitseliidus. KL ülema käskkirja kehtetuks tunnistamine”
8. Lasketiirus on lubatud laskeharjutusteks kasutada:
a) püstoleid ning revolvreid, mille kaliiber ei ületa 11,43 mm;
b) väiksekaliibrilised tulirelvad, mille ääretule padruni kaliiber ei ületa 5,6 mm;
c) õhkrelvi, mille kaliiber ei ületa 4,5 mm.
d) Täiskaliibrilise vinpüssi või automaadi, mille kesktulepadruni kaliiber ei
ületa 7,62 mm, laskmine on lubatud üksnes erandjuhul ja vastutava
ülema kirjalikul loal (taotlus esitatakse vastutava isiku aadressile).
9. Lasketiiru võib kasutada laskeharjutusteks sport-, sõjaväe-, teenistus- või tsiviilrelvadest.
10. Piirangud lasketiirus:
a) lasketiiru kasutavad isikud tohivad lasketiirus liikuda üksnes läbiviija ja/või
vastutava isiku loal ja tema juhendamise järgi;
b) laskmiste läbiviija peab omama vastavat kehtivat litsentsi/ sertifikaati, mis
lubab tal antud laskeharjutust läbi viia. Vastav kehtiv laskeinstruktori litsents
võib olla välja antud kas Politsei ja Piirivalveameti, Kaitseväe Ühendatud
Õppeasutuste, Kaitseväe Lahingukooli, Kaitseliidu või Laskurliidu poolt. Ilma
kehtiva laskeinstruktori litsentsita/ sertifikaadita on lasketiirus laskmiste
läbiviimine rangelt keelatud. Vastava õiguse puudumisel ja eelneval
kokkuleppel viib laskeharjutusi läbi lasketiiru vastutav isik;
c) laskeharjutuste või võistluste läbiviimise ajal on kõrvalistel isikutel (vaatlejatel)
laskeiirus lubatud viibida ainult Iaskmise läbiviija loal.
d) lasketiirus on keelatud lasta täiskaliibrilisi relvi samal ajal kui toimub
õhkrelvadest laskmine;
e) lasketiirus on keelatud kasutada ühel ja samal ajal rohkem kui ühte tulejoont;
f) lasketiirus on keelatud kasutada trasseerivat- ja lõhkemoona;
g) lasketiirus on keelatud lasta valangutega.
h) lasketiirus on keelatud kasutada imitatsiooni-, lõhke- ja süütevahendeid;
i) lasketiiru ei lubata isikuid, kellel on ilmsed joobe või narkojoobe tunnused.
Alkoholi ja muude uimastavate ainete pruukimine lasketiirus on keelatud;
j) relvaruumi võib siseneda ainult vastutava isiku loal;
k) väljastatud relvi, laskemoona ja inventari on keelatud lasketiirust välja viia ilma
vastutava isiku loata ja laskeharjutusel kasutatavad vahendid (relvad,
laskemoon, inventar jne) tuleb tagastada vastutavale isikule ka siis kui selleks
ei anta vastavat käsku;
l) kaasatoodud relva, laskemoona ja inventari kasutamine tiirus on lubatud peale
vastutava isikuga kooskõlastamist;
m) Lasketiirust väljastatud relvadele tuleb teostada enne tagastamist hooldus;
n) lasketiirus kehtivatest muudest piirangutest saab infot lasketiirus asuvalt
infotahvlilt ja/või vastutavalt isikult;
o) laskeharjutuse käsus kajastamata tegevus tuleb eraldi kooskõlastada
vastutava isikuga. Igasugune kooskõlastamata tegevuse läbiviimine on
keelatud.
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11. Lasketiirus on lubatud laskmine 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m ja 50 m distantsilt.
Lasketiiru igal mahamärgitud tulejoonel on kolm laskekohta ja sihtmärkide alal on kolm
elektroonilist sihtmärkide seadet. (Lisa 1)
12. Lasketiir on alaliselt kasutatav kinnine väljaõppeehitis, milles on lubatud läbi viia järgmisi
tegevusi:
a) laskeharjutusi sport-, sõjaväe-, teenistus- või tsiviilrelvadest;
b) laskevõistlusi
13. Siselasketiiru
võivad
kasutada
Kaitseministeeriumi
valitsemisalas
olevad
valitsusasutused, eeskätt Kaitseväe ja Kaitseliidu struktuuriüksused, samuti
Siseministeeriumi valitsemisalas olevad valitsusasutused. Muud asutused ja eraisikud
võivad siselasketiiru kasutada üksnes vastutava ülema eelneval kirjalikul loal.
14. Lasketiiru kasutavad eelisjärjekorras Kaitseliidu Sakala maleva liikmed.
15. Kaitseliidu Sakala malev teisi struktuuriüksusi/asutusi laskeharjutuste tarbeks ei varusta.
16. Kõik lasketiirus viibivad isikud registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel “ Sakala
maleva staabi- ja tagalakeskuse siselasketiiru kasutamise registreerimisraamatusse”.

IV

LASKETIIRU KASUTAMISE TAOTLEMINE

17. Lasketiirus plaanilise tegevuse läbiviimiseks peab kasutada soovija broneerima hiljemalt
eelneva kuu 10. kuupäevaks järgneva kuu tegevused
e-maili aadressil:
valuste@kaitseliit.ee või esitama kasutamistaotluse sakala@kaitseliit.ee Taotlusvormid
on esitatud: Kaitseväe ja Kaitseliidu taotlusvorm (Lisa 2) ning teiste asutuste ja eraisikute
taotlusvorm (Lisa 3).
a) kui esitatud taotlustest ilmneb kahe või enama üksuse soov samal ajal
lasketiiru kasutada, on esmane lasketiiru kasutamise õigus esimesena
taotluse esitanud või lasketiiru broneerinud üksusel. Eriarvamuste korral on
vastutav isik kohustatud osapooltega ühendust võtma ja lahendama tekkinud
olukorra. Kokkuleppe mittesaavutamisel otsustab kasutuse vastutav ülem;
b) esitatud kasutamistaotluste põhjal koostab vastutav isik lasketiiru kasutamise
kuugraafiku, mis esitatakse kinnitamiseks vastutavale ülemale hiljemalt
eelneva kuu 15. päevaks (kui 15. kuupäev satub nädalavahetusele või
riiklikule pühale, siis sellele eelnevaks reedeks);
d) Siselasketiiru plaanivälise kasutamise taotlus tuleb esitada vastutavale isikule
hiljemalt 10 kalendripäeva enne lasketiiru kasutamise algust e-posti teel.
Laekunud taotluste põhjal tehakse kuugraafikusse muudatus hiljemalt 5
kalendripäeva enne laskeharjutuse algust.
18. Sõjavälise laskeväljaõppe läbiviija on vastavalt ”Kaitseväe ja Kaitseliidu laskeväljaõppe
eeskirja” punktile 13.2. kohustatud koostama enne laskeharjutuse läbiviimist
laskeharjutuse käsu.

19. Laskeharjutuse käsu projekt tuleb esitada lasketiiru vastutavale isikule hiljemalt kaks
tööpäeva enne tegevuse algust e-postiga: valuste@kaitseliit.ee
a) kontrollimise ajal peab vastutav isik jälgima, kas tegevuse planeerimisel on
kinni peetud kõigist kasutuseeskirjas sätestatud nõuetest. Kui ilmneb
puudusi, juhib vastutav isik neile tähelepanu ning need tuleb likvideerida.
Kui puudusi ei ole võimalik likvideerida, laskeharjutusele ei lubata;
b) kui tegevus toimub vahetult pärast nädalavahetust või riigipühi, tuleb
laskeharjutuse käsk esitada kaks päeva enne nädalavahetust või riigipühi;
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20. Kui tegemist ei ole sõjaväelise laskeväljaõppega, tuleb planeeritavaid harjutusi
kirjeldada teiste asutuste ja eraisikute taotlusvormis LISA 3.

V

VASTUTAVA ISIKU ÜLESANDED, ÕIGUSED JA VASTUTUS

21. Vastutav isiku ülesanded:

a) koostab laekunud taotluste põhjal lasketiiru kasutamise kuugraafiku ning
edastab selle kinnitamiseks vastutavale ülemale;
b) kooskõlastab lasketiiru kasutajatega kuugraafiku;
c) kontrollib laskeharjutuse käsu vastavust KV ja KL laskeväljaõppe eeskirjale
ning kasutuseeskirjale ja juhib tähelepanu puudustele;
d) kontrollib käesoleva eeskirja ja tuleohutusnõuete täitmist;
e) kontrollib regulaarselt lasketiiru ohutust, kirjeldab ohutuse riske ja korraldab
nende likvideerimiseks vajalikke töid;
f) teeb ettepanekud vajalike hooldustööde kohta lasketiirus;
g) koostab lasketiiru kasutamisega ja laskemoona kuluga seotud aruanded;
h) paigaldab lasketiiru teadetetahvlitele informatsiooni tegevuse kohta;
i) vajadusel väljastab relvi, laskemoona ja inventari;
j) osaleb lasketreeninguteks vajaliku laskemoona tellimisel koostöös maleva
relvuriga;
k) peab arvestust relvade, laskemoona ja inventari üle;
l) teavitab õnnetusjuhtumist, relvade ja laskemoona väärkasutamisest
vastutavat ülemat;
m) kontrollib “ Sakala maleva staabi- ja tagalakeskuse siselasketiiru kasutamise
registreerimisraamatu” täitmist.
22. Vastutava isiku õigused:
a) võib lasketiiru kasutamise ajutiselt peatada või keelata, kehtestada
piiranguid või nõuda lisanõuete täitmist, kui avastatakse lasketiiru
kasutamist reguleerivate eeskirjade või ohutusnõuete rikkumine ja/või
tegevust takistav asjaolu;
b) teha ettepanekuid käesoleva eeskirja muutmiseks ja lasketiiru kasutamise
paremaks korraldamiseks.
c) vastutaval isikul on õigus laskeharjutust kontrollida ning anda vajadusel
lisateavet piirangute kohta.
23. Lasketiirus tegevuse käigus asetleidnud varalise kahju korral koostab vastutav isik
akti, milles märgitakse ära kahju ulatus, aeg, koht ja tekitaja. Vastutava isiku ja
laskeharjutuse läbiviija allkirjastatud akt esitatakse vastutavale ülemale.

VI

LASKEHARJUTUSE LÄBIVIIJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS

24. Laskmiste läbiviija peab omama vastavat kehtivat litsentsi/ sertifikaati, mis lubab tal
antud laskeharjutust läbi viia. Vastav kehtiv laskeinstruktori litsents võib olla välja antud
kas Politsei ja Piirivalveameti, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste, Kaitseväe
Lahingukooli, Kaitseliidu või Laskurliidu poolt. Ilma kehtiva laskeinstruktori litsentsita/
sertifikaadita on lasketiirus laskmiste läbiviimine rangelt keelatud. Vastava õiguse
puudumisel ja eelneval kokkuleppel viib laskeharjutusi läbi lasketiiru vastutav isik
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25. Laskeharjutuse läbiviija on kohustatud:
a) tutvuma enne laskeharjutust lasketiiru kasutuseeskirja ja juhendiga;
b) järgima ohutuseeskirju ja teisi kohustuslikke õigusakte;
c) nõudma kaitseprillide ja kõrvaklappide kasutamist kõikidel laskeharjutuste
osalejatel;
d) lasketiiru saabumisel ja sealt lahkumisel tegema sissekande “ Kaitseliidu
Sakala maleva staabi- ja tagalakeskuse siselasketiiru kasutamise
registreerimisraamatusse”
e) tutvustama harjutavale allüksusele ”Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe
ohutuseeskirja” ja võtma instrueeritutelt igakordselt allkirja ohutustehnikaga
tutvumise kohta;
f) veenduma enne laskeharjutuse algust, et lasketiiru uks on suletud vältimaks
kõrvaliste isikute ootamatut sattumist lasketiiru ning ukse välimisel küljel on silt
kirjaga „SEIS TIIRULASKMISED”;
g) tutvustama harjutavale allüksusele lasketiiru kasutuseeskirja;
h) kandma laskeharjutusel selgesti eristatavaid tunnuseid (nt helkurvesti, jne.);
i) kontrollima, kas laskjad on eelnevalt saanud laskeharjutustel kasutatavate
relvade käsitsemiseks väljaõppe sellisel tasemel, mis tagab nende ohutu
kasutamise;
j) tutvustama laskeharjutuse läbiviimise korda;
k) tagama kogu lasketiiru kasutamise vältel relvade, laskemoona ja inventari
ohutu ning sihipärase kasutamise;
l) jälgima, et kasutatakse ainult lubatud käsitulirelvi;
m) lasketiirus viibimise ajal täitma kogu allüksusega tuleohutusnõudeid;
n) teavitama vastutavat isikut viivitamatult kõigist lasketiirus toimunud
õnnetusjuhtumitest või muudest juhtumitest;
o) koguma kokku tegevuse käigus tekkinud jäätmed ja ladustama neid selleks
ettenähtud kohas;
p) täitma lasketiiru vasutava isiku korraldusi.

26. Laskeharjutuse läbiviija vastutab:
a) lasketiiru otstarbelise ja ohutu kasutamise eest käesolevas eeskirjas ja
teistes õigusaktides ettenähtud korras;
b) lasketiiru puhtuse, heakorra ja sisustuse heaperemeheliku kasutamise eest.
27. Sissekande tegemisega „ Kaitseliidu Sakala maleva staabi- ja tagalakeskuse
siselasketiiru kasutamise registreerimisraamatusse“ võtab läbiviija vastutuse lasketiiru
inventari, ettenähtud tehniliste vahendite ja heakorra eest. Vastutus lõpeb kui, kasutaja
teeb sissekande „Lasketiiru kasutamise registreerimisraamatusse“ pärast laskeharjutuse
lõpetamist, mida kontrollib vastutav isik.
VII

LASKURI KOHUSTUSED JA VASTUTUS

28. Kui tegemist ei ole sõjaväelise laskeväljaõppega, peavad individuaaltreeningut
tegevad laskurid:
a) omama kehtivat relvakandmisluba;
b) tutvuma enne laskeharjutust lasketiiru kasutuseeskirja ja juhendiga ning
kinni pidama nende nõuetest;
c) järgima ohutuseeskirju ja teisi kohustuslikke õigusakte ja tegema
sissekande ohutustehniliste teadmiste kontrolli raamatusse;
d) Kasutama
individuaalseid
kaitsevahendeid
(kaitseprillid,
kõrvaklapid/tropid);
e) lasketiiru saabumisel ja sealt lahkumisel tegema sissekande “ Kaitseliidu
Sakala maleva staabi- ja tagalakeskuse siselasketiiru kasutamise
registreerimisraamatusse”;
f) veenduma enne laskeharjutuse algust, et lasketiiru uks on suletud vältimaks

7/12

kõrvaliste isikute ootamatut sattumist lasketiiru ning ukse välimisel küljel on silt
kirjaga „SEIS TIIRULASKMISED”;
g) täitma tuleohutuse nõudeid;
h) teavitama vastutavat isikut viivitamatult kõigist lasketiirus toimunud
õnnetusjuhtumitest või muudest juhtumitest;
i) koguma kokku tegevuse käigus tekkinud jäätmed ja ladustama neid selleks
ettenähtud kohas;
j) täitma lasketiiru vasutava isiku korraldusi.

VIII

TEGUTSEMINE ÕNNETUSJUHTUMI KORRAL

29. Õnnetusjuhtumi korral teavitab laskeharjutuste läbiviija telefoni teel nii vastutavat isikut
kui oma üksust ja/või asutust

30. Õnnetusjuhtumi korral koordineerib tegevust vastutav isik.
31. Õnnetusjuhtumi korral antakse kannatanule esmaabi ja vajadusel viiakse ta haiglasse või
kutsutakse kiirabi telefoninumbril 112
32. Esmaabikapp koos vajalike esmaabi vahenditega asub lasketiiru ukse kõrval,
esmaabikapi komplekteerimise eest vastutab vastutav isik.

33. Vastutava isiku nõudmisel peab
õnnetusjuhtumi kohta seletuskirja.

IX

laskeharjutuse

läbiviija

kohe

koostama

TULEOHUTUS

34. Lahtise tule kasutamine lasketiirus on rangelt keelatud.
35. Lasketiirus ja siseruumides suitsetamine on keelatud.
36. Lasketiirus on olemas tulekustutid, mis asuvad lasketiirus selleks määratud ja tähistatud
kohtades.
37. Tulekahju puhkemisel tuleb viivitamatult lõpetada kogu tegevus, informeerida koheselt
vastutavat isikut ning tema juhendamisel asuda tuld kustutama käepäraste vahenditega.
38. Pärast põlengu kustutamist peab põlenguala kontrollima ja veenduma, et tuli ei süttiks
uuesti.
39. Kui olemasolevate tulekustutusvahenditega ei suudeta tuld kustutada siis vastutav isik on
kohustatud teatama tulekahjust telefonil 112.
40.Pügi ladustatakse prügikonteinerisse, mis asub lasketiirus.
41.Muud jäätmed ladustatakse tiirus asuvasse kogunemis kohta.

X

LÕPPSÄTTED
42.Tiirus on nähtavale kohale üles pandud käesolev eeskiri, maja evakuatsiooni plaan,
vastutava isiku nimi ja kontaktid.
43.Käesolevat eeskirja saab muuta Kaitseliidu ülem oma käskkirjaga.
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XI

LISAD
Lisa 1 Sakala maleva staabi- ja tagalakeskuse siselasketiiru skeem
Lisa 2 Sakala maleva staabi- ja tagalakeskuse siselasketiiru kasutamise
taotluse vorm Kaitseväe ja Kaitseliidu üksustele
Lisa 3 Sakala maleva staabi- ja tagalakeskuse siselasketiiru kasutamise
taotluse vorm teistele asutustele ja eraisikutele
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LISA 1

Siselasketiiru skeem

Kuulipüüdja

Sihtmärgiala

Sissepääs
1

2

3

5 m tulejoon;
kolm laskekohta

10 m tulejoon;
kolm laskekohta

15 m tulejoon;
kolm laskekohta
20 m tulejoon;
kolm laskekohta
25 m tulejoon;
kolm laskekohta
Esmaabikapp
30 m tulejoon;
kolm laskekohta
Sissepääs
50 m tulejoon;
kolm laskekohta
Prügikonteinerid
ratastel

Tulekustuti
Lasketiiru vastutava kabinet
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LISA 2

SISELASKETIIRU KASUTAMISE TAOTLUS KAITSEVÄE JA KAITSELIIDU ÜKSUSTELE

AJAVAHEMIK
Päev,
Alguskuu, aasta kellaaeg

Nimi
Auaste
Ametikoht

Lõppkellaaeg

Üksus

Kasutajate
arv

Laskeharjutuse
number

Kasutatavad relvad

Laskeharjutuse
läbiviija
kontaktandmed

Märkused

LISA 3

SISELASKETIIRU KASUTAMISE TAOTLUS TEISTELE ASUTUSTELE JA ERAISIKUTELE
KASUTUSÕIGUST
TAOTLEV ASUTUS VÕI
ERAISIK
KASUTAJATE ARV
AEG
KOHT
KASUTATAVAD
RELVAD
LASKEMOON JA
IMITATSIOONIVAHENDID
HARJUTUSE
KIRJELDUS
KASUTATAVAD
SIHTMÄRGID JA
VÄLJAÕPPEVAHENDID
LASKEHARJUTUSE
LÄBIVIIJA NIMI JA
TELEFONINUMBER

