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VALTU JAHILASKETIIRU SISEKORRAEESKIRI 

 

1. ÜLDSÄTTED 

1.1. Valtu jahilasketiiru (edaspidi lasketiir) sisekorraeeskiri määrab kindlaks 

lasketiiru üldise kasutamise korra. 

1.2. Lasketiiru sisekorra eeskiri lähtub Siseministri 26.02. 2021. a määrusest nr 12 

„Lasketiiru ja laskepaiga ning laskevõistluste ja treeninglaskmise 

ohutusnõuded“. 

1.3. Lasketiir on poolkinnine 50m ja 100m laskealaga lasketiir. 

1.4. Lasketiiru omanik on Valtu Jahimeeste Selts (edaspidi lasketiiru valdaja), 

registrikood 80053097. 

1.5. Lasketiiru aadress on Rapla maakond, Kehtna vald, Saunaküla, Lossitamme, 

79520. 

1.6. Käesolev eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõikidele lasketiiru territooriumil 

viibivatele isikutele. 

2. LASKMISE EEST VASTUTAVAD ISIKUD 

Ees- ja Perenimi Telefoninumber e-posti aadress 

Ülo Treial +372 501 1730 ylo.treial@gmail.com 

Erik Tõntson +372 518 3767 erik.tontson@mail.ee 

Siim Lindmaa +372 5331 6552 siim.lindmaa@outlook.com 

 

2.1. Laskmise eest vastutava isiku kohustused 

2.1.1. Laskmise eest vastutav isik vastutab, et lasketiir vastab seaduses 

sätestatud ohutusnõuetele. 

2.1.2. Annab laskmist läbiviivale isikule taasesitamist võimaldavas vormis loa 

lasketiirus laskmist läbi viia. 

2.1.3. Kui lasketiirus ei ole määratud laskmist läbiviivat isikut, on laskmise 

eest vastutav isik kohustatud viibima laskmise ajal lasketiirus ja täitma 

laskmist läbiviiva isiku kohustusi. 

2.1.4. Lasketiirus juhtunud laskevigastusest teavitab laskmise eest vastutav 

isik Politsei- ja Piirivalveametit. 

3. LASKETIIRU OSADE JA VAHENDITE KIRJELDUS 

3.1. Ohutust tagavad kaitserajatised 

3.1.1. Lasketiirus ohutust tagavad rajatised on märgistatud lasketiiru 

asendiplaanil. 

3.1.2. Lasketiiru ohuala on piiratud 1,5m kõrguse aiaga millel on lukustatavad 

väravad ja nõuetekohased hoiatussildid. 

3.1.3. Laskealad on varustatud kuulisuunajatega. 
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3.1.4. Märkidejoonte taga on 6m kõrgused tagavallid. 

3.1.5. Tagavallide kõrval asuvad külgvallid. 

3.2. Laskemaja 

3.2.1. Laskemajas asuvad laskepesad, laskmisteks ettevalmistamise ja 

pealtvaatajate ala ning kohtunike ja tarvikute ruum. 

3.2.2. Laskemajas on kokku 10 laskepesa. 5 laskepesa 50m laskealal ja 5 

laskepesa 100m laskealal. 

3.2.3. Laskepesade vahel on helisummutid. 

3.2.4. Laskepesadel on kolm eraldi avatavat laskeava luuki. 

3.2.4.1. Püsti laskeasendist laskmisel avatakse vaid ülemine luuk. 

3.2.4.2. Põlvelt laskeasendist laskmisel avatakse vaid keskmine luuk. 

3.2.4.3. Lamades laskeasendist laskmisel avatakse vaid alumine luuk. 

 

3.3. Märkidejoon 

3.3.1. 50m ja 100m laskeala märkidejoonel asub liikuvate sihtmärkide 

mehhanism. 

3.3.2. Märkidejoon on varustatud elektrooniliste sihtmärkidega. 

3.3.3. Elektrooniliste sihtmärkide laskmisel tuleb kasutada vaid täismantel 

kuule. 

3.3.4. Liikuvate sihtmärkide mehhanismi ja elektroonilisi sihtmärke tohib 

kasutada vaid lasketiiru valdaja loal. 

4. LASKETIIRU KASUTAMINE 

4.1. Lasketiirus lubatud tegevused 

4.1.1. Laskeharjutused tsiviil-, sõjaväe- ja teenistusrelvadest. 

4.1.2. Laskevõistlused Rahvusvahelise Laskespordi Föderatsiooni (ISSF) 

reeglite,  Sovellettu Reserviläisammunta / Eesti Reservväelaste 

Laskespordiliit (SRA) reeglite ja tehniliste tingimuste järgi. 

4.1.3. Laskeharjutusi sõjaväe relvadest automaattulega (lühikeste 

valangutega) lastes, mitte kaugemalt, kui 50 meetrit. 

4.1.4. 100m ja 50m laskealal on lubatud lasta väljaspool tulejoont ehk 

tulepositsioon valida laskealal, eeskirjast tulenevalt lubatud relvaliike. 

4.1.5. Viia läbi laskeharjutusi tulirelvadest ja/või tegevusi, kus kasutatakse 

imitatsioonivahendeid või paukpadruneid. 

4.2. Lasketiirus keelatud tegevused 

4.2.1. Lasta sihtmärkidesse sihtimata. 

4.2.2. Jätta järelevalveta relva/relvi ja laskemoona. 

4.2.3. Minna ilma laskmist läbiviiva isiku loata laskealale, väljaarvatud: 

4.2.3.1. pärast tegevuse lõpetamist hülsside ja prügi kokku korjamiseks 3 

meetri kaugusele tulejoonest; 

4.2.3.2. kui on tekkinud laskealal tulekahju või õnnetusjuhtum. 
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4.2.4. Anda üle ilma laskmiste läbiviija või/ja vastutava isiku loata relva/relvi 

või/ja laskemoona laskmiseks luba mitte omavale isikule/isikutele. 

4.2.5. Pruukida alkoholi ja muid uimastavaid aineid. 

4.3. Lasketiirus lubatud relvaliigid ja laskemoon 

4.3.1. Lasketiirus on lubatud lasta kuni 12,7 mm kaliibriga vintraudsest 

tulirelvast ja tsiviilkäibes lubatud sileraudsest tulirelvast. 

4.3.2. Elektroonilistesse sihtmärkidesse on lubatud lasta vaid 

täismantelkuuliga. 

4.4. Lasketiirus keelatud relvaliigid ja laskemoon 

4.4.1. Lasketiirus ei tohi kasutada relvaseaduse § 20 lõike 4 punktides 2–4 ja 

6 nimetatud laskemoona. 

4.5. Lasketiiru kasutamise kord 

4.5.1. Lasketiiru kasutamine toimub kokkuleppel valdajaga. 

4.5.2. Laskmiste läbiviimiseks määrab lasketiiru valdaja või laskmist korraldav 

organisatsioon laskmist läbiviiva isiku taasesitamist võimaldavas vormis. 

4.5.3. Laskmist läbiviival isikul peab olema Eestis väljastatud relvaluba või 

laskeinstruktori, lasketreeneri või laskesportlase litsents, mille on välja 

andnud Eesti laskespordiorganisatsioon või rahvusvaheliselt tunnustatud 

laskespordiorganisatsiooni esindus. 

4.5.4. Punktis 4.5.3. sätestatud nõue ei laiene laskmist läbiviivale isikule, kelle 

on määranud Kaitsevägi, Kaitseliit, avalikku võimu teostav valitsusasutus 

või sisekaitseline rakenduskõrgkool. 

4.5.5. Laskur peab täitma laskmist läbiviiva isiku käsklusi ning teadma ja 

järgima tulirelva ja laskemoona käsitsemise ohutusnõudeid, lasketiirus 

tulirelvadega tegutsemise ohutusreegleid ning sisekorraeeskirja. 

4.5.6. Lasketiirus võib iseseisvalt lasta vaid isik, kes on määratud laskmist 

läbiviivaks isikuks. 

4.5.7. Laskevõistlusest, treening- või õppelaskmisest osavõtja ja laskmise 

juures viibiv isik kinnitavad allkirjaga, et nad järgivad lasketiirus 

sisekorraeeskirja ja ohutusnõudeid. 

4.6. Laskmist läbiviiva isiku kohustused 

4.6.1. Laskmist läbiviiv isik on kohustatud viibima laskmise ajal lasketiirus. Ilma 

laskmist läbiviiva isikuta on laskmine lasketiirus keelatud. 

4.6.2. Laskmist läbiviiv isik võib ohutuse tagamiseks kaasata laskmise 

korraldamisse laskeinstruktoreid, kohtunikke või kontrollijaid. 

4.6.3. Laskmist läbiviiv isik tutvustab laskuritele ja laskmise juures viibijatele 

allkirja vastu lasketiiru ohutusnõudeid ja sisekorra eeskirja ning kontrollib, 

et laskurid ja laskmise juures viibijad täidavad ohutusnõudeid ja lasketiirus 

käitumise reegleid. 
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4.6.4. Laskmist läbiviiv isik tagab laskmise ohutuse ja kontrollib enne laskmise 

alustamist lasketiiru vastavust seaduses loetletud nõuetele ning lasketiiru 

laskeala ja ohuala piirde ja hoiatussiltide paiknemise nõuetekohasust. 

4.6.5. Laskmist läbiviiv isik vastutab, et laskmise ajal täidetaks laskmise ohutus- 

ja muid nõudeid, ning lõpetab laskmise viivitamata või annab käsu 

laskmine lõpetada, kui ilmneb oht. 

4.6.6. Lasketiirus juhtunud laskevigastuse korral tagab laskmist läbiviiv isik, et 

kannatanule korraldatakse kiire meditsiiniabi osutamine ning teavitab 

juhtunust vastutavat isikut. 

4.7. Kõrvaliste isikute omavolilise sisenemise tõkestamine 

4.7.1. Laskeharjutuse läbiviimise ajaks tuleb lukustada lasketiiru perimeetrit 

ümbritseva piirdeaia väravad. 

5. KESKKONNAKAITSE JA TULEOHUTUSE TAGAMISE KORD 

5.1. Keskkonnakaitse ja tuleohutuse nõuete täitmise eest vastutab laskmist 

läbiviiv isik. 

5.2. Pärast laskeharjutuse lõpetamist on laskmisi läbiviiv isik kohustatud 

likvideerima laskmiste ajal tekkinud prügi. 

5.3. Prügi korjatakse kokku ja viiakse selleks ettenähtud prügikonteinerisse või 

võetakse kaasa. Eraldi tuleb sorteerida paber ja papp ning muud 

segaolmejäätmed (keelatud on ladustada ohtlikke jäätmeid). Hülsid 

korjatakse kokku ja ladustatakse selleks ettenähtud konteinerisse või 

võetakse kaasa. 

5.4. Lasketiirus on keelatud suitsetamine ja tule tegemine väljaspool selleks 

ettenähtud kohta. 

5.5. Tulekahju puhkemisel tuleb viivitamatult lõpetada kogu tegevus, informeerida 

häirekeskust ja asuda tuld kustutama käepäraste vahenditega jälgides 

kustutajate ohutust. 

5.6. Tulekustutusvahendid asuvad laskemajas tähistatud kohas. 

5.7. Pärast põlengu kustutamist peab põlenguala kontrollima ja veenduma, et tuli 

ei süttiks uuesti. 

6. ESMAABI ANDMISE KORD 

6.1. Lasketiirus on olemas esmaabivahendid, mis asuvad laskemajas tähistatud 

kohas. 

6.2. Laskevigastuse korral tagab laskmist läbiviiv isik, et kannatanule 

korraldatakse kiire meditsiiniabi osutamine ning teavitab juhtunust vastutavat 

isikut. 
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LISA 1 

LASKETIIRU ASENDIPLAAN 
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LISA 2 

OHUTUSNÕUDED 

1) Tulirelva võib laadida, kui selleks on andnud käskluse laskmist läbiviiv isik või 

kohtunik või spordiala reeglite kohaselt. 

2) Laadimata tulirelva suunamine väljapoole märkideala või ohutut suunda on lubatud 

üksnes ohutusalas. 

3) Kui laskealas viibivad inimesed, on laskeseeriate vaheajal keelatud tulirelva 

laadida. 

4) Laskmist võib alustada pärast laskmist läbiviiva isiku käsklust või spordiala reeglite 

kohaselt. 

5) Laskmine tuleb lõpetada või katkestada pärast laskmist läbiviiva isiku, kohtuniku 

või kontrollija sellekohast käsklust. 

6) Pärast viimase lasu sooritamist või laskmist läbiviiva isiku, kohtuniku või kontrollija 

käsklust peab laskur tulirelva tühjaks laadima. 

7) Laskmisega mitteseotud objekti ilmumisel laskealale või muu ohu korral peab 

laskmist läbiviiv isik, kohtunik või kontrollija, kes ohtu esimesena märkab, 

viivitamata andma laskurile käskluse laskmine katkestada. Kui ohtu märkab 

esimesena laskur, katkestab ta laskmise viivitamata. 

8) Kui lasketiirus või selle ümbruses ilmneb laskmise ajal laskmisest põhjustatud oht, 

tuleb laskmine viivitamata lõpetada, kuni on ära langenud ohtu põhjustavad 

tingimused. 

9) Ajal, mil laskmist ei toimu, peab lasketiiru või alal olev tulirelv olema kas tühjaks 

laetud, lahti murtud, kaitseriivistatud, lahtise lukuga, tühja padrunipesaga või peab 

selle padrunipesas asuma turvalipp. 

10) Lasketiirus võib tulirelva hooldada ainult selleks kohandatud ruumis või kohas, 

järgides lasketiiru reegleid ja laskmist läbiviiva isiku või kohtuniku korraldusi. 

11) Tulirelva ja laskemoona ei või jätta valveta. 

12) Võistluse või treeningu ajal vastutab tulirelva ja laskemoona eest laskur. 

13) Kohtuniku korralduse kohaselt võib laskur jätta tulirelva võistluse või treeningu ajal 

treeneri või laskmist läbiviiva isiku vahetu valve alla vastutavale hoiule. 

14) Harjutused, mille ajal laskemoona ei kasutata ja tulirelva ei laeta, võivad toimuda 

üksnes tulejoonel, ohutusalas või kohas, mis on selleks ette nähtud. Harjutuste 

läbiviimisel peab järgima lasketiiru reegleid ja laskmist läbiviiva isiku või kohtuniku 

korraldusi. 
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LISA 3 

SISEKORRAEESKIRJA JA OHUTUSNÕUETEGA TUTVUMISE BLANKETT 

Laskmise aeg:  
 

 
 

 

 kuupäev  algus  lõpp 

Laskmise eest vastutav isik: 
 

Laskmist läbiviiv isik: 
 

Olen teadlik enda tervislikust seisundist ja vastutan oma tervisliku seisundi ja korraliku 

käitumise eest. Olen teadlik lasketiirus kehtivatest ohutusnõuetest ja olen tutvunud 

lasketiirutiiru sisekorraeeskirjaga. Sellega olen võtnud kohustuse täita ohutusnõudeid 

ning ohutuseekirju. 

Nr. Ees- ja perekonnanimi (isikukood) Allkiri 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


