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I

ÜLDSÄTTED

1. Koigi laskepaiga kasutuseeskiri (edaspidi eeskiri) määrab kindlaks avatud laskepaiga
(edaspidi laksepaik) üldise kasutamise korra.
2. Laksepaik asub Eesti Vabariigile kuuluval kinnistul aadressiga Kareda dolomiidikarjäär,
Koigi vald Järvamaa.
4. MTÜ Koeru LSK vastutav isik ja kontaktandmed:
a) Endrik Kull, Eesti Laskurliidu instruktori litsents nr 617, Eesti Praktikal-laskmise
Ühingu instruktori litsent nr LSI2293; GSM: 53 439 674; e-post: endrik@koeru.eu
5. Käesolev eeskiri ning relva ja laskemoona kasutamise ohutuseeskirjade nõuded on
kohustuslikud täitmiseks kõikidele laskepaiga kasutajatele ja laskepaigas viibivatele isikutele.

II

EESKIRJAS KASUTATAVAD MÕISTED

6. Eeskirjas kasutatakse järgmisi mõisteid:
a) vastutav isik – Vastutav isik on laskepaiga haldaja ja laskeürituste
läbiviija, kes korraldab tegevust laskepaigas ning nõuab, et kasutajad
järgiksid kõiki kehtivaid õigusakte, eeskirju ja dokumente;
b) laskeürituse läbiviija – isik (instruktor, kohtunik, vastutav isik), kes omab
laskeürituse läbiviimise õigust ning vastutab toimuva eest vastavalt
lakseürituse
ja
laskeharjutuste
ohutuseeskirjadele
(edaspidi
ohutuseeskirjad) ning laskepaiga kasutuseeskirjale. Laskmise läbiviijaks on
ka isik, kes sooritab individuaalset treeninglaskmist vastavalt käesoleva
eeskirja punkti 10.d alusel;
c) laskepaik – laskmiste sooritamiseks kasutatav ohutuseeskirjades sätestatud
nõuetele vastav rajatis või selle osa, kus on võimalik läbi viia laskeüritusi
käsitulirelvadest;
d) tulejoon – on laskepaigas asuv rajajoon, mille moodustab laskmisel relvade
eesmine serv ja millelt lastakse;
e) laskeala – tulejoone ja kuulipüüdja vaheline ala laskeharjutuste ajal;
f) sihtmärkide ala – laskepaiga ala, mille kindlaksmääratud distantsile on
paigaldatud laskeharjutustel kasutatavad sihtmärgid;
g) kuulipüüdja – kaitserajatis, mis püüab ja takistab tulejoonelt tulistatud kuulide
rikošetteerumist;
h) kaitserajatised – laskepaiga rajatised, mis tagavad laskjate ja laskeharjutuste
läbiviijate ohutuse ning minimaliseerivad kuulide rikošetiohtu.

III

LASKEPAIGA KASUTAMINE

7. Laskepaiga kasutamist reguleerivad järgmised dokumendid:
a) Riigikogu poolt 13.06.2001 a. vastu võetud „Relvaseadus“;
b) Siseministri poolt 25.03.2002 a vastu võetud määrus nr 56 ” Laskepaiku ja
laskepaiga ning laskevõistluse ja treeninglaskmise ohutusnõuded“
c) Rahvusvahelise Laskespordi Föderatsiooni eeskiri (ISSF reeglid);
d) Rahvisvahelise Practical-laskmise Konföderatsiooni eeskirjad (IPSC reeglid);
e) OÜ Väo Paas ja MTÜ Koeru LSK vahel sõlmitud rendileping.
8. Laskepaigas on lubatud kasutada kõiki sport-, sõjaväe-, teenistus- või tsiviilrelvi, va
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eriohtlikkusega tulirelvad.
9. Laskepaiga kasutamiseks tuleb esitada taoltus vähemalt 10 päeva enne üritust kirjalikult
e-postile: koerulsk@koeru.eu
10. Piirangud laskepaigas:
a) kõik laskepaigas viibivad isikud registreeritakse laskepaiga kasutamise
registreerimisraamatusse”;
b) laskepaika kasutavad isikud tohivad laskepaigas liikuda üksnes läbiviija ja/või
vastutava isiku loal ja tema juhendamise järgi;
c) laskmiste läbiviija peab omama vastavat kehtivat litsentsi, mis lubab tal antud
laskeharjutust läbi viia. Vastav kehtiv laskeinstruktori litsents võib olla välja
antud Eesti Laskurliidu, Eesti Jahispordi Liidu või Eesti Practical-laskmise
Ühingu poolt. Ilma kehtiva laskeinstruktori litsentsita on laskepaigas laskmiste
läbiviimine rangelt keelatud;
d) individuaaltreeningut võivad vastutava isiku nõusolekul teostada MTÜ Koeru
LSK liikmed, laskesportlase litsentsi, laskevõistlusteks ettevalmistavad või
relvakandmisluba omavad isikud;
e) laskepaigas on keelatud lasta valanguid;
f) laskepaigas on keelatud kasutada ühel ja samal ajal rohkem kui ühte tulejoont,
va juhul kui harjutus seda nõuab;
g) laskepaigas on keelatud lasta liikumiselt, va juhul kui harjutus seda võimaldab;
h) laskepaigas on keelatud kasutada trasseerivat- ja lõhkemoona;
i) laskepaigas on keelatud kasutada eriohtlikkusega tulirelvi;
j) laskepaigas on keelatud kasutada imitatsiooni-, lõhke- ja süütevahendeid;
k) laskealale ei lubata isikuid, kellel on ilmsed joobe või narkojoobe tunnused.
l) kaasa toodud relva, laskemoona ja inventari kasutamine laskepaigas on
lubatud peale nende üle vaatamist vastutava isiku poolt;
m) laskepaigas kehtivatest muudest piirangutest saab infot laskepaiga vastutavalt
isikult;
n) laskeharjutuse käsus kajastamata tegevus tuleb eraldi kooskõlastada
vastutava isikuga. Igasugune kooskõlastamata tegevuse läbiviimine on
keelatud.
11. Ohutusnõuded lakseharjutuste ja võistluste läbiviimisel:
a) Laskevõistlusest, treening- või õppelaskmisest osavõtja (edaspidi laskur) peab
teadma ja täitma laskmist läbiviiva isiku (treener, kohtunik, laskeinstruktor)
poolt antavaid käsklusi ning relva ja laskemoona käsitsemise ohutusnõudeid.
b) Laskuril on lubatud kasutada ainult korras olevat relva vältimaks juhuslike
laskude tekkimist.
c) Relva (ka laadimata) suunamine ohutusnurkadest väljapoole ning
märgiraamide, numbrite, lippude, trosside, aparatuuri ning muu taolise
laskmine on keelatud.
d) Relva võib laadida ainult laskejoonel ning pärast laskmist läbiviiva isiku poolt
antud korraldust.
e) Laskmist võib alustada pärast laskmist läbiviiva isiku vastavat käsklust.
f) Laskmine tuleb koheselt lõpetada (katkestada) pärast laskmist läbiviiva isiku
käsklusi «STOPP».
g) Pärast viimase lasu sooritamist või käsklusi «STOPP», «RELVAD TÜHJAKS
LAADIDA!», «UNLOAD AND SHOW CLEAR!» peab laskur relva viivitamatult
tühjaks laadima, avama relva luku ning esitama, kohalt lahkumata, relva
kontrollimiseks laskmist läbiviivale isikule, instruktorile või kohtunikule.
h) Inimese või looma ilmumisel laskealasse või muu ohu korral peab laskmist
läbiviiv isik või laskur, kes esimesena ohtu märkab, viivitamatult katkestama
laskmise, andes laskuritele käsklusega «STOPP», millele järgnevad laskmist
läbiviiva isiku vastavad korraldused relva tühjaks laadimiseks.
i) Ajal mil laskmist ei toimu, peab laskejoonel olev relv olema tühjaks laetud,
kaitseriivis või lukk lahti või muul moel tehtud ohutuks, mis on kooskõlas
vastava laskedistsipliiniga.
j) Väljaspool tulejoont tuleb relva hoida ümbrises (kabuuris, vutlaris, relvakastis)
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või panna relv relvakappi, püramiidi või relvaalusele.
k) Laskepaigas võib relva hooldada ainult selleks kohandatud ruumis või kohas.
l) Lasketreening ilma laskemoona kasutamata võib toimuda ainult laskejoonel
või selleks ettenähtud kohas.
12. Relva ja laskemoona ei või jätta järelevalveta. Võistluse või treeningu ajal, välja arvatud
juhul, kui relv ja laskemoon asuvad relvakapis, vastutab relva ja laskemoona eest relva
valdaja (laskur, kellele relv on väljastatud).
13. Käesoleva eeskirja punktis 11 toodud nõuete rikkumise tagajärjel tekkinud kahjude eest
vastutab laskur.
14. Laskepaik on laskmiseks kasutatav avatud rajatis, milles on lubatud läbi viia järgmisi
tegevusi:
a) laskeharjutusi sport-, sõjaväe-, teenistus- või tsiviilrelvadest;
b) Rahvusvahelise Laskespordi Föderatsiooni reeglite ja tehniliste tingimuste järgi
laskeüritusi (ISSF reeglid);
c) Rahvusvahelise Practical-laskmise Konföderatsiooni reeglitele vastavaid
laskeüritusi (IPSC reeglid).
15. Laskepaika on lubatud kasutada karjääri haldaja/kaevandaja loal.
16. Kinnistut kasutavad eelisjärjekorras haldaja/kaevandaja ja seejärel MTÜ Koeru LSK
liikmed.

IV

VASTUTAVA ISIKU ÜLESANDED, ÕIGUSED JA VASTUTUS

17. Vastutava isiku ülesanded:
a) kontrollib käesoleva eeskirja ja tuleohutusnõuete täitmist;
b) kontrollib regulaarselt laskepaiga ohutust, kirjeldab ohutuse riske ja
korraldab nende likvideerimiseks vajalikke töid;
c) teeb ettepanekud vajalike hooldustööde kohta laskepaigas;
d) vajadusel väljastab relvi, laskemoona ja inventari;
e) osaleb lasketreeninguteks vajaliku laskemoona tellimisel koostöös
laskespordiklubiga;
f) peab arvestust relvade, laskemoona ja inventari üle;
g) teavitab õnnetusjuhtumist, relvade ja laskemoona väärkasutamisest;
h) laskepaigas peab olema tagatud kontroll sisenejate ja väljujate üle.

18. Vastutava isiku õigused:
a) võib laskepaiga kasutamise ajutiselt peatada või keelata, kehtestada
piiranguid või nõuda lisanõuete täitmist, kui avastatakse laskepaiga
kasutamist reguleerivate eeskirjade või ohutusnõuete rikkumine ja/või
tegevust takistav asjaolu;
b) teha ettepanekuid käesoleva eeskirja muutmiseks ja laskepaiga
kasutamise paremaks korraldamiseks.
19. Laskepaigas tegevuse käigus aset leidnud varalise kahju korral koostab vastutav isik
akti, milles märgitakse ära kahju ulatus, aeg, koht ja tekitaja. Vastutava isiku ja
laskeharjutuse läbiviija allkirjastatud akt esitatakse vajadusel MTÜ Koeru LSK
juhatusele.

V

LASKEHARJUTUSE LÄBIVIIJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS

20. Laskeharjutuse

läbiviija

on
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kohustatud:

a) tutvuma enne laskeharjutust laskepaiku kasutuseeskirja ja juhendiga;
b) järgima ohutuseeskirju ja teisi kohustuslikke õigusakte;
c) nõudma kaitseprillide ja kõrvaklappide kasutamist kõikidel laskeharjutuste
osalejatel;
d) laskepaika saabumisel tegema sissekande laskepaiga kasutamise
registreerimisraamatusse, tutvustama harjutavatele isikutele ohutuseeskirja ja
võtma instrueeritutelt allkirja ohutustehnikaga tutvumise kohta (vt. LISA 2);
e) veenduma enne laskeharjutuse algust, et laskepaga kasutamine on ohutu, et
laskealal ei viibiks kõrvalisi isikuid ega loomi;
f) kontrollima, kas laskurid omavad vastavat relvaluba või on eelnevalt saanud
laskeharjutustel kasutatavate relvade käsitsemiseks väljaõppe sellisel
tasemel, mis tagab nende ohutu kasutamise;
g) tutvustama laskeharjutuse läbiviimise korda;
h) tagama kogu laskepaiga kasutamise vältel relvade, laskemoona ja inventari
ohutu ning sihipärase kasutamise;
i) jälgima, et kasutatakse ainult lubatud käsitulirelvi;
j) laskepaigas viibimise ajal täitma tuleohutusnõudeid;
k) teavitama vastutavat isikut viivitamatult kõigist laskepaigas toimunud
õnnetusjuhtumitest või muudest juhtumitest;
l) koguma kokku tegevuse käigus tekkinud jäätmed ja ladustama neid selleks
ettenähtud kohas;
m) täitma laskepaiga vastutava isiku korraldusi.
21. Laskeharjutuse läbiviija vastutab:
a) laskepaiga otstarbelise ja ohutu kasutamise eest käesolevas eeskirjas ja
teistes õigusaktides ettenähtud korras;
b) laskepaiga puhtuse, heakorra ja sisustuse heaperemeheliku kasutamise eest.
22. Sissekande tegemisega laskepaiga kasutamise registreerimisraamatusse võtab läbiviija
vastutuse laskepaiga inventari, ettenähtud tehniliste vahendite ja heakorra eest.

VI

PÄÄSTETEENISTUSE JA ARSTIABI KORRALDAMISE KORD

23. Õnnetusjuhtumi korral teavitab laskeharjutuse läbiviija koheselt vastutavat isikut.

24. Õnnetusjuhtumi korral koordineerib tegevust vastutav isik.
25. Õnnetusjuhtumi korral antakse kannatanule esmaabi ning vajadusel kutsutakse kiirabi
hädaabinumbril 112.
26. Esmaabikapp koos vajalike esmaabi vahenditega asub laskepaigas ukse kõrval,
esmaabikapi komplekteerimise eest vastutab vastutav isik.

27. Vastutava isiku nõudmisel peab
õnnetusjuhtumi kohta seletuskirja.

VII

laskeharjutuse

läbiviija

kohe

koostama

TULEOHUTUS

28. Lahtise tule kasutamine laskepaigas on keelatud.
29. Tulekahju puhkemisel tuleb viivitamatult lõpetada kogu tegevus, informeerida koheselt
vastutavat isikut ning tema juhendamisel asuda tuld kustutama käepäraste vahenditega.
30. Pärast põlengu kustutamist peab põlenguala kontrollima ja veenduma, et tuli ei süttiks
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uuesti.
31. Kui olemasolevate tulekustutusvahenditega ei suudeta tuld kustutada siis vastutav isik on
kohustatud teatama tulekahjust telefonil 112.

VIII

LÕPPSÄTTED

32. Laskepaigas on nähtavale kohale üles pandud käesolev eeskiri, vastutava isiku nimi.
33. Võttes arvesse tegevuse laadi ja võimalikke eriolukordi võib vastutav isik rakendada
laskepaiga kasutamisel ohutustehnilisi lisatingimusi arvestades karmistada käesolevat
eeskirja.

IX

LISAD
Lisa 1 Laskepaiga üldplaan
Lisa 2 Laskepaiga kasutamise registreerimisraamat

LISA 1. Laskepaiga asendiplaan.
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