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1 Üldsätted 
 

1.1. KL Valgamaa maleva Metsniku 300 m lahtise lasketiiru (edaspidi lasketiiru) ja 

väljaõppeehitiste kasutuseeskiri (edaspidi eeskiri) määrab kindlaks lasketiirude ja 

väljaõppeehitiste  üldise kasutamise korra Metsniku õppeväljal. 

 

1.2. Metsniku lasketiir koos väljaõppeehitistega asub Valga maakonnas Valga vallas, 

Jaanikese külas, Metsniku kordoni kinnistul (KÜ tunnus 82001:003:0290) (edaspidi 

õppeväli). 

 

1.3. Metsniku õppevälja  kogupindala on 66,2 ha ja on jagatud viieks erinevaks 
väljaõppeehitiseks (alaks), mida saab eraldi broneerida (Lisa 3 ja 4): 

1.3.1  lahtine lasketiir 300 m ja 100 m laskepaigaga;  
1.3.2 vana lasketiir; 
1.3.3 käsigranaadi heitmiskoht; 
1.3.4 põhjapoolne taktikaala (TA1); 
1.3.5 lõunapoolne taktikaala koos vana lasketiiru ümbrusega (TA2). 

 

1.4. Lasketiiru tuleb käsitleda koos ohualaga, mis jääb suures osas väljaspool Kaitseliidu 

maad, ulatudes Kaitseministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevatele 

kinnistutele (Lisa 1 ja 2). 

 

1.5 Metsaseaduse § 36 lg 2 alusel on Vabariigi Valitsuse 30.06.2011 korraldusega nr 271 

antud luba (https://www.riigiteataja.ee/akt/305072011005) Metsniku lasketiiru ohualasse 

jäävat riigimetsa kasutada alalise riigikaitselise väljaõppe korraldamisel kuni 100 päeval 

aastas, mis on ühtlasi ka lasketiiru lubatud kasutuskoormus.  

 

1.6 Õppeväljal võib kasutada imitatsioonivahendeid, teostada käsigranaadi viskeharjutusi ja 

viia läbi demineerimistöid kõikidel nädalapäevadel. Kui ohuala ei suleta ja tegevus ei 

kandu väljapoole kinnistu piire, siis 100 päeva kasutuspäevade arvu piirangut teistele 

tegevustele ei ole. 

 

1.7 Lasketiiru vastutavaks ülemaks on Kaitseliidu ülema 21.12.2015 käskkirja nr K-0.2-

2.1/15/26542U alusel Valgamaa maleva pealik (edaspidi vastutav ülem). 

 

1.8 Lasketiiru vastutav isik on määratud vastutava ülema 30. detsember 2015  

nr VA-0.3-2.1/15/26958U. 

 

1.9 Kontaktandmed: 

         Vastutav ülem: 

         Valgamaa maleva pealik 
           tel. 717 9401, 59 401 



Vastutav isik: 

tel. 5307 8377 

e-post: metsniku@kaitseliit.ee 

 

Valgamaa maleva valveteenistus: 

tel. 717 9449, 5669 6014  

 



2 Eeskirjas kasutatavad mõisted 
 

2.1 Eeskirjas kasutatakse järgmisi mõisteid: 

 

2.1.1 vastutav ülem – Kaitseliidu Valgamaa maleva pealik, kes tagab lasketiiru korrashoiu 

ja edasise arendamise, määrab lasketiiru ja väljaõppeehitiste  kasutamise eest 

vastutava isiku ning kinnitab kasutamise kuugraafikud. 

2.1.2 vastutav isik – Kaitseliidu Valgamaa maleva pealiku poolt lasketiiru ja 

väljaõppeehitiste kasutamise koordineerimiseks ja ohutuse tagamiseks määratud isik. 

2.1.3 väljaõppe (laskmiste) läbiviija (edaspidi läbiviija) - isik, kes vastutab tegevuse 

toimumise eest vastavalt tegevuskäsule (õppuse käsk, laskeharjutuse käsk, 

lõhkeharjutuse plaan), Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe ohutuseeskirjadele (OE 1.0–

2.8), Kaitseväe ja Kaitseliidu lõhkamistööde ohutuseeskirjale (OE 5.3), laskeväljaõppe 

eeskirjale ja käesolevale eeskirjale. Väljaõppe läbiviija on vastutav ohuala tõkkepuude 

sulgemise, hoiatussiltide, ohusignaallippude ja tõkestajate väljapanemise eest.  

2.1.4 plaaniline tegevus – tegevus, mille läbiviimine on planeeritud järgnevaks kuuks ning 

mille kohta on broneering (kasutamistaotlus) tehtud (edastatud) hiljemalt eelneva kuu 

10. kuupäevaks. 

2.1.5 plaaniväline tegevus – tegevus, mille läbiviimise kohta ei ole mõjuval põhjusel tehtud 

(edastatud) vastavasisulist broneeringut (kasutamistaotlust) eelneva kuu 

 10. kuupäevaks. 

3 Lasketiirude kasutamine 
 

3.1 Lasketiirude koos väljaõppeehitistega võivad kasutada Kaitseliidu ja Kaitseväe 

struktuurüksused ning Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi valitsemisalas olevad 

asutused. Muud asutused võivad lasketiiru kasutada üksnes vastutava ülema kirjalikul 

loal (kinnitatud kasutamise kuugraafik). 

 

3.2 Lasketiirude kasutamist reguleerivad järgmised õigusaktid ja dokumendid: 

3.2.1 Kaitseministri 28.12.2010 määrusega nr 26 kinnitatud „Kaitseväe ja Kaitseliidu 

harjutusväljale ja lasketiirule esitatavad nõuded ja kasutamise kord“; 

3.2.2 Kaitseväe juhataja 06.01.2012 käskkirjaga nr 3 kinnitatud „Aeronavigatsioonilise teabe 

edastamise kord Kaitseväes ja Kaitseliidus“; 

3.2.3 Kaitseväe juhataja 03.07.2017 käskkirjaga nr 150 kinnitatud „Kaitseväe ja Kaitseliidu 

väljaõppe ohutuseeskiri OE 1“; 

3.2.4 Kaitseväe juhataja 31.07.2019 käskkirjaga nr 183 kinnitatud „Laskeväljaõppe eeskiri“; 

3.2.5 Kaitseväe juhataja 02.01.2019 käskkirjaga nr 1 kinnitatud laskeharjutuste läbiviimise 

ohutuseeskiri 2.0, „Käsitulirelvade laskeharjutused OE 2.1.1“ „ 40mm granaadiheitja 

laskeharjutused OE 2.1.2“   Tankitõrjerelvade laskeharjutused OE2.2“, Käsigranaadi 

viskeharjutused OE2.6“, Lahingu- ja treeningmoona, matkeseadmete ning sihtmärkide 

käsitsemise ohutuseeskiri 2.8“. 



3.2.6 Kaitseväe juhataja 11.07.2019 käskkirjaga nr 174 kinnitatud „Väljaõppeehitistele 

esitatavad tehnilised nõuded“; 

3.2.7 Kaitseliidu ülema 06.06.2013 käskkirjaga nr K-0.2-4/13/11019U kinnitatud 

„Lahingumoonast järelejäänud materjali kokkukogumise ja käitlemise kord Kaitseliidus, 

Kaitseliidu ülema käskkirja kehtetuks tunnistamine“; 

3.2.8 Kaitseväe juhataja 26.01.2015 käskkirjaga nr 20 kinnitatud ja 11.04.2016 käskkirjaga 

nr 105 muudetud ,,Kaitseväe ja Kaitseliidu lõhketööde ohutuseeskiri OE 5.3“;  

3.2.9 Käesolev eeskiri. 

3.3 Lasketiir on ette nähtud õppe- ja taktikalisteks laskmisteks käsitulirelvadest kaliibriga 

kuni 7,62 mm. Lubatud on kasutada tankitõrjerelvade alakaliibrilist laskemoona ja 

püstoleid/revolvreid, püstolkuulipildujaid ja sileraudseid käsitulirelvi kaliibri piiranguta.  

 

3.4 Lasketiiru osas distantsiga kuni 300m (edaspidi 300m lasketiir) on 12 laskekohta, 

distantsiga kuni 100m (edaspidi 100m lasketiir) on 12 laskekohta, kokku: 24 laskekohta. 

 

3.5 300m lasketiirus sooritatakse laskeharjutusi 5m, 10m, 25m, 35m, 50 m, 100m, 200m ja 

300m distantsilt. 

 

3.6 100m lasketiirus sooritatakse laskeharjutusi 5m, 10m, 25m, 50 m, 100m distantsilt. 

 

3.7 300m ja 100m lasketiirus lubatud tegevused: 

3.7.1 Laskeharjutused püstolist: P.1 - P.5; 

3.7.2 Laskeharjutused püstolkuulipildujast: PK.1 - PK.8; 

3.7.3 Laskeharjutused automaadist:  A.1 - A.12;  

3.7.4 Laskeoskustest nr 2 ja nr 3;  

3.7.5 Laskeharjutused kergekuulipildujast: KP.1 - KP.2 (ainult vastutava isiku loal); 

3.7.6 Laskeharjutused 7,62 mm täpsusrelvast: TL.2 - TL.5 ja TL.7; 

3.7.7 Laskeharjutused tankitõrjerelva alakaliibrist: TTG.VK.1-TTG.VK.4; 

3.7.8 Laskeharjutused tankitõrjekahuri alakaliibrist: TTK.VK.1; 

3.7.9 Laskeharjutused sile-ja vintraudsetest jahirelvadest seisvate ja rööpastel liikuvate  

märklehtede pihta; 

3.7.10 Lasketiirus võib kasutada elektroonilisi, paber- ja metallsihtmärke. Võib kasutada ka 

rööpastel liikuvaid sihtmärke, mis liiguvad vastavalt valitud distantsile. 

3.8 Vanas lasketiirus lubatud tegevused: 

3.8.1 Taktika harjutused imitatsioonivahenditega; 

3.8.2 A-kategooria minööri kursuse lõhkeharjutused; 

3.8.3 Laskeharjutused sileraudsest püssist  PP.1 - PP.5; 

3.8.4 Laskeharjutused UGL 1.1 – UGL 4.3 40mm granaadiheitjast treeningmoonaga; 

3.8.5 Laskeharjutused püstolist TP.1 – TP.8; 



3.8.5    Laskeharjutused püstolkuulipildujast PP.1; PP.5 jt distantsilt kuni 25m. 

 

 

3.9  Käsigranaadi heitmiskohas lubatud tegevused: 

3.9.1 Rajatis koosneb ootealast, heitmiskaevikust ning sihtmärkide alast. On lubatud 

käsigranaadi heitmisharjutused KG.1 ja KG.2; 

3.9.2 Lõhkemata käsigranaatide demineerimised; 

3.9.3   Käsigranaadi heitmisharjutusi võib läbi viia samaaegselt 100m ja 300m lasketiirus 

toimuvate laskeharjutustega. 

  

3.10 Taktikaalade kasutamine.  

 

Taktikaalades (TA1 ja TA2) on lubatud läbi viia: 

3.10.1  Õppusi ja harjutusi; 

3.10.2  Laagreid; 

3.10.3  Sõjalis-sportlikke ja vabaaja üritusi; 

3.10.4  Taktikalisi harjutusi imitatsioonivahendeid kasutamata ja koos 
           imitatsioonivahendite kasutamisega; 
 
3.10.5  Orienteerumisvõistlusi ja muid spordiüritusi; 

3.10.6  Muu tegevus vastavalt kasutuseeskirjale ja vastutava isiku kooskõlastusele; 

3.10.7  Käsigranaadi heitmisharjutuste ning laskeharjutuste ajal vanas lasketiirus on 
           lubatud kasutada ainult põhjapoolset taktikaala (TA1). 
 

3.11 Lasketiirudes on keelatud: 

3.11.1 Kasutada üheaegselt mitut tulejoont; 

3.11.2 Kasutada laskeharjutustel lõhke laskemoona; 

3.11.3 Lõhke- ja süütevahendite kasutamine (v.a minööri A-kategooria lõhkeharjutusel); 

3.11.4 Kasutada öistel laskeharjutustel punaseid signaalrakette; 

3.11.5 Suitsetamine ja lahtise tule tegemine väljaspool selleks ettenähtud kohta; 

3.11.6 Sõita transpordivahendiga haljastus ja tulepositsioonide vahelisel alal (v.a vana 

lasketiirus); 

3.11.7 Liikumine lasketiiru vallidel ja kuulipüüdjatel; 

3.9.8    Sileraudse relvaga elektroonilise sihtmärgi laskmine. 



3.12 Lasketiirus on lubatud läbi viia laskeharjutusi kõikidel päevadel vahemikus kell  

8.00 ‒23.00. 

 

3.13 Vanas lasketiirus laskeharjutuste läbiviimine pimedal ajal on keelatud. 

 

4 Lasketiiru kasutamise planeerimise kord 
 

4.1 Lasketiirude plaanilise tegevuse läbiviimiseks peab kasutada soovija broneerima 

hiljemalt eelneva kuu 10. kuupäevaks järgneva kuu tegevused Kaitseväe harjutusväljade 

broneerimissüsteemis Brontos 2.0, mis asub veebileheküljel https://brontos.mil.ee/  või 

esitama kasutamistaotluse (Lisa 5 ja 7) e-posti aadressil metsniku@kaitseliit.ee juhul, 

kui broneerimine veebilehel ei ole võimalik. 

 

4.2 Kui ilmneb kahe või enama üksuse üheaegne lasketiiru kasutamise soov, on esmane 

lasketiiru kasutamise õiguse järjekord järgmine: 

4.2.1 Kaitseliidu Valgamaa malev; 

4.2.2 Esimesena taotluse esitanud Kaitseväe või Kaitseliidu üksus; 

4.2.3 Siseministeeriumi valitsemisalas olevad asutused; 

4.2.4 muu asutus lasketiiru vastutava ülema eelneva kirjaliku loa alusel. 

 

4.3 Kasutamistaotlustele, mille esitamisel on ilmnenud kahe või enama üksuse üheaegne 

lasketiiru kasutamise soov või muu(d) täpsustusi vajav(ad) asjaolu(d), võtab vastutav 

isik ühendust kasutustaotluse esitajaga e-posti või telefoni teel. 
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4.4 Esitatud broneeringute ja kasutamistaotluste põhjal koostab vastutav isik õppevälja 

kasutamise kuugraafiku (edaspidi kuugraafik), mis esitatakse kinnitamiseks vastutavale 

ülemale hiljemalt eelneva kuu 15. kuupäevaks (kui 15. kuupäev kattub 

nädalavahetusega, siis sellele eelnevaks reedeks). 

 

4.5 Lasketiirude plaanivälise tegevuse läbiviimiseks tuleb soovijal teha broneering hiljemalt 

10 (kümme) tööpäeva enne tegevuse toimumist broneerimissüsteemis veebileheküljel 

https://brontos.mil.ee/ või esitada kasutamistaotlus e-posti aadressil 

metsniku@kaitseliit.ee. 

 

4.6 Laekunud broneeringute ja taotluste alusel, mis esitatakse hiljemalt 10 (kümme) 

tööpäeva enne tegevuse toimumist, koostatakse kuugraafiku lisa, mille kooskõlastab 

vastutav ülem. 

 

4.7 Lasketiirus toimuva tegevuse täpsustamiseks peab lasketiiru kasutada sooviv isik 

esitama kinnitatud (väeosa/asutuse ülema poolt) tegevusplaani (õppuse käsu, 

laskeharjutuse käsu, tegevuse kava) vastutavale isikule hiljemalt 10 (kümme) päeva 

enne tegevuse toimumist e-posti aadressil metsniku@kaitseliit.ee. Juhul kui tegevus 

toimub vahetult peale nädalavahetust või riiklike pühi, tuleb tegevusplaan esitada 10 

(kümme) päeva enne nädalavahetust või riiklikke pühi. 

4.7.1 Metsniku õppevälja vastutaval isikul on õigus kontrollida Kaitseväe üksuste tegevuste 

läbiviimist võttes aluseks esitatud tegevusplaane. 

4.7.2 Juhul kui on tuvastatud tegevusplaanis või tegevuse käigus puuduseid või rikkumisi, 

tehakse sellest vastav ettekanne vastutavale ülemale. 

4.8 Tegevusplaanide kontrollimise käigus peab vastutav isik jälgima, kas tegevuse 

planeerimise käigus on kinni peetud kõigist lasketiiru kasutamist reguleerivatest 

dokumentidest ning kas tegevus vastab broneeritud või taotletud tegevustele ja 

ajakavale. Juhul kui ilmneb puuduseid, juhib vastutav isik neile tähelepanu ning need 

tuleb likvideerida. Kui puuduste likvideerimine ei ole võimalik, on tegevuse läbiviimine 

keelatud. 

 

4.9 Kui allüksus jätab tegevusplaani esitamata on vastutaval isikul õigus planeeritud tegevus 

keelata. 

 

4.10 Õppeväljal on lubatud läbi viia ainult eelnevalt planeeritud ning vastutava isiku poolt 

kooskõlastatud tegevusi, selleks määratud ajavahemikus. 
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5 Vastutava isiku kohustused ja vastutus 
 

5.1 Vastutava isiku kohustused: 

5.1.1 kinnitab või lükkab tagasi veebileheküljel https://brontos.mil.ee/ kasutajate poolt tehtud 

broneeringud; 

5.1.2 võtab vastu või lükkab tagasi kasutamistaotlused, mis saabuvad e-aadressile 

metsniku@kaitseliit.ee; 

5.1.3 koostab kuugraafikud ning edastab need kinnitamiseks vastutavale ülemale; 

5.1.4 peab ühendust lasketiiru kasutajatega kuugraafiku, kasutustingimuste ja -võimaluste 

osas; 

5.1.5 kontrollib tegevusplaani vastavust kehtivale korrale ja vajadusel juhib tähelepanu 

puudustele; 

5.1.6 edastab kinnitatud kuugraafiku hiljemalt 15. kuupäevaks aadressile 

kv.s.tvj.hart.aeroteave@mil.ee, Valgamaa RMK-le e-aadressile valgamaa@rmk.ee, 

Päästeameti Lõuna päästekeskusele e-aadressile louna@rescue.ee ning maleva 

kodulehele. 

5.1.7 informeerib lasketiiru kasutajaid ohualast ning kehtivatest piirangutest; 

5.1.8 annab lasketiiru kasutajale üle, kontrollib kasutust ja lasketiiru seisukorda peale 

kasutamist; 

5.1.9 kontrollib, kas lasketiiru kasutajad on tutvunud kasutuseeskirjaga; 

5.1.10 teostab regulaarselt tema vastutusalas oleva lasketiiru ja väljaõpperajatiste  ohutuse 

kontrolli, kirjeldab ohutuse riskid ja nende likvideerimiseks vajalikud tööd vastutavale 

ülemale; 

5.1.11 teeb ettepanekuid või tellib ise vajalikke hooldus- ja remonttöid lasketiirus ning 

väljaõppeehitistel, kontrollib tööde teostamist ja tulemit ning täidab hooldustööde 

raamatut; 

5.1.12 informeerib elanikkonda ja ametivõime vastavalt kehtivale korrale; 

5.1.13 teavitab õnnetusjuhtumist vastavalt eeskirjas toodud skeemile (Lisa 6). 

5.2 Vastutav isik on vastutav: 

5.2.1 Vastutav isik teostab väljaõppeehitise kasutuseeskirja ja ohutusnõuete järgset 

järelevalvet ning koordineerib läbiviidavat tegevust harjutusväljal ja/või 

väljaõppeehitisel; 

5.2.2 teostab nõuetekohast kontrolli vastavalt dokumendile „Väljaõppeehitistele esitatavad 

tehnilised nõuded“; 

5.2.3 teostab ja korraldab nõuetekohast hooldust vastavalt dokumendile 

„Väljaõppeehitistele esitatavad tehnilised nõuded“; 

5.2.4 lasketiiru tuleohutusnõuetele vastavuse eest; 

5.2.5 lasketiiru keskkonnakaitsenõuetele vastavuse eest; 

5.2.6 peab omama kaarti sihtmärgialast, kuhu on kantud lõhkemata laskemoona asukohad; 
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5.2.7 ohuala sulgemiseks ja tähistuseks vajalike vahendite olemasolu ja korrasoleku eest; 

5.2.8 väljaõppe läbiviimiseks olemasolevate vahendite korrasoleku ja väljaandmise eest. 

5.3 Vastutaval isikul on õigus lasketiiru kontrollida ning vajadusel anda täiendavat teavet 

piirangute ja ohuala kohta. 

 

5.4 Lasketiiru kasutamise võib vastutav isik ajutiselt peatada või keelata, kehtestada 

piiranguid või nõuda täiendavate nõuete täitmist, kui avastatakse lasketiiru kasutamist 

reguleerivate dokumentide rikkumine ja/või tegevust takistav asjaolu. 

 

5.5 Lasketiiru tegevuse käigus aset leidnud keskkonna ja/või varaliste kahjustuste korral 

koostab vastutav isik akti, milles märgitakse ära kahjustus(t)e ulatus, aeg, koht ja 

tekitaja. Vastutava isiku ja läbiviija poolt allkirjastatud akt esitatakse vastutavale ülemale 

(Lisa 8). 

 

 

6 Väljaõppe läbiviija kohustused ja vastutus 
 

6.1 Läbiviija on kohustatud: 

6.1.1 tutvuma käesoleva eeskirjaga enne lasketiiru saabumist ning jälgida eeskirjas 

sätestatud nõuete täitmist; 

6.1.2 lasketiiru saabumisel ja sealt lahkumisel tegema sissekande „Metsniku lasketiiru ja 

väljaõppeehitiste kasutamise registreerimisraamatusse“ (Lisa 9). 

6.1.3 järgima ohutuseeskirju ja teisi kohustuslikke õigusakte ning kontrollima nende täitmist 

väljaõppes osaleva allüksuse poolt; 

6.1.4 sulgema ohuala vastavalt eeskirjale ja/või vastutava isiku korraldustele; 

6.1.5 ohtliku tegevuse korral panema vajadusel tõkkepuude juurde tõkestajad; 

6.1.6 kontrollima, et signaalmastidesse heisatakse vähemalt üks tund enne ohtliku tegevuse 

algust ja langetatakse vahetult pärast tegevuse lõppemist ning ala kontrollimist 

punased signaallipud (pimedal ajal punased signaaltuled); 

6.1.7 tegevuse lõppedes kontrollima ja tagama, et tegevuseks kasutatud alale ei jääks 

esemeid, mis võiksid ohustada lasketiiru kasutajaid; 

6.1.8 vastutama, et lasketiirus kasutatakse ainult lubatud relvi; 

6.1.9     koguma kokku tegevuse käigus tekkinud jäätmed ja ladustama need selleks ettenähtud 

kohta; 

6.1.10 informeerima viivitamatult Valgamaa maleva korrapidajat (tel.717 9449) kõigist 

lasketiirus toimunud õnnetusjuhtumitest ja ohuallikatest;  

6.1.11 täpsustama lasketiirus ja ohualas kehtivad piirangud vastutava isikuga; 

6.1.12 alluma vastutava isiku korraldustele; 

6.1.13 tagama lasketiiru heaperemeheliku kasutamise ja heakorrast kinnipidamise. 

 



6.2 Lasketiiru ja väljaõppeehitiste kontroll toimub enne kasutamist läbiviija poolt ja peale 

kasutamist läbiviija ja vastutava isiku poolt. Puuduste korral tehakse sellekohane 

sissekanne “Metsniku lasketiiru ja väljaõppeehitiste kasutamise 

registreerimisraamatusse ”. Keskkonna ja/või varaliste kahjustuste korral koostab 

vastutav isik akti, milles märgitakse kahjustus(t)e ulatus, aeg, koht ja tekitaja. 

 

6.3 Pärast lasketiiru ja väljaõppeehitiste kontrollimist ja enne tegevuse algust annab 

läbiviija vastutava isiku juures allkirja „Metsniku lasketiiru ja väljaõppeehitiste 

kasutamise registreerimisraamatusse”, millega tõendab, et on tutvunud eeskirjaga ning 

lasketiiru seisukorraga.  

 

6.4 Väljaõppe läbiviijal on õigus: 

6.4.1 saata õppevälja territooriumilt ära iga isik, kes viibib seal eelneva kooskõlastuseta; 

6.4.2 saata õppevälja territooriumilt ära isik, kes toob sinna prügi või rikub muul moel 

kehtivaid õigusakte ning teavitab sellest keskkonnainspektsiooni  telefonil 1313 või 

politseid telefonil 112; 

6.4.3 saada infot lasketiirus toimuva kohta; 

6.4.4 saada ohuala sulgemiseks ja väljaõppe läbiviimiseks olemasolevaid vahendeid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Elanikkonna ja ametivõimude informeerimine ning kõrvaliste 

isikute omavolilise tõkestamise kord 
 

7.1 Elanikkonna ja ametivõimude informeerimine toimub järgmiste dokumentide alusel:  

7.1.1 kinnitatud kuugraafik; 

7.1.2 „Kaitseväe ja Kaitseliidu laskeväljaõppe eeskiri“; 

7.1.3 „Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe üldised ohutuseeskirjad“; 

7.1.4 „Kaitseväe ja Kaitseliidu lõhketööde ohutuseeskiri OE 5.3“ 

7.1.5 „Aeronavigatsioonilise teabe edastamise kord Kaitseväes ja Kaitseliidus“;  

7.1.6 „Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljale ja lasketiirule esitatavad nõuded ja 

kasutamise kord“; 

7.1.7 „Väljaõppeehitistele esitatavad tehnilised nõuded“; 

 

7.2 Plaanilisest tegevusest lasketiirus teavitab vastutav ülem hiljemalt 15. kuupäevaks ja 

plaanivälisest tegevusest 10 päeva enne tegevuse algust järgmisi asutusi/isikuid e-posti 

teel: 

7.2.1 Kaitseministeerium (kuugraafik@kmin.ee ); 

7.2.2 Valga Vallavalitsus (valga@valga.ee); 

7.2.3 Riigimetsa Majandamise Keskus (valgamaa@rmk.ee); 

7.2.4 Kaitseväe toetuse väejuhatuse harjutusväljade teenistus 

(kv.s.tvj.hart.aeroteave@mil.ee)   

 

7.3 Kohalikku elanikkonda teavitatakse lasketiirus toimuvatest tegevustest vähemalt  

7 tööpäeva enne tegevuse algust  Metsniku lasketiiru infotahvlite ja Valgamaa 

maleva interneti kodulehe  kaudu.  

 

7.4 Info kohalikule elanikkonnale ilmub minimaalselt 7 tööpäeva kaupa. 

 

7.5 Kui tegevus toimub tuleohtlikul ajal, peab vastutav isik informeerima toimumiskohast, 

tegevusest ja osalevate inimeste hulgast Lõuna-Eesti Päästekeskust vähemalt  

3 tööpäeva enne tegevuse algust (OE 1.3). 

 

7.6 Kõrvaliste isikute pääs ohualale tõkestatakse vähemalt üks tund enne ohtliku tegevuse 

algust, sulgedes kõik ohualale viivad üldkasutatavad teed alaliste või nende puudumisel 

ajutiste tõkkepuudega. Vajaduse korral pannakse tõkkepuude juurde tõkestaja. 

Signaalmastidele heisatakse vähemal üks tund enne ohtliku tegevuse algust ja 

langetatakse vahetult pärast tegevuse lõppemist ning ala kontrollimist, päevasel ajal 

punased signaallipud. Pimedal ajal lülitatakse sisse punased signaaltuled. 

 

mailto:kuugraafik@kmin.ee
mailto:valga@valga.ee
mailto:valgamaa@rmk.ee
mailto:kv.s.tvj.hart.aeroteave@mil.ee


8 Ohutustehniline side 
 

8.1 Väljaõppe läbiviijal peab olema kontrollitud ja toimiv side kõikide tegevuste läbiviijatega 

(mitme väljaõppeehitise üheaegse kasutamise korral), vastutava isikuga ja Valgamaa 

maleva valveteenistusega. 

 

 

9 Päästeteenistuse ja arstiabi korraldamine 
 

9.1 Õnnetusjuhtumi korral antakse esmaabi, vajadusel transporditakse abivajaja Valga 

Haiglasse (aadress Valga, Peetri 2 ) või kutsutakse häirekeskusest (tel 112) abi. 

9.2 Õnnetusjuhtumist teavitab läbiviija Valgamaa maleva valveteenistust, oma 

väljaõppekeskust/asutust ja Kaitseliidu Peastaabi operatiivkorrapidajat (Kaitseliit 

teavitab Kaitseväe Peastaapi). 

9.3  Õnnetusjuhtumi korral koordineerib tegevust väljaõppe (ürituste) läbiviija, kes: 

9.3.1 peab vajadusel sidet häirekeskusega (tel 112); 

9.3.2 kannab õnnetusjuhtumist ette Valgamaa maleva valveteenistusele. 

9.4 Valgamaa maleva valvur teavitab õnnetusjuhtumist lasketiiru vastutavat ülemat ja 

vastutavat isikut. 

9.5 Vastutava isiku nõudmisel peab läbiviija koostama 24 h jooksul õnnetusjuhtumi kohta 

seletuskirja.  

 
9.6    Läbiviija vastutab ettenähtud meditsiini varustuse eest laskmiste ajal. 

9.7       Õnnetusjuhtumist informeerimise skeem (Lisa 6). 

 

 



10 Keskkonnakaitse 
 

10.1 Olulisemate keskkonnamõjude leevendamise ja/või ärahoidmise meetmed: 

10.1.1 avalikkuse teavitamine laskeharjutuste toimumistest lasketiirus; 

10.1.2 avalikustatud lasketiiru kasutusgraafikust kinnipidamine; 

10.1.3 laskeharjutuste läbiviimisel ebasoodsate ilmastikutingimustega (nt tuuled kiirusega 

üle 10 m/s) arvestamine;  

10.1.4 laskeharjutuste läbiviimise vältimine elanikele ebasobival ajal (riigipühad); 

10.1.5 võimalusel öiste laskmiste imiteerimine päevasel pimedal ajal (sügis-talveperioodil); 

10.1.6 lindude pesitsusperioodiga (aprill-juuni) arvestamine; 

10.2 Keskkonnakahjustuste ja –reostuse ärahoidmise eesmärgil keelatud tegevused: 

10.2.1 jätta ala tegevuste järgselt üle kontrollimata ja koristamata; 

10.2.2 raiuda loata puid ja teha tuld selleks mitte ettenähtud (ettevalmistatud) kohtades; 

10.2.3 lõigata oksi tüvele lähemalt kui 10 cm; 

10.2.4 langetada kasvavaid puid, lüüa puudesse naelu, jätta maha traate, nööre või 

kahjustada loodust muul viisil; 

10.2.5 kaevata välikäimlat puude või veekogude vahetus lähedusse; 

10.2.6 ankurdada vintsi eelnevalt kaitsmata puutüve külge; 

10.2.7 jätta kokku kogumata olme- ning militaarjäätmeid (laskemoona jäätmed, märklehed); 

10.2.8 jäätmete metsa ladustamine ja matmine; 

10.2.9 põletada keskkonda saastavaid jäätmeid (plastmass, kumm jms); 

10.2.10 jätta likvideerimata teekahjustused; 

10.2.11 sõitmine maastikul istandikes; 

10.2.12 hävitada vääriselupaiku ja nende moodustamise eelduseks olevaid 

võtmeelemente (nt vanad puud, põõsad, allikad); 

10.2.13 tankida kütuseid või õlisid märgalade ja veekogude vahetus läheduses; 

10.2.14 rikkuda veekogude kaldaid (tuletõrje veevõtukoht põhjapoolses taktika alas); 

10.2.15 väljaõppega mitteseotud müra tekitamine ja elanike, loomade ning lindude 

tahtlik häirimine; 

10.2.16 lasketiirus tuleb kasutada olemasolevad välikäimlaid. Kui see ei ole võimalik, 

siis määrab läbiviija välikäimla rajamise koha, mis tuleb eelnevalt kooskõlastada 

vastutava isikuga. Välikäimla rajamisel tuleb lähtuda kehtivast „Kaitseväe välihügieeni 

juhendist“; 

10.2.17 sõidukitega liikumisel tuleb järgida liiklus- ja ohutuseeskirju. Sõidukitega on 

lubatud liigelda selleks ettenähtud kohas või eelnevalt kooskõlastatud teedel ja maa-

aladel, tehes seda võimalikult loodus- ja tehiskeskkonda säästvalt; 



10.2.18 tegevuse planeerimise käigus tuleb arvestada naftasaaduste ja muude ohtlike 

materjalide juhusliku keskkonda sattumise ohuga, võimalusel teostada preventiivseid 

tegevusi; 

10.2.19 läbiviijal tuleb tegevuse käigus reostuse tekkimise vältimiseks võtta tarvitusele 

efektiivseimad võimalikud meetmed; 

10.2.20 naftasaaduste mahavoolamisel või ohtlike ainete õhkupaiskumisel tuleb 

juhtunust koheselt vastutavat isikut teavitada. 

 

10.3 Jäätmete kogumine ja sorteerimine: 

10.3.1 Lasetiiru risustamise ja raskemetallide reostuse vältimiseks lasketiiru kasutajate poolt, 

tuleb lasketiiru kasutajal kõik tekkinud jäätmed (padrunikestad) viia ettenähtud 

kogumiskohta.  

10.3.2 Plahvatusohtlikud jäätmed tuleb allüksusel kohapeal kahjutuks teha või hävitamiseks 

üle anda vastavale üksusele või Päästeametile. 

10.3.3 Prügi ladustamine lasketiiru territooriumile, välja arvatud ettenähtud kogumiskohta, on 

keelatud. Jäätmete sorteerimise kohta saab lisainformatsiooni vastutavalt isikult, kes 

koordineerib jäätmete liigiti kogumist lasketiirus. 

 



11 Tuleohutusnõuded 
 

11.1 Tuleohutuspiirangute kehtestamise, tuleohutusnõuete täitmise ja tulekustutusvõtete 

tutvustamise eest lasketiiru kasutajatele on vastutav lasketiiru vastutav isik.  

 

11.2 Tuleohutuse eest vastutav laskeharjutuse ajal on laskmiste läbiviija. 

 

11.3 Laskmiste läbiviija peab tagama tulekustutusvahendite olemasolu. 

 

11.4 Väljaõppe läbiviimisega võib lasketiirus kaasneda metsade  tuleoht, seda eriti tuleohtlikul 

ajal. Keskkonnaministri 01.08.2008 määruse nr 37 „Metsa ja muu taimestikuga kaetud 

alade tuleohutusnõuded” järgi algab tuleohtlik aeg metsa ja muu taimestikuga kaetud 

aladel kevadel pärast lume sulamist ning lõppeb sügisel vihmaste ilmade saabumisel. 

Tuleohtliku aja alguse ja lõpu määrab eelpool nimetatud määruse järgi igal aastal Eesti 

Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut, kes teavitab sellest avalikkust 

massiteabevahendite kaudu (www.emhi.ee). 

 

11.5 Tuleohtlikul ajal peab läbiviija määrama tuleohutuse eest vastutaja ja 

tulekustutusmeeskonna. Tuleohutuse eest vastutaja vastutab nimetatud meeskonna 

varustamise tuletõrjevahendite ja ülesande täitmise ettevalmistamise eest. 

 

11.6 Kindlasti tuleb jälgida, et sõiduteed, läbisõidukohad ja juurdepääsud rajatistele, tuletõrje- 

ja päästevahenditele ning veevõtukohtadele oleksid vabad ja aastaringselt 

kasutamiskõlblikud.  

 

11.7 Lahtist tuld tohib teha ainult ettenähtud kohas. Tuld ei tohi jätta järelevalveta. 

 

11.8 Suitsetamine on lubatud ainult suitsetamiskohas  või vastutava isiku poolt määratud 

kohtades. 

 

11.9 Suure tuleohu korral katkestab vastutav isik tulekahju ennetamiseks harjutused, kus 

lastakse tulirelvadest süütava toimega kuule (trasseerivad kuulid) või tehakse teisi 

võimaliku tule tekkega seotud toiminguid. 

 

11.10  Tulekahju puhkemisel tuleb sellest viivitamatult teavitada häirekeskust (telefon 112) ja 

vastutavat isikut. 

 

11.11  Pärast põlengu kustutamist peab põlenguala kontrollima ja veenduma, et tuli ei süttiks 

uuesti. 

 

11.12  Vajadusel määratakse tulevalve laskmisel osalevast allüksusest kuni tuleohu tekkimise 

möödumiseni. 

 

11.13  Lasketiiru kasutamisel saab läbiviija vastutava isiku käest infot käesoleva eeskirja 

punktis 11.14 märgitud tuleohutusastmete kohta. 

 

http://www.emhi.ee/


11.14 Tuleohutusastmed 

 

Tuleohutusastme  

värvid (HTML 

värvikoodid) 

Tuleohutus-

astmed  

Tuleohutusastmete 

nimed 

Tuleohutusastmest tulenevad 

kohustused ja piirangud 

 

 

 

 

I aste 

 

Tuleohtu ei ole  Täiendavaid piiranguid ei ole. 

 

II aste Tuleoht on väike 

 Lahtise tule tegemine kooskõlastada 

vastutava isikuga. 

 Käepärast peavad olema esmased 

tulekustutusvahendid. 

 

III aste Keskmine tuleoht 

 Lahtise tule tegemine kooskõlastada 

vastutava isikuga. 

 Käepärast peavad olema esmased 

tulekustutusvahendid. 

 Vastutav isik võib keelata lahtise tule 

tegemise. 

 

IV aste Suur tuleoht 

 Tegevuse juures peavad olema 

esmased tulekustutusvahendid. 

 Tegevuse juurde peab olema 

määratud tulekustutusmeeskond. 

 Keelatud on trasseerivate kuulide,  

valgustusrakettide ja 

suitsugranaatide kasutamine ning 

igasugune lahtise tule tegemine. 

 Tegevusest tuleb täiendavalt 

teavitada päästeteenistust. 

 
 

V aste 

 

Äärmiselt suur 

tuleoht 

 Keelatud on imitatsioonivahendite ja 

trasseerivate kuulide kasutamine 

ning igasugune lahtise tule 

tegemine. 

 Tegevuse juures peavad olema 

esmased tulekustutusvahendid. 

 Tegevuse juurde peab olema 

määratud tulekustutusmeeskond. 

 Vastutav isik võib katkestada või 

keelata tegevuse. 

 

 

 

 

(3CC2FA) 

(3CF964) 

(FAFA54) 

(FCCE02) 

(FB2B02) 



12 Lõppsätted 
 

12.1 Võttes arvesse laskeharjutuste laadi, ilmastikuolusid ja võimalikke eriolukordi (nt tugev 

põud, rahvaüritused või rahvarohked õppused lasketiiru vahetus läheduses jmt), võib 

vastutav ülem või vastutav isik kehtestada lisapiirangud. 

 

12.2 Käesolevat eeskirja saab muuta Kaitseliidu ülema käskkirjaga. 

 

 

13 Lisad 
 

Lisa 1 Metsniku õppevälja tähistuse plaan, 300m, 100m tiirude ja käsigranaadi hetmiskoha 

ohualade joonis 

Lisa 2 Metsniku vana lasketiiru ohuala joonis. Püstol 9mm. 
 
Lisa 3 Metsniku õppevälja üldplaan  

Lisa 4 Metsniku õppevälja õppekohtade jaotus 

Lisa 5 Õppevälja õppekohtade kasutamise taotluse vorm 

Lisa 6  Õnnetusjuhtumist teavitamise skeem 

Lisa 7 Laskmiste/tegevuse kava näidis 

Lisa 8 Keskkonna ja/või varaliste kahjustuste akti näidis 

Lisa 9 Metsniku lasketiiru ja väljaõppeehitiste kasutamise registreerimisraamatu näidis  

Lisa 10 Metsniku 300m ja 100m lasketiiru skeem 

Lisa 11 Metsniku vana lasketiiru skeem 

 

 

 

 

  



 
Lisa 1  

Metsniku õppevälja tähistuse plaan, 300m, 100m tiirude ja käsigranaadi heitmiskoha 

ohualade joonis 

 

  



Lisa 2  

Metsniku vana lasketiiru ohuala joonis. Püstol 9mm. 

 

 

  



Lisa 3  

Metsniku õppevälja üldplaan 

 
LEGEND: 

1. 300m ja 100m lasketiir. 

2. adminala (parkla, välisöökla õppeklass, vastutava isiku soojak, 3 varustuse konterinerit ja prügi kogumine). 

3. välikäimla. 

4. tuletõrje veevõtukoht. 

5. vana lasketiir. 

6. vana lasketiiru parkla, lõkkekoht ja kuivkäimla 

7. käsigranaadi viskekoht. 

8. põhi sissesõidutee (tõkkepuu ja infotahvel). 

9. varu sissesõidutee (tõkkepuu ja lipumast). 

10. pumpla. 

11. parkla. 

12. lipumast. 

 

 

1 

 

2 3 

8 

7 

6 

5 

4 

10 

9 
11 

12 



Lisa 4  

Metsniku õppevälja õppekohtade jaotus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄLJAÕPPEEHTISED: 

1. 300m ja 100m lasketiir. 

2. vana lasketiir. 

3. käsigranaadi heitmiskoht. 

4. põhja taktika ala (TA1). 

5. lõuna taktika ala (TA2). 

6. 1-7 tõkestajate asukohad  

1 

2 

3 

5 

4 

2 1 

3 

4 

5 

6 

7 



 Lisa 5  

Metsniku lasketiiru kasutamise taotluse vorm 

Kuupäev Algus Lõpp Tegevus 
Asutuse 

nimetus 

 

Kasutajate 

arv 

Kasutatavad 

vahendid 

(relvad, 

imitatsioon, 

jne) 

Õhuohu-

ala kõrgus 

Harjutuse 

nimetus, 

nr 

Läbiviija nimi, 

kontakttelefon 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

      

 

  

 

  



Lisa 6   

Õnnetusjuhtumist teavitamise skeem 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 

2 

3 

4 

 

Häirekeskus 

(112) 

 

 

Läbiviija 

 

Valgamaa maleva 

valveteenistus 

717 9449 

 

Kaitseliidu Peastaabi korrapidaja 

717 9099 

 

Vastutav ülem 

 

 

Vastutav isik 

Tsiviilasutus ei 

informeeri 

Vajadusel 

informeerib 



Lisa 7  

Laskmiste/tegevuse kava näidis 

 

 

 

ÜKSUS Julgestuspolitsei 

ISIKKOOSSEISU ARV 60 

AEG 17.07.2012 kell 10:00-13:00 

KOHT Piirsalu 300 m lasketiir 

RELVASTUS H&K USP, G-36. Kui tegemist on salastatud infoga siis kirja 

panna järgmiselt: 9 mm püstol; 5,56 mm automaat 

LASKEMOON JA 

IMITATSIOONIVA-HENDID 

5,56 x 45 mm – 1000 tk 

9 x 19 mm  – 500 tk 

TEGEVUSE KIRJELDUS 

Kirja panna vabas vormis. Nt iga laskja sooritab põlvelt 

laskeasendist 5 lasku, distants 20 m. Seejärel liiguvad laskjad 

15 m tulejoonele ja sooritavad 5 lasku püsti laskeasendist. 

LASKMISTE/TEGE-VUSE 

LÄBIVIIJA NIMI JA 

TELEFONINUMBER 

Mati Tamm, tel. 5xxx xxxx 

KASUTATAVAD 

SIHTMÄRGID JA 

VÄLJAÕPPEVAHENDID 

Rinnakuju koos alusega 15 tk 

 

 

 

  



 

Lisa 8 

 Keskkonna ja/või varaliste kahjustuste akti näidis 

 

 

AKT 

 

                                                                                                                         

.......kuu.aasta nr LN-4.2-4/..... 

KINNITAN 

  

 (koostamise koht)  

  

  

  

  

  

 

Keskkonna ja/või varaliste kahjustuste akt 

 

 

Tekst 

 

 

Akt on koostatud (kokku arv lehel ja lisad selle juurde arv lehel) arv eksemplaris: 

1. eks KLPS tagalajaoskonda 

2. eks kellele. 

 

 

Vastutav isik Kahju tekitaja 

 

 

 

 

 

Eesnimi Perenimi Eesnimi Perenimi 

Sõjaväeline auaste Sõjaväeline auaste 

Ametinimetus Ametinimetus 

  

 

Lisa: 

 

  



 

 

Lisa 9  

Metsniku lasketiiru ja väljaõppeehitiste kasutamise registreerimisraamatu näidis  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jrk. 

nr

 Kuupäev 

kellaaeg

Kasutatav 

väljaõppeehitis
Allüksus

Üksuse 

suurus

Läbiviidav 

laskmin/harjutus
Väljastatud inventar

Võttis vastu             

(auaste, nimi, 

allkiri)

Täidetakse enne läbiviimist. Vastuvõtmisel kinnitab läbiviija allkirjaga, et on tutvunud lasketiiru kasutuseeskirjaga ja 

Täidab läbiviija (enne tegevust)

Täidab läbiviija (peale tegevust)

Auaste, 

nimi, allkiri

Lõpp-

kuupäev 

kellaeg

Märkused

Täidetakse peale läbiviimist

Täidab vastutav isik                         

lasketiiru/väljaõppeehitise vastuvõtmiselKasutatud laskemoona hulk, mark 

(võimalusel radade kaupa) 

näiteks: 1-300                                                   

2-36                                                    

jne

Intsitendid/õnnetused 

(inimesed, vara)
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Metsniku 300m ja 100m lasketiiru skeem 
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Metsniku vana lasketiiru skeem 

 


