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1. ÜLDSÄTTED 

1. ÜLDSÄTTED 

1.1  Pärnumaal Lääneranna vallas asuvas mahajäetud Vanamustu liivakarjääris asuva S-Arms OÜ „Vanamustu 

Laskepaiga“ kasutuseeskiri (edaspidi eeskiri) määrab kindlaks laskepaiga üldise kasutamise korra.  

1.2 S-Arms OÜ Vanamustu laskepaik asub Lääneranna vallas, Koonga alevikust 13 km edelas mahajäetud liivakarjääris.  

Riigimetsa Majandamise Keskuse haldusalas katastritunnusega 33402:002:0259, suurusega 2900 m ² (lisa 13.1 kinnistu 

plaan).  Laskepaiga plaan koos ohualade, laskejoonte ja sihtmärkide alaga  (lisa 13.2 laskepaiga plaan ja 13.3 läbipääsu 

tõkestamise plaan) 

1.3 Laskepaik on antud kinnistu  maarendilepinguga  nr. 3-1.21/161 kasutada S-Arms OÜ le registrikoodiga 11546085  

1.4 Laskepaiga  vastutavaks isikuks on Vanamustu laskepaiga  administraator. 

Vastutava isiku kontaktandmed:  

Priit Paulus 

Telefon: +372 56643064 

e-post priit@s-armsestonia.com 

Vastutav asendusisik 

Ahti Laurimäe 

mobiil +372 56563812 

e-post info@s-armsestonia.com  

1.5 Laskepaika võivad kasutada kõik huvilised vastavalt laskepaiga kasutuseeskirjale    (Lisa 12.5) ning S-Arms  OÜ poolt  
kinnitatud  kasutamise kavale. 

1.6 Laskepaiga  kasutamist reguleerivad järgmised dokumendid 

a) Vanamustu  laskepaiga kasutuseeskiri 

b) Kaitseministri 28.12.2010. a määrus nr 26 „Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljale ja lasketiirule esitatavad nõuded 
ja kasutamise kord“ 

c) Kaitseväe juhataja 26.06.2008. a käskkiri nr 855 „Ohutuseeskirja kinnitamine“ (OE 2.1 “Relvakäsitlemise ja 
Laskeharjutuste Läbiviimise Ohutuseeskiri“);   

d) Siseministri 05.03.2021. a määrus nr 12 „Lasketiiru ja laskepaiga ning laskevõistluse ja treeninglaskmise 
ohutusnõuded“ 

e) Siseministri 01.01.2012. a määrus nr 29 “Relvade ja laskemoona teenusena  

lühiajalise hoiule võtmise ning lühiajalise väljastamise ja tagastamise kord” 

f) Rahvusvahelise Laskespordi Föderatsiooni eeskiri (ISSF reeglid) 

h) Rahvusvahelise Jahilaskespordi  reeglid (FITASC reeglid, CPSA) 

i) Rahvusvahelise Praktikalise Laskmise Konföderatsiooni eeskiri (IPSC reeglid) 

j) Eesti Reservväelaste Laskespordiliit (SRA) reeglid. 

1.7 Käesolev eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõikidele laskmiste läbiviijatele, laskepaiga kasutajatele ja laskepaigas 
viibivatele isikutele 

Formatted: Estonian
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2.  EESKIRJAS KASUTATAVAD MÕISTED  

2.1. Eeskirjas kasutatakse järgmisi mõisteid:  

2.1.1. Laskepaik – laskmiste sooritamiseks ajutiselt kasutatav ohutuseeskirjades  sätestatud nõuetele vastav ala, kus 

on võimalik sooritada  laskeharjutusi käsitulirelvadest.  

2.1.2. Laskeala –  laskejoone ja märkide joone vahele jääv ala.  

2.1.3. Tulepositsioon – ala kus lastakse laskurrelvadest.  

2.1.4. Tulejoon – tulepositsioonil asuv rajajoon, mille moodustab laskmisel relvade  eesmine serv ja millelt lastakse.  

2.1.5. Sihtmärkide ala – lasketiiru osa, kuhu laskmiste ajaks on paigutatud või lubatud  paigutada sihtmärgid.  

2.1.6. Kaitserajatised – lasketiiru rajatised, mis tagavad laskjate ja laskeharjutuste läbiviijate ohutuse ning 

minimiseerivad kuulide väljalennu lasketiirust  

2.1.12. Mehitatav varjend – sihtmärkide alal asuv kaevik, mis on pealtpoolt osaliselt  kaetud kuulikindla materjaliga ja 

kuulide rikošetti vältiva kattega.  

2.1.13. Laskepaiga  ohu ala – ala, kuhu laskmiste ajal on kõrvalistele isikutele juurdepääs  keelatud või tõkestatud.  

 

3.  LASKEPAIGA ALAD 

3.1. Laskepaigad erinevatele relvadele:  

3.1.1. püstoli  laskepaik 

3.1.2. püssi laskepaik 

3.1.3. sileraudse püssi taldrikute laskepaik 

3.2.1. parkla 

3.3.2. varustuse hoiustamise konteinerid 

3.3.3. välikäimla 

3.3.4. puhke koht 

 

 

 

 

 



Vanamustu Laskepaiga Kasutuseeskiri   
 

4 
 

 

 

 

 

 

4. LASKEPAIGA KASUTAMISE KORD  

4.1. Laskepaiga individuaalse kasutamise soovi aluseks on relvaomaniku või valdaja kirjalik laskepaiga broneerimine e-

mail i teel või suuline taotlus. Individuaalseks laskepaiga kasutamiseks peab soovijal olema kehtiv relvaluba ja laskmiste 

läbiviimse õigust tõendav dokument, mis esitatakse vastutavale isikule vahetult või digitaalselt allkirjastatult maili teel.  

Relvaluba ei pea esitama individuaalne laskepaiga kasutaja kes soovib lasta oma isiklikust tulirelvast mis on valmistatud 

ennem 1870 aastat (ka koopia) ja kasutatakse musta püssirohtu, ei kasuta padruneid vaid iga laeng laetakse eraldi 

trumlisse või rauda.  

Laskja kes soovib lasta S-Arms relvadega ja instruktori juhendamisel peab esitama taotluse elektrooniliselt vähemalt 5 

päeva enne tegevuse toimumist. 

 

4.2. Kui esitatud taotlusest ilmneb kahe või enama laskuri samaaegne laskepaiga või laskepaiga osa kasutamise soov, 

on esmane laskepaiga või laskepaiga osa kasutamise õigus esimesena taotluse esitanud või broneerinud laskuril. 

Kokkuleppel võivad laskurid kasutada laskepaika samaaegselt. Kokkuleppe mittesaavutamisel otsustab laskepaiga 

kasutuse vastutav.  

4.3. Esitatud kasutamistaotluste põhjal koostab laskepaiga vastutav isik laskepaiga kasutamise graafiku   

4.4. Kõik esitatud taotlused vaadatakse läbi vastutava isiku poolt ja vastatakse taotlusele e-posti või telefoni teel 5 

päeva jooksul taotluse saabumise päevast. 

4.5. Kasutamistaotlustele, mille esitamisel ilmneb kahe või enama üheaegse laskepaiga või laskepaiga osa kasutamise 

soov või muu(d) täpsustusi vajav(ad) asjaolu(d), vastab vastutav isik e-posti või telefoni teel.  

4.6. Laskepaiga kasutamise ja broneerimise kava koos vajaliku infoga avalikustatakse S-Arms kodulehel ja Raba 1a. 

lasketiirus info tahvlil.  

4.7. Laskepaigas S-Arms teenuse (laskmiste läbiviimine S-Arms OÜ poolt) broneerimise kinnitamiseks on vajalik 

ettemaks 30 % teenuse hinnast. Õigeaegselt laskepaiga mittekasutamisel või teenuse tühistamisel ettemaksu ei 

tagastata 

4.8. Vastutaval isikul on õigus laskepaigas tegevuskohti kontrollida ning anda vajadusel täiendavat teavet piirangute 

kohta või lõpetada koheselt tegevus lasketiirus. 

4.9. Laskepaiga kasutamisel on prioriteediks  

1. Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu õppused. 

2. Laskespordi organisatsioonide laskeharjutused ja võistlused. 

3. Pärnu Jahimeeste Liidu laskeharjutused ja võistlused. 

4. Muu tegevus. 
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5.  VASTUTAVA ISIKU ÜLESANDED, ÕIGUSED JA VASTUTUS  

5.1. Laskepaiga vastutav isik:  

5.1.1. organiseerib ja koordineerib laskepaiga tegevust  

5.1.2. koostab laskepaiga kasutamise graafiku ning täiendab vajadusel graafikut https://vanamustu.ee/  

5.1.3. annab laskepaiga ja/või laskepaiga osa kasutajale üle, kontrollib kasutust ja laskepaika ja/või laskepaiga osa 

seisukorda pärast kasutamist  

5.1.4. teostab regulaarselt tema vastutusalas oleva laskepaiga osade ohutuse kontrolli,  kaardistab ja kirjeldab riskid 

ning nende likvideerimiseks vajalikud tööd  

5.1.5. peab ühendust laskepaiga kasutajatega kuugraafiku, kasutustingimuste ja  kasutusvõimaluste osas  

5.1.6. kontrollib tegevusplaani vastavust kasutuseeskirjale/ kasutusjuhendile ja kõrvaldab puudused 

5.1.7. teeb märkmed vajalike hooldustööde kohta lasketiirus  

5.1.8. paigaldab laskepaiga infotahvlitele informatsiooni tegevuse kohta  

5.1.9. teavitab õnnetusjuhtumist vastavalt käesoleva eeskirja lisas (vt LISA 12.4) toodud skeemile  

5.1.10. informeerib laskepaiga kasutajaid kehtivatest piirangutest  

5.2. Laskepaiga kasutamise võib vastutav isik ajutiselt peatada või keelata, kehtestada piiranguid või nõuda 

täiendavate nõuete täitmist, kui avastatakse laskepaiga kasutamist reguleerivate dokumentide rikkumine ja/või 

tegevust takistav asjaolu.  

5.3. Laskepaigas 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 S-Arms OÜ Juhatusele.  

5.4. Vastutav isik on vastutav:  

5.4.1. tuleohutusnõuete täitmise eest  

5.4.2. keskkonnakaitsenõuete täitmise eest  

5.4.3. heakorra eest  

5.4.5. laskepaiga ohutu kasutamise eest  

5.4.6. eeskirjas sätestatud korrast kinnipidamise eest  

5.4.7. laskepaiga töö organiseerimise ja korraldamise eest  

 

 

 

 

https://vanamustu.ee/
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6.  LÄBIVIIJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS  

6.1. Läbiviija kohustub:  

6.1.1. tutvuma eeskirjaga ja laskepaiga ohutusnõuetega (Lisa 12.3) enne laskepaika saabumist ja planeeritud tegevuse 
algust 

6.1.2. täpsustama laskepaigas kehtivaid piiranguid vastutava isikuga  

6.1.4. kinnitama kirjalikult taasesitataval viisil nõustumisest enda laskmiste läbiviijaks määramisest 

6.1.5. kohustub järgima ohutuseeskirju ja teisi kohustuslikke õigusakte  

6.1.6. informeerima lubatud tegevusest osavõtvaid isikuid vastava tegevusega seotud ohutuseeskirjadest 

6.1.7. sulgema kasutatava laskepaiga osa vastavalt kasutusjuhendile ja/või vastutava isiku  korraldustele  

6.1.8. tegevuse lõppedes kontrollima, et tegevuseks kasutatud alale ei jääks esemeid, mis võiksid ohustada laskepaiga 
kasutajaid  

6.1.9. koguma kokku tegevuse käigus tekkinud jäätmed, padrunikestad ja ladustama need selleks ettenähtud kohta 
või teisaldama. 

6.1.10. informeerima viivitamatult vastutavat isikut kõigist laskepaigas toimunud õnnetusjuhtumitest  

6.1.11. alluma vastutava isiku korraldustele  

6.2. Laskepaiga või laskepaiga osa kontroll toimub enne kasutamist ja pärast kasutamist läbiviija ja vastutava isiku 
poolt. Puuduste korral tehakse sellekohane sissekanne ohutustehnilise instruktaaži raamatusse 

6.3. Läbiviija on vastutav tegevuse ajal laskepaigas: 

6.3.1. laskepaiga ohutu kasutamise eest 

6.3.2. keskkonnakaitsenõuete täitmise eest  

6.3.3. heakorra eest  

6.3.4. tuleohutusnõuete täitmise eest 

6.3.5. eeskirjas sätestatud korrast kinnipidamise eest  

6.3.6. tegevuse käigus tekkinud kahjude eest 

 

 

 

 

7.  LASKURI KOHUSTUSED JA VASTUTUS  

7.1. Laskur kohustub:  

7.1.1. tutvuma laskepaiga eeskirjaga ja osa võtma laskmiste läbiviija ohutustehnilisest instruktaažist 

7.1.2. järgima laskmiste läbiviija korraldusi ohutuseeskirju ja teisi kohustuslikke õigusakte  
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7.1.3. tegevuse lõppedes kontrollima, et tegevuseks kasutatud alale ei jääks esemeid,  mis võiksid ohustada lasketiiru 
kasutajaid  

7.1.4. koguma kokku tegevuse käigus tekkinud jäätmed ja padrunikestad ning ladustama need selleks ettenähtud 
kohta või teisaldama 

7.1.5. tõrkepadrunid tagastama laskmise läbiviijale või vastutavale isikule, mitte viskama neid kestade või jäätmete 
hulka.  

7.1.6. informeerima viivitamatult laskmiste läbiviijat kõigist laskepaigas toimunud 
õnnetusjuhtumitest/vahejuhtumitest  

7.1.7. täpsustama laskepaigas kehtivaid piiranguid laskmiste läbiviijaga 

7.1.8. alluma laskepaiga vastutava ja laskmiste läbiviija korraldustele  

 

8.  LASKEPAIGA TÄHISTAMINE JA PIIRANGUD LASKEPAIGAS 

8.1.  Reguleerivate märkide ja infotahvlite asukohad on toodud lisas (vt Lisa 12.2) 

8.2.  Kui ohualal toimub laskmine võib seal viibida ainult laskmiste läbiviija või vastutava loal 

8.3. Laskepaika kasutavad isikud tohivad laskepaigas liikuda üksnes läbiviija ja/või vastutava isiku loal ja tema 
juhendamise järgi.  
 
8.4. Laskmiste läbiviija peab omama vastavat relvaluba, kehtivat litsentsi/ sertifikaati, mis lubab tal antud 
laskeharjutust läbi viia. 
  
8.4.1. Vastav kehtiv laskeinstruktori litsents võib olla välja antud kas Politseiameti, Eesti Kaitseväe õppeasutuste, 
Kaitseliidu, Eesti Jahispordi Liidu, Rahvusvahelise Lasekspordi Organisatsiooni või Eesti Laskurliidu poolt.  
 
8.4.2. Ilma kehtiva relvaloata, laskeinstruktori litsentsita/ sertifikaadita on laskepaigas laskmiste läbiviimine rangelt 
keelatud.  
 
8.5. Laskepaika ei lubata isikuid, kellel on ilmsed alkoholi- ja/või narkojoobe tunnused.  

8.6. Alkoholi ja muude uimastavate ainete pruukimine laskepaigas on keelatud.  

8.7. Laskepaigas kehtivatest piirangutest saab infot laskepaigas asuvalt infotahvlilt, vastutavalt Isikult ja laskmiste 
läbiviijalt.  
 
8.8. Laskepaigas laskmise/õppuse/ürituse käigus on lubatud imitatsioonivahendeid (v.a. paukpadruneid) kasutada 
ainult vastutava ülema, laskmiste läbiviija ühekordsel loal.  
 
8.10. Tegevusplaanis kajastamata tegevus tuleb eraldi kooskõlastada vastutava isikuga.  Igasugune kooskõlastamata 
tegevuse läbiviimine on keelatud. 
 

 

9.  OHUTUSTEHNILINE SIDE  

9.1 Väeosa/asutuse/organisatsiooni laskmiste läbiviijal peab olema toimiv side vastutava  isikuga, häirekeskuse ning 
laskmist korraldava personaliga.  

9.2. Mehitatava varjendi kasutamisel laskmiste ajal peab olema tagatud raadio- või traatside läbiviija ja varjendi ülema 
vahel.  
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10.  PÄÄSTETEENISTUSE JA ARSTIABI KORRALDAMISE KORD  

10.1. Ühtne meditsiiniline teenindus laskepaigas puudub. Laskepaigas peavad olema kaasas esmaabivahendid, mis 
asuvad laskepaigas läbiviija poolt nimetatud kohtades.  

10.2  Pärnu Reservväelaste Laskespordi Klubi liikmetele on kasutada esmaabivahendid mis asuvad sihtmärkide 
konteineris 

10.2. Iga väeosa/asutuse/organisatsiooni laskmise läbiviija peab iseseisvalt organiseerima oma meditsiinilise 
teenistuse ja esmaabi osutamise laskepaigas.  

10.3. Õnnetusjuhtumi korral teavitab läbiviija/laskur vastutavat isikut.  

10.4. Õnnetusjuhtumi korral koordineerib tegevust laskmise või muu tegevuse läbiviija.  

10.5. Laskmiste läbiviija teavitab õnnetusjuhtumist Lääne-Eesti Päästekeskust ,Vanamustu laskepaiga vastutavat ja 
vajadusel peab sidet Lääne-Eesti Päästekeskusega. 

10.6. Õnnetusjuhtumist teavitab läbiviija telefoni teel, vajadusel koostab seletuskirja.  

10.7. Vastutava isiku nõudmisel peab läbiviija/laskur koostama 24 h jooksul õnnetusjuhtumi kohta seletuskirja.  

10.8. Õnnetusjuhtumist informeerimise skeem on toodud lisas (vt LISA 12.4). 

 

11.  KESKKONNAKAITSE JA TULEOHUTUS  

11.1. Harjutusel kasutuses olnud laskepaik/laskepaiga osa tuleb üle kontrollida ja tegevuse järgselt koristada, 
kindlustamaks et sinna ei jääks kasutamata laskemoona ega muid vahendeid, mis võivad ohustada kõrvalisi isikuid või 
järgmiseid lasketiiru/lasketiiru osa kasutajaid.  

11.2. Laskepaik või laskepaiga osa kasutamisel tekkinud jäätmed võetakse kaasa.  

11.3. Sõidukitega liikumisel tuleb jälgida liikluseeskirju.  

11.4. Transpordivahendite pesemine laskepaiga territooriumil on keelatud.  

11.5. Keelatud on põletada keskkonda saastavaid jäätmeid.  

11.6. Keelatud on liigse, väljaõppega mitteseotud tahtliku müra tekitamine ja elanikkonna, loomade ning lindude 
tahtlik häirimine.  

11.7. Lahtise tule kasutamist laskepaigas reguleerib läbiviija isik. 

11.8. Lahtist tuld võib kasutada ainult selleks eelnevalt ettevalmistatud kohtades. Lahkudes  peab kontrollima, et 
lõkked oleksid hoolikalt kustutatud.  

11.9. Suitsetamine on lubatud vaid selleks ettenähtud kohtades.  

11.10. Laskepaigas on olemas tulekustutusvahendid, mis asuvad laskepaigas tähistatud kohtades.  

11.11. Tulekahju puhkemisel tuleb viivitamatult lõpetada kogu tegevus, informeerida sellest läbiviijat ja Päästeametit 
ning asuda tuld kustutama käepäraste vahenditega.  

11.12. Pärast põlengu kustutamist peab põlenguala kontrollima ja veenduma, et tuli ei süttiks uuesti.  

11.13 Kui põlengut ei õnnestu kustutada tuleb põlengu alalt koheselt evakueeruda, võimalusel kogunemiskohta mis 
asub läbiviija poolt määratud kohas. 
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12.  LÕPPSÄTTED  

12.1. Kõik eeskirjas kajastamata tegevused tuleb eraldi kooskõlastada Vanamustu laskepaiga vastutavaga.  

12.2. Võttes arvesse tegevuse laadi, ilmastikuolusid ja võimalikke eriolukordi (rahvaüritused jmt) võib vastutav isik 
karmistada käesolevat eeskirja. 

LISA 13.1 Vanamustu laskepaik 

Lääneranna vald, Koonga,  Vanamustu karjäär 
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LISA 13.2  VANAMUSTU LASKEPAIGA PÕHIPLAAN  

13.2.1. Laskesuund Kagu, laskmise suund püss 100˚ kuni 160˚. Püstol 100˚ kuni 270˚, Sileraudne püss 360° 
 

 

 

Autosid on lubatud parkida märgitud aladel juhul kui need ei jää ohutsooni. 

PARKIMISE ALA       

TULEJOON 300  m kuni 5 m   

SIHTMÄRKIDE ALA etteantud  laskesuundadel, sihtmärgid ei tohi taustavallist asetseda kaugemal kui 2 m. 

 

TULEKUSTUTAMISE VAHENID  

SIHTMÄRKIDE JA TARVIKUTE KONTEINER                       

VÄLIKÄIMLA                     
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LASKEPIKA PIIRAVAD HOIATUS SILDID    

 

 

 

 

 

   

 

   

LISA 13.3 LASKEPAIGA LÄBIPÄÄSU TÕKESTAMISE PLAAN 

1. Läbipääs laskepaika ja ohutsooni on tõkestatud statsionaarsete siltidega SEIS LASKMISED ning ajutiste tee 
tõketega. 

2. Ajutistel teetõketel peab olema info laskmiste läbiviija ja kontakt telefoni nr. 
3. Vajadusel tuleb paigutada laskepaiga ohualale suunduvatel teedele mehitatud tõkestuspostid 
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LISA 13.4      OHUTUSEESKIRI S-Arms 

1. ÜLDNÕUDED  

1.1. Laskeharjutuse ohutuse tagamise eest vastutab vahetult  laskmiste läbiviija. 
 

1.2. Lasta võib laskepaiga eeskirjas näidatud suundadel ja nimetatud relvadest. 
 

1.3. Sihtmärke on lubatud paigaldada ainult Vanamustu laskepaiga kasutuseeskirjas  näidatud sihtmärkide alale. 
Sihtmärkide paigaldamisel muu asukohaga tuleb laskmiste läbiviijal ennem laskeharjutust esitada S-Arms OÜ le 
ohu ala joonis koos arvutuskäiguga, laskmist võib läbi viija ainult peale laskepaiga vastutava luba. 

 
1.4. Laskepaigas on lubatud relvade ja laskemoona käsitlemine vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale Relvaseadusele 
 
1.5. Laskmist võib läbi viia Laskespordi Treener,  Laskeinstruktor,  IPSC ja SRA kohtunik, S-Arms OÜ laskmiste eest 

vastuta isik. 
 
1.6. Laskmise läbiviija peab veenduma, et kõik laskmistest osavõtjad on ohutuseeskirja nõuetest aru saanud ning need 

omandanud   
 
1.7. Käesolev ohutuseeskiri on kohustuslik kõikidele laskmistel osalejatele 
 
1.8. Laskmiste läbiviija on kohustatud tegema ohutusnõuded teatavaks kõigile laskmisest osavõtjatele allkirja vastu 

enne laskmiste algust  
 
1.9.  Vanamustu laskepaigas on lubatud lasta tulirelvadest kaliibriga kuni .50  
 
1.10. Ohutuseeskirja mittetäitmine võib lõppeda laskmiselt kõrvaldamisega  
 
1.11.  Relvi, laskemoona ja nende osi on keelatud iseseisvalt käsitseda, kui seda pole eelnevalt õpetatud/õpitud.  
 
1.12. Isiklike relvi ja laskemoona on keelatud kasutada ilma laskmise läbiviija vastava loata.  
 
1.13.  Igaüks on kohustatud peatama laskmise, õppetunni, harjutuse või muu tegevuse käsklusega STOP, kui ta 

märkab, et on tekkimas ohtlik olukord väljaõppel/laskmistel osalevatele või kõrvalistele isikutele.  
 
1.14. Alkoholi või narkojoobes isikuid laskma ei lubata 
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2. RELVADE, LASKEMOONA KÄSITSEMINE JA TEGEVUS LASKEKOHAS  

2.1. Relva käsitsedes peab alati olema teadlik relva olekust.  

2.2. Laskemoonaga laetud relva on keelatud suunata inimese poole.  

2.3. Relva on keelatud laadida ilma käsuta.  

2.4. Relva on lubatud hoida laetuna ainult laskeharjutuse läbiviimise jooksul  

2.5. Laskemoonaga laetud relv peab olema suunatud sihtmärkide alale või laskmiste läbiviija korraldusel ohutus suunas 

2.6. Laskjad peavad olema ühel joonel (Laskejoon), tule alas ei tohi olla; inimesi, loomi 

2.7. Lasta on lubatud ainult laskmiste läbiviija poolt osutatud või määratud sihtmärke 

2.8. Metallsihtmärke on lubatud lasta mitte lähemalt kui 7 m. püstoli, revolvriga või sileraudsest püssist kartetšiga,70 
m. püssist/sileraudsest püssist kuuliga. Metallsihtmärke ei ole lubatud lasta pneumorelvast (väljaarvatud 
pneumorelvade jaoks valmistatud metallsihtmärgid) 

2.9. Relva peab käsitsema nii, et relva sisse ei satuks liiva, prügi või muud üleliigset.  

2.10. Relva peab alati panema kaitseriivi ja hoidma kaitseriivistatuna laskeharjutuse jooksul kui relva ei käsitseta, 
liikumisel ja laskekoha vahetamisel.  

2.11. Relvad tuleb alati tühjaks laadida ja läbiviija poolt kontrollida peale laskeharjutuse sooritamist  

2.12. Tõrke korral peab tegutsema konkreetse relva ja laskemoona käsitsemise juhendi või laskmiste läbiviija 
ohutustehnilise juhendi järgi.  

2.13. Keelatud on jätta relva ja laskemoona järelevalveta  

2.14. Laskmiste ajal on isiklike kaitsevahendite kandmine kohustuslik kõigile laskmistel osalejatele ja laskepaigas 
viibijatele: kuulmekaitsmed, kaitseprillid 

2.15. S-Arms läbiviidud laskmistel kasutamata jäänud laskemoona peab loovutama laskmiste läbiviijale või tema poolt 
määratud isikule. Kasutamata jäänud laskemoona väljaviimine laskekohast on keelatud. 

 

3. ESMAABI LASKEKOHAL  

4.1. Laskmiste läbiviimisel laskepaigas peavad olema kaasas esmaabi vahendid verejooksu peatamiseks ja 
hingamisteede lahti hoidmiseks 

4.2. Kõik laskmistel osalejad peavad teadma esmaabi vahendite asukohta  

4.2. Laskmiste läbiviija poolt peab olema nimetatud lähim meditsiinipunkt ja määratud transpordivahend vigastatu 
transportimiseks meditsiini punkti.  

4.3. Laskepaigas peab olema määratud sidevahend päästeameti teavitamiseks õnnetusjuhtumist telefonil nr.112 

4.4. Õnnetusjuhtumist tuleb koheselt teavita hädaabi numbril 112  ja S-Arms laskepaiga vastutavat. 
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LISA 13.4     ÕNNETUSJUHTUMIST TEAVITAMISE SKEEM 

 

 

 

Õnnetusjuhtumis vahetu osaleja 

Teeb kõik endast oleneva õnnetusjuhtumi    Enda ja teiste ohutus on esmatähtis 
tagajärgede kõrvaldamiseks 
 

TEAVITAB LÄBIVIIJAT                                                                   LÄBIVIIJA TEAVITAMISE KORD PEAB   
                                                                               OLEMA KÕIGILE OSALEJATELE EELNEVATLT SELGITATUD 
 
 S-ARMS VASTUTAVAT                                                                    Ahti Laurimäe    +372 56563812 

         

TEAVITAB PÄÄSTEAMETIT             Tel.      112 

JA PEAB VAJADUSEL SIDET                                                           

 

 

 

 

S-ARMS VASTUTAV 

Teeb kõik endast oleneva õnnetusjuhtumi                                Enda ja teiste ohutus on tegutsemisel   
tagajärgede kõrvaldamiseks                                                                  esmatähtis 
ja vajadusel abi andmiseks  
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TEAVITAB PÄÄSTEAMETIT             Tel. 112 
 
                                                             
TEAVITAB S-ARMS JUHATUSE ESIMEEST                                   Tel. +372 7122035 
Koostab õnnetusjuhtumi ettekande,  
võtab vajadusel osalistelt seletuskirjad 


