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1. ÜLDSÄTTED 
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1.1. Kaitseliidu Tallinna Maleva Männiku poolkinnise lasketiiru (edaspidi lasketiir) 
kasutuseeskiri (edaspidi eeskiri) määrab kindlaks lasketiiru üldise kasutamise 
korra; 

1.2. Lasketiir asub Harjumaa, Saku vald, Männiku küla, Trapi tee 1, 75501. 
Lasketiiru territooriumi üldplaan on toodud käesoleva eeskirja lisas (vt LISA 1); 

1.3. Kaitseliidu Männiku lasketiir on asutatud kaitseministri käskkirjaga 05.mai 
2010 nr 149; 

1.4. Lasketiiru eest vastutav struktuuriüksus on Kaitseliidu Tallinna Malev (edaspidi  
malev). Maleva poolt volitatud vastutavaks isikuks on vastutava ülema poolt 
käskkirjaga määratud isik. Vastutava isiku kontaktandmed on toodud 
käesoleva eeskirja lisas (vt  LISA 2); 

1.5. Käesolev eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõikidele lasketiiru töötajatele, 
lasketiiru kasutajatele ja lasketiirus viibivatele isikutele. 

 
2. EESKIRJAS KASUTATAVAD MÕISTED 

2.1 Eeskirjas kasutatakse järgmisi mõisteid: 

2.1.1 Lasketiir – laskmiste sooritamiseks alaliselt kasutatav ohutuseeskirjades 
sätestatud nõuetele vastav väljaõppeehitis, kus on võimalik sooritada 
laskeharjutusi käsitulirelvadest; 

2.1.2 Poolkinnine lasketiir – väliskeskkonnast vähemalt kolmest küljest, sealhulgas 
laskesuund, püsivate välispiiretega eraldatud ning laskeala kohal olevate 
kuulipüüdjatega lasketiir; 

2.1.3 Tuleala – lasketiirus laskejoone ja sihtmärkide joone vahele jääv ala; 

2.1.4 Tulepositsioon –  ala kus lastakse laskurrelvadest; 

2.1.5 Tulejoon –  tulepositsioonil asuv rajajoon, mille moodustab laskmisel relvade 
eesmine serv ja millelt lastakse; 

2.1.6 Sihtmärkide ala – lasketiiru osa, kuhu laskmiste ajaks on paigutatud või 
lubatud paigutada sihtmärgid; 

2.1.7 Kaitserajatised – lasketiiru rajatised, mis tagavad laskjate ja laskeharjutuste 
läbiviijate ohutuse ning väldivad kuulide väljalennu lasketiirust; 

2.1.8 Põrkeplaat– betoonist metallplaadi ja puitvooderdisega  kaitserajatis, mis 
takistab tulejoonelt tulistatud kuulide väljalendu lasketiirust; 

2.1.9 Ohutusvall – lasketiiru looduslik või tehislik välispiire, mille eesmärgiks on 
takistada kuuli või haavlite väljumist lasketiiru territooriumilt ja mis koosneb 
suuremas osas mullast, liivast või muust puistmaterjalist; 

2.1.10 Tagavall – sihtmärkide joone taga asuv ohutusvall; 

 
2.1.11 Külgvall – laskealaga paralleelselt asuv ohutusvall; 
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2.1.12 Mehitatav varjend – sihtmärkide alal asuv kaevik, mis on pealtpoolt osaliselt  
kaetud kuulikindla materjaliga ja kuulide rikošetti vältiva kattega; 

2.1.13 Lasketiiru ohuala – ala, kuhu laskmiste ajal on kõrvalistele isikutele juurdepääs 
keelatud või tõkestatud; 

2.1.14 Vastutav ülem – Kaitseliidu Tallinna Maleva pealik; 

2.1.15 Vastutav isik – Kaitseliidu Tallinna Maleva pealiku poolt määratud isik, kes 
korraldab tegevust lasketiirus ja kontrollib, et kasutajad järgiksid kõiki kehtivaid 
õigusakte ja dokumente; 

2.1.16 Laskmise  läbiviija (edaspidi läbiviija) – isik, kes vastutab tegevuse toimumise 
eest vastavalt tegevusplaanile (õppuse plaan, laskeharjutuse plaan) või muule 
kavale, Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe ohutuseeskirjadele (edaspidi 
ohutuseeskiri) ja lasketiiru kasutuseeskirjale. 

 
3. LASKETIIRU KOMPLEKSI OSAD 

3.1 Lasketiirud ja majandus- ning klassiruumid: LISA 3 

 
4. OHUALA - LASKETIIRU OHUTUST TAGAVAD KAITSERAJATISED 

4.1 Lasketiiru ohuala on piiratud betoonelementidest seintega; 

4.2 Lasketiiru ümbritseb 4-5 meetri kõrgune kuulikindel betoonelementidest 
monteeritud sein; 

4.3 Juhusliku või rikošettiva kuuli peatamiseks on laskealade kohale monteeritud 
11 betoonelementidest põrkeplaadid ning sihtmärkide kohale katus; 

4.4 300 meetri ja 100 meetri sihtmärkide alade taga asub 6 meetri kõrgune 
liivasest pinnasest ohutusvall ja selle peal 4,83 meetri kõrgune 
betoonelementidest monteeritud piire, sihtmärkide kohal 1540m²  rikošeti- 
kindel katus; 

4.5 Ülejäänud tulejoonte sihtmärkide alade taga asuvad 4 – 5 meetri kõrgused 
liiva pinnasest ohutusvallid, 50m taktika ala sihtmärkide kohal on kuulikindel 
betoonelementidest katus; 

4.6 Tulekoonused 300m, 100m, 50m liikuva märgi ja taktikalise raja osadele 
joonised on lisades 6.1 – 6.4. 

 

 

 

 

 
5. LASKETIIRU KASUTAMINE 
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5.1 Lasketiiru kasutamist reguleerivad järgmised dokumendid: 

5.1.1 Kaitseministri 28.12.2010 määrus nr 26 „Kaitseväe ja Kaitseliidu 
harjutusväljale ja lasketiirule esitatavad nõuded ja kasutamise kord“; 

5.1.2 Kaitseväe juhataja 13.12.2016 käskkirjaga nr 296 kinnitatud „Kaitseväe 
ja Kaitseliidu väljaõppe eeskiri“; 

5.1.3 Kaitseväe juhataja 31.07.2019 käskkirjaga nr 183 „Kaitseväe ja 
Kaitseliidu laskeväljaõppe eeskiri“; 

5.1.4 Kaitseväe juhataja 03.07.2017 käskkirjaga nr 150 kinnitatud  Kaitseväe 
ja Kaitseliidu väljaõppe ohutuseeskiri; 

5.1.5 Kaitseväe juhataja 02.01.2019 käskkirjaga nr 1 „Laskeharjutuste 
läbiviimine ohutuseeskiri 2.0“; 

5.1.6 Kaitseministri määrus „Sõjaväerelvade, nende laskemoona ja 
lahingumoona käitlemise ning üleandmise kord“. Vastu võetud 
09.07.2018 nr 9. Määrus kehtestatakse relvaseaduse § 3 lõike 2 alusel 
RT I, 10.07.2018, 17; 

5.1.7 Siseministri 25.03.2002. a määrus nr 56 „Lasketiiru ja laskepaiga ning 
laskevõistluste ja treeninglaskmise ohutusnõuded“; 

5.1.8 Siseministri 13.04.2007. a määrus nr  29 “Relvade ja laskemoona 
teenusena lühiajalise hoiule võtmise ning lühiajalise väljastamise ja 
tagastamise kord”; 

5.1.9 Rahvusvahelise Laskespordi Föderatsiooni eeskiri (ISSF reeglid); 

5.1.10 Männiku lasketiiru kasutuseeskiri; 

5.1.11 Männiku lasketiiru ohutuseeskiri. 

5.2 Lasketiir on alaliselt kasutatav poolkinnine väljaõppeehitis, milles on lubatud 
läbi viia järgmisi tegevusi, väljaõppeharjutusi (vt LISA 5): 

5.2.1 laskeharjutusi sõjaväe- või teenistusrelvadest  

5.2.2 laskeharjutusi tsiviilrelvadest; 

5.2.3 laskeharjutusi sportrelvadest; 

5.2.4 laskevõistlusi Rahvusvahelise Laskespordi Föderatsiooni (ISSF) 
reeglite ja tehniliste tingimuste järgi; 

5.2.5 väljaõppeüritusi. 

5.3 Lasketiirus lubatavad relvaliigid, mille kuulijõud ei ületa 4500 džauli: 

5.3.1 Tulirelv, mille kaliiber ei ületa .338; 

5.3.2 Automaatrelv, mille kaliiber ei ületa  .32; 

5.3.3 Püstol, mille kaliiber ei ületa .45; 
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5.3.4 Revolver, mille kaliiber ei ületa .45 

5.3.5 Tulirelv, mille ääretule padruni kaliiber ei ületa .22; 

5.3.6 Sportpüstol, padrun tinakuuliga, mille kaliiber ei ületa .32 ; 

5.3.7 Sileraudne püss, kaliibriga 12; 

5.3.8 Õhkrelv, mille kaliiber ei ületa .177 ja kuuli algkiirus 170 m/s. 

5.4 Lahtiolekuaegu ja valju heli tekitavate relvade kasutamist on analüüsitud ning 
tulemused kajastuvad tabelis (vt LISA 3). Mõjuval põhjusel saab tiiru 
juhatajaga graafikuvälise aja kokku leppida. 

5.5 Lasketiiru ja/või lasketiiru osade kasutamise teenuse hinnakirja kehtestab 
Kaitseliidu Tallinna maleva juhatus. (vt LISA  4). 

5.6 Kaitseliidu liikme(te)l on lasketiiru kasutamise teenus kehtiva Kaitseliidu 
liikmekaardi esitamisel tasuta. 

 
6. LASKETIIRU KASUTAMISE PLANEERIMISE KORD 

6.1. Lasketiiru individuaalse kasutamise soovi aluseks on relvaomaniku või valdaja 
suuline või kirjalik taotlus ja kehtiv relvaluba, mis esitatakse lasketiirus vahetult 
vastutavale isikule. 

6.1.1 Kui esitatud taotlusest ilmneb kahe või enama laskuri samaaegne 
lasketiiru või lasketiiru osa kasutamise soov, on esmane lasketiiru või 
lasketiiru osa kasutamise õigus esimesena taotluse esitanud või 
broneerinud laskuril; 

6.2. Lasketiiru või lasketiiru osade kasutamiseks peavad  asutused/ 
organisatsioonid/väeosad esitama võimalikult vara kasutamistaotluse 
lasketiiru juhataja ja instruktori e-mailile. 

6.2.1 Kui esitatud taotlustest ilmneb kahe või enama üksuse samaaegne 
lasketiiru või lasketiiru osa kasutamise soov, on esmane lasketiiru 
kasutamise õiguse järjekord järgmine: 

6.2.1.1 Kaitseliidu Tallinna Malev; 
6.2.1.2 muu Kaitseliidu üksus; 
6.2.1.3 esimesena taotluse esitanud Kaitseväe üksus; 
6.2.1.4 Siseministeeriumi valitsemisalas olevad asutused; 
6.2.1.5 muu asutus lasketiiru vastutava ülema eelneva kirjaliku loa 

alusel. 
6.2.2 Eriarvamuste korral otsustab lasketiiru kasutuse vastutav ülem. 

6.2.3 Esitatud kasutamistaotluse põhjal registreerib lasketiiru vastutav isik 
grupi või üksikisiku lasketiiru korrapidaja juures olevasse kalendrisse.  

6.3. Kasutamistaotlustele, mille esitamisel ilmneb kahe või enama üksuse 
üheaegne lasketiiru või lasketiiru osa kasutamise soov  või muu(d) täpsustusi 
vajav(ad) asjaolu(d), vastab vastutav isik e-posti või telefoni teel. 
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6.4. Lasketiiru või lasketiiru osa kasutada sooviv asutus/organisatsioon/väeosa 
peab kinnitatud (asutuse/ organisatsiooni/ väeosa ülema/juhi poolt) 
tegevusplaani (õppuse plaan, laskeharjutuse plaan) esitama lasketiiru 
vastutavale isikule viis päeva enne tegevuse toimumist e-posti aadressile (vt 
LISA 2). 

6.4.1 Kontrollimise käigus peab lasketiiru vastutav isik jälgima, kas tegevuse 
planeerimise käigus on kinni peetud kõigist kasutuseeskirjas ja/või 
kasutusjuhendis sätestatud nõuetest. Juhul kui ilmneb puuduseid, juhib 
lasketiiru vastutav isik neile tähelepanu ning need tuleb likvideerida. 
Kui puuduste likvideerimine ei ole võimalik, on tegevuse läbiviimine 
lasketiirus keelatud. 

6.5. Lasketiiru päevakava: 

6.5.1 Lasketiiru päevakava koos vajaliku infoga peab olema kõikidele 
tegevuse läbiviijatele kättesaadav.  

6.5.2 Vastutaval isikul on õigus lasketiirus tegevuskohti kontrollida ning anda 
vajadusel täiendavat teavet piirangute kohta või lõpetada koheselt 
tegevus lasketiirus. 

 
7. VASTUTAVA ISIKU ÜLESANDED, ÕIGUSED JA VASTUTUS 

7.1 Lasketiiru vastutav isik: 

7.1.1 organiseerib ja koordineerib lasketiiru tööd kogu lasketiiru haldusalas; 

7.1.2 edastab lasketiiru kasutajate kalendrisse kandmise instruktorile või 
valvurile; 

7.1.3 teostab regulaarselt tema vastutusalas oleva lasketiiru osade ohutuse 
kontrolli, kaardistab ja kirjeldab riskid ning nende likvideerimiseks 
vajalikud tööd kontrollaruandes; 

7.1.4 kontrollib tegevusplaani vastavust kasutuseeskirjale/ kasutusjuhendile 
ja juhib tähelepanu puudustele; 

7.1.5 teeb ettepanekud vajalike hooldustööde kohta lasketiirus; 

7.1.6 paigaldab lasketiiru infotahvlitele informatsiooni tegevuse kohta; 

7.1.7 teavitab õnnetusjuhtumist vastavalt käesoleva eeskirja lisas (vt LISA 7) 
toodud skeemile; 

7.1.8 informeerib lasketiiru kasutajaid kehtivatest piirangutest. 

7.2 Lasketiiru kasutamise võib vastutav ülem või 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. 

7.3 Lasketiirus tegevuse käigus aset leidnud keskkonna ja/või varaliste 
kahjustuste korral koostab vastutav isik akti, milles märgitakse ära 
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kahjustus(t)e ulatus, aeg, koht ja tekitaja. Vastutava isiku ja läbiviija poolt 
allkirjastatud akt esitatakse maleva pealikule. 

7.4 Vastutav isik on vastutav: 

7.4.1 tuleohutusnõuete täitmise eest; 

7.4.2 keskkonnakaitsenõuete täitmise eest; 

7.4.3 heakorra eest; 

7.4.4 lasketiiru ohutu kasutamise eest; 

7.4.5 eeskirjas sätestatud korrast kinnipidamise eest; 

7.4.6 lasketiirus töö organiseerimise ja korraldamise eest. 

 
8. LÄBIVIIJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS 

8.1 Läbiviija kohustub: 

8.1.1 tutvuma eeskirjaga ja lasketiiru osade kasutusjuhendiga enne lasketiiru 
saabumist; 

8.1.2 tutvuma lasketiiru päevakavaga; 

8.1.3 lasketiiru saabumisel ja sealt lahkumisel tegema sissekande “Männiku 
lasketiiru kasutamise registreerimisraamatusse”; 

8.1.4 lasketiiru saabumisel tegema sissekande „Männiku lasketiiru 
ohutuseeskirjade raamatusse“ ja nõudma antud raamatusse 
sissekande tegemist kõigilt temaga koos lasketiiru saabunud 
laskuritelt; 

8.1.5 järgima ohutuseeskirju ja teisi kohustuslikke õigusakte; 

8.1.6 informeerima lubatud tegevusest osavõtvat isikkooseisu vastava 
tegevusega seotud ohutuseeskirjadest; 

8.1.7 sulgema kasutatava lasketiiru osa vastavalt kasutusjuhendile ja/või 
vastutava isiku korraldustele; 

8.1.8 tegevuse lõppedes kontrollima, et tegevuseks kasutatud alale ei jääks 
esemeid, mis võiksid ohustada lasketiiru kasutajaid; 

8.1.9 koguma kokku tegevuse käigus tekkinud jäätmed, padrunikestad ja 
ladustama need selleks ettenähtud kohta; 

8.1.10 informeerima viivitamatult vastutavat isikut kõigist lasketiirus toimunud 
õnnetusjuhtumitest; 

8.1.11 täpsustama lasketiirus kehtivaid piiranguid vastutava isikuga; 

8.1.12 alluma vastutava isiku korraldustele. 
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8.2 Lasketiiru osa kontroll toimub enne kasutamist ja pärast kasutamist läbiviija 
poolt, kes teavitab  olukorrast vastutavat isikut. Puuduste korral tehakse 
sellekohane sissekanne “Männiku lasketiiru kasutamise 
registreerimisraamatusse”. Keskkonna ja/või varaliste kahjustuste korral 
koostab vastutav isik akti, milles märgitakse ära kahjustus(t)e ulatus, aeg, koht 
ja tekitaja. 

9. LASKURI KOHUSTUSED JA VASTUTUS 

9.1 Laskur kohustub: 

9.1.1 tutvuma lasketiiru eeskirjaga ja lasketiiru osade kasutusjuhendiga; 

9.1.2 tutvuma lasketiiru päevakavaga; 

9.1.3 lasketiiru saabumisel ja sealt lahkumisel tegema sissekande “Männiku 
lasketiiru kasutamise registreerimisraamatusse”; 

9.1.4 lasketiiru saabumisel ja lahkumisel tegema sissekande „Männiku 
lasketiiru ohutuseeskirjade raamatusse“; 

9.1.5 järgima ohutuseeskirju ja teisi kohustuslikke õigusakte; 

9.1.6 sulgema kasutatava lasketiiru osa vastavalt kasutusjuhendile ja/või 
vastutava isiku korraldustele; 

9.1.7 tegevuse lõppedes kontrollima, et tegevuseks kasutatud alale ei jääks 
esemeid, mis võiksid ohustada lasketiiru kasutajaid; 

9.1.8 koguma kokku tegevuse käigus tekkinud jäätmed ja padrunikestad ning 
ladustama need selleks ettenähtud kohta; 

9.1.9 tõrkepadrunid tagastama laskmise läbiviijale või vastutavale isikule, 
mitte viskama neid kestade või jäätmete hulka; 

9.1.10 informeerima viivitamatult vastutavat isikut kõigist lasketiirus toimunud 
õnnetusjuhtumitest/vahejuhtumitest; 

9.1.11 täpsustama lasketiirus kehtivaid piiranguid vastutava isikuga; 

9.1.12 alluma vastutava isiku korraldustele. 

9.2 Lasketiiru osa kontroll toimub enne kasutamist ja pärast kasutamist laskuri ja 
vastutava isiku poolt. Puuduste korral tehakse sellekohane sissekanne 
“Männiku lasketiiru kasutamise registreerimisraamatusse”. Keskkonna ja/või 
varaliste kahjustuste korral koostab vastutav isik akti, milles märgitakse ära 
kahjustus(t)e ulatus, aeg, koht ja tekitaja. 

 
10. LASKETIIRU TÄHISTAMINE JA PIIRANGUD LASKETIIRUS 

10.1 Lasketiirudes on juhendavad viited ja ohulindiga piiratud alad; 

10.2 Lasketiiru kasutavad isikud tohivad lasketiirus liikuda pärast Männiku 
lasketiiru ja vastava tiiruosa eeskirjaga  tutvumist ja sellest aru saamise 
kohta allkirja andmist ; 
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10.3 Laskmiste läbiviija peab omama vastavat kehtivat litsentsi/ sertifikaati, mis 
lubab tal antud laskeharjutust läbi viia.  

10.3.1 Kehtiv laskeinstruktori litsents võib olla välja antud kas Kaitseliidu, 
Politseiameti, Eesti Kaitseväe õppeasutuste, või Laskurliidu poolt; 

10.3.2 Ilma kehtiva laskeinstruktori litsentsita/ sertifikaadita on lasketiirus 
laskmiste läbiviimine rangelt keelatud. 

10.4 Lasketiiru ei lubata isikuid, kellel on ilmsed alkoholi- ja/või narkojoobe 
tunnused. 

10.5 Lasketiirus kehtivatest piirangutest saab infot lasketiirus asuvalt infotahvlilt, 
vastutavalt isikult ja valvurilt. 

10.6 Lasketiirus ja lasketiiru territooriumil laskmise/õppuse/ürituse käigus on 
lubatud imitatsioonivahendeid (v.a. paukpadruneid) kasutada ainult vastutava 
ülema ühekordsel kirjalikul loal. 

10.7 Lasketiirus ja lasketiiru territooriumil on keelatud sooritada 
automaattulirelvast valangut, väljaarvatud lühikesed valangud (2-3 
lasku). 

10.8 Tegevusplaanis kajastamata tegevus tuleb eraldi kooskõlastada vastutava 
isikuga. Igasugune kooskõlastamata tegevuse läbiviimine on keelatud. 

 
11. ELANIKKONNA INFORMEERIMINE NING KÕRVALISTE ISIKUTE OMAVOLILISE 

SISENEMISE TÕKESTAMISE KORD 

11.1 Lasketiiru territoorium on tähistatud piirde ja keelumärkidega; 

11.2 Lasketiiru pääseb läbi lasketiiru valvelaua. 

 
12. OHUTUSTEHNILINE SIDE 

12.1 Laskmiste läbiviijal peab olema toimiv side vastutava isikuga, häirekeskuse 
ning laskmist korraldava personaliga. 

12.2 Mehitatava varjendi kasutamisel laskmiste ajal peab olema tagatud raadio- või 
mobiilside läbiviija ja varjendi ülema vahel. 

 
13. PÄÄSTETEENISTUSE JA ARSTIABI KORRALDAMISE KORD 

13.1 Ühtne meditsiiniline teenindus lasketiirus puudub. Lasketiirus on olemas 
esmaabivahendid, mis asuvad lasketiirus valvuri juures; 

13.2 Iga asutuse/organisatsiooni/väeosa laskmise läbiviija peab iseseisvalt 
organiseerima oma meditsiinilise teenistuse; 

13.3 Õnnetusjuhtumi korral teavitab läbiviija/laskur vastutavat isikut; 

13.4 Õnnetusjuhtumi korral koordineerib tegevust vastutav isik; 
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13.5 Vastutav isik teavitab õnnetusjuhtumist maleva korrapidajat ja peab vajadusel 
sidet Põhja-Eesti Päästekeskusega; 

13.6 Õnnetusjuhtumist teavitab vastutav isik telefoni teel, vajadusel koostab 
seletuskirja; 

13.7 Vastutava isiku nõudmisel peab läbiviija/laskur koostama 24 h jooksul 
õnnetusjuhtumi kohta seletuskirja/vahejuhtumi ettekande; 

13.8 Õnnetusjuhtumist informeerimise skeem on toodud lisas (vt LISA 7). 

 
14. KESKKONNAKAITSE JA TULEOHUTUS 

14.1 Harjutusel kasutuses olnud lasketiir/lasketiiru 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; 

14.2 Lasketiiru või lasketiiru osa kasutamisel tekkinud jäätmed ladustatakse selleks 
ettenähtud kohta või võetakse kaasa; 

14.3 Vastutava isiku loata on keelatud lasketiiru ümbruses langetada kasvavaid 
puid, lõigata oksi, lüüa puudesse naelu, jätta maha traate, nööre või 
kahjustada loodust muul viisil; 

14.4 Välikäimlate rajamine lasketiiru territooriumile on keelatud; 

14.5 Keelatud on murukamara lõhkumine kaevetöödega ja transpordivahenditega 
selleks vastutavalt isikult luba saamata.  

14.6 Sõidukitega liikumisel tuleb jälgida liikluseeskirju; 

14.7 Keelatud on põletada keskkonda saastavaid jäätmeid; 

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

14.9 Lahtise tule kasutamist lasketiirus või lasketiiru maa-alal reguleerib vastutav 
isik; 

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

14.11 Suitsetamine on lubatud vaid selleks ettenähtud kohtades; 

14.12 Lasketiirus on olemas tulekustutid, mis asuvad lasketiirus tähistatud kohtades; 

14.13 Tuletõrje veevõtu asukohad on toodud lisas (vt LISA 1); 

14.14 Tulekahju puhkemisel tuleb viivitamatult lõpetada kogu tegevus, informeerida 
sellest vastutavat isikut ja asuda tuld kustutama käepäraste vahenditega; 

14.15 Pärast põlengu kustutamist peab põlenguala kontrollima ja veenduma, et tuli 
ei süttiks uuesti. 
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15. LÕPPSÄTTED 

15.1 Kõik eeskirjas kajastamata tegevused tuleb eraldi kooskõlastada vastutava 
ülemaga. 

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

 


