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         Kinnitatatud juhataja 

         Käskkirjaga: 002_13.09.2021 

         _______________________ 

         Tiit Tammaru 

 

Avinurme gümnaasiumi siselasketiiru sisekorraeeskiri 

 

I. Üldsätted 
 

1.1. Käesolev eeskiri sätestab Avinurme Gümnaasiumis asuva lasketiiru (edaspidi: 

Lasketiiru) kasutustingimused, mis on kohustuslikud kõikidele kasutajatele. 

1.2.Lasketiirus toimuva laskespordialase treeningtegevuse ja muu tegevuse eest 

vastutab Mustvee Valla Spordikeskus, mille juhataja on määranud vastutavateks 

isikuteks: Mihkel Kõrv (52 972 18); Kalev-Tarvo Pärn (56 097 746). 

1.3. Mustvee Valla Spordikeskuse poolseks tehniliseks kontaktisikuks on kinnisvara 

hooldaja Viljar Kuusmann (50 997 96) 

1.4. Punktis 1.2. määratud isikud vastutavad laskemoona ja relvade käitlsemise eest 

tuginedes EV ja Mustvee Vallas kehtivatele eeskirjadele ja seadustele.  Punktis 1.2. 

toodud isikute korraldused on kohustuslikud täitmiseks kõikidele Lasketiiru 

kasutajatele. Eriarvamuste või pretensioonide korral tuleb pöörduda Mustvee Valla 

Spordikeskuse juhataja (spordihoone@mustvee.eu; 53 62 6995) poole. 

1.5.Lasketiiru tasuliste teenuste ja muu hinnakirja kehtestab Mustvee Vallavalitsus 

Mustvee Valla Spordikeskuse juhataja ettepanekul. 

1.6. Lasketiiru kasututamise ajakava, treeningute toimumise ajad jms, kehtestab 

Mustvee Valla Spordikeskuse juhataja. 

1.7. Lasketiirus toimuva tegevuse aluseks on “Järelvalveakt” (20.01.2021) ning selle 

alusel Politsei- ja Piirivalveameti poolt väljastatud Tegevusluba (02.02.2021). 

Samuti Mustvee Valla Spordikeskuse ja Avinurme Gümnaasiumi vahel sõlmitud 

koostöö leping Lasketiiru kasutamiseks. 

1.8.Lasketiirus ei või viibida ebakaines olekus.  

1.9.Kasuta lasketiiru inventari heaperemehelikult. 

1.10. Lasketiirus võib viibida ainult vahetusjalatsites. 

1.11. Mustvee Valla Spordikeskus ei vastuta lasketiiru või spordihoone 

ruumidesse jäetud kasutajate isiklike asjade eest. 

1.12. Kasutajad vastutavad oma tervisliku seisundi eest ise. 

1.13. Spordihoonesse ega lasketiiru pole lubatud kaasa tuua ega tarbida 

alkohoolseid jooke või psühhotroopseid aineid, spordihoones ega lasketiirus pole 

lubatud suitsetada. 
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1.14. Asjakohaste korralduste ja käesoleva eeskirja korduval rikkumisel on 

lasketiiru haldajal õigus rakendada ajaliselt piiritletut või püsivat lasketiiru 

sisenemise keeldu konkreetse isiku või organisatsiooni suhte. Käesoleva eeskirja 

korduval rikkumisel on lasketiiru haldajal õigus leping juriidilise isikuga lõpetada. 

 

II. Ohutusnõuded 
 

2.1. Lasketiirus on lubatud laksmiseks kasutada:  

2.1.1. püstoleid ja revolvreid, mille kaliiber ei ületa 9 mm, 

2.1.2. väikekaliibrilisi tulirelvi, mille ääretule padruni kaliiber ei ületa 5,6 mm, 

2.1.3. õhkrelvi, mille kaliiber ei ületa 4,5 mm. 

2.2. Laskmine on lubatud ainult vastutava isiku kohal oleku korral. 

2.3. Treeningust, õppetööst või võistlustest osavõtja (edaspidi Lakur) peab järgima 

kõiki korraldajate, kohtunike või juhendajate korraldusi, tundma elementaarsel 

tasemel käskluste tähendust. 

2.4. Laskur peab olema läbinud eelneva istruktaazi ning tundma relva ja laskemoona 

ohutu käsitlemise eeskirju, oskama vältida ohtu nii endale kui teistele. 

2.5. Lasketiirus on lubatud kasutada ainult punktis 2.1 toodud relvi, mis on legaalsed 

ja töökorras. Lasketiiru vastutavatel isikutel on kohustus kontrollida selle punkti 

täitmist. 

2.6. Esmase istruktaazi viivad läbi lasketiiru eest vastutavad isikud, treenerid, 

juhendajad või kohtunikud. 

2.7.Laskur lasketiirus relva käsitledes vastutab kaasviibijate ohtuse eest. 

 


