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Alus: AvTS § 35 lg 1 p 9 

 

KINNITATUD 

Jõgeva maleva pealiku 2017. a 

käskkirjaga „KL Jõgeva maleva Utsali 200 m 

lasketiiru individuaalse kasutamise juhendi 

kinnitamine“ 

 

KL Jõgeva maleva Utsali 200 m lasketiiru individuaalse kasutamise 

juhend  

 

Eesmärk: Jõgeva maleva tegevliikmete, jõustruktuuride ja teistele koostööpartneritele 
võimaldatakse Utsali 200 m lasketiiru kasutamine laskeoskuse parendamiseks isiklikku 
laskemoona kasutades.   

Nõuded kasutajale: 

1. Kasutaja on Kaitseväe tegevväelane,  Kaitseliidu liige, jahiseltsi liige, PPA ametnik 

või tsiviilisikust relvaomanik. 

2. Kasutajal on kehtiv relvaluba ( KL, PPA poolt väljastatud). 

3. Kaitseliitlasest kasutajal on kehtiv liikmekaart ja tasutud aastamaks. 

4. Kasutajal on kehtiv isikut tõendav dokument.  

5. Kasutaja kasutab Kaitseliidu, isiklikku või teenistusrelva ( kehtival relvaloal märgitud 

relv).  

6. Kaitseliidu liikmele on relv väljastatud kodusele hoiule ( malev relva eraldi ei 

väljasta).  

7. Kasutaja kasutab oma soetatud laskemoona ( malev  laskemoona ei väljasta) 

Info ja registreerimine: 

1. Lasketiiru kasutamise ajad pannakse üles Kaitseliidu Jõgeva maleva Facebooki 

lehele ja maleva kodulehele ( 1x kuus augustist detsembrini 10:00-20:00) eelneva 

kuu 15. kuupäevaks. 

2. Laskmistele registreerimine toimub e-posti teel utsalitiir@kaitseliit.ee, 

kaido.oim@kaitseliit.ee laskmistele eelneva nädala esmaspäevaks. Registreerimisel 

märkida: ees- ja perekonnanimi, kasutatav relv, laskmiste kirjeldus, soovitav 

ajavahemik ja kontaktnumber.  

Lasketiiru kasutamine: 

1. Laskma lubatakse vaid eelnevalt registreerunud laskurid kehtiva Kaitseliidu 

liikmekaardi/isikut tõendava dokumendi  ja relvaloa esitamisel.  

2. Laskurid registreeritakse lasketiiru vastutava isiku poolt lasketiiru kasutamise 

registreerimise raamatusse pärast lasketiiru kasutuseeskirjaga tutvumist. 

3. Laskur annab allkirja ohutustehniliste teadmiste kontrolli raamatusse pärast 

ohutustehnika nõuetega tutvumist.  

mailto:utsalitiir@kaitseliit.ee
mailto:kaido.oim@kaitseliit.ee


 

 

4. Lasketiiru vastutav on lasketiirus kohapeal ja tegeleb laskuritega ( registreerimine, 

juhendamine, sihtmärkide aluste väljastamine, jälgib ohutust ja üldist korda).  

5. Laskuritel endal on olemas kõik kuluvahendid ( sihtmärgid, teibid, klambripüstolid 

jne). Võimalusel lasketiiru vastutav toetab vahendite olemasolul, kuid seda vaid 

VÕIMALUSEL! Lasketiiru vastutav väljastab vaid sihtmärkide alused. 

Lasketiiru vastutava isiku asendamine: 

1. Lasketiiru vastutava isiku äraolekul asendab teda laskepäeval üks eelnevalt 

kooskõlastatud KL Jõgeva maleva operatiiv- ja väljaõppeosakonna tegevväelane. 

 

KOOSTAS: 

 

Kaido Õim 

Vanemveebel 

Lasketiiru vastutav isik 

utsalitiir@kaitseliit.ee 

5919 9460 
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