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Nõusoleku andmine ajutise laskepaiga rajamiseks
Juhindudes relvaseaduse § 84 lg 3 palub Eesti Jahispordi Liidu litsentsitud laskeinstruktor Kaupo
Kindsigo (litsents nr LKI24001) Põltsamaa vallalt nõusolekut ajutise laskepaiga ülesseadmiseks
Põltsamaa valda Tõrve külla Trofee kinnistule (katastritunnusega 61102:001:0125) ja Tammemäe
kinnistule (katastritunnus 61102:001:0126).
Ajutine laskepaik rajatakse ja seadistatakse vastavalt relvaseadusele selliselt, et selle kasutamisel on
tagatud laskepaiga kasutajate ja ümbruse ohutus ning välistatud kõrvaliste inimeste ja loomade pääs
laskmispiirkonda. Kõrvaliste isikute sattumine laskmispiirkonda välistatakse piirdeaia ja värava
sulgemisega kinnistu piiril, hoiatussiltide paigaldamisega.
Haavlilaskmise lasketiir on territoorium, kus laskekoha (-joone) ja haavlite langemiskoha vahelise
ohutsooni suuruseks on 250 m. Laskespordi treeningharjutuse läbiviimiseks tuulise ilma korral on
Tammemäe kinnistu laskepaik suunaga heinamaa poole, taamal on mets. Tuulevaikse ilma korral
viiakse treeningharjutus läbi Trofee kinnistu heinamaal suunaga jõe poole. Varuvariandiks on
laskepaik Trofee jahimaja juures suunaga metsa poole. Ohutsoonis elamud ja avalikus kasutuses
olevad teed puuduvad.
Laskurite ohutus tagatakse kolme laskekoha paigaldamisega. Laskekohtade paigaldamine välistab
relva suunamise külgedele. Kõik laskurid läbivad ohutustehnika instruktaaži ja saavad kuulmekaitsed.

Tulistatakse ainult 12 kal. siledaraudsete relvadega, lendmärke (märgid lendavad laskurist 15-25 m
kauguselt eest läbi), harjutust FITASC Compak Sporting. Kasutatakse 12 kal. sportpadruneid
haavlitega nr 9-7,5, haavlite laengu kaal 24-28 g.
Harjutuse viib läbi, osalejaid instrueerib ja ohutuse eest vastutab Kaupo Kindsigo, Eesti Jahispordi
Liidu litsentsitud laskeinstruktor (litsents nr LKI24001).
Relvaseaduse § 84 lõikest 3 juhindudes peab lasketiiru või laskepaiga rajamiseks olema selle kohaliku
omavalitsuse kirjalik nõusolek, kelle territooriumile see tahetakse rajada.
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja relvaseaduse § 84 lg 3
alusel
1.

Anda Eesti Jahispordi Liidu litsentsitud laskeinstruktor Kaupo Kindsigole nõusolek ajutise
laskepaiga rajamiseks Põltsamaa valda Tõrve külla Trofee kinnistule (katastritunnusega
61102:001:0125) ja Tammemäe kinnistule (katastritunnus 61102:001:0126).

2.

Laskepaiga rajamisel täita Relvaseaduse §-s 84 kehtestatud nõudeid ja siseministri 25.03.2002
määrusega nr 56 kehtestatud „Lasketiiru ja laskepaiga ning laskevõistluse ja treeninglaskmise
ohutusnõudeid“.

3.

Laskepaika ei või rajada enne Politsei- ja Piirivalveameti vastava kirjaliku nõusoleku saamist.

4.

Laskepaigas peavad olema nähtavale kohale välja pandud ohutusnõuded, sisekorraeeskiri ning
laskmise eest vastutava isiku nimi.

5.

Kõik laskeüritusega tekkivad jäätmed korjab kokku ja likvideerib laskeürituse korraldaja.

6.

Otsus jõustub teatavakstegemisest.

7.

Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud
isik otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa
Vallavolikogule haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale
on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud
korras.

(allkirjastatud digitaalselt)
Erkki Keldo
volikogu aseesimees volikogu esimehe ülesannetes
Koostas: järelevalvespetsialist Kaja Kesküla
Kooskõlastas: jurist Ene Kivineem
Eelnõu esitaja: Põltsamaa Vallavalitsus
Ettekandja: järelevalvespetsialist Kaja Kesküla

