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Utsali 200m lasketiiru kasutuseeskirja muutmine
Kaitseliidu seaduse § 11 lg 1, § 13 lg 1 p 1, 6, 9 alusel ja tulenevalt kaitseministri 28.12.2010
määrusest nr 26 „Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljale ja lasketiirule esitatavad nõuded ja
kasutamise kord“ § 19 lg 1 ja Kaitseväe juhataja 24.94.2006 käskkirjaga nr 109 kinnitatud
„ Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe üldised ohutuseeskirjad“ OE 1.4 (Kaitseväe ja Kaitseliidu
harjutusväljadel ja väljaõppeehitistel (s) tegutsemise kord) p 2.1 ning 2.4
1. Muudan Kaitseliidu ülema 12.01.2012 käskkirjaga nr K-0.2-4/785U kinnitatud „Utsali 200m
lasketiiru kasutuseeskirja” järgnevalt:
1.1.
Muudan punkti 3.5 ja sõnastan selle järgnevalt: „Lasketiiru on lubatud kasutada
aastaringselt v.a ajavahemikul veebruar kuni juuni, mil vastavalt Keskkonnaameti nõudele on
lubatud laskmisi läbi viia järgmiselt:
1) Lasketiiru kasutamine ei ole lubatud 15. märtsist- 15. maini;
2) Veebruaris, märtsi esimeses pooles, mai teises pooles ja juunis on lasketiiru
kasutamine lubatud maksimaalselt 4 laskekorda kuus (üks laskekord ei kesta üle kahe
päeva);
3) Märtsi esimesel poolel tohib laskmisi läbi viia kell 10:00-17:00 ja mai teisel poolel kell
09:00-19:00;
1.2.
Asendan punktis 4.5 sõna JA sõnaga VÕI;
1.3.
Asendan punktis 4.7 “hiljemalt jooksva kuu 20. kuupäevaks” järgmiselt: “hiljemalt
jooksva kuu 15. kuupäevaks”;
1.4.
Tühistan punkti 4.9;
1.5.
Muudan punkti 5 pealkirja järgnevalt: „VASTUTAVA ISIKU KOHUSTUSED JA
VASTUTUS“;
1.6.
Muudan punkti 5 järgnevalt: punkt 5.1 „Vastutav isik kohustub“, punkt 5.2 „Vastutav
isik on vastutav“, punkt 5.1 nummerdada punktiks 5.3 , punkt 5.2 punktiks 5.4 ja punkt 5.3
punktiks 5.5;
1.7.
Muudan punkti 5.1d alljärgnevalt: “Edastab kinnitatud kuugraafiku või selle lisa
aeronavigatsioonilise teabe edastajale (aeroteave@mil.ee) vastavalt Kaitseväe juhataja
06.01.2012 käskkirjale nr 3 „Aeronavigatsioonilise teabe edastamise kord Kaitseväes ja
Kaitseliidus“;
1.8.
Lisan punkti 5.1f “Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon”;
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1.9.
Muudan punkti 5.3 järgnevalt: „Lasketiiru kasutamise võib vastutav ülem/isik
laskeharjutuse kontrollimise ajal peatada või keelata, kehtestada piiranguid või nõuda
lisanõuete täitmist, kui avastatakse lasketiiru kasutamist reguleerivate dokumentide rikkumine
ja/või tegevust takistav asjaolu. Rikkumistele ja puudustele juhib vastutav ülem/isik
tähelepanu ja nõuab nende likvideerimist. Kuni rikkumiste või puuduste likvideerimiseni on
edasine tegevus lasketiirus keelatud“;
1.10.
Muudan punkti 10.2 alljärgnevalt: “ Täiendavalt peab silmas pidama
Keskkonnaameti nõuet, tagamaks Alam- Pedja looduskaitsealale jääva ohuala piirkonnas
pesitsevate liigi (lisa 8) häirimatus pesitsusperioodil. Utsali 200m lasketiirus on lubatud
laskmisi läbi viia vastavalt kasutuseeskirja punkt 3.5“;
1.11.
Asendan punktis 10.3 “Kaitseliidu ülema 09.06.2010.a. käskkiri nr. K-0.2-4/10508U”
järgmiselt: “Kaitseliidu ülema 6. juuni 2013 käskkiri nr K-0.2-4/13/11019U”.
2. Käskkiri teha teatavaks Kaitseliidu peastaabi väljaõppeosakonnale, Kaitseliidu Jõgeva
malevale ja Toetuse väejuhatuse haldusteenistusele.
[allkirjastatud digitaalselt]
Meelis Kiili
Brigaadikindral

Vanemveebel Kaido Õim

2(2)

