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NÄIDIS 
 

 
KAITSELIIT 

ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS 
Märge tehtud …………………… 

Juurdepääsupiirang kehtib ………………….. 
Alus: AvTS § 35 lg 1 p …….. 

 
Lisa 1 

 
 

 
KAITSELIIDU PÄRNUMAA MALEV 

 
LASKEHARJUTUSE KÄSK 

 
 
1. ÜLDTEAVE 
1.1. Laskmise liik    Õppelaskmine  
 
1.2. Teema    Automaadi AK-4 laskmine A.2; A.3; A.6.  
 
1.3. Eesmärk Vastavalt punktis 3.2 kirjeldatule.  

 
1.4. Korraldatus 
Korraldav isikkooseis 
Laskmise läbiviija:                                                        auaste, ees-, perekonnanimi 
Ohutustehnika eest vastutaja:  auaste, ees-, perekonnanimi 
Tulekontrollijad: auaste, ees-, perekonnanimi 
 auaste, ees-, perekonnanimi 
Sihtmärkide eest vastutaja: auaste, ees-, perekonnanimi 
Mehitatud püsikindlustatud punkri ülem: auaste, ees-, perekonnanimi 
Relvade ja laskemoona eest vastutaja: auaste, ees-, perekonnanimi 
Lahinguolukordade imiteerimise eest vastutaja: auaste, ees-, perekonnanimi 
Tõkestusmeeskonna ülem: auaste, ees-, perekonnanimi 
Meditsiinitoetuse eest vastutaja: auaste, ees-, perekonnanimi 
Tuleohutuse eest vastutaja: auaste, ees-, perekonnanimi 
Demineerimistööde eest vastutaja: - 
Ettevalmistava harjutuse eest vastutaja: auaste, ees-, perekonnanimi 
Vaatlejate eest vastutaja: auaste, ees-, perekonnanimi 
Laskeharjutuse kontrollija:                                               auaste, ees-, perekonnanimi 

 
1.5. Laskev allüksus    KL Pärnumaa maleva, SMK SiKaKo 20 kaitseliitlast 
 
1.6. Laskva allüksuse varustus Välivorm vastavalt ilmastikule, automaat AK-4, 

kolm salve, kõrvatropid  
 
1.7. Aeg     28.01.2014 a. 09.00-18.00  
 
1.8. Koht Potsepa laskepaik, Audru vald, Potsepa küla, 

koordinaadid O-35-49-CD 349711 

Comment [LL1]: !!! Täida/muuda ära 
ainult punaseks tehtud tekst vastavalt 
sinu vajadustele !!! 

Comment [LL2]: Kui mõnda 
ametikohta pole vaja mehitada, siis 
kirjuta kriips. 
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2. LASKEHARJUTUSE OHUTUS JA JUHTIMINE 
2.1. Rakendatavad ohutuseeskirjad ja juhendid 
Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe üldised ohutuseeskirjad: OE 1.1 – 1.5, OE 1.7 
Käsitulirelvadest laskmise eeskiri 
Kaitseväe ja Kaitseliidu laskeväljaõppe eeskiri 
Pottsepa laskepaiga kasutuseeskiri 
Ohutusalase instruktaaži viib läbi: auaste, ees-, perekonnanimi, koht ja kellaaeg 
Laskepaiga ohuala joonis (Potsepa karjäär) alalisa 1 
 
2.2. Tuleohutus 
Tulekustutusmeeskond moodustatakse laskmisel osalejatest. 
Varustus: pulberkustuti. 
Tule kustutamine toimub tuleohutuse eest vastutaja käskluste peale.  
Lähim tuletõrjekomando Pärnus, telefon 112 (läbiviija mob) 
 
2.3. Meditsiinitoetuse tagamine 

Laskmise läbiviijal on kaasas parameediku meditsiinikott, laskjatel isiklik med.pakk ning 
kohapeal on 1 maastur vigastatu transpordiks. Õnnetusjuhtumi korral peatatakse laskmine ja 
laskeharjutuse läbiviija korraldab esmaabi andmise. 
Esmaabi osutab: auaste, ees-, perekonnanimi 
Lähim haigla – Pärnu haigla, telefon 112 (läbiviija mob) 
 
2.4. Tõkestamise kord ja laskmise vaatlejad  
Punane lipp on lipumastis. Info laskmise toimumise aja, asukoha ning ohutsooniga asub 
Kaitseliidu Pärnumaa maleva korrapidaja ja tõkestajate käes. Sissepääsud laskmise ajal on 
suletud. Sissepääsude sulgemise ja avamise eest vastutab auaste, ees-, perekonnanimi. 
Vaatlejate saabumisel tegeleb nendega vaatlejate eest vastutav auaste, ees-, perekonnanimi. 
Vajadusel toimub vaatlejate ohutusalase varustusega varustamine.  
Laskepaiga skeem alalisa 2. 
Kirjalik käsk tõkestajale ja sideskeem alalisa 3. 
Isikute ja transpordivahendite liikumise registreerimise leht alalisa 4. 
 
2.5. Sihtmärkide ala kontrollimine 

Laskmiste läbiviija kontrollib enne ja pärast laskmist sihtmärgid ja ala - läbi käies. 
Laskmiste läbiviija kontrollib enne tuleavamiskäsu andmist ja laskmiste ajal, et sihtmärkide alal 
ei viibi kõrvalisi isikuid – visuaalselt. 
 
2.6. Sidepidamise kord 

Sideskeem alalisa 3. 
 
2.7. Laskeharjutuse läbiviija asenduskord   

Laskeharjutuse läbiviijat asendab tulekontrollija auaste, ees-, perekonnanimi. Kui tema 
asendada ei saa, lõpetatakse laskeharjutus. 
 
3. LASKEHARJUTUSE AJAKAVA JA STSENAARIUM 
3.1. Laskeharjutuse ajakava  
 
AEG TEGEVUS VASTUTAV MÄRKUSED 

09.00-09.30 Varustuse väljastamine auaste 
perekonnanimi 

Varustuse kontroll 

09.30-10.00 Rännak Potsepa laskepaika ,, - 

10.00-10.20 Relvade kontroll ,, 1.Ohutus kontroll 
2.Mittetäielikult 
lahti 
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10.20-10.30 Sihtmärkide paigaldamine ,, - 

10.30-10.45 OE instruktaaž ,, Allkirjad  

10.45-10.50 A.2 tutvustamine ,, - 

10.50-11.30 A2 laskmine ,, Diameeter 20 cm 

11.30-11.35 A.3 tutvustamine ,, - 

11.35-12.30 A.3 laskmine ,, - 

12.30-12.35 A.6 tutvustamine ,, - 

12.35-13.30 A.6 laskmine ,, - 

13.30-14.30 Lõuna ,, - 

14.30-15.00 Laskepaiga korrastamine ,, Kestad kokku 

15.00-15.30 Laskepäeva tagasiside, ohutus 
kontroll 

,, Moona jääk tagasi 

15.30-16.30 Tiiru korrastamine, tagasisõit ,, - 

16.30-1800 Varustuse hooldus ja tagastamine ,, - 

 
3.2. Laskmiste  stsenaarium 

Nr Eesmärk 
Märklaua 

nr 

Laskekaugus 
ja 

-asend 

Padrunite arv 
Ja tulereziim 

Harjutuse kirjeldus ja 
hindamine 

A.2 

Laskja suudab 
tabada lamades 
laskeasendist 100 
m kaugusel olevaid 
sihtmärke 
tabamustihedusega 
kuni 20 cm. 

01 
100 m 
Lamades, ilma 
toeta 

23 
(3 + 4 + 4 +  
4 + 4 + 4) 
Üksiklaskudega 

Harjutatakse 
lamadesasendist laskmist. 
Vajadusel veendutakse 3 
padruni abil, et relv oleks 
normaaljooksul. Pärast iga 
seeriat kontrollitakse 
tulemusi. 
Hindamine: viimase seeria 
tabamustihedus ei tohi olla 
suurem kui 20 cm. 

A.3 

Laskja suudab 
tabada sihtmärki 
igal laskekaugusel 
vähemalt 3 korda. 

02 

Lamades – 200 
m, 
põlvelt – 100 m, 
püsti – 50 m 
Kõik 
laskeasendid 
ilma toeta 

27 
(3 + 4 + 4 + 4 + 
4 + 4 + 4) 
Üksiklaskudega 

Harjutatakse lamades-, 
põlvelt- ja püstiasendist 
laskmist, igast laskeasendist 
lastakse 2 seeriat.  
Vajadusel veendutakse 3 
padruni abil, et relv oleks 
normaaljooksul. Igas seerias 
lastakse sihtmärgi pihta 4 
lasku. Pärast iga seeriat 
kontrollitakse tulemusi. 
Hindamine: arvestuse saab 
iga laskeasendi teises 
seerias 3 tabamusega. 

Comment [LL3]: Siia saad sisu “KV ja 
KL laskeväljaõppe eeskirjast”. 
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A.6 

Laskja suudab  
ajapiiranguga 
tabada 100 m 
kaugusel olevat 
sihtmärki iga 
seerias vähemalt 5 
korda. 

03 
100 m 
Lamades, ilma 
toeta  

21 
(3 + 6 + 6 + 6) 
Üksiklaskudega 

Laskeharjutus koosneb 3 
seeriast. Igas seerias 
kasutatakse 3 salve, milles 
on 2 padrunit. Vajadusel 
veendutakse 3 padruni abil, 
et relv oleks normaaljooksul.  
1. seeria: sihtmärk ilmub 5 
sekundiks, sooritatakse üks 
lask. Relv viiakse 
valmisolekuasendisse, 
sihtmärk on peidus 15 
sekundit. Seejärel ilmub 
sihtmärk 5 sekundiks, 
sooritatakse üks lask. Pärast 
iga lasku viiakse relv 
valmisolekuasendisse, pärast 
2 lasku vahetatakse salv. 
2. seeria: sihtmärk ilmub 3 

sekundiks, sooritatakse üks 
lask. Relv viiakse 
valmisolekuasendisse, 
sihtmärk on peidus 15 
sekundit, seejärel ilmub 3 
sekundiks. Pärast iga lasku 
viiakse relv 
valmisolekuasendisse, pärast 
2 lasku vahetatakse salv.  
3. seeria: sihtmärk ilmub 5 

sekundiks, sooritatakse 2 
lasku, seejärel on sihtmärk 
peidus 15 sekundit. Pärast 2 
lasku vahetatakse salv ja relv 
viiakse valmisoleku-
asendisse.  
Tabamusi kontrollitakse 
pärast iga seeriat ning 
instruktor selgitab laskjale 
tema tulemusi ja tehtud vigu.  
Hindamine: arvestuse saab 
igas seerias 5 tabamusega. 

 
3.3. Tulemuste hindamine ja tagasiside 

Peale igat seeriat minnakse märkide juurde ja laskmise läbiviija selgitab laskjale tema tulemusi 
ja tehtud vigu.  
Hindamine vastavalt punktile 3.2 (harjutuse kirjeldus ja hindamine). 
 
4. TAGALATEENINDUS 
4.1. Relvad, laskemoon ja imitatsioonivahendid 

Nimetus Markeering Kogus Märkused 

automaat AK-4 kogus tk kõigil 3 salve 

7,62 x 51 mm  19+1 Rootsi kogus padrunit (kõik 
kokku) 
kogus padrunit laskja 
kohta 

- 
 

Tellimise, laskemoona väljavõtmise ja transpordi eest vastutab: auaste, ees-, perekonnanimi. 
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Laskemoona vedu toimub maasturiga registreerimisnumber. 
 
4.2. Lõhkeaine ja lõhkevahendid 
Puuduvad  
 
4.3. Sihtmärgid 

Liik Nimetus Mõõtühik Kogus Märkused 

Jalaväe sihtmärgid Märkleht nr 01 tk  25 JV sihtmärgid 

Jalaväe sihtmärgid Märkleht nr 02 tk  25 JV sihtmärgid 

Jalaväe sihtmärgid Märkleht nr 03 tk  25 JV sihtmärgid 

Tellimise, väljavõtmise ja transpordi eest vastutav: auaste, ees-, perekonnanimi 
Sihtmärkide paigutus on näidatud ära alalisas 2. 
 
4.4. Ohutusalased vahendid  

Nimetus Mõõtühik Kogus Märkused 

Ohutustehnika teadmiste 
kontrolli raamat 

tk 1  

Tiirulaskmiste kast tk 1  

Punane lipp tk 1  

Laskesektori lipukesed tk 2  

Helkurvest tk 6  

Vile tk 1  

Pulberkustuti/labidad                                             tk 1/0  

Med. paun tk 1  

Kõrvaklapid/prillid tk 25/15  

Raadiosaatjad koos akudega tk 5  

Tellimise, väljavõtmise ja transpordi eest vastutav: auaste, ees-, perekonnanimi 
 
4.5. Muu varustus ja materjalid 

Markerid Komp. 1 

Prügikotid (100 l) tk 2 

Stopper tk 1 

Tabamuste kattemärgid, teip rull 1 

Klambripüstol / klambrid tk/ karp 1 / 1 

Laskemoona arvestusleht tk 2 

Tellimise, väljavõtmise ja transpordi eest vastutav: auaste, ees-, perekonnanimi 
 
4.6. Toitlustamine 
Potsepa laskepaigas 
 
4.7. Transport 
Maastur registreerimisnumber 
 
Alalisa 1 Laskepaiga ohuala joonis (Potsepa karjäär) 
Alalisa 2 Lasketiiru skeem (Potsepa karjäär) 
Alalisa 3 Kirjalik käsk tõkestajale ja sideskeem 
Alalisa 4 Isikute ja transpordivahendite liikumise registreerimise leht 
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KOOSTAS:            
 

 
/kooskõlastatud dokumendihaldussüsteemis GoPro/ 
 

 
Ees-, perekonnanimi 
Auaste 
SMK SiKaKo ülem 

  

 
 

 
KOOSKÕLASTAS:            
 

 
/kooskõlastatud dokumendihaldussüsteemis GoPro/ 
 

 
Lauri Larm 
Major 
Operatiiv- ja väljaõppesektsiooni ülem 
 
 
KINNITAN:            
 

 
/kooskõlastatud dokumendihaldussüsteemis GoPro/ 
 
 
Tõnu Miil 
Kolonelleitnant 
Malevapealik 
 


