
Veskimetsa Ratsakeskuse sisekorra eeskirjad. 
 
 

1. Mõisted: 
1.1. Klient – isik(üldjuhul 19 a. ja vanemad), kes on seotud Veskimetsa 

Ratsakeskusega viimase poolt pakutud erinevate teenuste saamisega 
(nt.ratsutamisõpe, hobuse ülalpidamise teenus) 

1.2. Õpilane – üldjuhul kuni 18 aastane (k.a.) isik, kes on seotud Ratsakeskusega 
ratsutamisõppe  saamise eesmärgil.  

1.3. Vastutav ja korralekutsuv isik – kõik Ratsakeskusega töösuhtes olevad isikud. 

1.4. Ratsakeskus – Veskimetsa Ratsakeskus. 

2. Kõik Ratsakeskuse kliendid ja õpilased on kohustatud täitma kõikide vastutavate 
isikute korraldusi, mis puudutavad ohutuse tagamist hobustega tegelemisel, 
tuleohutuse ja teisi ohutustehnika nõudeid puudutavaid tegevusi. 

3. Klientidel ja õpilastel on lubatud tallis ja Ratsakeskuse territooriumil viibida 
ajavahemikul 8.00-22.00. Muudel aegadel tallis ja Ratsakeskuse territooriumil 
viibimine on lubatud üksnes vastutava isiku nõusolekul.  

4. Kõik hobused peavad olema boksides hiljemalt 21.30   (v.a.erandjuhud-võistlustelt 
tulek jne.) Hilisemast tulekust peab klient või õpilane teavitama vastutavat isikut. 

5. Ratsakeskuses korraldavad ja viivad läbi treeningtunde ning teostavad muid töid ainult 
vastutavad isikud või OÜ Ratsasport poolt aktsepteeritud isikud. Vastavat 
informatsiooni on võimalik saada kodulehelt www.veskimetsa.ee või/ja Ratsakeskuse 
tegevjuhtkonnalt. 

6. Õpilastel ja  klientidel on tallis keelatud: 
6.1. jooksmine, karjumine, kilkamine jne., mis võiks häirida hobuseid; 
6.2. siseneda hobuste boksidesse ilma treeneri või hobuseomaniku loata; 
6.3. hobust boksist välja tuua ilma treeneri või hobuseomaniku loata; 
6.4. anda hobustele maiustusi ilma treeneri loata; 
6.5. sööta hobuseid kaera või heinaga, mis võib olla jäetud talli; 
6.6. tuua Ratsakeskuse territooriumile kaasa koduloomi ilma treeneri loata; 
6.7. kutsuda riietusruumidesse kõrvalisi isikuid (kes ei osale Ratsakeskuse 

treeningutel); 
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6.8. tuua ilma treeneri loata talli, tundi ja Ratsakeskuse territooriumile kaasa sõpru 
ja teisi isikuid, kes ei osale treeningutel, välja arvatud õpilaste või klientide 
sugulased ja välja arvatud Ratsakeskuses läbiviidavatele üritustele. Õpilane ja 
klient tagavad, et nende poolt kaasatoodud isikud järgivad käesolevates 
eeskirjades, muudes Ratsakeskuse poolt kehtestatud dokumentides ja 
õigusaktides sätestatud nõudeid; 

6.9. viibida ilma treeneri loata tallis ja Ratsakeskuse territooriumil väljaspool oma 
treeningaega. Treeningule tullakse 30 min. enne oma tunni algust ja lahkutakse 
30 min. peale tunni algust. Muul ajal tallis ja Veskimetsa Ratsakeskuse 
territooriumil viibimine on lubatud ainult treeneri loal; 

6.10. istuda hobuse selga tallis või talli sisse sõita hobuse seljas. 

7. Alaealistel on Ratsakeskuse territooriumil suitsetamine rangelt keelatud. 

8. Täiskasvanutel on suitsetamine lubatud ainult selleks ettenähtud kohas. 

9. Õpilaste ja klientide kohustused: 

9.1. olla teiste õpilaste ja klientide suhtes abivalmid, viisakad, heatahtlikud ning 
sõbralikud; 

9.2. olla hobuste suhtes sõbralikud ja hoolivad, mitte karistada hobust 
põhjendamatult ning lubamatul viisil;  

9.3. hoida Ratsakeskuse territooriumi ja ruume puhtana, asetada praht ja prügi 
selleks ettenähtud kohta, kasutada säästlikult elektrit ja vett; 

9.4. suhtuda Ratsakeskuse, teiste klientide ja õpilaste varasse hoolivalt ja 
vastutustundega ning mitte kahjustada Ratsakeskuse, teiste klientide ja õpilaste 
vara ja mainet; 

9.5. mitte kasutada ilma vastutava isiku eelneva kooskõlastuseta Ratsakeskuse 
territooriumil elektriseadmeid (v.a. telefonide jmt laadimiseks).  

9.6. järgida Ratsakeskuse poolt kehtestatud parkimise korda, tagades, et nende 
poolt sõidukite parkimine ei takista ligipääsu Ratsakeskusele ning liiklemist 
Ratsakeskuse territooriumil (muuhulgas hobuseveokitega). Turvalisuse 
seisukohalt on soovitav lukustada sõiduki uksed, lülitada sisse signalisatsioon ja 
mitte jätta sõidukisse nähtavale kohale hinnalisi esemeid. Ratsakeskus ei vastuta 
Ratsakeskuse territooriumile pargitud sõidukite ega nendesse jäetud vara eest; 

9.7. tagada tema kasutuses olevate Ratsakeskuse ruumide, kappide jmt võtmete 
mittesattumine kolmandate isikute kätte. Võtme kaotsimineku korral kanda kõik 
uue võtme hankimisega seotud kulud. 



  

10. Varguse, vandalismi, sissemurdmise või muu õiguserikkumise nägemisel või 
avastamisel tuleb sellest tõkestamise võimatusel koheselt informeerida vastutavat 
isikut; 

11. hädaolukorras teavitada eelkõige vastutavat isikut ning vajadusel abi kutsumiseks ja 
õnnetusest teatamiseks helistada (vastavalt õnnetuse iseloomule):  

11.1.1. Päästeamet tel:112  

11.1.2. Politsei tel:110 

Helistamisel teata: 

11.1.3. kes helistab – oma nimi ja täpne asukoht; 

11.1.4. mis on juhtunud; 

11.1.5. toimunud õnnetuse täpne asukoht; 

11.1.6. kas on kannatanuid (kui palju ja millised on nende vigastused); 

11.1.7. ära katkesta kõnet enne vastavat korraldust 

11.1.8. oota ja täida täpselt saadud juhiseid 

11.1.9. ürita säilitada rahu ja vältida paanikasse sattumist 

12. Tulekahju korral tegutseda vastavalt vastutava isiku juhendamisele järgmiselt: 

12.1. päästa inimesed otsesest tuleohust ja juhatada ohutusse kohta; 

12.2. teatada  vastutavale isikule ja/või helistada Päästeametisse  112;  

12.3. kustutada esmaste tulekustutusvahenditega (käsikustuti, veevoolik) tuli 
ja teha kõik võimalik takistamaks tule levikut, sulgeda aknad ja uksed; 

12.4. vajadusel anda kannatanutele esmaabi; 

12.5. juhatada Tuletõrje- ja Päästeameti esindajad sündmuspaigale, 
informeerida neid olukorrast; 

12.6. NB! Otsese ohu korral lahkuda hoonest lühimat ja kõige ohutumat    
teed pidi. Ära jää seisma hoone lähedusse; 

12.7. ära anna kõrvalistele isikutele toimunu kohta informatsiooni. 

 

Kõigi jooksvalt esilekerkinud küsimustega palume pöörduda vastutavate isikute poole.       

OÜ Ratsasport, telef.65 63 904, info@veskimetsa.ee  www.veskimetsa.ee  
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