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KAITSEVÄE JA KAITSELIIDU VÄLJAÕPPE ÜLDISED OHUTUSEESKIRJAD
OE 1.2
RELVADE JA LASKEMOONA KÄSITSEMISE OHUTUSEESKIRI
1. ÜLDNÕUDED
1.1. Käesolevat ohutuseeskirja peab õpetama kõikidele väljaõppes osalejatele, kes
käsitsevad relvi ja laskemoona.
1.2. Relvi, laskemoona ja nende osi on keelatud iseseisvalt käsitseda, kui seda pole
eelnevalt õpetatud/õpitud.
1.3. Saanud käsu lasta relvast, mille käsitsemist pole laskjale eelnevalt õpetatud, on
käsu saaja kohustatud sellest ette kandma käsu andjale. Laskemoonaga
ümberkäimisel järgitakse sama põhimõtet.
1.4. On keelatud omada relvi ja laskemoona ilma vastava loata.
1.5. Igaüks on kohustatud peatama laskmise, õppetunni, väliharjutuse või muu
tegevuse käsklusega SEIS, kui ta märkab, et on tekkimas ohtlik olukord
väljaõppel olevale allüksusele või kõrvalistele isikutele.
1.6. Laskmistel ja väliharjutustel peab igal kaitseväelasel olema
vasakpoolses käisetaskus meditsiiniline sidemepakk.

välivormi

2. RELVADE JA LASKEMOONA KÄSITSEMINE

2.1. Lahingumoonaga laetud relva on keelatud suunata inimese poole.
2.2. Relva peab alati käsitsema nii, nagu see oleks lahingupadrunitega laetud.
2.3. Relva on keelatud laadida ilma käsuta.
2.4. Relvakapis, -püramiidis või muus hoiukohas on keelatud hoida laetud relva.
Padrunisalv peab olema relvast eraldatud.
2.5. Relva käsitsema hakates peab alati olema esmaseks relva ohutuse kontrollimine.
2.6. Relva peab käsitsema nii, et relva sisse ei satuks liiva, prügi või muud üleliigset.
2.7. Enne laskmist peab kontrollima, kas relv on õigesti kokku pandud, töökorras ja
puhastatud.

2.8. Relva peab alati panema kaitseriivi ja hoidma kaitseriivistatuna, kui relva ei
käsitseta.
2.9. On keelatud omavahel vahetada samatüübiliste relvade osi.
2.10.On keelatud jätta isiklikku või kasutusse antud relva järelevalveta nii
kasarmus, laskmistel kui ka väliharjutustel. Transpordivahendis ja kasarmus peab
relv olema tühjaks laetud.
2.11.Laskemoona väljastades peab väljastaja kontrollima, et see oleks õiget liiki ja
puhas, ilma muljumisjälgede, korrodeerumistunnuste või muude nähtavate
defektideta.
2.12.On keelatud hoida laskemoonaga täidetud padrunisalve relva küljes, kui relva ei
kasutata.
2.13. Laskemoona peab käsitsema nii, et see püsiks puhas ega saaks muljuda.
2.14.Kasutamata jäänud laskemoona peab loovutama väljaõppe läbiviijale või tema
poolt määratud isikule, seda ka siis, kui laskemoona tagastamiseks eraldi käsku ei
anta.
2.15. On keelatud lasta relva kaliibrile mittevastava laskemoonaga.
2.16.On keelatud muuta laskemoona konstruktsiooni (maha viilida kuuli otsa, käsitsi
valmistada lõhkekuule jms).
2.17.On keelatud suitsetada või teha lahtist tuld laskemoona hoidlatele ja
jaotamiskohtadele lähemal kui 15 meetrit.
3. PAUKPADRUNITE KÄSITSEMINE 1
4. TEGUTSEMINE RELVA JA LASKEMOONA TÕRKE KORRAL

4.1. Laskmine on keelatud, kui laskjaid pole instrueeritud, kuidas peab tegutsema relva
ja laskemoona tõrke korral.
4.2. Tõrke korral peab tegutsema konkreetse relva ja laskemoona käsitsemise juhendi
või ohutuseeskirjade järgi.

2

KAITSEVÄE JA KAITSELIIDU VÄLJAÕPPE ÜLDISED OHUTUSEESKIRJAD
OE 1.7
KÄSITULIRELVADEST LASKMISE OHUTUSEESKIRI

3. LASKEHARJUTUSTE OHUTUS
3.1

Laskmistel osalejad peavad olema läbinud kasutatava relva käsitsemise ja
ohutuseeskirja rakendamise väljaõppe.

3.2

Laskmiste ajal on keelatud relva käsitsemine ilma laskeharjutuse läbiviija loata.

3.3

Sõrme ei tohi asetada päästikule enne, kui relv on suunatud sihtmärgile ning
laskja on valmis selle pihta laskma.

3.4

Laskmiste ajal on ohualas viibimine
püsikindlustatud punkri meeskond.

3.5

Ohualasse ei tohi jääda tehnikat ja varustust, kui see võib laskmise ajal saada
kahjustatud.

3.6

Ohtliku olukorra tekkimisel laskeharjutuse ajal on laskjad ja teised kohalolijad
kohustatud peatama laskmise käsklusega SEIS! järgmistel juhtudel:
a.
b.
c.
d.

kõigile

keelatud,

välja

avastatakse ohtlik viga,
ohualal märgatakse liikumist, mis ei seostu laskmisega,
tulekahju puhkemisel,
side katkemisel tõkestusmeeskonna või püsikindlustatud
meeskonnaga,
e. õnnetusjuhtumi korral.

arvatud

punkri

3.7

Kõik kohalolijad on kohustatud käsklust SEIS! valjuhäälselt kordama. Pärast
käsklust SEIS! peavad kõik laskjad kaitseriivistama relvad ja hoidma relvasuud
suunatuna sihtmärkide alale.

3.8

Iga laskeharjutuse lõpus pärast vastavasisulist käsklust laevad osalejad oma
relvad tühjaks ja toimub relvade kontroll.

3.9

Laskmisel osalejad, laskmist korraldav isikkoosseis ja muud kohalolijad on
kohustatud kandma individuaalseid kuulmiskahjustusi vältivaid vahendeid
(kõrvaklapid ja/või –tropid). Läbiviija korraldusel tuleb kanda kaitseprille ja
erivarustust. Kogu kaitsevarustuse korrasoleku kontrollimine on läbiviija ja
tulepositsiooni kontrollija ülesanne, kuid see ei vabasta laskjaid kohustusest ise
oma kuulmist ja nägemist kaitsta.

3.10 Lahinglaskmistel on laskjad ja korraldav isikkoosseis kohustatud kandma kiivrit
ja killuvesti.
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3.11 Õppelaskmistel otsustab kiivri ja killuvesti kandmise vajalikkuse läbiviija.
3.12 Eristamiseks ülejäänud laskmisel osalevast isikkoosseisust peab laskeharjutust
korraldav isikkoosseis kandma helkurveste. Helkurvestile lisaks peab pimedal
ajal kandma markeeritud valgusallikat (nt valguspulka).
3.13 Isikkoosseisu tähistavad valgusallikad peavad erinema muudest valgustähistest.
3.14 Laskmisi korraldav isikkoosseis ei kanna gaasimaske, välja arvatud siis, kui
laskeharjutuse ajal kasutatakse kemikaale.
3.15 Relvade tõstenurk ja sihtimisjoon tulepositsioonist sihtmärgini ei tohi mõõtmetelt
ületada väljaõppeehitise kasutamise eeskirjas lubatut.
3.16 Pärast laskmiste lõpetamist on laskjatel keelatud ilma läbiviija loata omada
padruneid ja pürotehnilisi vahendeid.
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