KINNITATUD
kaitseväe juhataja
13.03.2007. a käskkirjaga nr 79
KAITSEVÄE JA KAITSELIIDU VÄLJAÕPPE ÜLDISED OHUTUSEESKIRJAD
OE 1.6
OHUTUSEESKIRI IMITATSIOONIVAHENDITE KASUTAMISEL
1. ÜLDNÕUDED
1.1. Käesolevat ohutuseeskirja tuleb õpetada kõikidele väljaõppes osalejatele, kes
käsitsevad imitatsioonivahendeid. (Imitatsioonivahendid on õppegranaadid,
lõhkepaketid, suitsugranaadid ja –küünlad, valgustus- ja signaalraketid ja
paukpadrunid.) Instrueerimise kohta võetakse instueeritavalt allkiri väljaõppe
ohutuskaitse instrueerimise ja ohutuskaitse teadmiste ja oskuste kontrollimise
raamatusse.
1.2. Iga kaitseväelane
ohutusnõudeid.
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1.3. Imitatsioonivahendeid peab käsitsema sama ettevaatlikult ja hoolikalt kui
lahingumoona.
1.4. Imitatsioonivahendeid on keelatud iseseisvalt käsitseda, kui seda ei ole eelnevalt
õpetatud.
1.5. Saanud käsu kasutada vastavat imitatsioonivahendit, mille käsitsemist ei ole
eelnevalt õpetatud, on käsu saaja kohustatud koheselt ette kandma käsu andjale.
1.6. Igaüks on kohustatud peatama väljaõppeürituse (laskmise, õppetunni,
väliharjutuse või muu tegevuse) käsklusega “SEIS”, kui ta märkab, et on tekkimas
ohtlik olukord väljaõppel olevale allüksusele, kõrvalistele isikutele, varustusele,
tehnikale ja infrastruktuurile.
1.7. Kui vahejuhtum on aset leidnud, peab sellest kohe teatama väljaõppeürituse
läbiviijale, kes ...
1.8. Keelatud on omada imitatsioonivahendeid ilma vastava loata.
1.9. Pärast väljaõppeüritust peab kasutamata jäänud imitatsioonivahendid loovutama
harjutuse läbiviijale või tema poolt määratud isikule, seda ka juhul, kui
imitatsioonivahendite tagastamiseks eraldi käsku ei anta.
1.10. Keelatud on väljastada ja kasutada tehniliselt mittekorras imitatsioonivahendeid.

1/10

1.11. Keelatud on puudutada tööle mitte rakendunud või kahjustada saanud
imitatsioonivahendeid. Igast imitatsioonivahendist, mis ei rakendunud tööle või
mis on saanud kahjustada, kantakse esimesel võimalusel ette väljaõppeürituse
läbiviijale ja need imitatsioonivahendid hävitatakse vastava ettevalmistuse saanud
isiku poolt.
1.12. Väljaõppeüritustel, kus kasutatakse erinevaid imitatsioonivahendeid, peab kinni
pidama lisaks käesolevale ohutuseeskirjale ka kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe
üldistest ohutuseeskirjadest 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.
1.13. Väljaõppeüritustel, kus kasutatakse imitatsioonivahendina lõhkeainet ja
lõhkematerjale, lähtutakse lisaks eelmises punktis nimetatud ohutuseeskirjade
nõuetele ka OE 5.3 nõuetest.
1.14. Imitatsioonivahendite modifitseerimine on keelatud.
1.15. Väljaõppeürituse läbiviija on kohustatud tutvuma imitatsioonivahendi tootja poolt
koostatud imitatsioonivahendi kasutamisjuhendiga. Kasutada tohib ainult
Kaitseväe Logistikakeskuse ladudest väljaantud, kasutamiseks lubatud
imitatsioonivahendeid.
1.16. Juhul kui esinevad vastuolud imitatsioonivahendi tootja või kaitsejõudude poolt
kehtestatud kasutamis- ja ohutusnõuete osas, tuleb järgida rangemat nõuet.
1.17. Väljaõppeüritusel, kus kasutatakse imitatsioonivahendeid, peab olema tagatud
meditsiiniline teenindamine. Meditsiinilise teenindamise taseme otsustab
väeosa/asutuse arst.
1.18. Õppeväljakud tuleb peale väljaõppeürituse lõppu kontrollida ja puhastada
tegevuse käigus kasutatud imitatsioonivahendite kestadest ja pakenditest. Tõrke
andnud imitatsioonivahenditest peab informeerima harjutuse läbiviijat.
6. PAUKPADRUNITE KÄSITSEMINE
6.1. Paukpadruneid peab
lahingupadruneid.
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6.2. Paukpadruneid kasutatakse ainult laskurrelvast tulistamise imiteerimiseks ja
õpetamiseks.
6.3. On keelatud lasta paukpadrunitega relvast, millele pole rauasuudme otsa
kinnitatud paukpadrunitega laskmise otsikut. Otsik peab olema ümbritsevast
selgesti eristuvat kollast värvi.
6.4. Kaitseväelasele, kelle relval puudub paukpadrunitega laskmise otsik, on keelatud
paukpadruneid välja anda.
6.5. Paukpadrunid
peavad
olema
puhtad,
ilma
korrodeerumistunnuste või muude nähtavate defektideta.

muljumisjälgede,
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6.6. Enne väliharjutusi või muid õppusi, kus kasutatakse paukpadruneid, peab
kontrollima, kas:
6.6.1. paukpadrunite otsikud vastavad relva ja paukpadrunite tüübile;
6.6.2. paukpadrunite hulka ei ole sattunud lahingupadruneid,
6.6.3. relvadele, millest paukpadrunitega lastakse, on paukpadruni laskmise otsik
kindlalt kinnitatud ja tehniliselt korras.
6.7. Paukpadrunitega on keelatud lasta inimese suunas, kes on lähemal kui 30 meetrit.
6.8. Pärast väliharjutust või muud õppust, kus kasutati paukpadruneid, peab
kasutamata jäänud paukpadrunid loovutama õppuse läbiviijale või tema poolt
määratud isikule, seda ka juhul, kui paukpadrunite tagastamiseks eraldi käsku ei
anta.
6.9. Pärast väliharjutust või muud õppetegevust, kus kasutati paukpadruneid, peab
läbiviija üle kontrollima väljaõppes osalenud allüksuse relvad ja veenduma, et
padrunipesadesse,-salvedesse või -lintidesse pole jäänud paukpadruneid.
6.10. Kui relvale on kinnitatud paukpadrunite laskmise otsik ja hiljem on vaja kasutada
lahingupadruneid, siis tuleb otsik alati eelnevalt eemaldada.
6.11. Keelatud on paukpadruneid
originaalkonstruktsiooni.
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