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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.
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