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I. Üldsätted
1. Nahastamisharjutuse eesmärk on tõsta üksiksõduri ja/või üksuse võimet pikema aja
jooksul ellu jääda rasketes primitiivsetes oludes, toitudes seejuures lihast. Harjutus hõlmab
elusloomade (väikeloomad, linnud, kalad ning suured koduloomad) tapmist, nahastamist,
liha käitlemist, toiduks valmistamist ja säilitamist.
2. Nahastamisharjutus soovitatakse sellekohase väljaõppe käigus, vajadusel ka iseseisva
praktilise harjutusena.
II. Harjutuse läbiviija
3. Nahastamisharjutust võib läbi viia kaadrikaitseväelane, kellel on ellujäämisinstruktori
väljaõpe, ja instruktori kvalifikatsioon ning lisaks sellele saanud kaitsejõududes kehtiva
nahastamishügieeni ja -reeglite alase väljaõppe. Nahastamisharjutuse juures peab viibima
vastava litsentsiga veterinaar, kes jälgib nahastamistoimingut ja tagab, et nahastamine
toimub selle kohase seadusega ettenähtud tingimustes.
4. Teatud loomaliigi nahastamiseks ettevalmistuse saanud instruktor peab demonstreerima
õigeid protseduure ja töövõtteid ning jälgima kogu harjutuse läbiviimist.
III. Üldnõuded
5. Loa nahastamisharjutuse läbiviimiseks annab väljaõppekeskuse meditsiiniteenistuse
ülem. Loa saamiseks esitab harjutuses osaleva üksuse ülem kirjaliku taotluse kaitseväe
meditsiiniteenistuse ülemale vähemalt üks kuu enne harjutuse toimumist. Enne
nahastamisharjutust tutvustatakse osavõtjatele toidu käitlemise, hügieeni ja loomakaitse
nõudeid. Nahastamiskoht valitakse nii, et loomi ei tuleks tarbetult kaua ja kaugele vedada.
Kogu harjutus tuleb korraldada nii, et looma tapaks ettevalmistamine ja nahastamine
toimuksid võimalikult õigesti ja väljaõppe kasutegur oleks maksimaalne. Erilist tähelepanu
tuleb osutada hügieenile.
6. Isikutele, kes eetilistel, usulistel, südametunnistuse või muudel kaalukatel põhjustel
keelduvad nahastamisest osa võtmast, tuleb leida võimalus muuks tegevuseks.

IV. Harjutuse läbiviija
7. Tapmis- ja nahastamisharjutuse läbiviija peab:
1) enne saama nahastamisharjutuse läbiviimiseks kooskõlastuse väljaõppekeskuse
meditsiiniteenistuse ülemalt. Kooskõlastatavas taotluses peab olema märgitud, millist
nahastamisharjutust sooritatakse, kui palju on harjutusest osavõtjaid ja kus harjutus toimub;
2) loomade hankimisel informeerima tarnijat sellest, milleks loomi kavatsetakse kasutada;
3) tagama, et harjutusest osavõtjatel on
nahastamishügieenist ja loomadega käitumiseks;

nõutavad

teadmised

ja
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4) tagama, et kõik kohapeal tekkinud jäätmed oleks koristatud;
5) tagama, et liha hoiutingimused vastaksid toiduainete hoidmisele esitatavatele nõuetele;
6) pärast harjutust kahe nädala jooksul esitama väljaõppekeskuse meditsiiniteenistuse
ülemale ja väljaõppesektsioonile kirjaliku ettekande eesmärgi saavutamise ja omandatud
kogemuste kohta ning harjutuse ajal toimunud vahejuhtumistest.

