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1. peatükk
Üldsätted
1. ME 432-11 sügavuslaengu viskeharjutuse ohutuseeskirjaga (edaspidi ohutuseeskiri)
sätestatakse sügavuslaengute viskeharjutuse ohutusnõuded kõikide kaitseväe
korralduse seaduses ja kaitseväeteenistuse seaduses ettenähtud ülesannete
täitmiseks.
2. Ohutuseeskirja täitmine on kohustuslik kõigile sügavuslaengu viskeharjutusel
(edaspidi vikeharjutusel) osalejatele.
3. Ohutuseeskirja
kohaldatakse
Majandusja
taristuministri
määrusega1,
kuulmiskahjustuste vältimise ohutuseeskirjaga – OE 1.2, silmakahjustuste vältimise
ohutuseeskirjaga – OE 1.3 ja teiste väljaõppedokumentidega (nt demineerimistööde
kord jne).
4. Ohutuseeskirja haldab mereväe ülem.
2. peatükk
Viskeharjutuse ohutusnõuded
5. Keelatud on viskeharjutused pimedal ajal või halva nähtavuse korral (alla 3 mere
miili).
6. Keelatud on muuta või rikkuda sügavuslaengu originaalkonstruktsiooni.
7. Viskeharjutuse algusest ja lõpust teavitatakse läbi laeva translatsiooni.
8. Viskeharjutust läbiviiv laev peab hoiatama laevaliiklust securite teatega enne
viskeharjutuse algust ja pärast viskeharjutuse lõppu.
9. Viskeharjutust läbiviies heisatakse laeval lipp BRAVO.
10. Viskeharjutust läbiviiv laev peab lisaks ultralühilaine (edaspidi VHF) kanalile 16
jälgima kõiki teisi antud kohas ohutuse tagamiseks või ettekandmiseks kasutatavaid
raadiokanaleid (nt Vessel Traffic Service - VTS, Gulf of Finland Reporting - GOFREP
jms).
11. Kogu laeval viibiv isikkoosseis peab teadma viskeharjutuse ohutusnõudeid oma
ülesannete piires.
12. Märgates ohtu, tuleb peatada vikseharjutus käsklusega “Stop!”. Kuuldes käsklust
“Stop!”, katkesta viskeharjutus ja korda käsklust väljul häälel. Hüüa “Stop!”, kui:
12.1. ohualasse ilmub veesõiduk;
12.2. instruktor või viskaja teeb ohtliku vea.
13. Korraga on lubatud visata üks sügavuslaeng.
14. Viskeharjutust peab läbi viima ahtritekilt ning laeva kiirus peab olema vähemalt 6
sõlme.
15. Viskeharjutuse ajal peab isikkoosseis paiknema ohutus kohas.
16. Viskeharjutuse ajal peab olema laeva suletusaste YANKEE.

Majandus- ja taristuministri 30.08.2019 määrus nr 55 “Laevaliikluse korraldamise süsteemi tööpiirkonna piirid, liiklemise ning
teadete ja informatsiooni edastamise kord”.
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17. Plahvatamata jäänud sügavuslaengu korral peatatakse viskeharjutus kuni laeng on
tehtud kahjutuks või on möödunud isehävinemise funktsiooni rakendumisaeg.
18. Tootjapoolse defektiga laengud tagastatakse tootjale läbi mereväe logistika (N4).
19. Viskeharjutusel tekkinud tõrke ja defektiga sügavlaengud tuleb kokku koguda
ohutusse kohta (eraldi tervest lahingumoonast) ja vastavalt korrale demineerida.
3. peatükk
Viskeharjutusel osalev isikkoosseis
20. Viskeharjutuse ohutu läbiviimise korraldamise eest vastutab laeva komandör.
Viskeharjutuse läbiviimiseks koostatakse viskeharjutuse käsk (vt lisa), millega
määratakse viskeharjutusel osalev isikkoosseis: korraldajad ja viskajad.
21. Korraldavasse koosseisu kuuluvad viskekoha instruktor, tulejuht, vaatlejad ja
relvastusohvitser.
22. Sügavuslaengut tohib käsitseda harjutust korraldava isikkoosseisu järelvalve all.
23. Käsklused ja tegevused viskeharjutusel:
22.1. Viskekoha instruktor: “Laeng ette valmistada!”. Viskaja valmistab laengu
ette ja tõstab märguandeks käe;
22.2. Viskekoha instruktor: “Heida laeng vasak/parem parras või ahter!”.
Viskaja viskab laengu.
24. Viskekoha instruktor kontrollib ja juhib viskekohas viskaja ohutut tegevust. Instruktor
peab olema sügavuslaengu viskeharjutuse läbiviimise õigusega isik, kes omab
kehtivat B või kõrgema kategooria lõhkaja kvalifikatsiooni.
25. Viskeharjutuse tulejuht peab veenduma, et viskeharjutuse ohualas pole teisi
veesõidukeid ning elusolendeid. Ohuala vaatlemiseks kasutab tulejuht
visuaalvaatlejat ja radarivaatlejat.
26. Visuaalvaatleja jälgib, et viskeharjutuse ajal on vee peal olev ohuala puhas.
27. Radarivaatleja jälgib radaril, et viskeharjutuse ajal on vee peal olev ohuala puhas.
28. Relvastusohvitser peab väljastama õiget liiki, tehniliselt kontrollitud, määratud
koguses ja puhta, ilma muljumisjälgede või muude nähtavate vigadeta
lahingumoona.
29. Viskeharjutusel osaleja peab eelnevalt olema läbinud sügavuslaengu käsitsemise ja
ohutusalase väljaõppe ning harjutanud viskamist õppevahendiga.
30. Viskeharjutusel osalev isikkoosseis peab kandma laevateenistusvormi komplekti 1,
killuvesti, kiivrit, kuulmiskaitsevahendit ja ballistilisi kaitseprille.
31. Tulenevalt olukorrast võib üks isik täita mitut korraldava koosseisu ülesannet
tingimusel, et risikianalüüsi alusel kasutusele võetud meetmed säilitavad ohutaseme.
32. Viskeharjutusel peab olema tagatud laevasisene side komandöri, viskekoha
instruktori, tulejuhi ja vaatlejate vahel.
33. Sügavuslaengu viskeharjutusel peab olema tagatud meditsiinitoetuse tase 3.
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Lisa
Kaitseväe juhataja 02.11.2021
käskkirjaga nr 192 kinnitatud
“Sügavuslaengu viskeharjutuse
ohutuseeskiri OE 7.3” juurde
Viskeharjutuse käsk
Viited:
Viide kõrgemale dokumendile mille alusel viskeharjutus korraldatakse
Viited ohutusnõuetele millest lähtutakse
Muud vajalikud viited
Üksus
Isikkoosseisu arv
Ajakava
Tegevus
Vajadusel võib ridasid juurde
lisada
Ohutusnõuete instrueerimine
Harjutuse algus
Harjutuse lõpp
Mudel
Sügavuslaeng

Ajagrupp (ingl DateTime Group)
DTG
DTG
DTG
Kogus

Viskeharjutuse kirjeldus
Meditsiiniabi korraldus
Harjutuse läbiviimise asukoht
Viskeharjutuse läbiviija
Viskeharjutuse
isikkoosseis

Kohapeal olev varustus, tegevuskord õnnetusjuhtumi
korral
Viskeharjutusala nimetus ja koordinaadid
Auaste, ees- ja perenimi, mobiiltelefoni täispikk number

Viskeharjutuse käsu koostaja:

Viskeharjutuse läbiviija:

Allkiri

Allkiri

Ees- ja perenimi
Sõjaväeline auaste
Ametikoht

Ees- ja perenimi
Sõjaväeline auaste
Ametikoht
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