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 EEsmärk
Oskab tegutseda lõhkekehade leidmisel.

 LäbiviiminE/kontroLL
Juhendaja annab igale noorele kaasa pildi tundmatu 
esemega ning palub järgmisel korral rääkida, mis nad selle 
leidmise järgel ette võtaksid.

Plahvatusohtliku eseme leidmisel tuleb veenduda, et see 
võib olla kahtlane objekt, tähistada selle asukoht, takistada 
teiste uudistama minekut ning siis teavitada oma leiust 
Häirekeskust. 

Omal algatusel leidu liigutada ei tohi!

 ■ Noorkotka käitumisreeglid plahvatusohtliku leiu järel

1. Ära puuduta leidu! Eemaldu ohtlikust kohast!

2. Teavita teisi läheduses viibijaid oma leiust!

3. Helista 112!

4. Võimalusel piira ala ja märgista leiu asukoht!

5. Oota ära abi!

Iga noorkotkas, kes oskab hinnata objekti, oskab 
tähistada selle asukoha ning suhtub sellesse piisava 
ettevaatlikkusega, on katse sooritanud.

Katsenõue on täidetud praktilise harjutuse 
läbimisel.

 soovitusEd
 ► Lõhkekehade pildivalik (lisa 26.1).

 ► Soovitatav on valmistada ette situatsiooniharjutus, 
kus pildistatakse leidu, märgitakse ära selle asukoht ja 
harjutatakse leiust teavitamist.

IV järk, 11–12aastastele noorkotkastele.



 ■ Lõhkekeha või lõhkeseadeldise leiust teatamine 
häirekeskusesse

Sellised esemed on inimese elule väga ohtlikud, seetõttu 
ei tohi mingil juhul neid endaga kaasa võtta ega ise kuskile 
viima hakata. Alati tuleb sellest teatada häirekeskusele 112. 
Häirekeskus esitab küsimusi selle kohta, kuidas ese leiti 
ja milline see välja näeb. Nende küsimuste küsimine on 
vajalik selleks, et hinnata õigesti ohtu ja anda helistajale 
vajadusel juhtnööre edasiseks tegutsemiseks. Kunagi ei pea 
kartma, et ei oska neile küsimustele vastata. Sellest ei juhtu 
midagi, sest kõige olulisem on saada helistajalt teada täpne 
asukoht, kuid siiski peab alati proovima vastata ka kõigile 
muudele küsimustele, mida häirekeskusest esitatakse. 
Järgnevalt ongi loetletud neid küsimusi, mida teilt võidakse 
küsida: 

 - Milline on see ese, mille te leidsite? Kui sa tead, et 
tegemist on granaadiga, mingi miiniga, lennukipommiga 
või muu sellisega, siis ütle seda. Kui sa seda ei tea, 
siis ütle, millise kujuga see on – piklik, ümmargune, 
ovaalne jne. Samuti saab kirjeldada selle eseme suurust 
– mitu cm pikk. Kas selle küljes on mingeid juhtmeid?  
Kunagi ei tohi minna tagasi uurima seda eset, et infot 

häirekeskusele edastada. Mis alguses meelde jäi, see jäi ja 
see info tulebki edastada. 

 - Kas te leidsite ühe eseme või on neid seal rohkem? 

 - Kus see täpselt asub? Tuleb anda see aadress, kus te 
asute. Kui täpne aadress puudub, siis tuleb muul viisil 
kirjeldada võimalikult täpselt seda kohta, kus te eseme 
leidsite. Sageli tuleb ka selgitada täpsemalt, kuidas sinna 
sõita. 

 - Kuidas te selle eseme leidsite? Kas seda on liigutatud - 
näiteks kaevamisel või tõi keegi selle kohale vmt. 

 - Kas leiukoha lähedal on inimesi või hooneid? 

 - Öelge enda nimi ja kontaktandmed (nimi, 
aadress, kontakttelefon). See on vajalik selleks, et kui 
päästemeeskond ei leia õiget kohta üles, siis saab sinuga 
uuesti ühendust võtta ja andmeid täpsustada. Kui sulle 
öeldakse orienteeruv aeg, millal päästemeeskond kohale 
võib jõuda, siis ole ka ise sel ajal kohal. Kui see ei ole 
võimalik, siis proovi leida keegi, kes on seal sinu asemel, 
oskab õigesse kohta juhatada ja seal vajadusel selgitusi 
jagada. Igal juhul tuleb operatiivteenistused alati ära 
oodata.

Lisa 26.1

 ■ Pildid lõhkekehadest ja mittelõhkevatest objektidest

Teemat on võimalik käsitleda koos kodutööga: anda noortele kaasa väike värviline pilt ja küsida järgmine kord, 
mis ta teeb, kui sellisele leiule satub (pilte võib juurde lisada).

Ohtlikud leiud:

          

Sellise pildi saanud noor peaks järgmisel kohtumisel andma vastuse: mitte puutuda, teavitada demineerijaid!

Ohtu mittekujutavad leiud:

          

Need asjad otsest ohtu ei kujuta, seega ei ole hädavajalik Päästeameti poole pöörduda. Aga kui leiad mingi 
kahtlase eseme ja ei ole kindel, millega on tegu, siis käitu, nagu oleks tegu lõhkekehaga. Ära karda anda teada, 
ära karda helistada telefonil 112!

IV järk, 11–12aastastele noorkotkastele.


