
Küsimustele vastamiseks on aega 30 minutit, õige vastusevariandi tähele tehke ring ümber! 
Igal küsimusel märgista üks vastusevariantidest 

Eksam loetakse sooritatuks kui kümnest küsimusest üheksale on vastatud õigesti 
 

 Pileti täitja nimi/ Allüksus 

  

Kuupäev/ Allkiri 

  

  

Pileti kontrollija nimi 

EKSAM SOORITATUD:   □ JAH    □ EI       VIGADE ARV: 

  

Kuupäev/ Pileti kontrollija allkiri 

 
 

PILET 6 
 
 

1. Piiramata tsiviilkäibega relvad on: 
 

a) tulirelvad 
b) kuni 4,5 mm kaliibriga pneumorelv, gaasipihusti, jahinuga –puss 
c) gaasipüstol 
d) kõik eelpool loetletud 

 
2. Millised alljärgnevatest on tulirelva olulised o sad? 

 
a) relvaraam, püstolkäepide ja sihikud 
b) relvakaba, salv, summuti 
c) relvaraud, lukk, padrunipesa, trummel ja adapter 
d) kõik eelnimetatud 

 
3. Millistele nõuetele peab vastama relvakapp?  

 
a) relvakapp peab olema valmistatud materjalist, mis välistab kõrvaliste isikute 

juurdepääsu 
b) relvakapp peab mahutama vähemalt 8 relva ja olema kinnitatud seina külge  
c) olema valmistatud vähemalt 3 mm paksusest teras- (raud-) plekist, millel on 

vähemalt üks turvalukk 
d) kõik eelpool loetletud 

 
4. Millal peab teatama relva kasutamisest: 

  
a) peale iga juhulasku 
b) kui ohuolukorras tehti hoiatuslask 
c) kui isikule on tekitatud tervisekahjustus 
d) kõik eelnimetatud 
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5. Milles seisneb hädakaitsepiiride ületamine? 
 

a) asjatu kahju tekitamine ründajale, kaitse ilmne mittevastavus ründe iseloomule ja 
ohtlikkusele 

b) kui te jätate kannatanu abita 
c) kui kannatanu ei saa abi piisavalt kiirelt 
d) kõik eelnimetatud 

 
6. Hädakaitse piire ei ületatud, kui isik:  

 
a) ei jõudnud enne tegutsemist ohtu hinnata 
b) tekitab ründajale tahtlikult ilmselget suuremat kahju 
c) kasutab vahendeid, mis ületavad oluliselt ründe ohtlikkuse 
d) asub ennast või teist isikut kaitsma vahenditega, mis vastavad ründe ohtlikkusele 

 
7. Padrunitõrke korral väljaõppe üritusel: 

 
a) relv viivitamata ümber laadida ning teavitada laskmise läbiviijat 
b) tegutseda vastavalt laskmiste läbiviija eelnevatele korraldustele või ohutustehnika 

eeskirjadele 
c) relv tühjaks laadida ja seejärel asuda välja selgitama tõrke põhjust 
d) oodata 10 sekundit ja vajutada uuesti päästikule 

 
8. Laskmiste ajal on keelatud: 

 
a) relva käsitsemine ilma laskeharjutuse läbiviija loata 
b) viibimine ohualas (va püsikindlustatud punkri meeskond) 
c) asetada sõrme päästikule enne kui relv on suunatud sihtmärgile ning laskja on 

valmis selle pihta laskma 
d) kõik eelpool loetletud 

 
9. Põletuse korral:  

 
a) seo haav koheselt steriilse sidemega vältimaks põletiku teket 
b) pihusta põletusele Panthenoli ja anna valuvaigistit vältimaks valušokki  
c) jahuta koheselt põletust jaheda veega/ märgade mähistega  
d) kõik eelnimetatud 

 
10. Rindkere läbiva laskevigastuse korral:  

 
a) sulge mõlemad haavad, kutsu abi (112) 
b) kata puhta sidemega ainult väljumisava, kutsu abi (112) 
c) verejooksu puudumisel  jäta haavad katmata, kutsu abi (112) 
d) kata puhta sidemega ainult sisenemisava, kutsu abi (112) 

 
 

 


