
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 
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PILET 1 
 
 
 
1. Mis tingimusel/ tingimustel võib anda Kaitseliid u relva ja laskemoona elukohas 

hoidmise õiguse? 
 
a) isikule, kes  ei oma Kaitseliidu relvaluba, kuid soovib hoiustada Kaitseliidu relva ja 

laskemoona 
b) kõigile isikutele 
c) tegevliikmele, kellel on Kaitseliidu relvaluba ja hoiunõuded täidetud 
d) kõik eelpool loetletud 

 
2. Milliseid nõudeid peab täitma kaitseliitlane, ku i ta hoiab kodus automaatrelva või 

kahte ja enamat tulirelva?  
 
a) nõudeid ei ole, jälgida, et vajadusel saaks operatiivselt relva kasutada 
b)  relvi peab hoidma selleks kohandatud põranda, seina või ehituskonstruktsiooni 

külge statsionaarselt kinnitatud relvakapis  
c) vastavalt võimalustele hoidma relvi ja laskemoona kapis, mis on lukustatav. 
d) relvi ja laskemoona hoitakse eraldi peidetult kohas, kuhu ei pääse ligi kõrvalised 

isikud 
 
3. Kuidas tuleb hoida elukohas hoitavate Kaitseliid u relvade laskemoona?  

 
a) relvadest eraldi, lukustatavas kapis, karbis, relvakapis või relvahoidlas olevas relvast 

eraldatud lukustatud sektsioonis 
b) relvadega koos 
c) peidetuna erinevatesse kohtadesse, kuhu ei pääse ligi kõrvalised isikud 
d) peidikus mis asub elukoha lähedal 

 
4. Mille peab tegevliige esmalt esitama, et saada K aitseliidu relva ja laskemoona 

hoiuõigust? 
 
a) esitama kirjaliku hoiuõiguse taotluse 
b) esitama maleva korrapidajale või relvurile relvakapi sooviavalduse 
c) esitama malevapealikule liikmepileti 
d) kõik eelpool loetletud 
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5. Kes teostab Kaitseliidu relva ja laskemoona eluk ohas hoidmise tingimuste 
vastavuse eelkontrolli? 
 
a) ülema määratud isik  
b) kaitsepolitsei 
c) PPA konstaabel 
d) sõjaväepolitsei 
 

6. Millistel allpool toodud juhtudel võidakse keeld uda Kaitseliidu relva ja 
laskemoona elukohas hoidmise õiguse andmisest?  
 
a) ei lubanud eelkontrolli ajal hoiukohast ja -tingimustest pilte teha 
b) hoidis samas relvakapis tsiviilrelvi, ilma Kaitseliitu sellest teavitamata 
c) omab kehtivat hoiuõigust teisel aadressil 
d) kõik eelpool loetletud 

 
7. Kas relvi ja laskemoona võib iseseisvalt käsitse da, kui relva ja laskemoona kohta 

puudub väljaõpe?  
 
a) ei või 
b) võib kui arvad, et oskad 
c) võib küll 
d) võib vastava käsu saamisel 

 
8. Millised on ohutusnõuded tulirelva käsitlemisel?   

 
a) enne laskmist peab kontrollima, kas relv on õigesti kokku pandud, töökorras ja 

puhastatud 
b) relva käsitsema hakates peab alati olema esmaseks relva ohutuse kontrollimine 
c) relva peab alati käsitsema nii, nagu see oleks laetud 
d) kõik eelpool loetletud 

 
9. Pead läbistanud kuulihaava korral;  

 
a) sulge haav sideme või käepärase riideesemega - ära avalda liigset survet       

koljuluudele  
b) taga kannatanule asend, kus pea on koos ülakehaga veidi kõrgemal 
c) teadvuseta kannatanu aseta stabiilsesse külili asendisse ja kata soojalt 
d) kõik eelnimetatud 

 
10. Mida teha suure verekaotusega teadvusel kannata nuga (pärast verejooksu 

sulgemist)?  
 
a) anna kannatanule janu korral juua ja kutsu abi (112) 
b) aseta kannatanu lamama ja tõsta võimalusel kannatanu jalad ja käed kõrgemale,           

kata kannatanu soojalt ja kutsu koheselt abi (112) 
c) aita kannatanu autosse toimetada (vajadusel teda toetades) ning transportige 

kannatanu ise haiglasse   
d) tee südamemassaaži kuni kannatanu teadvusele tuleb 


