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PILET 5 

 
 

1. Isik, kelle valdusesse on sattunud pärandvaras o lev relv ja laskemoon  
 

a) peab need viivitamatult viima notari juurde, kes teostab pärandvara menetlust 
b) peab need viivitamatult üle andma politseile või kaitseliidule (vastavalt kelle registris        
    relv on) 
c) võib neid hoida enda valduses kuni notari otsuseni pärandvara jagamise kohta  
d) kutsuma viivitamatult Päästeameti ja andma neile üle 
 

2. Kes võib lubada teenistus- ja tsiviilrelvade rii klikus registris oleva relva 
kasutamise teenistuskohustuste täitmisel?  

 
a) Kaitseliidu ülem 
b) malevapealik 
c) malevkonna pealik 
d) kõik eelpool loetletud 

 
3. Mitu päeva enne väljaõppeüritust tuleb teenistus - ja tsiviilrelvade riiklikus 

registris oleva relva kasutamise taotlus esitada Ka itseliidu ülemale, 
malevapealikule või malevkonna pealikule?  

 
     a) vähemalt 10 päeva 
     b) vähemalt 14 päeva 
     c) vähemalt 30 päeva 
     d) vähemalt 90 päeva 

 
4. Millistel juhtudel võib Kaitseliidu ülem, maleva pealik või malevkonna pealik 

keelduda tsiviilrelva kasutamise lubamisest teenist uskohustuste täitmisel?  
 

a) taotlus on esitatud vähem kui 14 päeva enne väljaõppe ürituse toimumist 
b) tegevliikme iga- aastane liikmemaks on tasumata 
c) tegevliige ei ole osalenud viimase aasta jooksul Kaitseliidu tegevuses vähemalt 48 

tundi 
d) relv ei ole tehniliselt korras 
e) kõik eelpool loetletud 
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5. Kuidas talitan relva või laskemoona leiu puhul?  
 

a) vaatan esmalt kas keegi võis relva või laskemoona maha pillata ja kui omaniku ei 
leidu siis jätan endale 

b) teatan  sellest viivitamata politseiasutust ja tagan võimalusel selle puutumatuse 
politsei saabumiseni 

c) võtan relvad ja laskemoona ning viin maleva relvuri kätte 
d) peidan relva või laskemoona oma peidikusse ning vajadusel võtan need kasutusele 

 
6. Millised neist on relvad?  

 
a) tulirelv 
b) gaasirelv 
c) külmrelv 

 
7. Relva käsitsema hakates peab alati: 

 
a) olema esmaseks relva ohutuse kontrollimine 
b) valjuhäälselt ümbritsevaid sellest hoiatama 
c) ootama maleva pealiku korraldust 
d) kõik eelpool loetletud 

 
8. Kas laskemoona hoidlate ja jaotamiskohtade lähed al võib teha suitsu või 

kasutada lahtist tuld?  
 
a) piiranguid ei ole 
b) see on keelatud lähemal kui 15 meetrit 
c) võib otsese ülema loal 
d) võib, kui seal on varem suitsetatud 

 
9. Kui kannatanu on teadvusel, šokitunnustega (näos t väga kahvatu, nahk on 

katsudes külm ja higine) ning tal on raske hingata.  Oleks esmaabis antav asend: 
 

a) aseta kannatanu selili lamama ja tõsta jalad (võimalusel ka käed) kõrgemale  
b) aseta kannatanu stabiilsesse külili asendisse  
c) lase kannatanul valida endale sobiv asend (üldjuhul poolistuv, ülakeha kergitatud, 

vajadusel teda toetades)  
d) aseta kannatanu kõhuli  

 
10. Kinnise sääreluu murru korral: 

  
a) lahasta ettevaatlikult jalg polsterdatud lahasega ja seejärel kutsu abi (112) 
b) jäta kannatanu talle mugavasse asendisse, ära lahasta ning kutsu abi (112) 
c) lahasta vigastatud jäse ja proovige kõndida 
d) aseta žgutt reiepiirkonda vältimaks sisemist verejooksu kudede vahele, kutsu abi 

(112) 
 

 
 


