
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 8 

 
 

1. Kuidas saab Kaitseliidu liige soetada relvakaupl usest isikliku relva?  
 

a) Kaitseliidu liikmepileti alusel 
b) EV passi ja maleva pealiku poolt heakskiidetud sooviavalduse alusel 
c) konkreetsele relvaliigile välja antud relvasoetamisloa alusel 
d) Kaitseliidu relvaloa ja isikliku taotluse alusel 

 
2. Kas Kaitseliidu relva võib anda kasutada 12-aast asele või vanemale 

noorliikmele?  
 

a) ei või anda 
b) võib anda alati  
c) jah, kui ta peab täitma ülesannet, mis näeb ette relva kasutamist 
d) võib anda, tegevliikme vahetu järelevalve all vanema või eestkostja kirjalikul 

nõusolekul 
 

3. Kes teostab Kaitseliidu relva ja laskemoona eluk ohas hoidmise tingimuste 
vastavuse eelkontrolli? 

 
a) ülema määratud isik 
b) kaitsepolitsei 
c) PPA konstaabel 
d) sõjaväepolitsei 

 
4. Juhul kui kaitseliitlase relvakandmisõigus on lõ ppenud, on ta kohustatud 

viivitamatult malevasse hoiule viima tema valduses olevad: 
  

a) erivahendid 
b) Kaitseliidu relvad ja laskemoon 
c) enesekaitsevahendid 
d) kõik eelpool loetletud 
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5. Kui pikaks perioodiks väljastatakse relvakandmis luba?  
 

a) kuni liikmepileti kehtivusaja lõpuni 
b) kuni viis aastat 
c) üks kuni kolm aastat 
d) tähtajatult 

 
6. Soetamisloa kaotamisel või hävimisel on tegevlii ge kohustatud: 

 
a) esitama uue taotluse  
b) teavitama sellest 5 päeva jooksul vahetut pealiku 
c) viivitamatult teavitama soetamisloa väljastajat 
d) ei pea midagi tegema 

 
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. Lokaalse külmakahjustusega  puhul: 
 

a) Kahjustatud kehaosa tuleb soojendada 10 minutit passiivselt kehasoojusega  
b) külmunud kehaosa tuleb tugevalt villase riidega hõõruda  
c) ülessoojendamiseks tuleb kasutada kuuma vee vanne  
d) kõik eelnimetatud  

 
10. Esmaabi laskevigastuse korral kõhtu: 

 
a) aseta kannatanu kõhuli vältimaks suuremat verejooksu, kutsu abi (112) 
b) lase teadvusel kannatanul valida talle sobiv asend, kutsu abi (112) 
c) kui kannatanu on teadvusel, toimeta ta ise traumapunkti 
d) aseta teadvusel kannatanu stabiilsesse külili asendisse, kutsu abi (112) 

 


