
Küsimustele vastamiseks on aega 30 minutit, õigele vastusevariandile tehke ring ümber. 
Igale küsimusele on üks õige vastus (välja arvatud juhul kui kõik vastusevariandid on õiged). 

Eksam loetakse sooritatuks kui kümnest küsimusest kaheksale on vastatud õigesti. 
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Eksami variant 7 

 
 

1. Millises koguses laskemoona võib tegevliige hoida elukohas ühe sõjaväerelva 
kohta? 
 
a) ühte kasti/tsinki laskemoona sõjaväerelva kohta 
b) kuni 1000 padrunit iga vintraudse relva kohta  
c) üks lahingukomplekt sõjaväerelva kohta, mis on Kaitseliidu poolt sihtotstarbeliselt 

elukohas hoidmiseks väljastatud 
d) kõik eelpool loetletud 

 
2. Millised alljärgnevatest õigusaktidest käsitlevad vastutust relva ebaõige 

kasutamise eest? 
 
a) rivimäärustik 
b) karistusseadustik ja relvaseadus 
c) maleva sisekorra eeskiri 
d) antud küsimust arutatakse malevkonna koosolekul 
 

3. Kui pikaks ajaks antakse Kaitseliidu relvade elukohas hoiustamise õigus?  
 

a)  kuni viieks aastaks 
b)  tähtajatult, välja arvatud juhul, kui taotleja on ise taotlenud tähtajalist hoiuõigust või 
ilmnevad muud asjaolud, mille tõttu ei ole tähtajatu hoiuõiguse andmine põhjendatud 
c)  kuni kümneks aastaks 
d)  Kaitseliidus relvadele elukohas hoidmise õigust ei antagi 

 
 

4. Millised neist on Kaitseliidu relvad? 
 

a) riigi poolt Kaitseliidule kasutada antud relv 
b) Kaitseliidu omavahendite arvelt soetatud või kingituseks saadud relvad 
c) tegevliikme soetatud relv, mis on kantud Kaitseliidu relvaregistrisse 
d) kõik eelpool loetletud 
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5. Millistel juhtudel Kaitseliidu ülem või malevapealik peatab relvaloa kehtivuse?  
 

a) ajaks, millal tegevliige kannab distsiplinaarkaristust 
b) tervisetõendi kehtivuse lõppemisel või tervisekontrolli tegemata jätmisel 
c) kui loa omaja suhtes esineb põhjendatud kahtlus, et ta võib oma eluviisi või 

käitumisega ohustada enda või teise isiku turvalisust 
d) relva käitlemise ja kasutamise nõuete rikkumisel  
e) kõik eelpool loetletud 

 
6. Kaitseliidu relva soetamisluba annab isikule õiguse: 

 
a) relva ja laskemoona kandmiseks, hoidmiseks ja kasutamiseks kodus või 

väljaõppes 
b) relva ja laskemoona müümiseks ning kinkimiseks kuni väljastatakse uus 

soetamisluba 
c) soetada loale märgitud relvamudel ning hoida ja kanda omandatud relva kuni 

selle sõjaväerelvade registrisse kandmiseni 5 tööpäeva jooksul 
d) kõik eelpool loetletud 

 
7. Kuidas tuleb käsitseda lahingu- ja treeningmoona?  

 
a) kahjustatud lahingumoon tuleb iseseisvalt lahti võtta, et selgitada välja 

lahingumoona kasutuskõlblikkus  
b) keelatud on kasutada tõrke andnud või muul viisil kahjustunud lahingu- ja 

treeningmoona ning see tuleb tagastada väljaõppe läbiviijale 
c) tõrke andnud lahingumoona peab peale lahinglaskmist põletama lõkkes 
d) kõik eelpool loetletud 

 
8. Mitme päeva jooksul peab tegevliige Kaitseliidu relva soetamisloaga soetatud 

relva või laskemoona Kaitseliidu relvaregistris arvele võtma? 
 
a) 30 päeva jooksul, soetamisest arvates 
b) 5 päeva jooksul, soetamisest arvates 
c) mõistliku aja jooksul 

 
9. Kas maleva relvaruumist relvastuse väljastamisel peab relvastuse kandma 

„Relvastuse väljaandmise, tagastamise ja hoiulevõtmise raamatusse“? 
 
a) ei pea juhul, kui tegevliige on määratud sõjaaja ametikohale ja maleva pealik on 

kinnitanud teenistuskohustuste täitmiseks sõjaväerelva 
b) ei pea juhul, kui osaletakse suurõppusel (nt Kevadtorm, Siil) ja relvi võtab välja 

korraga terve allüksus 
c) relvaruumist väljastatav relvastus kantakse „Relvastuse väljastamise, tagastamise 

ja hoiulevõtmise“ raamatusse ning tegevliige kinnitab relvastuse kättesaamist 
allkirjaga, välja arvatud häire korral relvade väljastamisel (väljastamine 
häirenimekirja alusel allkirja vastu) või relva asenduskaartide kasutamisel 

d) kõik eelpool loetletud vastused on õiged 
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10. Kas tegevliikmel on lubatud koosolekul, meeleavaldusel, piketil, pidustustel või 
muul avalikul üritusel kanda Kaitseliidu relva (sh Kaitseliidu relvaregistrisse 
kantud isiklikku tulirelva)? 
 
a) võib juhul, kui tegevliige kannab relva varjatult ja ta ei kanna vormiriietust või 

erariietel Kaitseliidu eraldusmärke 
b) ei või, välja arvatud nimetatud avalikel üritustel teenistuskohustuse täitmisel, kui 

relva kandmiseks on eelnevalt kirjaliku nõusoleku andnud Kaitseliidu ülem või 
malevapealik 

c) mõlemad eelpool loetletud vastused on õiged 
 


