
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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PILET 3 
 
 

1. Kellele tuleb esitada Kaitseliidu relvaloa saamiseks kirjalik taotlus ja kes 
otsustab relvaloa andmise?  
 
a) maleva relvur 
b) vahetu pealik 
c) Kaitseliidu ülem või maleva pealik 
d) malevkonna pealik 

 
 

2. Kui pikaks perioodiks antakse Kaitseliidu relvaluba?  
 
a) kuni liikmekaardi kehtivusaja lõpuni 
b) kuni viieks aastaks 
c) üks kuni kolm aastat 
d) tähtajatult 

 
3. Millistel juhtudel tuleb Kaitseliidu relvaloa vahetamiseks esitada kirjalik 

taotlus?  
 

a) fotolt ei ole võimalik ära tunda relvaloa omanikku 
b) relvaluba muutus kasutuskõlbmatuks 
c) relvaloa kehtivus lõpeb 
d) kõik eelpool loetletud 

 
4. Millised Kaitseliidu relvad peab tegevliige esitama kontrollimiseks 

struktuurüksuses relvastuse eest vastutavale isikule relvaloa vahetamisel?  
 

a) ainult sportrelvad 
b) ainult sõjaväerelvad 
c) Kaitseliidu relvaloale märgitud relvad 
d) ainult isiklikud relvad 
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5. Millisele Kaitseliidu relvaloale märgitud relvale on tegevliikmel õigus soetada 
relvapoest laskemoona?  

 
a) A – riigikaitse 
b) B – sport 
c) C – tegevliikme relv 
d) D – Kaitseliidu relv 

 
6. Kui palju varem tuleb relvaloa vahetamiseks esitada kirjalik taotlus enne loa 

kehtivuse lõppemist? 
 

a) vähemalt 90 päeva 
b) vähemalt 30 päeva 
c) vähemalt 7 päeva 
d) vähemalt 3 päeva 

 
7. Kuidas tuleb käsitseda relva laskeharjutusel?  

 
a)  tegema relva ohutuskontrolli enne hoiukohast kasutusele võtmist 
b)  kasutama relva nagu see oleks laskemoonaga laetud 
c)  hoidma relva, laskemoona ja lahingumoona heaperemehelikult ning tagama, et 

need ei saaks kahjustada 
d)  kõiki eelpool loetletud 
 

8. Relva kasutamisel on keelatud:  
 
a) suunata relva kellegi või millegi poole, mida ei soovita mõjutada 
b) muuta relva, laskemoona ja lahingumoona konstruktsiooni  
c) jätta relva järelevalveta 
d) kõik eelpool loetletud 

 
9. Esmaabi laskevigastuse korral kõhtu: 

 
a) peata väline verejooks, aseta kannatanu kõhuli vältimaks suuremat verejooksu, 

kutsu abi (112) 
b) peata väline verejooks, lase teadvusel kannatanul valida talle sobiv asend, kutsu 

abi (112) 
c) peata väline verejooks ning kui kannatanu on teadvusel, toimeta ta ise 

traumapunkti 
d) peata väline verejooks, aseta teadvusel kannatanu stabiilsesse külili asendisse,  

kutsu abi (112) 
 

10. Mis võib põhjustada šokki? 
 
a) sisemine verejooks 
b) südamelihase infarkt 
c) suur ülitundlikkus herilase nõelamise suhtes 
d) kõik eelnimetatud 

 


