
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 9 

 
 

1. Mitu päeva enne väljaõppeüritust tuleb tsiviilrelvade registris oleva relva 
kasutamise taotlus esitada Kaitseliidu ülemale või malevapealikule?  
 
a) ei pea teavitama 
b) vähemalt 14 päeva 
c) vähemalt 90 päeva 

 
2. Kuidas tuleb talitada relva või laskemoona leiu puhul?  

 
a) vaatama esmalt kas keegi võis relva või laskemoona maha pillata ja kui omaniku 

ei leidu siis jätma endale 
b) teatama sellest viivitamata politseiasutusele 
c) võtma relvad ja laskemoona ning viima need maleva relvuri kätte 
d) peitma relva või laskemoona oma peidikusse ning vajadusel võtma need 

kasutusele 
 

3. Millistele nõuetele peab vastama relvakapp?  
 

a) olema valmistatud vähemalt 2 mm paksusest teras- (raud-) plekist, millel on 
vähemalt kaks turvalukku 

b) relvakapiks võib kasutada mistahes lukustatavat raudkappi 
c) olema valmistatud vähemalt 3 mm paksusest teras- (raud-) plekist, millel on 

vähemalt üks turvalukk 
d) kõik eelpool loetletud 

 
4. Millised alljärgnevatest õigusaktidest käsitlevad vastutust relva ebaõige 

kasutamise eest? 
 
a) väärteo menetluse seadustik 
b) karistusseadustik ja relvaseadus 
c) Kaitseliidu relvade käitlemise kord 
d) kõik eelpool loetletud 
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5. Piiramata tsiviilkäibega relvade hulka kuuluvad: 

 
a) gaasipihusti 
b) akustilised relvad 
c) elektrišokirelv 
d) 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 
d) kõik eelpool loetletud 

 
7. Kuidas tuleb käsitseda relva laskeharjutusel?  

 
a) tegema relva ohutuskontrolli enne 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. Kuidas tuleb käsitseda lahingu- ja treeningmoona?  

 
a) keelatud on kasutada tõrke andnud või muul viisil kahjustunud lahingu- ja 

treeningmoona ning see tuleb tagastada väljaõppe läbiviijale 
b) peab hoiustama kuivas, kütteseadmetest vähemalt 1 m ja lahtisest tulest 

vähemalt 10 m kaugusel 
c) lahingu- ja treeningmoona peab tagastama pärast väljaõppeüritust väljaõppe 

läbiviijale, ka siis kui selleks eraldi käsku ei anta 
d) tuleb kontrollida, et see on puhas, ilma muljumisjälgedeta, 

korrodeerumistunnusteta ja muude nähtavate defektideta ning vastab ettenähtud 
otstarbele 

e) kõik eelpool loetletud 
 

9. Luumurrud jaotatakse: 
a) kinnised ja lahtised 
b) katkised ja terved 
c) lahastatud ja mittelahastatud 
d) hemorraagilised ja isheemilised 

 
10. Jäseme laskehaavaga tuleb alati kahtlustada luumurdu. 

a) õige 
b) vale 
c) ainult siis kui kasutatakse 5,56mm või suurema kaliibriga laskemoona 
d) oleneb olukorrast 

 


