Eksam koosneb kümnest küsimusest. Igal küsimusel märgistada üks vastusevariantidest.
Eksam loetakse sooritatuks kui kümnest küsimusest üheksale on vastatud õigesti.
Küsimustele vastamiseks on aega 30 minutit, õige vastusevariandi märkimiseks teha tähele
ring ümber!
1. Mis tingimusel/ tingimustel võib anda Kaitseliidu relva ja laskemoona elukohas
hoidmise õiguse?
a) isikule, kes ei oma Kaitseliidu relvaluba, kuid soovib hoiustada Kaitseliidu relva ja
laskemoona
b) kõigile isikutele
c) tegevliikmele, kellel on Kaitseliidu relvaluba ja hoiunõuded täidetud
d) kõik eelpool loetletud
2. Milliseid nõudeid peab täitma kaitseliitlane, kui ta hoiab kodus automaatrelva või
kahte ja enamat tulirelva?
a) nõudeid ei ole, jälgida, et vajadusel saaks operatiivselt relva kasutada
b) relvi peab hoidma selleks kohandatud põranda, seina või ehituskonstruktsiooni
külge statsionaarselt kinnitatud relvakapis
c) vastavalt võimalustele hoidma relvi ja laskemoona kapis, mis on lukustatav.
d) relvi ja laskemoona hoitakse eraldi peidetult kohas, kuhu ei pääse ligi kõrvalised
isikud
3. Kuidas tuleb hoida elukohas hoitavate Kaitseliidu relvade laskemoona?
a) relvadest eraldi, lukustatavas kapis, karbis, relvakapis või relvahoidlas olevas relvast
eraldatud lukustatud sektsioonis
b) relvadega koos
c) peidetuna erinevatesse kohtadesse, kuhu ei pääse ligi kõrvalised isikud
d) peidikus mis asub elukoha lähedal
4. Mille peab tegevliige esmalt esitama, et saada Kaitseliidu relva ja laskemoona
hoiuõigust?
a) esitama kirjaliku hoiuõiguse taotluse
b) esitama maleva korrapidajale või relvurile relvakapi sooviavalduse
c) esitama malevapealikule liikmepileti
d) kõik eelpool loetletud
5. Kes teostab Kaitseliidu relva ja laskemoona elukohas hoidmise tingimuste
vastavuse eelkontrolli?
a) ülema määratud isik
b) kaitsepolitsei
c) PPA konstaabel
d) sõjaväepolitsei
6. Millistel allpool toodud juhtudel võidakse keelduda Kaitseliidu relva ja
laskemoona elukohas hoidmise õiguse andmisest?
a) ei lubanud eelkontrolli ajal hoiukohast ja -tingimustest pilte teha
b) hoidis samas relvakapis tsiviilrelvi, ilma Kaitseliitu sellest teavitamata
c) omab kehtivat hoiuõigust teisel aadressil
d) kõik eelpool loetletud

7. Kas relvi ja laskemoona võib iseseisvalt käsitseda, 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. Pead läbistanud kuulihaava korral;
a) sulge haav sideme või käepärase riideesemega - ära avalda liigset survet
koljuluudele
b) taga kannatanule asend, kus pea on koos ülakehaga veidi kõrgemal
c) teadvuseta kannatanu aseta stabiilsesse külili asendisse ja kata soojalt
d) kõik eelnimetatud
10. Mida teha suure verekaotusega teadvusel kannatanuga (pärast verejooksu
sulgemist)?
a) anna kannatanule janu korral juua ja kutsu abi (112)
b) aseta kannatanu lamama ja tõsta võimalusel kannatanu jalad ja käed kõrgemale,
kata kannatanu soojalt ja kutsu koheselt abi (112)
c) aita kannatanu autosse toimetada (vajadusel teda toetades) ning transportige
kannatanu ise haiglasse
d) tee südamemassaaži kuni kannatanu teadvusele tuleb
11. Kui pikaks ajaks antakse relvade kodus hoiustamise õigus?
a) kuni viieks aastaks
b) tähtajatult
c) kuni üheks aastaks
d) kuni kolmeks aastaks
12. Kui tihti tehakse Kaitseliidu relva elukohas hoidmise hoiutingimuste
järelkontrolli?
a) vähemalt kord viie aasta jooksul
b) mitte tihemini, kui kord kahe aasta jooksul
c) millal tahes, hoiutingimuste rikkumise kahtluse korral
d) kõik eelpool loetletud
13. Millisel juhul võib tegevliikme relvade hoiuõiguse lõpetada?
a) tegevliige ei osalenud maleva poolt määratud õppusel
b) tegevliige määrati teise allüksusesse
c) tegevliige on rikkunud Kaitseliidu relva või muu relva käitlemise nõudeid
d) tegevliikme vanus on liiga kõrge
14. Juhul kui kaitseliitlase relvakandmisõigus on lõppenud, on ta kohustatud
viivitamatult malevasse hoiule viima tema valduses olevad:
a) erivahendid
b) Kaitseliidu relvad ja laskemoon
c) enesekaitsevahendid
d) kõik eelpool loetletud

15. Mida peab tegema üle kuue kuu kodust eemal olev ja relvi relvakapis hoidev
tegevliige?
a) üle viie päeva kodunt ära olles, peab relva tooma maleva relvahoidlasse
b) üle kuue kuu järjest elukohast eemal viibides tuleb relvad malevasse hoiule tuua
c) relv jääb koju aga eelnevalt informeerib ta sellest maleva pealiku
d) pole vaja midagi teha
16. Millise aja jooksul vaadatakse läbi relvaloa taotlus ja tehakse otsus?
a) 10 tööpäeva
b) 30 päeva
c) 90 päeva
d) 180 päeva
17. Millistel juhtudel peab olema relv tühjaks laetud ja kaitseriivis?
a) kui sisenete hoonesse või autosse
b) kui relv on relvapüramiidis
c) kui relva ei kasutata
d) kõik eelpool loetletud
18. Mida tuleb kontrollida enne laskeharjutust?
a) relva ohutust
b) kas relv on õigesti kokku pandud
c) kas relv on töökorras ja puhastatud
d) kõiki eelpool loetletud
19. Silmavigastuse puhul:
a) eemalda silma sattunud võõrkehad ning transportige kannatanu kiiresti
raviasutusse
b) aseta vigastada saanud silmale side ja transportige kannatanu kiiresti raviasutusse
c) anna valuvaigistit ja oota kuni valu üle läheb
d) kõik eelnimetatud
20. Kannatanu seisundi esmaseks hindamiseks:
a) kontrolli kas kannatanu on teadvusel ja hingab
b) kontrolli pulssi
c) kontrolli kehatemperatuuri
d) kõik eelnimetatud
21. Kellele tuleb esitada relvaloa saamiseks kirjalik taotlus ja kes otsustab relvaloa
andmise?
a) maleva relvur
b) vahetu pealik
c) Kaitseliidu ülem või maleva pealik
d) malevkonna pealik
22. Kui pikaks perioodiks väljastatakse relvakandmisluba?
a) kuni liikmepileti kehtivusaja lõpuni
b) kuni viis aastat
c) üks kuni kolm aastat
d) tähtajatult

23. Millistel juhtudel tuleb relvaloa vahetamiseks esitada kirjalik taotlus?
a) fotolt ei ole võimalik ära tunda relvaloa omanikku
b) relvaluba muutus loetamatuks
c) relvaloa kehtivus lõpeb
d) kõik eelpool loetletud
24. Millised relvad peab relvaloa vahetamisel esitama kontrollimiseks malevale?
a) ainult sportrelvad
b) ainult sõjaväerelvad
c) Kaitseliidu relvaloale märgitud relvad
d) ainult isiklikud relvad
25. Mida tähistab relvaloal täht „B“?
a) sõjaväerelv
b) sportrelv
c) isiklik relv
d) kõik eelpool loetletud
26. 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
27. Millised on ohutusnõuded tulirelva käsitsemisel?
a) jälgi, et relva rauda ei jääks võõrkehi ega satuks neid sinna ka hiljem muu tegevuse
käigus
b) kasuta ilma silmnähtavate defektideta laskemoona, mis sobib vastava relva tüübiga
c) käsitle relva alati nii nagu ta oleks laetud
d) kõik eelpool loetletud
28. Relva on keelatud:
a) suunata inimese poole
b) kasutada kaliibrile mittevastava laskemoonaga
c) jätta järelvalveta
d) kõik eelpool loetletud
29. 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)
30. Mis võib põhjustada šokki?
a) sisemine verejooks
b) südamelihase infarkt
c) suur ülitundlikkus herilase nõelamise suhtes
d) kõik eelnimetatud
31. Kes korraldab Kaitseliidus relvalubade valmistamist, jaotamist ja nende üle
arvestuse pidamist?
a) Kaitseliidu ülem
b) maleva pealik
c) maleva relvur
d) kõik eelpool loetletud

32. Milliseid nõuded peavad olematäidetud tegevliikme relva soetamisloa taotlejal?
a) omama kehtivat Kaitseliidu relvaluba
b) olema Kaitseliidu tegevliige vähemalt üks aasta ja osalenud selle aja jooksul
Kaitseliidu tegevuses vähemalt 48 tundi
c) täitma tegevliikme elukohas Kaitseliidu relva ja laskemoona hoiutingimusi vastavalt
Kaitseministri määruses ettenähtule
d) kõik eelpool loetletud
33. Relva kadumisest tuleb politseile teatada:
a) 24 tunni jooksul
b) 7 tööpäeva jooksul
c) 7 päeva jooksul
d) viivitamatult
34. Kes otsustab soetamisloa andmise või andmisest keeldumise?
a) maleva relvur
b) Kaitseliidu ülem või malevapealik
c) allüksuse pealik
d) staabiülem
35. Kui kaua kehtib soetamisluba ja kas seda saab pikendada?
a) kolm kuud ja seda saab pikendada kolme kuu võrra
b) kuu aega ja seda ei pikendata
c) pool aastat ja seda saab pikendada ühe kuu võrra
d) 90 päeva ja seda ei pikendata
36. Soetamisloa kaotamisel või hävimisel on tegevliige kohustatud:
a) esitama uue taotluse
b) teavitama sellest 5 päeva jooksul vahetut pealiku
c) viivitamatult teavitama soetamisloa väljastajat
d) ei pea midagi tegema
37. Õppusel või laskmisel kasutamata jäänud laskemoona:
a) peab tagastama peale õppuse lõppemist väljaõppe läbiviijale
b) võib jätta salve
c) võib jätta seniks enda kätte kuni saab relvurile üle anda
d) kõik eelpool loetletud
38. On keelatud:
a) lasta relva kaliibrile mittevastava laskemoonaga
b) muuta laskemoona konstruktsiooni
c) suitsetada või teha lahtist tuld laskemoona hoidlale või jaotamiskohale lähemal kui
15 meetrit
d) kõik eelpool loetletud
39. Täiskasvanu elustamisel tehakse vaheldumisi:
a) 15 rindekere kompressiooni ja 2 suust suhu hingatamist
b) 10 rindekere kompressiooni ja 1 suust suhu hingatamine
c) 30 rindekere kompressiooni ja 2 suust suhu hingatamist
d) 15 rindekere kompressiooni ja 1 suust suhu hingatamine

40. Kui kannatanu on teadvuseta ja ei hinga:
a) elustada pole mõtet, kuna ta on ju surnud
b) veendu, et pulss puudub, enne kui alustad elustamisega
c) vabasta koheselt hingamisteed, kui hingamine ei taastu, alusta koheselt
elustamisega
d) kui sa pole kindel oma elustamisoskustes, siis ära alusta elustamisega, vaid kutsu
abi (112) ja/või transpordi kannatanu võimalikult kiiresti lähimasse haiglasse
41. Isik, kelle valdusesse on sattunud pärandvaras olev 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
42. Kes võib lubada teenistus- ja tsiviilrelvade riiklikus registris oleva relva
kasutamise teenistuskohustuste täitmisel?
a) Kaitseliidu ülem
b) malevapealik
c) malevkonna pealik
d) kõik eelpool loetletud
43. Mitu päeva enne väljaõppeüritust tuleb teenistus- ja tsiviilrelvade riiklikus
registris oleva relva kasutamise taotlus esitada Kaitseliidu ülemale,
malevapealikule või malevkonna pealikule?
a) vähemalt 10 päeva
b) vähemalt 14 päeva
c) vähemalt 30 päeva
d) vähemalt 90 päeva
44. Millistel juhtudel võib Kaitseliidu ülem, malevapealik või malevkonna pealik
keelduda tsiviilrelva kasutamise lubamisest teenistuskohustuste 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
45. 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
46. Millised neist on relvad?
a) tulirelv
b) gaasirelv
c) külmrelv

47. 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
48. Kas laskemoona hoidlate ja jaotamiskohtade lähedal 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
49. Kui kannatanu on teadvusel, šokitunnustega (näost 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
50. 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)
51. Piiramata tsiviilkäibega relvad on:
a) tulirelvad
b) kuni 4,5 mm kaliibriga pneumorelv, gaasipihusti, jahinuga –puss
c) gaasipüstol
d) kõik eelpool loetletud
52. Millised alljärgnevatest on tulirelva olulised osad?
a) relvaraam, püstolkäepide ja sihikud
b) relvakaba, salv, summuti
c) relvaraud, lukk, padrunipesa, trummel ja adapter
d) kõik eelnimetatud
53. Millistele nõuetele peab vastama relvakapp?
a) relvakapp peab olema valmistatud materjalist, mis välistab kõrvaliste isikute
juurdepääsu
b) relvakapp peab mahutama vähemalt 8 relva ja olema kinnitatud seina külge
c) olema valmistatud vähemalt 3 mm paksusest teras- (raud-) plekist, millel on
vähemalt üks turvalukk
d) kõik eelpool loetletud
54. Millal peab teatama relva kasutamisest:
a) peale iga juhulasku
b) kui ohuolukorras tehti hoiatuslask
c) kui isikule on tekitatud tervisekahjustus
d) kõik eelnimetatud

55. Milles seisneb hädakaitsepiiride ületamine?
a) asjatu kahju tekitamine ründajale, kaitse ilmne mittevastavus ründe iseloomule ja
ohtlikkusele
b) kui te jätate kannatanu abita
c) kui kannatanu ei saa abi piisavalt kiirelt
d) kõik eelnimetatud
56. Hädakaitse piire ei ületatud, kui isik:
a) ei jõudnud enne tegutsemist ohtu hinnata
b) tekitab ründajale tahtlikult ilmselget suuremat kahju
c) kasutab vahendeid, mis ületavad oluliselt ründe ohtlikkuse
d) asub ennast või teist isikut kaitsma vahenditega, mis vastavad ründe ohtlikkusele
57. Padrunitõrke korral väljaõppe üritusel:
a) relv viivitamata ümber laadida ning teavitada laskmise läbiviijat
b) tegutseda vastavalt laskmiste läbiviija eelnevatele korraldustele või ohutustehnika
eeskirjadele
c) relv tühjaks laadida ja seejärel asuda välja selgitama tõrke põhjust
d) oodata 10 sekundit ja vajutada uuesti päästikule
58. Laskmiste ajal on keelatud:
a) relva käsitsemine ilma laskeharjutuse läbiviija loata
b) viibimine ohualas (va püsikindlustatud punkri meeskond)
c) asetada sõrme päästikule enne kui relv on suunatud sihtmärgile ning laskja on
valmis selle pihta laskma
d) kõik eelpool loetletud
59. Põletuse korral:
a) seo haav koheselt steriilse sidemega vältimaks põletiku teket
b) pihusta põletusele Panthenoli ja anna valuvaigistit vältimaks valušokki
c) jahuta koheselt põletust jaheda veega/ märgade mähistega
d) kõik eelnimetatud
60. Rindkere läbiva laskevigastuse korral:
a) sulge mõlemad haavad, kutsu abi (112)
b) kata puhta sidemega ainult väljumisava, kutsu abi (112)
c) verejooksu puudumisel jäta haavad katmata, kutsu abi (112)
d) kata puhta sidemega ainult sisenemisava, kutsu abi (112)
61. Hädakaitseseisund lõpeb:
a) kui abivajaja ei hüüa enam appi
b) kui ründaja ei löö enam
c) kui rünne on täielikult tõrjutud või lõppenud ning vajadus kaitsevahendite järele on
ära langenud ja see ei ohusta enam rünnatava elu
d) kõik eelnimetatud
62. Millised alljärgnevatest õigusaktidest käsitlevad vastutust relva ebaõige
kasutamise eest?
a) Väärteomenetluse seadustik
b) Karistusseadustik ja Relvaseadus
c) Kaitseliidu relvade käitlemise kord
d) kõik eelpool loetletud

63. Millises koguses laskemoona võib kaitseliitlane hoida kodus ühe relva kohta?
a) kuni 100 püstoli- või revolvripadrunit
b) kuni 300 padrunit iga vintraudse või sileraudse relva kohta
c) kuni 1000 padrunit iga sporditulirelva kohta
d) kõik eelpool loetletud
64. Millised neist on Kaitseliidu relvad?
a) sõjaväerelvad ehk riigi poolt antud relvad
b) Kaitseliidu relvad (omavahendite arvelt soetatud või kingituseks saadud relvad)
c) tegevliikme soetatud relv
d) kõik eelpool loetletud
65. Millistel juhtudel võib Kaitseliidu ülem või malevapealik peatada 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
66. Relvasoetamisluba annab isikule õiguse:
a) relva ja laskemoona kandmiseks, hoidmiseks ja kasutamiseks kodus kui väljaõppes
b) relva ja laskemoona müümiseks ning kinkimiseks kuni väljastatakse uus soetuse
luba
c) relva ja laskemoona soetamiseks, hoidmiseks ja edasitoimetamiseks kuni relva
registreerimiseni
d) kõik eelpool loetletud
67. Ohtliku olukorra tekkimisel laskeharjutuse ajal on laskjad kohustatud peatama
laskmise käsklusega „SEIS“ kui:
a) avastatakse ohtlik viga
b) ohualal märgatakse liikumist, mis ei ole seotud laskmisega
c) tulekahju puhkemisel
d) side katkemisel tõkestusmeeskonnaga
e) õnnetusjuhtumi korral
f) kõik eelpool loetletud
68. Kas laskmisel osalejad ja läbiviijad peavad kandma kõrvatroppe ja/või
kõrvaklappe?
a) ei
b) jah
c) ei, kui nad on katnud kõrvad kätega
d) ei, kui nad ei pea seda vajalikuks
69. Keskmise ja raske allajahtumise korral (esineb teadvusehäire):
a) toimeta kannatanu kiiresti sooja ruumi, võimalusel sauna
b) keha ja jäsemeid hõõruda rätikuga, et parandada vereringet
c) kata kannatanu, teda võimalikult vähe liigutades, soojalt
d) tõsta kannatanu jalad üles, et teadvus kiiremini taastuks

70. Mürgistusega teadvushäirega kannatanule antav esmaabi:
a) tee maoloputus, kutsu abi (112)
b) kutsu esile oksendamine, kutsu abi (112)
c) taga stabiilne külili asend ning järelevalve, kutsu abi (112)
d) kõik eelnimetatud
71. Kuidas saab Kaitseliidu liige soetada relvakauplusest 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
72. Kas Kaitseliidu relva võib anda kasutada 12-aastasele 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
73. Kes teostab Kaitseliidu relva ja laskemoona elukohas hoidmise tingimuste
vastavuse eelkontrolli?
a) ülema määratud isik
b) kaitsepolitsei
c) PPA konstaabel
d) sõjaväepolitsei
74. Juhul kui kaitseliitlase relvakandmisõigus on lõppenud, on ta kohustatud
viivitamatult malevasse hoiule viima tema valduses olevad:
a) erivahendid
b) Kaitseliidu relvad ja laskemoon
c) enesekaitsevahendid
d) kõik eelpool loetletud
75. Kui pikaks perioodiks väljastatakse relvakandmisluba?
a) kuni liikmepileti kehtivusaja lõpuni
b) kuni viis aastat
c) üks kuni kolm aastat
d) tähtajatult
76. Soetamisloa kaotamisel või hävimisel on tegevliige kohustatud:
a) esitama uue taotluse
b) teavitama sellest 5 päeva jooksul vahetut pealiku
c) viivitamatult teavitama soetamisloa väljastajat
d) ei pea midagi tegema
77. Kas relvi ja laskemoona võib iseseisvalt käsitseda, kui relva ja laskemoona kohta
puudub väljaõpe?
a) ei või
b) võib kui arvad, et oskad
c) võib küll
d) võib vastava käsu saamisel

78. 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
79. 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
80. 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)
81. Mitu päeva enne väljaõppeüritust tuleb teenistus- ja tsiviilrelvade riiklikus
registris oleva relva kasutamise taotlus esitada Kaitseliidu ülemale,
malevapealikule või malevkonna pealikule?
a) vähemalt 10 päeva
b) vähemalt 14 päeva
c) vähemalt 30 päeva
d) vähemalt 90 päeva
82. 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
83. Millistele nõuetele peab vastama relvakapp?
a) relvakapp peab olema valmistatud materjalist, mis välistab kõrvaliste isikute
juurdepääsu.
b) relvakapp peab mahutama vähemalt 8 relva ja olema kinnitatud seina külge
c) olema valmistatud vähemalt 3 mm paksusest teras- (raud-) plekist, millel on
vähemalt üks turvalukk
d) kõik eelpool loetletud
84. Millised alljärgnevatest õigusaktidest käsitlevad vastutust relva ebaõige
kasutamise eest?
a) Väärteomenetluse seadustik
b) Karistusseadustik ja Relvaseadus
c) Kaitseliidu relvade käitlemise kord
d) kõik eelpool loetletud
85. Millises koguses laskemoona võib kaitseliitlane hoida kodus ühe relva kohta?
a) kuni 100 püstoli- või revolvripadrunit
b) kuni 300 padrunit iga vintraudse või sileraudse relva kohta
c) kuni 1000 padrunit iga sporditulirelva kohta
d) kõik eelpool loetletud

86. Relvasoetamisluba annab isikule õiguse:
a) relva ja laskemoona kandmiseks, hoidmiseks ja kasutamiseks kodus kui väljaõppes
b) relva ja laskemoona müümiseks ning kinkimiseks kuni väljastatakse uus soetuse
luba
c) relva ja laskemoona soetamiseks, hoidmiseks ja edasitoimetamiseks kuni relva
registreerimiseni
d) kõik eelpool loetletud
87. Mida tuleb kontrollida enne laskeharjutust?
a) relva ohutust
b) kas relv on õigesti kokku pandud
c) kas relv on töökorras ja puhastatud
d) kõiki eelpool loetletud
88. Kas laskemoona hoidlate ja jaotamiskohtade lähedal 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
89. Relva või laskemoona on keelatud kanda:
a) alkoholijoobes
b) psühhotroopsete või toksiliste ainete mõju all
c) avalikel üritustel
d) kõik eelpool loetletud
90. Mida teha suure verekaotusega teadvusel kannatanuga pärast verejooksu
sulgemist?
a) anna kannatanule janu korral juua ja kutsu abi (112)
b) aseta kannatanu lamama ja tõsta võimalusel kannatanu jalad ja käed kõrgemale,
kata kannatanu soojalt ja kutsu koheselt abi (112)
c) aita kannatanu autosse toimetada (vajadusel teda toetades) ning transportige
kannatanu ise haiglasse
d) tee südamemassaaži kuni kannatanu teadvusele tuleb
91. Mis tingimusel/ tingimustel võib anda Kaitseliidu relva ja laskemoona elukohas
hoidmise õiguse?
a) isikule, kes ei oma Kaitseliidu relvaluba, kuid soovib hoiustada Kaitseliidu relva ja
laskemoona
b) kõigile isikutele
c) tegevliikmele, kellel on Kaitseliidu relvaluba ja hoiunõuded täidetud
d) kõik eelpool loetletud
92. Kuidas tuleb hoida elukohas hoitavate Kaitseliidu relvade laskemoona?
a) relvadest eraldi, lukustatavas kapis, karbis, relvakapis või relvahoidlas olevas relvast
eraldatud lukustatud sektsioonis
b) relvadega koos
c) peidetuna erinevatesse kohtadesse, kuhu ei pääse ligi kõrvalised isikud
d) peidikus mis asub elukoha lähedal

93. Kui tihti tehakse Kaitseliidu relva elukohas hoidmise hoiutingimuste
järelkontrolli?
a) vähemalt kord viie aasta jooksul
b) mitte tihemini, kui kord kahe aasta jooksul
c) millal tahes, hoiutingimuste rikkumise kahtluse korral
d) kõik eelpool loetletud
94. Millise aja jooksul vaadatakse läbi relvaloa taotlus ja tehakse otsus?
a) 10 tööpäeva
b) 30 päeva
c) 90 päeva
d) 180 päeva
95. Millised relvad peab relvaloa vahetamisel esitama kontrollimiseks malevale?
a) ainult sportrelvad
b) ainult sõjaväerelvad
c) relvaloale märgitud relvad
d) ainult isiklikud relvad
96. Milliseid nõudeid peab täitma soetamisloa taotleja?
a) omama kehtivat Kaitseliidu relvaluba
b) olema Kaitseliidu tegevliige vähemalt üks aasta ja osalenud selle aja jooksul
Kaitseliidu tegevuses vähemalt 48 tundi
c) täitma Kaitseliidu seaduse § 43 lõike 8 alusel kehtestatud nõuded relva ja
laskemoona hoidmiseks
d) kõik eelpool loetletud
97. Õppusel või laskmisel kasutamata jäänud laskemoona:
a) peab tagastama väljaõppe läbiviijale
b) võib jätta salve
c) võib jätta seniks enda kätte kuni saab relvurile üle anda
d) kõik eelpool loetletud
98. Laskmiste ajal on keelatud:
a) relva käsitsemine ilma laskeharjutuse läbiviija loata
b) viibimine ohualas (va püsikindlustatud punkri meeskond)
c) asetada sõrme päästikule enne kui relv on suunatud sihtmärgile ning laskja on
valmis selle pihta laskma
d) kõik eelpool loetletud
99. Täiskasvanu elustamisel tehakse vaheldumisi:
a) 15 rindekere kompressiooni ja 2 suust suhu hingatamist
b) 10 rindekere kompressiooni ja 1 suust suhu hingatamine
c) 30 rindekere kompressiooni ja 2 suust suhu hingatamist
d) 15 rindekere kompressiooni ja 1 suust suhu hingatamine
100. Rindkere läbiva laskevigastuse korral:
a) sulge mõlemad haavad, kutsu abi (112)
b) kata puhta sidemega ainult väljumisava, kutsu abi (112)
c) verejooksu puudumisel jäta haavad katmata, kutsu abi (112)
d) kata puhta sidemega ainult sisenemisava, kutsu abi (112)

