
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 10 

 
1. Kellele võib anda Kaitseliidu relva ja laskemoona elukohas hoidmise õiguse? 

 
a) isikule, kes on olnud KL tegevliige vähemalt kaks aastat ja on määratud sõjaaja 

ametikohale 
b) isikule, kes omab Politsei- ja Piirivalveameti relvaluba 
c) tegevliikmele, kellel on Kaitseliidu relvaluba ja elukohas hoiutingimused täidetud 

 
2. Kuidas tuleb hoida elukohas 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 

 
3. Kui tihti tehakse Kaitseliidu relva elukohas hoidmise hoiutingimuste järelkontrolli?  

 
a) vähemalt kord viie aasta jooksul 
b) mitte sagedamini kui üks kord kahe aasta jooksul 
c) millal tahes, kui on alust arvata, et tegevliige on rikkunud hoiutingimusi või relva 

käitlemise nõudeid 
d) kõik eelpool loetletud 

 
4. Mis aja jooksul vaadatakse läbi relvaloa taotlus ja antakse relvaluba või keeldutakse 

relvaloa andmisest?  
 
a) koheselt 
b) 30 päeva 
c) 90 päeva 

 
5. Millised Kaitseliidu relvad peab relvaloa vahetamisel esitama struktuurüksuses 

relvastuse eest vastutavale isikule kontrollimiseks?  
 

a) ainult sportrelvad 
b) ainult sõjaväerelvad 
c) Kaitseliidu relvaloale märgitud relvad 
d) ainult isiklikud relvad 
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6. Milliseid nõuded peavad olema täidetud 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 Kaitseliidu seaduse alusel kehtestatud nõuded relva ja laskemoona 

hoidmiseks 
d) kõik eelpool loetletud 
 

7. Õppusel või laskeharjutusel kasutamata jäänud lahingu- ja treeningmoona:  
 

a) peab tagastama pärast väljaõppeüritust väljaõppe läbiviijale või tema poolt määratud 
isikule, ka siis kui selleks eraldi käsku ei anta 

b) võib jätta salve 
c) lahingu- ja treeningmoona peab hoidma alles enda käes kuni järgmise õppuseni 
d) kõik eelpool loetletud 
 

8. Ohtliku olukorra tekkimisel laskeharjutusel tuleb laskmine peatada käsklusega 
„STOP“  ja seda kõvahäälselt korrata kui; 

 
a) tekib või on tekkinud ohtlik viga (nt relva või laskemoona ohtlik käsitsemisviga) 
b) ohualal märgatakse liikumist, mis ei seostu laskeharjutusega 
c) puhkeb tulekahju 
d) katkeb ohutusside (sh tõkestusmeeskonna või püsikindlustatud punkri 

meeskonnaga) 
e) on juhtunud õnnetus 
f) kõik eelpool loetletud 

 
9. Tegevliikmele on väljastatud Kaitseliidu relvaluba 7,62 mm automaadile AK-4. Kas 

tegevliige võib soetada Kaitseliidu relvaloa alusel Saksamaa Liitvabariigis 
registreeritud e-poest piiratud käibega padrunisalvi, mis sobivad kinnitamiseks 
automaadile AK-4? 

 
a) ei või, kuna antud juhul puudub tegevliikmel luba sõjaväelise kauba käitlemiseks ja 

sõjaväelise kauba eriluba Eesti Vabariiki sisseveoks 
b) võib, kuna antud juhul on nõuded ammendavalt täidetud Kaitseliidu relvaloa 

omamisega ja soetamine toimub Euroopa Liidu liikmesriigist  
 
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 
 


