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PILET 5
1. Isik, kelle valdusesse on sattunud pärandvaras olev relv ja laskemoon:
a)
b)
c)
d)

peab need viivitamatult viima notari juurde, kes teostab pärandvara menetlust
peab need viivitamatult üle andma politseile või Kaitseliidule (vastavalt kelle registris
relv on)
võib neid hoida enda valduses kuni notari otsuseni pärandvara jagamise kohta
peab need andma üle sõjaväepolitseile

2. Kes võib lubada teenistus- ja tsiviilrelvade riiklikus registris oleva relva
kasutamise teenistuskohustuste täitmisel?
a)
b)
c)
d)

Kaitseliidu ülem või malevapealik
vahetu ülem
malevkonna pealik
kõik eelpool loetletud

3. Mitu päeva enne väljaõppeüritust tuleb teenistus- ja tsiviilrelvade riiklikus registris
oleva relva kasutamise taotlus esitada Kaitseliidu ülemale või malevapealikule?
a)
b)
c)

ei pea teavitama
vähemalt 14 päeva
vähemalt 90 päeva

4. Kellele on Kaitseliidu liikmel õigus võõrandada oma isiklik tulirelv, mis on kantud
Kaitseliidu relvaregistrisse (tegevliikme relv)?
a)
b)
c)
d)

vaid teisele tegevliikmele või Kaitseliidule
Politsei- ja Piirivalveameti relva soetamisluba omavale isikule
relvade kollektsioneerimisluba omavale asutusele (nt. muuseumile)
kõik eelpool loetletud

Eksam loetakse sooritatuks kui kümnest küsimusest kaheksale on vastatud õigesti.

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).

5. 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
6. Mis on Kaitseliidu seaduse mõistes tegevliikme relv?
a) Kaitseliidu liikme isiklik tulirelv, mis on kantud Politsei- ja Piirivalveameti teenistus- ja
tsiviilrelvade registrisse
b) Kaitseliidu liikme isiklik tulirelv, mis on kantud Kaitseliidu relvaregistrisse
c) Kaitseliidu liikmele Kaitseliidu poolt kasutada antud sõjaväerelv
7. Millised on ohutusnõuded tulirelva käsitsemisel laskeharjutusel?
a)
b)
c)
d)

hoidma relva kaitseriivistatuna (olemasolul) kui sellega ei sihita
tegema relva ohutuskontrolli enne hoiukohast kasutusele võtmist
kasutama relva nagu see oleks laskemoonaga laetud
kõik eelpool loetletud

8. Kuidas tuleb käsitseda lahingu- ja treeningmoona?
a)
b)
c)
d)
e)

keelatud on kasutada tõrke andnud või muul viisil kahjustunud lahingu- ja
treeningmoona ning see tuleb tagastada väljaõppe läbiviijale
peab hoiustama kuivas, kütteseadmetest vähemalt 1 m ja lahtisest tulest vähemalt
10 m kaugusel
lahingu- ja treeningmoona peab tagastama pärast väljaõppeüritust väljaõppe
läbiviijale, ka siis kui selleks eraldi käsku ei anta
tuleb kontrollida, et see on puhas, ilma muljumisjälgedeta, korrodeerumistunnusteta
ja muude nähtavate defektideta ning vastab ettenähtud otstarbele
kõik eelpool loetletud

9. Missuguse asendi annad kannatanule, kes on teadvusel, šokitunnustega (näost
väga kahvatu, nahk on katsudes külm ja higine) ning tal on raske hingata?
a)
b)
c)
d)

asetan kannatanu selili lamama ja tõstan jalad kõrgemale
asetan kannatanu stabiilsesse külili asendisse
lasen kannatanul valida endale sobiv asend (üldjuhul poolistuv, ülakeha kergitatud,
vajadusel teda toetades)
asetan kannatanu kõhuli

10. Teadvusel kannatanul kinnise sääreluu murru korral:
a)
b)
c)
d)

kui kannatanut ei ähvarda oht, siis ära liiguta kannatanut enne, kui vigastatud jäse
on kaitstud ja on paigaldatud lahas, kutsu abi (112)
kata luumurd sidemega ja avalda murrukohale läbi sideme survet ning kutsu abi
(112)
lahasta vigastatud jäse ja proovige kõndida
aseta žgutt reiepiirkonda vältimaks sisemist verejooksu kudede vahele, kutsu abi
(112)

Eksam loetakse sooritatuks kui kümnest küsimusest kaheksale on vastatud õigesti.

