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).
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PILET 4
1. Mis on õige tegevus tegevliikme relva käitlemise õiguse lõppemisel?
a) tegevliige on kohustatud otsusest teadasaamisel viivitamata tooma tema valduses
oleva relva ja talle väljastatud laskemoona Kaitseliitu hoiule
b) tegevliikme relva käitlemise õiguse lõppemisel on relva omanikul õigus jätta relv
tsiviilrelvana isiklikku omandisse relvaseaduses sätestatud tingimustel
c) Kaitseliidul on õigus relv võõrandada Kaitseliidule relvaseaduse relva ja
laskemoona sundvõõrandamise sätete alusel, kui isik ei soovi tegevliikme relva
tsiviilrelvana isiklikku omandisse jätta või relva tsiviilkäive ei ole lubatud
d) kõik eelpool loetletud
2. 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
3. Relva kadumisest tuleb politseile teatada?
a)
b)
c)
d)

24 tunni jooksul
5 tööpäeva jooksul
2 päeva jooksul
viivitamatult

4. Kes otsustab soetamisloa andmise või andmisest keeldumise?
a)
b)
c)
d)

maleva relvur
Kaitseliidu ülem või malevapealik
allüksuse pealik
staabiülem

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. Kui kaua kehtib Kaitseliidu relva soetamisluba ja kas seda saab pikendada?
a)
b)
c)
d)

kolm kuud ja seda saab pikendada kolme kuu võrra
kuu aega ja seda ei pikendata
pool aastat ja seda saab pikendada ühe kuu võrra
90 päeva ja seda ei pikendata

6. Soetamisloa kaotamisel või hävimisel on tegevliige kohustatud:
a)
b)
c)
d)

esitama uue taotluse
teavitama sellest 5 päeva jooksul vahetut pealiku
viivitamatult teavitama soetamisloa väljastajat
ei pea midagi tegema

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. Lahingu- ja treeningmoona, matkeseadmeid ja sihtmärke on keelatud:
a)
b)
c)
d)

iseseisvalt käsitseda, kui seda ei ole eelnevalt õpetatud
vahetada omavahel relvade osi
paigutada relva, laskemoona ja lahingumoona isikkoosseisu käigurajale
kõik eelpool loetletud

9. Täiskasvanu elustamisel tehakse vaheldumisi:
a)
b)
c)
d)

15 rindekere kompressiooni
10 rindekere kompressiooni
30 rindekere kompressiooni
15 rindekere kompressiooni

ja 2 suust suhu hingatamist
ja 1 suust suhu hingatamine
ja 2 suust suhu hingatamist
ja 1 suust suhu hingatamine

10. Kui kannatanu on teadvuseta ja ei hinga:
a)
b)
c)
d)

elustada pole mõtet, kuna ta on ju surnud
veendu, et pulss puudub, enne kui alustad elustamisega
vabasta koheselt hingamisteed, kui hingamine ei taastu, alusta koheselt
elustamisega
kui sa pole kindel oma elustamisoskustes, siis ära alusta elustamisega, vaid
kutsu abi (112) ja/või transpordi kannatanu võimalikult kiiresti lähimasse
haiglasse

Eksam loetakse sooritatuks kui kümnest küsimusest kaheksale on vastatud õigesti.

