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 7
1. Millises koguses laskemoona võib tegevliige hoida kodus ühe sõjaväerelva
kohta?
a)
b)
c)
d)

kuni 100 püstoli- või revolvripadrunit
kuni 300 padrunit iga vintraudse relva kohta
üks lahingukomplekt sõjaväe relva kohta
kõik eelpool loetletud

2. Millised alljärgnevatest õigusaktidest käsitlevad vastutust relva ebaõige
kasutamise eest?
a)
b)
c)
d)

väärtoe menetluse seadustik
karistusseadustik ja relvaseadus
Kaitseliidu relvade käitlemise kord
kõik eelpool loetletud

3. Kui pikaks ajaks antakse relvade elukohas hoiustamise õigus?
a)
b)
c)
d)

kuni viieks aastaks
tähtajatult, välja arvatud juhul, kui taotleja on ise taotlenud tähtajalist hoiuõigust
või ilmnevad muud asjaolud, mille tõttu ei ole tähtajatu hoiuõiguse andmine
põhjendatud
kuni kümneks aastaks
kuni kolmeks aastaks

4. Millised neist on Kaitseliidu relvad?
a)
b)
c)
d)

riigi poolt Kaitseliidule kasutada antud relv
Kaitseliidu omavahendite arvelt soetatud või kingituseks saadud relvad
tegevliikme soetatud relv, mis on kantud Kaitseliidu relvaregistrisse
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. Millistel juhtudel Kaitseliidu ülem või malevapealik peatab relvaloa kehtivuse?
a)
b)
c)
d)
e)

ajaks, millal tegevliige kannab distsiplinaarkaristust
tervisetõendi kehtivuse lõppemisel või tervisekontrolli tegemata jätmisel
kui loa omaja suhtes esineb põhjendatud kahtlus, et ta võib oma eluviisi või
käitumisega ohustada enda või teise isiku turvalisust
relva käitlemise ja kasutamise nõuete rikkumisel
kõik eelpool loetletud

6. Kaitseliidu relva soetamisluba annab isikule õiguse:
a)
b)
c)
d)

relva ja laskemoona kandmiseks, hoidmiseks ja kasutamiseks kodus või
väljaõppes
relva ja laskemoona müümiseks ning kinkimiseks kuni väljastatakse uus
soetamisluba
soetada loale märgitud relvamudel ning hoida ja kanda omandatud relva kuni
selle sõjaväerelvade registrisse kandmiseni
kõik eelpool loetletud

7. Ohtliku olukorra tekkimisel laskeharjutusel tuleb laskmine peatada käsklusega
„STOP“ ja seda kõvahäälselt korrata kui:
a)
b)
c)
d)

tekib või on tekkinud ohtlik viga (nt relva või laskemoona ohtlik käsitsemisviga)
ohualal märgatakse liikumist, mis ei seostu laskeharjutusega
puhkeb tulekahju
katkeb ohutusside (sh tõkestusmeeskonna või püsikindlustatud punkri
meeskonnaga)
e) on juhtunud õnnetus
f) kõik eelpool loetletud
8. Mitme päeva jooksul peab tegevliige Kaitseliidu relva soetamisloaga soetatud
relva või laskemoona Kaitseliidu relvaregistris arvele võtma?
a) 30 päeva jooksul, soetamisest arvates
b) mõistliku aja jooksul
c) 5 päeva jooksul, soetamisest arvates
9. Keskmise ja raske allajahtumise korral (esineb teadvusehäire):
a)
b)
c)
d)

toimeta kannatanu kiiresti sooja ruumi, võimalusel sauna
keha ja jäsemeid hõõruda rätikuga, et parandada vereringet
kata kannatanu soojalt, teda võimalikult vähe liigutades
tõsta kannatanu jalad üles, et teadvus kiiremini taastuks

10. Mürgistusega teadvushäirega kannatanule antav esmaabi:
a)
b)
c)
d)

tee maoloputus, kutsu abi (112)
anna söetabletti, kutsu abi (112)
taga stabiilne külili asend ning järelevalve, kutsu abi (112)
kõik eelnimetatud

Eksam loetakse sooritatuks kui kümnest küsimusest kaheksale on vastatud õigesti.

