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 2
1. Kui pikaks ajaks antakse tegevliikmele relvade ja laskemoona elukohas
hoidmise õigus?
a)
b)
c)
d)

kuni viieks aastaks
tähtajatult, välja arvatud juhul, kui taotleja on ise taotlenud tähtajalist hoiuõigust
kuni üheks aastaks
kuni kolmeks aastaks

2. Kaitseliidu relvaloa kirjalik taotlus esitatakse Kaitseliidu ülemale või
malevapealikule ja see peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
a)
b)
c)
d)
e)

Kaitseliidu maleva nimetus, relvaloa taotleja ees- ja perekonnanimi ning
isikukood
relvaloa taotleja elukoha aadress, telefoninumber ja e-posti aadress
andmed allüksuse ja oma liikmestaatuse kohta, liikmekaardi number ning
liikmeksastumise aeg, dokumendifoto suurusega 30 × 40 mm
relva otstarve
kõik eelpool loetletud

3. Millisel juhul võib Kaitseliidu relvade elukohas hoidmise õiguse lõpetada?
a)
b)
c)
d)

tegevliige ei osalenud maleva poolt määratud õppusel
tegevliige määrati teise allüksusesse
tegevliige on rikkunud Kaitseliidu relva või muu relva käitlemise nõudeid
tegevliikme vanus on liiga kõrge

4. Juhul kui tegevliikmel on lõppenud Kaitseliidu relva ja laskemoona elukohas
hoidmise õigus, on ta kohustatud viivitamatult malevasse hoiule viima tema
valduses olevad:
a)
b)
c)
d)

Kaitseliidu liikmekaardi
Kaitseliidu relvad ja laskemoona
Kaitseliidu teenetemärgid
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. Mida peab tegema üle kuue kuu kodust eemal olev ja Kaitseliidu relvi elukohas
hoidev tegevliige?
a)
b)
c)
d)

peab andma relvad hoiule teise Kaitseliidu tegevliikme juurde, kes omab
elukohas relvade hoiustamise õigust
elukohast eemal viibides peab relvad viima hoiule malevasse, sõltumata selle
elukohas hoidmise viisist
relvad jäävad koju aga eelnevalt informeerib tegevliige sellest maleva pealiku
pole vaja midagi teha

6. Mis aja jooksul vaadatakse läbi Kaitseliidu relvaloa taotlus ja antakse relvaluba
või keeldutakse relvaloa andmisest?
a)
b)
c)

koheselt
30 päeva
90 päeva

7. Millistel juhtudel peab olema relv tühjaks laetud ja kaitseriivis?
a)
b)
c)
d)

kui relv on relvahoidlas
kui relv on relvapüramiidis
kui relva on antud valve all
kõik eelpool loetletud

8. Kuidas tuleb käsitseda relva laskeharjutusel?
a)
b)
c)
d)

tegema relva ohutuskontrolli enne hoiukohast kasutusele võtmist
kasutama relva nagu see oleks laskemoonaga laetud
hoidma relva, laskemoona ja lahingumoona heaperemehelikult ning tagama, et
need ei saaks kahjustada
kõiki eelpool loetletud

9. 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
10. Kannatanu seisundi esmaseks hindamiseks:
a) kontrolli kas kannatanu on teadvusel ja hingab
b) kontrolli pulssi
c) kontrolli kehatemperatuuri
d) kõik eelnimetatud

Eksam loetakse sooritatuks kui kümnest küsimusest kaheksale on vastatud õigesti.

