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Kuupäev/ Pileti kontrollija allkiri

PILET 10
1. Mis tingimusel/ tingimustel võib anda Kaitseliidu relva ja laskemoona elukohas
hoidmise õiguse?
a) isikule, kes ei oma Kaitseliidu relvaluba, kuid soovib hoiustada Kaitseliidu relva ja
laskemoona
b) kõigile isikutele
c) tegevliikmele, kellel on Kaitseliidu relvaluba ja hoiunõuded täidetud
d) kõik eelpool loetletud
2. Kuidas tuleb hoida elukohas hoitavate 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)
b)
c)
d)

vähemalt kord viie aasta jooksul
mitte tihemini, kui kord kahe aasta jooksul
millal tahes, hoiutingimuste rikkumise kahtluse korral
kõik eelpool loetletud

4. Millise aja jooksul vaadatakse läbi relvaloa taotlus ja tehakse otsus?
a)
b)
c)
d)

10 tööpäeva
30 päeva
90 päeva
180 päeva
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5. Millised relvad peab relvaloa vahetamisel esitama kontrollimiseks malevale?
a)
b)
c)
d)

ainult sportrelvad
ainult sõjaväerelvad
relvaloale märgitud relvad
ainult isiklikud relvad

6. Milliseid nõudeid peab täitma soetamisloa taotleja?
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 § 43 lõike 8 alusel kehtestatud nõuded relva ja
laskemoona hoidmiseks
d) kõik eelpool loetletud
7. Õppusel või laskmisel kasutamata jäänud laskemoona:
a)
b)
c)
d)

peab tagastama väljaõppe läbiviijale
võib jätta salve
võib jätta seniks enda kätte kuni saab relvurile üle anda
kõik eelpool loetletud

8. Laskmiste ajal on keelatud:
a) relva käsitsemine ilma laskeharjutuse läbiviija loata
b) viibimine ohualas (va püsikindlustatud punkri meeskond)
c) asetada sõrme päästikule enne kui relv on suunatud sihtmärgile ning laskja on
valmis selle pihta laskma
d) 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. Rindkere läbiva laskevigastuse korral:
a)
b)
c)
d)

sulge mõlemad haavad, kutsu abi (112)
kata puhta sidemega ainult väljumisava, kutsu abi (112)
verejooksu puudumisel jäta haavad katmata, kutsu abi (112)
kata puhta sidemega ainult sisenemisava, kutsu abi (112)
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