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PILET 2

1. Kui pikaks ajaks antakse relvade kodus hoiustamise õigus?
a)
b)
c)
d)

kuni viieks aastaks
tähtajatult
kuni üheks aastaks
kuni kolmeks aastaks

2. Kui tihti tehakse Kaitseliidu relva elukohas hoidmise hoiutingimuste
järelkontrolli?
a)
b)
c)
d)
3.

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

Millisel juhul võib tegevliikme relvade hoiuõiguse 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 kaitseliitlase relvakandmisõigus on lõppenud, on ta kohustatud
viivitamatult malevasse hoiule viima tema valduses olevad:
a)
b)
c)
d)

erivahendid
Kaitseliidu relvad ja laskemoon
enesekaitsevahendid
kõik eelpool loetletud

Eksam loetakse sooritatuks kui kümnest küsimusest üheksale on vastatud õigesti

Küsimustele vastamiseks on aega 30 minutit, õige vastusevariandi tähele tehke ring ümber!
Igal küsimusel märgista üks vastusevariantidest

5. Mida peab tegema üle kuue kuu kodust eemal olev ja relvi relvakapis hoidev
tegevliige?
a)
b)
c)
d)

üle viie päeva kodunt ära olles, peab relva tooma maleva relvahoidlasse
üle kuue kuu järjest elukohast eemal viibides tuleb relvad malevasse hoiule tuua
relv jääb koju aga eelnevalt informeerib ta sellest maleva pealiku
pole vaja midagi teha

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

10 tööpäeva
30 päeva
90 päeva
180 päeva

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

kui sisenete hoonesse või autosse
kui relv on relvapüramiidis
kui relva ei kasutata
kõik eelpool loetletud

8. Mida tuleb kontrollida enne laskeharjutust?
a)
b)
c)
d)

relva ohutust
kas relv on õigesti kokku pandud
kas relv on töökorras ja puhastatud
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)
b)
c)
d)

kontrolli kas kannatanu on teadvusel ja hingab
kontrolli pulssi
kontrolli kehatemperatuuri
kõik eelnimetatud
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