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PILET 3
1. Kellele tuleb esitada relvaloa saamiseks kirjalik taotlus ja kes otsustab relvaloa
andmise?
a)
b)
c)
d)

maleva relvur
vahetu pealik
Kaitseliidu ülem või maleva pealik
malevkonna pealik

2. Kui pikaks perioodiks väljastatakse relvakandmisluba?
a)
b)
c)
d)

kuni liikmepileti kehtivusaja lõpuni
kuni viis aastat
üks kuni kolm aastat
tähtajatult

3. Millistel juhtudel tuleb relvaloa vahetamiseks esitada kirjalik taotlus?
a)
b)
c)
d)

fotolt ei ole võimalik ära tunda relvaloa omanikku
relvaluba muutus loetamatuks
relvaloa kehtivus lõpeb
kõik eelpool loetletud

4. Millised relvad peab relvaloa vahetamisel esitama kontrollimiseks malevale?
a)
b)
c)
d)

ainult sportrelvad
ainult sõjaväerelvad
Kaitseliidu relvaloale märgitud relvad
ainult isiklikud relvad

5. Mida tähistab relvaloal täht „B“?
a)
b)
c)
d)

sõjaväerelv
sportrelv
isiklik relv
kõik eelpool loetletud
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6. Kui palju varem tuleb relvaloa vahetamiseks esitada kirjalik taotlus enne loa
kehtivuse lõppemist?
a)
b)
c)
d)

vähemalt 90 päeva
vähemalt 30 päeva
vähemalt 7 päeva
vähemalt 3 päeva

7. Millised on ohutusnõuded tulirelva käsitsemisel?
a) jälgi, et relva rauda ei jääks võõrkehi ega satuks neid sinna ka hiljem muu tegevuse
käigus
b) kasuta ilma silmnähtavate defektideta laskemoona, mis sobib vastava relva tüübiga
c) käsitle relva alati nii nagu ta oleks laetud
d) kõik eelpool loetletud
8. Relva on keelatud:
a)
b)
c)
d)

suunata inimese poole
kasutada kaliibrile mittevastava laskemoonaga
jätta järelvalveta
kõik eelpool loetletud

9. Esmaabi laskevigastuse korral kõhtu;
a)
b)
c)
d)

aseta kannatanu kõhuli vältimaks suuremat verejooksu, kutsu abi (112)
lase teadvusel kannatanul valida talle sobiv asend, kutsu abi (112)
kui kannatanu on teadvusel, toimeta ta ise traumapunkti
aseta teadvusel kannatanu stabiilsesse külili asendisse, kutsu abi (112)

10. Mis võib põhjustada šokki?
a)
b)
c)
d)

sisemine verejooks
südamelihase infarkt
suur ülitundlikkus herilase nõelamise suhtes
kõik eelnimetatud
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