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PILET 7
1. Hädakaitseseisund lõpeb:
a) kui abivajaja ei hüüa enam appi
b) kui ründaja ei löö enam
c) kui rünne on täielikult tõrjutud või lõppenud ning vajadus kaitsevahendite järele on
ära langenud ja see ei ohusta enam rünnatava elu
d) kõik eelnimetatud
2. Millised alljärgnevatest õigusaktidest käsitlevad vastutust relva ebaõige
kasutamise eest?
a)
b)
c)
d)

Väärteomenetluse seadustik
Karistusseadustik ja Relvaseadus
Kaitseliidu relvade käitlemise kord
kõik eelpool loetletud

3. Millises koguses laskemoona võib kaitseliitlane hoida kodus ühe relva kohta?
a)
b)
c)
d)

kuni 100 püstoli- või revolvripadrunit
kuni 300 padrunit iga vintraudse või sileraudse relva kohta
kuni 1000 padrunit iga sporditulirelva kohta
kõik eelpool loetletud

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

sõjaväerelvad ehk riigi poolt antud relvad
Kaitseliidu relvad (omavahendite arvelt soetatud või kingituseks saadud relvad)
tegevliikme soetatud relv
kõik eelpool loetletud
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5. Millistel juhtudel võib Kaitseliidu ülem või malevapealik peatada relvaloa
kehtivuse?
a) ajaks, millal tegevliige kannab distsiplinaarkaristust
b) tervisetõendi kehtivuse lõppemisel või tervisekontrolli tegemata jätmisel
c) kui loa omaja suhtes esineb põhjendatud kahtlus, et ta võib oma eluviisi või
käitumisega ohustada enda või teise isiku turvalisust
d) relva käitlemise ja kasutamise nõuete rikkumisel
e) kõik eelpool loetletud
6. Relvasoetamisluba annab isikule õiguse:
a) relva ja laskemoona kandmiseks, hoidmiseks ja kasutamiseks kodus kui väljaõppes
b) relva ja laskemoona müümiseks ning kinkimiseks kuni väljastatakse uus soetuse
luba
c) relva ja laskemoona soetamiseks, hoidmiseks ja edasitoimetamiseks kuni relva
registreerimiseni
d) kõik eelpool loetletud
7. Ohtliku olukorra tekkimisel laskeharjutuse ajal on laskjad kohustatud peatama
laskmise käsklusega „SEIS“ kui:
a) avastatakse ohtlik viga
b) ohualal märgatakse liikumist, mis ei ole seotud laskmisega
c) tulekahju puhkemisel
d) side katkemisel tõkestusmeeskonnaga
e) õnnetusjuhtumi korral
f)kõik eelpool loetletud
8. Kas laskmisel osalejad ja läbiviijad peavad kandma kõrvatroppe ja/või
kõrvaklappe?
a)
b)
c)
d)

ei
jah
ei, kui nad on katnud kõrvad kätega
ei, kui nad ei pea seda vajalikuks

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, teda võimalikult vähe liigutades, soojalt
tõsta kannatanu jalad üles, et teadvus kiiremini taastuks

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

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