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PILET 9
1. Mitu päeva enne väljaõppeüritust tuleb teenistus- ja tsiviilrelvade riiklikus
registris oleva relva kasutamise taotlus esitada Kaitseliidu ülemale,
malevapealikule või malevkonna pealikule?
a)
b)
c)
d)

vähemalt 10 päeva
vähemalt 14 päeva
vähemalt 30 päeva
vähemalt 90 päeva

2. Kuidas talitan relva või laskemoona leiu puhul?
a) vaatan esmalt kas keegi võis relva või laskemoona maha pillata ja kui omaniku ei
leidu siis jätan endale
b) teatan sellest viivitamata politseiasutust ja tagan võimalusel selle puutumatuse
politsei saabumiseni
c) võtan relvad ja laskemoona ning viin maleva relvuri kätte
d) peidan relva või laskemoona oma peidikusse ning vajadusel võtan need kasutusele
3. Millistele nõuetele peab vastama relvakapp?
a) relvakapp peab olema valmistatud materjalist, mis välistab kõrvaliste isikute
juurdepääsu.
b) relvakapp peab mahutama vähemalt 8 relva ja olema kinnitatud seina külge
c) olema valmistatud vähemalt 3 mm paksusest teras- (raud-) plekist, millel on
vähemalt üks turvalukk
d) kõik eelpool loetletud
4. 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
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5. 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

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. 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

8. Kas laskemoona hoidlate ja jaotamiskohtade lähedal võib teha suitsu või
kasutada lahtist tuld?
a)
b)
c)
d)

piiranguid ei ole
see on keelatud lähemal kui 15 meetrit
võib otsese ülema loal
võib, kui seal on varem suitsetatud

9. Relva või laskemoona on keelatud kanda:
a)
b)
c)
d)

alkoholijoobes
psühhotroopsete või toksiliste ainete mõju all
avalikel üritustel
kõik eelpool loetletud

10. Mida teha suure verekaotusega teadvusel kannatanuga pärast verejooksu
sulgemist?
a) anna kannatanule janu korral juua ja kutsu abi (112)
b) aseta kannatanu lamama ja tõsta võimalusel kannatanu jalad ja käed kõrgemale,
kata kannatanu soojalt ja kutsu koheselt abi (112)
c) aita kannatanu autosse toimetada (vajadusel teda toetades) ning transportige
kannatanu ise haiglasse
d) tee südamemassaaži kuni kannatanu teadvusele tuleb
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