Küsimustele vastamiseks on aega 30 minutit, õigele vastusevariandile tehke ring ümber.
Igale küsimusele on üks õige vastus (välja arvatud juhul kui kõik vastusevariandid on õiged).
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Eksami variant 5
1. Isik, kelle valdusesse on sattunud pärandvaras olev relv ja laskemoon:
a) peab need viivitamatult viima notari juurde, kes teostab pärandvara menetlust
b) peab need viivitamatult üle andma politseile või Kaitseliidule (vastavalt mis
registrisse on relv kantud)
c) võib neid hoida enda valduses kuni notari otsuseni pärandvara jagamise kohta
d) peab need andma üle sõjaväepolitseile
2. Kes võib lubada teenistus- ja tsiviilrelvade riiklikus registris oleva relva
kasutamise Kaitseliidu teenistuskohustuste täitmisel?
a)
b)
c)
d)

Kaitseliidu ülem või malevapealik
vahetu ülem
malevkonna pealik
kõik eelpool loetletud

3. Mitu päeva enne väljaõppeüritust tuleb teenistus- ja tsiviilrelvade riiklikus
registris oleva relva kasutamise taotlus esitada Kaitseliidu ülemale või
malevapealikule?
a) ei pea teavitama
b) vähemalt 14 päeva
c) vähemalt 90 päeva
4. Kellele on Kaitseliidu liikmel õigus võõrandada oma isiklik tulirelv, mis on
kantud Kaitseliidu relvaregistrisse (tegevliikme relv)?
a)
b)
c)
d)

vaid teisele tegevliikmele või Kaitseliidule
Politsei- ja Piirivalveameti relva soetamisluba omavale isikule
relvade kollektsioneerimisluba omavale asutusele (nt. muuseumile)
kõik eelpool loetletud

Eksam loetakse sooritatuks kui kümnest küsimusest kaheksale on vastatud õigesti.

Küsimustele vastamiseks on aega 30 minutit, õigele vastusevariandile tehke ring ümber.
Igale küsimusele on üks õige vastus (välja arvatud juhul kui kõik vastusevariandid on õiged).

5. Kuidas tuleb tegutseda relva või laskemoona leiu puhul?
a) vaatama esmalt kas keegi võis relva või laskemoona maha pillata ja kui omaniku
ei leidu siis jätma endale
b) teatama sellest viivitamata politseiasutusele
c) võtma relvad ja laskemoona ning viima need maleva relvuri kätte
d) peitma relva või laskemoona oma peidikusse ning vajadusel võtma need
kasutusele
6. Mis on Kaitseliidu seaduse mõistes tegevliikme relv?
a) Kaitseliidu liikme isiklik tulirelv, mis on kantud Politsei- ja Piirivalveameti teenistusja tsiviilrelvade registrisse
b) Kaitseliidu liikme isiklik tulirelv, mis on kantud Kaitseliidu relvaregistrisse
c) Kaitseliidu liikmele Kaitseliidu poolt kasutada antud sõjaväerelv
7. Millised on ohutusnõuded tulirelva käsitsemisel laskeharjutusel?
a)
b)
c)
d)

hoidma relva kaitseriivistatuna (olemasolul) kui sellega ei sihita
tegema relva ohutuskontrolli enne hoiukohast kasutusele võtmist
kasutama relva nagu see oleks laskemoonaga laetud
kõik eelpool loetletud

8. Kuidas tuleb käsitseda lahingu- ja treeningmoona?
a) kahjustatud lahingumoon tuleb iseseisvalt lahti võtta, et selgitada välja
lahingumoona kasutuskõlblikkus
b) keelatud on kasutada tõrke andnud või muul viisil kahjustunud lahingu- ja
treeningmoona ning see tuleb tagastada väljaõppe läbiviijale
c) tõrke andnud lahingumoona peab peale lahinglaskmist põletama lõkkes
d) kõik eelpool loetletud
9. Kas Kaitseliidu tegevliige võib soetada, omada ja vallata piiratud käibega
padrunisalve?
a) tegevliige võib elukohas hoidmiseks tingimusteta soetada, omada ja vallata
piiratud käibega padrunisalvi
b) võib juhul, kui tegevliikmele on Kaitseliidu seaduse alusel väljastatud relvaluba
tulirelvale, millele sobib kinnitamiseks piiratud käibega padrunisalv
10. Mis on tegevliikme Kaitseliidu relva kandmise õigust tõendav dokument?
a) Kaitseliidu relvaluba ja Kaitseliidu ülema või tema volitatud isiku käskkiri
(struktuuriüksuse ülema, maleva pealiku käskkiri), millega kinnitatakse
tegevliikmele Kaitseliidu korraldataval sõjaväelisel väljaõppel osalejale sõjaväerelv;
b) Kaitseliidu liikmekaart koos ID kaardiga
c) Tegevliige võib Kaitseliidu relva iseseisvalt kanda ilma lisadokumentideta

Eksam loetakse sooritatuks kui kümnest küsimusest kaheksale on vastatud õigesti.

