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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Kuupäev/ Eksami kontrollija allkiri
Eksami variant 8
1. Kuidas saab Kaitseliidu tegevliige soetada relvapoest relva?
a)
b)
c)
d)

Kaitseliidu liikmekaardi alusel
Eesti Vabariigi passi ja malevapealiku poolt heakskiidetud sooviavalduse alusel
Kaitseliidu relva soetamisloa alusel, mis on antud välja konkreetsele relvamudelile
malevkonnapealiku nõusolekul

2. Kas Kaitseliidu relva võib anda kasutada 12-aastasele või vanemale
noorliikmele?
a)
b)
c)
d)

ei või anda
võib anda alati
jah, kui ta peab täitma ülesannet, mis näeb ette relva kasutamist
võib anda, tegevliikme vahetu järelevalve all vanema või eestkostja kirjalikul
nõusolekul, kui ei ole sõjarelv

3. Kes teostab Kaitseliidu relva ja laskemoona elukohas hoidmise tingimuste
vastavuse eelkontrolli?
a)
b)
c)
d)

kaitsepolitsei
Politsei- ja Piirivalveameti kohalik konstaabel
Kaitseliidu struktuuriüksuse ülema poolt määratud isik
sõjaväepolitsei

4. Juhul kui tegevliikmel on lõppenud Kaitseliidu relva ja laskemoona elukohas
hoidmise õigus, on ta kohustatud viivitamatult malevasse hoiule viima tema
valduses olevad:
a)
b)
c)
d)

Kaitseliidu liikmekaardi
Kaitseliidu relvad ja laskemoona
Kaitseliidu teenetemärgid
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. Kui pikaks perioodiks antakse Kaitseliidu relva kandmise luba?
a)
b)
c)
d)

kuni liikmekaardi kehtivusaja lõpuni
kuni viieks aastaks
üks kuni kolm aastat
tähtajatult

6. Soetamisloa kaotamisel või hävimisel on tegevliige kohustatud:
a)
b)
c)
d)

esitama uue taotluse
teavitama 5 päeva jooksul vahetut pealiku
viivitamatult teavitama soetamisloa väljastajat
ei pea midagi tegema

7. Kas relvi ja laskemoona võib iseseisvalt käsitseda, kui relva ja laskemoona
kohta puudub väljaõpe?
a) ei või, kui seda ei ole eelnevalt õpetatud
b) võib, kui arvad, et oskad
c) võib
8. 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

9. Mis on relvaseaduse mõistes piiratud käibega padrunisalv?
a)
b)
c)
d)

padrunisalv poolautomaatsele kesktulepadrunit kasutavale püstolile, mis
mahutab rohkem kui 20 padrunit, või padrunisalv poolautomaatsele
kesktulepadrunit kasutavale püssile, mis mahutab rohkem kui 10 padrunit
padrunisalv poolautomaatsele kesktulepadrunit kasutavale püstolile, mis
mahutab rohkem kui 15 padrunit, või padrunisalv poolautomaatsele
kesktulepadrunit kasutavale püssile, mis mahutab rohkem kui 5 padrunit
padrunisalv poolautomaatsele kesktulepadrunit kasutavale püssile, mida on
võimalik kanda varjatult
kõik eelpool loetletud

10. Mis on tegevliikme Kaitseliidu relva kandmise õigust tõendav dokument?
a)

b)
c)

Kaitseliidu relvaluba ja Kaitseliidu ülema või tema volitatud isiku käskkiri
(struktuuriüksuse ülema, maleva pealiku käskkiri), millega kinnitatakse
tegevliikmele Kaitseliidu korraldataval sõjaväelisel väljaõppel osalejale
sõjaväerelv;
Kaitseliidu liikmekaart koos ID kaardiga
Tegevliige võib Kaitseliidu relva iseseisvalt kanda ilma lisadokumentideta

Eksam loetakse sooritatuks kui kümnest küsimusest kaheksale on vastatud õigesti.

