




 

 
§ 32. Kaitseliidu liikme kohustused 
5) korras hoidma talle antud Kaitseliidu relva, laskemoona ja muud vara; 
 
§ 40. Erivahend ja enesekaitsevahend 

 (1) Kaitseliidu liikmele võib teenistuskohustuse täitmiseks anda erivahendi 
ja enesekaitsevahendi. 

 (2) Erivahend käesoleva seaduse tähenduses on: 
1) käerauad; 
2) sidumisvahend; 
3) teenistuskoer; 
4) kumminui; 
5) teleskoopnui. 

 (3) Kaitseliidu enesekaitsevahendite loetelu ja nõuded nendele on 
kehtestatud kaitseministri 25.03.2015 määrusega nr 6. 

     
 
 

 



 § 2.  Kaitseliidu enesekaitsevahendite loetelu ja nõuded 

 

  (1) Kaitseliidu seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud ülesannete täitmises osaleva 
Kaitseliidu liikme enesekaitsevahendid on: 

  1) kaitsekiiver – löögikindel või ballistiline kiiver, mis kaitseb pead löökide, 
torgete ja kuulide eest ning millel võib olla eemaldatav näo kaitseks kasutatav 
visiir; 

  2) kaitsevest – soomus- või muu löögikindel või ballistiline vest, mis kaitseb 
keha löökide, torgete ja kuulide eest. 

 

  (2) Kaitseliidu seaduse § 4 lõikes 2 sätestatud tegevustesse kaasamise korral 
vahetu sunni kohaldamise õigusega osaleva Kaitseliidu liikme 
enesekaitsevahendid on lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule: 

  1) kaitsekilp – soomus- või muu löögikindel või ballistiline kilp, mis kaitseb 
löökide, torgete ja kuulide eest; 

  2) kehakaitsmed – ülakeha-, kaela-, õla-, küünarvarre-, kubeme-, reie-, põlve- 
ja säärekaitsmed või nendest koosnev komplekt, mis kaitseb keha või selle osi 
löökide ja põrutuse eest; 

   



 3) kaitsesaapad – jalanõud, mis kaitsevad jalga löökide, põrutuse ja 
põletuse eest; 

  4) eririietus – raskesti süttivast materjalist riietus, mis kaitseb keha põletuse 
ja söövituse eest, või riietus, mis kaitseb keha märgumise eest; 

  5) kaitsekindad – raskesti süttivast materjalist kindad, mis kaitsevad käsi 
mehaanilise vigastuse, sealhulgas löögi, marrastuse ja lõikeohu eest, või 
ühe- või mitmekordselt kasutatavad kindad, mis kaitsevad käsi bioloogiliste 
ohutegurite eest; 

  6) kaitsev näokate – raskesti süttivast materjalist kiivrisukk või muu 
näokate, mis kaitseb nägu kuumuse ja söövituse eest; 

  7) varjav näokate – mis tahes materjalist näokate, mis katab näost 
vähemalt kaks kolmandikku; 

  8) kaitseprillid – ballistilised, löögi- ja valgusfiltriga prillid, mis kaitsevad 
silmi löökide, põletuse ja ereda valguse eest; 

  9) gaasimask või muu hingamiskaitse – näokate või gaasimask, mis 
kaitseb hingamisteid mürgise, joovastava või ärritava gaasi eest. 

 



 § 41. Kaitseliidu relv 

 (1) Kaitseliidu relv on Kaitseliidu ülesannete täitmiseks riigi poolt 

Kaitseliidule kasutada antud või Kaitseliidu või tegevliikme soetatud relv. 

 (2) Kaitseliidu relvale kohaldub lisaks käesolevas seaduses sätestatule 

relvaseaduse 1. peatükk ning 2. peatüki §-d 11–17, 201 ja 21. 

 (3) Kaitseliidu relv kantakse Kaitseväe ja Kaitseliidu relvaregistrisse. 

 (4) Kaitseliidu relv, mis on soetatud kasutamiseks sportimisel, õppetöös või 

kollektsioneerimiseks, ei ole relvaseaduse tähenduses sõjaväerelv. 



 (4) Kaitseliidu erivahendit ja enesekaitsevahendit võib tegevliige 

hoida oma elukohas, kui see on vajalik teenistuskohustuse 

täitmiseks. 

 (5) Kaitseliidu erivahendi ja enesekaitsevahendi hoiule andmise 

tingimused ning kord on kehtestatud kaitseministri 25.03.2015 

määrusega nr 7.  

 (6) Kaitseliidu erivahendi ja enesekaitsevahendi kasutamise korra ja 

nende kasutamise koolituse nõuded kehtestab Kaitseliidu ülem. 

 



 § 1.  Määruse reguleerimisala 

  (2) Elukoht käesoleva määruse tähenduses on tegevliikme alaliseks 
elamiseks kasutatav elamu või korter, kus tegevliige Kaitseliidu relva, 
laskemoona, erivahendit ja enesekaitsevahendit hoida soovib või hoiab. 

 § 2.  Kaitseliidu relva, laskemoona, erivahendi ja enesekaitsevahendi 
elukohas hoidmise tingimused 

  (1) Kaitseliidu relva ja laskemoona elukohas hoidmise õiguse 
(edaspidi hoiuõigus) võib anda tegevliikmele, kellel on Kaitseliidu relva 
kandmise luba (edaspidi Kaitseliidu relvaluba). 

  (2) Erivahendi ja enesekaitsevahendi hoiuõiguse võib tegevliikmele anda, 
kui see on vajalik Kaitseliidu seaduse § 4 lõike 1 punktides 2, 3 ja 7 
sätestatud ülesande täitmise eesmärgil teenistuskohustuse täitmiseks. 

  (3) Kaitseliidu relva, laskemoona, erivahendit ja enesekaitsevahendit peab 
hoidma tingimustes, mis tagavad selle säilimise, ohutuse ümbrusele ning 
välistavad kõrvaliste isikute juurdepääsu. 



   (4) Automaattulirelva ning kahte ja enamat tulirelva peab hoidma selleks 
kohandatud ja põranda, seina või ehituskonstruktsiooni külge 
statsionaarselt kinnitatud raudkapis (edaspidi relvakapp). Ühte Kaitseliidu 
relva, välja arvatud automaattulirelva, ei pea hoidma relvakapis, kui 
Kaitseliidu relva hoiuruum vastab käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud 
tingimustele. Kaitseliidu relva hoitakse tühjaks laetuna(5) Kokku rohkem kui 
kaheksat Kaitseliidu relva ja muud relva peab hoidma spetsiaalselt 
kohandatud ruumis (edaspidi relvahoidla) või relvakapis üheksa või enama 
tulirelva hoidmiseks. 

  (6) Laskemoona peab hoidma relvadest eraldi, lukustatavas kapis või 
karbis või relvakapis või relvahoidlas olevas relvast eraldatud lukustatud 
sektsioonis. 

  (7) Relvakapis või relvahoidlas võib koos Kaitseliidu relvaga hoida 
tegevliikmele kuuluvaid muid tulirelvi ja laskemoona, kui sellest on 
Kaitseliitu eelnevalt teavitatud. 

  (8) Kaitseliidu relva ei või hoida relvakapis või relvahoidlas, millele on 
juurdepääs mõnel kõrvalisel isikul. 

  (9) Relvahoidla ja relvakapp peavad vastama relvaseaduse § 46 lõike 10 
alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega relvahoidlale ja 
relvakapile kehtestatud nõuetele. 
 



 § 3.  Kaitseliidu relva, laskemoona, erivahendi ja enesekaitsevahendi 

hoiuõiguse taotlemine 

  (1) Kaitseliidu relva, laskemoona, erivahendi ja enesekaitsevahendi 

hoiuõiguse saamiseks peab seda taotlev tegevliige (edaspidi taotleja) 

esitama kirjaliku hoiuõiguse taotluse (edaspidi taotlus). 

  (2) Taotlus esitatakse Kaitseliidu ülemale või tema määratud juhul 

Kaitseliidu relva ja laskemoona hoiuõiguse saamiseks malevapealikule ning 

erivahendi või enesekaitsevahendi hoiuõiguse saamiseks struktuuriüksuse 

ülemale (edaspidi koos ülem). 

  (3) Taotlus peab sisaldama vähemalt järgmist teavet: 

 1) taotleja ees- ja perekonnanimi ning isikukood; 

 2) taotleja elukoht ja kontaktandmed; 

 3) Kaitseliidu struktuuriüksuse ja allüksuse nimetus, kuhu taotleja kuulub; 

 4) Kaitseliidu liikmekaardi number; 
  



  5) Kaitseliidu relva ja laskemoona korral Kaitseliidu relvaloa number 

relvaloa olemasolul; 

 6) andmed Kaitseliidu relva, sealhulgas selle olulise osa ja lisaseadme, või 

laskemoona kohta (liik, kaliiber, mudel, tootja, number) või erivahendi või 

enesekaitsevahendi kohta, mille hoiuõigust taotletakse; 

7) erivahendi ja enesekaitsevahendi korral teenistuskohustus, mille 

täitmiseks seda vajatakse, ja elukohas hoidmise vajaduse põhjendus; 

 8) taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri. 

  (4) Kui tegevliige soovib koos Kaitseliidu relvaga hoida muid tulirelvi, peab 

ta esitama taotluses lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatule 

relvakapis või relvahoidlas hoitavate muude tulirelvade arvu. 

  (5) Kaitseliidu ülem võib kehtestada taotluse vormi. 

 



 § 4.  Kaitseliidu relva, laskemoona, erivahendi ja enesekaitsevahendi 
elukohas hoidmise tingimuste eelkontroll 

  (1) Enne hoiuõiguse andmist või sellest keeldumist peab ülema määratud 
isik (edaspidi kontrollija) Kaitseliidu relva, laskemoona, erivahendi või 
enesekaitsevahendi elukohas hoidmise tingimuste 
(edaspidi hoiutingimused) eelkontrollimiseks külastama taotluses märgitud 
elukohta. 

  (2) Eelkontrollist teatatakse taotlejale ette vähemalt 48 tundi. Taotleja 
nõusolekul võib etteteatamise aeg olla lühem. 

  (3) Eelkontrollimise käigus on kontrollijal õigus teha fotosid planeeritud 
hoiukoha ja hoiutingimuste jäädvustamiseks. 

  (4) Taotluses esitatud teabe või hoiutingimuste kontrollimiseks on 
kontrollijal ja ülemal õigus nõuda lisaandmete, -dokumentide ja -selgituste 
esitamist. 

 



 (5) Kontrollija märgib viie tööpäeva jooksul pärast eelkontrolli, kas 
hoiutingimused vastavad käesolevas määruse §-s 2 esitatud nõuetele. 
Juhul kui hoiutingimused ei vasta nõuetele, esitab kontrollija tuvastatud 
puuduste ülevaate. Märge hoiutingimuste kohta koos fotode ja ülevaatega 
loetakse taotluse osaks. 

  (6) Kaitseliidu ülem võib kehtestada eelkontrolli täpsemad nõuded ja korra. 

 § 5.  Hoiuõiguse andmise otsustamine 

  (1) Hoiuõiguse andmise otsustab ülem 90 päeva jooksul pärast taotluse või 
viimaste lisaandmete ja -dokumentide esitamist ja käesoleva määruse § 4 
lõikes 5 ette nähtud märke tegemist ja ülevaate koostamist. 

  (2) Hoiuõiguse andmise kirjalikus otsuses märgitakse vähemalt järgmine: 
 1) otsuse number ja kuupäev; 
 2) taotleja ees- ja perekonnanimi ning isikukood; 
 3) elukoht, kus Kaitseliidu relva, laskemoona, erivahendi või 
enesekaitsevahendi hoidmine on lubatud; 
 4) andmed Kaitseliidu relva, sealhulgas selle olulise osa ja lisaseadme, või 
laskemoona kohta (liik, kaliiber, mudel, tootja, number ja kogus) või 
erivahendi või enesekaitsevahendi kohta, mille hoiuõigus antakse; 
 
 



  5) otsuse õiguslik alus ja põhjendus; 

 6) otsuse vaidlustamisviide; 

 7) otsuse tegija ees- ja perekonnanimi ning ametikoht. 

 (3) Hoiuõigus antakse tähtajatult, välja arvatud juhul, kui taotleja on ise 

taotlenud tähtajalist hoiuõigust või ilmnevad muud asjaolud, mille tõttu ei ole 

tähtajatu hoiuõiguse andmine põhjendatud. 

  (4) Hoiuõiguse andmisest keeldutakse, kui: 

 1) hoiutingimused ei vasta käesoleva määrus §-s 2 esitatud nõuetele; 

 2) Kaitseliidu relva hoiuõiguse taotlejal puudub kehtiv Kaitseliidu relvaluba 

või taotluse menetlemise ajal on keeldutud selle andmisest; 

 3) taotleja on keeldunud käesoleva määruse §-s 4 ette nähtud kontrollist 

või on teinud selle ajal takistusi; 

 4) taotlejal on kehtiv hoiuõigus muus kohas, kui taotluses näidatud elukoht. 

   



 (5) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikele 4 võib hoiuõiguse andmisest 
keelduda juhul, kui: 
 1) taotleja soovib elukohas hoida Kaitseliidu omandis olevat Kaitseliidu 
seaduse § 41 lõikes 4 nimetatud relva, mida kasutab Kaitseliiduga 
töösuhtes olev isik või teine Kaitseliidu liige või mida on vaja Kaitseliidu 
ülesannete täitmiseks; 
 2) taotleja soovib elukohas hoida sõjaväerelva, mida kasutab Kaitseliiduga 
töösuhtes olev isik või teine Kaitseliidu liige või mida on vaja Kaitseliidu 
ülesannete täimiseks; 
 3) relva hoiuõiguse taotlejal on Kaitseliidu relva, muu relva või laskemoona 
käitlemise nõuete rikkumise eest kehtiv karistus; 
 4) taotleja on rikkunud käesoleva määruse § 3 lõikes 4 sätestatud 
kohustust; 
 5) taotleja on varem rikkunud Kaitseliidu relva, laskemoona, erivahendi või 
enesekaitsevahendi hoiutingimuste nõudeid. 

  (6) Hoiuõiguse andmise või sellest keeldumise otsus tehakse taotlejale 
teatavaks kirjalikult taasesitatavas vormis 14 päeva jooksul otsuse 
tegemisest arvates. 
 



 § 6.  Hoiuõiguse arvestus ja hoiutingimuste järelkontroll 

  (2) Elukohas hoitavate Kaitseliidu relvade üle peetakse arvestust 

Kaitseliidu relvaregistris. 

  (3) Vähemalt üks kord viie aasta jooksul külastab kontrollija hoiutingimuste 

järelkontrollimiseks hoiuõigusega tegevliikme elukohta. 

  (4) Järelkontrolli ei tohi teha sagedamini kui üks kord kahe aasta jooksul, 

välja arvatud juhul, kui on alust arvata, et tegevliige on rikkunud 

hoiutingimusi või relva käitlemise nõudeid. 

 § 7.  Hoiuõiguse lõppemine 

  (1) Hoiuõigus lõppeb tähtaja lõppemisel. 

  (2) Hoiuõigus lõpetatakse viivitamata: 

 1) hoiuõigusega tegevliikme avalduse alusel; 

 2) Kaitseliidu relvaloa kehtivuse peatamisel või kehtetuks tunnistamisel; 

  



 3) Kaitseliidu liikmesuse peatamisel, muutumisel või lõppemisel, 
välja arvatud Kaitseliidu tegevliikme valimisel auliikmeks Kaitseliidu 
seaduse § 27 lõike 2 punktis 1 sätestatud alusel; 
 4) Kaitseliidu relva, erivahendi või enesekaitsevahendi 
võõrandamisel; 
 5) Kaitseliidu relva, erivahendi või enesekaitsevahendi varguse või 
kaotsimineku korral; 
 6) Kaitseliidu relva, erivahendi või enesekaitsevahendi hoidmisel 
mujal kui käesoleva määruse § 5 lõike 2 punkti 3 alusel märgitud 
elukohas; 
 7) tegevliikme keeldumisel järelkontrollist või selle takistamisel; 
 8) juhul, kui viimasest järelkontrollist on möödunud üle viie 
kalendriaasta, välja arvatud juhul, kui kontrollimata jätmise on 
põhjustanud kontrollija tegevus või tegevusetus; 
 9) Kaitseliidu relva kasutamisel väljaspool Kaitseliidu 
teenistuskohustuste täitmist. 

   



 (3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikele 2 võib hoiuõiguse lõpetada, kui: 
 1) hoiutingimused ei vasta käesoleva määruse §-s 2 sätestatud 
nõuetele ning on alust arvata, et puuduste kõrvaldamine mõistliku aja 
jooksul ei ole võimalik; 

 2) tegevliige on rikkunud Kaitseliidu relva või muu relva käitlemise 
nõudeid; 
 3) tegevliige on rikkunud käesoleva määruse § 2 lõikes 7 või § 3 lõikes 
4 sätestatud kohustust; 
 4) tegevliige on olulisel määral rikkunud käesolevas määruses 
sätestatud Kaitseliidu relva ja laskemoona hoiule viimise kohustust; 
 5) Kaitseliit teeb sellekohase ettepaneku, kuna elukohas hoitav relv on 
Kaitseliidu või riigi omandis ja seda on vaja Kaitseliidu ülesannete 
täitmiseks. 

  (4) Hoiuõigus lõpetatakse Kaitseliidu ülema või tema volitatud 
malevapealiku kirjaliku otsusega 

  (5) Hoiuõiguse lõpetamise otsus tehakse tegevliikmele teatavaks 
viivitamata kirjalikult taasesitatavas vormis. 

 



 § 8.  Relva, laskemoona, erivahendi ja enesekaitsevahendi Kaitseliitu hoiule 

viimine 

  (1) Hoiuõiguse lõppemise korral on tegevliige kohustatud Kaitseliidu relva, 

laskemoona, erivahendi või enesekaitsevahendi viivitamata Kaitseliitu hoiule viima. 

  (2) Juhul kui tegevliige jätab täitmata käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud 

kohustuse viia Kaitseliidu relv või laskemoon hoiule Kaitseliitu, teavitab Kaitseliit 

viivitamata Kaitseministeeriumi ning Politsei- ja Piirivalveametit relva, selle olulise osa 

või laskemoona ebaseadusliku käitlemise kahtlusest. 

  (3) Juhul kui tegevliige ei viibi elukohas järjest üle 14 päeva, peab ta väljaspool 

relvakappi ja relvahoidlat hoitava Kaitseliidu relva ja laskemoona viima hoiule 

Kaitseliitu. 

  (4) Juhul kui tegevliige ei viibi elukohas järjest üle kuue kuu, peab ta elukohas 

hoitava Kaitseliidu relva, laskemoona, erivahendi ja enesekaitsevahendi viima hoiule 

Kaitseliitu, sõltumata selle elukohas hoidmise viisist. 

  (5) Kolme tööpäeva jooksul pärast Kaitseliidu relva hoiuõiguse lõppemist ja 

Kaitseliidu relva Kaitseliitu hoiule toomist teavitatakse Kaitseliidu relvaregistri 

volitatud töötlejat, kes muudab registris Kaitseliidu relva asukoha andmeid. 

 





§ 42. Kaitseliidu relva käitlemine ja kasutamine 

 

 (1) Kaitseliidu relva võib anda käidelda ja kasutada tegevliikmele, 

kes on läbi teinud Kaitseliidu relva käitlemise ja kasutamise 

koolituse. 

 (2) Kaitseliidu relva võib kasutada teenistuskohustuse täitmisel, kui 

Kaitseliidu relva kaasavõtmine on ette nähtud teenistuskohustuse 

vormistamisel. 

 (3) Kaitseliidu relva ja laskemoona on keelatud käidelda ja 

kasutada: 

1) alkoholijoobes, narkootilise või psühhotroopse aine mõju all; 

2) koosolekul, meeleavaldusel, piketil, pidustusel ja muul avalikul 

üritusel, välja arvatud nimetatud avalikel üritustel 

teenistuskohustuse täitmisel, kui relva kandmiseks on eelnevalt 

kirjaliku nõusoleku andnud Kaitseliidu ülem või malevapealik. 

 



 (4) Kaitseliidu relva ja laskemoona on keelatud üle anda alkoholijoobes või 
narkootilise või psühhotroopse aine tarvitamise tunnustega isikule 

 

 (5) Kaitseliidu relva käitlemise ja kasutamise koolitus peab sisaldama teavet 
relva käitlemist ja kasutamist reguleerivatest õigusaktidest, samuti andma 
teadmisi ja oskusi relva kandmiseks ning relvaga ümberkäimiseks. 

 

 (6) Kaitseliidu relva käitlemise ja kasutamise koolituse nõuded kehtestab 
Kaitseliidu ülem. 

 

 (7) Tegevliikmel on õigus Kaitseliidu relva, sealhulgas sõjaväerelva, või 
laskemoona anda ajutiselt hoida, kanda ja kasutada teenistuskohustuse 
täitmisel teisele Kaitseliidu liikmele vahetu juhi nõusolekul, muul ajal 
malevapealiku kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud 
nõusolekul. Kaitseliidu relva või laskemoona ei ole õigus anda noorliikmele, 
kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. 



 (8) Tegevliikmele, kes ei ole läbi teinud Kaitseliidu relva käitlemise ja 

kasutamise koolitust, võib Kaitseliidu relva anda kasutada vaid lasketiirus 

kasutamiseks pärast relva kasutamise nõuetega tutvumist. 

 (9) Kaitseliidu relva, mida ei loeta sõjaväerelvaks relvaseaduse tähenduses, 

käitlemise ja kasutamise nõuded on kehtestatud kaitseministri 21.10.2015 

määrusega nr 26. 

 (10) Kaitseliidu relva, mida loetakse sõjaväerelvaks relvaseaduse 

tähenduses, käitlemisele, kasutamisele ja üleandmisele kohaldatakse 

relvaseadust, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatud juhul. 



 § 1.  Reguleerimisala 
 

  (1) Määrusega kehtestatakse teenistus- ja tsiviilrelvade 
riiklikusse registrisse kantud tulirelva (edaspidi tsiviilrelv) 
teenistuskohustuse täitmisel kasutamise tingimused ja kord. 
 

  (2) Käesolevat määrust ei kohaldata: 
  1) Kaitseliidu valvurile tööülesande täitmisel tulirelva 

kasutamiseks; 
  2) Kaitseliidu korrakaitsesse kaasamisele 

korrakaitseseaduses sätestatud korras; 
  3) Kaitseliidu hädaolukorra lahendamisse või turvalisuse 

tagamisse kaasamisele hädaolukorra seaduses sätestatud 
korras; 

  4) Kaitseliidu õppekogunemisse kaasamisele. 
 



 § 2.  Tsiviilrelva teenistuskohustuse täitmisel kasutamise 
taotlemise tingimused 

  (1) Tsiviilrelva teenistuskohustuse täitmisel kasutamise 
taotlemise tingimused on: 

  1) taotleja on vähemalt 18-aastane Kaitseliidu tegevliige; 

  2) taotlejal on relvaseaduse alusel väljastatud kehtiv 
relvaluba; 

  3) taotleja vastab Kaitseliidu seaduse § 52 lõikega 2 
sätestatud nõuetele. 

 

  (2) Teenistuskohustuse täitmisel võib kasutada tehniliselt 
korras tsiviilrelva. Relva tehnilise korrasoleku eest vastutab 
relva omanik. 

 



 § 3.  Tsiviilrelva teenistuskohustuse täitmisel kasutamise taotlemine 

 

  (1) Tsiviilrelva teenistuskohustuse täitmisel kasutamise kirjalik 
taotlus esitatakse vähemalt 14 päeva enne ürituse toimumist 
Kaitseliidu ülemale, malevapealikule või malevkonna pealikule ja 
see peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid: 

  1) taotleja ees- ja perekonnanimi ning isikukood; 

  2) taotleja elukoht, e-posti aadress ja telefoninumber; 

  3) Kaitseliidu ülesande nimetus ja kirjeldus, mille jaoks tsiviilrelva 
teenistuskohustuse täitmisel kasutamiseks taotletakse; 

  4) kasutatava relva liik, mudel ja kaliiber; 

  5) relvaseaduse alusel väljastatud relvaloa kehtivusaeg; 

  6) taotluse esitamise kuupäev ja esitaja allkiri. 

 



  (2) Kaitseliidu ülem võib kehtestada tsiviilrelva teenistuskohustuse täitmisel 
kasutamise taotluse vormi. 

  (3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele võib 
Kaitseliidu ülem, malevapealik või malevkonna pealik nõuda täiendavat 
teavet või selgitust. 

 

 § 4.  Tsiviilrelva teenistuskohustuse täitmisel kasutamise nõusoleku 
andmine 

  (1) Kaitseliidu ülesannete täitmiseks tsiviilrelva kasutamise üle otsustab 
Kaitseliidu ülem või malevapealik iga teenistuskohustuse kohta eraldi. 

 

  (2) Lasketiirus tsiviilrelva kasutamise loa võib Kaitseliidu ülem või 
malevapealik anda pikemaks ajaks, kui on sätestatud käesoleva paragrahvi 
lõikes 1. 

 

  (3) Tsiviilrelva kasutamise üle Kaitseliidu ülesannete, mis on seotud 
Kaitseliidu seaduse § 4 lõike 1 punktis 4 sätestatud sõjaväelise väljaõppega 
ja mis on antud malevkonnale täitmiseks, otsustab malevkonna pealik iga 
teenistuskohustuse kohta eraldi. 



 (4) Tsiviilrelva teenistuskohustuse täitmiseks lubamise või 
lubamisest keeldumise üle otsustab Kaitseliidu ülem, 
malevapealik või malevkonna pealik kümne tööpäeva jooksul 
taotluse registreerimisest arvates. 
 

  (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud otsus 
sisaldab vähemalt järgmisi andmeid: 

  1) otsuse number ja kuupäev; 
  2) taotleja ees- ja perekonnanimi ning isikukood; 
  3) kasutada lubatud relva liik, mudel ja kaliiber; 
  4) teenistuskohustus, mille täitmiseks on lubatud tsiviilrelva 

kasutada; 
  5) otsuse õiguslik alus ja põhjendus; 
  6) otsuse vaidlustamisviide; 
  7) otsuse tegija ees- ja perekonnanimi ning ametikoht. 

 



 6) Teenistuskohustuse täitmiseks tsiviilrelva kasutamise 
lubamisest või sellest keeldumisest teavitatakse taotlejat 
suuliselt või kirjalikult vähemalt kolm päeva enne 
teenistuskohustuse algust. 
 

  (7) Struktuuriüksuse relvastuse eest vastutaval isikul on 
õigus enne käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsuse 
tegemist või teenistuskohustuse täitmisele asumist 
kontrollida relva tehnilist korrasolekut. Laskevõistluse või -
harjutuse korraldajal on õigus enne teenistuskohustuse 
täitmisele asumist kontrollida relva tehnilist korrasolekut. 
 

 § 5.  Tsiviilrelva teenistuskohustuse täitmisel kasutamise 
loa andmisest keeldumine 
 

 
 
 



 (1) Kaitseliidu ülem, malevapealik või malevkonna pealik keeldub lisaks 
Kaitseliidu seaduse § 52 lõike 1 kolmandas lauses sätestatule 
tsiviilrelva teenistuskohustuse täitmiseks lubamisest, kui: 

  1) ei ole täidetud vähemalt üks käesoleva määruse § 2 lõikes 1 
nimetatud tingimustest; 

  2) tsiviilrelv, mida soovitakse teenistuskohustuse täitmisel kasutada, ei 
ole sobiv selle teenistuskohustuse täitmiseks; 

  3) soovitakse kasutada tsiviilrelva sellise teenistuskohustuse 
täitmiseks, mis on nimetatud käesoleva määruse § 1 lõikes 2. 
 

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule võib Kaitseliidu 
ülem, malevapealik või malevkonna pealik keelduda tsiviilrelva 
kasutamise lubamisest, kui: 

  1) taotlus tsiviilrelva teenistuskohustuse täitmisel kasutamiseks 
esitatakse vähem kui 14 päeva enne ürituse toimumist; 

  2) tegevliikmel ei ole tasutud iga-aastane liikmemaks; 

  3) tegevliige ei ole viimase kalendriaasta jooksul osalenud Kaitseliidu 
tegevuses vähemalt 48 tundi; 

  4) relv ei ole tehniliselt korras. 
 

 



 § 6.  Tsiviilrelva teenistuskohustuse täitmisel kasutamise 
lõpetamine 
 

  (1) Kui enne teenistuskohustuse täitmisele asumist või 
teenistuskohustuse täitmise ajal selgub, et relv ei ole 
tehniliselt korras või ei kasutata sama relva, mille jaoks 
käesoleva määruse § 4 lõigetes 1‒3 sätestatud luba on 
antud, on õigus nõuda tsiviilrelva kasutamise lõpetamist. 
 

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõude 
esitamisel tuleb antud teenistuskohustuse 
nõuetekohaseks täitmiseks tsiviilrelv asendada esimesel 
võimalusel Kaitseliidu relvaga. 
 





 

§ 43. Kaitseliidu relva kandmise luba 

 (1) Kaitseliidu relva kandmise luba (edaspidi Kaitseliidu relvaluba) on 

tegevliikmele Kaitseliidu ülema või malevapealiku antud kirjalik nõusolek 

Kaitseliidu relva kandmiseks ja kasutamiseks. 

 (2) Kaitseliidu relvaloa võib anda tegevliikmele: 

1) kes on läbi teinud Kaitseliidu relva käitlemise ja kasutamise koolituse; 

2) kelle suhtes ei ole ilmnenud asjaolusid, mis annavad alust eeldada, et ta 

ei sobi enda või teise isiku turvalisust ohustava eluviisi või käitumise tõttu 

relva omama; 

3) kellel puuduvad relvaseaduse § 36 lõike 1 punktides 1–9 ja 11–14 ning 

lõigetes 2–4 sätestatud asjaolud, mis välistavad relva soetamisloa ja 

relvaloa andmise; 

4) kes on läbi teinud relvaseaduse §-s 351 ettenähtud tervisekontrolli ja 

kellel on kehtiv tervisetõend. 

 



 (3) Kaitseliidu relvaluba ei või väljastada tegevliikmele, kellele ei anta 

relvaseaduse kohaselt tsiviilkäibes oleva relva soetamisluba ja 

relvaluba. 

 (4) Kaitseliidu relvaloa andmise ja väljastamise korra ning relvaloa 

vorm on  kehtestatud kaitseministri 12.06.2015 määrusega nr 14.                 

    (5) Tegevliige, kes omab Kaitseliidu relvaluba, peab läbi tegema 

tervisekontrolli, kui tervisetõendi kehtivus on lõppenud või tervisetõendi 

väljaandmisest on möödunud üle viie aasta. 

 (6) Tervisetõendi kehtivuse lõppemisel või käesoleva paragrahvi lõikes 

5 nimetatud tähtaja möödumisel tervisekontrolli tegemata jätmisel ja 

uue tervisetõendi esitamata jätmisel Kaitseliidu relvaloa kehtivus 

peatatakse või see tunnistatakse kehtetuks käesolevas seaduses 

sätestatu kohaselt. 

 



 (7) Tegevliikmele, kellel on Kaitseliidu relvaluba, võib Kaitseliidu ülem 

või malevapealik anda õiguse hoida oma elukohas Kaitseliidu relva ja 

laskemoona 

 (8) Tegevliikme elukohas Kaitseliidu relva ja laskemoona hoidmise 

tingimused ning hoiule andmise kord on kehtestatud kaitseministri  

25.03.2015.  määrusega nr 7. (slaid 8) 

 (9) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud tervisekontroll tehakse ja 

tervisetõend väljastatakse Kaitseliidu kulul, kui Kaitseliit on 

tegevliikmele andnud sõjaväerelva tema elukohas hoidmiseks. 



 § 1.  Reguleerimisala 

  (1) Määrusega kehtestatakse Kaitseliidu relva kandmise loa 
(edaspidi relvaluba) andmise ja väljastamise kord ning relvaloa vorm. 

  (2) Määrusega ei reguleerita valvurile tööülesande täitmiseks sõjaväerelva 
kandmise loa andmise korda ega relvaloa vormi. 

 § 2.  Relvaloa taotlemine 

  (1) Relvaloa kirjalik taotlus esitatakse Kaitseliidu ülemale või 
malevapealikule ja see peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid: 
 1) Kaitseliidu maleva nimetus; 
 2) relvaloa taotleja ees- ja perekonnanimi ning isikukood; 
 3) relvaloa taotleja elukoha aadress, telefoninumber ja e-posti aadress; 
 4) andmed allüksuse ja oma liikmestaatuse kohta, liikmekaardi number 
ning liikmeksastumise aeg; 
 5) relva otstarve; 
 6) taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri. 

  (2) Koos taotlusega esitatakse ka dokumendifoto suurusega 30 × 40 mm. 

  (3) Kaitseliidu ülem võib kehtestada relvaloa taotluse vormi. 
   



 (4) Peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete võib Kaitseliidu 

ülem või malevapealik või nende volitusel taotlust menetlev isik nõuda 

lisateavet või selgitust, mida on vaja taotluse menetlemiseks. 

 

 § 3.  Relvaloa taotluse menetlustähtaeg ja relvaloa andmine 

  (1) Relvaluba antakse tegevliikmele, kes vastab Kaitseliidu seaduse § 43 

lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõuetele, tema kirjaliku taotluse alusel. 

  (2) Relvaloa taotlus vaadatakse läbi ja antakse relvaluba või keeldutakse 

relvaloa andmisest 90 päeva jooksul taotluse registreerimisest arvates. 

  (3) Relvaloa andmise või selle andmisest keeldumise otsustab Kaitseliidu 

ülem või malevapealik.  



  (4) Relvaloa andmise või selle andmisest keeldumise kirjalikus otsuses 
märgitakse vähemalt järgmine: 
 1) otsuse number ja kuupäev; 
 2) taotleja ees- ja perekonnanimi ning isikukood; 
 3) relvaloa tähtaeg; 
 4) otsuse õiguslik alus ja põhjendus; 
 5) otsuse vaidlustamisviide; 
 6) otsuse tegija ees- ja perekonnanimi ning ametikoht. 

 (5) Relvaluba antakse viieks aastaks, kui käesoleva määrusega ei ole 
sätestatud teisiti. 

  (6) Relvaloa võib anda lühemaks tähtajaks, kui taotleja seda soovib. 

 

 (5) Relvaluba antakse viieks aastaks, kui käesoleva määrusega ei ole 
sätestatud teisiti. 

  (6) Relvaloa võib anda lühemaks tähtajaks, kui taotleja seda soovib. 

 
 



 § 4.  Relvaloa taotluse menetlustähtaja peatumine 

  (1) Relvaloa taotluse menetlemine peatub lisateabe või selgituse esitamise 
tähtaja võrra. 

  (2) Kui taotleja ei esita käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtajaks 
nõutud teavet või selgitust, võib relvaloa taotluse menetlemise lõpetada 
haldusmenetluse seadusega kehtestatud korras. 

 § 5.  Relvaloa andmisest teavitamine 

   Relvaloa andmisest või selle andmisest keeldumisest teatatakse taotlejale 
kirjalikult kümne päeva jooksul otsuse tegemisest arvates. Teate koos 
otsusega võib kätte toimetada taotluses märgitud aadressil lihtkirjaga või 
taotluses märgitud e-posti aadressil. 

 § 6.  Relvaloa vahetamine 

  (1) Relvaluba vahetatakse Kaitseliidu tegevliikme kirjaliku taotluse alusel, 
kui: 
 1) relvaloa kehtivus lõpeb; 
 2) relvaluba muutub kasutuskõlbmatuks; 
 3) tegevliikme isikuandmed muutuvad; 
 4) fotolt ei ole võimalik ära tunda relvaloa omanikku; 
 5) relvaloal soovitakse muuta andmeid relvade kohta. 

 



  (2) Relvaloa vahetamiseks käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 3 ja 5 
nimetatud juhul esitatakse taotlus käesoleva määruse § 2 lõigetes 1 ja 2 
sätestatud andmetega vähemalt 90 päeva enne relvaloa kehtivuse 
lõppemist. Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2 ja 4 nimetatud juhtudel 
esitatakse taotlus käesoleva määruse § 2 lõigetes 1 ja 2 sätestatud 
andmetega esimesel võimalusel. 

 

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud alustel relvaloa vahetamise 
menetluses järgitakse käesoleva määruse §-des 3‒5 sätestatud nõudeid ja 
tähtaegu. 

 

  (4) Kui relvaloa vahetamise põhjus on relvaloa kasutuskõlbmatuks 
muutumine või kui fotolt ei ole võimalik ära tunda relvaloa omanikku, 
antakse uus relvaluba vahetatava relvaloa tähtaja lõpuni. 

 

  (5) Relvaloa vahetamisel peab tegevliige esitama struktuuriüksuse 
relvastuse eest vastutavale isikule kontrollimiseks relvaloale märgitud 
relvad. 

 



 § 7.  Relvaloa väljastamine 

  (1) Relvaluba väljastatakse relvaloa taotlejale isiklikult allkirja vastu. 

  (2) Relvaloa väljastamisel antakse relvaloale unikaalne 
registreerimisnumber. 

  (3) Väljastatud relvalubade üle arvestuse pidamiseks kogutakse relvaloa 
väljastamisel vähemalt järgmisi andmeid: 
 1) relvaloa number; 
 2) relvaloa plangi number; 
 3) relvaloa väljastamise kuupäev; 
 4) relvaloa omaniku Kaitseliidu liikmekaardi number; 
 5) relvaloa omaniku nimi. 

 § 8.  Relvaloa vorm 

  (1) Relvaluba on ühtse kujundusega, kahepoolne, mõõduga 85 × 54 mm 
kiletatud dokument. Relvaluba on helerohelist värvi ja Kaitseliidu vappi 
kujutava turvamustriga. 

  (2) Relvaloa plangid on nummerdatud. Plangi number on trükitud värviga, 
mis tekitab musta numbri kujutise ümber punase ringi, mis on nähtav ka 
trükise teisel küljel. 

  (3) Relvaloa vorm on toodud käesoleva määruse lisas. 

 





 § 9.  Relvaloa vormistamine 

  (1) Relvaloale kantakse: 
 1) relvaloa number; 
 2) relvaloa väljastanud maleva nimetus; 
 3) relvaloa omaniku foto; 
 4) relvaloa omaniku ees- ja perekonnanimi; 
 5) relvaloa omaniku isikukood; 
 6) relvaloa väljastamise kuupäev; 
 7) relvaloa kehtivuse viimane kuupäev; 
 8) andmed relva, tulirelva olulise osa ja tulirelva lisaseadme kohta. 

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 8 sätestatud andmetena 
märgitakse relva otstarve, liik, mudel, kaliiber, padruni mark ja relva 
number. 

 



  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud relva otstarbe tähised on: 

 1) A – riigikaitse; 

 2) B – sport; 

 3) C – tegevliikme relv; 

 4) D – Kaitseliidu relv. 

  (4) Relvaloal on keelatud teha parandusi. 

 § 10.  Relvalubade valmistamine, jaotamine ja arvestuse pidamine 

   Relvalubade valmistamist, jaotamist ja nende üle arvestuse pidamist 

korraldab Kaitseliidu ülem. 

 § 11.  Rakendussätted 

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud relvaluba kehtib kuni 

selle tähtaja lõpuni, kuid mitte kauem kui 1. juulini 2020. a. 

  (2) Peale käesolevas määruse lisas toodud relvaloa vormi võib kuni 30. 

juunini 2016. a väljastada kaitseministri 24. aprilli 2000. a määrusega nr 3 

„Kaitseliidu tegevliikme relvakandmisloa vorm” 

 



§ 44. Kaitseliidu relvaloa kehtivuse peatamine 

 (1) Kaitseliidu relvaloa kehtivuse peatab Kaitseliidu ülem või 

malevapealik oma otsusega: 

1) ajaks, millal tegevliige kannab distsiplinaarkaristust, välja arvatud 

tegevliikme noomitusega karistamisel; 

2) relvaseaduse §-s 351 ettenähtud tervisetõendi kehtivuse lõppemisel 

või tervisekontrolli tegemata jätmisel; 

3) kui loa omaja suhtes esineb põhjendatud kahtlus, et ta võib oma 

eluviisi või käitumisega ohustada enda või teise isiku turvalisust; 

4) relva käitlemise ja kasutamise nõuete rikkumise menetluse ajaks; 

5) relva käitlemise ja kasutamise nõuete rikkumisel; 

6) liikmesuse peatamisel. 

 



 (2) Tegevliige, kelle Kaitseliidu relvaloa kehtivus on peatatud, on kohustatud 

otsusest teadasaamisel viivitamata tooma tema valduses oleva Kaitseliidu 

relva ja talle väljastatud laskemoona Kaitseliitu hoiule. 

 

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaolu äralangemisel taastab 

Kaitseliidu ülem või malevapealik oma kirjaliku otsusega tegevliikme 

Kaitseliidu relvaloa kehtivuse. 

 

 (4) Tegevliige, kelle Kaitseliidu relvaloa kehtivus on peatatud käesoleva 

paragrahvi lõike 1 punktide 3 ja 5 alusel, peab enne loa kehtivuse 

taastamist uuesti läbi tegema Kaitseliidu relva käitlemise ja kasutamise 

koolituse. 

 



§ 45. Kaitseliidu relvaloa kehtetuks tunnistamine 

 

 (1) Kaitseliidu ülem või malevapealik tunnistab oma kirjaliku otsusega 

relvaloa kehtetuks, kui: 

1) tegevliikmeks olek lõpeb; 

2) tegevliige seda taotleb; 

3) tegevliikme suhtes ilmnevad relva hoidmist, kandmist ja kasutamist 

välistavad asjaolud; 

4) esinevad relvaseaduse § 36 lõike 1 punktides 1–9 ja 11–14 ning 

lõigetes 2–4 sätestatud asjaolud; 

 



 5) Kaitseliidu relvaloa kehtivus on peatatud tervisetõendi kehtivuse 

lõppemise või tervisekontrolli tegemata jätmise tõttu ning tegevliige ei ole 

90 päeva jooksul esitanud uut tervisetõendit; 

6) tegevliige keeldub osalemast käesoleva seaduse § 42 lõikes 5 

sätestatud koolitusel või ta ei tee seda läbi ettenähtud tähtaja jooksul; 

7) relvaluba või tegevliikme relv on hävinud või kadunud; 

8) tegevliikme relv on muutunud kasutamiskõlbmatuks määral, mis ei 

võimalda selle taastamist, või tegevliige ei soovi relva taastada. 

 

 (2) Kaitseliidu relvaloa kehtetuks tunnistamisel on selle omanik kohustatud 

sellest teadasaamisel viivitamata tooma Kaitseliitu tema valduses oleva 

Kaitseliidu relva ja väljastatud laskemoona. 

 



     Küsimused ! 



§ 46. Tegevliikme relva soetamine 

 (1) Tegevliige, kellel on Kaitseliidu relvaluba, võib Kaitseliidu ülema või 
malevapealiku kirjalikul nõusolekul soetada Kaitseliidu ülesannete 
täitmiseks isikliku tulirelva (edaspidi tegevliikme relv). 

 

 (2) Tegevliikme relva soetamiseks väljastab Kaitseliidu ülem või 
malevapealik kirjaliku soetamisloa. Soetamisloa omanikul on õigus soetada 
loale märgitud relvamudel ning hoida ja kanda omandatud relva kuni selle 
Kaitseväe ja Kaitseliidu relvaregistrisse kandmiseni. 

 

 (3) Soetamisluba koosneb: 
1) A-osast, mis jääb relva müüjale; 
2) B-osast, mis jääb relva omanikule ning annab õiguse hoida ja kanda 
sellele märgitud relva kuni Kaitseväe ja Kaitseliidu relvaregistrisse 
kandmiseni; 
3) C-osast, mis jääb Kaitseliidule. 

 



 (4) Tegevliikme relv kantakse Kaitseväe ja Kaitseliidu relvaregistrisse viie 

päeva jooksul soetamisest arvates. Tegevliikme relv ei ole sõjaväerelv 

relvaseaduse tähenduses. 

 

 (5) Tegevliikme relva soetamiseks loa andmise tingimused ja vorm on 

kehtestatud kaitseministri 15.06.2015.a määrusega nr 15.  

     



 § 1.  Tegevliikme relva soetamisloa taotlemise tingimused 

   Tegevliikme relva soetamisloa taotlemiseks peab taotleja: 

 1) omama kehtivat Kaitseliidu relvaluba; 

 2) olema Kaitseliidu tegevliige vähemalt üks aasta ja osalenud selle aja 

jooksul Kaitseliidu tegevuses vähemalt 48 tundi; 

 3) täitma Kaitseliidu seaduse § 43 lõike 8 alusel kehtestatud nõuded relva 

ja laskemoona hoidmiseks. 

 



  SELGITUS MÄÄRUSE SELETUSKIRJAST  

Kaitseliidu relvaloa nõue tähendab, et tegevliikmele on varem Kaitseliidu poolt 

antud kodusele hoiule Kaitseliidu või riigi soetatud, kuid Kaitseliidule kasutada 

antud sõjaväerelv ja/või on tegevliikmel juba olemas üks või mitu tegevliikme 

relva, mille kandmiseks tal on õigus.  

 

See tähendab, et tegevliige ei saa soetada esimese relvana tegevliikme relva, 

vaid ta peab saama kõigepealt Kaitseliidult relva, mille kandmisõiguse 

saamiseks antakse talle KaLSi § 43 lõike 4 kohane Kaitseliidu relvaluba.  



 § 2.  Soetamisloa taotlemine 

  (1) Soetamisloa kirjalik taotlus esitatakse Kaitseliidu ülemale või 
malevapealikule ja see peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid: 
 1) taotleja ees- ja perekonnanimi ning isikukood; 
 2) taotleja elukoht, e-posti aadress ja telefoninumber; 
 3) Kaitseliidu liikmeks astumise aeg ja liikmekaardi number; 
 4) isiku andmed, kellelt relv, relva oluline osa, lisaseade või laskemoon 
kavatsetakse soetada; 
 5) soetatava relva liik; 
 6) soetatavate relvade arv, relva oluliste osade või lisaseadmete või 
laskemoona kogus; 
 7) soetatava relva või relvaosa number, kui see on teada; 
 8) taotluse esitamise kuupäev ja esitaja allkiri. 

  (2) Kaitseliidu ülem võib kehtestada soetamisloa taotluse vormi. 

  (3) Peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete võib Kaitseliidu 
ülem või malevapealik või nende volitatud isik nõuda lisateavet või selgitusi. 

  (4) Soetamisloa taotluses esitatud andmete õigsuse eest vastutab taotleja. 
 



 § 3.  Soetamisloa taotluse menetlustähtaeg ja soetamisloa andmine 

 

  (1) Soetamisluba antakse tegevliikmele tema kirjaliku taotluse alusel. 

  (2) Soetamisloa taotlus vaadatakse läbi ja soetamisluba antakse või 
keeldutakse selle andmisest 90 päeva jooksul taotluse registreerimisest 
arvates. 

  (3) Soetamisloa andmise või selle andmisest keeldumise otsustab 
Kaitseliidu ülem või malevapealik. 

  (4) Soetamisloa andmise või selle andmisest keeldumise kirjalikus otsuses 
märgitakse vähemalt järgmine: 
 1) otsuse number ja kuupäev; 
 2) taotleja ees- ja perekonnanimi ning isikukood; 
 3) soetamisloa tähtaeg; 
 4) otsuse õiguslik alus ja põhjendus; 
 5) otsuse vaidlustamisviide; 
 6) otsuse tegija ees- ja perekonnanimi ning ametikoht. 

  (5) Soetamisluba antakse kuni kolmeks kuuks. 
 



 § 4.  Soetamisloa taotluse menetlustähtaja peatumine 

  (1) Soetamisloa taotluse menetlemine peatub käesoleva määruse § 1 

lõikega 3 nõutud lisateabe või selgituse esitamise tähtaja võrra. 

  (2) Kui taotleja ei esita käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud 

tähtajaks nõutud teavet või selgitust, võib soetamisloa taotluse 

menetlemise lõpetada haldusmenetluse seadusega kehtestatud korras. 

 § 5.  Soetamisloa andmisest teavitamine 

   Relvaloa andmisest või selle andmisest keeldumisest teatatakse 

taotlejale kirjalikult kümne päeva jooksul otsuse tegemisest arvates. 

Teate koos otsusega võib kätte toimetada taotluses märgitud aadressil 

lihtkirjaga või taotluses märgitud e-posti aadressil. 

 



 § 6.  Soetamisloa pikendamine 
   Soetamisluba võib pikendada kuni kolme kuu võrra, kui pikendamise 

taotlus on esitatud enne soetamisloa kehtivusaja lõppu. Soetamisloa 
kehtivusaja lõppemisel tuleb taotleda uus soetamisluba. 

 § 7.  Soetamisloa väljastamine 
  (1) Soetamisluba väljastatakse soetamisloa taotlejale isiklikult allkirja 

vastu. 
  (2) Soetamisloa väljastamisel antakse soetamisloale unikaalne 

registreerimisnumber. 

 § 8.  Soetamisloa hävimine, kadumine või kasutamata jätmine 
  (1) Soetamisloa hävimisest või kadumisest on soetamisloa omanik 

kohustatud viivitamata teavitama soetamisloa väljastajat. 
  (2) Kui soetamisloaga lubatud tehing jääb tegemata, tuleb 

soetamisluba tagastada viie tööpäeva jooksul soetamisloa väljastajale. 



 § 9.  Soetamisloa vorm 

  (1) Soetamisluba on ühtse kujundusega, kolmest osast koosnev A4-
formaadis dokument. Soetamisloa A-, B- ja C-osa on helerohelist värvi ja 
Kaitseliidu vappi kujutava turvamustriga. 

  (2) Soetamisloa plangid on nummerdatud. Plangi number on trükitud 
värviga, mis tekitab ümber musta numbri kujutise punase ringi, mis on 
nähtav ka trükise teisel küljel. 

  (3) Soetamisloa vorm on toodud käesoleva määruse lisas. 

 § 10.  Soetamisloa vormistamine 

  (1) Soetamisloa väljastaja kannab soetamisloale: 
 1) soetamisloa numbri, väljastamise aja ja soetamisloa väljastanud maleva 
nimetuse; 
 2) relva soetaja ees- ja perekonnanime ning isikukoodi; 
 3) soetamise eest vastutava isiku ees- ja perekonnanime ning isikukoodi; 
 4) soetada lubatud relva liigi; 
 5) soetada lubatud relvade koguse; 
  





 6) soetada lubatud relva olulise osa või lisaseadme või laskemoona nimetuse; 

 7) soetada lubatud relva oluliste osade või lisaseadmete või laskemoona 

koguse; 

 8) soetamisloa väljastaja ametikoha, ees- ja perekonnanime, allkirja ning 

pitseri; 

 9) soetamisloa kehtivuse lõpu kuupäeva. 

 (2) Relvamüüja kannab soetamisloale järgmised andmed: 

 1) müüdud relva, selle olulise osa või lisaseadme või laskemoona liigi või 

nimetuse, mudeli, kaliibri ja relva numbri; 

 2) müüdud relvade, relva oluliste osade või lisaseadmete või laskemoona 

koguse; 

 3) relvamüüja nime, registrikoodi, -numbri või isikukoodi; 

 4) relvamüüja tegevusloa numbri; 

 5) relva müüja ees- ja perekonnanime ja isikukoodi; 

 6) relvamüügi kuupäeva; 

 7) relva müüja allkirja ja relvamüüja pitseri. 



  (3) Laskemoona soetamisel märkida käesoleva paragrahvi lõike 1 
punktis 4 ja lõike 2 punktis 1 padruni mark. 

  (4) Relva soetaja kinnitab soetamisloal allkirjaga, et ta on 
relvamüüjalt relva või laskemoona kätte saanud. 

  (5) Soetamisloal on keelatud teha parandusi ja täiendusi. 

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmete kandmisel 
soetamisloale on relvamüüjal kõrgendatud hoolsuskohustus. Kui 
soetamisloale andmete kandmisel tehakse viga, tuleb viga 
parandada ja veaparandus kinnitada soetamisloa selle osa, kus viga 
tehti, tagaküljel. 

 § 11.  Soetamislubade valmistamine, jaotamine ja nende üle 
arvestuse pidamine 

   Soetamislubade valmistamist, jaotamist ja nende üle arvestuse 
pidamist korraldab Kaitseliidu ülem. 

 

 



 § 12.  Rakendussätted 

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud soetamisluba 

kehtib kuni selle tähtaja lõpuni, kuid mitte kauem kui 1. jaanuarini 

2017. a. 

  (2) Peale käesoleva määruse lisaga sätestatud soetamisloa vormi 

võib kuni 30. juunini 2016. a väljastada kaitseministri 24. aprilli 

2000. a määrusega nr 4 „Kaitseliitlase isikliku relva soetamisloa 

vorm” kehtestatud vormikohase soetamisloa 

 



 § 47. Tegevliikme relva käitlemine ja kasutamine 

 (1) Tegevliikme relva käitlemisele ja kasutamisele kohaldatakse 

nõudeid, mis kehtivad sellise Kaitseliidu relva käitlemise ja 

kasutamise kohta, mis ei ole teenistus- ega sõjaväerelv. 

 

 (2) Tegevliikme relva omanikuks ei ole Kaitseliit. Kaitseliit ei vastuta 

tegevliikme relva kasutamise tagajärjel tekkinud kahju eest, kui 

kahju on tekkinud väljaspool teenistuskohustuse täitmist. 

 

 (3) Kaitseliidul on õigus väljastada tegevliikme relva omanikule 

laskemoona teenistuskohustuse täitmiseks. 

 



§ 48. Tegevliikme relva võõrandamine 

 

 (1) Kaitseliidu liikmel on õigus võõrandada tegevliikme relv vaid teisele 
tegevliikmele või Kaitseliidule. 

 (2) Tegevliikme relva võõrandamisel teisele tegevliikmele kohaldatakse 
käesoleva seaduse §-s 46 sätestatut. 

 

§ 49. Tegevliikme relva käitlemise õiguse lõppemine 

 

 (1) Tegevliikme relva käitlemise õigus lõpeb tegevliikmeks olemise 
lõppemisel või tegevliikme poolt Kaitseliidu ülemale või malevapealikule 
esitatud vastavasisulise kirjaliku taotluse alusel või relvaseaduse §-des 7–
81 sätestatud asjaolude ilmnemisel, välja arvatud käesoleva seaduse § 50 
lõikes 5 sätestatud juhul. 

 (2) Tegevliikme relva käitlemise õiguse lõppemisel on isik kohustatud 
otsusest teadasaamisel viivitamata tooma tema valduses oleva relva ja talle 
väljastatud laskemoona Kaitseliitu hoiule. 
 



 (3) Tegevliikme relva käitlemise õiguse lõppemisel on relva omanikul 
õigus jätta relv tsiviilrelvana isiklikku omandisse relvaseaduses 
sätestatud tingimustel. 

 (4) Tegevliikme relva käitlemise õiguse lõppemisel ja pärast relva 
kandmist teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse kustutatakse isiklikku 
omandisse jäetud tegevliikme relv Kaitseväe ja Kaitseliidu 
relvaregistrist. 

 (5) Kaitseliidul on õigus relv võõrandada Kaitseliidule relvaseaduse 
relva ja laskemoona sundvõõrandamise sätete alusel, kui isik ei soovi 
tegevliikme relva tsiviilrelvana isiklikku omandisse jätta või relva 
tsiviilkäive ei ole lubatud. 

     (relvaseadus § 6) 

 (6) Kaitseliit teavitab Politsei- ja Piirivalveametit tsiviilrelvana isiklikku 
omandisse jäetud relva kustutamisest Kaitseväe ja Kaitseliidu 
relvaregistrist. 

 



§ 50. Kaitseliidu relva andmine au- ja toetajaliikmele 

 

 (1) Kaitseliidu relva võib anda ajutiselt hoida, kanda ja kasutada au- ja 

toetajaliikmele, kes on läbi teinud Kaitseliidu relva käitlemise ja 

kasutamise koolituse. 

 

 (2) Au- ja toetajaliikmele, kes ei ole läbi teinud Kaitseliidu relva 

käitlemise ja kasutamise koolitust, võib Kaitseliidu relva anda vaid 

lasketiirus kasutamiseks pärast seda, kui nad on relva kasutamise 

nõuetega tutvunud. 

 (3) Au- ja toetajaliikmel on õigus anda Kaitseliidu relv või laskemoon 

teenistuskohustuse täitmisel teisele Kaitseliidu liikmele vahetu juhi 

nõusolekul. Kaitseliidu relva ega laskemoona ei ole õigus anda 

noorliikmele. 

 (4) Au- ja toetajaliikmele ei või anda Kaitseliidu relva ega laskemoona 

elukohas hoidmiseks ning neil ei ole õigust soetada tegevliikme relva. 

 



 (5) Käesolevat paragrahvi ei kohaldata käesoleva seaduse § 27 lõike 2 

punktis 1 sätestatud alusel valitud auliikmele, kellele laieneb käesoleva 

seaduse §-des 42–49 sätestatu. 

 

 § 51. Kaitseliidu relva andmine 12-aastasele ja vanemale 

noorliikmele 

 

 (1) 12-aastane või vanem noorliige võib Kaitseliidu relva kasutada 

tegevliikme vahetu järelevalve all vanema või eestkostja kirjalikul 

nõusolekul. 

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud noorliikmele ei või anda 

Kaitseliidu relva ja laskemoona elukohas hoidmiseks ning tal ei ole 

õigust soetada tegevliikme relva. 

 



§ 52. Teenistus- ja tsiviilrelvade riiklikusse registrisse kantud 

tulirelva kasutamine  

(slaid 24-31) 

 (1) 18-aastane või vanem Kaitseliidu liige võib Kaitseliidu ülema, 

malevapealiku või malevkonna pealiku kirjalikku taasesitamist 

võimaldavas vormis antud nõusolekul ja relvaloa olemasolul kasutada 

teenistuskohustuse täitmise ajal temale kuuluvat teenistus- ja 

tsiviilrelvade riiklikusse registrisse kantud tulirelva. Kaitseliidul on õigus 

väljastada teenistuskohustuse täitmisel kasutatava relva jaoks 

laskemoona. Nõusolekut ei või anda teenistus- ja tsiviilrelvade 

riiklikusse registrisse kantud tulirelva kasutamiseks koosolekul, 

meeleavaldusel, piketil, pidustusel ja muul avalikul üritusel. 

 



 (2) Teenistus- ja tsiviilrelvade riiklikusse registrisse kantud tulirelva 
käitlemisele ja kandmisele teenistuskohustuse täitmisel kohaldatakse 
käesoleva seaduse § 42 lõikes 1, lõike 3 punktis 1 ja lõikes 8 sätestatud 
Kaitseliidu relva kasutamise nõudeid. 

 

 (3) Teenistuskohustuse täitmisel teenistus- ja tsiviilrelvade riiklikusse 
registrisse kantud tulirelva kasutamise tingimused ja korra kehtestab 
kaitseminister määrusega. 

 

 (4) Teenistuskohustuse täitmisel teenistus- ja tsiviilrelvade riiklikusse 
registrisse kantud tulirelva jaoks laskemoona väljastamise korra kehtestab 
Kaitseliidu ülem. 

 

 (5) Kaitseliit ei vastuta tegevliikmele kuuluva tsiviilkäibes lubatud relva 
kasutamise tagajärjel väljaspool Kaitseliidu teenistuskohustuse täitmist 
tekkinud kahju eest. 

 

 (6) Käesolevat paragrahvi ei kohaldata jahirelvale. 
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§ 53. Liikme vastutus. 

 (5) Kaitseliidu liige kannab isiklikku ja varalist vastutust temale Kaitseliidu 
poolt antud relva, tegevliikme relva, laskemoona ja muu talle antud vara 
eest. 

 

§ 56. Distsiplinaarkaristuse määramise õigus 

 (3) Relvakandmisõiguse peatamise õigus on malevapealikul. 

 

§ 86. Kaitseliidu relva ja laskemoona käitlemise ning kasutamise nõuete 
rikkumine 

 

 (1) Käesoleva seaduse §-s 42 sätestatud Kaitseliidu relva või laskemoona 
käitlemise või kasutamise nõuete rikkumise eest – 
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga. 

 (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot. 

 



§ 87. Kaitseliidu relva ja laskemoona kandmine alkoholijoobes ning 
narkootilise ja psühhotroopse aine mõju all 

 

 Kaitseliidu relva ja laskemoona kandmise eest alkoholijoobes või 
narkootilise või psühhotroopse aine mõju all – 
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut või arestiga. 

 

§ 88. Kaitseliidu relva ja laskemoona ebaseaduslik kandmine avalikul 
üritusel 

 

Kaitseliidu relva või laskemoona kandmise eest avalikul üritusel isiku poolt, 
kelle ülesanne ei ole avalikul üritusel relva või laskemoona kanda, – 
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga§ 89. Menetlus 

 (1) Käesoleva seaduse §-des 86–88 sätestatud väärtegudele kohaldatakse 
karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid. 

 (2) Käesoleva seaduse §-s 86 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja 
on Kaitseministeerium. 

 (3) Käesoleva seaduse §-des 87 ja 88 sätestatud väärtegude kohtuväline 
menetleja on Politsei- ja Piirivalveamet. 
 
 



§ 91. Relvaeksami sooritamise võrdsustamine Kaitseliidu relva 
käitlemise ja kasutamise koolitusega 

   Kaitseliidu liige, kes on enne käesoleva seaduse jõustumist sooritanud 
relvaeksami, loetakse käesoleva seaduse jõustumisel Kaitseliidu relva 
käitlemise ja kasutamise koolituse läbinuks. 

 

§ 92. Relva kandmise õigust tõendava dokumendi asendamine 
Kaitseliidu relvaloaga 

   Enne käesoleva seaduse jõustumist Kaitseliidu tegevliikmele väljastatud 
dokument, mis tõendab tema õigust kanda selles märgitud relvi, loetakse 
käesoleva seaduse jõustumisel Kaitseliidu relvaloaks. 

 

§ 94. Isikliku sõjaväerelva arvestamine tegevliikme relvana 

   Enne käesoleva seaduse jõustumist Kaitseliidu tegevliikme soetatud isiklik 
sõjaväerelv loetakse käesoleva seaduse jõustumisel tegevliikme relvaks. 

 



KÜSIMUSED ! 



 

XII Relva käitlemine kaitseliitlase üleminekul teise malevasse 

12.1 Kaitseliitlase üleminekul ühest malevast teise on kaitseliitlane kohustatud 
andma relva, relva olulise osa ja lisaseadme ning relvakandmisloa oma 
endise maleva relvahoidlasse hoiule. Hoiule antud relvaluba hävitatakse 
käesoleva korra punkti 6.6. kohaselt peale uue relvakandmisloa väljastamist.  
 

12.2 Endise maleva relvur väljastab isikliku relva, relva olulise osa või 
lisaseadme omanikule relvakaardi kinnitatud koopia, mille relva omanik on 
kohustatud esitama ühe kuu jooksul oma uue maleva relvurile. 
 
12.3 Vastavalt käesoleva korra punktile 12.2. väljastatud relvakaardi koopia 
alusel annab uue maleva pealik välja käskkirja, mille alusel väljastatakse 
uus relvakandmisluba.  
 
12.4 Peale uue relvakandmisloa ettenäitamist väljastab endise maleva 
relvur kaitseliitlasele isikliku relva ning relva olulise osa ja lisaseadme. 
 
12.5 Seejärel võetakse isiklik relv kümne tööpäeva jooksul ühest malevast 
arvelt maha ja teises malevas arvele. Vastavate kannete tegemise eest 
vastutavad relvurid. 
 



XV Relvade kandmine, hoidmine ja edasitoimetamine 
 

15.1 Relvade kandmine teenistuskohustuste täitmisel toimub 

kaitseministri 14.04.2003.a. määrusega nr 4 kinnitatud 

“Sõjaväerelvade käitlemise ja üleandmise ning lahingutehnika 

väljaveo ja sisseveo kord” kohaselt. 
 

 

 

 



 § 6.  Käitlemise nõuete täitmine 

 

  (1) Õppustel, õppelaskmistel ning teenistuse korraldamisel on kõik 

vastutavad isikud kohustatud tagama sõjaväerelvade ja laskemoona 

käitlemise nõuete täitmise. Vastavat välja- ning täiendusõpet 

korraldab asutuse või struktuuriüksuse juht. 

 

  (2) Sõjaväerelvade või laskemoona käitlemise nõuete rikkumisest 

tuleb teavitada viivitamatult asutuse või struktuuriüksuse juhti. 

 

  (3) Sõjaväerelva või laskemoona kadumise korral viiakse asutuse 

või struktuuriüksuse juhi käskkirja alusel läbi uurimine asjaolude 

selgitamiseks. Kuriteokahtluse korral tehakse avaldus kriminaalasja 

algatamiseks. 

 



 1. Relvaeksami üldsätted 

 

 1.1 Relvaeksami peavad sooritama Kaitseliidu tegevliikmed:  

 1.1.1 kes taotlevad relvakandmise luba 

 1.1.4 kelle relvakandmisluba on aegunud 

 1.1.5    kõik Kaitseliidu valvurid.  

 

 1.2 Relvaeksamit viiakse malevates läbi mitte vähem kui üks kord kvartalis.  

 1.3 Relvaeksami sooritamine on eelduseks relvakandmisloa väljastamiseks. 

  

 1.4 Relvaeksamil kontrollitakse kaitseliitlase teadmisi ja oskusi alljärgnevalt:  

 1.4.1  kehtivate relvastuse õigusaktide tundmises 

 1.4.2 relvade kandmises ja hoidmises  

 1.4.3 relva käsitsemises.  

 



 1.5 Relvaeksamit viiakse läbi kolme liiki relvadele¹ : 

 

 1.5.1 Tulirelv, mille relvaraua õõnes on vintsooned ning mille 

üldpikkus on üle 600 mm ja relvaraua või relvaraudade pikkus on 

üle 300 mm (nt automaat, kuulipilduja, karabiin); 

 1.5.2 püstol - tulirelv, mille üldpikkus on kuni 600 mm  ja 

relvaraua või relvaraudade pikkus on kuni 300 mm (nt  püstol, 

revolver, püstolkuulipilduja); 

 1.5.3 sileraudne relv - tulirelv, mille relvaraua õõs on ilma 

vintsoonteta (nt sileraudne pumppüss). 

 

 1.6 Relvaeksam koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. 

Praktiline osa koosneb teadmiste ja oskuste kontrollist ning 

laskekatsest iga relvaliigi kohta eraldi.  

 

 



 1.7 Relvaeksami praktilise osana nõutavat laskekatset ei pea 
sooritama Kaitseliidu esikütt vastava relvaliigi diplomi ettenäitamisel. 

 

 1.8 Relvaeksamit ei pea sooritama kaitseliitlane, kes omab kehtivat 
relvakandmisluba ja esitab selle vähemalt kolm kuud enne relvaloa 
kehtivuse lõppu väljavahetamiseks. 

 

 1.9 Kaitseliidu relvaeksam on kehtiv 1 aasta (sh loetakse ka 
eelnevate kordade alusel sooritatud relvaeksamid), juhul kui 
tegevliige ei taotle selle aja jooksul relvaluba, tuleb teoreetiline ja 
praktiline eksam  uuesti sooritada.  

 ¹ Kui tegemist on kombineeritud relvaga, millel on nii vintraud ja kui ka sileraud, siis sooritatakse relvaeksam 
mõlemale relvaliigile eraldi. Relvaeksamit ei kohaldata relvadele mille kaliiber on suurem kui 12,7 mm (nt. 
tankitõrjerelv, miinipilduja, kahur, haubits). Eriala relvadele (kuulipilduja, tankitõrjerelvad jt) relvaeksami 
sooritamise aluseks võetakse kursuse edukas läbimine (koos laskekatsega) ja käesoleva  teooria relvaeksami 
pileti täitmise positiivne sooritus.  

 



1.10 Kaitseliidu relvaloa pikendamine: 

1.10.1  Tegevliikmel on relvaloa kehtivuse viimasel kolmel aastal Kaitseliidu kodukorra 
§ 6 lg 6 nõuded täidetud ja liikmemaksud on tasutud (relvaluba pikendatakse vastavalt 
esitatud taotlusele).  

 

1.11.  Kaitseliidu relvaluba ei pikendata: 

1.11.1 Tegevliikmel on viimasel kolmel aastal kas või ühel aastal Kaitseliidu kodukorra 
§ 6 lg 6 nõuded täitmata või kui aastane liikmemaks on tasumata (tuleb enne relvaloa 
vahetamist relvaeksam uuesti sooritada).    

 

2. Relvaeksamile ilmumise nõuded; 

 

2.1 Relvaeksamile ilmunul peab olema kaasas Kaitseliidu liikmekaart. 

 

2.2  Relvaeksamile ilmunu peab olema läbinud relvaõppe vastava margi relvale. 

 

2.3  Relvaeksami sooritamisele peab ilmuma välivormis (v.a juhtudel kui malev ei 
ole väljastanud kaitseliitlasele välivormi). 

 

 



 3. Relvaeksami läbiviimine; 

 

 3.1 Malevapealik moodustab ning kinnitab käskkirjaga 

kolmeliikmelise alalise komisjoni, komisjonile peavad olema 

määratud asendusliikmed.  

 

 3.2 Relvaeksami läbiviimise koha ja aja määrab maleva pealik oma 

käskkirjaga.  

 

 3.3 Relvaeksami alguses tutvustatakse eksami läbiviimise korda, 

lasketiirus lasketiiru sisekorraeeskirja ja ohutusnõudeid. 

 

 3.4 Relvaeksamil ei ole lubatud kasutada abivahendeid (sh 

nutiseadmeid ega telefoni) ega kõrvaliste isikute abi. 

 



• 4. Relvaeksami teoreetiline osa; 

 

• 4.1 Eksamipiletid (küsimused valikvastustega) kinnitab Kaitseliidu ülem 
käskkirjaga. Eksamipiletil on kümme valikvastustega küsimust, mille igale 
küsimusele on ainult üks õige vastus. 

 

• 4.2 Eksami küsimustega kontrollitakse eksamineeritava teadmisi 
järgmistes valdkondades: 

 

• a. KL seaduse alusel välja antud relvastusalaste määruste ja kordade 
tundmine; 

• b. Tulirelva nõuetekohane käsitlemine ja hooldamine, ohutusnõuded; 

• c. Esmaabi andmine;  

• d. Vastutus õigusaktide rikkumise korral (Kaitseliidu seaduse, 
Tsiviilseadustiku, Karistusseadustiku, Relvaseaduse ja selle alusel välja 
antud õigusaktide tundmine) 

 

• 4.3 Teoreetilise eksami osa mittesooritanut praktilisele osale ei lubata. 

 



 

 

5. Relvaeksami praktilise osa teadmiste ja oskuste kontroll. 

 

5.1 Teadmiste ja oskuste kontrollis kasutatakse maleva struktuuri 

põhirelvastuses olevat automaatrelva ja püstolit.  

 

5.2 Teadmiste ja oskuste kontrollis hinnatakse relva osade tundmist, 

relva tööpõhimõtte teadmist, relva käsitsemise oskust, ohutustehnika 

teadmisi ning laskeasendite õigsust. 

  

5.3 Teadmiste ja oskuste kontrolli mittesooritanut laskekatsetele ei 

lubata. 
  



• 6. Relvaeksami praktilise osa laskekatse(d) 
•   

• 6.1 Erinevat liiki relvade korral sooritatakse eraldi laskekatsed. 
•   
• 6.2 Laskekatsed viiakse läbi maleva struktuuri põhirelvastuses olevast 

automaatrelvast ja püstolist.  

•   
• 6.3 Vintraudset püssi lastakse lamades asendist distantsilt 100 

meetrit. Püstolit lastakse püsti asendis ühe või kahe käega distantsilt 25 
meetrit. Juhul, kui relva raua pikkus on 50 mm või alla selle, on 
laskedistants 10 meetrit. Sileraudse püssi liiki lastakse automaadist 
püstiasendist distantsilt 25 meetrit. 

•   

• 6.4 Kõikidel laskekatsetel kasutatakse märklehte nr 4 (ringidega 
rinnakuju).  
 





 6.5 Laskekatsetel tagab relvad, laskemoona, märklehed ning kuulmis- 
ja nägemiskaitsed eksami läbiviija. 
 

 6.6 Igal laskekatsel  saab lasta kuni üheksa (kolm korda kolm) 
proovilasku ja kolm arvestuslikku lasku. 
 

 7. Relvaeksami hindamine; 

 
 7.1 Teoreetilises osas on eksamipileti vastamiseks aega kuni 30 

minutit. Etteantud aja jooksul vastamata jäänud küsimused loetakse 
valesti vastatuteks. 
 

 7.2 Teoreetilise eksami osa ja eksamipileti vastused kontrollitakse 
kohe peale eksami sooritust. Eksamipilet loetakse vastatuks kui 
kümnest küsimusest on vähemalt üheksale vastatud õigesti. Tulemused 
tehakse eksamineeritavatele  teatavaks pärast vastuste kontrollimist 
ning vastava sissekande tegemist relvaeksami protokolli. 
 



 7.3 Teadmiste ja oskuste kontroll loetakse mittesooritatuks, kui teadmised ja 
oskused on puudulikud või eksamineeritava relva käsitlemine kujutab ohtu 
eksamineeritavale või eksami läbiviijatele (nt laskekatsel tehakse vigu  või 
luuakse relva oskamatu käsitlemisega tulejoonel ohtlik olukord). 

 

 7.5 Laskekatse loetakse sooritatuks, kui kõik kolm arvestuslikku lasku on 
tabanud  märklehe rinnakuju rohelist osa. 

 

 8. Relvaeksami lõpetamine 

 

 8.1 Relvaeksami protokolli kinnitavad eksamikomisjoni esimees ja kaks liiget 
allkirjaga. 

 

 8.2 Protokolli alusel kinnitab maleva pealik käskkirjaga eksami tulemused.  

 

 8.3 Eksami käigus tekkinud vaidlustused lahendab eksamikomisjoni esimees. 
Kui vaidluse lahendamine kohapeal osutub võimatuks, otsustab küsimuse 
maleva pealik. 

 




