
RELVASTUSTAOTLUSTE ESITAMISE JUHEND 
 

ÜLDINE:  1. Relvastuse taotlemisel peab oleva aasta möödunud Kaitseliitu vastuvõtmisest. 
  2. Mitme relva puhul täita taotluse lisa nr 1 ja märkida lisa olemasolu taotlusele. 

3. Värvifoto 3 x 4 cm, mis ei ole vanem kui 6 kuud esitada relvaloa kättesaamisel. 
 

1. Relva kandmise loa  TAOTLEMISEKS  vajalikud toimingud (Kaitseliidu seaduse § 43 lõige 4 
alusel 01.07.2015 jõustunud Kaitseministri määrus nr 14): 
1.1. Relva väljaõpe – relva(de) väljaõpe peab olema läbitud (vastavalt taotlusel märgitud 

relva(de) mudelile). 
1.2. Relvaeksam  –peab olema sooritatud (vastavale relvatüübile). 
1.3. Tervisetõend  – perearstilt saadud „Soetamisloa ja relvaloa taotleja tervisetõend“ peab 

olema esitatud maleva relvastusele ja peab kehtima vähemalt 180 päeva. 
1.4. Relva kinnistus – riigirelv peab olema eelnevalt taotlejale kinnistatud (see eeldab SA 

ametikohale nimetamist). 
1.5. Hoiutingimused  – relvakapi vajadusel (riigirelva või mitme relva puhul) peavad olema 

elukohas relva(de) hoiutingimused maleva esindaja poolt kontrollitud. 
1.6. Liikmekaart – Kaitseliidu liikmekaart peab olema kehtiv vähemalt 180 päeva. 
1.7. TAOTLUSE ESITAMINE  – kui ülalnimetatud asjad on täidetud siis võib esitada taotluse 

maleva referendile (menetlemine võib kesta 90 päeva, tehakse karistusregistri päring). 
 

2. Relva kandmise loa  VAHETAMISEKS  vajalikud toimingud (Kaitseliidu seaduse § 43 lõige 4 
alusel 01.07.2015 jõustunud Kaitseministri määrus nr 14): 
2.1. Relva väljaõpe  – loale lisanduvate relva(de) väljaõpe peab olema läbitud (vastavalt 

taotlusel märgitud relva(de) mudelile). 
2.2. Relvaeksam  – lisanduva(te)le relvatüübile peab olema sooritatud relvaeksam. 
2.3. Tervisetõend  – „Soetamisloa ja relvaloa taotleja tervisetõend“ peab kehtima vähemalt 180 

päeva. 
2.4. Relva kinnistus – lisanduv (ad) riigirelv(ad) peab olema eelnevalt taotlejale kinnistatud 

(see eeldab SA ametikohale nimetamist). 
2.5. Hoiutingimused  – relvakapi vajadusel (riigirelva või mitme relva puhul) peab olema 

elukohas relva(de) hoiutingimused maleva esindaja poolt kontrollitud. 
2.6. Liikmekaart – Kaitseliidu liikmekaart peab kehtima vähemalt 180 päeva. 
2.7. Osalus KL tegevuses – igal viimasel kolmel kalendriaastal peab olema osaletud 48 tundi 

Kaitseliidu tegevuses. 
2.8. KL aastamaks  – igal viimasel kolmel kalendriaastal peab olema tasutud Kaitseliidu 

aastamaks. 
2.9. TAOTLUSE ESITAMINE  – kui ülalnimetatud asjad on täidetud siis võib esitada taotluse 

maleva referendile vähemalt 90 päeva enne relvaloa kehtivuse lõppemist (menetlemine 
võib kesta 90 päeva, tehakse karistusregistri päring). 

2.10. Relva(de) esitamine kontrolliks – loa kättesaamisel tuleb esitada kõik enda 
valduses olevad relvad kontrolliks. 

 

3. Riigirelva elukohas  HOIDMISEKS vajalikud toimingud (Kaitseliidu seaduse § 43 lõige 8 alusel 
01.04.2015 jõustunud Kaitseministri määrus nr 7): 
3.1. Relvaluba – hoiuõiguse saamiseks peab omama relva kandmise luba, juhul kui see 

puudub väljastatakse luba antud taotluse alusel järgides lisaks loa väljastamise nõudeid. 
3.2. Hoiutingimused  – hoiutingimused peavad olema maleva esindaja poolt kontrollitud. 
3.3. TAOTLUSE ESITAMINE  – kui ülalnimetatud asjad on täidetud siis võib esitada taotluse 

maleva referendile (menetlemine võib kesta 90 päeva, tehakse karistusregistri päring). 
 

4. Relva SOETAMISEKS  vajalikud toimingud (Kaitseliidu seaduse § 46 lõige 5 alusel 01.07.2015 
jõustunud Kaitseministri määrus nr 15): 
4.1. Relva väljaõpe – relva(de) väljaõpe peab olema läbitud (vastavalt taotlusel märgitud 

relva(de) mudelile). 
4.2. Relvaeksam  – peab olema sooritatud (vastavale relvatüübile). 
4.3. Tervisetõend  – perearstilt saadud kehtiv (vähemalt 180 päeva) „Soetamisloa ja relvaloa 

taotleja tervisetõend“ peab olema esitatud maleva relvastusele. 
4.4. Liikmekaart – Kaitseliidu liikmekaart peab olema kehtiv. 
4.5. TAOTLUSE ESITAMINE  – kui ülalnimetatud asjad on täidetud siis võib esitada taotluse 

maleva referendile (menetlemine võib kesta 90 päeva, tehakse karistusregistri päring). 
 

5. Relva VÕÕRANDAMISEKS  vajalikud toimingud: 
5.1. TAOTLUSE ESITAMINE  – esitada maleva referendile (menetlemine võib kesta 90 päeva). 


