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KL RAPLA MALEVA 
RELVAEKSAMI VIRTUAALKOOLITUS 20.03.2021 

4x60min (4h) 
 
 

KOOLITAJA: vbl Tarmo TAMMUS (57879110) 
 

 
INFO              KASUTAJA MÄRKUSED 

PÄEVAPLAAN: 
09:00-09:15 – sissejuhatus, arvutite häälestus             15 min   
09:15-10:00 –  mõisted, registrid, liigitamine                 45 min 
10:00-10:15 – puhkepaus/kohvi                                    15 min 
10:15-11:00 – soetus- ja relvaluba, käitlemine,              
                        võõrandamine, kandmine, hoidmine     45 min 
11:00-11:15 – puhkepaus/kohvi                                    15 min 
11:15-12:00 – relvaeksam, hädakaitse, meditsiin, 
                       vastutus, karistus, värvimine                  45 min 
12:00-12:15 – puhkepaus/kohvi                                    15 min 
12:15-13:00 – OE, relvade slaidid, relvade tööpõhimõte, 
                        laskemoona ehitus, sihtimine, näidised 45 min 
13:00-13:15 – kokkuvõte, küsimused, lõpetamine        15 min                

 

Materjal koostatud alljärgneva põhjal:  

 RELVASEADUS (RelvS) 

 KL SEADUS (KaLS) 

 Riigi Teataja 

 SÕJAVÄERELVADE KÄITLEMISE KORD (SVR KK) 

 KL RELVASTUSE KÄITLEMISE KORD (KL RKK) 

 KARISTUSSEADUSTIK (KarS) 

 RELVAEKSAMI SOORITAMISE KORD KL’is 

 ESMAABI  

 LASKEHARJUTUSE OHUTUS  

 RELVADE JA LASKEMOONA KÄSITSEMISE OE 

 RELVADE SOETAMINE (KL RKK) 

 KL RELVALUBA (KL RKK) 
 RELVADE JA LASKEMOONA HOIUTINGIMUSED 

JA HOIULE ANDMISE KORD jne. 
Materjal olemas ka maleva kodulehel rapla.kaitseliit.ee – 
DOKUMENDID - RELVASTUS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selleks, et KL’is omada relvaluba ja hoida relvasid, 
laskemoona ja nende tarvikuid on vaja: 

 Relvastus toimingute allkirjastatud taotlust 
(olemas maleva kodulehel) 

 Relvaloa tervisetõendit 

 Sooritada positiivsele tulemusele relvaeksam 

 Olema puhta taustaga 

 Omama hoiuõigust  

 Osalenud KL’i korraldatud tegevuses vähemalt  
48 h aastas 

 Olnud KL’i liige vähemalt 1 aasta 

 Pole liikmemaksu võlgnevusi 

 Läbinud relvaõppe 

 Läbinud meditsiiniõppe 
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RELVA JA LASKEMOONA KÄITLEMINE:  
Relvaseaduse tähenduses relvade ja laskemoona 
valmistamine, müük, soetamine, omamine, valdamine, 
hoidmine, hooldamine, kandmine, edasitoimetamine, vedu, 
sissevedu, väljavedu, võõrandamine, pärimine, leidmine ja 
hävitamine ning relvade parandamine, ümbertegemine, 
laskekõlbmatuks muutmine, lammutamine ja laenutamine. 
 

 Relva kasutamine on vahetu ja eesmärgipärane 
tegevus objekti tabamiseks või kahjustamiseks 
relvaga. 

 
 Relvavaldaja on kohustatud viivitamata teatama 

relva käitlemisest või kasutamisest, kui relva 
käitlemise või kasutamisega on põhjustatud isiku 
surm või tekitatud isikule tervisekahjustus või 
varaline kahju. 

 
 Relvavaldaja on kohustatud igast relva 

kaotsimineku või hävimise juhtumist viivitamata 
teatama. 

 
RIIGIKAITSES OSALEV ISIK 
Relvaseaduse tähenduses isik kes on: 
  1) tegevväelane kaitseväeteenistuse seaduse § 7 tähenduses; 
  2) sõjaaja ametikohale määratud Kaitseliidu tegevliige; 
  3) sõjaaja ametikohale määratud reservis olev isik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KVTS § 7. tegevteenistus on 
avaliku teenistuse eriliik, kus 
kaitseväekohustuslane töötab 
sõjaväelise auastmega 
ametikohal. Tegevteenistuses 
olev isik on tegevväelane. 

RELVASEADUST EI KOHALDATA ALLJÄRGNEVALT: 

 asjale, mis ei ole relvaks konstrueeritud või 
kohandatud, kuid mida on võimalik sellena kasutada; 

 esemetele, mis on ette nähtud häire või 
märguandmiseks, elupäästmiseks, loomatapuks või –
uinutamiseks või tööstuslikuks või tehniliseks 
kasutamiseks, tingimusel et neid saab kasutada 
üksnes sel otstarbel; 

 enne 1870. aastat valmistatud tulirelvale ja selle 
koopiale tingimusel, et nendest ei saa tulistada 
käesoleva seaduse §-des 19 ja 20 nimetatud 
laskemoona; 

 laskekõlbmatuks muudetud relvale, mille kohta on 
väljastatud komisjoni rakendusmäärus, millega 
kehtestatakse tulirelvade laskekõlbmatuks muutmise 
norme ja meetodeid käsitlevad ühised suunised, 
et tagada laskekõlbmatuks muudetud tulirelvade 
jäädav kasutuskõlbmatus laskekõlbmatust tõendav 
dokument, kui RelvS ei sätesta teisiti; 

 sõjarelvade, nende oluliste osade, sõjalise otstarbega 
laskemoona ja lahingumoona Eestisse sisseveole ja 
Eestist väljaveole strateegilise kauba seaduse (StrKS) 
§-s 6 sätestatud eriloa alusel; 

 ametirelvadele, nende laskemoonale ning 
valitsusasutuse või Kaitseliidu valduses olevale 
lahingumoonale, kui RelvS ei sätesta teisiti; 

 Kaitseliidu relvale ja selle laskemoonale, kui käesolev 
seadus või Kaitseliidu seadus ei sätesta teisiti; 
 

RelvS § 19. Piiratud tsiviilkäibega 
relvad ja laskemoon 
RelvS § 20. Tsiviilkäibes 
keelatud relvad ja laskemoon 
StrKS § 2. Strateegiline kaup 
käesoleva seaduse tähenduses 
on sõjaline kaup, 
kaitseotstarbeline toode, 
inimõiguste rikkumiseks 
kasutatav kaup ja kahesuguse 
kasutusega kaup. 
StrKS § 6. Strateegiliste kaupade 
nimekirja kantud kauba ning 
käesoleva seaduse kohaselt 
strateegilise kaubana käsitatava 
kauba veoks ning teenuse 
osutamiseks on vajalik kehtiv 
eriluba või selle kasutamise 
õigus, mis peab olema 
omandatud enne kauba või 
teenuse riigipiiri ületamist. 
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RELVAD JAGUNEVAD (RelvS): 
Relvad jagunevad põhilise kasutusvaldkonna järgi järgmiselt: 
1) ametirelv – relv, mis on seadusega ette nähtud avalikku 
võimu teostavatele valitsusasutustele, kohaliku 
omavalitsuse organitele ja asutustele ning kohtutele 
teenistusülesannete täitmiseks, sisekaitselisele 
rakenduskõrgkoolile õppetööks ja teenistusülesande 
täitmiseks ning Kaitseliidule teenistuskohustuste täitmiseks; 
2) tsiviilrelv ‒ relv, mis on põhiliselt ette nähtud 
jahipidamiseks, asjakohase spordialaga tegelemiseks või 
turvalisuse tagamiseks. 
 
Sõjaväerelv (ametirelv) – relv, mis on ette nähtud 
Kaitseministeeriumi valitsemisala asutustele 
teenistusülesannete või teenistuskohustuste täitmiseks;  
sõjarelv on sõjalisel otstarbel kasutatav või sõjalisel otstarbel 
kasutamiseks konstrueeritud, valmistatud, 
määratud või kohandatud relv või relvasüsteem; 
teenistusrelv (ametirelv) – relv, mis on ette nähtud avalikku 
võimu teostavatele valitsusasutustele, kohaliku 
omavalitsuse organitele ja asutustele ning kohtutele 
teenistusülesannete täitmiseks ning sisekaitselisele 
rakenduskõrgkoolile õppetööks ja teenistusülesande 
täitmiseks; 
Harjutusrelv – on ametirelv, mis on spetsiaalselt 
konstrueeritud või kohandatud mittekahjustava või vähe 
kahjustava suunatud lendkeha väljalaskmiseks ja milles 
kasutatakse mittekahjustavat või vähe kahjustavat 
laskemoona, või treeninguks kasutatav tulirelv, millest ei ole 
võimalik tulistada. 

 

KAITSELIIDU RELV (KL RKK) - Kaitseliidu ülesannete 
täitmiseks riigi poolt Kaitseliidule kasutada antud või 
Kaitseliidu või tegevliikme soetatud isiklik relv, mis on kantud 
Kaitseliidu relvaregistrisse. 
KAITSELIIDU RELV, MIDA EI LOETA SÕJARELVAKS – 
Kaitseliidu relv (sh tegevliikme relv), mida ei loeta sõjarelvaks 
relvaseaduse tähenduses. Relv, mis on soetatud 
kasutamiseks sportimisel, õppetöös või kollektsioneerimiseks. 
RELVASTUS (KL RKK) – relvastuse alla kuuluvad relvad, 
nende lisaseadmed ja abivahendid, optikaseadmed, 
tulejuhtimisvahendid, pioneeriseadmed, relvastuse 
hooldusmaterjalid ning lahingumoon (sh laskemoon, 
lõhkematerjal), õppe- ja treeningumoon.  
 

 

RELVAD ON ARVEL REGISTRITES: 

 Politsei- ja Piirivalveamet peab teenistus- ja 
tsiviilrelvade registrit; 

 Sõjaväerelvad ja Kaitseliidu relvad kantakse 
sõjaväerelvade registrisse; 

 Kaitseliidu relvad registris jagunevad riigirelvadeks 
ning isiklikeks ja omatulurelvadeks. 
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RELVADE LIIGITAMINE: 
tulirelv – relv või seade, mis on ette nähtud või mis on 
kohandatud püssirohugaaside, põlemisgaaside või 
plahvatusgaaside tulemusena tekkinud gaasisurve toimel 
suunatult välja laskma lendkeha; 
gaasirelv – relv, mis on ette nähtud elava objekti lühiajaliseks 
kahjustamiseks ärritava toimega gaasiga; 
pneumorelv – relv, milles lendkeha saab suunatud liikumise 
suruõhu või muu surugaasi energiast; 
külmrelv – relv, mis on ette nähtud objekti kahjustamiseks 
lihasjõu abil vahetus kontaktis kahjustatava 
objektiga; 
heitrelv – relv, milles lendkeha saab suunatud liikumise 
inimese kehalise jõu või mehaanilise seadise abil; 
elektrišokirelv – relv, mille toime põhineb elektrienergia 
kasutamisel; 
hoiatus- ja signaalrelv – seade, millel on padrunipesa ja mis 
on valmistatud üksnes paukpadrunite või 
pürotehnilise signaali andmiseks mõeldud laskemoonaga 
tulistamiseks ning mida ei ole võimalik kohandada 
püssirohu toimel haavli, kuuli või lendkeha väljalaskmiseks; 
akustiline relv – spetsiaalselt üksnes paukpadrunite 
tulistamiseks ümberehitatud või kohandatud 
tulirelv, sealhulgas automaattulirelv, mida kasutatakse 
eelkõige teatrietendusel, fotosessioonil, filmi- või 
televisioonisalvestusel, ajalooliste sündmuste 
taasetendamisel, paraadil või spordisündmusel ning nendeks 
harjutamisel; 
laskekõlbmatu relv – tulirelv või akustiline relv, mis on 
muudetud laskekõlbmatuks nii, et tulirelva kõik 
olulised osad on muudetud kasutuskõlbmatuks ning neid ei 
ole võimalik relva taas laskekõlblikuks muutmiseks 
eemaldada, asendada ega ümber ehitada. 

 

TULIRELVADE LIIGITAMINE: 
püss – tulirelv, mille üldpikkus on üle 600 mm ja relvaraua 
(relvaraudade) pikkus üle 300 mm; 
püstol – tulirelv, mille üldpikkus on kuni 600 mm (kaasa 
arvatud) ja relvaraua pikkus kuni 300 mm (kaasa arvatud) 
ning mille padrunid võivad padrunisalves paikneda ühes või 
mitmes reas; 
revolver – trumliga tulirelv, mille üldpikkus on kuni 600 mm 
(kaasa arvatud) ja relvaraua pikkus kuni 300 mm (kaasa 
arvatud) ning mille trummel on nii padrunisalveks kui ka 
padrunipesaks. 
Tulirelvade liigid kasutatava padruni järgi on: 

 tulirelv, mille laskemoonaks on kesktulepadrun; 

 tulirelv, mille laskemoonaks on ääretulepadrun. 
Tulirelvade liigid relvaraua õõne järgi on: 

 sileraudne – tulirelv, mille relvaraua õõs on sile, ilma 
vintsoonteta; 

 vintraudne – tulirelv, mille relvaraua õõnes on 
vintsooned; 

 kombineeritud – sile- ja vintraudade kombinatsiooniga 
tulirelv. 
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LASKEMOONA LIIGITAMINE (RelvS): 

 kesktulepadrun – padrun, milles püssirohu 
süütamiseks vajalik süüteaine on padrunipõhja keskel 
asuvas sütiku kapslis (lendkehaks on kuul või haavel); 

 ääretulepadrun – padrun, milles püssirohu 
süütamiseks vajalik süüteaine on padrunipõhja 
äärikus (lendkehaks on kuul või haavel); 

 gaasirelvapadrun – lendkehaks on gaas. 
 
Laskemoon on terviklik padrun, mis koosneb järgmistest 
padrunikomponentidest: 

1. Püssirohi või muu paiskelaeng; 
2. sütik; 
3. kuul, haavel või muu lendkeha; 
4. padrunikest. 

 
Piiramata tsiviilkäibega padrunikomponent on kuul, haavel või 
muu lendkeha ja padrunikest 
 
Lahingumoon (KL RKK) – relvastuse osa, sõjalise otstarbega 
tooted ja materjalid, mida kasutatakse vastase elavjõu ja 
lahingutehnika hävitamiseks, lahinguvälja valgustamiseks, 
suitsukatte tegemiseks, signaliseerimiseks (NATO klass V). 
Treeningumoon (KL RKK) – vähendatud toimega 
lahingumoon tuletegevuse ja relva käsitsemise harjutamiseks. 
Õppemoon (KL RKK) – relvade ja laskemoona ohutu 
käsitsemise jms õpetamisel kasutatavad õppevahendid. 
Õppemoonal puudub paiskelaeng ja see ei sisalda mingeid 
toimeaineid, nagu lõhkeainet, suitsuainet, pürotehnikat jms 
 
 
 
 

 

PIIRAMATA TSIVIILKÄIBEGA RELVAD: 
1. gaasipihusti; 
2. pneumorelv - kuni 4,5-millimeetrise kaliibriga (kaasa 

arvatud); 
3. hoiatus- ja signaalrelv - mis vastab käesoleva 

seaduse alusel kehtestatud tehnilistele nõuetele ning 
millest ei ole võimalik tulistada gaasipadrunis 
sisalduva gaasilaenguga; 

4. jahinuga ja –puss (tääknuga ja torketääk); 
5. allveenuga; 
6. spordiotstarbeline vehklemisrelv (epee, espadron, 

florett jt); 
7. külmrelv või selle koopia - ajaloolise kultuuri-, võitlus- 

või sporditraditsiooniga seonduv (mõõk, pistoda, rapiir 
jt); 

8. amb;  
9. sportvibu;  

10. allveerelv. 
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PIIRATUD TSIVIILKÄIBEGA RELVAD JA LASKEMOON: 
1. gaasirelvad, välja arvatud gaasipihusti; 
2. pneumorelvad, välja arvatud kuni 4,5-millimeetrise 

kaliibriga (kaasa arvatud) pneumorelv; 
3. külmrelvad, välja arvatud PIIRAMATA relvades 

märgitud relvad; 
4. tulirelvad, välja arvatud TSIVIILKÄIBES KEELATUD 

tulirelvad; 
5. akustilised relvad 

 
Piiratud tsiviilkäibega võib olla ka sõjarelv, millele on antud 
tüübikinnitus ning mida ei ole nimetatud tsiviilkäibes keelatud 
relvaks ning selle laskemoon (ka eriohtlikusega relv). 

 
Piiratud tsiviilkäibega relvi võib soetada relvasoetamisloa 
(edaspidi soetamisluba) alusel koos järgneva 
registreerimisega relvaomaniku või –valdaja nimele. 
 
Piiratud tsiviilkäibega relvadele mõeldud laskemoona, 
püssirohtu ja sütikuid võib soetada käesoleva seaduse 
soetamisloa või relvaloa alusel. 

 

TSIVIILKÄIBES KEELATUD TULIRELVAD: 

1. tulirelv, mis imiteerib mõne muu eseme kuju; 
2. tulirelv, mida on võimalik antud relvaliigile tavalist 

määra ületavalt kokku panna (lükata) või lühendada; 
3. tulirelv, mis lahtivõetuna võimaldab lasu sooritamist; 
4. automaattulirelv, millest ühekordsel päästikule 

vajutamisel saab sooritada valangu; 
5. tulirelv, millel puudub valmistaja markeering; 
6. eriohtlikkusega relv, granaadiheitja, raketisüsteemid, 

raskerelvad ja muud relvad mis ei ole tulirelvad. 
7. elektrišokirelv 

 
 

 

TSIVIILKÄIBES KEELATUD LASKEMOON: 

1. gaasipüstoli- ja -revolvripadrun, mis sisaldab 
närviparalüütilist, nahakahjustust tekitavat, 
üldmürgitava ja lämmatava toimega ainet, mis võib 
põhjustada sellise tervisekahjustuse, mille 
kõrvaldamiseks on vaja arstiabi; 

2. soomustläbiv laskemoon – tulirelva padrun, mille kuulil 
on soomustläbistav kõvasüdamik; 

3. lõhke-laskemoon – tulirelva padrun, mille kuul 
sisaldab laengut, mis kokkupõrkel takistusega lõhkeb 
(plahvatab); 

4. süüte-laskemoon – tulirelva padrun, mille kuul 
sisaldab ainet, mis kokkupõrkel takistusega süttib 
põlema; 

5. õõnsaotsalise kuuliga püstoli- ja revolvripadrun; 
6. eriohtlikkusega tulirelvade laskemoon. 

 
 
 
 
 
 
 

 



7 
 

TSIVIILKÄIBES KEELATUD KÜLMRELVAD: 
1. kasteet, kasteetnuga, teleskoopnui, teraspiits, samuti 

muu spetsiaalselt kehavigastuse tekitamiseks 
valmistatud ese; 

2. lõike-, torke- või löögirelv, mis imiteerib mõne muu 
eseme kuju või on peidetud selle sisse; 

3. vedru- või raskusjõul väljaviskuva ja seejärel jäigalt 
kinnituva teraga nuga, mille tera pikkus on üle 8,5 cm 
või mille tera on kahelt poolt teritatud. 

 

TULIRELVA OLULISED OSAD: 

 relvaraud; 

 relvaraam; 

 relva lukukoda; 

 püstolikelk; 

 lukk; 

 sulgur; 

 trummel; 

 adapter. 
 
Tulirelva olulise osa käitlemisele laieneb sama kord, mis 
käesoleva seadusega on kehtestatud seda liiki relva 

käitlemisele, kui seadus otseselt ei sätesta teisiti. 
Lukk on tulirelva oluline osa, mis sulgeb padrunipesa ja hoiab 
löögimehhanismi padrunipesa suhtes lasu tegemiseks 
ettenähtud asendis. 
Adapter on tulirelva relvarauda paigutatav relvaraud või 
vahetatav mehhanism, mis võimaldab kasutada väiksema 
kaliibriga laskemoona. 
Padrunisalv on tulirelva osaks olev või vahetatav seade, mis 
on ette nähtud padrunite mahutamiseks ja 
nende laadimiseks padrunipessa. 
 

 

PIIRATUD KÄIBEGA PADRUNISALV: 

 Poolautomaatse kesktulepadrunit kasutava püstoli 
padrunisalve, mis mahutab rohkem kui 20 padrunit; 

 poolautomaatse kesktulepadrunit kasutava püssi 
padrunisalve, mis mahutab rohkem kui 10 padrunit 
tohib soetada, omada ja vallata üksnes füüsiline või 
juriidiline isik: 

1) kellele väljastatud relvaloale on märgitud 
tegelemiseks spordiala, kus on vaja kasutada 
piiratud käibega padrunisalvega tulirelva;  
 

2) kellele on Kaitseliidu seaduse alusel 
väljastatud relvaluba tulirelvale, millele sobib 
kinnitamiseks piiratud käibega padrunisalv; 
 

3) kes on riigikaitses osalev isik ja kelle relvaloale 
kantud relva andmetele on tehtud märge 
piiratud käibega padrunisalve soetamise, 
omamise ja valdamise õiguse kohta. 

 
Piiratud käibega padrunisalveks ei peeta padrunisalve, mis on 
ette nähtud relvadele, mida hakati tootma 
enne 1946. aastat, ja mis ei sobi kinnitamiseks relvatüübile, 
mida hakati tootma pärast 1945. aastat. 
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Piiratud käibega padrunisalve on lubatud tulirelvale kinnitada 
ja kasutada üksnes lasketiirus või laskepaigas, 
akustilise relva puhul ajaloolise või kultuurilise sündmuse 
etendamisel.  
 
Piiratud käibega padrunisalve hoitakse nõuetele vastavas 
relvakapis . Vastav isik kellele on väljastatud KL’i relvaluba 
võib piiratud käibega padrunisalve tulirelvale kinnitada ja 
kasutada Kaitseliidu seaduses või selle 
alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud tingimustel ja korras. 

Relvakomplekt – relv koos relva juurde kuuluvate 
varustuselementidega. 

 

Lahingkomplekt - on varude hulk, mis kuulub vahetult iga 
tarbija (isikkoosseis, allüksus, relv, sõiduk jne) juurde, 
kindlustades kasutajale ettenähtud lahingulise võimekuse 
Varustuspäev (DOS) on arvestuslik varustuse kogus, mis 
kindlatel tingimustel kasutatakse ära ühe päeva jooksul. Seda 
võib väljendada ka näiteks padrunite arvuna relva kohta ühes 
päevas. 

 

RELVA LISASEADMED - relva kasutamise tõhustamiseks 
mõeldud täiendavad seadmed, mille puudumine ei takista 
relva põhifunktsioonide täitmist, nt reflekssihik, taktikaline 
lamp, helisummuti, lasersihik, öösihik. 
Helisummuti on tulirelvaga tulistamisel tekkiva heli 
summutamiseks ettenähtud seade, mida on tulirelvale 
lubatud kinnitada ja kasutada jahipidamisel või lasketiirus või 
laskepaigas. Helisummuti omandamise õiguse annab 
relvaluba. 
Lasersihik on tulirelvale sihtimiseks ettenähtud seade, kus 
sihtimiseks kasutatakse laserikiirt. Lasersihikut 
võib soetada, omada ja vallata vaid vastava spordialaga 
tegelemise eesmärgil. 
Öösihik on puudulikus valguses sihtimiseks ettenähtud 
seade, millel on kujutise muundur või elektrooniline 
võimendus. Öösihik on tsiviilkäibes keelatud. 

 

FÜÜSILISELE ISIKULE LUBATUD RELVADE OTSTARVE 
 
Füüsiline isik võib relva soetada, omada ja vallata järgmisel 
otstarbel: 

1. jahipidamiseks; 
2. vastava spordialaga tegelemiseks; 
3. tegelemiseks spordialaga, kus on vaja kasutada 

piiratud käibega padrunisalvega tulirelva 

4. turvalisuse tagamiseks (enese ja vara kaitseks); 
5. kutsealal tegutsemiseks; 
6. kollektsioneerimiseks; 
7. ajaloolise või kultuurilise sündmuse etendamiseks. 

 
Relva kasutamisel ei tohi rikkuda teiste inimest õigusi ega 
avalikku korda. 
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EESTI KODANIKULE LUBATUD RELVAD 
Eesti kodanik võib soetada, omada ja vallata järgmisi relvi: 

1. vähemalt 18-aastane isik – sporditulirelva, pneumo-, 
heit- ja külmrelva, välja arvatud kumminui, vastava 
spordialaga tegelemiseks, jahitulirelva jahipidamiseks, 
gaasirelva ja sileraudset püssi turvalisuse tagamiseks 
(enese ja vara kaitseks), akustilist relva ajaloolise või 
kultuurilise sündmuse etendamiseks; 

2. vähemalt 21-aastane isik – kõiki käesoleva paragrahvi 
lõike 1 punktis 1 nimetatud relvi samadel otstarvetel ja 
kombineeritud või vintraudset püssi, püstolit või 
revolvrit turvalisuse tagamiseks. 

3. Rohkem kui kaheksa üksnes turvalisuse tagamise 
otstarbel soetatud tulirelva omamise korral 
kohaldatakse nendele relvadele alljärgnev: 

 Tulirelva hoidmiseks peab olema hoiukoht, mis 
on selleks kohandatud ja põranda, seina või 
ehituskonstruktsiooni külge statsionaarselt 
kinnitatud kapp (edaspidi relvakapp). 

 Üle kaheksa tulirelva hoidmiseks peab olema 
hoiukoht, milleks on spetsiaalselt kohandatud 
ruum 
(edaspidi relvahoidla) või relvakapp üheksa või 
enama tulirelva hoidmiseks.  

 Padruneid, püssirohtu ja sütikuid hoitakse 
relvakapis relvadest eraldi lukustatavas osas 
või relvahoidlas. 

 Relvakapp, lukustatav sahtel ega laegas ei ole 
nõutav ühe relva ja selle laskemoona puhul. 
Sel juhul tuleb relva ja selle laskemoona hoida 
hoiukohas, mis on kõrvalisele isikule raskesti 
avastatav ja kättesaadav. Ühte piiratud 
käibega padrunisalvega tulirelva ja selle 
laskemoona tuleb hoida relvakapis. 

4. Sporditulirelv on rahvusvaheliselt tunnustatud, 
laskmisega seotud spordiala harrastamiseks 
ettenähtud tulirelv. Sporditulirelva võib isik soetada, 
omada ja vallata tingimusel, et ta on vastava 
spordialaga tegeleva spordiorganisatsiooni liige: 

 Pneumo-, külm- ja heitrelva võib isik vastava 
spordialaga tegelemiseks soetada, omada ja vallata 
tingimusel, et ta on selle spordialaga tegeleva 
spordiklubi või muu mittetulundusühingu liige, mille 
üheks põhikirjaliseks tegevuseks on vastava 
spordialaga tegelemine. 

 Akustilist relva võib isik soetada, omada ja vallata: 
1) ajalooliste sündmuste taasetendamiseks, kui ta on sellise 
Eesti äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste 
registrisse kantud äriühingu, mittetulundusühingu või 
sihtasutuse liige, kelle üks põhikirjalisi tegevusi on ajalooliste 
sündmuste taasetendamine, või 
2) muul kultuurilisel eesmärgil, kui ta on etendusasutuste 
seaduse tähenduses etendusasutuse töötaja või sellise 
juriidilise isiku liige, kes on Eesti äriregistrisse või 
mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud 
äriühing, mittetulundusühing või sihtasutus, kelle üks 
põhikirjalisi tegevusi on korraldada avalikkusele mõeldud 
üritusi, kus võib olla vaja kasutada akustilist relva. 
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 Jahitulirelv on jahipidamiseks ette nähtud sileraudne 
püss, vintraudne püss, kombineeritud püss, püstol ja 
revolver. Jahipidamiseks ette nähtud sileraudsel, 
vintraudsel ja kombineeritud püssil peab olema 
kergesti lülitatav kaitseriiv. Isik võib jahitulirelva 
soetada, seda omada ja vallata tingimusel, et tal on 
jahitunnistus. 

RELVASOETAMISLUBA (KL RKK) 
Kaitseliitlane soetab isikliku relva malevast väljastatud 
soetamisloa alusel. 
Relvasoetamisloa taotlemise eelduseks on: 
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. 

4. soetamisloa taotlus vaadatakse läbi ja soetamisluba 
antakse või keeldutakse selle andmisest 90 päeva 
jooksul taotluse registreerimisest arvates. 

5. soetamisloa andmise või selle andmisest keeldumise 
otsustab Kaitseliidu ülem või malevapealik. 

6. soetamisluba antakse kuni kolmeks kuuks. 
7. peale malevapealiku käskkirja andmist 

relvasoetamisloa väljastamise kohta vormistab relvur 
„Kaitseliitlase isikliku relva soetamise vorm“ kohaselt 
kolmest identsest osast koosneva relvasoetamisloa. 

8. A-osa jääb relva müüjale; 
9. B-osa jääb relvasoetamisloa omanikule ja annab 

õiguse hoida ja kanda sellel märgitud relva kuni selle 
üleandmiseni relvasoetusloa väljastajale selle 
kandmiseks Kaitseliidu isiklike relvade registrisse; 

10. C-osa jääb relvasoetamisloa väljastajale ning tehakse 
maleva pealiku poolt kinnitatud valguskoopia kannete 
tegemiseks. 

11. relva soetamisloa omanikul on õigus soetada loale 
märgitud relvamudel ning hoida ja kanda omandatud 
relva viie päeva jooksul soetamisest arvates. Viie 
päeva jooksul peale soetamist on ta kohustatud viima 
soetatud relva ja vormistatud soetamisload 
struktuuriüksuse relvastuse eest vastutava isiku kätte, 
kes võtab relva arvele, kannab soetatud relva 
relvaloale ning esitab andmed relvastusjaoskonnale 
Kaitseliidu relvaregistrisse kandmiseks. 

12. soetamisluba võib pikendada kuni kolme kuu võrra, 
kui pikendamise taotlus on esitatud enne soetamisloa 
kehtivusaja lõppu. Soetamisloa kehtivusaja lõppemisel 
tuleb taotleda uus soetamisluba. 

13. soetamisloa hävimisest või kadumisest on 
soetamisloa omanik kohustatud viivitamata teavitama 
soetamisloa väljastajat. 

14. kui soetamisloaga lubatud tehing jääb tegemata, tuleb 
soetamisluba tagastada viie tööpäeva jooksul 
soetamisloa väljastajale. 
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RELVAKANDMISLUBA (KL RKK) 
Kaitseliidu relv on Kaitseliidu ülesannete täitmiseks riigi poolt 
Kaitseliidule kasutada antud või Kaitseliidu või tegevliikme 
soetatud relv. 
 
Kaitseliidu relva kandmise luba (edaspidi Kaitseliidu 
relvaluba) on tegevliikmele Kaitseliidu ülema või 
malevapealiku antud kirjalik nõusolek Kaitseliidu relva 
kandmiseks ja kasutamiseks. 
 
Kaitseliidu relvaloa võib anda tegevliikmele: 

1. KL relvaloa võib anda tegevliikmele 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; 

2. Relvaluba võib anda tegevliikmele, kellel on tasutud 
Kaitseliidu liikmemaks, kes vastab Kaitseliidu seaduse 
§ 43 lg 2 ja lg 3 sätestatud nõuetele, on olnud 
Kaitseliidu tegevliige vähemalt üks aasta ja on 
osalenud Kaitseliidu korraldatud tegevuses vähemalt 
48 tundi kalendriaasta jooksul. 

3. kes on läbi teinud Kaitseliidu relva käitlemise ja 
kasutamise koolituse;  

4. Relvaloa taotlus vaadatakse läbi ja antakse relvaluba 
või keeldutakse relvaloa andmisest 90 päeva jooksul 
taotluse registreerimisest arvates. 

5. Relvaloa andmise või selle andmisest keeldumise 
otsustab Kaitseliidu ülem või malevapealik. 
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; 

6. kes on läbi teinud relvaseaduse §-s 351 ettenähtud 
tervisekontrolli ja kellel on kehtiv tervisetõend. 

7. Tegevliige, kes omab Kaitseliidu relvaluba, peab läbi 
tegema tervisekontrolli, kui tervisetõendi kehtivus on 
lõppenud või tervisetõendi väljaandmisest on 
möödunud üle viie aasta. 

8. Kaitseliidu relvaluba ei või väljastada tegevliikmele, 
kellele ei anta relvaseaduse kohaselt tsiviilkäibes 
oleva relva soetamisluba ja relvaluba. 

9. 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. 

10. Tervisekontroll tehakse ja tervisetõend väljastatakse 
Kaitseliidu kulul, kui Kaitseliit on tegevliikmele 
andnud sõjaväerelva tema elukohas hoidmiseks. 

11. Kaitseliidu relvaloa taotlemisel esitatakse 

struktuuriüksuse ülemale kirjalik taotlus vastaval 

vormil.  

12. Relvaluba ja tervisetõend kehtivad 5 aastat. 
13. Relvaloa saamise eelduseks on läbitud relvaeksam, 

milles kontrollitakse relvaloa taotleja teadmiseid ja 
oskuseid Kaitseliidu relva käitlemise ja kasutamise 
kohta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RelvS § 43 lg 2 
Kaitseliidu relvaloa võib anda 
tegevliikmele: 

 kes on läbi teinud 
Kaitseliidu relva 
käitlemise ja kasutamise 
koolituse; 

 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; 

 kellel puuduvad 
relvaseaduse sätestatud 
asjaolud, mis välistavad 
relva soetamisloa ja 
relvaloa andmise; 

 kes on läbi teinud 
relvaseaduse §-s 351 
ettenähtud tervisekontrolli 
ja kellel on kehtiv 
tervisetõend. 

 
RelvS § 43 lg 3 
Kaitseliidu relvaluba ei või 
väljastada tegevliikmele, kellele 
ei anta relvaseaduse kohaselt 
tsiviilkäibes oleva relva 
soetamisluba ja relvaluba. 
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14. Relvaeksam kehtib 1 aasta, kuid pole vaja uuesti 
sooritada, kui enne aja möödumist on tehtud taotlus 
relvaloa saamiseks. 

15. Loa väljastuse teiseks eelduseks on kontrollitud 
hoiutingimused relvale ja laskemoonale. 

16. Tegevliige peab sooritama relvaloa vahetamisel 

täiendava laskekatse. Täiendav laskekatse loetakse 

sooritatuks, kui viimase aasta jooksul on sooritatud 

lasketest 2 või lasketest 3. 

17. Relvaloa taotlemisel sõjarelvale peab olema ka 

relvaeksami laskekatse sooritatud sõjarelvast. 

18. Tegevliige, kes taotleb relvaluba spordialaga 

tegelemiseks (B-kategooria otstarve relvaloal), peab 

lisaks tõendama, et ta on vastava spordialaga 

tegeleva laskespordiklubi liige ja ta harjutab aktiivselt 

laskevõistlustel osalemiseks või osaleb 

laskevõistlustel, mida on tunnustanud 

laskespordiorganisatsioon või rahvusvaheline 

ametlikult tunnustatud laskespordiföderatsioon. B-

kategooria otstarvet ei anta sõjarelvale ja 

sõjaväerelvale, mida kasutatakse Kaitseliidu sõjaaja 

üksuses. 

19. Struktuuriüksuse ülem võib keelduda relvaloa 
väljastamisest kui see ei ole vajalik tegevliikme 
teenistuskohustuste täitmiseks, seda ka juhul kui on 
tegevliikmel on täidetud kõik nõuded relvaloa 
saamiseks 

20. Laskemoona saab soetada relvakandmisloale 
märgitud relva jaoks või relvasoetusloa alusel. Samuti 
saab teha Kaitseliidule taotluse olemasoleva 
laskemoona väljastamiseks. 

21. Ühele relvaloale saab kanda kuni 6 relva. 
22. Vajadusel väljastatakse mitu relvakandmisluba. 
23. Luba väljastatakse Kaitseliidu relva kandmiseks ja 

kasutamiseks. 
24. Tegevliikmele, kellel on Kaitseliidu relvaluba, võib 

Kaitseliidu ülem või malevapealik anda õiguse hoida 
oma elukohas Kaitseliidu relva ja laskemoona. 

25. Relvaloa taotlust menetletakse haldusmenetluse 
seaduse alusel 

ASENDUSKAART (KL RKK) 
 

Relva asenduskaart – relvastuse eest vastutava isiku 

poolt väljastatav kaart, mille alusel toimub kaarti 

omavale isikule struktuuriüksuse ülema 

käskkirjaga kinnitatud relvastuse väljastamine.  

Relvastuse väljastamisel paigutatakse relva asenduskaart 

relvakapis relva hoiukohale. 
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KAITSELIIDU RELVA KÄITLEMINE JA KASUTAMINE 

 Kaitseliidu relva võib anda käidelda ja kasutada 
tegevliikmele, kes on läbi teinud Kaitseliidu relva 

            käitlemise ja kasutamise koolituse (relvaõpe). 

 Kaitseliidu relva võib kasutada teenistuskohustuse 
täitmisel, kui Kaitseliidu relva kaasavõtmine on ette 

            nähtud teenistuskohustuse vormistamisel. 

 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. 

 Kaitseliidu relva ja laskemoona on keelatud üle anda 
alkoholijoobes või narkootilise või psühhotroopse aine 

            tarvitamise tunnustega isikule.  

 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. 

 Kaitseliidu relva käitlemise ja kasutamise koolituse 
nõuded kehtestab Kaitseliidu ülem. 

 Tegevliikmel on õigus Kaitseliidu relva, sealhulgas 
sõjarelva, 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. 

 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.  

 Tegevliikme relva käitlemise õiguse lõppemisel on isik 
kohustatud otsusest teadasaamisel viivitamata tooma 

            tema valduses oleva relva ja talle väljastatud  
laskemoona Kaitseliitu hoiule. 

 Tegevliikme relva käitlemise õiguse lõppemisel on 
relva omanikul õigus jätta relv tsiviilrelvana isiklikku 

            omandisse relvaseaduses sätestatud tingimustel. 

 Tegevliikme relva omanikuks ei ole Kaitseliit.  

 Kaitseliit ei vastuta tegevliikme relva kasutamise 
tagajärjel tekkinud kahju eest, kui kahju on 
tekkinud väljaspool teenistuskohustuse täitmist. 

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

 Kaitseliidu liige kannab isiklikku ja varalist 
vastutust temale Kaitseliidu poolt antud relva, 
tegevliikme relva, laskemoona ja muu talle antud 
vara eest. 
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 18-aastane või vanem Kaitseliidu liige võib Kaitseliidu 
ülema või malevapealiku kirjalikku taasesitamist 

            võimaldavas vormis antud nõusolekul ja relvaloa 
olemasolul kasutada teenistuskohustuse täitmise ajal 
temale kuuluvat teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse 
kantud tulirelva. Kaitseliidul on õigus väljastada 

            teenistuskohustuse täitmisel kasutatava relva jaoks 
laskemoona. Nõusolekut ei või anda teenistus- ja 

            tsiviilrelvade registrisse kantud tulirelva kasutamiseks 
koosolekul, meeleavaldusel, piketil, pidustusel ja muul 
avalikul üritusel. 

VÕÕRANDAMINE 

 Sundvõõrandamise all mõistetakse käesolevas 
seaduses relva ja laskemoona võtmist riigi omandisse 
seaduses ettenähtud juhtudel. 

 Relv ja laskemoon sundvõõrandatakse õiglase ja 
kohese hüvitise eest. Hüvitis makstakse 
sundvõõrandamisele kuuluva relva või laskemoona 
omanikule, valdajale või pärijale. 

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

 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. 

 
 

 

RELV KL’ist PPA’sse 
 

 Tegevliikmel on õigus oma relv võõrandada ainult 
teisele tegevliikmele või Kaitseliidule (KaLS § 48 lg 1).  

 Kui tegevliige soovib müüa oma relva KL välja, siis ta 
peab kandma relva kõigepealt teenitus- ja 
tsiviilrelvade registris enda nimele ning seejärel võib ta 
relva müüa edasi PPA relva soetamise luba omavale 
isikule. 

 

 Tegevliige esitab KaLS § 49 lg 1 alusel taotluse 
malevapealikule, millega ta avaldab soovi, et tema 
relvakäitlemise õigus konkreetse tegevliikme relva 
suhtes lõppeks. 

 KaLS § 49 lg 3 kohaselt on relva omanikul tegevliikme 
relva käitlemise õiguse lõppemisel õigus jätta relv 
tsiviilrelvana isiklikku omandisse relvaseaduses 
sätestatud tingimustel. 

 Tegevliige küsib Kaitseliidu seaduse alusel soetatud 
tulirelva teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse 
kandmise taotlemiseks RelvS § 33 lg 41 alusel 
Kaitseliidu kirjaliku kinnituse relva omaniku kohta ja 
selle kohta, et relva andmed kustutatakse KL 
relvaregistrist (sh sõjaväerelvade registrist) pärast 
relva kandmist teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse. 
See ei ole võõrandamise luba vaid kinnitus 
tegevliikme relva omaniku kohta. 

 Tegevliige esitab PPA-le taotluse relva kandmiseks 
teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse, st PPA 
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teeninduses esitab relvaloa taotluse märkega 
„Kaitseliidu registris oleva relva tsiviilrelvade 
registrisse registreerimine“ koos eelnevas punktis 
nimetatud Kaitseliidu kinnitusega. 

 KaLS § 49 lg 4 kohaselt kustutatakse tegevliikme 
relva käitlemise õiguse lõppemisel ja pärast relva 
kandmist teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse isiklikku 
omandisse jäetud tegevliikme relv KL relvaregistrist. 

 KaLS § 49 lg 6 kohaselt teavitab Kaitseliit Politsei- ja 
Piirivalveametit tsiviilrelvana isiklikku omandisse 
jäetud relva kustutamisest KL relvaregistrist.  

 RelvS § 33 lg 42 - relva teenistus- ja tsiviilrelvade 
registrisse kandmisest teavitab politseiasutus 
Kaitseliitu kirjalikult. Teatis saadetakse harilikult 
tegevliikmele kirjaliku kinnituse väljastanud malevale. 

 

RELV PPA’st KL’i 
Kui Kaitseliidu tegevliige tahab üle tuua isiklikku relva PPA 
registrist KL registrisse siis on tegevus alljärgnev: 

 1.KL tegevliige esitab malevale taotluse Kaitseliidu 
seaduse § 46 lg 1 alusel isikliku relva kandmiseks 
Kaitseliidu relvaregistrisse. Eesmärk on relvaga 
Kaitseliidu ülesannete täitmine. 

 Malev väljastab tegevliikmele digitaalallkirjastatud 
nõusoleku  relva üle toomiseks PPA registrist ning 
kandmiseks Kaitseliidu relvaregistrisse. Tegevliikmele 
relva soetamise luba ei väljastata, kuna tegu on juba 
isikule kuuluva relvaga. 

 Tegevliige esitab PPA-le relva võõrandamise taotluse 
(milles märgib põhjuseks KL registrisse üle viimise), 
mille järel PPA väljastab isikule võõrandamise loa.  

 Võõrandamise loa alusel on isikul õigus anda relv üle 
KL maleva töötajale või tegevväelasele ning relv on 
malevas hoiul kuni tegevliikmele KL relvaloa 
väljastamiseni.  

 

MALEVA VAHETAMINE / ÜKSUSE VAHETAMINE 
 

 Üksuse vahetamisel vahetatakse ka struktuuris olevad 
relvad. Ehk siis tagastada tuleb need relvad, mis olid 
antud teatud ametikoha täitmiseks ja väljastatakse 
uuest struktuurist uued relvad. 

 Maleva vahetamisel tuleb tagastada kõik malevast 
saadud relvad, laskemoon ja tarvikud. Erandiks on 
relvakapp, mis antakse teise malevasse üle 
saatelehega. Uues malevas saate oma üksusest uued 
relvad, laskemoona ja vahendid. 
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RELVA JA LASKEMOON KANDMINE (RelvS): 

 Relva ja laskemoona tuleb kanda avalikus kohas 
varjatult ning viisil, mis välistab nende kadumise või 
sattumise teise isiku valdusse, samuti juhusliku kahju 
tekitamise.  

 Kantava tulirelva, välja arvatud revolvri padrunipesas 
ei tohi olla padrunit. 

 Relva ja laskemoona on keelatud kanda 
joobeseisundis; 

 Relva ja laskemoona on keelatud kanda koosolekul, 
meeleavaldusel, piketil, pidustusel ja teistel avalikel 
üritustel, välja arvatud nimetatud avalikel üritustel 
teenistus- või tööülesannet täitval isikul. 

 Relva ja laskemoona saatmine posti teel on keelatud 

 Laskemoona saamiseks KL’ist laskeharjutustele on 
vaja esitada laskemoona taotlus (LISA 3 Relvastuse, 
lahingumoona ja imitatsiooni väljastamise ja 
mahakandmise taotlus) maleva kodulehelt. 

 Relvad, laskemoon ja vahendid väljastatakse ja 
võetakse tagasi relvaruumi ainult relvaruumi 
väljastamisraamatuga. 

 

 

KL RELVA, LASKEMOONA, ERIVAHENDI, 
ENESKAITSEVAHENDI ELUKOHAS HOIDMISE 
TINGIMUSED  
 
Relvad ja laskemoon lubatakse kodusele hoiule tähtajatult. 
 

 KL relva ja laskemoona elukohas hoidmise tingimuste 
vastavuse kontrolli teostab KL struktuuriüksuse ülema 
poolt määratud isik. 

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

 Relva ja laskemoona tuleb hoida hoiukohas 
tingimustes, mis tagavad nende säilimise ja ohutuse 
ümbrusele ning välistavad neile kõrvalise isiku 
juurdepääsu. 

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

 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 sätestatud tingimustele. Kaitseliidu 
relva hoitakse tühjaks laetuna. 

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

 Kokku rohkem kui kaheksat Kaitseliidu relva ja muud 
relva peab hoidma spetsiaalselt kohandatud ruumis 
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(edaspidi relvahoidla) või relvakapis üheksa või 
enama tulirelva hoidmiseks. 

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

 Relvakapp peab olema valmistatud vähemalt 3 mm 
terasplekist ja sellel peab olema vähemalt üks tugev 
siselukk.  

 Relvakapp peab olema kinnitatud jäigalt kandva seina, 
põranda või lae külge. 

 Hoiutingimuste kontrollijal on õigus kontrolli käigus 
hoiukohast ja –tingimustest pilte teha. 

RELVA JA LASKEMOONA HOIDMINE (KL RKK) 

 Relva ja laskemoona võib hoida elukohas isik, 
kellel on relvaluba. 

 Relva ja laskemoona tuleb hoida hoiukohas 
tingimustes, mis tagavad nende säilimise ja 
ohutuse ümbrusele ning välistavad neile kõrvalise 
isiku juurdepääsu. 

 Kaitseliitlane hoiab tema valduses olevaid tulirelvi 
oma elukohas raudkapis (relvakapis) tühjaks 
laetuna. Relvakapp peab olema valmistatud 
vähemalt 3 mm terasplekist ja sellel peab olema 
vähemalt üks tugev siselukk. Relvakapp peab 
olema kinnitatud jäigalt kandva seina, põranda 
või lae külge. 

 Füüsiline isik peab hoidma relva hoiukohas, mis 
asub isiku elukohas. 

Tegevliige võib hoida laskemoona elukohas hoiuõiguse 

andmisel järgmistes kogustes: 

 kuni ühte lahingukomplekti sõjaväerelva kohta; 

 kuni 200 padrunit Kaitseliidu relva kohta (sh 

tegevliikme relva kohta) millele ei ole kehtestatud 

lahingukomplekti suurust ja mida ei kasutata 

Kaitseliidu sõjaaja üksuses; 

 kuni 5000 padrunit Kaitseliidu sporditulirelva 

kohta, mille otstarbeks relvaloal on märgitud B-

kategooria - sport. 

 Padruneid, püssirohtu ja sütikuid hoitakse 
relvakapis relvadest eraldi lukustatavas osas või 
relvahoidlas. 

 Relvakapp, lukustatav sahtel ega laegas ei ole 
nõutav ühe relva ja selle laskemoona puhul. Sel 
juhul tuleb relva ja selle laskemoona hoida 
hoiukohas, mis on kõrvalisele isikule raskesti 
avastatav ja kättesaadav. 

 Automaattulirelva hoitakse relvakapis. Relva 
lukku hoitakse relvast eraldi. 

 Relvakapi väljastab Kaitseliit oma liikmetele 
tasuta. 

 Relvastuse ja laskemoona hoiutingimuste 
kontrolli teostatakse vähemalt kord 5 aasta 
jooksul, mitte tihedamalt kui kord 2 aasta jooksul 
või kui kahtlustatakse hoiutingimuste rikkumist. 
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 Riigirelvade ja laskemoona elukohas hoidmiseks 
peab omama Kaitseliidu liikmekaarti, 
relvakandmiseluba ja riigi relvade ning 
laskemoona puhul olema sõlminud nende kohta 
vara tasuta kasutamise lepingu. 

 Kui viibitakse kodust eemal järjest kauem kui 6 
kuud, tuleb relvad tuua malevasse hoiule. 

 
Soetamisloa ja relvaloa andmist välistavate tervisehäirete 
loetelu 
(1) Soetamisloa ja relvaloa andmist välistavad järgmised 
psüühika- ja käitumishäired: 
1) kõik orgaanilised psüühikahäired (välja arvatud kerged 
mööduvad lühiajalised häired); 
2) psühhoaktiivsete (välja arvatud tubakas) ainete 
kasutamisest tingitud psüühika- või käitumishäired; 
3) alkoholi liigtarbimisest tingitud käitumishäired; 
4) skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired; 
5) neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired; 
6) täiskasvanu isiksus- ja käitumishäired; 
7) vaimne alaareng; 
8) pervasiivsed arenguhäired ja muud rasked lapseeas 
alanud käitumis- ja tundeeluhäired. 
(2) Soetamisloa ja relvaloa andmist välistavad järgmised 
füüsilised puuded: 
1) diploopia ehk kahelinägemine; 
2) nägemisteravus korrigeeritult on vähem kui 0,7 nägevas 
silmas; 
3) oluline defekt tsentraalses vaateväljas 30° ulatuses 
paremini nägevas silmas; 
4) ühe käe osaline või täielik puudumine; 
5) laskekäel pöidla või kolme või enama sõrme puudumine; 
6) ühe käe osaline või täielik halvatus; 
7) laskekäe tremor (rahu- või intensioonitremor); 
8) laskekäe koordinatsioonihäired; 
9) liigeste jäikus; 
10) Dupuytreni kontraktuur laskekäel. 
 
Tervisekontrolli teeb perearst, kaasates psühhiaatri ja 
vajadusel teised eriarstid. 
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RELVAEKSAM LÄBIVIIMINE (KL RKK): 

 Relvaeksami peavad sooritama kõik tegevliikmed, 

kes taotlevad KL’i relvaluba. 

 Relvaeksam koosneb teooriaeksamist ja seejärel 

laskekatsest, eelnevalt peab olema läbitud 

esmaabikoolitus. 

 Relvaloa vahetamisel peavad relvaeksami täies 

mahus uuesti sooritama tegevliikmed kes: 

 ei ole esitanud 90 päeva enne relvaloa 

kehtivuse lõppemist nõuetekohast taotluse 

kehtiva relvaloa vahetamiseks; 

 kelle relvaluba on aegunud; 

 kelle relvaloa kehtivus on peatatud või 

kehtetuks tunnistatud. 

 

 

 Tegevliige peab sooritama relvaloa vahetamisel 

täiendava laskekatse vastavalt sellele millisele 

relvaliigile relvaluba taotletakse. Täiendav 

laskekatse loetakse sooritatuks kui on sooritatud 

lasketest nr 2 või nr 3.  

 Relvaeksamit ei pea sooritama tegevväelane. 

 Kaitseliidu relvaeksam on kehtiv üks aasta, 

kaasaarvatud eelnenud relvaeksami korra alusel 

sooritatud eksam. Juhul kui tegevliige ei taotle 

ühe aasta jooksul alates relvaeksami 

sooritamisest relvaluba, peab eksami uuesti 

sooritama. 

 

Eksamikomisjon ja eksami vastuvõtmine 

 Relvaeksami läbiviimise koha ja aja määrab 

struktuuriüksuse ülem kirjaliku otsusega, valvurite 

erialakursuse läbiviimisel peastaabi ülem. 

 Relvaeksamil ei ole lubatud kasutada 

abivahendeid (seehulgas elektroonilisi vahendeid) 

ega kõrvaliste isikute abi. Kui eksamineeritav 

rikub eksamil kehtivat korda, eksam 

katkestatakse ning loetakse mittesooritatuks. 

 Relvaeksami alguses tutvustatakse eksami 

läbiviimise korda, lasketiirus lasketiiru 

sisekorraeeskirja ja ohutusnõudeid. 
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Relvaeksamile ilmumise nõuded 

 Relvaeksamile ilmunul peab olema kaasas 

Kaitseliidu liikmekaart (välja arvatud valvurite 

eriala kursusel, kui malev ei ole veel väljastanud 

tegevliikmele liikmekaarti). 

 Relvaeksamile ilmunu peab olema läbinud 

relvaõppe relvale, millega viiakse läbi 

relvaeksamit. Relvaõpe peab olema läbitud 

vastavalt Kaitseväe ja Kaitseliidu laskeväljaõppe 

eeskirjas ettenähtud korrale. 

 Relvaeksami sooritamisele peab ilmuma 

välivormis (välja arvatud juhul kui struktuuriüksus 

ei ole väljastanud tegevliikmele välivormi). 

 Laskekatsel lahingvarustuse kasutamise 

vajalikkuse otsustab eksamikomisjon. Kui 

tegevliikmele ei ole lahingvarustust ette nähtud 

või väljastatud, peab eksami komisjon tagama 

lahingvarustuse eksamiks harjutamiseks ja 

laskekatse sooritamiseks. 

 

Relvaeksami teooriaeksam 

 Teooriaeksamiks kasutatakse küsimusi 

valikvastustega. Igal eksami variandil on kümme 

valikvastustega küsimust, mille igale küsimusele 

on ainult üks õige vastus. 

 Teooriaeksamil kontrollitakse eksamineeritava 

teadmisi järgmistes valdkondades: 

 Kaitseliidu seaduse, relvaseaduse ja 

nende alusel kehtestatud õigusaktide 

tundmine, Kaitseliidu relva käitlemine ja 

kasutamine; 

 ohutusnõuete tundmine; 

 vastutus Kaitseliidu seaduse ja 

relvaseaduse ning nende alusel 

kehtestatud õigusaktides sätestatud 

nõuete rikkumise eest; 

 Teooriaeksami sooritamiseks on aega 30 minutit. 

Teooriaeksam loetakse sooritatuks, kui 

eksamineeritav on vastanud testi kümnest 

küsimusest õigesti vähemalt kaheksale 

küsimusele. Ettenähtud aja jooksul vastamata 

jäänud küsimused loetakse valesti vastatuks. 

 Teooriaeksami tulemusest teatatakse 

eksamineeritavale suuliselt kohe pärast vastuste 

kontrollimist ja see fikseeritakse 

eksamiprotokollis. 

 Eksamineeritavat, kes teooriaeksamit ei soorita, 

laskekatsele ei lubata. 
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Relvaeksami laskekatse 

 Relvaeksami laskekatse (sh täiendav laskekatse 

relvaloa vahetamisel) loetakse sooritatuks 

tegevliikmel, kes: 

 On viimase aasta jooksul sooritanud 

sama liiki relvale Kaitseväe 

laskeväljaõppe eeskirjas ettenähtud 

korras esmase laskeoskustaseme testi 

(nr 2) või lahinglaskeharjutuseks 

valmisoleku testi (nr 3). Kehtib testi 

protokolli alusel; 

 On viimase aasta jooksul sooritanud 

sama liiki relvale laskekatse Politsei- ja 

Piirivalveameti relvaeksamil või 

täiendava laskekatse relvaloa 

vahetamisel. Kehtib PPA laskekatse 

protokolli alusel (sh digitaalne). 

 On viimase aasta jooksul täitnud sama 

liiki relvale Kaitseliidu kütiklassi normi. 

Kehtib kütiklassi andmise käskkirja, 

diplomi või võistlusprotokolli alusel. 

 Omab relvaloa taotlemisel kehtivat 

laskeinstruktori litsentsi. Kehtib litsentsi 

ettenäitamisel. 

 On aktiivne laskespordiklubi liige ja on 

osalenud viimase aasta jooksul 

laskevõistlusel. Kehtib võistlusprotokolli 

ettenäitamisel, mis on allkirjastatud 

laskespordiklubi juhatuse liikme poolt või 

avalikust allikast kättesaadava 

võistlusprotokolli viitena. 

 

Laskekatse toimub kahes osas relvaliigile 

(relvaliikidele), millele relvaluba taotletakse: 

 

 Esimeses osas kontrollitakse eksamineeritava 

oskusi relva ohutul käsitsemisel. Hindamise 

aluseks on ohutu relvakäsitsemise testi 

kriteeriumid vastavalt Kaitseväe ja Kaitseliidu 

laskeväljaõppe eeskirjale (test nr 1).  

 Teine osa on laskmine relvaliigist, mida 

eksamineeritav soovib soetada või mille 

kandmise luba ta taotleb. Kui eksamineeritav ei 

käsitse esimeses või teises osas relva õigesti, 

teeb seda ebakindlalt või rikub ohutusnõudeid, 

laskekatse lõpetatakse ja loetakse 

mittesooritatuks. 

 Laskekatse esimest ja teist osa võib sooritada 

kahes moodulis, kuid ajaline vahe ei või olla 

suurem kui 3 kuud. 
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Relvaeksami laskekatset viiakse läbi kolme liiki 

relvadele: 

 PÜSS – tulirelv, mille üldpikkus on üle 600 mm ja 

relvaraua (relvaraudade) pikkus üle 300 mm; 

 PÜSTOL – tulirelv, mille üldpikkus on kuni 600 

mm (kaasa arvatud) ja relvaraua pikkus kuni 300 

mm (kaasa arvatud) ning mille padrunid võivad 

padrunisalves paikneda ühes või mitmes reas; 

 REVOLVER – trumliga tulirelv, mille üldpikkus on 

kuni 600 mm (kaasa arvatud) ja relvaraua pikkus 

kuni 300 mm (kaasa arvatud) ning mille trummel 

on nii padrunisalveks kui ka padrunipesaks. 

 

Erinevat liiki relvade korral sooritatakse laskekatsed 

alljärgnevalt: 

 Püssist lastakse lamades asendis 100 meetri 

kauguselt elektroonilisse ringmärki või märklehte. 

Püstolist ja revolvrist lastakse püsti asendis 25ne 

meetri kauguselt elektroonilisse ringmärki või 

märklehte. Alla 63,5 millimeetri pikkuse 

relvarauaga relvast lastakse püsti asendis 10ne 

meetri kauguselt märklehte. Laskekatsel 

kasutatakse märklehte nr 4 (roheline ringidega 

rinnakuju) või ISSF püstoli 25/50m märklehte. 

 Laskekatsel kasutatakse maleva põhirelvastuses 

olevat automaatrelva ja püstolit. Laskekatsel 

tagab eksami läbiviija relvad, laskemoona, 

märklehed ning kuulmis- ja nägemiskaitsed 

 

 Igal laskekatsel on võimalik lasta kuni 9 (3x3) 
proovilasku ja 3 arvestuslikku lasku eksami 
sooritamiseks. Proovilasud ei ole kohustuslikud. 

 

 Laskekatse loetakse sooritatuks, kui kõik 3 

arvestuslikku lasku on tabanud  märklehe nr 4 

rinnakuju rohelist osa mis jääb äärmise 500 mm 

ringi sisse või ISSF püstoli 25/50m märklehe 

äärmise 500 mm ringi sisse. 
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Relvaeksami lõpetamine 

 Eksam loetakse sooritatuks, kui teooriaeksami ja 

laskekatse tulemus on positiivne. 

 Eksamitulemuse kohta vormistatakse protokoll, 

millele kirjutavad alla kõik eksami vastu võtnud 

komisjoni liikmed. Protokolli alusel kinnitab 

maleva pealik käskkirjaga eksamite tulemused ja 

tehakse teatavaks tegevliikmetele. Peastaabi 

eksamikomisjoni protokolli kinnitab peastaabi 

ülem. 

 Eksami käigus tekkinud vaidlustused lahendab 

eksamikomisjoni esimees. 

 Teooriaeksami või laskekatse tulemusega 
mittenõustumisel võib esitada Kaitseliidule vaide 
haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 
päeva jooksul tulemuse teadasaamisest arvates. 
Vaideotsusega mittenõustumisel võib esitada 
halduskohtule kaebuse. 

 

RELVASTUSE JA LASEKMOONA KONTROLL 

 Riigirelvadele teostatakse visuaalne kontroll 1x 
aastas novembris-detsembris. 

 Isiklike relvade kontroll teostatakse vähemalt kord 
5 aasta jooksul. 

 

 
HÄDAKAITSE JA HÄDASEISUND (KarS) 

Hädakaitse: 

 tegu ei ole õigusvastane kui isik tõrjub vahetut või 
vahetult eesseisvat õigusvastast rünnet enda või teise 
isiku õigushüvedele, kahjustades ründaja 
õigushüvesid, ületamata seejuures hädakaitse piiri. 

 isik ületab hädakaitse piiri, kui ta kavatsetult või 
otsese tahtlusega teostab hädakaitset vahenditega, 
mis ilmselt ei vasta ründe ohtlikkusele, samuti kui ta 
ründajale kavatsetult või otsese tahtlusega ilmselt 
liigset kahju tekitab. 

 võimalus vältida rünnet või pöörduda abi saamiseks 
teise isiku poole ei välista õigust hädakaitsele. 

 
Hädaseisund: 
Tegu ei ole õigusvastane, kui isik paneb selle  
toime, et kõrvaldada vahetut või vahetult eesseisvat ohtu 
enda või teise isiku õigushüvedele, tema valitud vahend on 
ohu kõrvaldamiseks vajalik ning kaitstav huvi on 
kahjustatavast huvist ilmselt olulisem. Huvide kaalumisel 
arvestatakse eriti õigushüvede olulisust, õigushüve 
ähvardanud ohu suurust ning teo ohtlikkust. 
 
tegevus, millel on küll õigusrikkumise tunnused, kuid mis 
pandi toime ohu kõrvaldamiseks, mis ähvardas hädasolijat või 
teist isikut või nende õigusi või ettevõtte, asutuse, 
organisatsiooni igusi või riigiõigus hüvesid, ei ole 
õigusrikkumine, kui seda ohtu antud asjaoludel ei saanud 
kõrvaldada muude vahenditega ja kui põhjustatud kahju on 
ärahoitud kahjust väiksem. 
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RELVALOA TERVISETÕEND: 
 

 Soetamisloa ja relvaloa taotleja peab läbima 
tervisekontrolli, mille eesmärk on teha kindlaks tal 
seaduse § 36 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud 
tervisehäirete puudumise. 

 Tervisekontrolli peab läbima kõige varem kolm kuud 
enne soetamisloa taotlemist või enne relvaloa 

            taotlemist juhul, kui eelnevalt ei tule soetamisluba 
taotleda. 

 Tervisekontrolli korraldab ja tervisetõendi väljastab 
perearst, kaasates eriarste. 

 Tervisetõend kehtib kuni viis aastat. 

 Tervisekontroll tehakse soetamisloa ja relvaloa 
taotleja kulul va juhul kui võetakse kodusele hoiule 
sõjarelv. Sellisel juhul hüvitab KL kulud esitatud 
ARVETE põhjal. 

 

 

MEDITSIIN 
Pead läbistanud kuulihaava korral? 

 sulge haav sideme või käepärase riideesemega - ära 
avalda liigset survet koljuluudele  

 taga kannatanule asend, kus pea on koos ülakehaga 
veidi kõrgemal 

 teadvuseta kannatanu aseta stabiilsesse külili 
asendisse ja kata  soojalt 

Mida teha suure verekaotusega teadvusel kannatanuga 
pärast verejooksu sulgemist? 

 aseta kannatanu lamama ja tõsta võimalusel 
kannatanu jalad ja käed kõrgemale, kata kannatanu 
soojalt ja kutsu koheselt abi (112) 

Silmavigastuse puhul? 

 aseta vigastada saanud silmale side ja transportige 
kannatanu kiiresti raviasutusse 

Kannatanu seisundi esmaseks hindamiseks? 

 kontrolli kas kannatanu on teadvusel ja hingab 

Esmaabi laskevigastuse korral kõhtu? 

 peata väline verejooks, lase teadvusel kannatanul 
valida talle sobiv asend, kutsu abi (112) 

Mis võib põhjustada šokki? 

 sisemine verejooks 

 südamelihase infarkt 

 suur ülitundlikkus herilase nõelamise suhtes 
Täiskasvanu elustamisel tehakse vaheldumisi? 

 30 rindekere kompressiooni  ja 2 suust suhu 
hingatamist   

Kui kannatanu on teadvuseta ja ei hinga?  

 vabasta koheselt hingamisteed, kui hingamine ei 
taastu, alusta koheselt elustamisega 

Missuguse asendi annad kannatanule, kes on teadvusel, 
šokitunnustega (näost väga kahvatu, nahk on katsudes külm 
ja higine) ning tal on raske hingata? 

 asetan kannatanu selili lamama ja tõstan jalad 
kõrgemale  

Teadvusel kannatanul kinnise sääreluu murru korral? 

 lahasta ettevaatlikult jalg polsterdatud lahasega ja 
seejärel kutsu abi (112) 
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Põletuse korral? 

 seo haav koheselt steriilse sidemega vältimaks 
põletiku teket 

 pihusta põletusele põletusgeeli ja anna valuvaigistit 
vältimaks valušokki  

 jahuta koheselt põletust jaheda veega/ märgade 
mähistega  

Rindkere läbiva laskevigastuse korral?  

 kata puhta sidemega ainult sisenemisava, kutsu abi 
(112) 

Keskmise ja raske allajahtumise korral (esineb 
teadvusehäire)? 

 kata kannatanu soojalt, teda võimalikult vähe 
liigutades 

Mürgistusega teadvushäirega kannatanule antav esmaabi? 

 taga stabiilne külili asend ning järelevalve, kutsu abi 
(112) 

Lokaalse külmakahjustuse  puhul? 

 ülessoojendamiseks tuleb kasutada leige ja/või kuuma 
vee vanne 

Mida teha suure verekaotusega teadvusetu kannatanuga 
pärast verejooksu sulgemist?  

 pane kannatanu stabiilsesse külili asendisse ja kutsu 
abi (112) 

Luumurrud jaotatakse? 

 Kinnised ja lahtised 
Jäseme laskehaavaga tuleb alati kahtlustada luumurdu? 

 Õige 

Esmane tegevus massiivse verejooksu korral kaela 
piirkonnas? 

 Avaldan käega otsest survet haavale 
Haava puudutatakse paljaste kätega ainult siis kui… 

 see on vältimatult vajalik massiivse verejooksu 
sulgemiseks 
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RELVASTUSE KÄITLEMISE VASTUTUS (KL RKK):   

 Relvastuse käitlemise eest vastutab struktuuriüksuse 

ülem. 

 Kõigi vahejuhtumite kohta relvastuse käitlemisel (nt 

relva purunemine) võetakse asjaosalistelt 

seletuskirjad, kus on üksikasjalikult kirjas, mis, millal, 

kus ja kuidas toimus. Seletuskirjad registreeritakse. 

 Kõigi vahejuhtumite kohta relvastuse käitlemisel, kui ei 

ole teada süüteo toimepanemise tehisolud, 

algatatakse distsiplinaarjuurdlus, mille käigus 

selgitatakse välja kõik vahejuhtumiga seotud asjaolud. 

Distsiplinaarjuurdluse läbiviija määrab 

struktuuriüksuse ülem oma käskkirjaga. 

 Kahju tekitaja on kohustatud hüvitama süüliselt 

tekitatud kahju õigusaktides sätestatud korras. 

 Kaitseliidu liige kannab isiklikku ja varalist vastutust 

temale Kaitseliidu poolt antud relva, tegevliikme relva, 

laskemoona ja muu talle antud vara eest.  

 Tahtlikult tekitatud kahju korral vastutab Kaitseliidu 

liige tekkinud kahju eest täies ulatuses ning on 

kohustatud kahju hüvitama või asendama samaväärse 

varaga. 

 Hooletuse tõttu tekkinud kahju korral vastutab 
Kaitseliidu liige tekkinud kahju eest ulatuses, mille 
määramisel arvestatakse Kaitseliidu liikme 
teenistuskohustusi, süü astet, talle antud juhiseid, 
Kaitseliidu liikme haridust, liikmeks oleku aega, senist 
käitumist, teadmisi ja oskusi, samuti Kaitseliidu 
võimalusi kahju vältida. 
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KARISTUSED 
Tulirelva ja laskemoonaga seotud süüteod 

 (KarS § 418) Tulirelva, selle olulise osa või 
laskemoona ebaseadusliku käitlemise eest - 
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase 
vangistusega. 

 teo objektiks on olnud tulirelvad, nende olulised osad 
või laskemoon suures koguses või tegu on toime 
pandud grupi või kuritegeliku ühenduse poolt, - 
karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase 
vangistusega. 

 (§ 418 2) Sõjarelva, selle olulise osa või sõjalise 
otstarbega laskemoona ebaseadusliku valmistamise, 
omandamise, hoidmise, üleandmise, võõrandamise 
või muu ebaseadusliku käitlemise, sealhulgas 
laskekõlbmatuks muudetud sõjarelva laskekõlblikuks 
muutmise eest – karistatakse kahe- kuni 
kümneaastase vangistusega. 

 (§ 419) Tulirelva lohaka hoidmise eest, kui see on 
kaasa toonud teisele inimesele tervisekahjustuse 
tekitamise või kui selle relvaga on toime pandud 
kuritegu, - karistatakse rahalise karistuse või kuni 
kolmeaastase vangistusega. 

 (§ 420) Tulirelva helisummuti, laser- või öösihiku 
ebaseadusliku käitlemise eest - karistatakse rahalise 
karistuse või kuni üheaastase vangistusega. 

 

RELVADE VÄRVIMINE ON LUBATUD 
KOOSKÕLASTATULT MALEVA RELVURIGA JÄRGIDES 
ETTEANTUD JUHISEID JA KASUTATADES LUBATUD 
VÄRVE.  
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KAITSEVÄE JA KAITSELIIDU VÄLJAÕPPE OHUTUSEESKIRJAD 

RELVADE JA LASKEMOONA KÄSITSEMISE ÜLDINE OHUTUSEESKIRI 

ÜLDNÕUDED 
 

 Ohutuseeskirja ja vastavate relvade ohutuseeskirju peab õpetama kõikidele väljaõppes osalejatele, 
kes käsitsevad vastavaid relvi, laskemoona ja lahingumoona. 

 Relvi, laskemoona ja lahingumoona on keelatud eelneva väljaõppeta iseseisvalt käsitseda, 
sealhulgas peab õpetama tegevust nende tõrke korral. 

 Saanud käsu käsitseda relva ja/või laskemoona mida pole eelnevalt õpetatud, on käsu saaja 
kohustatud sellest ette kandma käsu andjale. 

 Laskmine on keelatud, kui laskjaid pole instrueeritud, kuidas peab tegutsema relva ja laskemoona 
tõrke korral. 

 Tõrke korral peab tegutsema konkreetse relva ja laskemoona käsitsemise juhendi või 
ohutuseeskirjade järgi.  
 

ON KEELATUD: 

 omada relvi ja laskemoona  ilma vastava loata; 

 on jätta relva, laskemoona ja lahingumoona järelevalveta – nende leidmisel teavita ülemat; 

 suunata relva kellegi või millegi poole, mida ei soovita mõjutada; 

 väljastada ja kasutada tehniliselt mittekorras relva, laskemoona ja lahingumoona; 

 muuta relva, laskemoona ja lahingumoona konstruktsiooni; 

 vahetada omavahel relvade osi; 

 paigutada relva, laskemoona ja lahingumoona isikkoosseisu käigurajale – transpordivahendis 
kinnita relv hoidjasse või hoia seda kindlalt käes; 

 kasutada relva kaliibrile mittevastavat laskemoona; 

 säilitada laskemoona ohtlikke osi. 
 
KÄSITSEMISEL PEAB: 

 hoidma relva kästud astmes ning laadima üksnes käsu peale; 

 tegema relva ohutuskontrolli enne hoiukohast kasutusele võtmist; 

 kasutama relva nagu see oleks laskemoonaga laetud; 

 hoidma relva kaitseriivistatuna (olemasolul) kui sellega ei sihita; 

 hoidma relva, laskemoona ja lahingumoona heaperemehelikult ning tagama, et need ei saaks 
kahjustada; 

 hoiustama relvahoidlas, relvapüramiidis või valve alla andes „TÜHJAKS LAETUD“ relva. 
 
LASKEHARJUTUSE OHUTUS: 

Ohtliku olukorra tekkimisel laskeharjutuse ajal peab isikkoosseis peatama tegevuse käsklusega 
„STOP“ ja seda kuuldes kõvahäälselt kordama kui: 
1) tekib või on tekkinud ohtlik viga (nt relva või laskemoona ohtlik käsitsemisviga); 
2) ohualal märgatakse liikumist, mis ei seostu laskeharjutusega; 
3) puhkeb tulekahju; 
4) katkeb ohutusside ( sh tõkestusmeeskonna või püsikindlustatud punkri meeskonnaga); 
5) on juhtunud õnnetus. 
 
Pärast käsklust „STOP“ peab isikkoosseis suunama relvad ohutusse suunda ja 
kaitseriivistama (olemasolul). Tegevuse jätkamiseks annab loa läbiviija. 
 

 Laskmistel ja väliharjutustel peab igal kaitseväelasel olema  välivormi vasakpoolses käisetaskus  
meditsiiniline sidemepakk.  

 

 Relva peab alati käsitsema nii, nagu see oleks lahingupadrunitega laetud. 
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LAHINGU- JA TREENINGMOON: 

 Keelatud on kasutada tõrke andnud või muul viisil kahjustunud lahingu- ja treeningmoona ning see 

tuleb tagastada väljaõppe läbiviijale. Lahingu- ja treeningmoon hävitatakse vastava ettevalmistuse 

saanud isiku poolt.  

 Lahingu- ja treeningmoona väljastamisel/saamisel tuleb kontrollida, et see on puhas, ilma 

muljumisjälgedeta, korrodeerumistunnusteta ja muude nähtavate defektideta ning vastab ettenähtud 

otstarbele (paukpadrunite seas pole laskemoona, lõhkepaketid on õige viiteajaga jne). 

 Lahingu- ja treeningmoona peab tagastama pärast väljaõppeüritust väljaõppe läbiviijale, ka siis kui 

selleks eraldi käsku ei anta. 

 Lahingu- ja treeningmoona peab hoiustama kuivas, kütteseadmetest vähemalt 1 m ja lahtisest tulest 

vähemalt 10 m kaugusel. 

 Lahingu- ja treeningmoona käitlemisel peab järgima vastavasse ohuklassi ja sobivusrühma 

kuuluvate ainete ja materjalide kohta kehtestatud ohutusnõuedeid.  

PAUKPADRUNID (treeningmoon) 

 Paukpadruneid kasutatakse relvast tulistamise imiteerimiseks ja õpetamiseks. 

 Paukpadrunitega on keelatud lasta inimese suunas, kes on lähemal kui 30 meetrit. 

 Paukpadrunitega laskmiseks peab kasutama paukpadrunitega laskmise otsik mis: 

a) vastab relva tüübile; 

b) vastab kasutatava paukpadruni tüübile; 

c) on tehniliselt korras ja kinnitatud kindlalt relva rauasuudme külge. 

 Enne laskemoonaga laskmist peab paukpadrunite laskmise otsiku eemaldama. 

RELVADE KASUTAMISVALMIDUSE ASTMED: 
1) „TÜHJAKS LAETUD“ - relv on tühjaks laetud kui relva rauas või padrunipesas pole laskemoona, 
liikuvad osad on eesmises asendis ning laskemoon (salves/lindis) on eraldatud relvast; 
 2) „OHUTU“ – relv on ohutu kui relva rauas või padrunipesas pole laskemoona, liikuvad osad eesmises 
asendis ning laskemoon (salves/lindis) on relva küljes; 
3) „LAETUD“ – relv on laetud, kui pääste ja/või löögimehhanismid on vinnastatud, laskemoon on 
padrunipesas või relvarauas ning laskemoon (salves/lindis) on relva küljes; 
4) „TÕRGE“ – laetud relva pääste- või löögimehhanismi vabastamisele ei järgne lasku. Tõrked jagunevad 
laskemoona või relva tõrgeteks. 
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Pööra tagumine sihik asendisse „2“ ja soorita proovilasud (soovitav 5 lasku) distantsile 30 m. AK-4 ja G3 lasevad 
täpselt samasse kohta 30 m ja 200 m peale kasutades NATO laskemoona 7,62x51mm. Peale proovilaskude 
sooritamist arvuta tabamuste järgi tabamuste keskmine. 
Vii sisse parandused relva sihikul ja soorita uued proovilasud (soovitav 5 lasku). 

 
Sihiku positsiooni ja kõrguse seadmine automaadile AK-4 ja G3 

KAUGUS 25 m 100 m 200 m 300 m 400 m 

¼ PÖÖRET VÕRDUB 1 cm 3,5 cm 7 cm 10 cm 15 cm 

1 TERVE RINGI 
PÖÖRATES  

4 cm 14 cm 28 cm 40 cm 60 cm 

 
 
 

 
 
 
Tagumise sihiku reguleerimine vasakule-paremale 

 
Vabasta stopper kruvi sihiku peal. Pööra sihiku reguleerimise kruvi ¼ pööret päripäeva, et teha parandus vasakule. 
Pööra sihiku reguleerimise kruvi ¼ pööret vastupäeva, et teha parandus paremale. 

 
 
 
 
 
 
Tagumise sihiku kõrguse reguleerimine 

 
Aseta kõrguse reguleerimise võti 
tagumisse sihikusse niimoodi, et võtmel 

olevad splindid (kõrvad) oleksid korralikult sihiku sälkudes. Nüüd aseta 
kruvikeeraja kõrguse reguleerimise võtme sisse ja hoia kõrguse reguleerimise võti 
ning kruvikeeraja paigal. Sihik vabaneb, ning on võimalik keerata vabalt ümber 
oma telje. Pöörates ¼ pööret päripäeva saab teha paranduse alla suunda ja pöörates ¼ pööret vastupäeva saab teha 
paranduse üles suunda. 
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