
Lisa nr. 1 Kaitseliidu ülema 
07.03.2001.a. käskkirjaga nr. 38 kinnitatud 

“Kaitseliidu relvade käitlemise korra” juurde 

Maleva pealikule 

TAOTLUS 
Nimi:   ______________________________________________________________ 

Isikukood:  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Elukoht:  ______________________________________________________________ 

Allüksus:  ______________________________________________________________ 

Liikmestaatus: ___________ ___________________________________________________ 

Liikmekaardi nr.: __ __ __ __ __ __ 

KL astumise aeg: ___________ ___________________________________________________ 

Toimingu või tehingu liiki iseloomustavad andmed ______________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Isiku andmed, kellega toiming kavatsetakse teostada _____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Andmed relva või laskemoona kohta __________________________________________________ 
 (liik, mudel, kaliiber, tootja) 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Relva(de), relvaosade või laskemoona kogus ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Relva number(id) või relvaosade numbrid ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Andmed toimingus kasutatavate täiendavate osade või materjalide päritolu kohta _______________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Taotleja allkiri: __________________________   “____”______________ 201_.a. 

 

Kinnitan: 

Vahetu pealik:  __________________________________ “____”______________ 201_.a. 

Allüksuse pealik: __________________________________ “____”______________ 201_.a. 

Kantselei:  __________________________________ “____”______________ 201_.a. 

Vaneminstruktor: ___________ _______________________ “____”______________ 201_.a. 

Maleva pealik:  __________________________________ “____”______________ 201_.a. 



Lisa nr. 1 Kaitseliidu ülema 
07.03.2001.a. käskkirjaga nr. 38 kinnitatud 

“Kaitseliidu relvade käitlemise korra” juurde 

Relvaostuloa taotluse täitmise tingimused 
1. Isikliku relva ostuloa taotleja peab olema Kaitseliitu vastuvõetud liige vähemalt 12 kuud. 

2. Isikliku relva ostuluba taotleval kaitseliitlasel peavad olema endale muretsetud laiguline suvine 

välivorm, saapad, vöörihm, peakate ja esmased tarbed õppustel käimiseks (ei kehti toetajaliikme 

kohta). 

3. Ostuloa taotleja täidab käesoleva taotluse blanketi. Taotlusel märgitakse ettenähtud kohtades ära 

enda isiku- ja kontaktandmed, relva mark, ostusoovi põhjendus ning kinnitatakse esitatud 

andmed allkirja ja kuupäevaga. 

4. Taotlus kinnitatakse järgmises järjekorras: 

a) Vahetu pealik kontrollib, et oleks olemas nõuetekohased relvahoiutingimused ja et taotleja 

on olnud aktiivne kaitseliitlane. Oma allkirjaga ta vastutab ülalnimetatud tingimuste 

täitmiste eest. 

b) Allüksuse pealik kontrollib, et taotleja oleks täitnud ülalmainitud nõuded, puuduvad 

võlgnevused allüksuses. Oma allkirjaga ta vastutab ülalnimetatud tingimuste täitmise eest. 

c) Kantseleis kontrollitakse, et taotleja teenistustoimik oleks komplektne: 

i) sooviavaldus on korrektselt täidetud, 

ii) on olemas 3. soovitaja allkirjad sooviavalduse lehel, nende kirjalikud soovitused, 

iii) on olemas elulookirjeldus, mis vastab nõutud tingimustele, 

iv) on olemas koopia passist (pildi ja isikuandmete lehekülgedest), 

v) on olemas psühhiaatri kirjalik tõend hälvete puudumiste kohta, 

vi) isiklik kaart on varustatud värskete ja korrektsete andmetega, 

vii) vanne on antud 

Taotleja peab olema atesteeritud maleva relvaloa atesteerimiskomisjoni ees. 

Kontrollija oma allkirjaga kinnitab ülalnimetatud tingimuste täitmist. 

d) Vaneminstruktor kontrollib: 

i) eelpool märgitud nõuete täitmist, 

ii) politseikontrolli vastuse olemasolu, et taotleja ei ole sooritanud isikuvastaseid, 

varavastaseid ega tahtlikke kuritegusid, 

iii) taotleja osavõttu maleva õppetööst ja kinnitab seda oma allkirjaga, 

iv) toetajaliikme poolt omale võetud kohustuste täitmist. 

v) malevapealik kinnitab taotluse 

5. Taotlus loetakse rahuldatuks, kui seal on kõikide osapoolte allkirjad. 

6. Kui keegi allkirjaõiguslikest ei pea otstarbekaks kinnitada taotlust, siis toimetab ta taotluse 

maleva staabi kantseleisse. 

Ka täidetud ja rahuldatud taotlus toimetatakse maleva staabi kantseleisse. 
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