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Avaldatavate andmete üldkirjeldus 

Avaandmete (open data) all mõistetakse masinloetavas formaadis andmeid, mida võivad kõik vabalt ja 

avalikult kasutada. 

Relvaregistrist avaldatavad andmekomplektid: 

 tüübikinnituse saanud relvamudeli andmed ja nende modifikatsioonid 
 tüübikinnituse saanud padrunimudelite andmed ja nende modifikatsioonid 

Avaldatavate andmete allikas on teenistus- ja tsiviilrelvade register (edaspidi register), mille eesmärk on 

koguda ja säilitada teavet Eestisse saabunud ning Eestis asuvate tsiviilkäibes lubatud teenistus- ja 

tsiviilrelvade, relva- ja padrunikollektsioonide, laskekõlbmatute relvade ning nende omanike ja valdajate 

kohta, samuti tüübikinnituse saanud relva- ja padrunimudelite ning nende modifikatsioonide kohta. 

Registrisse kantakse piiratud tsiviilkäibes olevad relvad, kõik relva- ja padrunikollektsiooni kuuluvad 

relvad, laskekõlbmatud relvad ja teenistusrelvad. 

Relvaregistri avaandmete mõistete selgitused on ära toodud peatükis „Mõisted“. 

 

Relvaregistrisse kantakse piiratud käibega relvad ja laskemoon  

Piiratud tsiviilkäibega relvad on: 

1) gaasirelvad, välja arvatud (RelvS § 18 lõike 1 punktis 1 nimetatud) gaasipihusti; 

2) pneumorelvad, välja arvatud kuni 4,5 mm kaliibriga pneumorelv; 

3) külmrelvad, välja arvatud RelvS § 18 lõike 1 punktides 3–6 ning § 20 lõikes 2 nimetatud (st 

jahinuga- ja puss, tääknuga, torketääk, allveenuga, spordiotstarbeline vehklemisrelv, ajaloolise 

kultuuri-, võitlus- või sporditraditsiooniga seonduv külmrelv (mõõk, pistoda, rapiir jt) või selle 

koopia) ja tsiviilkäibes keelatud relvad)) külmrelvad. 

4) tulirelvad, välja arvatud RelvS § 20 lõikes 1 (tsiviilkäibes keelatud) nimetatud tulirelvad; 

5) akustilised relvad. 

Piiratud tsiviilkäibega relvi võib soetada relvaseaduses sätestatud relvasoetamisloa alusel koos sellele 

järgneva registreerimisega relvaomaniku või -valdaja nimele. 

 

Relvaregistrisse kantakse tüübikinnituse saanud laskemoon ja nende modifikatsioonid.  

Piiratud tsiviilkäibega relvadele mõeldud laskemoona, püssirohtu ja sütikuid võib füüsiline isik soetada 

relvaseaduses sätestatud soetamisloa või relvaloa alusel. Laskemoona, püssirohtu ja sütikuid isikute 

nimele relvaregistris ei registreerita. Seega ei kuvata avaandmetena välja isikute soetatud laskemoona 

koguseid.  

 

Andmete avaldamise aeg 

Avaldatakse hetkel kehtivad relvade ja laskemoona andmed. Andmeid uuendatakse üks kord nädalas 

neljapäeval. 
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Avaldatavate andmete valiku tingimused 

Avaldatavate andmete hulgas on ainult tsiviilkäibes lubatud piiratud käibega ja keelatud käibega gaasi-, 

pneumo-, ning tulirelva- ja padrunimudelite andmed ning tulirelva olulised osad, mis on saanud Eestis 

tüübikinnituse. Relva ja laskemoona tüübikinnituse käigus tehakse kindlaks relva- või padrunimudeli või 

tulirelva olulise osa tsiviilkäibesse lubatavus ja määratakse kasutusvaldkond. Tüübikinnituse tulemusena 

tsiviilrelvaks tunnistatud relvamudeli andmed kantakse registri tüübikinnituste loetelusse tsiviilkäibesse 

lubatud tsiviilrelva mudelina.  

Registrikande alusel loetakse tsiviilrelva laskemoonaks sellised padrunid, mille kohta on registrisse 

kantud valmistaja ja pihtamislaengu andmed. 

Relvamudelite andmetes kajastatud tsiviilkäibes keelatud relvamudelid on lubatud ainult 

kollektsioneerimiseks või laskekõlbmatuks muudetuna. 

 

Relvade liigid: 

Tulirelvade liigid: 

- eestlaetav püss (eristav omadus); 

- granaadiheitja; 

- kergekuulipilduja; 

- kombineeritud püss; 

- kombineeritud püstol; 

- kombineeritud revolver; 

- kuulipilduja; 

- püstolkuulipilduja; 

- sileraudne püss;  

- sileraudne püstol; 

- sileraudne revolver; 

- vintraudne püss; 

- vintraudne püstol; 

- vintraudne revolver. 
 

Gaasirelvade liigid: 

- gaasipüstol; 

- gaasirevolver. 
 

Pneumorelvade liigid: 

- pneumopüss; 

- pneumopüstol; 

- pneumorevolver. 

 

Tulirelva olulised osad: 

- adapter; 

- lukk; 

- relvaraud; 

- trummel; 
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- püstolikelk; 

- relva lukukoda; 

- relvaraam; 

- sulgur. 

 

Padrunite liigid 

Laskemoona liigitamisel lähtutakse relva, mille jaoks laskemoon on määratud, parameetritest ja 

relvaregistri sissekannetest. 

Padrunimudelite tabelis on järgmised liigid: 

- sileraudse püssi padrun; 

- kesktulepadrun; 

- ääretulepadrun; 

- gaasipüstolipadrun; 

- gaasirevolvripadrun; 

- pneumorelva kuul. 

 

Andmete formaat: 

Andmed avaldatakse CSV-formaadis failidena. Faile saab alla laadida ka kokku pakitult ZIP-formaadis.  

Failides kasutatakse andmeelementide eraldajana tab’i. Failide kodeeringuna on kasutusel UTF-8. 

 

Mõisted 

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; 

Kaliiber – oluline relva iseloomustav suurus, mille kaudu on seotud relva võimsus, omadused ja 

laskemoon; 

Kesktulepadrun – padrun, milles püssirohu süütamiseks vajalik süüteaine on padrunipõhja keskel asuvas 

sütiku kapslis; 

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; 

Pihtamislaeng – kuul, haavel, kartetšid, gaas või muu lendkeha; 

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

Tsiviilrelv – relv, mis on põhiliselt ette nähtud jahipidamiseks, asjakohase spordialaga tegelemiseks või 

turvalisuse tagamiseks; 

Tulirelv – relv või seade, mis on ette nähtud või mis on kohandatud püssirohugaaside, põlemisgaaside 

või plahvatusgaaside tulemusena tekkinud gaasisurve toimel suunatult välja laskma lendkeha; 

Tulirelva oluline osa – tulirelva olulised osad on relvaraud, relvaraam, relva lukukoda, sealhulgas 

vajaduse korral hõlmates nii lukukoja kui ka relvaraami, püstolikelk, trummel, lukk, sulgur ja adapter, mis 

eraldi esemetena kuuluvad samasse klassi kui tulirelv, mille külge need on kinnitatud või mille külge 

kinnitamiseks need on ette nähtud; 

Vintraudne tulirelv – tulirelv, mille relvaraua õõnes on vintsooned; 

Kombineeritud tulirelv – sile- ja vintraudade kombinatsiooniga tulirelv; 

Ääretulepadrun – padrun, milles püssirohu süütamiseks vajalik süüteaine on padrunipõhja äärikus. 

 

Andmeelementide kirjeldused: 

Avaldatava andmeelemendi nimetus ja kirjeldus 
Relvamudelid 

ja nende  
modifikatsioonid 

Padrunimudelid  
ja nende  

modifikatsioonid 

Relvaliik – relvamudeli liigid ja tulirelva olulised osad: 

- Adapter 
- Eestlaetav püss 
- Gaasipüstol või gaasirevolver 
- Granaadiheitja 
- Kergekuulipilduja 
- Kombineeritud püss 
- Kombineeritud püstol 
- Kuulipilduja 
- Lukk 
- Pneumopüss 
- Püstol 
- Püstolikelk 
- Püstolkuulipilduja 
- Relva lukukoda 
- Relvaraam 
- Relvaraud 
- Sileraudne püss 
- Sileraudne revolver 
- Sulgur 
- Trummel 
- Vintraudne püss 
- Vintraudne püstol 
- Vintraudne revolver 

X  

Kaliiber – antud relvale tootja poolt kinnitatud 

padrunimudel 
X  

Mark/mudel – relva margi ja/või mudeli nimetus X  

Eristavad omadused – relvamudeli või padrunimudeli 

eristavad omadused. 
 X 
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Tsiviilkäibes lubatavus – relvamudeli tsiviilkäibes 

lubatavus: 

- JAH (relvamudel on tsiviilkäibes lubatud) 
- EI (relvamudel on lubatud kas kollektsioneerimiseks 

või on muudetud laskekõlbmatuks) 

X  

Liik – padrunimudeli liik: 

- sileraudse püssi padrun 

- kesktulepadrun  

- ääretulepadrun  

- gaasirelvapadrun 

- gaasipüstoli ja -revolvripadrun 

- pneumorelva kuul 

- täpsustamata (relvaregistris andmed täpsustamata) 

 X 

Padrunimudel – padrunimudeli tüüp  X 

Mõõtmissüsteem – kaliibri mõõtmissüsteem: 

- GA 

- mm 

- toll 

 X 

 

 


