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POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET 
 

FÜÜSILISE ISIKU RELVA  VÕÕRANDAMISE, ÜMBERTEGEMISE, HÄVITAMISE  
LAMMUTAMISE,  LASKEKÕLBMATUSNÕUETE  TUVASTAMISE   

VÕI  LASKEKÕLBMATUKS  MUUTMISE  LOA  TAOTLUS 
 

TAOTLEJA  ANDMED 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  _________________________________________  _______________________________________________________ 
eesti isikukood    eesnimed      perekonnanimi 
 
________________________________ _________________________________________  _______________________________________________________ 
dokumendi nr    kodakondsus    töökoht 
 

________________________________________________________________________________________________________________ |___ |___ |___ |___ |___ | 
elukoht: tänav, maja, korter, linn või küla, vald          postiindeks 
 
___________________________________  __________________________________________  ______________________________________________________ 
maakond     telefon      e-post 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  
relva hoiukoht (kui see erineb elukohast): tänav, maja, korter, linn või küla, vald, maakond 
 
 
 
 

Palun luba relva(de):  
 

 võõrandamiseks 
 ümbertegemiseks 
 laskekõlbmatuks 

muutmiseks 
 laskekõlbmatusnõuetele 

vastavuse tuvastamiseks 
 lammutamiseks 

relva mark, mudel, kaliiber, number 
 

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 

 hävitamiseks (  olen nõus hävitamisele antud relva loovutamisega ekspertiisiasutuse või muuseumi 
relvakollektsiooni täiendamiseks. Ei soovi hävitamise juures viibida.) 
 

 

Relva teeb ümber, muudab laskekõlbmatuks, tuvastab 
laskekõlbmatusnõuetele vastavust, lammutab 
 

 
______________________________________________ 

tegevusluba omava juriidilise isiku nimetus 

 
Võõrandamise viis 

 Üleandmine relvasoetamisluba omavale isikule ______________________________________________________________________ 

ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg 
 

 Komisjonimüügi korras ____________________________________________________________________________________________________ 

      relva müügi tegevusluba omava juriidilise isiku (kaupluse) nimetus 

 
 

 

TÄIDAB AMETNIK 
  
1. Registreeritud dokumendiregistris nr. 4.2-1/________________  _____/_____/_________ _________________________________________________ 

päev     kuu       aasta   ametniku nimi, allkiri 
 

2. Isikusamasus tuvastatud      _____/_____/_________ _________________________________________________ 
päev     kuu       aasta   ametniku nimi, allkiri 
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Palun seoses relva(de) võõrandamise, ümbertegemise, laskekõlbmatuks muutmise, lammutamise või hävitamisega:  
 

 tunnistada kehtetuks relvaluba ___________________________________  
loa number  

 vahetada relvaluba ___________________________________  uue relvaloa vastu 
         loa number  

     ning kanda  uuele relvaloale järgmised relvad või relvaliigid: 
 
         _________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
relva liik, mark, mudel, kaliiber, number, otstarve  

 
 
Taotlusele lisatud dokumendid: 
 

 Foto (mõõtmetega 3×4 cm; esmataotlejal) või  
 Luban kasutada minu isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot. 

 
 Teises riigis laskekõlbmatu relva kohta välja antud tõendi koopia (selle olemasolul) 

 
 
Riigilõiv tasutud   ________________________________________________________________________________________________ 

summa, kuupäev, maksja nimi, kui ei olnud taotleja 

 
 
Dokument väljastatakse taotlejale isiklikult. Dokumendi väljastamise koha valib taotleja. ________________________ 
                     koht 

 
 
Kõik taotluses esitatud andmed ja taotlusele lisatud dokumendid on õiged. Olen teadlik, et valeandmete ja 
võltsitud dokumentide esitamine on karistatav. 
 
 
 

_____/_____/_________ _________________________________________________ 
päev     kuu       aasta   taotleja allkiri 

 
 
Relvaloa(d) _____________________________ sain kätte _____/_____/_________ _________________________________________________ 

          loa või passi number    päev     kuu       aasta   taotleja allkiri 
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