
ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS 
Teabevaldaja: Politsei- ja Piirivalveamet 
Juurepääsupiirangu alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 
Lõpptähtaeg: ___.___.______ 
Vormistamise kuupäev: ___.___.______ 

 

1 (2) 
 

 
POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET 

 
F Ü Ü S I L I S E   I S I K U   R E L V A S O E T A M I S L O A     T A O T L U S 

 
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 
 
 
 

 esmataotleja  korduvtaotleja 
 
 
 

 
Palun väljastada ________ soetamisluba järgmist liiki relva(de)le:  

arv 
 

Tulirelv: püstol    ____ tk 

revolver   ____ tk 

sileraudne püss   ____ tk 

vintraudne püss   ____ tk 

kombineeritud püss  ____ tk 

Tulirelva oluline osa: adapter   ____ tk 

lukk   ____ tk 

relvaraud  ____ tk  

trummel  ____ tk 

Gaasirelv  ____ tk 

Pneumorelv  ____ tk 
 
Relva(de) hoiutingimused: 

 Kõrvalistele isikutele raskesti kättesaadav koht 
 Relvakapp 
 Relvahoidla 

 
 

Relva vajan järgmisel otstarbel: 
 Jahipidamine (A) 
 Vastava spordialaga tegelemine (B) 
 Enese ja vara kaitse (C) 
 Kutsealal tegutsemine (D) 
 Kollektsioneerimine 

 
 
 
 

 

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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 olen politseiametnik teenistusrelva kandmise õigusega ning vastan jätkuvalt teenistusse asumisel esitatavatele 

tervisenõuetele 
 olen abipolitseinik tulirelva kandmise õigusega ning vastan jätkuvalt abipolitseinikuks asumisel esitatavatele 

tervisenõuetele 
 
 
Taotlusele lisatud dokumendid: 

 Tervisetõend (esmataotlejal) või 
 vanglaametniku ja tegevväelase õiend, selle kohta, et taotlejal on teenistus- või sõjaväerelva kandmise 

      õigus ning taotleja vastab jätkuvalt vangla- või tegevteenistusse asumisel esitatavatele tervisenõuetele 

 kaitseliidu tegevliikmel Kaitseliidu relva kandmise loa ja tervisetõendi koopia 
      Tsiviilrelvadega koos (samas relvakapis või –hoidlas) hoiustatavate muude relvade arv ______. 
 

 Foto (mõõtmetega 3×4 cm; esmataotlejal) 

 Jahitunnistuse koopia 

 Laskespordiorganisatsiooni nimetus _____________________________________________________ või 
      liikmelisust tõendava dokumendi koopia 

 välisriigi relvaloa koopia (välismaalane) 

 kodakondsusriigi pädeva asutuse väljastatud õiend karistatuse kohta (välismaalane)  
 
 
 
 
Riigilõiv tasutud  ______________________________________________________________________ 

summa, kuupäev, maksja nimi, kui ei olnud taotleja 
 
 
Dokument väljastatakse taotlejale isiklikult. Dokumendi väljastamise koha valib taotleja. ________________________ 
                     koht 
 
 

 Olen nõus, et minu suhtes tehtav otsus või info dokumendi kättesaamise kohta (vastavalt HMS § 27) 
saadetakse taotluses esitatud elektronposti aadressile. 
 
Kõik taotluses esitatud andmed ja taotlusele lisatud dokumendid on õiged. Olen teadlik, et valeandmete ja 
võltsitud dokumentide esitamine on karistatav. Olen teadlik politsei õigusest koguda taotleja kohta 
isikuandmeid relvaseaduse § 352 lõikes 1 sätestatud korras ja viisil ning olen andmete kogumisega nõus. 
 
 
 
 
 

_____/_____/_________ _________________________________________________ 
päev     kuu       aasta   taotleja allkiri 
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