KAITSELIIT
ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS
Märge tehtud ………………..
Juurdepääsupiirang kehtib ……………….
Alus: AVTS § 35 lg 1 p 12

Kaitseliidu Lääne maleva pealikule
TEGEVLIIKME RELVASTUSTOIMINGU TAOTLUS nr LN-4.1-1.2/

Taotleja andmed:

Nimi

Isikukood _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Telefoni nr
Elukoht (relva hoiukoht)
e-post
Allüksus

SA üksus

Liikmestaatus

Liikmekaardi nr

Relva kandmise loa taotlemine seoses (märgi sobiv X- ga ja täida vajalikud väljad):
teenistusülesannete täitmisega

sõjaväerelva kodusele hoiule taotlemisega

isikliku relva soetamisega

relvaloa kadumise või hävimisega

relvaloa kõlbmatuks muutumisega

relvaloa andmete muutumisega

kehtivuse lõppemisega - kirjuta kehtiva loa nr. ________________
Relva või
laskemoona liik

Mark

Mudel

Kaliiber

Number
või kogus

Relva
otstarve

Relva otstarve: A – riigikaitse, B – sport, C – tegevliikme relv, D – Kaitseliidu relv

Laskespordiorganisatsioon nimetus
NB! Relvaloa saamiseks lisa taotlusele kehtiv „Relvaloa tervisetõend“ ja 2 paberfotot 3x4 cm
Spordi otstarbe korral esita ka laskespordiorganisatsiooni liikmelisust tõendava dokumendi koopia.

Relva (de) hoiutingimused (märgi sobiv X- ga ja täida vajalikud väljad):
Taotlen Kaitseliidu relvakappi

oman nõuetele vastavat relvakappi

Relvade hoiutingimused on täidetud muul viisil
Mitut relva soovitakse elukohas hoiustada (sõnadega):
Relvakapis hoitavate Kaitseliidu relvaregistrisse mittekuuluvate relvade arv:

Taotlen kodusele hoiule alljärgnevaid sõjaväerelvi:

Relva liik

Mark

Mudel

Kaliiber

Relva
otstarve

Number

(Koos relvaga antakse kodusele hoiule 1 lahingkomplekt laskemoona iga relva kohta)

Isikliku relva või laskemoona soetamine või võõrandamine:
isikliku relva soetamine
i isikliku relva võõrandamine
laskemoona võõrandamine

laskemoona soetamine

Isiku või asutuse andmed, kellega toiming või tehing kavatsetakse teostada:

Relva või
laskemoona liik

Mark
*

Mudel
*

Kaliiber
*

Number
või kogus

Relva
otstarve

Relva otstarve: A – riigikaitse, B – sport, C – tegevliikme relv, D – Kaitseliidu relv

Laskespordiklubi nimetus:
*Relva soetamisel täidetakse need lahtrid kui andmed on teada
Teenistus- ja tsiviilrelvade registris oleva relva kasutamine sõjalises väljaõppes:
Õppuse nimetus ja toimumisaeg:
Põhjus:
Relva või
laskemoona liik

Relvaloa number

Mark

Mudel

Kaliiber

Number
või kogus

Relva
otstarve

, relvaluba on kehtiv kuni

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.
Taotleja allkiri:

kuupäev ”

”

20

a.

Kinnitan:
Vahetu pealik

”

”

20

a.

Malevkonna pealik

”

”

20

a.

Personalispetsialist /Kooskõlastatakse digitaalselt dokumendi haldussüsteemis(GoPro)/
Relvur /Kooskõlastatakse digitaalselt dokumendi haldussüsteemis(GoPro)/
Maleva pealik /Kooskõlastatakse digitaalselt dokumendi haldussüsteemis(GoPro)/

