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KINNITAN:                      
 
 

 
          Mjr Lauri Abel 
          Malevapealik 
          Tallinna Malev 
          “ 20 “ märts  2014.a. 
 
 

Sõjaväerelva eksami sooritamise kord Tallinna Malevas 
 

I. Üldsätted 
 

1. Sõjaväerelva eksami läbiviimine ning sooritamine Kaitseliidu Tallinna Malevas reguleeritakse 
juhendiga „Sõjaväerelva eksami sooritamise kord Tallinna Malevas” võttes aluseks kehtivad 
seadused, õigusaktid, juhendid ning Kaitseliidu ülema käskkirjaga kinnitatud „Kaitseliidu 
relvade käitlemise korra“.  

 
2. Sõjaväerelva eksami  (edaspidi: SRE) peavad sooritama kõik Kaitseliidu tegevliikmed: 

2.1 SRE sooritamine on kohustuslik igale kaitseliitlasele, kelle teenistusülesanded või 
väljaõppel osalemine eeldavad relvade käsitsemist ning kellele on struktuuri- järgselt ette 
nähtud sõjaväerelv.  

2.2 SRE sooritamine on kohustuslik igale kaitseliitlasele kes soovib taotleda kodusele hoiule 
sõjaväe relva.  

2.3 Laskeoskuse kontroll SRE osana sooritamine on kohustuslik igale kaitseliitlasele, kelle on 
struktuurijärgselt ette nähtud sõjaväerelv teenistusülesannete täitmiseks või väljaõppel 
osalemiseks. 

 
3. Käesolev kord rakendub ka Kaitseliidu tegevliikme sõdurioskuste baaskursuse raames 

läbiviidava sõjaväerelva õppe ja -eksami puhul. 
 

4. Käesoleva korraga samaväärseks loetakse järgmised asjaolud, mis võimaldavad isikul SRE-
d mitte sooritada sõjaväerelva kasutamiseks: 

4.1 Sõjaväerelva eksam on positiivselt sooritatud Kaitseliidu valvuri erialakursuse raames 
4.2 Isik on lõpetanud tasemekursuse KV Lahingukoolis ja/või Kõrgemas Sõjakoolis 
4.3 Isik on tegevväelane 
 

5. SRE toimumise/sooritamise aeg on kindlaks määratud maleva aastaplaanis ja viiakse läbi 
üks kord kvartalis iga kvartali lõpus. SRE läbiviimise täpne aeg teatatakse maleva 
allüksustele mitte hiljem kui eelneva kvartali viimasel tööpäeval.  

 
6. SRE-le registreerutakse eelnevalt läbi maleva allüksuse maleva staabi korrapidajale e-

kirjaga aadressile kp.tallinn@kaitseliit.ee hiljemalt seitse (7) päeva enne eksamit. 
Registreerimise leht Lisa 1. 

 
7. SRE viiakse läbi Tallinna maleva pealiku käskkirjaga moodustatud vähemalt kolmeliikmelise 

eksamikomisjoni poolt, kuhu kuulub vähemalt üks maleva teenistuja (komisjoni esimees) 
ning kaks laskeinstruktori kvalifikatsiooni omavat maleva tegevliiget.  

 
8. SRE komisjoni ei saa kuuluda isikud kes on osalenud eksamineeritavale eelneva relvaõppe 

läbiviimises. SRE komisjoni koosseis määratakse igale relvaeksamile eelnevalt.  
 

9. Komisjoni kutsub kokku komisjoni esimees. Komisjon on otsustusvõimeline kui kohal on 
esimees või esimehe abi ja vähemalt kaks komisjoni liiget. 
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10. Komisjoni ei kutsuta kokku, kui eksamile on registreeritud vähem kui kümme SRE 
kandidaati.  

 
11. Eksamieelse relvaõppe viivad läbi maleva allüksused lähtuvalt käesolevast korrast 

sõjaväerelva instruktori käsiraamatu punktide 1-8 alusel mahuga 16 tundi. 
 

12. Maleva allüksused viivad SRE kandidaatidele läbi relvaõppe kontrolli samadel alustel SRE 
läbiviimise korraga. Relvaõppe kontrolli protokollid edastada maleva SRE komisjoni 
esimehele mitte hiljem kui seitse (7) päeva enne SRE toimumist. Relvaõppe kontrolli 
läbimine on eelduseks eksamile pääsemiseks. 

 
13. SRE jaguneb kolmeks eraldi hinnatavaks osaks: 

13.1 Eksam 1 – Kirjalik test  
13.2 Eksam 2 – Praktiline test  
13.3 Eksam 3 – Laskeoskuse kontroll  

 
14. SRE kõikide osade sooritamine annab kaitseliitlasele õigused:  

14.1 Kasutada KL väljaõppes sõjaväerelva vastavalt kehtestatud korrale 
14.2 Taotleda relva kodusele hoiule vastavalt kehtestatud korrale ja nõuetele 
 

15. Positiivselt sooritatud eksam ei aegu, välja arvatud juhul, kui positiivse eksami sooritamise 
alusel taotletud ning väljastatud relvakandmisluba on minetanud oma kehtivuse ning 
vastavaid dokumente relvakandmisloa pikendamiseks ei ole esitatud õigeaegselt.  

 
16. Mitterahuldavalt sooritatud eksamit võib korrata järgmisel korralise eksami päeval kui on 

likvideeritud puudused, aga mitte varem kui viie päeva möödudes eelmisest eksamist. 
 

17. SRE kolmanda mittesooritamise puhul kaitseliitlast rohkem eksamile ei lubata kuid võimalus 
on sooritada eksam sõduribaaskursuse läbimisel.    

 
18. SRE-le ning laskeoskuse kontrollile kohustub kaitseliitlane ilmuma välivormis (juhul kui talle 

on see väljastatud maleva poolt). 
 
19. SRE-le ilmudes kohustub kaitseliitlane eksamile registreerumiseks esitama kehtiva 

Kaitseliidu liikmekaardi. Selle puudumisel võib esitada koopia liikmeks arvamise käskkirjast 
koos isikut tõendava dokumendiga.  

 
20. SRE käigus tekkinud vaidlused lahendab eksamikomisjoni esimees või eksamikomisjoni 

esimehe abi.  
 
 

II. SRE sooritamiseks vajalikud tingimused 
 
21. Eksami nr. 1 sooritamiseks vajalikud täidetud tingimused:  

21.1 Tegevliikmel on põhjendatud vajadus sõjaväerelva kasutamiseks väljaõppes 
osalemiseks või soovib soetada kaitseliidu relva. 

21.2 Struktuuri järgi on ette nähtud käsitletav relv 
21.3 Läbitud on relvaõpe ja sooritatud relvaõppe kontroll käsitletavale relvale  
21.4 On vastu võetud Kaitseliidu tegevliikmeks. 
21.5 Kaitseliitlane on vähemalt 18 aastane  
 

22. Eksami nr. 2 sooritamiseks vajalikud  täidetud tingimused: 
22.1 Relvaeksami nr. 1 sooritamine Tallinna malevas 

 
23. Eksami nr. 3 sooritamiseks vajalikud  täidetud tingimused: 

23.1 Relvaeksami osa nr. 1 ja 2 sooritamine Tallinna malevas 
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23.2 Laskeoskuse kontroll viiakse läbi selleks volitatud laskeinstruktori läbiviimisel selleks 
määratud relvadega 

23.3 Laskeoskuse kontroll viiakse läbi Kaitseliidu lasketiirus  
23.4 Laskeoskuse kontroll viiakse läbi ettenähtud tabelrelvaga 
23.5 Laskeoskuse kontroll läbiviimiseks ettenähtud tabelrelva(d) ning laskemoona  

nendele relvadele  tagab malev 
23.6 Sileraudse relva laskeoskuse kontroll viiakse läbi tabelrelvastuses olevast 

automaatrelvast 25m kauguselt püsti laskeasendis märklehte nr 4 
23.7 Laskeoskuse kontroll järgselt tagab relvade puhtuse laskekatse sooritaja 
23.8 Laskeoskuse kontroll sooritamisel on relva toe kasutamine keelatud  

 
 

III. SRE sisu ja kontroll. 
 

24. Eksam nr. 1: Ohutuseeskirja tundmise kirjalik valikvastustega test viie eksami piletiga 
lähtuvalt KLÜ KK 16. Juuni 2010 nr K-0.2-4/11045U p 2 

Kirjaliku testi küsimused, maht, hindamiskriteeriumid ja sooritamise aeg kinnitatakse 
malevapealiku käskkirjaga ning tehakse teatavaks kõikidele maleva allüksustele. 

 
25. Eksam nr. 2: Relvade materiaalosa tundmise, relvade ohutu käsitsemise ning laskeasendite 

nõuetekohase kasutamise praktiline test  
Praktilise testi sisu, maht, hindamiskriteeriumid ja sooritamise aeg kinnitatakse 
malevapealiku käskkirjaga ning tehakse teatavaks kõikidele maleva allüksustele.  
 

26. Eksam nr. 3: Laskekatse 
Igal laskekatsel saab lasta kuni üheksa (kolm korda kolm) proovi lasku ja kolm arvestuslikku 
lasku. 
Laskeoskuse kontrolli ebaõnnestumisel võib kaitseliitlane seda korrata järgmisel korralisel 
eksamil. Kui laskmiskatset ei sooritatud kahe kuu jooksul, tuleb kaitseliitlasel uuesti 
sooritada ka teoreetiline eksam. 
 

27. Relvaeksam loetakse sooritatuks, kui eksamid 1-3 on sooritatud positiivsele tulemusele. 
 

 
IV. SRE dokumentatsioon ja selle vormistamine. 

 
28. Eksami tulemused fikseeritakse eksamikomisjoni esimehe poolt eksami protokollis, mille 

allkirjastavad kõik komisjoni liikmed.  
Eksami protokoll koostatakse vahetult eksami lõppedes. 
 

29. Eksami positiivsest sooritusest tulenevad eksami protokolliga kinnitatud eksamineeritavatele 
omistatavad õigused sõjaväerelva edasiseks kasutamiseks kinnitatakse malevapealiku 
käskkirjaga.  

 
30. Eksami tulemused sisestatakse eksami protokolli alusel personali andmebaasi mitte hiljem 

kui seitsme (7) tööpäeva jooksul eksamikomisjoni esimehe poolt. 
 

31. Eksami sooritanule ei väljastata tunnistust. Eksami sooritanule väljastatakse koopia 
malevapealiku käskkirjast sõjaväerelva eksami protokolli kinnitamise kohta.  

 
 
 

/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 

 
Erki Vaikre      Eno Kask 
Nooremleitnant      Vanemveebel  
Väljaõppeülema ül     Maleva relvur 


