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07.03.2022 
Siseministeerium 
 
Lugupeetud siseminister! 
 
Eesti Relvaomanike Liit on murelikult jälginud praegust välispoliitilist olukorda - Vene 
Föderatsiooni sissetungi Ukrainasse ning juba kaksteist päeva kestnud sõda. Praeguseks on 
ilmselt ka kõige optimistlikumad inimesed jõudnud arusaamisele, et Venemaad ei saa 
tänasel päeval usaldada. 
 
Seoses sellega soovib Eesti Relvaomanike Liit teha järgmised ettepanekud kehtiva 
Relvaseaduse muutmiseks: 
 
1) Vaadata läbi ja muuta RelvS §30 ja §31 toodud välismaalaste ja juriidiliste isikute 
õigused relvade soetamiseks, omamiseks ja valdamiseks, võttes aluseks põhimõtte, et 
tulirelvi ja laskemoona võiksid Eestis omada ja vallata ainult Eesti Vabariigi, Euroopa Liidu 
ja NATO liikmesriikide kodanikud. 
 
2) Peatada viivitamatult nende Eestis elavate või elamisõigust omavate välismaalaste 
relvaload, kellel on Vene Föderatsiooni ja tema liitlasriikide kodakondsus. Tulirelvad ja 
laskemoon võtta hoiule PPA-sse kuni võõrandamiseni seadusega ettenähtud korras või 
vastava õiguse tõendamisel riigist väljatoimetamiseni välismaalase lahkumise korral. 
 
Eestis elab arvestatav hulk (2020 aasta avalike andmete järgi ligi 1300) Vene Föderatsiooni 
kodanikke, kes omavad Eesti relvaluba ja tulirelvi. Nende seas on ka sportlaskureid, kellel on 
õigus omada suuri padrunikoguseid. Tulirelvad Eestile vaenuliku riigi kodanike ehk nn. 
„viienda kolonni“ valduses on suur sisejulgeolekurisk. Kui tänasel Venemaal tekib huvi 
destabiliseerida olukorda Eestis, siis on võimalik neid relvaomanikke kasutada sabotaaži ja 
diversiooniaktide läbiviimiseks ning sõjaolukorras vaenuliku jõuna. 
 
3) RelvS §46 lg (5) p 1) Suurendada Eesti kodanikest füüsilistele isikutele turvalisuse 
tagamiseks lubatud laskemoonakogust kuni 1000 padrunini kõigi turvalise tagamise 
otstarbega tulirelvade kohta. 
 
Käesolev Ukraina sõda on näidanud, et tsiviilisikute käes olevatest relvadest on olnud suur 
abi nii üksikute diversantide kui vaenulike gruppide ja marodööride kahjutuks tegemisel. 
Samuti saab ka Eestis relvastatud tsiviilisikuid kasutada tugistruktuurina võimaldajate ja 
võimendajatena laiapindse riigikaitse teostamisel ja hajutatud lahingutegevuses sõjalise 
konflikti olukorras. 
 
Piisava kaitsevõimekuse reservi tagamiseks oleks vajalik, et relvaomanikel oleks seaduslik 
õigus hoida kodus piisaval arvul laskemoona. Kehtiv norm (200 padrunit kõigi turvalisuse 
tagamise otstarbega tulirelvade kohta kokku) võimaldab sisuliselt üks-kaks korda käia tiirus 
treenimas, kuid ei taga piisavat julgeolekureservi. Kui inimesel on mitu erinevas kaliibris 
relva (näiteks kaks püstolit, 9x19 ja .45ACP kaliibris), siis väheneb ühe relva kohta lubatud  
padrunikogus veelgi. 
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Laskemoona jaemüüjad pakuvad ka soodsamat kogusehinda 250 ja 1000 tk. pakenditele, 
kuid turvalisuse tagamise otstarbega relvaomanikud ei saa seda soodustust kasutada. 
 
4) RelvS §46 lg (5) p 5) Suurendada Eesti kodanikest füüsilise isiku valduses lubatud 
laskemoonakogust kuni 10 000 padrunini kõigi sporttulirelvade kohta. 
 
Sportlaskurid on ka väärtuslik ressurss riigikaitselises mõttes, kuna nad omavad kvaliteetseid 
relvi, on lasketehniliselt hästi ette valmistatud ja treenitud ning ohutustehniliselt äärmiselt 
distiplineeritud. Samuti on nende klubiline tegevus läbipaistev ja motiveeritud. 
 
Levinud kaliibritest (näiteks 9x19 ja .223 Rem) on COVID-pandeemia ajal juba aastapäevi 
pidev puudus, tarned on katkendlikud ja hinnad tõusevad pidevalt. Sportlaskurid sooviksid 
seetõttu osta korraga suuremaid koguseid ning hoida mõningast varu nii treeninguks, 
võistlusteks kui ka riigikaitseliseks reserviks. 
 
Kehtiv norm võimaldab hoida 5000 padrunit kokku kõigi sportrelvade kohta. See võib 
tunduda suur kogus, aga kuna paljud sportlaskurid omavad mitmeid eri liiki ja kaliibris relvi, 
siis jaguneb see kogus eri relvade vahel laiali ning ei võimalda piisavat reservi tekitada. 
 
Näiteks IPSC-s lastakse nii püstolit, vintpüssi kui sileraudset püssi. Sileraudse püssiga lastakse 
võistlustel kolme erinevat tüüpi laskemoona - haavlilaeng, kartetš ja kuul. SRA võistlustel 
võib ühel rajal olla korraga kuni neli erinevat relva (püstol, vintpüss, sileraudne ja 
täpsuspüss). Kui laskuril on kasutusel näiteks 5 erinevat kaliibrit (näiteks 9x19, .45ACP, .223 
Rem, .22LR ja CAL12), tähendab see seda, et iga relva kohta jääb tuhatkond padrunit. 
Võrdluseks, juba keskmise suurusega L3 taseme praktikalivõistluse minimaalne nõutav 
laskemoonakulu võib olla suurusjärgus 700...800 padrunit, reaalne kulu veelgi suurem. 
Allikas: Eesti Praktikal-Laskmise Ühingu infosüsteem (https://is.ipsc.ee) 
 
Eelnevast lähtub, et aktiivsel sportlasel, kes laseb mitut relvaliiki, ei ole täna võimalik hoida 
laskemoona reservi ning hulgihinnaga 1000-kaupa padrunite soetamiseks tuleks kas eelnev 
kogus täielikult nullini kulutada või rikkuda kehtivaid piiranguid. 
 
5) RelvS §20 1 lg (7) p 1) Lubada Eesti kodanikest füüsilistele isikutele käidelda piiratud 
käibega padrunisalve. 
 
Tsiviilkäibes levinud AR-15 või AK tüüpi poolautomaatse vintpüssi standardsalv mahutab 30 
padrunit. Selliste salvemahtudega toimuvad ka praktiliselt kõik vintpüssi praktikalivõistlused.  
Salvemahu piiramine ei tee relva ohutumaks, küll aga teeb tülikamaks laskemoona kandmise 
ja relva kasutamise riigikaitselisel eesmärgil. 
 
Lugupidamisega 
Eesti Relvaomanike Liidu juhatus. 
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