
RESERVIS OLEV ISIK JA RESERVVÄELANE 

Selleks et iga tegelane oleks kindel oma kuuluvuse kohta SA ametikohal, oma tervisenõuetest ja auastmest 
peab kontrollima oma andmeid https://kaitsevaeteenistus.ee/auth/login 

Reservis olevad isikud on kõik 18-60-aastased mehed või kaitseväekohustuse võtnud mehed ja naised, kes 

ei ole kutsealused ega teeni parasjagu kaitseväe- või asendusteenistuses 

NB! KUTSEALUNE on 17–27-aastane (kaasa arvatud) meessoost isik kuni aja- või asendusteenistusse 
asumiseni või aja- või asendusteenistusse asumisest vabastamiseni -> ei saa täita SA nõusoleku avaldust 
sõjaaja ametikohale määramiseks 

 
KAITSEVÄEKOHUSTUST VÕTTA SOOVIV ISIK (Kaitseliidu seadus § 32(1) Kaitseliidu tegevliikme 
sõjaväelise auastmega sõjaaja ametikohale nimetamine ning kaitseväeteenistusse asumine mobilisatsiooni 
ja sõjaseisukorra ajal): kaitseväekohustust võtta sooviv isik (KL SA nõusolek) – nõusoleku vorm on 
manusena kaasas 
 
Nõuded:  
on tegevliige 
läbitud SOK (sõdurioskuste kursus) 
ei tohi olla kutsealune 
ei saa mobilisatsiooni või sõjaseisukorra ajal peatada või lõpetada Kaitseliidu liikmesust või muuta 
liikmestaatust 

eelised: saab määrata SA ametikohale, saab anda sõduri auastet, saab kohustusest loobuda 

Kaitseliidust väljaastumisel või liikmestaatuse muutumisel peab tegema isik avalduse sõjaaja nõusoleku 
tagasi võtmiseks  

SÕJAAJA AMETIKOHTADE JAGUNEMINE 

põhiametikohad; 

mobilisatsioonireservi ametikohad ehk ülekatte ametikohad (saab määrata kuni kaks isikut) 

SÕJAAJA AMETIKOHALE MÄÄRAMISE VÕIMALUSED 

reservväelased (ei ole kutsealune ega asendus- või kaitseväeteenistuses) kinnitab Toetuse väejuhatus 

malevapealiku ettepanekul 

isik määratakse ja vabastatakse sõjaaja ametikohalt  teenistuse huvides, olenemata tema nõusolekust  

SÕJAAJA AMETIKOHALE MÄÄRAMISE PIIRANGUD, keda ei määrata Sa ametikohale 

kutsealune 
ajateenija 
tegevteenistuja, määratakse ametikohale teenistuskohas 
tegevliige, kes on KL SA kohustusest loobunud 
vanaduspensioni ikka jõudnud isik alates 64. eluaastat 
riigikaitselise töökohustusega ametikohal töötavat isikut reservis võib nimetada sõjaaja mobilisatsioonireservi 
ametikohale (nt KL valvekompanii valvurid) 

SÕJAAJA AMETIKOHALT VABASTAMINE 

reservväelane - Toetuse väejuhatuse ülem malevapealiku ettepanekul 
 
kaitseväekohustust võtta sooviv isik - Kaitseliidust väljaastumisel või liikmestaatuse muutumisel peab tegema 
isik avalduse sõjaaja nõusoleku tagasi võtmiseks, mille siis malev esitab Toetuse väejuhatusele ning nemad 
omakorda vabastavad isiku ametikohalt ning eemaldavad Kaitseväe registritest 
 

https://kaitsevaeteenistus.ee/auth/login


SÕJAAJA KOHUSTUSE VÕTMINE 
 
Eelkõige meessoost isikud kes ei ole mingil põhjusel läbinud ajateenistust (KVK register annab päringule 
vastuse: isikut ei leitud) või kes on mingil põhjusel KVK registrist kustutatud aga kuuluvad mobilisatsiooni 
ikka 17-64 eluaastat.  
 
 
TERVISENÕUDED 

(Vv määrus Kaitseväeteenistuskohustuslasele ja tegevväelasele teenistusülesande täitmiseks ettenähtud 

tervisenõuded) 

A – vastab tervisenõuetele 
B– ajutiselt ei vasta tervisenõuetele 
C – ei vasta tervisenõutele -> õppekogunemisele ei kutsuta 
 
Selleks et tegevliige kes tahab olla tubli reservväelane aga kes omab hetkel tervisenõuet C aste ehk ei vasta 

tervisenõetele, peab ise võtma ühendust KRK-ga. 

Kohustus teatada oma terviseseisundit muutvatest asjaoludest. Terviseseisundit muutvad asjaolud võivad 

olla näiteks raske haigus või puue. Kui terviseseisundi muutus võib mõjutada vastavust tervisenõuetele, siis 

tuleb seda kohe kaitseressursside ametile teatada ning lisada dokument, mis muutust tõendab. Ka seda saad 

teha kaitseväeteenistuse veebis  (https://kaitsevaeteenistus.ee/auth/login) või esitades ametile e-posti või 

tavaposti teel taotluse alloleval vormil. Vajadusel kutsutakse Sind uuesti arstlikku komisjoni terviseseisundi 

hindamisele. 

Vorm nr 16. Terviseseisundi muutumise teade (vorm asub kra lehel.) 

https://www.kra.ee/reserv/arstlik-komisjon-reservis/ 

Reservteenistus - Kaitseväeteenistuse seadus § 69 – 80 

 
Kaitseväekohustuse võtmine - Kaitseväeteenistuse seadus § 81 – 82 
 

Reservteenistuse kohta saab lugeda https://www.kra.ee/reserv/ 

 

 

§ 74. Kaitseväekohustuseta isiku võtmine sõjaaja ametikoha ülesandeid täitma 
 (1) Sõjaseisukorra ja mobilisatsiooni ajal võib määramata ajaks tegevteenistusse võtta kaitseväekohustuseta 
Kaitseliidu tegevliikme, kes on varem nimetatud Kaitseliidu seaduses sätestatud korras sõjaaja ametikohale, 
vastab käesoleva seaduse § 73 lõikes 1 sätestatud tingimustele ega ole jõudnud riikliku pensionikindlustuse 
seaduses sätestatud vanaduspensioniikka. 
 (2) Sõjaseisukorra ja mobilisatsiooni ajal võib kirjaliku avalduse alusel määramata ajaks tegevteenistusse võtta 
isiku, kes vastab käesoleva seaduse § 73 lõike 1 punktides 1 ja 3–6 sätestatud tingimustele ega ole jõudnud 
riikliku pensionikindlustuse seaduses sätestatud vanaduspensioniikka. 
 (3) Käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 alusel tegevteenistusse võetud kaitseväekohustuseta isikule laienevad 
tegevteenistuses olemise ajal samasugused õigused ja kohustused nagu kaitseväekohustusega tegevväelasele. 
Kaitseväekohustusteta isiku tegevteenistusse võtmisest teavitab Kaitsevägi Kaitseressursside Ametit. 
 (4) Käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 alusel tegevteenistusse võetuks loetud isiku andmed kantakse 
kaitseväekohustuslaste registrisse kaitseväekohustust võtta sooviva isiku andmetena. 
 (5) Tegevteenistusse võtmata jätmisel või tegevteenistusest vabastamisel kustutatakse käesoleva paragrahvi 
lõigetes 1 ja 2 nimetatud isiku andmed kaitseväekohustuslaste registrist. 
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