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Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 160 lõike 4 alusel.

1. peatükk
MAAVÄE VORMIRIIETUSE KIRJELDUS 

1. jagu
Ajateenija vormiriietuse kirjeldus 

§ 1. Välivormi jakk

 (1) Välivormi jaki materjali koostises on vähemalt 50% puuvilla.

 (2) Kasutusel on kaks välivormi jakki, mille kirjeldused on järgmised:
 1)  välivormi jakk on kolmevärvilise kamuflaažmustriga. Välivormi jakk on sirge siluetiga, ilma voodrita ja
üherealise kinnisega. Jakil on otsapandud kaheõmbluselised varrukad ja mahapööratav teravnurkne krae. Jaki
hõlma salakinnise peale rinnataskute kõrgusele on õmmeldud pagunialus. Jakil on pealeõmmeldud ühepoolse
lõõtsaga rinna- ja küljetaskud, mida katab klapp. Vasakul varrukal on pealeõmmeldud tasku, mida katab klapp;
 2)  välivormi jakk on neljavärvilise kamuflaažmustriga. Välivormi jakk on sirge siluetiga, ilma voodrita,
üherealise kinnisega. Jaki hõlma salakinnise peale rinnataskute kõrgusele on õmmeldud pagunialus.
Jakil on püstkrae mille vasakpoolses otsas on reguleerimistripp. Jakil on otsapandud kaheõmbluselised
varrukad. Mõlemal varrukal on pealeõmmeldud tasku, mille kohale ja peale on õmmeldud takjapael. Jakil
on pealeõmmeldud ühepoolse lõõtsaga küljetaskud, mida katab klapp. Jakil on vertikaalsed tõmblukuga
sissetöödeldud liistuga rinnataskud. Jaki parempoolse rinnatasku kohale on õmmeldud takjapaela riba.
[RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

§ 2. Välivormi püksid

 (1) Välivormi pükste materjali koostises on vähemalt 50% puuvilla.

 (2) Kasutusel on kahed välivormi püksid, mille kirjeldused on järgmised:
 1)  välivormi püksid on kolmevärvilise kamuflaažmustriga. Välivormi püksid on sirge siluetiga. Pükstel
on küljetükist töödeldud diagonaalsed küljetaskud. Seljaosa paremal poolel on liistuga tasku, mida katab
salakinnisega klapp. Püksisäärtel on pealeõmmeldud sääretaskud, mida katab salakinnisega klapp. Pükste põlve-
ja istmikupiirkonda on õmmeldud tugevdusdetailid. Esikeskõmblusesse on töödeldud kaetud tõmblukk-kinnis.
Pükste allääre palistuse sees on kummipael ja pingutusnöör;
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 2)  välivormi püksid on neljavärvilise kamuflaažmustriga. Välivormi püksid on sirge siluetiga. Pükstel
on küljetükist töödeldud diagonaalsed küljetaskud. Seljaosa paremal poolel on liistuga tasku, mida katab
klapp. Püksisäärtel on pealeõmmeldud ühepoolse lõõtsaga reietaskud, mida katab klapp. Vasakul säärel on
allservas piklik tasku, mida katab klapp. Pükste põlve- ja istmikupiirkonda on õmmeldud tugevdusdetailid.
Esikeskõmblusesse on töödeldud kaetud tõmblukk-kinnis. Pükste allääre palistuse sees on kummipael.
Püksivärvlil on vöörihma aasad.
[RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

§ 3. Välivormi müts

 (1) Välivormi mütsi põhimaterjali koostises on vähemalt 50% puuvilla ja voodrimaterjali koostises on vähemalt
80% puuvilla.

 (2) Kasutusel on kaks välivormi mütsi, mille kirjeldused on järgmised:
 1)  välivormi müts on kolmevärvilise kamuflaažmustriga. Välivormi müts on voodriga ja koosneb mütsipõhjast,
-kõrvadetailist ja -nokast. Mütsipõhi on õmmeldud mütsi küljest ja ovaalsest mütsilaest. Mütsi külje peale on
õmmeldud figuurne topelttükk ja kõrvadetailid. Mütsinokk on kaetud põhimaterjaliga;
 2)  välivormi müts on neljavärvilise kamuflaažmustriga. Välivormi müts on voodriga ja koosneb mütsipõhjast,
-kõrvadetailist ja -nokast. Mütsipõhi on õmmeldud mütsi küljest ja ovaalsest mütsilaest. Mütsi külje peale on
õmmeldud figuurne topelttükk ja kõrvadetailid. Mütsinokk on kaetud põhimaterjaliga
[RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

§ 4. Talvise välivormi jope

 (1) Talvise välivormi jope põhimaterjali koostises on vähemalt 30% puuvilla, voodrimaterjali koostises on
vähemalt 70% puuvilla.

 (2) Kasutusel on kaks talvise välivormi jopet, mille kirjeldused on järgmised:
 1)  talvise välivormi jope on kolmevärvilise kamuflaažmustriga. Talvise välivormi jope on sirge siluetiga ja
töödeldud voodrile. Jopel on kõrge püstkrae, mis on seestpoolt töödeldud fliismaterjaliga. Jope esikinnises
on liistuga kaetud tõmblukk. Esikinnise rinnajoone kõrgusel on pagunialus. Jopel on kombineeritud
kimonolõikelised varrukad ja püstkrae. Jope vööjoonel ja allääres on kumminööritunnel. Jopel on sissetöödeldud
rinna- ja küljetaskud. Küljetaskud on kaetud klapiga. Jope vasakul varrukal on pealeõmmeldud tasku. Kapuuts
kinnitub jope kaelakaarele metallist trukknööpide abil. Jopel on äravõetav soojendusvooder, mida on võimalik
kanda eraldi jopena. Soojendusvooder kinnitub jopele tõmblukkudega;
 2)  talvise välivormi jope on neljavärvilise kamuflaažmustriga. Talvise välivormi jope on sirge siluetiga ja
töödeldud voodrile. Jopel on kõrge püstkrae, mis on seestpoolt töödeldud fliismaterjaliga. Jope esikinnises
on liistuga kaetud tõmblukk. Esikinnise rinnajoone kõrgusel on pagunialus. Jopel on kombineeritud
kimonolõikelised varrukad ja püstkrae. Jope vööjoonel ja allääres on kumminööritunnel. Jopel on sissetöödeldud
rinna- ja küljetaskud. Küljetaskud on kaetud klapiga. Jope vasakul varrukal on pealeõmmeldud tasku. Kapuuts
kinnitub jope kaelakaarele metallist trukknööpide abil. Jopel on äravõetav soojendusvooder, mida on võimalik
kanda eraldi jopena. Soojendusvooder kinnitub jopele tõmblukkudega.
[RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

§ 5. Talvise välivormi püksid

 (1) Talvise välivormi pükste põhimaterjali koostises on vähemalt 30% puuvilla, voodrimaterjali koostises on
vähemalt 70% puuvilla.

 (2) Kasutusel on kahed talvise välivormi püksid, mille kirjeldused on järgmised:
 1)  talvise välivormi püksid on kolmevärvilise kamuflaažmustriga. Talvise välivormi püksid on sirge siluetiga
ja töödeldud soojendusvoodrile. Pükste esiosas on pealeõmmeldud taskud. Pükste värvel on töödeldud laia
kummiga, mis ulatub esiosa vööaasadeni. Pükste värvlil on vöörihma-aasad. Püksisäärte allääres on lukuga
suletavad küljelõhikud. Pükstel kantakse trakse;
 2)  talvise välivormi püksid on neljavärvilise kamuflaažmustriga. Talvise välivormi püksid on sirge siluetiga
ja töödeldud soojendusvoodrile. Pükste esiosas on pealeõmmeldud taskud. Pükste värvel on töödeldud laia
kummiga, mis ulatub esiosa vööaasadeni. Pükste värvlil on vöörihma-aasad. Püksisäärte allääres on lukuga
suletavad küljelõhikud. Pükstel kantakse trakse.
[RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

§ 6. Talvise välivormi müts

 (1) Talvise välivormi mütsi põhimaterjali koostises on vähemalt 30% puuvilla, voodrimaterjali koostises on
vähemalt 80% polüestrit.

 (2) Kasutusel on kolm talvise välivormi mütsi, mille kirjeldused on järgmised:
[RTL 2010, 3, 44- jõust. 17.01.2010]
 1)  talvise välivormi müts on kolmevärvilise kamuflaažmustriga. Talvise välivormi müts on fliisist
soojendusvoodriga ja koosneb mütsipõhjast, kõrvadetailidest ja nokast. Mütsipõhi on õmmeldud mütsi küljest ja
ovaalsest mütsilaest. Mütsikülje peale on õmmeldud figuurne topelttükk. Mütsinokk on kaetud põhimaterjaliga;
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 2)  talvise välivormi müts on neljavärvilise kamuflaažmustriga. Talvise välivormi müts on fliisist
soojendusvoodriga ja koosneb mütsipõhjast, kõrvadetailidest ja nokast. Mütsipõhi on õmmeldud mütsi küljest ja
ovaalsest mütsilaest. Mütsikülje peale on õmmeldud figuurne topelttükk. Mütsinokk on kaetud põhimaterjaliga;
[RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]
 3)  Talvise välivormi müts on neljavärvilise kamuflaažmustriga. Talvise välivormi müts koosneb mütsipõhjast
mille alläärde on õmmeldud mütsikõrva osad, -klapid ja tugevdatud esidetail. Mütsipõhi on valmistatud
põhimaterjalist ja voodrist. Mütsikõrva osad, -klapid ja tugevdatud esidetail on valmistatud põhimaterjalist ja
kunstkarusnahast. Mütsikõrvad on suletavad pealael ja lõua all tekstiillukuga. Esiosale on õmmeldud tekstiilist
mütsimärk.
[RTL 2010, 3, 44- jõust. 17.01.2010]

§ 7. Sviiter

 (1) Sviiter on tumehalli värvi.

 (2) Sviitri materjali koostises on vähemalt 50% villa.

 (3) Sviiter on sirgelõikeline, pikendatud õlaga. Kehaosa ja varrukad on kootud kombineeritud sidusega. Kaelus
on tagasipööratav.

§ 8. T-särk

 (1) T-särk on oliivrohelist värvi.

 (2) T-särgi materjali koostises on vähemalt 90% puuvilla.

 (3) T-särk on sirgelõikeline, ümmarguse kaeluse ja lühikeste varrukatega. T-särgi esiosa rinna kõrgusele on
trükitud trükitähtedes kollase värviga sõnad «EESTI KAITSEVÄGI».

§ 9. Sõrmkindad

 (1) Sõrmkindad on tumehalli värvi.

 (2) Sõrmkinnaste materjali koostises on vähemalt 60% villa.

 (3) Sõrmkindad on kootud ja soojendusvoodriga. Kinnaste peopesa ja sõrmed on peopesa poolt tugevdatud
pööratud nahast detailiga. Randmeosas on tagasipööratav kootud soonik. Sõrmkinnaste randmeosas
soojendusvooder puudub.

§ 10. Kiivrialune müts

 Kasutusel on kaks kiivrialust mütsi, mille värvus, materjalide koostis ja kirjeldused on järgmised:
 1)  kiivrialune müts on oliivrohelist/valget värvi. Kiivrialuse mütsi materjali koostises on vähemalt 60% villa.
Kiivrialune müts on torukujuline, kahepoolne (üks pool on oliivroheline ja teine valge), ovaalsed avad on suu ja
silmade kõrgusel;
 2)  kiivrialune müts on oliivrohelist värvi. Kiivrialuse mütsi materjali koostises on kuni 80% polüamiidi.
Kiivrialune müts on nelja kiiluga, kõrvasoojendusribaga, mille sisepool on fliisist. Kiivrialuse mütsi allservas on
allakeeratavad kõrvaklapid.
[RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

§ 101. Suvine kiivrialune müts

 (1) Suvine kiivrialune müts on oliivrohelist värvi.

 (2) Suvise kiivrialuse mütsi materjali koostises on kuni 80% polüamiidi.

 (3) Suvine kiivrialune müts on nelja kiiluga, kõrvasoojendusribaga, mille sisepool on fliisist.
[RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

§ 11. Labakindad

 (1) Labakindad on oliivrohelist värvi.

 (2) Labakinnaste põhimaterjali koostises on vähemalt 70% puuvilla.

 (3) Labakindad on töödeldud peopesa poolt nahast tugevdusdetailiga. Kindale on õmmeldud eraldi
nimetissõrm. Kindad on voodriga, mis on eemaldatav ja mida saab ka eraldi kanda. Voodrile on töödeldud avaus
nimetissõrme jaoks. Labakinnaste põhimaterjal on töödeldud veehülgavust ning tulekindlust tagavate ainetega.
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[RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

§ 12. Vihmaülikonna jakk

 (1) Vihmaülikonna jaki materjali koostises on kuni 70% polüestrit.

 (2) Kasutusel on kaks vihmaülikonna jakki, mille kirjeldused on järgmised:
 1)  kaitsevärvi vihmaülikonna jakk on sirge siluetiga, otsaõmmeldud varrukatega, kapuutsiga ja esiosas sirge
passega. Lühike esikinnis on kapuutsi ja passe ulatuses töödeldud kahe takjakinnitusega ning passe ulatuses
sissepoole jääva kolmnurkse detailiga. Jaki kapuuts koosneb kahest detailist ja on krae sisse peidetav. Esiosas
passe all on pealeõmmeldud tasku. Ühendusõmblused on teibitud;
 2)  vihmaülikonna jakk on neljavärvilise kamuflaažmustriga. Vihmaülikonna jakk on sirge siluetiga,
otsaõmmeldud varrukatega, kapuutsiga ja esiosas sirge passega. Lühike esikinnis on kapuutsi ja passe ulatuses
töödeldud kahe takjakinnitusega ning passe ulatuses sissepoole jääva kolmnurkse detailiga. Jaki kapuuts
koosneb kahest detailist ja on krae sisse peidetav. Esiosas passe all on pealeõmmeldud tasku. Ühendusõmblused
on teibitud.
[RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

§ 13. Vihmaülikonna püksid

 (1) Vihmaülikonna pükste materjali koostises on kuni 70% polüestrit.

 (2) Kasutusel on kahed vihmaülikonna püksid, mille kirjeldused on järgmised:
 1)  kaitsevärvi vihmaülikonna püksid on sirge siluetiga ja küljeõmblusteta. Ülemised kaldsuunaliselt
sissetöödeldud taskuavad on töödeldud liistu ja klapiga. Püksivärvlisse on töödeldud lai kummipael ja
fikseerimiskumm. Ühendusõmblused on teibitud;
 2)  vihmaülikonna püksid on neljavärvilise kamuflaažmustriga. Püksid on sirge siluetiga ja küljeõmblusteta.
Ülemised kaldsuunaliselt sissetöödeldud taskuavad on töödeldud liistu ja klapiga. Püksivärvlisse on töödeldud
lai kummipael ja fikseerimiskumm. Ühendusõmblused on teibitud.
[RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

§ 14. Talvise maskeerimisülikonna jakk

 (1) Talvise maskeerimisülikonna jakk on valget värvi.

 (2) Talvise maskeerimisülikonna jaki materjali koostises on kuni 70% polüestrit.

 (3) Talvise maskeerimisülikonna jakk on sirge siluetiga. Jakil on kapuuts ja esiosas sirge passe. Jaki
esikinnis on kapuutsi ja passe ulatuses töödeldud takjakinnitusega suletava katteliistuga. Esiosas passe all on
pealeõmmeldud, lukuga suletav ja klapiga tasku. Mõlemal varrukal on pealeõmmeldud tasku. Kapuutsi eesääres
ja jaki allääres on nööritunnel.

§ 15. Talvise maskeerimisülikonna püksid

 (1) Talvise maskeerimisülikonna püksid on valget värvi.

 (2) Talvise maskeerimisülikonna pükste materjali koostises on kuni 70% polüestrit.

 (3) Talvise maskeerimisülikonna püksid on sirge siluetiga, esiklapi ja traksidega. Pükstel on kaldsuunalised,
klapi ja liistuga töödeldud küljetasku avad. Püksisäärtel on pealeõmmeldud klappidega taskud. Pükste värvlisse
on õmmeldud kummipael ja pingutusnöör.

§ 16. Spordidressi pluus

 (1) Spordidressi pluus on sinist värvi.

 (2) Spordidressi pluusi põhi- ja voodrimaterjali koostises on kuni 100% polüestrit.

 (3) Spordidressi pluus on sirge siluetiga ning seljaosas sirge passega. Seljaosa passele ja vasaku hõlma rinna
kohale on valge värviga, trükitähtedes trükitud sõna «KAITSEVÄGI». Dressipluusil on püstkrae, tõmblukuga
suletav esikinnis ja kaks küljetaskut. Dressipluusi kehaosa on töödeldud võrkvoodrile. Dressipluusi alläär ja
varrukasuu on töödeldud kummipaelaga. Varruka käepealsele osale on õmmeldud tumesinisest põhimaterjalist
riba.

§ 17. Spordidressi püksid

 (1) Spordidressi püksid on tumesinist värvi.

 (2) Spordidressi pükste põhi- ja abimaterjali koostises on kuni 100% polüestrit.
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 (3) Spordidressi püksid on sirge lõikega ja töödeldud osaliselt võrkvoodrile. Pükstel on kaldsuunalised,
sissetöödeldud taskud. Ümber parema jala püksisääre on õmmeldud helkurpael. Helkurpaela kohal on valge
värviga, trükitähtedes trükitud sõna «KAITSEVÄGI».

§ 18. Spordijalatsid

 (1) Spordijalatsite pealsed, paelad ning tald on valmistatud tumedates värvitoonides.

 (2) Spordijalatsite pealsed on kombineeritud naturaal- ja/või sünteetilisest nahast, polüesterkangast ja võrgust.

 (3) Spordijalatsi pealsete nina- ja kannaosa on tugevdatud. Spordijalatsite sise- ja väliskülgedel on mitmekordne
läbiõmmeldud materjal. Spordijalatsi pealsete keel on pehmendatud. Vahetallad on kergekaalulised ja
põrutuskindlad. Välistald on kulumiskindel, hea haarduvusega ning painduv.

§ 19. Poolsaapad

 (1) Poolsaapad on musta värvi.

 (2) Poolsaabaste pealsematerjal on naturaalne nahk.

 (3) Poolsaapad on paeltega poolsäärsaapad, mille sääreosa kõrgus on kuni 24,0 cm. Poolsaabaste
pealsematerjal, saapa keel ja lumelukk on vetthülgavast naturaalsest nahast. Saapa tald on sügava ja libisemist
takistava mustriga. Talla kõrgus on kuni 2,0 cm, kontsa kõrgus kuni 3,5 cm. Tallarant on läbi õmmeldud ja
vulkaniseeritud.

§ 20. Talvekummikud

 (1) Talvekummikud on musta värvi.

 (2) Talvekummikute materjal on mitteläikiv polümeer butüül.

 (3) Talvekummikud on valmistatud avaral liistul. Talvekummikud on äravõetava vildist voodriga, roomiktallaga
ja kõrge sääreosaga, mille ülemises ääres on pingutuspael. Sääreosa kõrgus on kuni 40,0 cm. Kummikute talla
kõrgus kuni 1,5 cm, kontsa kõrgus kuni 4,0 cm. Kontsa välisserval on soon suusasideme kannarihma jaoks.
[RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

§ 21. Aluspüksid

 (1) Aluspüksid on oliivrohelist värvi.

 (2) Aluspükste materjali koostises on vähemalt 50% puuvilla.

 (3) Aluspüksid on küljeõmblusteta. Ülaservas on kummipael.Isteõmblusesse on töödeldud kolmnurkne kiil.

§ 22. Sooja aluspesu püksid

 (1) Sooja aluspesu püksid on oliivrohelist värvi.

 (2) Sooja aluspesu pükste põhimaterjali koostises on vähemalt 50% puuvilla, sooniku koostises on vähemalt
40% puuvilla.

 (3) Sooja aluspesu püksid on küljeõmblusteta. Ülaservas on kummipael. Iste- ja sammuõmblustes on
kolmnurksed kiilud. Sääreotsad on töödeldud kahekordse soonikust mansetiga.

§ 23. Sooja aluspesu särk

 (1) Sooja aluspesu särk on oliivrohelist värvi.

 (2) Sooja aluspesu särgi põhimaterjali koostises on vähemalt 30% puuvilla, sooniku koostises on vähemalt 60%
puuvilla.

 (3) Sooja aluspesu särk on sirgelõikeline ja pikkade raglaanvarrukatega. Kaelus on töödeldud kahekordsest
soonikust kraega. Särgi seljaosa on esiosast pikem ja alt servast kumerate nurkadega. Särgi esikinnises on
tõmblukk.

§ 24. Poolvillased sokid

 (1) Poolvillased sokid on tumehalli värvi.
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 (2) Poolvillaste sokkide materjali koostises on vähemalt 60% villa.

 (3) Poolvillastel sokkidel on pikk sääreosa. Soki sääreosa äärisesse on kootud vastavalt jala suurusele värviline
triip.
[RTL 2010, 3, 44- jõust. 17.01.2010]

 (4) Poolvillase soki sääreosa äärisel oleva triibu värvid vastavalt jala suurusele on järgmised:
Jala suurus
sentimeetrites

Triibuvärv

23 valge
25 pruun
27 roheline
29 sinine
31 punane
33 kollane

[RTL 2010, 3, 44- jõust. 17.01.2010]

§ 25. Puuvillased sokid

 (1) Puuvillased sokid on musta värvi.

 (2) Puuvillaste sokkide materjali koostises on vähemalt 80% puuvilla.

 (3) Puuvillased sokid on ühevärvilised, kootud tugevdatud nina- ja kannaosaga. Soki ääris on kootud elastse
niidiga soonikkoes.

§ 26. Villased sokid

 (1) Villased sokid on tumehalli värvi.

 (2) Villaste sokkide materjali koostises on vähemalt 80% villa.

 (3) Villaste sokkide sääreosa on kootud soonikkoes. Sokikand ja ninaosa on kootud koos tugevdusniidiga.

§ 27. Välivormi püksirihm

 (1) Välivormi püksirihm on khaki värvi.

 (2) Välivormi püksirihma materjali koostises on 100% polüpropeenkiudu.

 (3) Välivormi püksirihma laius on 4–5 cm ja pikkus vähemalt 120 cm. Püksirihm on metallist või polümeersest
materjalist pandlaga.
[RTL 2010, 3, 44- jõust. 17.01.2010]

2. jagu
Lepingulises tegevteenistuses oleva

kaadrikaitseväelase vormiriietuse kirjeldus 

1. jaotis
Meeste vormiriietuse kirjeldus 

§ 28. Lepingulises tegevteenistuses oleva kaadrikaitseväelase vormiriietus

 Välivormi jaki, välivormi pükste, välivormi mütsi, talvise välivormi jope, talvise välivormi pükste, talvise
välivormi mütsi, sviitri, T-särgi, sõrmkinnaste, kiivrialuse mütsi, suvise kiivrialuse mütsi, labakinnaste,
vihmaülikonna jaki, vihmaülikonna pükste, talvise maskeerimisülikonna jaki, talvise maskeerimisülikonna
pükste, poolsaabaste, talvekummikute, sooja aluspesu pükste, sooja aluspesu särgi, poolvillaste sokkide,
puuvillaste sokkide, villaste sokkide ja välivormi püksirihma kirjeldus vastab käesoleva määruse 1. peatüki 1.
jaos toodud ajateenija vormiriietuse kirjeldusele.
[RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

§ 29. Püksirihm

 (1) Püksirihm on musta värvi.
[RTL 2010, 3, 44- jõust. 17.01.2010]
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 (2) Püksirihma materjal on nahk.

 (3) Püksirihma laius on 3,0 cm, pikkus vähemalt 120,0 cm. Püksirihmal on kullavärvi metallpannal.

§ 30. Vormikuub

 (1) Vormikuub on khaki värvi.

 (2) Vormikuue põhimaterjali koostises on vähemalt 45% villa, voodrimaterjali koostises on kuni 100%
polüestrit.

 (3) Vormikuub on taljesse töödeldud, klassikaliste otsaõmmeldud varrukate, reväärkraega ja töödeldud voodrile.
Voodri mõlemal hõlmal on põhimaterjalist kantidega nööpauktaskud. Seljakeskõmblus lõpeb allpool vööjoont
lõhikuga. Kuuel on ümardatud nurkadega pealeõmmeldud rinna- ja küljetaskud. Figuurne taskuklapp on suletav
vorminööbiga. Varrukasuus on mansett, millel on kaunistuseks kaks vorminööpi. Kuue õlaõmbluste kohal on
pagunialused.

§ 31. Vormipüksid

 (1) Vormipüksid on khaki värvi.

 (2) Vormipükste põhimaterjali koostises on vähemalt 45% villa, voodrimaterjali koostises on kuni 100%
polüestrit.

 (3) Vormipüksid on sirge siluetiga. Pükste seljaosas on sissevõtted. Esikeskõmblusesse on töödeldud kaetud
tõmblukk-kinnis. Värvlil on vööaasad. Küljetaskud on kaldsuunalised ning töödeldud küljetükiga. Pükste
seljaosa paremal poolel on aasa ja nööbiga suletav nööpauktasku. Pükste sääreotsad on töödeldud kannapaelaga.

§ 32. Tavavormi müts

 (1) Tavavormi müts on khaki värvi.

 (2) Tavavormi mütsi põhimaterjali koostises on vähemalt 45% villa, voodrimaterjali koostises on kuni 100%
polüestrit.

 (3) Tavavormi müts koosneb mütsipõhjast, -rummust, -äärest ja nokast. Mütsirumm on ühest detailist.
Mütsirummule on kinnitatud põhimaterjaliga sobivas värvitoonis ripspael. Ovaalne mütsipõhi on ühest detailist.
Mütsipõhja ja -rummu ühendab neljast detailist koosnev mütsiäär. Mütsil on mustast lakknahast nokk.

§ 33. Tavavormi suvemüts

 (1) Tavavormi suvemüts on khaki värvi.

 (2) Tavavormi suvemütsi põhimaterjali koostises on vähemalt 45% villa, voodrimaterjali koostises on vähemalt
70% puuvilla.

 (3) Tavavormi suvemüts koosneb mütsipõhjast ja figuurse kujuga mütsiäärest. Mütsipõhi on õmmeldud
piklikust mütsilaest ja -küljedetailidest.

§ 34. Tavavormi talvemüts

 (1) Tavavormi talvemüts on kahki värvi, tehiskarusnahk on tumehalli värvi.

 (2) Tavavormi talvemütsi põhimaterjali koostises on vähemalt 80% villa, voodrimaterjali koostises on vähemalt
70% puuvilla.

 (3) Tavavormi talvemüts koosneb mütsipõhjast ja figuurse kujuga mütsiäärtest. Mütsipõhi on õmmeldud
ovaalsest mütsilaest ja -küljedetailist. Mütsilae ja -küljedetaili ühendava õmbluse vahel on põhimaterjalist kant.
Mütsiäär on ühelt poolt põhimaterjalist ja teiselt poolt tehiskarusnahast. Mütsil on mustast lakknahast nokk.

§ 35. Mantel

 (1) Mantel on khaki värvi.

 (2) Mantli põhimaterjali koostises on vähemalt 80% villa ja voodrimaterjali koostises on kuni 100% polüestrit.

 (3) Mantel on taljesse töödeldud, klassikaliste kaheõmbluseliste otsaõmmeldud varrukate, reväärkraega ja
töödeldud soojenduseta voodrile. Seljakeskõmblusesse on töödeldud kaetud lõhik. Mantlil kantakse vööd.
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Mantlil on liistuga kaldsuunalised küljetaskud. Kaherealises esikinnises on kuus vorminööpi. Varrukasuus on
mansett, millel on kaunistuseks kaks vorminööpi. Mantli õlaõmbluste kohal on pagunialused.

§ 36. [Kehtetu – RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

§ 37. Jope

 (1) Jope on khaki värvi.

 (2) Jope põhimaterjali koostises on kuni 100% polüestrit, voodrimaterjali koostises on kuni 50% polüestrit.

 (3) Jope on sirgelõikeline ja töödeldud voodrile. Kapuuts ja tehiskarusnahast soojendusvooder on jope külge
ühendatavad tõmblukuga. Jopel on püstkrae ja sirgelõikeline passe nii esi- kui ka seljaosas. Jope esikinnis on
töödeldud tõmblukuga, mida katab trukkidega suletav liist. Jopel on rinnataskud. Pealeõmmeldud küljetaskuid
katab taskuklapp. Jope vööjoonele on töödeldud nööritunnel. Jope õlaõmbluste kohal on pagunialused.

§ 38. Lühike jope

 (1) Lühike jope on khaki värvi.

 (2) Lühikese jope põhimaterjali koostises on 100% polüestrit, voodrimaterjali koostises on kuni 50% polüestrit.

 (3) Lühike jope on sirgelõikeline ja ulatub puusajooneni. Jopel on püstkrae ja otsapandud varrukad. Kapuuts
ja soojendusvooder on jope külge ühendatavad tõmblukuga. Jope allääres on värvel, mis on külgedel töödeldud
kummipaelaga. Jope seljaosas on kaks avarusvolti. Jope esikinnises on tõmblukk. Jopel on kaks liistuga
rinnataskut ja kaks liistuta küljetaskut. Jope õlaõmbluste kohal on pagunialused. Jope varrukasuu on töödeldud
kummipaelaga.

§ 39. Pikkade varrukatega vormisärk

 (1) Pikkade varrukatega vormisärk on halli värvi.

 (2) Pikkade varrukatega vormisärgi materjali koostises on vähemalt 55% puuvilla.

 (3) Pikkade varrukatega vormisärk on sirge siluetiga ja nööbitava esikinnisega. Särgi selja- ja esiosas on
sirgelõikeline passe. Krae on teravnurkne, eraldilõigatud kannaga. Varrukasuus on sisselõikeline kinnis
ja ümarate nurkadega mansett. Õlaõmbluste kohal on pagunialused. Vormisärgil on kaks pealeõmmeldud
rinnataskut, mida katab nööbiga suletav taskuklapp.

§ 40. Lühikeste varrukatega vormisärk

 (1) Lühikeste varrukatega vormisärk on halli värvi.

 (2) Lühikeste varrukatega vormisärgi materjali koostis on vähemalt 55% puuvilla.

 (3) Lühikeste varrukatega vormisärk on sirge siluetiga ja nööbitava esikinnisega. Selja- ja esiosas on
sirgelõikeline passe. Krae on teravnurkne, eraldilõigatud kannaga. Õlaõmbluste kohal on pagunialused.
Vormisärgil on kaks pealeõmmeldud rinnataskut, mida katab nööbiga suletav taskuklapp.

§ 41. Lips

 (1) Lips on khaki värvi.

 (2) Lipsu materjal on lipsusiid.

 (3) Lips on allapoole laienev, täisnurkse otsaga. Lipsusiidi kangale on trükitähtedega sisse kootud sõnad
«EESTI KAITSEVÄGI».

§ 42. Õhukese voodriga nahkkindad

 (1) Õhukese voodriga nahkkindad on musta värvi.

 (2) Õhukese voodriga nahkkinnaste materjal on naturaalne nahk.

 (3) Õhukese voodriga nahkkindad on kootud voodriga. Kinda seljal on kaunistuselement.

§ 43. Sooja voodriga nahkkindad

 (1) Sooja voodriga nahkkindad on musta värvi.

 (2) Sooja voodriga nahkkinnaste materjal on naturaalne nahk.
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 (3) Sooja voodriga nahkkinnaste seljal on kaunistuselement.

§ 44. Sall

 (1) Sall on tumehalli värvi.

 (2) Salli materjali koostises on vähemalt 50% villa.

 (3) Sall on kootud ja narmasteta.

§ 45. Pidulik sall

 (1) Pidulik sall on valget värvi.

 (2) Piduliku salli materjali koostises on vähemalt 50% villa.

 (3) Sall on kootud ja narmasteta.

§ 46. Pullover

 (1) Pullover on rohelist värvi.

 (2) Pulloveri põhimaterjali koostises on vähemalt 60% villa.

 (3) Pullover on sirgelõikeline, madala kolmnurkse kaelusega, pikendatud õlaga. Pulloveri kehaosa ja varrukad
on kootud poolpatentkoes. Rinnatasku, pagunialused, õla- ja varrukatugevdusdetailid on pulloveriga sama
värvi kangast. Vasakul pool, rinnaesisel on pealeõmmeldud rinnatasku. Õlaõmbluste kohal on pagunialused.
Varrukasuus on tagasipööratav käänis.

§ 47. Kingad

 (1) Kingad on musta värvi.

 (2) Kingade pealsematerjal on naturaalne nahk.

 (3) Kingad on kinnised, pealt nööritavad. Kingad on valmistatud avaral liistul elastsest hüdrofoobsest
kroomnahast. Tald on sügava, libisemist takistava mustriga. Talla kõrgus on kuni 2,0 cm, kontsa kõrgus kuni 3,5
cm.
[RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

§ 48. [ Kehtetu – RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

§ 49. [Kehtetu – RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

§ 50. Pidulik vormisärk

 (1) Pidulik vormisärk on valget värvi.

 (2) Piduliku vormisärgi materjali koostises on vähemalt 55% puuvilla.

 (3) Pidulik vormisärk on sirge siluetiga ja nööbitava esikinnisega. Selja- ja esiosas on sirgelõikeline passe. Krae
on teravnurkne, eraldilõigatud kannaga. Varrukasuus on sisselõikeline kinnis ja ümarate nurkadega mansett.
Õlaõmbluste kohal on pagunialused. Vormisärgil on kaks pealeõmmeldud rinnataskut, mida katab klapp.

§ 51. Pidulik lips

 (1) Pidulik lips on musta värvi.

 (2) Piduliku lipsu materjal on lipsusiid.

 (3) Pidulik lips on allapoole laienev, täisnurkse otsaga. Lipsusiidi kangale on trükitähtedega sisse kootud sõnad
«EESTI KAITSEVÄGI».

§ 52. Paraadkindad

 (1) Paraadkindad on valget värvi.

 (2) Paraadkinnaste materjali koostises on vähemalt 60% puuvilla.

Kaitseväelase vormiriietuse kirjeldus Leht 9 / 28

https://www.riigiteataja.ee/akt/12966370
https://www.riigiteataja.ee/akt/12966370
https://www.riigiteataja.ee/akt/12966370


 (3) Paraadkindad on tekstiilist õmmeldud sõrmkindad.

2. jaotis
Naiste vormiriietuse kirjeldus 

§ 53. Lepingulises tegevteenistuses oleva kaadrikaitseväelase vormiriietus

 Välivormi jaki, välivormi pükste, välivormi mütsi, talvise välivormi jope, talvise välivormi pükste, talvise
välivormi mütsi, sviitri, T-särgi, sõrmkinnaste, kiivrialuse mütsi, suvise kiivrialuse mütsi, labakinnaste,
vihmaülikonna jaki, vihmaülikonna pükste, talvise maskeerimisülikonna jaki, talvise maskeerimisülikonna
pükste, poolsaabaste, talvekummikute, sooja aluspesu särgi, poolvillaste sokkide, villaste sokkide, puuvillaste
sokkide ja välivormi püksirihma kirjeldus vastab käesoleva määruse 1. peatüki 1. jaos toodud ajateenija
vormiriietuse kirjeldusele.
[RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

§ 54. Püksirihm

 Püksirihma kirjeldus vastab käesoleva määruse § 29 toodud kirjeldusele.

§ 55. Vormikuub

 (1) Vormikuub on khaki värvi.

 (2) Vormikuue põhimaterjali koostises on vähemalt 45% villa, voodrimaterjali koostises on kuni 100%
polüestrit.

 (3) Vormikuub on taljesse töödeldud, klassikaliste otsaõmmeldud varrukate ja reväärkraega. Vormikuub on
töödeldud voodrile. Seljakeskõmbluses on allpool vööjoont kinnine lõhik. Üherealises esikinnises on neli
vorminööpi. Kuuel on liistu ja klapiga küljetaskud. Rinna kohal on taskuklapid. Taskute klapid on figuurse
kujuga. Varrukasuus on mansett. Kuue õlaõmbluste kohal on pagunialused.

§ 56. Vormiseelik

 (1) Vormiseelik on khaki värvi.

 (2) Vormiseeliku põhimaterjali koostises on vähemalt 45% villa, voodrimaterjali koostises on kuni 100%
polüestrit.

 (3) Vormiseelik on sirge siluetiga ja töödeldud voodrile. Seelikul on vormi hoidmiseks vöösissevõtted.
Seljakeskõmbluses on kaetud tõmblukuga kinnis ja kaetud lõhik. Seelik ulatub põlveõndlani.

§ 57. Vormipüksid

 (1) Vormipüksid on khaki värvi.

 (2) Vormipükste põhimaterjali koostises on vähemalt 45% villa, voodrimaterjali koostises on kuni 100%
polüestrit.

 (3) Vormipüksid on sirge siluetiga. Esikeskõmblusesse on töödeldud kaetud tõmblukk-kinnis. Küljetaskud on
kaldsuunalised ning töödeldud küljetükiga.

§ 58. Tavavormi müts-kübar

 (1) Tavavormi müts-kübar on khaki värvi.

 (2) Tavavormi müts-kübara materjal on kübaravilt.

 (3) Tavavormi müts-kübar koosneb mütsipõhjast ja -äärest.

§ 59. Tavavormi suvemüts

 Tavavormi suvemütsi kirjeldus vastab käesoleva määruse § 33 toodud kirjeldusele.

§ 60. Tavavormi talvemüts

 (1) Tavavormi talvemüts on khaki värvi ja tehiskarusnahk on tumehalli värvi.

 (2) Tavavormi talvemütsi põhimaterjali koostises on vähemalt 80% villa, voodrimaterjali koostises on vähemalt
70% puuvilla.
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 (3) Tavavormi talvemüts koosneb mütsipõhjast ja figuurse kujuga mütsiäärest. Mütsipõhi on õmmeldud
ovaalsest mütsilaest ja -küljedetailist. Mütsiäär on ühelt poolt põhimaterjalist ja teiselt poolt tehiskarusnahast.

§ 61. Mantel

 (1) Mantel on khaki värvi.

 (2) Mantli põhimaterjali koostises on vähemalt 80% villa, voodrimaterjali koostises on kuni 100% polüestrit.

 (3) Mantel on taljesse töödeldud, klassikaliste otsaõmmeldud varrukate, reväärkraega ja töödeldud soojenduseta
voodrile. Mantli seljakeskõmblusesse on töödeldud kaetud lõhik. Mantlil kantakse vööd. Mantlil on liistu ja
klapiga kaldsuunalised küljetaskud. Varrukasuus on mansett. Mantli õlaõmbluste kohal on pagunialused.

§ 62. [Kehtetu – RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

§ 63. Jope

 (1) Jope on khaki värvi.

 (2) Jope põhimaterjali koostises on 100% polüestrit, voodrimaterjali koostises on kuni 50% polüestrit.

 (3) Jope on sirgelõikeline ja töödeldud voodrile. Kapuuts ja tehiskarusnahast soojendusvooder on jope külge
ühendatavad tõmblukuga. Jopel on püstkrae ja sirgelõikeline passe nii esi- kui ka seljaosas. Jope esikinnis on
töödeldud tõmblukuga, mida katab trukkidega suletav liist. Jopel on rinnataskud. Pealeõmmeldud küljetaskuid
katab taskuklapp. Jope vööjoonele on töödeldud nööritunnel. Jope õlaõmbluste kohal on pagunialused.

§ 64. Pikkade varrukatega vormisärk

 (1) Pikkade varrukatega vormisärk on halli värvi.

 (2) Pikkade varrukatega vormisärgi materjali koostises on vähemalt 55% puuvilla.

 (3) Pikkade varrukatega vormisärk on sirge siluetiga ja nööbitava esikinnisega. Selja- ja esiosas on
sirgelõikeline passe. Krae on teravnurkne, eraldilõigatud kannaga. Varrukasuus on sisselõikeline kinnis
ja ümarate nurkadega mansett. Õlaõmbluste kohal on pagunialused. Vormisärgil on kaks pealeõmmeldud
rinnataskut, mida katab taskuklapp.

§ 65. Lühikeste varrukatega vormisärk

 (1) Lühikeste varrukatega vormisärk on halli värvi.

 (2) Lühikeste varrukatega vormisärgi materjali koostis on vähemalt 55% puuvilla.

 (3) Lühikeste varrukatega vormisärk on sirge siluetiga ja nööbitava esikinnisega. Selja- ja esiosas on
sirgelõikeline passe. Krae on teravnurkne, eraldilõigatud kannaga. Õlaõmbluste kohal on pagunialused.
Vormisärgil on kaks pealeõmmeldud rinnataskut, mida katab taskuklapp.

§ 66. Ristlips

 (1) Ristlips on khaki värvi.

 (2) Ristlipsu materjal on lipsusiid.

 (3) Ristlips koosneb kahest kiilukujulisest detailist. Detailid on keskelt kinnitatud vorminööbiga. Lipsusiidi
kangale on trükitähtedega sisse kootud sõnad «EESTI KAITSEVÄGI».

§ 67. Naiskaadrikaitseväelase sooja aluspesu püksid

 (1) Sooja aluspesu püksid on oliivrohelist värvi.

 (2) Sooja aluspesu pükste põhimaterjali koostises on vähemalt 50% puuvilla, sooniku koostises on vähemalt
40% puuvilla.

 (3) Sooja aluspesu pükste ülaservas on kummipael. Sääreotsad on töödeldud kahekordse soonikust mansetiga.

§ 68. Õhukese voodriga nahkkindad

 Õhukese voodriga nahkkinnaste kirjeldus vastab käesoleva määruse § 42 toodud kirjeldusele.
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§ 69. Sooja voodriga nahkkindad

 Sooja voodriga nahkkinnaste kirjeldus vastab käesoleva määruse § 43 toodud kirjeldusele.

§ 70. Sall

 Salli kirjeldus vastab käesoleva määruse § 44 toodud kirjeldusele.

§ 71. Pidulik sall

 Piduliku salli kirjeldus vastab käesoleva määruse § 45 toodud kirjeldusele.

§ 72. Pullover

 Pulloveri kirjeldus vastab käesoleva määruse § 46 toodud kirjeldusele.

§ 73. Kingad

 (1) Kingad on musta värvi.

 (2) Kingade pealsematerjal on naturaalne nahk.
(3) Kingad on kinnised, jalapöida katva pealsega ja kaunistuseta. Kingad on valmistatud avaral liistul elastsest
hüdrofoobsest kroomnahast. Talla kõrgus on kuni 1,0 cm, kontsa kõrgus on 4,0-5,0 cm.
[RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

§ 74. [Kehtetu – RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

§ 75. Saapad

 (1) Saapad on musta värvi.

 (2) Saabaste pealsematerjal on nahk.

 (3) Saapad on valmistatud avaral liistul elastsest hüdrofoobsest kroomnahast. Sääreosa kõrgus on 30,0-40,0
cm, mille siseküljel on lukk-kinnis. Saapa sääreosa ülaservas on säärelaienduskumm. Tald on sügava, libisemist
takistava mustriga. Talla kõrgus on kuni 1,5 cm, kontsa kõrgus 4,0-6,0 cm.
[RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

§ 76. Pidulik pluus

 (1) Pidulik pluus on valget värvi.

 (2) Piduliku pluusi materjali koostises on kuni 100% polüestrit.

 (3) Pidulik pluus on pikkade varrukatega, sirge siluetiga, nööbitava esikinnisega. Krae on teravnurkne, eraldi
lõigatud kannaga. Varrukasuus on täisnurksete nurkadega mansett.

§ 77. Pidulik ristlips

 (1) Pidulik ristlips on musta värvi.

 (2) Piduliku ristlipsu materjal on lipsusiid.

 (3) Pidulik ristlips koosneb kahest kiilukujulisest detailist. Detailid on keskelt kinnitatud vorminööbiga.
Lipsusiidi kangale on trükitähtedega sisse kootud sõnad «EESTI KAITSEVÄGI».

§ 78. Paraadkindad

 Paraadkinnaste kirjeldus vastab käesoleva määruse § 52 toodud kirjeldusele.

2. peatükk
ÕHUVÄE VORMIRIIETUSE KIRJELDUS 

1. jagu
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[Kehtetu – RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

§ 79. [Kehtetu – RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

2. jagu
Lepingulises tegevteenistuses oleva

kaadrikaitseväelase vormiriietuse kirjeldus 

1. jaotis
Meeste vormiriietuse kirjeldus 

§ 80. Lepingulises tegevteenistuses oleva kaadrikaitseväelase vormiriietus

 Välivormi jaki, välivormi pükste, välivormi mütsi, talvise välivormi jope, talvise välivormi pükste, talvise
välivormi mütsi, sviitri, T-särgi, sõrmkinnaste, kiivrialuse mütsi, suvise kiivrialuse mütsi, labakinnaste,
vihmaülikonna jaki, vihmaülikonna pükste, talvise maskeerimisülikonna jaki, talvise maskeerimisülikonna
pükste, poolsaabaste, talvekummikute, sooja aluspesu pükste, sooja aluspesu särgi, poolvillaste sokkide,
puuvillaste sokkide, villaste sokkide ja välivormi püksirihma kirjeldus vastab käesoleva määruse 1. peatüki 1.
jaos toodud ajateenija vormiriietuse kirjeldusele.
[RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

§ 81. Püksirihm

 (1) Püksirihm on musta värvi.

 (2) Püksirihma materjali koostis ja kirjeldus vastab käesoleva määruse § 29 lõigetele 2 ja 3.

§ 82. Vormikuub

 (1) Vormikuub on sinakashalli värvi.

 (2) Vormikuue materjalide koostis ja kirjeldus vastab käesoleva määruse § 30 lõigetele 2 ja 3.

§ 83. Vormipüksid

 (1) Vormipüksid on sinakashalli värvi.

 (2) Vormipükste materjalide koostis ja kirjeldus vastab käesoleva määruse § 31 lõigetele 2 ja 3.

§ 84. Tavavormi müts

 (1) Tavavormi müts on sinakashalli värvi.

 (2) Tavavormi mütsi materjalide koostis ja kirjeldus vastab käesoleva määruse § 32 lõigetele 2 ja 3.

§ 85. Tavavormi suvemüts

 (1) Tavavormi suvemüts on sinakashalli värvi.

 (2) Tavavormi suvemütsi materjalide koostis ja kirjeldus vastab käesoleva määruse § 33 lõigetele 2 ja 3.

§ 86. Tavavormi talvemüts

 (1) Tavavormi talvemüts on sinakashalli värvi.

 (2) Tavavormi talvemütsi materjalide koostis ja kirjeldus vastab käesoleva määruse § 34 lõigetele 2 ja 3.

§ 87. Mantel

 (1) Mantel on sinakashalli värvi.

 (2) Mantli materjalide koostis ja kirjeldus vastab käesoleva määruse § 35 lõigetele 2 ja 3.
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§ 88. [Kehtetu – RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

§ 89. Jope

 (1) Jope on sinakashalli värvi.

 (2) Jope materjalide koostis ja kirjeldus vastab käesoleva määruse § 37 lõigetele 2 ja 3.

§ 90. Lühike jope

 (1) Lühike jope on sinakashalli värvi.

 (2) Lühikese jope materjalide koostis ja kirjeldus vastab käesoleva määruse § 38 lõigetele 2 ja 3.

§ 91. Pikkade varrukatega vormisärk

 (1) Pikkade varrukatega vormisärk on helesinist värvi.

 (2) Pikkade varrukatega vormisärgi põhimaterjali koostis ja kirjeldus vastab käesoleva määruse § 39 lõigetele 2
ja 3.

§ 92. Lühikeste varrukatega vormisärk

 (1) Lühikeste varrukatega vormisärk on helesinist värvi.

 (2) Lühikeste varrukatega vormisärgi põhimaterjali koostis ja kirjeldus vastab käesoleva määruse § 40 lõigetele
2 ja 3.

§ 93. Lips

 (1) Lips on musta värvi.

 (2) Lipsu materjali koostis ja kirjeldus vastab käesoleva määruse § 41 lõigetele 2 ja 3.

§ 94. Õhukese voodriga nahkkindad

 Õhukese voodriga nahkkinnaste kirjeldus vastab käesoleva määruse § 42 toodud kirjeldusele.

§ 95. Sooja voodriga nahkkindad

 Sooja voodriga nahkkinnaste kirjeldus vastab käesoleva määruse § 43 toodud kirjeldusele.

§ 96. Sall

 Salli kirjeldus vastab käesoleva määruse § 44 toodud kirjeldusele.

§ 97. Pidulik sall

 Piduliku salli kirjeldus vastab käesoleva määruse § 45 toodud kirjeldusele.

§ 98. Pullover

 (1) Pullover on sinakashalli värvi.

 (2) Pulloveri põhimaterjali koostis ja kirjeldus vastab käesoleva määruse § 46 lõigetele 2 ja 3.

§ 99. Kingad

 Kingade kirjeldus vastab käesoleva määruse §-s 47 toodud kirjeldusele.
[RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

§ 100. [Kehtetu – RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

§ 101. [Kehtetu – RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

§ 102. Pidulik vormisärk

 Piduliku vormisärgi kirjeldus vastab käesoleva määruse § 50 toodud kirjeldusele.

§ 103. Paraadkindad

 Paraadkinnaste kirjeldus vastab käesoleva määruse § 52 toodud kirjeldusele.
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2. jaotis
Naiste vormiriietuse kirjeldus 

§ 104. Lepingulises tegevteenistuses oleva kaadrikaitseväelase vormiriietus

 Välivormi jaki, välivormi pükste, välivormi mütsi, talvise välivormi jope, talvise välivormi pükste, talvise
välivormi mütsi, sviitri, T-särgi, sõrmkinnaste, kiivrialuse mütsi, suvise kiivrialuse mütsi, labakinnaste,
vihmaülikonna jaki, vihmaülikonna pükste, talvise maskeerimisülikonna jaki, talvise maskeerimisülikonna
pükste, poolsaabaste, talvekummikute, sooja aluspesu särgi, poolvillaste sokkide, villaste sokkide ja puuvillaste
sokkide ja välivormi püksirihma kirjeldus vastab käesoleva määruse 1. peatüki 1. jaos toodud ajateenija
vormiriietuse kirjeldusele.
[RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

§ 105. Püksirihm

 Püksirihma kirjeldus vastab käesoleva määruse § 81 toodud kirjeldusele.

§ 106. Vormikuub

 (1) Vormikuub on sinakashalli värvi.

 (2) Vormikuue materjalide koostis ja kirjeldus vastab käesoleva määruse § 55 lõigetele 2 ja 3.

§ 107. Vormiseelik

 (1) Vormiseelik on sinakashalli värvi.

 (2) Vormiseeliku materjalide koostis ja kirjeldus vastab käesoleva määruse § 56 lõigetele 2 ja 3.

§ 108. Vormipüksid

 (1) Vormipüksid on sinakashalli värvi.

 (2) Vormipükste materjalide koostis ja kirjeldus vastab käesoleva määruse § 57 lõigetele 2 ja 3.

§ 109. Tavavormi müts-kübar

 (1) Tavavormi müts-kübar on sinakashalli värvi.

 (2) Tavavormi müts-kübara põhimaterjali koostis ja kirjeldus vastab käesoleva määruse § 58 lõigetele 2 ja 3.

§ 110. Tavavormi suvemüts

 Tavavormi suvemütsi kirjeldus vastab käesoleva määruse § 85 toodud kirjeldusele.

§ 111. Tavavormi talvemüts

 (1) Tavavormi talvemüts on sinakashalli värvi ja tehiskarusnahk on tumehalli värvi.

 (2) Tavavormi talvemütsi materjalide koostis ja kirjeldus vastab käesoleva määruse § 60 lõigetele 2 ja 3.

§ 112. Mantel

 (1) Mantel on sinakashalli värvi.

 (2) Mantli materjalide koostis ja kirjeldus vastab käesoleva määruse § 61 lõigetele 2 ja 3.

§ 113. [Kehtetu – RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

§ 114. Jope

 (1) Jope on sinakashalli värvi.

 (2) Jope materjalide koostis ja kirjeldus vastab käesoleva määruse § 63 lõigetele 2 ja 3.
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§ 115. Pikkade varrukatega vormisärk

 (1) Pikkade varrukatega vormisärk on helesinist värvi.

 (2) Pikkade varrukatega vormisärgi põhimaterjali koostis ja kirjeldus vastab käesoleva määruse § 64 lõigetele 2
ja 3.

§ 116. Lühikeste varrukatega vormisärk

 (1) Lühikeste varrukatega vormisärk on helesinist värvi.

 (2) Lühikeste varrukatega vormisärgi põhimaterjali koostis ja kirjeldus vastab käesoleva määruse § 65 lõigetele
2 ja 3.

§ 117. Ristlips

 Ristlipsu kirjeldus vastab käesoleva määruse § 77 toodud piduliku ristlipsu kirjeldusele.

§ 118. Naiskaadrikaitseväelase sooja aluspesu püksid

 Naiskaadrikaitseväelase sooja aluspesu pükste kirjeldus vastab käesoleva määruse § 67 toodud kirjeldusele.

§ 119. Õhukese voodriga nahkkindad

 Õhukese voodriga nahkkinnaste kirjeldus vastab käesoleva määruse § 42 toodud kirjeldusele.

§ 120. Sooja voodriga nahkkindad

 Sooja voodriga nahkkinnaste kirjeldus vastab käesoleva määruse § 43 toodud kirjeldusele.

§ 121. Sall

 Salli kirjeldus vastab käesoleva määruse § 44 toodud kirjeldusele.

§ 122. Pidulik sall

 Piduliku salli kirjeldus vastab käesoleva määruse § 45 toodud kirjeldusele.

§ 123. Pullover

 Pulloveri kirjeldus vastab käesoleva määruse § 98 toodud kirjeldusele.

§ 124. Kingad

 Kingade kirjeldus vastab käesoleva määruse § 73 toodud kirjeldusele.
[RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

§ 125. [Kehtetu – RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

§ 126. Saapad

 Saabaste kirjeldus vastab käesoleva määruse § 75 toodud kirjeldusele.
[RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

§ 127. Pidulik pluus

 Piduliku pluusi kirjeldus vastab käesoleva määruse § 76 toodud kirjeldusele.

§ 128. Paraadkindad

 Paraadkinnaste kirjeldus vastab käesoleva määruse § 52 toodud kirjeldusele.

3. peatükk
MEREVÄE VORMIRIIETUSE KIRJELDUS 

1. jagu
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Ajateenija vormiriietuse kirjeldus 

§ 129. Ajateenija vormiriietus

 Poolsaabaste, talvekummikute, spordidressi pluusi, spordidressi pükste, spordijalatsite, aluspükste, puuvillaste
sokkide kirjeldus vastab käesoleva määruse 1. peatüki 1. jaos toodud ajateenija vormiriietuse kirjeldusele.

§ 130. Töövormi jope

 (1) Töövormi jope on musta värvi.

 (2) Töövormi jope põhimaterjali koostises on vähemalt 50% puuvilla, voodrimaterjali koostises vähemalt 70%
puuvilla. Materjal on töödeldud õli- ja veehülgavust ning tulekindlust tagavate ainetega.

 (3) Töövormi jope on sirge siluetiga puusajooneni ulatuv ja osaliselt töödeldud voodrile. Jopel on püstkrae ja
raglaanvarrukad. Jope esikinnis on töödeldud tõmblukuga, mida katab kinniseliist. Jopel on kaldsuunalised liistu
ja klapiga suletavad küljetaskud. Vasaku varruka peal on kaks klapiga pliiatsitaskut, parema varruka peal on
klapiga märkmikutasku. Varrukasuu laius on reguleeritav. Jope õlaõmbluste kohal on pagunialused.

§ 131. Töövormi püksid

 (1) Töövormi püksid on musta värvi.

 (2) Töövormi pükste materjali koostises on vähemalt 50% puuvilla. Materjal on töödeldud õli- ja veehülgavust
ning tulekindlust tagavate ainetega.

 (3) Töövormi püksid on sirge siluetiga ja kõrgendatud vöökohaga. Pükstel on kaks kaldsuunalist klapiga
küljetaskut. Püksisäärtel on pealeõmmeldud, tõmblukuga suletavad sääretaskud. Paremal sääre sääretasku all on
pealeõmmeldud tasku. Sääreotste laius reguleeritav.

§ 132. Töövormi müts

 (1) Töövormi müts on musta värvi.

 (2) Töövormi mütsi materjali koostises on vähemalt 50% puuvilla. Materjal on töödeldud õli- ja veehülgavust
ning tulekindlust tagavate ainetega.

 (3) Töövormi müts koosneb mütsipõhjast ja nokast. Mütsipõhi on õmmeldud kuuest siilust. Mütsi tagaosas on
põhimaterjalist rihm ning metallist pannal mütsi suuruse reguleerimiseks. Mütsinokk on kaetud kangaga.

§ 133. Töövormi talvejope

 (1) Töövormi talvejope on musta värvi.

 (2) Töövormi talvejope põhimaterjali koostises on vähemalt 50% puuvilla, voodrimaterjali koostises on
vähemalt 80% puuvilla. Materjal on töödeldud õli- ja veehülgavust ning tulekindlust tagavate ainetega.

 (3) Töövormi talvejope on sirge siluetiga poolpikk jope, mis on töödeldud voodrile. Jopel on kapuuts ja
raglaanvarrukad. Jope esikinnis on töödeldud tõmblukuga, mida katab kinniseliist. Jopel on kaldsuunalised
klapiga suletavad küljetaskud. Jope õlaõmbluste kohal on pagunialused. Jope hõlmad, seljaosa ja kapuuts on
töödeldud tehiskarusnahast voodriga, varrukad on töödeldud vatiinile tepitud voodriga.

§ 134. Töövormi talvepüksid

 (1) Töövormi talvepüksid on musta värvi.

 (2) Töövormi talvepükste koostises on vähemalt 50% puuvilla, voodrimaterjali koostises on vähemalt 80%
puuvilla. Materjal on töödeldud õli- ja veehülgavust ning tulekindlust tagavate ainetega.

 (3) Töövormi talvepüksid on sirge siluetiga, kõrgendatud vöökohaga ja töödeldud voodrile. Pükstel on kaks
kaldsuunalist klapiga küljetaskut. Püksisäärtel on pealeõmmeldud, tõmblukuga suletavad sääretaskud. Paremal
sääre sääretasku all on pealeõmmeldud tasku. Sääreotste laius on reguleeritav.

§ 135. Töövormi talvemüts

 (1) Töövormi talvemüts on musta värvi.
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 (2) Töövormi talvemütsi koostises on vähemalt 50% puuvilla, voodrimaterjali koostises on vähemalt 80%
puuvilla. Materjal on töödeldud õli- ja veehülgavust ning tulekindlust tagavate ainetega.

 (3) Töövormi talvemüts koosneb mütsipõhjast, -kõrvadest, kõrvaklappidest ja esidetailist. Mütsipõhi on
õmmeldud kuuest siilust. Mütsi esidetail koosneb põhimaterjaliga kaetud mütsinokast ja otsmikuklapist.
Mütsikõrvad ja otsmikudetail on ühelt poolt töödeldud põhimaterjaliga ja teiselt poolt tehiskarusnahaga.

§ 136. Töövormi püksirihm

 (1) Töövormi püksirihm on musta värvi.

 (2) Töövormi püksirihma materjali koostises on 100% polüpropeenkiudu.

 (3) Töövormi püksirihma laius on 3,0-4,0 cm ja pikkus vähemalt 120,0 cm. Püksirihm on metallist pandlaga.
[RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

§ 137. Sviiter

 (1) Sviiter on musta värvi.

 (2) Sviitri materjali koostises on vähemalt 50% villa.

 (3) Sviiter on sirgelõikeline, pikendatud õlaga. Kehaosa ja varrukad on kootud kombineeritud sidusega. Sviiter
on ümaralõikelise kaelusega. Sviitrit kantakse koos kaelusega, millel on tagasipööratav krae.

§ 138. Kiivrialune müts

 Kasutusel on kaks kiivrialust mütsi, mille värvus, materjalide koostis ja kirjeldused on järgmised:
 1)  kiivrialune müts on musta värvi. Kiivrialuse mütsi materjali koostises on vähemalt 60% villa. Kiivrialune
müts on torukujuline, ovaalsete avadega suu ja silmade kohal;
 2)  kiivrialune müts on musta värvi. Kiivrialuse mütsi materjali koostises on kuni 80% polüamiidi. Kiivrialune
müts on nelja kiiluga, kõrvasoojendusribaga, mille sisepool on fliisist. Kiivrialuse mütsi allservas on
allakeeratavad kõrvaklapid.
[RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

§ 1381. Suvine kiivrialune müts

 (1) Suvine kiivrialune müts on musta värvi.

 (2) Suvise kiivrialuse mütsi materjali koostises on kuni 80% polüamiidi.

 (3) Suvine kiivrialune müts on nelja kiiluga, kõrvasoojendusribaga, mille sisepool on fliisist.
[RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

§ 139. T-särk

 (1) T-särk on musta värvi.

 (2) T-särgi materjali koostises on vähemalt 90% puuvilla.

 (3) T-särk on sirgelõikeline, ümmarguse kaeluse. T-särgi esiosa rinna kõrgusele on trükitud trükitähtedes
kollase värviga sõnad «EESTI MEREVÄGI».

§ 140. Sõrmkindad

 (1) Sõrmkindad on musta värvi.

 (2) Sõrmkinnaste põhimaterjali koostis ja kirjeldus vastab käesoleva määruse § 9 lõigetele 2 ja 3.

§ 141. Kingad

 Kingade kirjeldus vastab käesoleva määruse § 47 toodud kirjeldusele.
[RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

§ 142. Poolvillased sokid

 (1) Poolvillased sokid on musta värvi.

 (2) Poolvillaste sokkide materjali koostis ja kirjeldus vastab käesoleva määruse § 24 lõigetele 2 ja 3.
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§ 143. Villased sokid

 (1) Villased sokid on musta värvi.

 (2) Villaste sokkide materjali koostis ja kirjeldus vastab käesoleva määruse § 26 lõigetele 2 ja 3.

§ 144. Madrusesärk

 (1) Madrusesärk on musta värvi.

 (2) Madrusesärgi materjali koostises on vähemalt 45% villa.

 (3) Madrusesärk on sirge siluetiga ja kaheõmbluseliste, otsaõmmeldud varrukatega. Madrusesärgil on
sisselõikeline esikinnis. Särgi krae nurgad on täisnurksed. Varrukasuus on mansett.

§ 145. Madruse suvevormi särk

 (1) Madruse suvevormi särk on valget värvi.

 (2) Madruse suvevormi särgi põhimaterjali koostises on vähemalt 90% puuvilla, abimaterjali koostises on
vähemalt 60% puuvilla.

 (3) Madruse suvevormi särk on sirge siluetiga ja kaheõmbluseliste, otsaõmmeldud varrukatega. Madruse
suvevormi särgil on sisselõikeline esikinnis. Särgi krae nurgad on täisnurksed. Krae pealmine detail on sinist
värvi. Krae välisserva on õmmeldud kolm valget paela. Varrukasuus on sinist värvi mansett, millele on
õmmeldud kolm valget paela.

§ 146. Madrusekrae

 (1) Madrusekrae on sinist värvi.

 (2) Madrusekrae materjali koostises on vähemalt 60% puuvilla.

 (3) Madrusekrae on kahekordsest materjalist ja täisnurksete nurkadega. Krae välisserva on õmmeldud kolm
valget paela.

§ 147. Madruselips

 (1) Madruselips on musta värvi.

 (2) Madruselipsu materjali koostises on vähemalt 45% villa.

 (3) Madruselips koosneb kolmest detailist, mis on ühendatud nii, et moodustub aassõlm.

§ 148. Madrusepüksid

 (1) Madrusepüksid on musta värvi.

 (2) Madrusepükste materjali koostises on vähemalt 45% villa.

 (3) Madrusepüksid on sirge siluetiga, esiosas klapiga. Klapp kinnitub kahe nööbiga esiosa sisemise värvli
külge. Sisemine värvel on keskelt suletav kahe nööbiga. Esiklapi all asetsevad kaldsuunalised küljetaskud, mis
on õmmeldud esiosa sisemise värvli külge. Pükste sääreotsad on töödeldud kannapaelaga.

§ 149. Madrusemüts

 (1) Madrusemütsi mütsirumm on musta värvi, üks mütsikate on must ja teised kaks on valget värvi.

 (2) Madrusemütsi põhimaterjali koostises on vähemalt 45% villa, voodrimaterjali koostises on vähemalt 80%
puuvilla.

 (3) Madrusemüts koosneb mütsirummust ja kolmest vahetatavast mütsikattest. Rummule on õmmeldud
ripspael, aassõlmega vasakul küljel. Paelale on kullavärvi trükitähtedega trükitud sõnad «EESTI MEREVÄGI».
Mütsikatted koosnevad mütsipõhjast ja -äärest.

§ 150. Madruse poolmantel

 (1) Madruse poolmantel on musta värvi.
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 (2) Madruse poolmantli põhimaterjali koostises on vähemalt 90% villa, voodrimaterjali koostises on vähemalt
80% puuvilla.

 (3) Madruse poolmantel on taljesse töödeldud poolpikk mantel klassikaliste otsaõmmeldud varrukate,
reväärkraega ja töödeldud voodrile ning õhukesele vatiinile. Poolmantlil on horisontaalsed liistu ja klapiga
küljetaskud. Kaherealises esikinnises on kümme vorminööpi. Krae revääri nurkades on nööpaugud. Madruse
poolmantli juurde kuulub õmmeldud kaelus.

§ 151. Madruse talvemüts

 (1) Madruse talvemüts on musta värvi.

 (2) Madruse talvemütsi põhimaterjali koostises on vähemalt 90% villa, voodrimaterjali koostises on vähemalt
80% puuvilla.

 (3) Madruse talvemüts koosneb mütsipõhjast ja figuurse kujuga mütsiäärest. Mütsipõhi on õmmeldud ovaalsest
mütsilaest ja -küljedetailist. Mütsipõhja alläärde on õmmeldud põhimaterjalist kõrvaklapid. Mütsiäär on ühelt
poolt põhimaterjalist ja teiselt poolt tehiskarusnahast.

§ 152. Madruse T-särk

 (1) Madruse T-särk on valget värvi ja sinise kaelusega.

 (2) Madruse T-särgi materjali koostises on vähemalt 90% puuvilla.

 (3) Madruse T-särk on sirgelõikeline, ümmarguse kaeluse ja lühikeste varrukatega. Kaelus on töödeldud sinist
värvi soonikuga.

§ 153. Sooja aluspesu püksid

 (1) Sooja aluspesu püksid on valget värvi.

 (2) Sooja aluspesu pükste põhimaterjali koostises on vähemalt 50% puuvilla, sooniku koostises on vähemalt
40% puuvilla.

 (3) Sooja aluspesu püksid on küljeõmblusteta. Ülaservas on kummipael. Iste- ja sammuõmblustes on
kolmnurksed kiilud. Esiosa on töödeldud kahekordse kiiluga. Sääreotsad on töödeldud mansetiga.

§ 154. Sooja aluspesu särk

 (1) Sooja aluspesu särk on valget värvi.

 (2) Sooja aluspesu põhimaterjali koostises on vähemalt 30% puuvilla ja sooniku koostises on vähemalt 60%
puuvilla.

 (3) Sooja aluspesu särk on sirgelõikeline, ümmarguse kaelusega ja pikkade raglaanvarrukatega. Kaelus on
töödeldud soonikuga. Särgi seljaosa on esiosast pikem ja alt servast kumerate nurkadega. Varrukasuus on
mansett.

§ 155. Mereväe pandlaga vöörihm

 (1) Mereväe pandlaga vöörihm on musta värvi.

 (2) Mereväe pandlaga vöörihm on naturaalsest nahast.

 (3) Mereväe pandlaga vöörihma laius on 4,0 cm ja pikkus vähemalt 108,0 cm. Vöörihma otsas on metallist
kuldne pannal.

§ 1551. Maaväe vormiriietuse kasutamine

 Mereväes teenivale ajateenijale võib lisaks käesoleva määruse §-des 129–155 sätestatule väljastada 1. peatüki
1. jaos sätestatud kirjeldusele vastava välivormi jaki, välivormi püksid, välivormi mütsi, talvise välivormi
jope, talvise välivormi püksid, talvise välivormi mütsi, sviitri, T-särgi, sõrmkindad, kiivrialuse mütsi, suvise
kiivrialuse mütsi, labakindad, vihmaülikonna jaki, vihmaülikonna püksid, talvise maskeerimisülikonna jaki,
talvise maskeerimisülikonna püksid, sooja aluspesu püksid, sooja aluspesu särgi, poolvillased sokid, villased
sokid ja välivormi püksirihma.
[RT I 2010, 55, 358- jõust. 15.08.2010]

2. jagu
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Lepingulises tegevteenistuses oleva
kaadrikaitseväelase vormiriietuse kirjeldus 

1. jaotis
Meeste vormiriietuse kirjeldus 

§ 156. Lepingulises tegevteenistuses oleva kaadrikaitseväelase vormiriietus

 (1) Töövormi jope, töövormi pükste, töövormi mütsi, töövormi talvejope, töövormi talvepükste, töövormi
talvemütsi, töövormi püksirihma, kiivrialuse mütsi, suvise kiivrialuse mütsi, T-särgi, sõrmkinnaste, sooja
aluspesu pükste, sooja aluspesu särgi, poolvillaste sokkide ja villaste sokkide kirjeldus vastab käesoleva määruse
3. peatüki 1. jaos toodud ajateenija vormiriietuse kirjeldusele.
[RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

 (2) Poolsaabaste, talvekummikute, puuvillaste sokkide kirjeldus vastab käesoleva määruse 1. peatüki 1. jaos
toodud ajateenija vormiriietuse kirjeldusele.

§ 157. Pikkade varrukatega töövormi särk

 (1) Pikkade varrukatega töövormi särk on tumesinist värvi.

 (2) Pikkade varrukatega töövormi särgi põhimaterjali koostis ja kirjeldus vastab käesoleva määruse § 39
lõigetele 2 ja 3.

§ 158. Lühikeste varrukatega töövormi särk

 (1) Lühikeste varrukatega töövormi särk on tumesinist värvi.

 (2) Lühikeste varrukatega töövormi särgi põhimaterjali koostis ja kirjeldus vastab käesoleva määruse § 40
lõigetele 2 ja 3.

§ 159. Vormikuub

 (1) Vormikuub on musta värvi.

 (2) Vormikuue põhimaterjali koostises on vähemalt 45% villa, voodrimaterjali koostises on kuni 100%
polüestrit.

 (3) Vormikuub on taljesse töödeldud, kaheõmbluseliste otsaõmmeldud varrukate ja reväärkraega. Kuub on
töödeldud voodrile. Kaherealises esikinnises on kaheksa vorminööpi. Kuuel on liistu ja klapiga küljetaskud.
Kuue vasakul hõlmal on liistuga rinnatasku.

§ 160. Vormipüksid

 (1) Vormipüksid on musta värvi.

 (2) Vormipükste põhimaterjali koostises on vähemalt 45% villa, voodrimaterjali koostises on kuni 100%
polüestrit.

 (3) Vormipüksid on sirge siluetiga. Esikeskõmblusesse on töödeldud kaetud tõmblukk-kinnis. Värvlil on
vööaasad. Pükstel on kaldsuunalised küljetaskud. Pükste seljaosa paremal poolel on nööpauktasku. Pükste
sääreotsad on töödeldud kannapaelaga.

§ 161. Tavavormi müts

 (1) Tavavormi mütsi mütsirumm on musta värvi, üks mütsikate on musta ja teised kaks valget värvi.

 (2) Tavavormi mütsi põhimaterjali koostises on vähemalt 45% villa, voodrimaterjali koostises on kuni 100%
polüestrit.

 (3) Tavavormi müts koosneb mütsikattest, -rummust ja nokast. Mütsirumm on ühest detailist. Rummule
on nööpidega kinnitatud mustast nahast rihm. Mütsil on kolm vahetatavat mütsikatet. Mütsikate koosneb
mütsipõhjast ja -äärest. Mütsipõhja ja -äärt ühendava õmbluse vahel on põhimaterjalist kant. Mütsil on mustast
lakknahast nokk.
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§ 162. Tavavormi suvemüts

 (1) Tavavormi suvemüts on musta värvi.

 (2) Tavavormi suvemütsi põhimaterjali koostises on vähemalt 45% villa, voodrimaterjali koostises on vähemalt
80% puuvilla.

 (3) Tavavormi suvemüts koosneb mütsipõhjast ja figuurse kujuga mütsiäärest. Mütsipõhi koosneb piklikust
mütsilaest ja küljedetailist. Mütsiääre kaarjale ülaservale on õmmeldud kitsas kant.

§ 163. Mantel

 (1) Mantel on musta värvi.

 (2) Mantli põhimaterjali koostises on vähemalt 80% villa, voodrimaterjali koostises on kuni 100% polüestrit.

 (3) Mantel on taljesse töödeldud, kaheõmbluseliste otsaõmmeldud varrukate, reväärkraega ja töödeldud
soojenduseta voodrile. Seljakeskõmblusesse on töödeldud kaetud lõhik. Mantli seljaosas on põõn, mis
kinnitatakse mantlile kahe suure vorminööbiga. Mantlil on liistuga kaldsuunalised küljetaskud. Kaherealises
esikinnises on kaheksa vorminööpi. Varrukasuus on mansett. Mantli õlaõmbluste kohal on pagunialused.

§ 164. Tavavormi talvemüts

 (1) Tavavormi talvemüts on musta värvi.

 (2) Tavavormi talvemütsi põhimaterjali koostises on vähemalt 80% villa, voodrimaterjali koostises on kuni
100% polüestrit.

 (3) Tavavormi talvemüts koosneb mütsipõhjast ja figuurse kujuga mütsiäärest. Mütsipõhi on õmmeldud
ovaalsest mütsilaest ja -küljedetailist. Mütsipõhja alläärde on õmmeldud põhimaterjalist kõrvaklapid. Mütsiäär
on ühelt poolt põhimaterjalist ja teiselt poolt tehiskarusnahast. Mütsil on mustast lakknahast nokk.

§ 165. Jope

 (1) Jope on musta värvi.

 (2) Jope materjalide koostis ja kirjeldus vastab käesoleva määruse § 37 lõigetele 2 ja 3.

§ 166. Lühike jope

 (1) Lühike jope on musta värvi.

 (2) Lühikese jope materjalide koostis ja kirjeldus vastab käesoleva määruse § 38 lõigetele 2 ja 3.

§ 167. Pikkade varrukatega vormisärk

 (1) Pikkade varrukatega vormisärk on valget värvi.

 (2) Pikkade varrukatega vormisärgi põhimaterjali koostis ja kirjeldus vastab käesoleva määruse § 39 lõigetele 2
ja 3.

§ 168. Lühikeste varrukatega vormisärk

 (1) Lühikeste varrukatega vormisärk on valget värvi.

 (2) Lühikeste varrukatega vormisärgi põhimaterjali koostis ja kirjeldus vastab käesoleva määruse § 40 lõigetele
2 ja 3.

§ 169. Lips

 Lipsu kirjeldus vastab käesoleva määruse § 51 toodud piduliku lipsu kirjeldusele.

§ 170. Õhukese voodriga nahkkindad

 Õhukese voodriga nahkkinnaste kirjeldus vastab käesoleva määruse § 42 toodud kirjeldusele.

§ 171. Sooja voodriga nahkkindad

 Sooja voodriga nahkkinnaste kirjeldus vastab käesoleva määruse § 43 toodud kirjeldusele.
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§ 172. Sall

 (1) Sall on musta värvi.

 (2) Salli materjali koostis ja kirjeldus vastab käesoleva määruse § 44 lõigetele 2 ja 3.

§ 173. Pidulik sall

 Piduliku salli kirjeldus vastab käesoleva määruse § 45 toodud kirjeldusele.

§ 174. Pullover

 (1) Pullover on musta värvi.

 (2) Pulloveri põhimaterjali koostis ja kirjeldus vastab käesoleva määruse § 46 lõigetele 2 ja 3.

§ 175. Kingad

 Kingade kirjeldus vastab käesoleva määruse §-s 47 toodud kirjeldusele.
[RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

§ 176. [Kehtetu – RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

§ 177. [Kehtetu – [ RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

§ 178. Püksirihm

 Püksirihma kirjeldus vastab käesoleva määruse § 81 toodud kirjeldusele.

§ 179. Paraadkindad

 Paraadkinnaste kirjeldus vastab käesoleva määruse § 52 toodud kirjeldusele.

§ 1791. Maaväe välivormi kasutamine

 Mereväes teenivale kaadrikaitseväelasele võib lisaks käesoleva määruse §-des 156–179 sätestatule väljastada
käesoleva määruse 1. peatüki 1. jaos sätestatud kirjeldusele vastava välivormi jaki, välivormi püksid, välivormi
mütsi, talvise välivormi jope, talvise välivormi püksid, talvise välivormi mütsi, sviitri, T-särgi, sõrmkindad,
kiivrialuse mütsi, suvise kiivrialuse mütsi, labakindad, vihmaülikonna jaki, vihmaülikonna püksid, talvise
maskeerimisülikonna jaki, talvise maskeerimisülikonna püksid, poolsaapad, talvekummikud, sooja aluspesu
püksid, sooja aluspesu särgi, poolvillased sokid, puuvillased sokid, villased sokid ja välivormi püksirihma.
[RT I 2010, 55, 358- jõust. 15.08.2010]

2. jaotis
Naiste vormiriietuse kirjeldus 

§ 180. Lepingulises tegevteenistuses oleva kaadrikaitseväelase vormiriietus

 (1) Töövormi jope, töövormi pükste, töövormi mütsi, töövormi talvejope, töövormi talvepükste, töövormi
talvemütsi, töövormi püksirihm, kiivrialuse mütsi, suvise kiivrialuse mütsi, T-särgi, sõrmkinnaste, sooja
aluspesu särgi, poolvillaste sokkide ja villaste sokkide kirjeldus vastab käesoleva määruse 3. peatüki 1. jaos
toodud ajateenija vormiriietuse kirjeldusele.
[RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

 (2) Poolsaabaste, talvekummikute ja puuvillaste sokkide kirjeldus vastab käesoleva määruse 1. peatüki 1. jaos
toodud ajateenija vormiriietuse kirjeldusele.

§ 181. Pikkade varrukatega töövormi särk

 (1) Pikkade varrukatega töövormi särk on tumesinist värvi.

 (2) Pikkade varrukatega töövormi särgi põhimaterjali koostis ja kirjeldus vastab käesoleva määruse § 64
lõigetele 2 ja 3.
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§ 182. Lühikeste varrukatega töövormi särk

 (1) Lühikeste varrukatega töövormi särk on tumesinist värvi.

 (2) Lühikeste varrukatega töövormi särgi põhimaterjali koostis ja kirjeldus vastab käesoleva määruse § 65
lõigetele 2 ja 3.

§ 183. Vormikuub

 (1) Vormikuub on musta värvi.

 (2) Vormikuue põhimaterjali koostises on vähemalt 45% villa, voodrimaterjali koostises on kuni 100%
polüestrit.

 (3) Vormikuub on taljesse töödeldud, klassikaliste kaheõmbluseliste otsaõmmeldud varrukate, reväärkraega
ja töödeldud voodrile. Kaherealises esikinnises on kaheksa vorminööpi. Kuuel on liistu ja klapiga küljetaskud.
Vasakul hõlmal on liistuga rinnatasku. Varrukasuus on mansett, millel on kaunistuseks kaks vorminööpi.

§ 184. Vormiseelik

 (1) Vormiseelik on musta värvi.

 (2) Vormiseeliku materjalide koostis ja kirjeldus vastab käesoleva määruse § 56 lõigetele 2 ja 3.

§ 185. Vormipüksid

 (1) Vormipüksid on musta värvi.

 (2) Vormipükste materjalide koostis ja kirjeldus vastab käesoleva määruse § 57 lõigetele 2 ja 3.

§ 186. Tavavormi müts-kübar

 (1) Tavavormi müts-kübar on musta värvi.

 (2) Tavavormi müts-kübara materjali koostises on vähemalt 45% villa.

 (3) Tavavormi müts-kübar koosneb mütsipõhjast ja -äärest. Mütsipõhi on õmmeldud ovaalse kujuga mütsilaest
ja -küljedetailist. Müts-kübaral on läbitepitud ja tagant ülespoole keeratav mütsiäär.

§ 187. Tavavormi suvemüts

 Tavavormi suvemütsi kirjeldus vastab käesoleva määruse § 162 toodud kirjeldusele.

§ 188. Mantel

 (1) Mantel on musta värvi.

 (2) Mantli põhimaterjali koostises on vähemalt 80% villa, voodrimaterjali koostises on kuni 100% polüestrit.

 (3) Mantel on taljesse töödeldud, kaheõmbluseliste otsaõmmeldud varrukate, reväärkraega ja töödeldud
voodrile. Mantli seljakeskõmblusesse on töödeldud kaetud lõhik. Mantel on vööga. Mantlil on liistuga
diagonaalsed küljetaskud. Kaherealises esikinnises on kuus vorminööpi. Varrukasuus on mansett, millel on
kaunistuseks kaks vorminööpi. Mantli õlaõmbluste kohal on pagunialused.

§ 189. Tavavormi talvemüts

 (1) Tavavormi talvemüts on musta värvi.

 (2) Tavavormi talvemütsi põhimaterjali koostises on vähemalt 80% villa, voodrimaterjali koostises on kuni
100% polüestrit.

 (3) Tavavormi talvemüts koosneb mütsipõhjast ja figuurse kujuga mütsiäärest. Mütsipõhi on õmmeldud
ovaalsest mütsilaest ja -küljedetailist. Mütsipõhja alläärde on õmmeldud põhimaterjalist kõrvaklapid. Mütsiäär
on ühelt poolt töödeldud põhimaterjali ja teiselt poolt tehiskarusnahaga.

§ 190. Jope

 (1) Jope on musta värvi.

 (2) Jope materjalide koostis ja kirjeldus vastab käesoleva määruse § 63 lõigetele 2 ja 3.
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§ 191. Pikkade varrukatega vormisärk

 (1) Pikkade varrukatega vormisärk on valget värvi.

 (2) Pikkade varrukatega vormisärgi põhimaterjali koostis ja kirjeldus vastab käesoleva määruse § 64 lõigetele 2
ja 3.

§ 192. Lühikeste varrukatega vormisärk

 (1) Lühikeste varrukatega vormisärk on valget värvi.

 (2) Lühikeste varrukatega vormisärgi põhimaterjali koostis ja kirjeldus vastab käesoleva määruse § 65 lõigetele
2 ja 3.

§ 193. Ristlips

 Ristlipsu kirjeldus vastab käesoleva määruse § 77 toodud piduliku ristlipsu kirjeldusele.

§ 194. Naiskaadrikaitseväelase sooja aluspesu püksid

 (1) Sooja aluspesu püksid on valget värvi.

 (2) Sooja aluspesu pükste materjalide koostis ja kirjeldus vastab käesoleva määruse § 67 lõigetele 2 ja 3.

§ 195. Õhukese voodriga nahkkindad

 Õhukese voodriga nahkkinnaste kirjeldus vastab käesoleva määruse § 42 toodud kirjeldusele.

§ 196. Sooja voodriga nahkkindad

 Sooja voodriga nahkkinnaste kirjeldus vastab käesoleva määruse § 43 toodud kirjeldusele.

§ 197. Sall

 Salli kirjeldus vastab käesoleva määruse § 172 toodud kirjeldusele.

§ 198. Pidulik sall

 Piduliku salli kirjeldus vastab käesoleva määruse § 45 toodud kirjeldusele.

§ 199. Pullover

 Pulloveri kirjeldus vastab käesoleva määruse § 174 toodud kirjeldusele.

§ 200. Kingad

 Kingade kirjeldus vastab käesoleva määruse § 73 toodud kirjeldusele.
[RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

§ 201. [Kehtetu – RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

§ 202. Saapad

 Saabaste kirjeldus vastab käesoleva määruse §-s 75 toodud kirjeldusele.
[RTL 2008, 45, 620- jõust. 08.06.2008]

§ 203. Püksirihm

 Püksirihma kirjeldus vastab käesoleva määruse § 81 toodud kirjeldusele.

§ 204. Paraadkindad

 Paraadkinnaste kirjeldus vastab käesoleva määruse § 52 toodud kirjeldusele.

4. peatükk
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ÕPPEKOGUNEMISELE KUTSUTUD
RESERVVÄELASE VORMIRIIETUSE KIRJELDUS 

1. jagu
Maa- ja õhuväe vormiriietuse kirjeldus 

§ 205. Õppekogunemisele kutsutud reservväelase vormiriietus

 Välivormi jaki, välivormi pükste, välivormi mütsi, talvise välivormi jope, talvise välivormi pükste, talvise
välivormi mütsi, sviitri, T-särgi, sõrmkinnaste, kiivrialuse mütsi, suvise kiivrialuse mütsi, labakinnaste,
vihmaülikonna jaki, vihmaülikonna pükste, talvise maskeerimisülikonna jaki, talvise maskeerimisülikonna
pükste, poolsaabaste, talvekummikute, sooja aluspesu pükste, sooja aluspesu särgi, villaste sokkide ja välivormi
püksirihma kirjeldus vastab käesoleva määruse 1. peatüki 1. jaos toodud ajateenija vormiriietuse kirjeldusele.
[RT I, 20.10.2011, 4- jõust. 23.10.2011]

2. jagu
Mereväe vormiriietuse kirjeldus 

§ 206. Õppekogunemisele kutsutud reservväelase vormiriietus

 (1) Töövormi jope, töövormi pükste, töövormi mütsi, töövormi talvejope, töövormi talvepükste, töövormi
talvemütsi, kiivrialuse mütsi, suvise kiivrialuse mütsi, T-särgi, sõrmkinnaste, sooja aluspesu pükste, sooja
aluspesu särgi, sviitri ja villaste sokkide kirjeldus vastab käesoleva määruse 3. peatüki 1. jaos toodud ajateenija
vormiriietuse kirjeldusele.
[RT I, 20.10.2011, 4- jõust. 23.10.2011]

 (2) Poolsaabaste ja talvekummikute kirjeldus vastab käesoleva määruse 1. peatüki 1. jaos toodud ajateenija
vormiriietuse kirjeldusele.
[RT I, 20.10.2011, 4- jõust. 23.10.2011]

5. peatükk
KAITSEVÄELASE ÕHTUVORMI KIRJELDUS 

1. jagu
Meeste õhtuvormi kirjeldus 

§ 207. Õhtuvormi kuub

 (1) Õhtuvormi kuub on musta värvi.

 (2) Õhtuvormi kuue põhimaterjali koostises on vähemalt 80% villa, voodrimaterjali koostises on vähemalt 40%
viskoosi.

 (3) Õhtuvormi kuub on lõikeliselt sarnane sabata frakile. Kuub on taljesse töödeldud, klassikaliste
kaheõmbluseliste otsapandud varrukatega ja reväärkraega. Hõlma allääres on vööjoone sissevõtted. Kuub on
eest pikem kui tagant. Hõlma eesääre servad ja seljakeskjoon on töödeldud kolmnurkselt. Ülespoole suunatud
teravnurkset reväärkraed katab matt must siid. Mõlemal hõlmal on diagonaalselt reas kolm vorminööpi. Kuue
hõlmasid hoiavad koos kaks peidetud nööpi, mille vahel on kullavärvi kett. Õla peale on kinnitatud aas ja
vorminööp pagunite kinnitamiseks. Kaheõmbluselise varruka küünarnukiõmbluses on nn. võltslõhik, millel on
kaunistuseks kaks vorminööpi.

§ 208. Õhtuvormi püksid

 (1) Õhtuvormi püksid on musta värvi.

 (2) Õhtuvormi pükste põhimaterjali koostises on vähemalt 80% villa, voodrimaterjali koostises on vähemalt
40% viskoosi.

 (3) Õhtuvormi püksid on taskuteta tavalised frakipüksid. Pükste küljeõmblustele on õmmeldud matist mustast
siidist lampassipael. Pükste seljaosas on sissevõtted, esiosas kaks pehmet volti. Värvlil on ees topelt kinnitus.
Pükste allääres on kannapael. Püksid on töödeldud põlvesiidile.
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§ 209. Õhtuvormi vest

 (1) Õhtuvormi vest on valget värvi.

 (2) Õhtuvormi vesti põhimaterjali koostises on kuni 100% polüestrit, voodrimaterjali koostises on vähemalt
40% viskoosi.

 (3) Õhtuvormi vest on taljesse töödeldud, ilma seljaosata. Selja tagant on vest suletav kummi või pandlaga.
Vest on eest nööbitav nelja vorminööbiga. Mõlemal hõlmal on liistuga tasku. Hõlmad on eest pikenevate
kolmnurksete nurkadega. Vestil on eraldilõigatud sallkrae. Vest on töödeldud voodrile.

§ 210. Õhtuvormi särk

 (1) Õhtuvormi särk on valget värvi.

 (2) Õhtuvormi särgi materjali koostises on vähemalt 35% puuvilla.

 (3) Pikkade varrukatega õhtuvormi särk on taljesse töödeldud ja eest lahtikäiv. Selja- ja esiosas on sirgelõikeline
passe. Särgil on klassikaline tagasipööratud nurkadega püstkrae. Varrukasuus on teravate nurkadega
tagasipööratav kahekordne mansett, mis on suletav mansetinööpiga.

§ 211. Kikilips

 (1) Kikilips on valget värvi.

 (2) Kikilipsu materjal on lipsusiid.

 (3) Klassikaline kikilips.

§ 212. Õhtuvormi kingad

 (1) Õhtuvormi kingad on musta värvi.

 (2) Õhtuvormi kingade pealsematerjal on nahk või lakknahk, voodrimaterjal voodrinahk ja tallamaterjal on
nahk.

 (3) Õhtuvormi kingad on kinnised.

§ 213. Sokid

 (1) Sokid on musta värvi.

 (2) Sokkide materjali koostises on vähemalt 40% puuvilla.

§ 214. Õhtuvormi müts

 (1) Õhtuvormi müts on musta värvi.

 (2) Õhtuvormi mütsi materjali koostises on vähemalt 80% villa, voodrimaterjali koostises on vähemalt 40%
viskoosi.

 (3) Õhtuvormi müts koosneb mütsipõhjast, -rummust, -äärest ja nokast. Mütsirummule on õmmeldud ripspael,
millel on kujutatud tammelehti. Ovaalne mütsipõhi on ühest detailist. Mütsil on mustast lakknahast nokk.

2. jagu
Naiste õhtuvormi kirjeldus 

§ 215. Õhtuvormi kuub

 (1) Õhtuvormi kuub on musta värvi.

 (2) Õhtuvormi kuue põhimaterjali koostises on vähemalt 80% villa, voodrimaterjali koostises on vähemalt 40%
viskoosi.

 (3) Õhtuvormi kuub on lõikeliselt sarnane sabata frakile. Kuub on taljesse töödeldud, klassikaliste
kaheõmbluseliste otsapandud varrukate ja reväärkraega. Kuub on töödeldud voodrile. Kuub on eest pikem kui
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tagant, hõlma eesääre servad ja seljakeskjoon on töödeldud kolmnurkselt. Ülespoole suunatud teravnurkne
reväärkrae on kaetud mati musta siidiga. Mõlemal hõlmal on diagonaalselt reas kolm vorminööpi. Kuue
hõlmasid hoiavad koos kaks peidetud nööpi, mille vahel on kullavärvi kett. Õla peale on kinnitatud aas ja
vorminööp pagunite kinnitamiseks. Kaheõmbluselise varruka küünarnukiõmbluses on nn võltslõhik, millel on
kaunistuseks kaks vorminööpi

§ 216. Õhtuvormi seelik

 (1) Õhtuvormi seelik on musta värvi.

 (2) Õhtuvormi seeliku põhimaterjali koostises on vähemalt 80% villa, voodrimaterjali koostises on vähemalt
40% viskoosi.

 (3) Pikk õhtuvormi seelik on sirge siluetiga ja töödeldud voodrile. Seljakeskõmblusesse on peidetud
tõmblukuga kinnis ja kaetud lõhik. Seeliku allääre kõrgus maast on 15,0–20,0 cm.

§ 217. Õhtuvormi pluus

 (1) Õhtuvormi pluus on valget värvi.

 (2) Õhtuvormi pluusi materjali koostises on vähemalt 35% puuvilla.

 (3) Õhtuvormi pluus on pikkade varrukatega, sirge lõikega ja nööbitava esikinnisega. Pluusil on klassikaline
tagasipööratud nurkadega püstkrae. Varrukasuus on teravate nurkadega kahekordne mansett.

§ 218. Õhtuvormi vöö

 (1) Õhtuvormi vöö on musta värvi.

 (2) Õhtuvormi vöö põhimaterjali koostises on kuni 100% polüestrit.

 (3) Õhtuvormi vöö on töödeldud voodrile. Vöö esiosas on nelja allapoole suunatud voldiga drapeering.
Seljaosas on vöö ilma voltideta. Vöö on selja tagant suletav kahe nööbiga.

§ 219. Kikilips

 Kikilipsu kirjeldus vastab käesoleva määruse &#167; 211 toodud kirjeldusele.

§ 220. Õhtuvormi kingad

 (1) Õhtuvormi kingad on musta värvi.

 (2) Õhtuvormi kingade pealsematerjal on nahk.

 (3) Õhtuvormi kingad on kinnised.

§ 221. Õhtuvormi müts

 Õhtuvormi mütsi kirjeldus vastab käesoleva määruse § 214 toodud kirjeldusele.

Leht 28 / 28 Kaitseväelase vormiriietuse kirjeldus


