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Kaitseministri 17.12.2015 määruse nr 32 

„Sõjaväelise auastme eraldusmärgid“ 

lisa 5 

 

 

 

 

Sõjaväelise auastme eraldusmärgi värvus lähtuvalt vormiriietusest 

 

 

1. Maaväe tavavormil kantava sõjaväelise auastme eraldusmärgi: 

1.1. alus on oliivroheline, värvus 19-0622 TPX, Military olive; 

1.2. tärnid ja triibud on kuldsed, värvus 3034 (Gold 34); 

1.3. tammepärg ja riigivapp on kuldsed, 3034 (Gold 34); 

1.4. riigivapi lõvid on sinist värvi, värvus sinine 1133. 

 

2. Õhuväe tavavormil kantava sõjaväelise auastme eraldusmärgi: 

2.1. alus on sinakashall, värvus 19-4220 TPX, Dark Slate; 

2.2. tärnid ja triibud on kuldsed, värvus 3034 (Gold 34); 

2.3. tammepärg ja riigivapp on kuldsed, värvus 3034 (Gold 34); 

2.4. riigivapi lõvid on sinist värvi, värvus sinine 1133. 

 

3. Mereväe tavavormil kantava sõjaväelise auastme eraldusmärgi: 

3.1. alus on musta värvi, värvus 19-4205 TPX, Phantom; 

3.2. pael on kuldne, värvus 3034 (Gold 34); 

3.3. tähed ja triibud on kuldsed, värvus 3034 (Gold 34). 

 

4. Tavavälivormil kantava sõjaväelise auastme eraldusmärgi: 

4.1. alus on heleroheline, värvus 18-0435 TPX, Calla Green; 

4.2. auastmetunnuse tärnid ja triibud on rohelist värvi, värvus 18-5620 TP Ivy; 

4.3. tammepärg on rohelist värvi, värvus 18-5620 TP Ivy; 

4.4. riigivapi lõvid on musta värvi, värvus must 1000; 

4.5. pael on rohelist värvi, värvus 18-5620 TP Ivy; 

4.6. tähed ja triibud on rohelist värvi, värvus 18-5620 TP Ivy. 

 

5. Kõrbevormil kantava sõjaväelise auastme eraldusmärgi: 

5.1. alus on beež, värvus 15-1215 TPX, Sesame; 

5.2. tärnid ja triibud on pruuni värvi, värvus 18-1130 TPX, Aztec; 

5.3. tammepärg ja riigivapp on pruuni värvi, värvus 18-1130 TPX, Aztec; 

5.4. riigivapi lõvid on musta värvi, värvus must 1000; 

5.5. pael on pruuni värvi, värvus 18-1130 TPX, Aztec; 

5.6. tähed ja triibud on pruuni värvi, värvus 18-1130 TPX, Aztec. 

 

6. Mereväe madrusevormil kantava sõjaväelise auastme eraldusmärgi: 

  6.1 alus on musta värvi, värvus 19-4205 TPX, Phantom või; 

  6.2 valget värvi, värvus 11-0601 TPX, Bright White; 

  6.3 tähed ja triibud on kuldsed, värvus 3034 (Gold 34). 

 

7. Kaitseväe orkestri tavavormil kantava sõjaväelise auastme eraldusmärgi: 

7.1. alus on tumesinine, värvus 19-4010 TPX, Total Eclipse; 
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7.2. tärnid ja triibud on kuldsed, värvus 3034 (Gold 34); 

7.3. tammepärg ja riigivapp on kuldsed, värvus 3034 (Gold 34); 

7.4. riigivapi lõvid on sinist värvi, värvus sinine 1133; 

7.5. pael on kuldne, värvus 3034 (Gold 34); 

7.6. tähed ja triibud on kuldsed, värvus 3034 (Gold 34). 

 

8. Maa- ja õhuväe allohvitseri õhtuvormil kantava sõjaväelise auastme eraldusmärgi: 

8.1. alus on musta värvi, 19-4205 TPX, Phantom; 

8.2. triibud on kuldsed, värvus 3034 (Gold 34). 

 

9. Maa-, mere- ja õhuväe vormi varrukal kantava sõjaväelise auastme eraldusmärgi pael on 

kuldne, värvus 3034 (Gold 34). 

 

10. Punktides 1-9 nimetatud värvitoonid määratletakse järgmiselt: 

10.1. sõjaväelise auastme eraldusmärkide aluste värvitoonid Pantone 2003. aasta 

tekstiili värvikaardi (PANTONE FASHION + HOME paberformaat) järgi; 

10.2. tikkimisniitide värvitoonid 2010. aasta tikkimisniitide värvikaardi (MADEIRA 

CLASSIC nr 429) järgi; 

10.3. kuldsete ja hõbedaste tikkimisniitide ja kuldsete paelte värvitoonid Madeira 

2010. aasta tikkimisniitide värvikaardi (MADEIRA SUPERTWIST nr 59) järgi. 

 


