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Kinnitatud EROK juhatus  

27.08.2020 nr 07 otsusega 

Muudetud EROK juhatus  

21.10.2021 nr 10 otsusega 

KAITSEVÄE ESITISMÕÕKADE STATUUT 

1. ÜLDSÄTTED 

1.1. Esitismõõk on sõjalise juhi tunnus ja traditsiooniline vormiriietuse element. 

Esitismõõkadel on Eesti Kaitseväe ajalugu, traditsioone, sõjaväelise elukutse 

järjepidevust ja eetilisi tõekspidamisi kandev väärtus. 

1.2. Eesti Kaitseväe esitismõõkadeks on maaväeohvitseri ja mereväeohvitseri 

tseremoniaalmõõk, õhuväeohvitseri tseremoniaalvestu, ning allohvitseri 

tseremoniaalmõõk (edaspidi mõõk/vestu). 

1.3. Mõõka kantakse paraadidel, aukompaniides, eskortides, spaleerides ja teistel selleks 

ettenähtud puhkudel. 

1.4. Kõikidel juhtudel, kus kantakse mõõka, kantakse kindaid.  

1.5. Mõõka kantakse alati koos vastava mõõga juurde kuuluva mõõgarihmaga. 

1.6. Mõõgavõtted on sätestatud Kaitseväe rivieeskirjas. 

1.7. Mõõkasid väljastatakse institutsionaalselt, personaalselt ning kollektsionääridele. 

1.8. Institutsionaalsete mõõkade ametikohale kuuluvus Kaitseväes ja Kaitseliidus 

sätestatakse kaitseväe juhataja käskkirjaga. 

1.9. Mõõkade tellimist, soetamist, tunnistuste väljastamist ja registri pidamist korraldab 

SA Reservohvitseride kogu vendlusfond (Vendlusfond). 

1.10. Registri eesmärk on arvepidamine mõõkade arvu ning nende omanike üle. Registris 

registreeritakse kõik kolme kategooriasse kuuluvad mõõgad. 

1.11. Registrisse kantakse mõõga liik, mõõga number, soetaja nimi ja auaste (kinkimise 

puhul nimi, kellele mõõk kingitakse), Vabariigi Presidendi või Kaitseväe juhataja 

käskkirja number millega sõjalisele juhile auaste on antud ja soetamise/kinkimise 

aeg. 

1.12. Mõõkade numeratsioon liigiti jaguneb järgmiselt: 

a. Kõik mõõgad ja vestu numbriga 0000 on etalonid ja hoiul Eesti 

Reservohvitseride Kogus. 

b. Maaväe institutsionaalsed mõõgad on nummerdatud 0001 - 0009. 

Maaväeohvitseri mõõk number 0001 kuulub Eesti Vabariigi Presidendile. 
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Personaalsed mõõgad algavad numbrist 0010. Väljastatavate personaalsete 

mõõkade piirarv ei ole fikseeritud. Kollektsionääride mõõgad algavad numbrist 

K10001. 

c. Mereväel puuduvad institutsionaalsed mõõgad. Personaalsed mõõgad algavad 

numbrist 001 (hiljem neljakohalised numbrid). Väljastatavate personaalsete 

mõõkade piirarv ei ole fikseeritud. Kollektsionääride mõõgad algavad numbrist 

K1001 

d. Õhuväe institutsionaalne vestu on numbriga 0001. Personaalsed vestud algavad 

numbrist 0002. Väljastatavate personaalsete vestude piirarv ei ole fikseeritud. 

Kollektsionääride vestud algavad numbrist K1001 

e. Allohvitseride institutsionaalsed mõõgad on nummerdatud 0001 – 0100. 

Personaalsed mõõgad algavad numbrist 0101. Väljastatavate personaalsete 

mõõkade piirarv ei ole fikseeritud. Kollektsionääride mõõgad algavad numbrist 

K10001. 

2. MAAVÄEOHVITSERI  MÕÕK 

2.1. Mõõk on valmistatud käsitsi - sepistatud roostevabast terasest ja kaetud nikli kihiga. 

Teramik on käsitsi kaunistatud  kasutades traditsioonilist happesöövitustehnikat. 

2.2. Mõõga teramiku tüüp on saabel. Teramiku paremale küljele on söövitatud 

militaarteemalised kaunistused ja Tallinna täisvapp ning vasakule küljele 

militaarteemalised kaunistused,  ornament Toompea lossi kujutise ja Tallinna 

täisvapiga. Teramiku käepideme poolses osas paremal küljel on kolm riigivapi lõvi 

ning nende all mõõga number, vasakul küljel tootja kaubamärk. 

 

Pilt 1. Maaväeohvitseri mõõk 

2.3. Mõõga käepide on mustast plastikust, mähitud üheteistkümne kullatud traadist 

punutisega. Pideme otsa kinnitatud messingist 24-karaadise kullaga üle kullatud 

lõvipea lõuad hoiavad kaitseraua tagumist osa. Käepide on teramiku külge kinnitatud 

kruviga. Käekaitse on messingist, kullatud 24-karaadise kullaga, korvikujuline, tema 

teramiku poolsel pinnal on reljeefne riigivapp. 
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Pilt 2. Maaväeohvitseri mõõga käepide 

2.4. Mõõgatupp on valmistatud metallist ja kaetud nikli kihiga. Tupe ülemisel küljel on 

kaks rõngast tupe kinnitamise mõõgarihma kanderihmade külge ning vasakul küljel 

haak tupe asetamiseks mõõgarihmal olevale hoideklambrile. Tupe ülaossa vasakule 

küljele, tupesuudme randi alla on graveeritud number, mis vastab tupega komplektis 

oleva mõõga numbrile. 

2.5. Mõõga tehnilised andmed on: 

a. mõõga kogupikkus koos tupega 1000 mm; 

b. mõõga pikkus teramiku otsast kuni käepideme otsani 965 mm; 

c. teramiku pikkus 836 mm; 

d. teramiku laius (käepideme juures) 28 mm; 

e. teramiku paksus (käepideme juures) 5 mm; 

f. käepideme pikkus 120 mm. 

3. MEREVÄEOHVITSERI  MÕÕK 

3.1. Mõõk on valmistatud käsitsi – sepistatud roostevabast terasest ja kaetud niklikihiga. 

Teramik on käsitsi kaunistatud  kasutades traditsioonilist happesöövitustehnikat. 

3.2. Mõõga teramiku tüüp on rapiir. Teramiku paremale küljele on söövitatud 

mereteemalised kaunistused, ornament Toompea lossi kujutise ja Tallinna täisvapp 

ning vasakule küljele mereteemalised kaunistused, ankru kujutis ja laeva kujutis. 

Teramiku käepideme poolses osas paremal küljel on kolm riigivapi lõvi ning nende 

kohal mõõga number, vasakul küljel tootja kaubamärk. 
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3.3. Mõõga käepide on elevandiluu värvi plastikust ning mähitud üheteistkümne kullatud 

traadist punutisega. Pideme otsa kinnitatud messingist 24-karaadise kullaga üle 

kullatud lõvipea lõuad hoiavad kaitseraua tagumist osa. Käekaitse on messingist, 

kullatud 24-karaadise kullaga, korvikujuline. Käekaitse teramiku poolsel pinnal on 

reljeefne ankru kujutis. Käekaitse vasakul küljel on maha käänatav osa mõõga 

lukustamiseks. 

 

Pilt 4. Mereväeohvitseri mõõga käepide 

3.4. Mõõgatupp on mustast nahast, kullatud otsa ja kahe kullatud elemendiga mille küljes 

on metallist rõngad tupe kinnitamiseks mõõgarihma kanderihmade külge. Kullatud 

elemendid on nikerdustega. Tupe ülaossa vasakul küljel, tupe suudme randi alla on 

graveeritud number, mis vastab tupega komplektis oleva mõõga numbrile. 

3.5. Mõõga tehnilised andmed on: 

a. mõõga kogupikkus koos tupega 980  mm; 

b. mõõga pikkus teramiku otsast kuni käepideme otsani 962 mm; 

c. teramiku pikkus 827 mm; 

d. teramiku laius (käepideme juures) 22 mm; 

e. teramiku paksus (käepideme juures) 6 mm; 

f. käepideme pikkus 125 mm. 
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4. ÕHUVÄEOHVITSERI  VESTU 

4.1. Vestu on valmistatud käsitsi - sepistatud roostevabast terasest ja kaetud niklikihiga. 

Teramik on käsitsi kaunistatud  kasutades traditsioonilist happesöövitustehnikat.  

4.2. Teramiku paremale küljele on söövitatud Toompea lossi kujutis ja õhuväe sümbol, 

käepideme juures vestu number. Vasakule küljele on söövitatud Eesti Õhuväe 

sümbol Põhjakotkas ja lennuki Sopwith 1 ½ Strutter kujutis. Teramiku käepideme 

poolses osas mõlemal küljel on kolm riigivapi lõvi.

Pilt 5. Õhuväeohvitseri vest 

4.3. Vestu käepide on valgest plastikust ning mähitud üheteistkümne kullatud traadist 

punutisega. Pideme otsa on kinnitatud messingist 24-karaadise kullaga üle kullatud 

lõvipea. 
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4.4. Vestutupp on mustast nahast, kullatud metallist otsa ja kahe kullatud elemendiga 

mille küljes on metallist rõngad tupe kinnitamiseks mõõgavöö kanderihmade külge. 

Ots ja elemendid on vasakul küljel kaunistatud graveeritud tammelehtedega. Tupe 

üleosa elemendil on kilp riigivapi kujutisega, alumisel elemendil õhuväe sümbol. Tupe 

ülaossa vasakule poole tupesuudme randi alla on graveeritud number, mis vastab 

tupega komplektis oleva vestu numbrile. 

4.5. Vestu tehnilised andmed on: 

a. vestu kogupikkus koos tupega 500 mm; 

b. vestu pikkus teramiku otsast kuni käepideme otsani 485 mm; 

c. teramiku pikkus 357 mm; 

d. teramiku laius (käepideme juures) 26 mm; 

e. teramiku paksus (käepideme juures) 5 mm; 

f. käepideme pikkus 112 mm. 

5. ALLOHVITSERI MÕÕK 

5.1. Mõõk on valmistatud käsitsi - sepistatud roostevabast terasest ja kaetud niklikihiga. 

5.2. Mõõga teramiku tüüp on rapiir. Mõõk on kaunistamata teramikuga, vasakule küljele 

on graveeritud tootja kaubamärk ja selle kohale mõõga number. 

5.3. Mõõga käepide on mustast plastikust, mähitud üheteistkümne kullatud traadist 

punutisega. Pideme otsa kinnitatud messingist 24-karaadise kullaga üle kullatud 

lõvipea lõuad hoiavad kaitseraua tagumist käekaitset. Käepide on teramiku 

pikenduse külge kinnitatud peale keeratava kruviga. Mõõga käekaitsel asetsevad 

mõlemal pool teramikku kaks kullatud kaitseplaati. Institutsioonilistel mõõkadel on 

nendele graveeritud tunnused, mis näitavad mõõkade ametikohtadele kuuluvust - 

vasakule poole organisatsiooni embleem ja paremale poole väeosa embleem. 

Embleemid on sama suunalised nagu mõõga number. 
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5.4. Mõõgatupp on musta värvi matistatud metallist. Tupe ülemisel küljel on kaks rõngast 

tupe kinnitamiseks mõõgarihma kanderihmade külge ning vasakul küljel haak tupe 

asetamiseks mõõgarihmal olevale hoideklambrile. Tupe ülaossa vasakule poole 

tupesuudme randi alla on graveeritud number, mis vastab tupega komplektis oleva 

mõõga numbrile. 

5.5. Mõõga tehnilised andmed on: 

a. mõõga kogupikkus koos tupega 978 mm; 

b. mõõga pikkus teramiku otsast kuni käepideme otsani 950 mm; 

c. teramiku pikkus 810 mm; 

d. teramiku laius (käepideme juures) 18 mm; 

e. teramiku paksus (käepideme juures) 5 mm; 

f. käepideme pikkus 135 mm.
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Lisa 1. MÕÕGARIHMAD 

1. MAAVÄEOHVITSERI  MÕÕGARIHM (kuldne mõõgarihm) 

Kuldset mõõgarihma kantakse ainult maaväeohvitseri tavavavormiga ja koos 

maaväeohvitseri mõõgaga. Kuldne mõõgarihm koosneb vöörihmast ja kahest 

kanderihmast. Vöörihm on valmistatud pehmest mustast 49 mm laiusest nahkrihmast. 

Metallist osad on kullatud. Vöörihma katab rohelise kuldse mustriline kootud kangas, 

mille keskkohta läbistab 90° nurkadega must murd joon. Vöörihmal on sõõrikujuline 

metallist pannal läbimõõduga 55 mm. Pandla esiküljel asub ornament, suure riigivapi 

kujutisega; pandla tagumisel küljel on kinnitushaak, millele vastab metallist aas vöö 

vasakpoolsel otsal. Vöörihma vasakus otsas on üks 21 mm laiune samamustriline liikuv 

aasa millega saab vöörihma pikkust reguleerida ja üks liikuv aas mille küljes on metallist 

konks mõõga riputamiseks. Vöörihmal on kaks 21 mm laiust liikuvatel aasadel 

kanderihma mille otsad on varustatud lõksudega (karabiinidega), valmistatud mustast 

nahast ja kaetud samavärvilise kangaga nagu vöörihm. 

 
Pilt 9. Kuldne mõõgarihm 
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2. MEREVÄEOHVITSERI  MÕÕGARIHM (must mõõgarihm) 

Musta mõõgarihma kantakse ainult mereväeohvitseri vormiga ja koos mereväeohvitseri 

mõõgaga. Must mõõgarihm koosneb vöörihmast ja kahest kanderihmast. Vöörihm on 

valmistatud 35 mm laiusest mustast nahkrihmast. Metallist osad on kullatud. Vöörihmal 

on sõõrikujuline metallist pannal, mille läbimõõt on 48 mm. Pandla esiküljel on 

loorberilehti kujutav pärg, mille keskel ankru kujutis; pandla tagumisel küljel on 

kinnitushaak, millele vastab metallist aas vöörihma vasakpoolsel otsal. Pandla taga on 

vöörihma otsa kinnitatud naha tükk. Vöörihmal on kaks 18 mm laiust liikuvatel aasadel 

mustast nahast valmistatud kanderihma mille otsad on varustatud lõksudega 

(karabiinidega). Vöörihma vasakpoolses otsas on üks liikuv aas vöörihma 

reguleerimiseks.  

 
Pilt 10. Must mõõgarihm 

3. ÕHUVÄEOHVITSERI  VESTURIHM (sinine mõõgarihm) 

Sinist mõõgarihma kantakse ainult õhuväeohvitseri tavavavormiga ja koos 

õhuväeohvitseri vestuga. Sinine mõõgarihm koosneb vöörihmast ja kahest 

kanderihmast. Vöö on valmistatud pehmest tumesinisest 50 mm laiusest nahkrihmast, 

kanditud 1,5 mm laiusest valgest nahast kandiga. Metall osad on kullatud. Vööd 

läbistavad kaks 120° nurkadega kullavärvilist murdjoont ja kaks ääretikandit. Vööl on 

ristküliku kujuline 65 x 56 mm pannal mis on kaetud nahast vööosaga millele on asetatud 

ornament suure riigivapi kujutisega; pandla tagumisel küljel on kinnitushaak, millele 
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vastab metallist aas vöö vasakpoolsel otsal. Vööl on kaks 21 mm laiust liikuvatel aasadel 

kanderihma mille otsad on varustatud lõksudega (karabiinidega) ja kaetud samasuguse 

tikandustega nagu vöö. Vöö vasakpoolses otsas on üks liikuv aas vöö reguleerimiseks. 

 
Pilt 11. Sinine mõõgarihm 

4. PRUUN NAHAST  MÕÕGARIHM 

Pruuni mõõgarihma kantakse koos allohvitseri mõõgaga või välivormis maaväeohvitseri 

mõõgaga. Pruun mõõgarihm koosneb vöörihmast, õlarihmast ja kahest kanderihmast. 

Vöörihm on valmistatud pruunist 51 mm laiusest nahast ja kaunistatud tikandiga. 

Metallist osad on kullatud. Vöörihma pandlapoolse osa alumise ääre külge on kinnitatud 

18 mm laiused kanderihmad, mille otsad on varustatud lõksudega (karabiinidega). 

Pannal on kahe keelega. Vöörihma kantakse üle parema õla käiva 30 mm laiuse 

õlarihmaga mis on kinnitatud kanderihmadest väljapoole. Kanderihmade vahel, täpselt 

keskel on metallist konks mõõga riputamiseks. Vöörihmal on pandla pool kaks liikuvat 

aasa üks õlarihmast pandla poole ja teine kanderihma ja konksu vahel.  



 

info@erok.ee 
11 / 11 

     


