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NBS atšķirības zīmju izvietojums uz formas tērpa
Vasaras ikdienas un svētku formas tērps

Dienesta pakāpju 
atšķirības zīmes (metāla)

Regulāro spēku vienības
vai apakšvienības 

piedurknes uzšuve

Regulāro spēku vienības vai 
apakšvienības uzpleču 
(atloku) zīmes

Piedurknes uzšuve 
“Latvija karogs”

Personas identi�kācijas zīme 
“Uzvārds” (metāla)

Kokarde “Saulīte” (krāsaina)

Piezīme. Regulāro spēku vienības vai apakšvienības komandieris nosaka, kāda piedurknes 
uzšuve nēsājama pie ikdienas un svētku formas tērpa

 15.pielikums
 Aizsardzības ministrijas
 2012.gada 17. jūlija
 noteikumiem Nr. 18–NOT
                                                   (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar AM 27.10.2014. noteikumiem Nr. 47-NOT)
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Jūras spēku vasaras ikdienas, svētku un parādes formas tērps

Dienesta pakāpju uzšuves

Personas identifikācijas zīme 
“Uzvārds” (metāla)

Kokarde (atkarībā no dienesta pakāpes)
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Vasaras parādes formas tērps

Regulāro spēku vienības vai 
apakšvienības uzpleču (atloku) zīmes

Kokarde “Saulīte” (krāsaina)
Kokarde “Ģerbonis”

Dienesta pakāpju atšķirības 
zīmes (zīmotnes)
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Jūras spēku virsnieku vasaras parādes formas tērps

Kokarde “Ģerbonis”

Dienesta pakāpju atšķirības 
zīmes  (uzpleču tuneļi)
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Vasaras formas mētelis

Kokarde “Saulīte” (krāsaina)Kokarde “Ģerbonis”

Dienesta pakāpju atšķirības 
zīmes (uzpleču tuneļi)
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Ziemas formas mētelis

Kokarde “Saulīte” (krāsaina)Kokarde “Ģerbonis”

Regulāro spēku 
vienības vai apakšvienības 

uzpleču (atloku) zīmes
Dienesta pakāpju atšķirības 
zīmes (zīmotnes)
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Jūras spēku ziemas formas mētelis

Kokarde atbilstoši
dienesta  pakāpei

Dienesta pakāpju atšķirības 
zīmes (uzpleču tuneļi)
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Vasaras kaujas formas tērps

Kokarde “Saulīte” (izšūta)

Uzšuve “Dienesta pakāpe” Uzšuve “Uzvārds”

Specialitātes zīme

Apakšvienības piedurknes uzšuve

Piedurknes uzšuve
“Latvija karogs”

Regulāro spēku vienības
piedurknes uzšuve
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Zemessarga vasaras lauka formas tērps

ZS vienības vai apakšvienības 
beretes kokarde 

Uzšuve “Dienesta pakāpe” ZS bataljona numurs

Zemessardzes piedurknes uzšuve

Uzšuve “Zemessardze”

Piedurknes uzšuve
“Latvija karogs”

Apakšvienības 
piedurknes uzšuve
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Ziemas kaujas formas tērps

Kokarde “Saulīte” (izšūta)

Uzšuve “Dienesta pakāpe” Uzšuve “Uzvārds”

Specialitātes zīme

Apakšvienības piedurknes uzšuve

Piedurknes uzšuve
“Latvija karogs”

Regulāro spēku vienības
piedurknes uzšuve
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Zemessarga ziemas lauka formas tērps

Kokarde “Saulīte” (oksidēta)

Uzšuve “Dienesta pakāpe”

ZS bataljona numurs

Zemessardzes piedurknes uzšuve

Uzšuve “Zemessardze”

Piedurknes uzšuve
“Latvija karogs”

Apakšvienības 
piedurknes uzšuve
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Piedurkņu uzšuvju izvietojums uz vasaras ikdienas un svētku formas tērpa

80 mm 80 mm

15 mm

15 mm

Regulāro spēku vienības, Zemessardzes
vai apakšvienības piedurknes uzšuve 

Piedurknes uzšuve                                  
„Latvija karogs”                               

Kreisās rokas piedurkneLabās rokas piedurkne
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Piedurkņu uzšuvju izvietojums uz speciālā formas tērpa

80 mm 80 mm

15 mm

Kreisās rokas piedurkneLabās rokas piedurkne

Dienesta pakāpju atšķirības zīmes izvietojums uz Jūras spēku matrožu 
vasaras svētku un parādes formas tērpa (dižmatroža pakāpei)

180 mm

Kreisās rokas piedurkne

90º
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Piedurkņu uzšuvju izvietojums uz kaujas formas tērpa

Labās rokas piedurkne Kreisās rokas piedurkne

Labās rokas piedurkne Kreisās rokas piedurkne

Piedurknes uzšuve
 “Latvija karogs”

Regulāro spēku 
vienības piedurknes 
uzšuve

Specialitātes zīme

Apakšvienības 
piedurknes uzšuve

Apakšvienības 
piedurknes uzšuve

Specialitātes zīme

Regulāro spēku 
vienības piedurknes 
uzšuve

Piedurknes uzšuve
 “Latvija karogs”
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Rokas apsēju ar Sarkanā Krusta emblēmu izvietojums uz kaujas formas tērpa
(Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 15.jūnija noteikumiem Nr. 524 “Kārtība, kādā izgatavo un 

izsniedz rokas apsējus un identi�kācijas kartes ar Sarkanā Krusta emblēmu”)

Nēsā uz kreisās piedurknes (ar līpaizdari): NBS ārstniecības personāls un NBS kapelāni, kuri 
norīkoti tikai medicīniskas palīdzības sniegšanai vai garīgas aprūpes veikšanai bruņota kon�ikta rajonā.

Nēsā uz kreisās piedurknes (formas tērpam, kuram nav līpaizdares): NBS ārstniecības personāls un 
NBS kapelāni, kuri norīkoti tikai medicīniskas palīdzības sniegšanai vai garīgas aprūpes veikšanai 
bruņota kon�ikta rajonā.

Piezīme. Atšķirības zīme ap kreiso roku stiprinās ar līpaizdari, bet augšpusē pie pleca ar saspraužamo 
adatu, uzpleci vai pogu.

–

Nēsā uz kreisās piedurknes Sarkanā Krusta emblēmas miniatūru (ar  līpaizdari): NBS karavīri, kuri 
broņota kon�lkta laikā norīkoti meklēt, savākt un transportēt cietušos un kuri sniedz citu palīdzību 
militāro palīdzības vienību personālam.
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Uzpleču (atloku) zīmes 
piestiprināšanas centrs

Iemalojums

Regulāro spēku vienību un apakšvienību uzpleču (atloku) 
zīmes piestiprināšanas vietas

Vasaras ikdienas un svētku formas tērpa žaketes atloka trafarets



Noteikumi par Nacionālo bruņoto spēku karavīra un zemessarga formas tērpiem, atšķirības zīmēm,  
pie formas tērpa nēsājamiem apbalvojumiem un to lietošanas kārtību  322

Ziemas formas mēteļa un vasaras parādes formas tērpa 
uzpleča trafarets

          Formas mētelim                                        Parādes formai
40

 m
m

Uzpleču (atloku) zīmes 
piestiprināšanas centrs

Iemalojums

40
 m

m



Noteikumi par Nacionālo bruņoto spēku karavīra un zemessarga formas tērpiem, atšķirības zīmēm,  
pie formas tērpa nēsājamiem apbalvojumiem un to lietošanas kārtību  323

                          Virsseržants

                       Dižkareivis

Seržants

                         Kareivis                         Kaprālis

Augstākais virsseržants

25 mm

20 mm 3 mm

8 mm

25 mm

20 mm

25 mm

8 mm

Galvenais virsseržants

25 mm

20 mm 3 mm

8 mm

25 mm

3 mm

12-13 mm

50 mm

40 mm

               Štāba virsseržants

25 mm

3 mm

25 mm

3 mm

Dienesta pakāpju atšķirības zīmju (metāla) izvietojums uz ikdienas un 
svētku formas tērpa uzplečiem
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                  Ģenerālleitnants

20 mm

45 mm

72 mm

99 mm

                    Ģenerālmajors

20 mm

50 mm

77 mm

                      Brigādes ģenerālis

20 mm

50 mm

22 mm

                        Pulkvedis

20 mm

30 mm

30 mm

                   Pulkvežleitnants

25 mm

40 mm

Majors

35 mm

17 mm

Kapteinis

20 mm

30 mm

30 mm

                      Virsleitnants

25 mm

40 mm

                              Leitnants

35 mm

17 mm
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                          Virsseržants

                    Dižkareivis

Seržants

                         Kareivis                             Kaprālis

Kapteinis

25 mm

30 mm

30 mm

5 mm
5 mm

25 mm

20 mm

5 mm
5 mm

25 mm

8 mm

5 mm
5 mm

     Virsleitnants

25 mm

40 mm

5 mm
5 mm

25 mm

3 mm

5 mm
5 mm

12-13 mm

50 mm

40 mm

5 mm
5 mm

               Štāba virsseržants

25 mm

3 mm

5 mm
5 mm

25 mm

3 mm

5 mm
5 mm

Speciālistu dienesta pakāpju atšķirības zīmju (metāla) izvietojums 
uz ikdienas un svētku formas tērpa uzplečiem
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                              Pulkvedis

25 mm

30 mm

30 mm

5 mm
5 mm

                       Pulkvežleitnants

25 mm

40 mm

5 mm
5 mm

 Majors

35 mm

17 mm

5 mm
5 mm
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Jūras spēku dienesta pakāpju atšķirības zīmju  
izvietojums uz ikdienas un svētku formas tērpa žaketes piedurknes

90°

80 mm

6 mm

Dižmatrozis

90°

80 mm

3 mm

Kaprālis

6 mm

90°

Seržants

80 mm

3 mm

6 mm

80 mm

13 mm

Galvenais bocmanis

80 mm

90°

Bocmanis

13 mm

80 mm

90°

Štāba bocmanis

13 mm

6 mm
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13 mm

6 mm

80 mm

3 mm

Augstākais bocmanis

80 mm

18 mm

13 mm

Leitnants

18 mm

80 mm

Virsleitnants

6 mm

13 mm
3 mm

18 mm

80 mm

18 mm

Kapteiņleitnants

3 mm
13 mm

13 mm

80 mm

Komandleitnants

18 mm

13 mm

13 mm

13 mm

3 mm

3 mm

6 mm
3 mm
3 mm

3 mm

80 mm

Komandkapteinis

18 mm

13 mm

13 mm

13 mm
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80 mm

Kontradmirālis

18 mm

30 mm

3 mm
13 mm

80 mm

Viceadmirālis

18 mm

30 mm

3 mm

3 mm
13 mm

13 mm

80 mm

Flotiles admirālis

18 mm

30 mm

80 mm

Jūras kapteinis

3 mm

3 mm

3 mm

18 mm

13 mm

13 mm

13 mm

13 mm
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Jūras spēku speciālistu dienesta pakāpju atšķirības zīmju  
izvietojums uz ikdienas un svētku formas tērpa žaketes piedurknes

(Papildināts ar AM 19.12.2013. noteikumiem Nr. 48-NOT)

90°

80 mm

Matrozis

3 mm 90°

80 mm

6 mm

Dižmatrozis

3 mm
90°

80 mm

3 mm

Kaprālis

6 mm

3 mm

3 mm
90°

Seržants

80 mm

6 mm

3 mm

80 mm

90°

Bocmanis

13 mm

3 mm

80 mm

90°

Štāba bocmanis

13 mm

6 mm

3 mm
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18 mm

80 mm

Virsleitnants

6 mm

13 mm
3 mm

18 mm

80 mm

18 mm

Kapteiņleitnants

3 mm
13 mm

13 mm

80 mm

Komandleitnants

18 mm

13 mm

13 mm

13 mm

3 mm

3 mm

6 mm
3 mm
3 mm

3 mm

80 mm

Komandkapteinis

18 mm

13 mm

13 mm

13 mm

80 mm

Jūras kapteinis

3 mm

3 mm

3 mm

18 mm

13 mm

13 mm

13 mm

13 mm
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Uz vasaras parādes formas tērpa apkakles atloka

Uz ziemas parādes formas tērpa apkakles atloka

Dienesta pakāpju atšķirības zīmju (zīmotņu) izvietojums uz 
formas tērpa

Dekoratīvā nošuve
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Atšķirības zīmju izvietojums uz formas cepurēm

Ziemas laiviņcepure

Vasaras laiviņcepure

Parādes cepure (vīriešu)

1/2

77 mm

35 mm

50 mm
1/2

Parādes cepure (sieviešu)

1/2

1/2
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Flotes cepure (vīriešu) 

Flotes cepure (sieviešu)

1/2

1/2

Ziemas cepure

Matrožu cepure

1/2
1/2

1/2
1/2

1/2

1/2

Ministrs                   A.Pabriks

Rozenbauma, 67071146
Inara.Rozenbauma@mil.lv


