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 noteikumiem Nr. 18–NOT

Godasardzes formas tērpi

Štāba bataljona godasardzes kareivju vasaras formas tērps 

Godasardzes formas tērpā ietilpst: haki krāsas parādes cepure, haki krāsas parādes frencis ar 
stāvapkakli un galifē bikses, brūna ādas josta, melnas zeķes, melni stulmzābaki. Gar frenča apkakles malu 
un divarku, uzpleču malām, krūšu kabatu pārlokiem, aprocēm un piedurkņu divarku uzšuvju ārmalās, 
bikšu ārējās sānu vīlēs, kā arī gar parādes cepures sānu un virsas griezuma līnijām iestrādāts iezilganbalts 
iemalojums.

Formas tērpa komplektācija. Parādes cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) un metāla 
kokardi „Ģerbonis”. Parādes cepures nags ir bez metāliska apmalojuma, cepures zoda saite – dekoratīvā 
aukliņa melnā krāsā. Uz frenča uzplečiem ir regulāro spēku vienības uzpleču (atloku) zīmes, uz apkakles 
atlokiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (zīmotnes). 

Godasardzes formas tērpu valkā norīkojumā pie Rīgas pils un Brīvības pieminekļa.
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Štāba bataljona godasardzes instruktoru vasaras formas tērps 
                                                    

Godasardzes formas tērpā ietilpst: haki krāsas parādes cepure, haki krāsas parādes frencis ar 
stāvapkakli un galifē bikses, brūna ādas josta ar plecu siksnu, melnas zeķes, melni stulmzābaki. Gar 
frenča apkakles malu un divarku, uzpleču malām, krūšu kabatu pārlokiem, aprocēm un piedurkņu 
divarku uzšuvju ārmalās, bikšu ārējās sānu vīlēs, kā arī gar parādes cepures sānu un virsas griezuma 
līnijām iestrādāts iezilganbalts iemalojums.

Formas tērpa komplektācija. Parādes cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) un metāla 
kokardi „Ģerbonis”. Parādes cepures nags ir bez metāliska apmalojuma, cepures zoda saite – dekoratīvā 
aukliņa melnā krāsā. Uz frenča uzplečiem ir regulāro spēku vienības uzpleču (atloku) zīmes, uz apkakles 
atlokiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (zīmotnes). 

Godasardzes formas tērpu valkā atbilstoši amatam (pildot sargmaiņa pienākumus); pēc vienības 
komandiera vai augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Štāba bataljona godasardzes virsnieku vasaras formas tērps 

Godasardzes formas tērpā ietilpst: haki krāsas parādes cepure, haki krāsas parādes frencis ar 
stāvapkakli un galifē bikses, brūna ādas josta ar plecu siksnu, melnas zeķes, melni stulmzābaki. Gar 
frenča apkakles malu un divarku, uzpleču malām, krūšu kabatu pārlokiem, aprocēm un piedurkņu 
divarku uzšuvju ārmalās, bikšu ārējās sānu vīlēs, kā arī gar parādes cepures sānu un virsas griezuma 
līnijām iestrādāts iezilganbalts iemalojums.

Formas tērpa komplektācija. Parādes cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) un metāla kokardi 
„Ģerbonis”. Parādes cepures nags ir ar metālisku apmalojumu zelta krāsā. Parādes cepures zoda saite – 
dekoratīvā aukliņa melnā krāsā, bet, sākot ar majora pakāpi, – zelta krāsā. Sākot ar pulkvežleitnanta 
pakāpi, parādes cepures nags ir ar uzšūtu vienrindas ozollapu vītni. Uz frenča uzplečiem ir regulāro spēku 
vienības uzpleču (atloku) zīmes, uz apkakles atlokiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (zīmotnes). 

Godasardzes formas tērpu valkā, piedaloties un esot klāt militārajās parādēs; ārvalstu pārstāvju 
pieņemšanā; valsts, pašvaldību un karaspēku oficiālās svinībās; oficiālās vizītēs; pēc vienības komandiera 
vai augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Štāba bataljona godasardzes virsnieku vasaras formas tērpa  
komplektēšanas variants  

Godasardzes formas tērpā ietilpst: haki krāsas parādes cepure, haki krāsas parādes frencis ar 
stāvapkakli un galifē bikses, brūna ādas josta ar plecu siksnu, zobena turētājs, melnas zeķes, melni 
stulmzābaki, zobens ar zobena pušķi, melni ādas cimdi. Gar frenča apkakles malu un divarku, uzpleču 
malām, krūšu kabatu pārlokiem, aprocēm un piedurkņu divarku uzšuvju ārmalās, bikšu ārējās sānu vīlēs, 
kā arī gar parādes cepures sānu un virsas griezuma līnijām iestrādāts iezilganbalts iemalojums.

Formas tērpa komplektācija. Parādes cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) un metāla kokardi 
„Ģerbonis”. Parādes cepures nags ir ar metālisku apmalojumu zelta krāsā. Parādes cepures zoda saite – 
dekoratīvā aukliņa melnā krāsā, bet, sākot ar majora pakāpi, – zelta krāsā. Sākot ar pulkvežleitnanta 
pakāpi, parādes cepures nags ir ar uzšūtu vienrindas ozollapu vītni. Uz frenča uzplečiem ir regulāro spēku 
vienības uzpleču (atloku) zīmes, uz apkakles atlokiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (zīmotnes). 

Godasardzes formas tērpu valkā, piedaloties militārajās parādēs; ārvalstu pārstāvju pieņemšanā; 
valsts, pašvaldību un karaspēku oficiālās svinībās; oficiālās vizītēs; pēc vienības komandiera vai augstāka 
priekšnieka rīkojuma. 



Noteikumi par Nacionālo bruņoto spēku karavīra un zemessarga formas tērpiem, atšķirības zīmēm, zīmotnēm,  
pie formas tērpa nēsājamiem apbalvojumiem un to lietošanas kārtību  205

Štāba bataljona godasardzes instruktoru un kareivju vasaras formas tērpa 
komplektēšanas variants Nr.1

                                               

Godasardzes formas tērpā ietilpst: haki krāsas parādes cepure, haki krāsas parādes frencis ar 
stāvapkakli un taisnas vai galifē bikses, gaiši zila auduma josta, gaiši zila akselbante (ar iepītu sudraba 
lenti) melnas zeķes, melnas kurpes vai melni stulmzābaki. Gar frenča apkakles malu un divarku, uzpleču 
malām, krūšu kabatu pārlokiem, aprocēm un piedurkņu divarku uzšuvju ārmalās, taisno un galifē bikšu 
ārējās sānu vīlēs, kā arī gar parādes cepures sānu un virsas griezuma līnijām iestrādāts iezilganbalts 
iemalojums.

Formas tērpa komplektācija. Parādes cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) un metāla 
kokardi „Ģerbonis”. Parādes cepures nags ir bez metāliska apmalojuma, cepures zoda saite – dekoratīvā 
aukliņa melnā krāsā. Uz frenča uzplečiem ir regulāro spēku vienības uzpleču (atloku) zīmes, uz apkakles 
atlokiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (zīmotnes). 

Godasardzes formas tērpu valkā prezidenta sagaidīšanā; akreditācijas pasākumos; ziedu nolikšanā; 
bērēs; piemiņas un atceres pasākumos; augstu viesu sagaidīšanā; pieņemšanās un pēc  vienības komandiera 
vai augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Štāba bataljona godasardzes virsnieku vasaras formas tērpa  
komplektēšanas variants Nr.1

                                               

Godasardzes formas tērpā ietilpst: haki krāsas parādes cepure, haki krāsas parādes frencis ar 
stāvapkakli un taisnas vai galifē bikses, gaiši zila auduma josta, gaiši zila akselbante (ar iepītu zelta lenti) 
melnas zeķes, melnas kurpes vai melni stulmzābaki. Gar frenča apkakles malu un divarku, uzpleču 
malām, krūšu kabatu pārlokiem, aprocēm un piedurkņu divarku uzšuvju ārmalās, taisno un galifē bikšu 
ārējās sānu vīlēs, kā arī gar parādes cepures sānu un virsas griezuma līnijām iestrādāts iezilganbalts 
iemalojums.

Formas tērpa komplektācija. Parādes cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) un metāla kokardi 
„Ģerbonis”. Parādes cepures nags ir ar metālisku apmalojumu zelta krāsā. Parādes cepures zoda saite – 
dekoratīvā aukliņa melnā krāsā, bet, sākot ar majora pakāpi, – zelta krāsā. Sākot ar pulkvežleitnanta 
pakāpi, parādes cepures nags ir ar uzšūtu vienrindas ozollapu vītni. Uz frenča uzplečiem ir regulāro spēku 
vienības uzpleču (atloku) zīmes, uz apkakles atlokiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (zīmotnes). 

Godasardzes formas tērpu valkā prezidenta sagaidīšanā; akreditācijas pasākumos; ziedu nolikšanā; 
bērēs; piemiņas un atceres pasākumos; augstu viesu sagaidīšanā; pieņemšanās un pēc vienības komandiera 
vai augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Štāba bataljona godasardzes instruktoru un kareivju vasaras formas tērpa 
komplektēšanas variants Nr. 2

                                               

Godasardzes formas tērpā ietilpst: haki krāsas parādes cepure, haki krāsas parādes frencis ar 
stāvapkakli un taisnas vai galifē bikses, gaiši zila auduma josta, gaiši zila akselbante (ar iepītu sudraba 
lenti) melnas zeķes, melnas kurpes vai melni stulmzābaki, balti cimdi. Gar frenča apkakles malu un 
divarku, uzpleču malām, krūšu kabatu pārlokiem, aprocēm un piedurkņu divarku uzšuvju ārmalās, taisno 
un galifē bikšu ārējās sānu vīlēs, kā arī gar parādes cepures sānu un virsas griezuma līnijām iestrādāts 
iezilganbalts iemalojums.

Formas tērpa komplektācija. Parādes cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) un metāla 
kokardi „Ģerbonis”. Parādes cepures nags ir bez metāliska apmalojuma, cepures zoda saite – dekoratīvā 
aukliņa melnā krāsā. Uz frenča uzplečiem ir regulāro spēku vienības uzpleču (atloku) zīmes, uz apkakles 
atlokiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (zīmotnes). 

Godasardzes formas tērpu valkā prezidenta sagaidīšanā; akreditācijas pasākumos; ziedu nolikšanā; 
bērēs; piemiņas un atceres pasākumos; augstu viesu sagaidīšanā; pieņemšanās un pēc vienības komandiera 
vau augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Štāba bataljona godasardzes virsnieku vasaras formas tērpa  
komplektēšanas variants Nr.2

Godasardzes formas tērpā ietilpst: haki krāsas parādes cepure, haki krāsas parādes frencis ar 
stāvapkakli un taisnas vai galifē bikses, gaiši zila auduma josta, gaiši zila akselbante (ar iepītu zelta lenti) 
melnas zeķes, melnas kurpes vai melni stulmzābaki, balti cimdi. Gar frenča apkakles malu un divarku, 
uzpleču malām, krūšu kabatu pārlokiem, aprocēm un piedurkņu divarku uzšuvju ārmalās, taisno un 
galifē bikšu ārējās sānu vīlēs, kā arī gar parādes cepures sānu un virsas griezuma līnijām iestrādāts 
iezilganbalts iemalojums.

Formas tērpa komplektācija. Parādes cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) un metāla kokardi 
„Ģerbonis”. Parādes cepures nags ir ar metālisku apmalojumu zelta krāsā. Parādes cepures zoda saite – 
dekoratīvā aukliņa melnā krāsā, bet, sākot ar majora pakāpi, – zelta krāsā. Sākot ar pulkvežleitnanta 
pakāpi, parādes cepures nags ir ar uzšūtu vienrindas ozollapu vītni. Uz frenča uzplečiem ir regulāro spēku 
vienības uzpleču (atloku) zīmes, uz apkakles atlokiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (zīmotnes). 

Godasardzes formas tērpu valkā prezidenta sagaidīšanā; akreditācijas pasākumos; ziedu nolikšanā; 
bērēs; piemiņas un atceres pasākumos; augstu viesu sagaidīšanā; pieņemšanās un pēc vienības komandiera 
vai augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Štāba bataljona godasardzes kareivju ziemas formas tērps Nr.1

Godasardzes formas tērpā ietilpst: haki krāsas ziemas laiviņcepure vai parādes cepure, haki krāsas 
formas mētelis, haki krāsas parādes frencis ar stāvapkakli un galifē bikses, brūna ādas josta, melnas zeķes, 
melni stulmzābaki, haki krāsas šalle, melni ādas cimdi. Gar formas mēteļa apkakles malu un uzpleču 
malām, laiviņcepures vidusieloces ārējās vīlēs, kā arī gar parādes cepures sānu un virsas griezuma līnijām 
iestrādāts iezilganbalts iemalojums.

Formas tērpa komplektācija. Ziemas laiviņcepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) vai parādes 
cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) un metāla kokardi „Ģerbonis”. Parādes cepures nags ir bez 
metāliska apmalojuma, cepures zoda saite – dekoratīvā aukliņa melnā krāsā. Uz formas mēteļa uzplečiem 
ir regulāro spēku vienības uzpleču (atloku) zīmes, uz apkakles atlokiem – dienesta pakāpju atšķirības 
zīmes (zīmotnes).

Godasardzes formas tērpu valkā norīkojumā pie Rīgas pils un Brīvības pieminekļa; ziedu nolikšanā; 
bērēs; piemiņas un atceres pasākumos; augstu viesu sagaidīšanā; pēc vienības komandiera vai augstāka 
priekšnieka rīkojuma.
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Štāba bataljona godasardzes instruktoru ziemas formas tērps Nr.1

Godasardzes formas tērpā ietilpst: haki krāsas ziemas laiviņcepure vai parādes cepure, haki krāsas 
formas mētelis, haki krāsas parādes frencis ar stāvapkakli un galifē bikses, brūna ādas josta ar plecu 
siksnu, melnas zeķes, melni stulmzābaki, haki krāsas šalle, melni ādas cimdi. Gar formas mēteļa  apkakles 
malu un uzpleču malām, laiviņcepures vidusieloces ārējās vīlēs, kā arī gar parādes cepures sānu un virsas 
griezuma līnijām iestrādāts iezilganbalts iemalojums. 

Formas tērpa komplektācija. Laiviņcepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) vai parādes 
cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) un metāla kokardi „Ģerbonis”. Parādes cepures nags ir bez 
metāliska apmalojuma, cepures zoda saite – dekoratīvā aukliņa melnā krāsā. Uz formas mēteļa uzplečiem 
ir regulāro spēku vienības uzpleču (atloku) zīmes, uz apkakles atlokiem – dienesta pakāpju atšķirības 
zīmes (zīmotnes).

Godasardzes formas tērpu valkā atbilstoši amatam (pildot sargmaiņa pienākumus); pēc vienības 
komandiera vai augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Štāba bataljona godasardzes virsnieku ziemas formas tērps Nr.1

Godasardzes formas tērpā ietilpst: haki krāsas ziemas laiviņcepure vai parādes cepure, haki krāsas 
formas mētelis, haki krāsas parādes frencis ar stāvapkakli un galifē bikses, brūna ādas josta ar plecu 
siksnu, melnas zeķes, melni stulmzābaki, haki krāsas šalle, melni ādas cimdi. Gar formas mēteļa apkakles 
malu, uzpleču malām, aproču griezuma līnijām, mugurpuses savilktņa un sānuzliku ārmalām, gar 
laiviņcepures priekšpuses reljefa līnijām un vidusieloces ārējās vīlēs, kā arī gar parādes cepures sānu un 
virsas griezuma līnijām iestrādāts iezilganbalts iemalojums. 

Formas tērpa komplektācija. Laiviņcepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) vai parādes 
cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) un metāla kokardi „Ģerbonis”. Parādes cepures nags ir ar 
metālisku apmalojumu zelta krāsā. Parādes cepures zoda saite – dekoratīvā aukliņa melnā krāsā, bet, 
sākot ar majora pakāpi, – zelta krāsā. Sākot ar pulkvežleitnanta pakāpi, parādes cepures nags ir ar uzšūtu 
vienrindas ozollapu vītni. Uz formas mēteļa uzplečiem ir regulāro spēku vienības uzpleču (atloku) zīmes, 
uz apkakles atlokiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (zīmotnes).

Godasardzes formas tērpu valkā, piedaloties un esot klāt militārajās parādēs; ārvalstu pārstāvju 
pieņemšanā; valsts, pašvaldību un karaspēku oficiālās svinībās; oficiālās vizītēs; bērēs; piemiņas un 
atceres pasākumos; pēc vienības komandiera vai augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Štāba bataljona godasardzes kareivju ziemas formas tērps Nr.2

Godasardzes formas tērpā ietilpst: haki krāsas ziemas laiviņcepure vai parādes cepure, haki krāsas 
formas mētelis, haki krāsas parādes frencis ar stāvapkakli un taisnas bikses, brūna ādas josta, melnas 
zeķes, melnas kurpes vai puszābaki, haki krāsas šalle, melni ādas cimdi. Gar formas mēteļa apkakles 
malu un uzpleču malām, laiviņcepures vidusieloces ārējās vīlēs, kā arī gar parādes cepures sānu un virsas 
griezuma līnijām iestrādāts iezilganbalts iemalojums.

Formas tērpa komplektācija. Ziemas laiviņcepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) vai parādes 
cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) un metāla kokardi „Ģerbonis”. Parādes cepures nags ir bez 
metāliska apmalojuma, cepures zoda saite – dekoratīvā aukliņa melnā krāsā. Uz formas mēteļa uzplečiem 
ir regulāro spēku vienības uzpleču (atloku) zīmes, uz apkakles atlokiem – dienesta pakāpju atšķirības 
zīmes (zīmotnes).

Godasardzes formas tērpu valkā ziedu nolikšanā; bērēs; piemiņas un atceres pasākumos; pēc vienības 
komandiera vai augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Štāba bataljona godasardzes instruktoru ziemas formas tērps Nr.2

Godasardzes formas tērpā ietilpst: haki krāsas ziemas laiviņcepure vai parādes cepure, haki krāsas 
formas mētelis, haki krāsas parādes frencis ar stāvapkakli un taisnas bikses, melnas zeķes, melnas kurpes 
vai puszābaki, haki krāsas šalle, melni ādas cimdi. Gar formas mēteļa apkakles malu un uzpleču malām,  
laiviņcepures vidusieloces ārējās vīlēs, kā arī gar parādes cepures sānu un virsas griezuma līnijām 
iestrādāts iezilganbalts iemalojums.

Formas tērpa komplektācija. Ziemas laiviņcepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) vai parādes 
cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) un metāla kokardi „Ģerbonis”. Parādes cepures nags ir bez 
metāliska apmalojuma, cepures zoda saite – dekoratīvā aukliņa melnā krāsā. Uz formas mēteļa uzplečiem 
ir regulāro spēku vienības uzpleču (atloku) zīmes, uz apkakles atlokiem – dienesta pakāpju atšķirības 
zīmes (zīmotnes).

Godasardzes formas tērpu valkā ziedu nolikšanā; bērēs; piemiņas un atceres pasākumos; pēc vienības 
komandiera vai augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Štāba bataljona godasardzes virsnieku ziemas formas tērps Nr.2

Godasardzes formas tērpā ietilpst: haki krāsas ziemas laiviņcepure vai parādes cepure, haki krāsas 
formas mētelis, haki krāsas parādes frencis ar stāvapkakli un taisnas bikses, brūna ādas josta ar plecu 
siksnu, melnas zeķes, melnas kurpes vai puszābaki, haki krāsas šalle, melni ādas cimdi. Gar formas mēteļa 
apkakles malu, uzpleču malām, aproču griezuma līnijām, mugurpuses savilktņa un sānuzliku ārmalām, 
gar laiviņcepures priekšpuses reljefa līnijām un vidusieloces ārējās vīlēs, kā arī gar parādes cepures sānu 
un virsas griezuma līnijām iestrādāts iezilganbalts iemalojums. 

Formas tērpa komplektācija. Laiviņcepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) vai parādes 
cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) un metāla kokardi „Ģerbonis”. Parādes cepures nags ir ar 
metālisku apmalojumu zelta krāsā. Parādes cepures zoda saite – dekoratīvā aukliņa melnā krāsā, bet, 
sākot ar majora pakāpi, – zelta krāsā. Sākot ar pulkvežleitnanta pakāpi, parādes cepures nags ir ar uzšūtu 
vienrindas ozollapu vītni. Uz formas mēteļa uzplečiem ir regulāro spēku vienības uzpleču (atloku) zīmes, 
uz apkakles atlokiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (zīmotnes).

Godasardzes formas tērpu valkā, piedaloties un esot klāt militārajās parādēs; ārvalstu pārstāvju 
pieņemšanā; valsts, pašvaldību un karaspēku oficiālās svinībās; oficiālās vizītēs, pēc vienības komandiera 
vai augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Štāba bataljona godasardzes virsnieku ziemas parādes formas tērpa 
komplektēšanas variants 

Godasardzes formas tērpā ietilpst: haki krāsas parādes cepure vai ziemas laiviņcepure, haki krāsas 
formas mētelis, haki krāsas parādes frencis ar stāvapkakli un galifē bikses, brūna ādas josta ar plecu 
siksnu un zobena turētāju, melnas zeķes, melni stulmzābaki, haki krāsas šalle, melni ādas cimdi, 
zobens ar zobena pušķi. Gar formas mēteļa apkakles malu, uzpleču malām, aproču griezuma līnijām, 
mugurpuses savilktņa un sānuzliku ārmalām, gar parādes cepures sānu un virsas griezuma līnijām, kā 
arī gar laiviņcepures priekšpuses reljefa līnijām un vidusieloces ārējām vīlēm iestrādāts iezilganbalts 
iemalojums.

Formas tērpa komplektācija. Parādes cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) un metāla 
kokardi „Ģerbonis” vai laiviņcepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu). Parādes cepures nags ir ar 
metālisku apmalojumu zelta krāsā. Parādes cepures zoda saite – dekoratīvā aukliņa melnā krāsā, bet, 
sākot ar majora pakāpi, – zelta krāsā. Sākot ar pulkvežleitnanta pakāpi, parādes cepures nags ir ar uzšūtu 
vienrindas ozollapu vītni. Uz formas mēteļa uzplečiem ir regulāro spēku vienības uzpleču (atloku) zīmes, 
uz apkakles atlokiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (zīmotnes).

Godasardzes formas tērpu valkā, piedaloties militārajās parādēs; ārvalstu pārstāvju pieņemšanā; 
valsts, pašvaldību un karaspēku oficiālās svinībās; oficiālās vizītēs, pēc vienības komandiera vai augstāka 
priekšnieka rīkojuma.
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Godasardzes Sauszemes spēku vada kareivju vasaras formas tērps 

Godasardzes formas tērpā ietilpst: haki krāsas parādes cepure, haki krāsas parādes frencis ar 
stāvapkakli un taisnas vai galifē bikses, brūna ādas josta, melnas zeķes, melnas kurpes vai melni 
stulmzābaki, balti cimdi. Gar frenča apkakles malu un divarku, uzpleču malām, krūšu kabatu pārlokiem, 
aprocēm un piedurkņu divarku uzšuvju ārmalās, taisno un galifē bikšu ārējās sānu vīlēs,  kā arī gar 
parādes cepures sānu un virsas griezuma līnijām iestrādāts ķiršbrūns iemalojums.

Formas tērpa komplektācija. Parādes cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) un metāla 
kokardi „Ģerbonis”. Parādes cepures nags ir bez metāliska apmalojuma, cepures zoda saite – dekoratīvā 
aukliņa melnā krāsā. Uz frenča uzplečiem ir regulāro spēku vienības uzpleču (atloku) zīmes, uz apkakles 
atlokiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (zīmotnes). 

Godasardzes formas tērpu valkā augstu viesu sagaidīšanā; ziedu nolikšanā vai pēc vienības 
komandiera vai augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Godasardzes Sauszemes spēku vada instruktoru vasaras formas tērps 

Godasardzes formas tērpā ietilpst: haki krāsas parādes cepure, haki krāsas parādes frencis ar 
stāvapkakli un taisnas vai galifē bikses, auduma josta vai brūna ādas josta ar plecu siksnu, melnas zeķes, 
melnas kurpes vai melni stulmzābaki, balti cimdi. Gar frenča apkakles malu un divarku, uzpleču malām, 
krūšu kabatu pārlokiem, aprocēm un piedurkņu divarku uzšuvju ārmalās, taisno un galifē bikšu ārējās 
sānu vīlēs, kā arī gar parādes cepures sānu un virsas griezuma līnijām iestrādāts ķiršbrūns iemalojums.

Formas tērpa komplektācija. Parādes cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) un metāla 
kokardi „Ģerbonis”. Parādes cepures nags ir bez metāliska apmalojuma, cepures zoda saite – dekoratīvā 
aukliņa melnā krāsā. Uz frenča uzplečiem ir regulāro spēku vienības uzpleču (atloku) zīmes, uz apkakles 
atlokiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (zīmotnes). 

Godasardzes formas tērpu valkā augstu viesu sagaidīšanā; ziedu nolikšanā vai pēc vienības 
komandiera vai augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Godasardzes Sauszemes spēku vada virsnieku vasaras formas tērps 

Godasardzes formas tērpā ietilpst: haki krāsas parādes cepure, haki krāsas parādes frencis ar 
stāvapkakli un taisnas vai galifē bikses, auduma josta vai brūna ādas josta ar plecu siksnu, melnas zeķes, 
melnas kurpes vai melni stulmzābaki, balti cimdi. Gar frenča apkakles malu un divarku, uzpleču malām, 
krūšu kabatu pārlokiem, aprocēm un piedurkņu divarku uzšuvju ārmalās, taisno un galifē bikšu ārējās 
sānu vīlēs, kā arī gar parādes cepures sānu un virsas griezuma līnijām iestrādāts ķiršbrūns iemalojums.

Formas tērpa komplektācija. Parādes cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) un metāla kokardi 
„Ģerbonis”. Parādes cepures nags ir ar metālisku apmalojumu zelta krāsā. Parādes cepures zoda saite – 
dekoratīvā aukliņa melnā krāsā, bet, sākot ar majora pakāpi, – zelta krāsā. Sākot ar pulkvežleitnanta 
pakāpi, parādes cepures nags ir ar uzšūtu vienrindas ozollapu vītni. Uz frenča uzplečiem ir regulāro spēku 
vienības uzpleču (atloku) zīmes, uz apkakles atlokiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (zīmotnes). 

Godasardzes formas tērpu valkā augstu viesu sagaidīšanā; ziedu nolikšanā vai pēc vienības 
komandiera vai augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Godasardzes Sauszemes spēku vada virsnieku vasaras formas tērpa 
komplektēšanas variants 

                                                    

Godasardzes formas tērpā ietilpst: haki krāsas parādes cepure, haki krāsas parādes frencis ar 
stāvapkakli un galifē bikses, brūna ādas josta ar plecu siksnu, zobena turētājs, melnas zeķes, melni 
stulmzābaki, zobens ar zobena pušķi, melni ādas cimdi. Gar frenča apkakles malu un divarku, uzpleču 
malām, krūšu kabatu pārlokiem, aprocēm un piedurkņu divarku uzšuvju ārmalās, bikšu ārējās sānu vīlēs, 
kā arī gar parādes cepures sānu un virsas griezuma līnijām iestrādāts ķiršbrūns iemalojums.

Formas tērpa komplektācija. Parādes cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) un metāla kokardi 
„Ģerbonis”. Parādes cepures nags ir ar metālisku apmalojumu zelta krāsā. Parādes cepures zoda saite – 
dekoratīvā aukliņa melnā krāsā, bet, sākot ar majora pakāpi, – zelta krāsā. Sākot ar pulkvežleitnanta 
pakāpi, parādes cepures nags ir ar uzšūtu vienrindas ozollapu vītni. Uz frenča uzplečiem ir regulāro spēku 
vienības uzpleču (atloku) zīmes, uz apkakles atlokiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (zīmotnes). 

Godasardzes formas tērpu valkā, piedaloties militārajās parādēs; ārvalstu pārstāvju pieņemšanā; 
valsts, pašvaldību un karaspēku oficiālās svinībās; oficiālās vizītēs; pēc vienības komandiera vai augstāka 
priekšnieka rīkojuma. 
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Godasardzes Sauszemes spēku vada kareivju ziemas formas tērps Nr.1
                                                 

Godasardzes formas tērpā ietilpst: haki krāsas ziemas laiviņcepure vai parādes cepure, haki krāsas 
formas mētelis, haki krāsas parādes frencis ar stāvapkakli un galifē bikses, brūna ādas josta, melnas 
zeķes, melni stulmzābaki, balta šalle, balti cimdi. Gar formas mēteļa apkakles malu un uzpleču malām, 
laiviņcepures vidusieloces ārējās vīlēs, kā arī gar parādes cepures sānu un virsas griezuma līnijām 
iestrādāts ķiršbrūns iemalojums.

Formas tērpa komplektācija. Laiviņcepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) vai parādes 
cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) un metāla kokardi „Ģerbonis”. Parādes cepures nags ir bez 
metāliska apmalojuma, cepures zoda saite – dekoratīvā aukliņa melnā krāsā. Uz formas mēteļa uzplečiem 
ir regulāro spēku vienības uzpleču (atloku) zīmes, uz apkakles atlokiem – dienesta pakāpju atšķirības 
zīmes (zīmotnes).

Godasardzes formas tērpu valkā augstu viesu sagaidīšanā; ziedu nolikšanā vai pēc vienības 
komandiera vai augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Godasardzes Sauszemes spēku vada instruktoru ziemas formas tērps Nr.1
                                                 

Godasardzes formas tērpā ietilpst: haki krāsas ziemas laiviņcepure vai parādes cepure, haki krāsas 
formas mētelis, haki krāsas parādes frencis ar stāvapkakli un galifē bikses, brūna ādas josta ar plecu 
siksnu, melnas zeķes, melni stulmzābaki, balta šalle, balti cimdi. Gar formas mēteļa apkakles malu un 
uzpleču malām, laiviņcepures vidusieloces ārējās vīlēs, kā arī gar parādes cepures sānu un virsas griezuma 
līnijām iestrādāts ķiršbrūns iemalojums.

Formas tērpa komplektācija. Laiviņcepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) vai parādes 
cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) un metāla kokardi „Ģerbonis”. Parādes cepures nags ir bez 
metāliska apmalojuma, cepures zoda saite – dekoratīvā aukliņa melnā krāsā. Uz formas mēteļa uzplečiem 
ir regulāro spēku vienības uzpleču (atloku) zīmes, uz apkakles atlokiem – dienesta pakāpju atšķirības 
zīmes (zīmotnes).

Godasardzes formas tērpu valkā augstu viesu sagaidīšanā; ziedu nolikšanā vai pēc vienības 
komandiera vai augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Godasardzes Sauszemes spēku vada virsnieku ziemas formas tērps Nr.1

Godasardzes formas tērpā ietilpst: haki krāsas ziemas laiviņcepure vai parādes cepure, haki krāsas 
formas mētelis, haki krāsas parādes frencis ar stāvapkakli un galifē bikses, brūna ādas josta ar plecu 
siksnu, melnas zeķes, melni stulmzābaki, balta šalle, balti cimdi. Gar formas mēteļa apkakles malu, 
uzpleču malām, aproču griezuma līnijām, mugurpuses savilktņa un sānuzliku ārmalām, gar laiviņcepures 
priekšpuses reljefa līnijām un vidusieloces ārējās vīlēs, kā arī gar parādes cepures sānu un virsas griezuma 
līnijām iestrādāts ķiršbrūns iemalojums. 

Formas tērpa komplektācija. Laiviņcepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) vai parādes 
cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) un metāla kokardi „Ģerbonis”. Parādes cepures nags ir ar 
metālisku apmalojumu zelta krāsā. Parādes cepures zoda saite – dekoratīvā aukliņa melnā krāsā, bet, 
sākot ar majora pakāpi, – zelta krāsā. Sākot ar pulkvežleitnanta pakāpi, parādes cepures nags ir ar uzšūtu 
vienrindas ozollapu vītni. Uz formas mēteļa uzplečiem ir regulāro spēku vienības uzpleču (atloku) zīmes, 
uz apkakles atlokiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (zīmotnes).

Godasardzes formas tērpu valkā augstu viesu sagaidīšanā; ziedu nolikšanā vai pēc vienības 
komandiera vai augstāka priekšnieka rīkojuma. 
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Godasardzes Sauszemes spēku vada kareivju ziemas formas tērps Nr.2                                      

Godasardzes formas tērpā ietilpst: haki krāsas ziemas laiviņcepure vai parādes cepure, haki krāsas 
formas mētelis, haki krāsas parādes frencis ar stāvapkakli un taisnas bikses, brūna ādas josta, melnas 
zeķes, melnas kurpes vai puszābaki, balta šalle, balti cimdi. Gar formas mēteļa apkakles malu un uzpleču 
malām, laiviņcepures vidusieloces ārējās vīlēs, kā arī gar parādes cepures sānu un virsas griezuma līnijām 
iestrādāts ķiršbrūns iemalojums.

Formas tērpa komplektācija. Laiviņcepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) vai parādes 
cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) un metāla kokardi „Ģerbonis”. Parādes cepures nags ir bez 
metāliska apmalojuma, cepures zoda saite – dekoratīvā aukliņa melnā krāsā. Uz formas mēteļa uzplečiem 
ir regulāro spēku vienības uzpleču (atloku) zīmes, uz apkakles atlokiem – dienesta pakāpju atšķirības 
zīmes (zīmotnes). 

Godasardzes formas tērpu valkā augstu viesu sagaidīšanā; ziedu nolikšanā vai pēc vienības 
komandiera vai augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Godasardzes Sauszemes spēku vada instruktoru ziemas formas tērps Nr.2

Godasardzes formas tērpā ietilpst: haki krāsas ziemas laiviņcepure vai parādes cepure, haki krāsas 
formas mētelis, haki krāsas parādes frencis ar stāvapkakli un taisnas bikses, melnas zeķes, melnas kurpes 
vai melni puszābaki, balta šalle, balti cimdi. Gar formas mēteļa apkakles malu un uzpleču malām, 
laiviņcepures vidusieloces ārējās vīlēs, kā arī gar parādes cepures sānu un virsas griezuma līnijām 
iestrādāts ķiršbrūns iemalojums.

Formas tērpa komplektācija. Laiviņcepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) vai parādes 
cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) un metāla kokardi „Ģerbonis”. Parādes cepures nags ir bez 
metāliska apmalojuma, cepures zoda saite – dekoratīvā aukliņa melnā krāsā. Uz formas mēteļa uzplečiem 
ir regulāro spēku vienības uzpleču (atloku) zīmes, uz apkakles atlokiem – dienesta pakāpju atšķirības 
zīmes (zīmotnes).

Godasardzes formas tērpu valkā augstu viesu sagaidīšanā; ziedu nolikšanā vai pēc vienības 
komandiera vai augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Godasardzes Sauszemes spēku vada virsnieku ziemas formas tērps Nr.2

Godasardzes formas tērpā ietilpst: haki krāsas ziemas laiviņcepure vai parādes cepure, haki krāsas 
formas mētelis, haki krāsas parādes frencis ar stāvapkakli un taisnas bikses, melnas zeķes, melnas kurpes 
vai melni puszābaki, balta šalle, balti cimdi. Gar formas mēteļa apkakles malu, uzpleču malām, aproču 
griezuma līnijām, mugurpuses savilktņa un sānuzliku ārmalām, gar laiviņcepures priekšpuses reljefa 
līnijām un vidusieloces ārējās vīlēs, kā arī gar parādes cepures sānu un virsas griezuma līnijām iestrādāts 
ķiršbrūns iemalojums. 

Formas tērpa komplektācija. Laiviņcepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) vai parādes 
cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) un metāla kokardi „Ģerbonis”. Parādes cepures nags ir ar 
metālisku apmalojumu zelta krāsā. Parādes cepures zoda saite – dekoratīvā aukliņa melnā krāsā, bet, 
sākot ar majora pakāpi, – zelta krāsā. Sākot ar pulkvežleitnanta pakāpi, parādes cepures nags ir ar uzšūtu 
vienrindas ozollapu vītni. Uz formas mēteļa uzplečiem ir regulāro spēku vienības uzpleču (atloku) zīmes, 
uz apkakles atlokiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (zīmotnes).

Godasardzes formas tērpu valkā augstu viesu sagaidīšanā; ziedu nolikšanā vai pēc vienības 
komandiera vai augstāka priekšnieka rīkojuma. 
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Godasardzes Sauszemes spēku vada virsnieku ziemas parādes formas tērpa 
komplektēšanas variants 

Godasardzes formas tērpā ietilpst: haki krāsas parādes cepure vai ziemas laiviņcepure, haki 
krāsas formas mētelis, haki krāsas parādes frencis ar stāvapkakli un galifē bikses, brūna ādas josta ar 
plecu siksnu, zobena turētājs, melnas zeķes, melni stulmzābaki, zobens ar zobena pušķi, haki krāsas 
šalle, melni ādas cimdi. Gar formas mēteļa apkakles malu, uzpleču malām, aproču griezuma līnijām, 
mugurpuses savilktņa un sānuzliku ārmalām, gar parādes cepures sānu un virsas griezuma līnijām, kā arī 
gar laiviņcepures priekšpuses reljefa līnijām un vidusieloces ārējās vīlēs iestrādāts ķiršbrūns iemalojums.

Formas tērpa komplektācija. Parādes cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) un metāla 
kokardi „Ģerbonis” vai laiviņcepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu). Parādes cepures nags ir ar 
metālisku apmalojumu zelta krāsā. Parādes cepures zoda saite – dekoratīvā aukliņa melnā krāsā, bet, 
sākot ar majora pakāpi, – zelta krāsā. Sākot ar pulkvežleitnanta pakāpi, parādes cepures nags ir ar uzšūtu 
vienrindas ozollapu vītni. Uz formas mēteļa uzplečiem ir regulāro spēku vienības uzpleču (atloku) zīmes, 
uz apkakles atlokiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (zīmotnes).

Godasardzes formas tērpu valkā augstu viesu sagaidīšanā; ziedu nolikšanā vai pēc vienības 
komandiera vai augstāka priekšnieka rīkojuma. 
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Godasardzes Gaisa spēku vada kareivju vasaras formas tērps 

Godasardzes formas tērpā ietilpst: tumši zila parādes cepure, tumši zils parādes frencis ar stāvapkakli 
un taisnas vai galifē bikses, brūna ādas josta, melnas zeķes, melnas kurpes vai melni stulmzābaki, balti 
cimdi. Gar frenča apkakles malu un divarku, uzpleču malām, krūšu kabatu pārlokiem, aprocēm un 
piedurkņu divarku uzšuvju ārmalās, taisno un galifē bikšu ārējās sānu vīlēs, kā arī gar parādes cepures 
sānu un virsas griezuma līnijām iestrādāts kobaltzils iemalojums.

Formas tērpa komplektācija. Parādes cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) un metāla 
kokardi „Ģerbonis”. Parādes cepures nags ir bez metāliska apmalojuma, cepures zoda saite – dekoratīvā 
aukliņa melnā krāsā. Uz frenča uzplečiem ir regulāro spēku vienības uzpleču (atloku) zīmes, uz apkakles 
atlokiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (zīmotnes). 

Godasardzes formas tērpu valkā augstu viesu sagaidīšanā; ziedu nolikšanā vai pēc vienības 
komandiera vai augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Godasardzes Gaisa spēku vada instruktoru vasaras formas tērps 

Godasardzes formas tērpā ietilpst: tumši zila parādes cepure, tumši zils parādes frencis ar stāvapkakli 
un taisnas vai galifē bikses, auduma josta vai brūna ādas josta ar plecu siksnu, melnas zeķes, melnas 
kurpes vai melni stulmzābaki, balti cimdi. Gar frenča apkakles malu un divarku, uzpleču malām, krūšu 
kabatu pārlokiem, aprocēm un piedurkņu divarku uzšuvju ārmalās, taisno un galifē bikšu ārējās sānu 
vīlēs, kā arī gar parādes cepures sānu un virsas griezuma līnijām iestrādāts kobaltzils iemalojums.

Formas tērpa komplektācija. Parādes cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) un metāla 
kokardi „Ģerbonis”. Parādes cepures nags ir bez metāliska apmalojuma, cepures zoda saite – dekoratīvā 
aukliņa melnā krāsā. Uz frenča uzplečiem ir regulāro spēku vienības uzpleču (atloku) zīmes, uz apkakles 
atlokiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (zīmotnes). 

Godasardzes formas tērpu valkā augstu viesu sagaidīšanā; ziedu nolikšanā vai pēc vienības 
komandiera vai augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Godasardzes Gaisa spēku vada virsnieka vasaras formas tērps 

Godasardzes formas tērpā ietilpst: tumši zila parādes cepure, tumši zils parādes frencis ar stāvapkakli 
un taisnas vai galifē bikses, auduma josta vai brūna ādas josta ar plecu siksnu, melnas zeķes, melnas 
kurpes vai melni stulmzābaki, balti cimdi. Gar frenča apkakles malu un divarku, uzpleču malām, krūšu 
kabatu pārlokiem, aprocēm un piedurkņu divarku uzšuvju ārmalās, taisno un galifē bikšu ārējās sānu 
vīlēs, kā arī gar parādes cepures sānu un virsas griezuma līnijām iestrādāts kobaltzils iemalojums.

Formas tērpa komplektācija. Parādes cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) un metāla kokardi 
„Ģerbonis”. Parādes cepures nags ir ar metālisku apmalojumu zelta krāsā. Parādes cepures zoda saite – 
dekoratīvā aukliņa melnā krāsā, bet, sākot ar majora pakāpi, – zelta krāsā. Sākot ar pulkvežleitnanta 
pakāpi, parādes cepures nags ir ar uzšūtu vienrindas ozollapu vītni. Uz frenča uzplečiem ir regulāro spēku 
vienības uzpleču (atloku) zīmes, uz apkakles atlokiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (zīmotnes). 

Godasardzes formas tērpu valkā augstu viesu sagaidīšanā; ziedu nolikšanā vai pēc vienības 
komandiera vai augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Godasardzes Gaisa spēku vada virsnieku vasaras formas tērpa 
komplektēšanas variants 

Godasardzes formas tērpā ietilpst: tumši zila parādes cepure, tumši zils parādes frencis ar stāvapkakli 
un galifē bikses, brūna ādas josta ar plecu siksnu, zobena turētājs, melnas zeķes, melni stulmzābaki, 
zobens ar zobena pušķi, melni ādas cimdi. Gar frenča apkakles malu un divarku, uzpleču malām, krūšu 
kabatu pārlokiem, aprocēm un piedurkņu divarku uzšuvju ārmalās, bikšu ārējās sānu vīlēs, kā arī gar 
parādes cepures sānu un virsas griezuma līnijām iestrādāts kobaltzils iemalojums.

Formas tērpa komplektācija. Parādes cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) un metāla kokardi 
„Ģerbonis”. Parādes cepures nags ir ar metālisku apmalojumu zelta krāsā. Parādes cepures zoda saite – 
dekoratīvā aukliņa melnā krāsā, bet, sākot ar majora pakāpi, – zelta krāsā. Sākot ar pulkvežleitnanta 
pakāpi, parādes cepures nags ir ar uzšūtu vienrindas ozollapu vītni. Uz frenča uzplečiem ir regulāro spēku 
vienības uzpleču (atloku) zīmes, uz apkakles atlokiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (zīmotnes). 

Godasardzes formas tērpu valkā, piedaloties militārajās parādēs; ārvalstu pārstāvju pieņemšanā; 
valsts, pašvaldību un karaspēku oficiālās svinībās; oficiālās vizītēs; pēc vienības komandiera vai augstāka 
priekšnieka rīkojuma. 
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Godasardzes Gaisa spēku vada kareivju ziemas formas tērps  Nr.1                
                              

Godasardzes formas tērpā ietilpst: tumši zila ziemas laiviņcepure vai parādes cepure, tumši zils formas 
mētelis, tumši zils parādes frencis ar stāvapkakli un galifē bikses, brūna ādas josta, melnas zeķes, melni 
stulmzābaki, balta šalle, balti cimdi. Gar formas mēteļa apkakles malu un uzpleču malām, laiviņcepures 
vidusieloces ārējās vīlēs, kā arī gar parādes cepures sānu un virsas griezuma līnijām iestrādāts kobaltzils 
iemalojums.

Formas tērpa komplektācija. Laiviņcepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) vai parādes 
cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) un metāla kokardi „Ģerbonis”. Parādes cepures nags ir bez 
metāliska apmalojuma, cepures zoda saite – dekoratīvā aukliņa melnā krāsā. Uz formas mēteļa uzplečiem 
ir regulāro spēku vienības uzpleču (atloku) zīmes, uz apkakles atlokiem – dienesta pakāpju atšķirības 
zīmes (zīmotnes). 

Godasardzes formas tērpu valkā augstu viesu sagaidīšanā; ziedu nolikšanā vai pēc vienības 
komandiera vai augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Godasardzes Gaisa spēku vada instruktoru ziemas formas tērps Nr.1   

Godasardzes formas tērpā ietilpst: tumši zila ziemas laiviņcepure vai parādes cepure, tumši zils 
formas mētelis, tumši zils parādes frencis ar stāvapkakli un galifē bikses, brūna ādas josta ar plecu siksnu, 
melnas zeķes, melni stulmzābaki, balta šalle, balti cimdi. Gar formas mēteļa apkakles malu un uzpleču 
malām, laiviņcepures vidusieloces ārējās vīles, kā arī gar parādes cepures sānu un virsas griezuma līnijām 
iestrādāts kobaltzils iemalojums.

Formas tērpa komplektācija. Laiviņcepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) vai parādes 
cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) un metāla kokardi „Ģerbonis”. Parādes cepures nags ir bez 
metāliska apmalojuma, cepures zoda saite – dekoratīvā aukliņa melnā krāsā. Uz formas mēteļa uzplečiem 
ir regulāro spēku vienības uzpleču (atloku) zīmes, uz apkakles atlokiem – dienesta pakāpju atšķirības 
zīmes (zīmotnes). 

Godasardzes formas tērpu valkā augstu viesu sagaidīšanā; ziedu nolikšanā vai pēc vienības 
komandiera vai augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Godasardzes Gaisa spēku vada virsnieku ziemas formas tērpa Nr. 1 
              

Godasardzes formas tērpā ietilpst: tumši zila ziemas laiviņcepure vai parādes cepure, tumši zils formas 
mētelis, tumši zils parādes frencis ar stāvapkakli un galifē bikses, brūna ādas josta ar plecu siksnu, melnas 
zeķes, melni stulmzābaki, balta šalle, balti cimdi. Gar formas mēteļa apkakles malu, uzpleču malām, 
aproču griezuma līnijām, mugurpuses savilktņa un sānuzliku ārmalām, gar laiviņcepures priekšpuses 
reljefa līnijām un vidusieloces ārējās vīles, kā arī gar parādes cepures sānu un virsas griezuma līnijām 
iestrādāts kobaltzils iemalojums.

Formas tērpa komplektācija. Laiviņcepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) vai parādes 
cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) un metāla kokardi „Ģerbonis”. Parādes cepures nags ir ar 
metālisku apmalojumu zelta krāsā. Parādes cepures zoda saite – dekoratīvā aukliņa melnā krāsā, bet, 
sākot ar majora pakāpi, – zelta krāsā. Sākot ar pulkvežleitnanta pakāpi, parādes cepures nags ir ar uzšūtu 
vienrindas ozollapu vītni. Uz formas mēteļa uzplečiem ir regulāro spēku vienības uzpleču (atloku) zīmes, 
uz apkakles atlokiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (zīmotnes). 

Godasardzes formas tērpu valkā augstu viesu sagaidīšanā; ziedu nolikšanā vai pēc vienības 
komandiera vai augstāka priekšnieka rīkojuma.
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pie formas tērpa nēsājamiem apbalvojumiem un to lietošanas kārtību  234

Godasardzes Gaisa spēku vada kareivju ziemas formas tērps Nr.2                                        
                              

Godasardzes formas tērpā ietilpst: tumši zila ziemas laiviņcepure vai parādes cepure, tumši zils 
formas mētelis, tumši zils parādes frencis ar stāvapkakli un taisnas bikses, brūna ādas josta, melnas zeķes, 
melnas kurpes vai melni puszābaki, balta šalle, balti cimdi. Gar formas mēteļa apkakles malu un uzpleču 
malām, laiviņcepures vidusieloces ārējās vīlēs, kā arī gar parādes cepures sānu un virsas griezuma līnijām 
iestrādāts kobaltzils iemalojums.

Formas tērpa komplektācija. Laiviņcepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) vai parādes 
cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) un metāla kokardi „Ģerbonis”. Parādes cepures nags ir bez 
metāliska apmalojuma, cepures zoda saite – dekoratīvā aukliņa melnā krāsā. Uz formas mēteļa uzplečiem 
ir regulāro spēku vienības uzpleču (atloku) zīmes, uz apkakles atlokiem – dienesta pakāpju atšķirības 
zīmes (zīmotnes). 

Godasardzes formas tērpu valkā augstu viesu sagaidīšanā; ziedu nolikšanā vai pēc vienības 
komandiera vai augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Godasardzes Gaisa spēku vada instruktoru ziemas formas tērps Nr.2   
                

Godasardzes formas tērpā ietilpst: tumši zila ziemas laiviņcepure vai parādes cepure, tumši zils formas 
mētelis, tumši zils parādes frencis ar stāvapkakli un taisnas bikses, melnas zeķes, melnas kurpes vai melni 
puszābaki, balta šalle, balti cimdi. Gar formas mēteļa apkakles malu un uzpleču malām, laiviņcepures 
vidusieloces ārējās vīlēs, kā arī gar parādes cepures sānu un virsas griezuma līnijām iestrādāts kobaltzils 
iemalojums.

Formas tērpa komplektācija. Laiviņcepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) vai parādes 
cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) un metāla kokardi „Ģerbonis”. Parādes cepures nags ir bez 
metāliska apmalojuma, cepures zoda saite – dekoratīvā aukliņa melnā krāsā. Uz formas mēteļa uzplečiem 
ir regulāro spēku vienības uzpleču (atloku) zīmes, uz apkakles atlokiem – dienesta pakāpju atšķirības 
zīmes (zīmotnes). 

Godasardzes formas tērpu valkā augstu viesu sagaidīšanā, ziedu nolikšanā vai pēc vienības 
komandiera vai augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Godasardzes Gaisa spēku vada virsnieku ziemas formas tērps Nr.2   

Godasardzes formas tērpā ietilpst: tumši zila ziemas laiviņcepure vai parādes cepure, tumši zils 
formas mētelis, tumši zils parādes frencis ar stāvapkakli un taisnas bikses, melnas zeķes, melnas kurpes 
vai melni puszābaki, balta šalle, balti cimdi. Gar formas mēteļa apkakles malu, uzpleču malām, aproču 
griezuma līnijām, mugurpuses savilktņa un sānuzliku ārmalām, gar laiviņcepures priekšpuses reljefa 
līnijām un vidusieloces ārējās vīlēs, kā arī gar parādes cepures sānu un virsas griezuma līnijām iestrādāts 
kobaltzils iemalojums.

Formas tērpa komplektācija. Laiviņcepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) vai parādes 
cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) un metāla kokardi „Ģerbonis”. Parādes cepures nags ir ar 
metālisku apmalojumu zelta krāsā. Parādes cepures zoda saite – dekoratīvā aukliņa melnā krāsā, bet, 
sākot ar majora pakāpi, – zelta krāsā. Sākot ar pulkvežleitnanta pakāpi, parādes cepures nags ir ar uzšūtu 
vienrindas ozollapu vītni. Uz formas mēteļa uzplečiem ir regulāro spēku vienības uzpleču (atloku) zīmes, 
uz apkakles atlokiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (zīmotnes). 

Godasardzes formas tērpu valkā augstu viesu sagaidīšanā; ziedu nolikšanā vai pēc vienības 
komandiera vai augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Godasardzes Gaisa spēku vada virsnieku ziemas parādes formas tērpa 
komplektēšanas variants 

Godasardzes formas tērpā ietilpst: tumši zila parādes cepure vai ziemas laiviņcepure, tumši zils 
formas mētelis, tumši zils parādes frencis ar stāvapkakli un galifē bikses, brūna ādas josta ar plecu siksnu, 
zobenu turētājs, melnas zeķes, melni stulmzābaki, tumši zila šalle, melni ādas cimdi, zobens ar zobena 
pušķi. Gar formas mēteļa apkakles malu, uzpleču malām, aproču griezuma līnijām, mugurpuses savilktņa 
un sānuzliku ārmalām, gar laiviņcepures priekšpuses reljefa līnijām un vidusieloces ārējās vīlēs, kā arī gar 
parādes cepures sānu un virsas griezuma līnijām iestrādāts kobaltzils iemalojums.

Formas tērpa komplektācija. Laiviņcepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) vai parādes 
cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) un metāla kokardi „Ģerbonis”. Parādes cepures nags ir ar 
metālisku apmalojumu zelta krāsā. Parādes cepures zoda saite – dekoratīvā aukliņa melnā krāsā, bet, 
sākot ar majora pakāpi, – zelta krāsā. Sākot ar pulkvežleitnanta pakāpi, parādes cepures nags ir ar uzšūtu 
vienrindas ozollapu vītni. Uz formas mēteļa uzplečiem ir regulāro spēku vienības uzpleču (atloku) zīmes, 
uz apkakles atlokiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (zīmotnes). 

Godasardzes formas tērpu valkā augstu viesu sagaidīšanā; ziedu nolikšanā vai pēc vienības 
komandiera vai augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Godasardzes Jūras spēku vada matrožu vasaras formas tērps 
                                                    

Godasardzes formas tērpā ietilpst: matrožu cepure, melna matrožu blūze un bikses, balts T-krekls, 
melna bikšu josta, melnas zeķes, melnas kurpes, balti cimdi. 

Formas tērpa komplektācija. Matrožu cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu). Dižmatroža 
pakāpei uz blūzes kreisās piedurknes uzšūta dienesta pakāpju atšķirības zīme.

Godasardzes formas tērpu valkā augstu viesu sagaidīšanā; ziedu nolikšanā vai pēc vienības 
komandiera vai augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Godasardzes Jūras spēku vada virsnieku un instruktoru 
vasaras formas tērps

Godasardzes formas tērpā ietilpst: flotes cepure, melna žakete un bikses, melna bikšu josta, balts 
krekls ar garām piedurknēm, melna kaklasaite, melnas zeķes, melnas kurpes, balti cimdi.

Formas tērpa komplektācija. Flotes cepure ar kokardi (virsniekiem – izšūta kokarde „Ģerbonis”; 
augstākajiem instruktoriem – izšūta kokarde „Enkurs”; instruktoriem – metāla kokarde „Saulīte” 
(krāsaina) un metāla kokarde „Ģerbonis”). Virsniekiem un instruktoriem flotes cepures zoda saite – 
dekoratīvā aukliņa melnā krāsā, virsniekiem, sākot ar komandleitnanta pakāpi, – zelta krāsā. Sākot ar 
komandkapteiņa pakāpi, flotes cepures nags ir ar uzšūtu vienrindas ozollapu vītni. Žaketes labajā pusē 
personas identifikācijas zīme „Uzvārds” (metāla). 

Godasardzes formas tērpu valkā augstu viesu sagaidīšanā, ziedu nolikšanā vai pēc vienības 
koamandiera vai augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Godasardzes Jūras spēku vada virsnieku vasaras formas tērpa 
komplektēšanas variants

Godasardzes formas tērpā ietilpst: flotes cepure, melna žakete un bikses, melna bikšu josta, balts 
krekls ar garām piedurknēm, melna kaklasaite, zobens ar zobena pušķi, zobena turētājs, melnas zeķes, 
melnas kurpes, balti ādas cimdi.

Formas tērpa komplektācija. Flotes cepure ar izšūtu kokardi „Ģerbonis”. Flotes cepures zoda saite 
– dekoratīvā aukliņa melnā krāsā, virsniekiem, sākot ar komandleitnanta pakāpi, – zelta krāsā. Sākot ar 
komandkapteiņa pakāpi, flotes cepures nags ir ar uzšūtu vienrindas ozollapu vītni. Žaketes labajā pusē 
personas identifikācijas zīme „Uzvārds” (metāla). 

Godasardzes formas tērpu valkā, piedaloties militārajās parādēs; ārvalstu pārstāvju pieņemšanā; 
valsts, pašvaldību un karaspēku oficiālās svinībās; oficiālās vizītēs; pēc vienības komandiera vai augstāka 
priekšnieka rīkojuma.
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Godasardzes Jūras spēku vada matrožu ziemas formas tērps 

Godasardzes formas tērpā ietilpst: matrožu cepure vai melna ziemas cepure, melns matrožu 
pusmētelis, melna matrožu blūze un bikses, balts T-krekls, melna bikšu josta, melnas zeķes, melnas 
kurpes vai melni puszābaki, balta šalle, balti cimdi. 

Formas tērpa komplektācija. Matrožu cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) vai ziemas 
cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu). Uz pusmēteļa uzplečiem – dienesta pakāpju atšķirības 
zīmes (uzpleču tuneļi).

Godasardzes formas tērpu valkā augstu viesu sagaidīšanā; ziedu nolikšanā vai pēc vienības 
koamndiera vai augstāka priekšnieka rīkojuma.



Noteikumi par Nacionālo bruņoto spēku karavīra un zemessarga formas tērpiem, atšķirības zīmēm, zīmotnēm,  
pie formas tērpa nēsājamiem apbalvojumiem un to lietošanas kārtību  242

Godasardzes Jūras spēku vada virsnieku un instruktoru ziemas formas tērps 

Godasardzes formas tērpā ietilpst: melna ziemas cepure vai flotes cepure, melns formas mētelis, 
melna žakete un bikses, balts krekls ar garām piedurknēm, melna kaklasaite, melnas zeķes, melnas kurpes 
vai melni puszābaki, balta šalle, balti cimdi. 

Formas tērpa komplektācija. Ziemas cepure ar kokardi (virsniekiem – izšūta kokarde „Ģerbonis”; 
augstākajiem instruktoriem – izšūta kokarde „Enkurs”; instruktoriem – metāla kokarde „Ģerbonis”) vai 
flotes cepure ar kokardi (virsniekiem – izšūta kokarde „Ģerbonis”; augstākajiem instruktoriem – izšūta 
kokarde „Enkurs”; instruktoriem – metāla kokarde  „Saulīte” (krāsaina) un metāla kokarde „Ģerbonis”). 
Virsniekiem un instruktoriem flotes cepures zoda saite – dekoratīvā aukliņa melnā krāsā, virsmiekiem, 
sākot ar komandleitnanta pakāpi, – zelta krāsā. Sākot ar komandkapteiņa pakāpi, flotes cepures nags ir 
ar uzšūtu vienrindas ozollapu vītni. Uz formas mēteļa uzplečiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes 
(uzpleču tuneļi).

  
Godasardzes formas tērpu valkā augstu viesu sagaidīšanā; ziedu nolikšanā vai pēc vienības 

komandiera vai augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Godasardzes Jūras spēku vada virsnieku ziemas parādes formas tērpa 
komplektēšanas variants 

Godasardzes formas tērpā ietilpst: flotes cepure, melns formas mētelis, melna žakete un bikses, balts 
krekls ar garām piedurknēm, melna kaklasaite, melnas zeķes, melnas kurpes vai melni puszābaki, brūna 
ādas josta ar plecu siksnu, zobena turētājs, zobens ar zobenu pušķi, balta šalle, balti ādas cimdi.

Formas tērpa komplektācija. Flotes cepure ar izšūtu kokardi „Ģerbonis”. Flotes cepures zoda saite – 
dekoratīvā aukliņa melnā krāsā, sākot ar komandleitnanta pakāpi, – zelta krāsā. Sākot ar komandkapteiņa 
pakāpi, flotes cepures nags ir ar uzšūtu vienrindas ozollapu vītni. Uz formas mēteļa uzplečiem – dienesta 
pakāpju atšķirības zīmes (uzpleču tuneļi).

 
Godasardzes formas tērpu valkā, piedaloties militārajās parādēs; ārvalstu pārstāvju pieņemšanā; 

valsts, pašvaldību un karaspēku oficiālās svinībās; oficiālās vizītēs; pēc vienības komandiera vai augstāka 
priekšnieka rīkojuma.

Ministrs                   A.Pabriks
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