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 4.pielikums 
 Aizsardzības ministrijas
 2012.gada 17. jūlija
 noteikumiem Nr. 18–NOT
                                               (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar AM 19.12.2013. noteikumiem Nr. 48-NOT)

Jūras spēku formas tērpi
Jūras spēku virsnieku un instruktoru vasaras ikdienas formas tērps 

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

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, ar admirāļa pakāpi – 
divrindu ozollapu vītni. Žaketes labajā pusē – personas identifikācijas zīme „Uzvārds” (metāla). 

Pie ikdienas formas tērpa atļauts valkāt melnu bereti ar dienesta pakāpei atbilstošu kokardi. NBS 
Speciālo uzdevumu vienībā (turpmāk – SUV) dienošie karavīri valkā zaļu (karavīri, kuri pabeiguši SUV 
kaujinieku pamatapmācības kursu) vai melnu (karavīri, kuri iestājušies dienestā SUV) bereti ar beretes 
kokardi.

Ikdienas formas tērpu valkā, pildot ikdienas dienesta pienākumus vai pēc vienības komandiera vai 
augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Jūras spēku virsnieču un instruktoru vasaras ikdienas formas tērps 

Ikdienas formas tērpā ietilpst: flotes cepure, melna žakete un svārki vai bikses, melna bikšu josta, 
balts krekls ar garām piedurknēm, melna kaklasaite, gaišas zeķbikses, melnas kurpes.  

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

Pie ikdienas formas tērpa atļauts valkāt melnu bereti ar dienesta pakāpei atbilstošu kokardi. NBS 
Speciālo uzdevumu vienībā  (turpmāk – SUV) dienošie karavīri valkā zaļu (karavīri, kuri pabeiguši SUV 
kaujinieku pamatapmācības kursu) vai melnu (karavīri, kuri iestājušies dienestā SUV) bereti ar beretes 
kokardi.

Ikdienas formas tērpu valkā, pildot ikdienas dienesta pienākumus vai pēc vienības komandiera vai 
augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Jūras spēku dižmatrožu un matrožu vasaras ikdienas formas tērps 

Ikdienas formas tērpā ietilpst: matrožu cepure, tumši zils džemperis, melnas bikses (sievietēm – 
bikses vai svārki), melna bikšu josta, tumši zils krekls ar garām piedurknēm, melna kaklasaite, melnas 
zeķes (sievietēm – gaišas zeķbikses), melnas kurpes.  

Formas tērpa komplektācija. Matrožu cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu). Džempera labajā 
pusē – personas identifikācijas zīme „Uzvārds” (metāla). Uz džempera uzplečiem – dienesta pakāpju 
atšķirības zīmes (uzpleču tuneļi). 

Pie ikdienas formas tērpa atļauts valkāt melnu bereti ar dienesta pakāpei atbilstošu kokardi.

Ikdienas formas tērpu valkā, pildot ikdienas dienesta pienākumus vai pēc vienības komandiera vai 
augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Jūras spēku virsnieku un instruktoru vasaras ikdienas formas tērpa 
komplektēšanas variants Nr.1

Ikdienas formas tērpā ietilpst: flotes cepure, tumši zils džemperis, melnas bikses, balts krekls ar 
garām piedurknēm, melna kaklasaite, melna bikšu josta, melnas zeķes, melnas kurpes.  

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, ar admirāļa pakāpi – 
divrindu ozollapu vītni. Džempera labajā pusē – personas identifikācijas zīme „Uzvārds” (metāla). Uz 
džempera uzplečiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (uzpleču tuneļi). 

Pie ikdienas formas tērpa atļauts valkāt melnu bereti ar dienesta pakāpei atbilstošu kokardi. NBS 
Speciālo uzdevumu vienībā (turpmāk – SUV) dienošie karavīri valkā zaļu (karavīri, kuri pabeiguši SUV 
kaujinieku pamatapmācības kursu) vai melnu (karavīri, kuri iestājušies dienestā SUV) bereti ar beretes 
kokardi.

Ikdienas formas tērpu valkā, pildot ikdienas dienesta pienākumus vai pēc vienības komandiera vai 
augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Jūras spēku virsnieču un instruktoru vasaras ikdienas formas tērpa 
komplektēšanas variants Nr.1

Ikdienas formas tērpā ietilpst: flotes cepure, tumši zils džemperis, melni svārki vai bikses, balts krekls 
ar garām piedurknēm, melna kaklasaite, melna bikšu josta, gaišas zeķbikses, melnas kurpes.  

Formas tērpa komplektācija. Flotes cepure ar kokardi (virsniecēm – izšūta kokarde „Ģerbonis”; 
augstākajām instruktorēm – izšūta kokarde „Enkurs”; instruktorēm – metāla kokarde „Saulīte” (krāsaina) 
un metāla kokarde „Ģerbonis”). Virsniecēm un instruktorēm flotes cepures zoda saite – dekoratīvā aukliņa 
melnā krāsā, virsniecēm, sākot ar komandleitnanta pakāpi, – zelta krāsā. Sākot ar komandkapteiņa pakāpi, 
flotes cepures nags ir ar uzšūtu vienrindas ozollapu vītni, ar admirāļa pakāpi – divrindu ozollapu vītni. 
Džempera labajā pusē – personas identifikācijas zīme „Uzvārds” (metāla). Uz džempera uzplečiem – 
dienesta pakāpju atšķirības zīmes (uzpleču tuneļi). 

Pie ikdienas formas tērpa atļauts valkāt melnu bereti ar dienesta pakāpei atbilstošu kokardi. NBS 
Speciālo uzdevumu vienībā (turpmāk – SUV) dienošie karavīri valkā zaļu (karavīri, kuri pabeiguši SUV 
kaujinieku pamatapmācības kursu) vai melnu (karavīri, kuri iestājušies dienestā SUV) bereti ar beretes 
kokardi.

Ikdienas formas tērpu valkā, pildot ikdienas dienesta pienākumus vai pēc vienības komandiera vai 
augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Jūras spēku virsnieku un instruktoru vasaras ikdienas formas tērpa 
komplektēšanas variants Nr.2

                                                      

Ikdienas formas tērpā ietilpst: flotes cepure, melnas bikses, melna bikšu josta, balts krekls ar garām 
piedurknēm, balts T-krekls, melna kaklasaite, melnas zeķes, melnas kurpes.  

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, ar admirāļa pakāpi – 
divrindu ozollapu vītni. Virs krekla labās krūšu kabatas – personas identifikācijas zīme „Uzvārds” (metāla). 
Uz krekla uzplečiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (uzpleču tuneļi).

Pie ikdienas formas tērpa atļauts valkāt melnu bereti ar dienesta pakāpei atbilstošu kokardi un 
vienkārša izskata kaklasaites piespraudi (piespraužama starp krekla 4. un 5.pogu). NBS Speciālo 
uzdevumu vienībā (turpmāk – SUV) dienošie karavīri valkā zaļu (karavīri, kuri pabeiguši SUV kaujinieku 
pamatapmācības kursu) vai melnu (karavīri, kuri iestājušies dienestā SUV) bereti ar beretes kokardi.

Ikdienas formas tērpu valkā, pildot ikdienas dienesta pienākumus vai pēc vienības komandiera vai 
augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Jūras spēku virsnieču un instruktoru vasaras ikdienas formas tērpa 
komplektēšanas variants Nr.2

Ikdienas formas tērpā ietilpst: flotes cepure, melni svārki vai bikses, melna bikšu josta, balts krekls ar 
garām piedurknēm, melna kaklasaite, gaišas zeķbikses, melnas kurpes.  

Formas tērpa komplektācija. Flotes cepure ar kokardi (virsniecēm – izšūta kokarde „Ģerbonis”; 
augstākajām instruktorēm – izšūta kokarde „Enkurs”; instruktorēm – metāla kokarde „Saulīte” (krāsaina) 
un metāla kokarde „Ģerbonis”). Virsniecēm un instruktorēm flotes cepures zoda saite – dekoratīvā aukliņa 
melnā krāsā, virsniecēm, sākot ar komandleitnanta pakāpi, – zelta krāsā. Sākot ar komandkapteiņa 
pakāpi, flotes cepures nags ir ar uzšūtu vienrindas ozollapu vītni, ar admirāļa pakāpi – divrindu 
ozollapu vītni. Virs krekla labās krūšu kabatas – personas identifikācijas zīme „Uzvārds” (metāla). Uz 
krekla uzplečiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (uzpleču tuneļi). 

Pie ikdienas formas tērpa atļauts valkāt melnu bereti ar dienesta pakāpei atbilstošu kokardi un 
vienkārša izskata kaklasaites piespraudi (piespraužama starp krekla 4. un 5.pogu). NBS Speciālo 
uzdevumu vienībā (turpmāk – SUV) dienošie karavīri valkā zaļu (karavīri, kuri pabeiguši SUV kaujinieku 
pamatapmācības kursu) vai melnu (karavīri, kuri iestājušies dienestā SUV) bereti ar beretes kokardi.

Ikdienas formas tērpu valkā, pildot ikdienas dienesta pienākumus vai pēc vienības komandiera vai 
augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Jūras spēku dižmatrožu un matrožu vasaras ikdienas formas tērpa 
komplektēšanas variants Nr.2

                                                                          

Ikdienas formas tērpā ietilpst: matrožu cepure, melnas bikses (sievietēm – bikses vai svārki), melna 
bikšu josta, tumši zils krekls ar garām piedurknēm, melns T-krekls, melna kaklasaite, melnas zeķes, 
melnas kurpes.  

Formas tērpa komplektācija. Matrožu cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu). Virs krekla  
labās krūšu kabatas – personas identifikācijas zīme „Uzvārds” (metāla). Uz krekla uzplečiem – dienesta 
pakāpju atšķirības zīmes (uzpleču tuneļi). 

Pie ikdienas formas tērpa atļauts valkāt melnu bereti ar dienesta pakāpei atbilstošu kokardi un 
vienkārša izskata kaklasaites piespraudi (piespraužama starp krekla 4. un 5.pogu).

Ikdienas formas tērpu valkā, pildot ikdienas dienesta pienākumus vai pēc vienības komandiera vai 
augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Jūras spēku virsnieku un instruktoru vasaras ikdienas formas tērpa 
komplektēšanas variants Nr.3

                                                                           

Ikdienas formas tērpā ietilpst: flotes cepure, melnas bikses, melna bikšu josta, balts krekls ar īsām 
piedurknēm, balts T-krekls, melnas zeķes, melnas kurpes.  

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, ar admirāļa 
pakāpi – divrindu ozollapu vītni. Virs krekla labās krūšu kabatas – personas identifikācijas zīme „Uzvārds” 
(metāla). Uz krekla uzplečiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (uzpleču tuneļi).

Pie ikdienas formas tērpa atļauts valkāt melnu bereti ar dienesta pakāpei atbilstošu kokardi. NBS 
Speciālo uzdevumu vienībā (turpmāk – SUV) dienošie karavīri valkā zaļu (karavīri, kuri pabeiguši SUV 
kaujinieku pamatapmācības kursu) vai melnu (karavīri, kuri iestājušies dienestā SUV) bereti ar beretes 
kokardi.

Ikdienas formas tērpu valkā, pildot ikdienas dienesta pienākumus vai pēc vienības komandiera vai 
augstāka priekšnieka rīkojuma.

Piezīme. Vasaras ikdienas formas tērpu atļauts valkāt ar baltu T-kreklu vai bez tā.
(Papildināts ar AM 19.12.2013. noteikumiem Nr. 48-NOT)
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Jūras spēku virsnieču un instruktoru vasaras ikdienas formas tērpa 
komplektēšanas variants Nr.3

Ikdienas formas tērpā ietilpst: flotes cepure, melni svārki vai bikses, melna bikšu josta, balts krekls ar 
īsām piedurknēm, gaišas zeķbikses, melnas kurpes.  

Formas tērpa komplektācija. Flotes cepure ar kokardi (virsniecēm – izšūta kokarde „Ģerbonis”; 
augstākajām instruktorēm – izšūta kokarde „Enkurs”; instruktorēm – metāla kokarde „Saulīte” (krāsaina) 
un metāla kokarde „Ģerbonis”). Virsniecēm un instruktorēm flotes cepures zoda saite – dekoratīvā aukliņa 
melnā krāsā, virsniecēm, sākot ar komandleitnanta pakāpi, – zelta krāsā. Sākot ar komandkapteiņa pakāpi, 
flotes cepures nags ir ar uzšūtu vienrindas ozollapu vītni, ar admirāļa pakāpi – divrindu ozollapu vītni. 
Virs krekla labās krūšu kabatas – personas identifikācijas zīme „Uzvārds” (metāla). Uz krekla uzplečiem – 
dienesta pakāpju atšķirības zīmes (uzpleču tuneļi). 

Pie ikdienas formas tērpa atļauts valkāt melnu bereti ar dienesta pakāpei atbilstošu kokardi. NBS 
Speciālo uzdevumu vienībā (turpmāk – SUV) dienošie karavīri valkā zaļu (karavīri, kuri pabeiguši SUV 
kaujinieku pamatapmācības kursu) vai melnu (karavīri, kuri iestājušies dienestā SUV) bereti ar beretes 
kokardi.

Ikdienas formas tērpu valkā, pildot ikdienas dienesta pienākumus vai pēc vienības komandiera vai 
augstāka priekšnieka rīkojuma.

Piezīme. Vasaras ikdienas formas tērpu atļauts valkāt ar baltu T-kreklu vai bez tā.
(Papildināts  ar AM 19.12.2013. noteikumiem Nr. 48-NOT)
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Jūras spēku dižmatrožu un matrožu vasaras ikdienas formas tērpa 
komplektēšanas variants Nr.3

Ikdienas formas tērpā ietilpst: matrožu cepure, melnas bikses (sievietēm – bikses vai svārki), melna 
bikšu josta, tumši zils krekls ar īsām piedurknēm, melns T-krekls, melnas zeķes (sievietēm – gaišas 
zeķbikses), melnas kurpes.  

Formas tērpa komplektācija. Matrožu cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu). Virs krekla   
labās krūšu kabatas – personas identifikācijas zīme „Uzvārds” (metāla). Uz krekla uzplečiem – dienesta 
pakāpju atšķirības zīmes (uzpleču tuneļi). 

Pie ikdienas formas tērpa atļauts valkāt melnu bereti ar dienesta pakāpei atbilstošu kokardi.

Ikdienas formas tērpu valkā, pildot ikdienas dienesta pienākumus vai pēc vienības komandiera vai 
augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Jūras spēku virsnieku un instruktoru formas tērpa  
komplektēšanas variants ar vasaras formas mēteli Nr.4

Formas tērpā ietilpst: flotes cepure, melns vasaras formas mētelis, melna žakete vai tumši zils 
džemperis, melnas bikses, melna bikšu josta, balts krekls ar garām piedurknēm, melna kaklasaite, melnas 
zeķes, melnas kurpes vai puszābaki. Virsnieču un instruktoru formas tērpā ietilpst: flotes cepure, melns 
vasaras formas mētelis, melna žakete vai tumši zils džemperis, melni svārki vai bikses, melna bikšu josta, 
balts krekls ar garām piedurknēm, melna kaklasaite, gaišas zeķbikses, melnas kurpes vai puszābaki.

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, ar admirāļa pakāpi – 
divrindu ozollapu vītni. Uz mēteļa uzplečiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (uzpleču tuneļi).

Atļauts valkāt pavasarī līdz pārejai uz vasaras formas tērpu un rudenī līdz pārejai uz ziemas formas 
tērpu, pildot ikdienas dienesta pienākumus vai pēc vienības komandiera vai augstāka priekšnieka 
rīkojuma (mēteli pie ikdienas formas tērpa atļauts valkāt bez cimdiem vai ar tiem, pie svētku un parādes 
formas tērpa – ar baltu šalli un melniem cimdiem). 

Piezīme. Vasaras formas mētelis iegādājams par personiskajiem līdzekļiem (to izgatavo atbilstoši 
tehniskajiem aprakstiem). Izņēmuma gadījumā ar NBS komandiera lēmumu (pavēli) par mēteļa 
nepieciešamību konkrētiem amatiem, tā iegādi var segt no NBS finanšu līdzekļiem.
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Jūras spēku virsnieku un instruktoru ziemas ikdienas formas tērps 
                                                   

Ikdienas formas tērpā ietilpst: melna ziemas cepure, melns formas mētelis, melna žakete vai tumši 
zils džemperis, melnas bikses, balts krekls ar garām piedurknēm, melna kaklasaite, melnas zeķes, melnas 
kurpes vai puszābaki, balta šalle, melni cimdi. 

Formas tērpa komplektācija. Ziemas cepure ar kokardi (virsniekiem – izšūta kokarde „Ģerbonis”; 
augstākajiem instruktoriem – izšūta kokarde „Enkurs”; instruktoriem – metāla kokarde „Ģerbonis”). Uz 
formas mēteļa uzplečiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (uzpleču tuneļi).

Pie ikdienas formas tērpa atļauts valkāt flotes cepuri, virsniekiem – melnus ādas cimdus.
 
Ikdienas formas tērpu valkā, pildot ikdienas dienesta pienākumus vai pēc vienības komandiera vai 

augstāka priekšnieka rīkojuma.

Piezīme. Melnie ādas cimdi iegādājami par personiskajiem līdzekļiem. 
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Jūras spēku virsnieču un instruktoru ziemas ikdienas formas tērps 

Ikdienas formas tērpā ietilpst: melna ziemas cepure, melns formas mētelis, melna žakete vai tumši 
zils džemperis, melnas bikses vai svārki, balts krekls ar garām piedurknēm, melna kaklasaite, gaišas 
zeķbikses, melnas kurpes vai puszābaki, balta šalle, melni cimdi. 

Formas tērpa komplektācija. Ziemas cepure ar kokardi (virsniecēm – izšūta kokarde „Ģerbonis”; 
augstākajām instruktorēm – izšūta kokarde „Enkurs”; instruktorēm – metāla kokarde „Ģerbonis”). Uz 
formas mēteļa uzplečiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (uzpleču tuneļi).

Pie ikdienas formas tērpa atļauts valkāt flotes cepuri, virsniecēm – melnus ādas cimdus.

Ikdienas formas tērpu valkā, pildot ikdienas dienesta pienākumus vai pēc vienības komandiera vai 
augstāka priekšnieka rīkojuma.

Piezīme. Melnie ādas cimdi iegādājami par personiskajiem līdzekļiem. 
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Jūras spēku dižmatrožu un matrožu ziemas ikdienas formas tērps 
                                                                          

Ikdienas formas tērpā ietilpst: melna ziemas cepure, melna siltā virsjaka, melnas bikses, melna 
bikšu josta, tumši zils krekls ar garām piedurknēm, tumši zils džemperis, melna kaklasaite, melnas zeķes 
(sievietēm – gaišas zeķbikses), melnas kurpes vai puszābaki, balta šalle, melni cimdi.

Formas tērpa komplektācija. Ziemas cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu). Uz virsjakas 
uzplečiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (uzpleču tuneļi).

Pie ikdienas formas tērpa atļauts valkāt matrožu cepuri.

Ikdienas formas tērpu valkā, pildot ikdienas dienesta pienākumus vai pēc vienības komandiera vai 
augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Jūras spēku virsnieku un instruktoru ziemas ikdienas formas tērpa 
komplektēšanas variants

Ikdienas formas tērpā ietilpst: melna ziemas cepure, melna siltā virsjaka, melna žakete vai tumši zils 
džemperis, melnas bikses, balts krekls ar garām piedurknēm, melna kaklasaite, melnas zeķes, melnas 
kurpes vai puszābaki, balta šalle, melni cimdi. 

Formas tērpa komplektācija. Ziemas cepure ar kokardi (virsniekiem – izšūta kokarde „Ģerbonis”; 
augstākajiem instruktoriem – izšūta kokarde „Enkurs”; instruktoriem – metāla kokarde „Ģerbonis”). Uz 
virsjakas uzplečiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (uzpleču tuneļi).

Pie ikdienas formas tērpa atļauts valkāt flotes cepuri, virsniekiem – melnus ādas cimdus.
 
Ikdienas formas tērpu valkā, pildot ikdienas dienesta pienākumus vai pēc vienības komandiera vai 

augstāka priekšnieka rīkojuma.

Piezīme. Melnie ādas cimdi iegādājami par personiskajiem līdzekļiem. 
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Jūras spēku virsnieču un instruktoru ziemas ikdienas formas tērpa 
komplektēšanas variants

Ikdienas formas tērpā ietilpst: melna ziemas cepure, melna siltā virsjaka, melna žakete vai tumši 
zils džemperis, melnas bikses vai svārki, balts krekls ar garām piedurknēm, melna kaklasaite, gaišas 
zeķbikses, melnas kurpes vai puszābaki, balta šalle, melni cimdi. 

Formas tērpa komplektācija. Ziemas cepure ar kokardi (virsniecēm – izšūta kokarde „Ģerbonis”; 
augstākajām instruktorēm – izšūta kokarde „Enkurs”; instruktorēm – metāla kokarde „Ģerbonis”). Uz 
virsjakas uzplečiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (uzpleču tuneļi).

Pie ikdienas formas tērpa atļauts valkāt flotes cepuri, virsniecēm – melnus ādas cimdus.

Ikdienas formas tērpu valkā, pildot ikdienas dienesta pienākumus vai pēc vienības komandiera vai 
augstāka priekšnieka rīkojuma.

Piezīme. Melnie ādas cimdi iegādājami par personiskajiem līdzekļiem. 
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Jūras spēku dižmatrožu un matrožu ziemas ikdienas formas tērpa 
komplektēšanas variants

Ikdienas formas tērpā ietilpst: matrožu cepure, darba formas melna siltā virsjaka, melnas bikses, 
melna bikšu josta, tumši zils krekls ar garām piedurknēm, tumši zils džemperis, melna kaklasaite, melnas 
zeķes, melnas kurpes vai puszābaki, melni cimdi.

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

Pie ikdienas formas tērpa atļauts valkāt ziemas cepuri.

Ikdienas formas tērpu valkā, pildot ikdienas dienesta pienākumus vai pēc vienības komandiera vai 
augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Jūras spēku virsnieku un instruktoru vasaras svētku formas tērps 

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

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, ar admirāļa pakāpi – 
divrindu ozollapu vītni. Žaketes labajā pusē – personas identifikācijas zīme „Uzvārds” (metāla). 

Svētku formas tērpu valkā, esot klāt militārajās parādēs, taču nepiedaloties tajās; ārvalstu pārstāvju 
pieņemšanā; valsts, pašvaldību un karaspēku oficiālās svinībās; oficiālās vizītēs; vainagu nolikšanā 
pie pieminekļiem un brāļu kapos, bēru procesijās; pēc vienības komandiera vai augstāka priekšnieka 
rīkojuma.

Atļauts valkāt pēc karavīra vēlēšanās pie dievgalda, laulībās un kristībās. 
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Jūras spēku virsnieču un instruktoru vasaras svētku formas tērps 

Svētku formas tērpā ietilpst: flotes cepure, melna žakete un svārki vai bikses, melna bikšu josta, balts 
krekls ar garām piedurknēm, melna kaklasaite, gaišas zeķbikses, melnas kurpes.  

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

Svētku formas tērpu valkā, esot klāt militārajās parādēs, taču nepiedaloties tajās; ārvalstu pārstāvju 
pieņemšanā; valsts, pašvaldību un karaspēku oficiālās svinībās; oficiālās vizītēs; vainagu nolikšanā 
pie pieminekļiem un brāļu kapos, bēru procesijās; pēc vienības komandiera vai augstāka priekšnieka 
rīkojuma.

Atļauts valkāt pēc karavīra vēlēšanās pie dievgalda, laulībās un kristībās.
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Jūras spēku dižmatrožu un matrožu vasaras svētku formas tērps 

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

Formas tērpa komplektācija. Matrožu cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu). Dižmatroža 
pakāpei uz kreisās piedurknes ir uzšūta dienesta pakāpe. 

Svētku formas tērpu valkā, esot klāt militārajās parādēs, taču nepiedaloties tajās; ārvalstu pārstāvju 
pieņemšanā; valsts, pašvaldību un karaspēku oficiālās svinībās; oficiālās vizītēs; vainagu nolikšanā 
pie pieminekļiem un brāļu kapos, bēru procesijās; pēc vienības komandiera vai augstāka priekšnieka 
rīkojuma.

Atļauts valkāt pēc karavīra vēlēšanās pie dievgalda, laulībās un kristībās.
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Jūras spēku virsnieku un instruktoru vasaras parādes formas tērps Nr.1                                                 

Parādes 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 (virsniekiem – zobens ar 
zobena pušķi vai tutenis ar tuteņa jostu atbilstoši nēsāšanas tiesībām).

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, ar admirāļa pakāpi – 
divrindu ozollapu vītni. Žaketes labajā pusē – personas identifikācijas zīme „Uzvārds” (metāla). 

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

Atļauts valkāt pēc karavīra vēlēšanās pie dievgalda, laulībās un kristībās.



Noteikumi par Nacionālo bruņoto spēku karavīra un zemessarga formas tērpiem, atšķirības zīmēm,  
pie formas tērpa nēsājamiem apbalvojumiem un to lietošanas kārtību  60

Jūras spēku virsnieču un instruktoru vasaras parādes formas tērps Nr.1

Parādes formas tērpā ietilpst: flotes cepure, melna žakete un svārki vai bikses, melna bikšu josta, balts 
krekls ar garām piedurknēm, melna kaklasaite, gaišas zeķbikses, melnas kurpes, balti cimdi (virsniecēm – 
zobens ar zobena pušķi vai tutenis ar tuteņa jostu atbilstoši nēsāšanas tiesībām).

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

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

Atļauts valkāt pēc karavīra vēlēšanās pie dievgalda, laulībās un kristībās. Virsniecēm atļauts valkāt 
balto žaketi melnās svētku un parādes formas tērpa žaketes vietā. 

Piezīme. Baltā žakete iegādājama par personiskajiem līdzekļiem.
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Jūras spēku dižmatrožu un matrožu vasaras parādes formas tērps Nr.1

Parādes 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 kreisās piedurknes ir uzšūta dienesta pakāpe. 

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

Atļauts valkāt pēc karavīra vēlēšanās pie dievgalda, laulībās un kristībās.
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Jūras spēku virsnieku vasaras parādes formas tērps Nr.2

Parādes formas tērpā ietilpst: flotes cepure, melna žakete vai balts frencis, melnas bikses, melna 
bikšu josta, melnas zeķes, melnas kurpes, balti ādas cimdi, zobena turētājs, zobens ar zobena pušķi vai 
tutenis ar tuteņa jostu atbilstoši nēsāšanas tiesībām.

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, ar admirāļa pakāpi – divrindu ozollapu 
vītni. Uz frenča uzplečiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (uzpleču tuneļi).

Atļauts valkāt balto frenci melnās svētku un parādes formas tērpa žaketes vietā.

Parādes formas tērpu valkā, piedaloties militārajās parādēs un tās komandējot; pēc vienības 
komandiera vai augstāka priekšnieka rīkojuma.

Piezīme. Baltais frencis iegādājams par personiskajiem līdzekļiem.
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Jūras spēku virsnieku un instruktoru ziemas svētku un  
parādes formas tērps 

Svētku un parādes formas tērpā ietilpst: melna ziemas cepure, melns formas mētelis, melna žakete un 
bikses, balts krekls ar garām piedurknēm, melna kaklasaite, melnas zeķes, melnas kurpes vai 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”). Uz 
formas mēteļa uzplečiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (uzpleču tuneļi).

Pie svētku un parādes formas tērpa atļauts valkāt flotes cepuri.

Svētku un parādes formas tērpu valkā, piedaloties un esot klāt militārajās parādēs; ārvalstu pārstāvju 
pieņemšanā; valsts, pašvaldību un karaspēku oficiālās svinībās; oficiālās vizītēs; vainagu nolikšanā 
pie pieminekļiem un brāļu kapos, bēru procesijās; pēc vienības komandiera vai augstāka priekšnieka 
rīkojuma.

Atļauts valkāt pēc karavīra vēlēšanās pie dievgalda, laulībās un kristībās.
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Jūras spēku virsnieču un instruktoru ziemas svētku un  
parādes formas tērps 

Svētku un parādes formas tērpā ietilpst: melna ziemas cepure, melns formas mētelis, melna žakete 
un bikses vai svārki, balts krekls ar garām piedurknēm, melna kaklasaite, gaišas zeķbikses, melnas kurpes 
vai puszābaki, balta šalle, balti cimdi (virsniecēm – zobens ar zobena pušķi vai tutenis ar tuteņa jostu 
atbilstoši nēsāšanas tiesībām).

Formas tērpa komplektācija. Ziemas cepure ar kokardi (virsniecēm – izšūta kokarde „Ģerbonis”; 
augstākajām instruktorēm – izšūta kokarde „Enkurs”; instruktorēm – metāla kokarde „Ģerbonis”). Uz 
formas mēteļa uzplečiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (uzpleču tuneļi).

Pie svētku un parādes formas tērpa atļauts valkāt flotes cepuri.

Svētku un parādes formas tērpu valkā, piedaloties un esot klāt militārajās parādēs; ārvalstu pārstāvju 
pieņemšanā; valsts, pašvaldību un karaspēku oficiālās svinībās; oficiālās vizītēs; vainagu nolikšanā 
pie pieminekļiem un brāļu kapos, bēru procesijās; pēc vienības komandiera vai augstāka priekšnieka 
rīkojuma.

Atļauts valkāt pēc karavīra vēlēšanās pie dievgalda, laulībās un kristībās.
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Jūras spēku dižmatrožu un matrožu ziemas svētku un  
parādes formas tērps 

                                                                          

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

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

Pie svētku un parādes formas tērpa atļauts valkāt matrožu cepuri.

Svētku un parādes formas tērpu valkā, piedaloties un esot klāt militārajās parādēs; ārvalstu pārstāvju 
pieņemšanā; valsts, pašvaldību un karaspēku oficiālās svinībās; oficiālās vizītēs; vainagu nolikšanā 
pie pieminekļiem un brāļu kapos, bēru procesijās; pēc vienības komandiera vai augstāka priekšnieka 
rīkojuma.

Atļauts valkāt pēc karavīra vēlēšanās pie dievgalda, laulībās un kristībās.
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Jūras spēku virsnieku ziemas parādes formas tērps Nr.1

Parādes formas tērpā ietilpst: flotes cepure, melns formas mētelis, melna žakete un bikses, balts 
krekls ar garām piedurknēm, melna kaklasaite, melnas zeķes, melnas kurpes vai puszābaki, balta šalle, 
balti ādas cimdi, zobens ar zobena pušķi vai tutenis ar tuteņa jostu atbilstoši nēsāšanas tiesībām.

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, ar admirāļa pakāpi – divrindu ozollapu 
vītni. Uz formas mēteļa uzplečiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (uzpleču tuneļi).

 
Parādes 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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Jūras spēku virsnieku ziemas parādes formas tērps Nr.2

Parādes formas tērpā ietilpst: flotes cepure, melns formas mētelis, melna žakete un bikses, balts 
krekls ar garām piedurknēm, melna kaklasaite, melnas zeķes, melnas kurpes vai puszābaki, balta šalle, 
balti ādas cimdi, brūna ādas josta ar plecu siksnu un zobena turētāju, zobens ar zobena pušķi vai tutenis 
ar tuteņa jostu atbilstoši nēsāšanas tiesībām.

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, ar admirāļa pakāpi – divrindu ozollapu 
vītni. Uz formas mēteļa uzplečiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (uzpleču tuneļi).

 
Parādes formas tērpu valkā, piedaloties militārajās parādēs un tās komandējot; pēc vienības 

komandiera vai augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Jūras spēku virsnieku un instruktoru ziemas svētku un parādes formas tērpa 
komplektēšanas variants

Svētku un parādes formas tērpā ietilpst: melna ziemas cepure, melna siltā virsjaka, melna žakete un 
bikses, balts krekls ar garām piedurknēm, melna kaklasaite, melnas zeķes, melnas kurpes vai 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”). Uz 
virsjakas uzplečiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (uzpleču tuneļi).

Pie svētku un parādes formas tērpa atļauts valkāt flotes cepuri. 

Svētku un parādes formas tērpu valkā, piedaloties un esot klāt militārajās parādēs; ārvalstu pārstāvju 
pieņemšanā; valsts, pašvaldību un karaspēku oficiālās svinībās; oficiālās vizītēs; vainagu nolikšanā 
pie pieminekļiem un brāļu kapos, bēru procesijās; pēc vienības komandiera vai augstāka priekšnieka 
rīkojuma.
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Jūras spēku virsnieču un instruktoru ziemas svētku un parādes formas tērpa 
komplektēšanas variants

Svētku un parādes formas tērpā ietilpst: melna ziemas cepure, melna siltā virsjaka, melna žakete un 
bikses vai svārki, balts krekls ar garām piedurknēm, melna kaklasaite, gaišas zeķbikses, melnas kurpes vai 
puszābaki, balta šalle, balti cimdi. 

Formas tērpa komplektācija. Ziemas cepure ar kokardi (virsniecēm – izšūta kokarde „Ģerbonis”; 
augstākajām instruktorēm – izšūta kokarde „Enkurs”; instruktorēm – metāla kokarde „Ģerbonis”). Uz 
formas mēteļa uzplečiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (uzpleču tuneļi).

Pie svētku un parādes formas tērpa atļauts valkāt flotes cepuri.

Svētku un parādes formas tērpu valkā, piedaloties un esot klāt militārajās parādēs; ārvalstu pārstāvju 
pieņemšanā; valsts, pašvaldību un karaspēku oficiālās svinībās; oficiālās vizītēs; vainagu nolikšanā 
pie pieminekļiem un brāļu kapos, bēru procesijās; pēc vienības komandiera vai augstāka priekšnieka 
rīkojuma.
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Jūras spēku dižmatrožu un matrožu ziemas svētku un parādes formas tērpa 
komplektēšanas variants

Svētku un parādes formas tērpā ietilpst: melna ziemas cepure, melna siltā virsjaka, melna matrožu 
blūze un bikses, balts T-krekls, melna bikšu josta, melnas zeķes, melnas kurpes vai puszābaki, balta šalle, 
balti cimdi. 

Formas tērpa komplektācija. Ziemas cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu). Uz virsjakas 
uzplečiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (uzpleču tuneļi).

Svētku un parādes formas tērpu valkā, piedaloties un esot klāt militārajās parādēs; ārvalstu pārstāvju 
pieņemšanā; valsts, pašvaldību un karaspēku oficiālās svinībās; oficiālās vizītēs; vainagu nolikšanā 
pie pieminekļiem un brāļu kapos, bēru procesijās; pēc vienības komandiera vai augstāka priekšnieka 
rīkojuma.
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Jūras spēku cepures

Flotes cepure (vīriešu)

 kaprāļu, seržantu, bocmaņu štāba bocmaņu, galveno bocmaņu,  
  augstāko bocmaņu                                  

                                       

 leitnantu, virsleitnantu, komandleitnantu
 kapteiņleitnantu 

    komandkapteiņu, jūras kapteiņu admirāļu
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Flotes cepure (sieviešu)

 kaprāļu, seržantu, bocmaņu štāba bocmaņu, galveno 
  bocmaņu, augstāko bocmaņu                                  

 leitnantu, virsleitnantu, komandleitnantu
 kapteiņleitnantu

                       

    komandkapteiņu, jūras kapteiņu admirāļu
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Matrožu cepure

 matrožu, dižmatrožu
                                                                                  

Ziemas cepure

 matrožu, dižmatrožu   kaprāļu, seržantu, bocmaņu
                                             

 

 štāba bocmaņu, galveno bocmaņu, virsnieku 
 augstāko bocmaņu                   
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Darba formas cepure

                                        

         
        

           

Ministrs                   A.Pabriks

Rozenbauma, 67071146
Inara.Rozenbauma@mil.lv


