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 12.pielikums
 Aizsardzības ministrijas
 2012.gada 17. jūlija
 noteikumiem Nr. 18–NOT

NBS kapelānu formas tērpi

NBS kapelānu ikdienas formas tērps

Formas tērpā ietilpst: vasaras laiviņcepure, žakete un bikses, melns kolārkrekls, melna bikšu josta, 
melnas zeķes, melnas kurpes. 

Formas tērpa komplektācija. Laiviņcepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu). Uz žaketes 
uzplečiem ir dienesta pakāpju atšķirības zīmes (metāla), uz apkakles atlokiem – kapelānu uzpleču 
(atloku) zīmes, virs labās krūšu kabatas – personas identifikācijas zīme „Uzvārds” (metāla). Uz žaketes 
labās piedurknes ir uzšuve „Latvija karogs”, uz kreisās piedurknes – kapelānu piedurknes uzšuve. 

Formas tērpu valkā, pildot ikdienas dienesta pienākumus. 

Piezīme. Pie svētku formas tērpa valkā baltu kolārkreklu un parādes cepuri.
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NBS kapelānu (protestantu) amata formas tērpa  
komplektēšanas variants Nr.1

Formas tērpā ietilpst: melna cepure, melni lutersvārki un bikses, melns kolārkrekls, melna bikšu 
josta, melnas zeķes, melnas kurpes. 

Formas tērpu valkā, vadot dievkalpojumus un aizlūgumus; piedaloties valsts, AM un NBS 
organizētajos pasākumos, kuros kapelāni veic aizlūgumus un citus reliģiska rakstura rituālus; pēc 
virskapelāna rīkojuma.

Piezīme. Citu konfesiju kapelāniem atļauts valkāt amata tērpus saskaņā ar savas konfesijas tradīcijām.
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NBS kapelānu (Romas katoļu) amata formas tērpa  
komplektēšanas variants Nr.1

Formas tērpā ietilpst: melna sutana un bikses, melns kolārkrekls, melna bikšu josta, melnas zeķes, 
melnas kurpes. 

Formas tērpu valkā, vadot dievkalpojumus un aizlūgumus; piedaloties valsts, AM un NBS 
organizētajos pasākumos, kuros kapelāni veic aizlūgumus un citus reliģiska rakstura rituālus; pēc 
virskapelāna rīkojuma.

Piezīme. Citu konfesiju kapelāniem atļauts valkāt amata tērpus saskaņā ar savas konfesijas tradīcijām.
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NBS kapelānu (protestantu) amata formas tērpa  
komplektēšanas variants Nr.2

                                                 

Formas tērpā ietilpst: melna cepure, melns kolārkrekls, melns talārs un bikses, melna bikšu josta, 
melnas zeķes, melnas kurpes. 

Formas tērpu valkā, vadot dievkalpojumus, bēres un aizlūgumus; piedaloties valsts, AM un NBS 
organizētajos pasākumos, kuros kapelāni veic aizlūgumus un citus reliģiska rakstura rituālus; pēc 
virskapelāna rīkojuma.

Piezīme. Citu konfesiju kapelāniem atļauts valkāt amata tērpus saskaņā ar savas konfesijas tradīcijām.
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NBS kapelānu (Romas katoļu) amata formas tērpa  
komplektēšanas variants Nr.2

Formas tērpā ietilpst: melna sutana un bikses, melns kolārkrekls, balta komža, melna bikšu josta, 
melnas zeķes, melnas kurpes. 

Formas tērpu valkā, vadot dievkalpojumus, bēres un aizlūgumus; piedaloties valsts, AM un NBS 
organizētajos pasākumos, kuros kapelāni veic aizlūgumus un citus reliģiska rakstura rituālus; pēc 
virskapelāna rīkojuma.

Piezīme. Citu konfesiju kapelāniem atļauts valkāt amata tērpus saskaņā ar savas konfesijas tradīcijām.
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NBS kapelānu (protestantu) amata formas tērpa  
komplektēšanas variants Nr.3

Formas tērpā ietilpst: melna cepure, melns kolārkrekls, melns talārs un bikses, melns siltais apmetnis, 
melna bikšu josta, melnas zeķes, melnas kurpes. 

Formas tērpu valkā, vēsā laikā vadot dievkalpojumus, bēres un aizlūgumus; piedaloties valsts, AM 
un NBS organizētajos pasākumos, kuros kapelāni veic aizlūgumus un citus reliģiska rakstura rituālus; 
pēc virskapelāna rīkojuma.

Piezīme. Citu konfesiju kapelāniem atļauts valkāt amata tērpus saskaņā ar savas konfesijas tradīcijām.
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NBS kapelānu (protestantu) amata formas tērpa  
komplektēšanas variants Nr.4

Formas tērpā ietilpst: melna cepure, melns kolārkrekls, melns talārs un bikses, melns lietus apmetnis, 
melna bikšu josta, melnas zeķes, melnas kurpes. 

Formas tērpu valkā, vadot dievkalpojumus, bēres un aizlūgumus; piedaloties valsts, AM un NBS 
organizētajos pasākumos, kuros kapelāni veic aizlūgumus un citus reliģiska rakstura rituālus; pēc 
virskapelāna rīkojuma.

Piezīme. Citu konfesiju kapelāniem atļauts valkāt amata tērpus saskaņā ar savas konfesijas tradīcijām.

Ministrs                   A.Pabriks

Rozenbauma, 67071146
Inara.Rozenbauma@mil.lv


