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

NBS viesību formas tērpi
NBS virsnieku vasaras viesību formas tērps (frakas variants)

Viesību formas tērpā ietilpst: melna parādes cepure, melna žakete ar pītiem uzplečiem zelta krāsā, 
melnas bikses ar apdares lentēm zelta krāsā, balts krekls, balta kaklasaite „tauriņš”, balta veste, melnas 
zeķes, melnas lakādas kurpes. 

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, ar ģenerāļa pakāpi – divrindu 
ozollapu vītni. Uz pītiem uzplečiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (metāla).

Viesību formas tērps pienākas: NBS komandierim, AM izpildsekretāram militāro spēju attīstības jautājumos, 
NBS Apvienotā štāba priekšniekam un vietniekiem, regulāro spēku vienību (Sauszemes spēku kājnieku brigādes, 
Jūras spēku flotiles, Gaisa spēku aviācijas bāzes, Nodrošinājuma pavēlniecības, Mācību vadības pavēlniecības, 
Speciālo uzdevumu vienības, Štāba bataljona, Militārās policijas) komandieriem un Zemessardzes komandierim, 
adjutantiem, sevišķo uzdevumu virsniekiem, atašejiem un militārajiem pārstāvjiem ārvalstīs. 

Viesību formas tērpu valkā ārvalstu pārstāvju pieņemšanā; valsts, pašvaldību un karaspēku oficiālās 
svinībās; oficiālās vizītēs (pieņemšanā pie prezidenta vai karaļa), ja pasākums sākas plkst. 21; ievērojot 
valsts protokola prasības; pēc vienības komandiera vai augstāka priekšnieka rīkojuma.

Piezīme. Pārējiem virsniekiem formas tērpu ir tiesības izgatavot par personiskajiem  līdzekļiem (to izgatavo 
atbilstoši tehniskajiem aprakstiem).
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NBS virsnieku vasaras viesību  
formas tērps (smokinga variants)

Viesību formas tērpā ietilpst: melna parādes cepure, melna žakete ar pītiem uzplečiem zelta krāsā, 
melnas bikses ar melnām apdares lentēm, balts krekls, melna kaklasaite „tauriņš”, melna josta, melnas 
zeķes, melnas lakādas kurpes. 

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, ar ģenerāļa pakāpi – divrindu 
ozollapu vītni. Uz pītiem uzplečiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (metāla).

Viesību formas tērps pienākas: NBS komandierim, AM izpildsekretāram militāro spēju attīstības 
jautājumos, NBS Apvienotā štāba priekšniekam un vietniekiem, regulāro spēku vienību (Sauszemes 
spēku kājnieku brigādes, Jūras spēku flotiles, Gaisa spēku aviācijas bāzes, Nodrošinājuma pavēlniecības, 
Mācību vadības pavēlniecības, Speciālo uzdevumu vienības, Štāba bataljona, Militārās policijas) 
komandieriem un Zemessardzes komandierim, adjutantiem, sevišķo uzdevumu virsniekiem, atašejiem 
un militārajiem pārstāvjiem ārvalstīs. 

Viesību formas tērpu valkā ārvalstu pārstāvju pieņemšanā; valsts, pašvaldību un karaspēku oficiālās 
svinībās; oficiālās vizītēs, ja pasākums sākas pirms plkst. 21.00; ievērojot valsts protokola prasības; pēc 
vienības komandiera vai augstāka priekšnieka rīkojuma.

Piezīme. Pārējiem virsniekiem formas tērpu ir tiesības izgatavot par personiskajiem  līdzekļiem (to izgatavo 
atbilstoši tehniskajiem aprakstiem).
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NBS virsnieču vasaras viesību formas tērps

Viesību formas tērpā ietilpst: melna parādes cepure, melna žakete ar pītiem uzplečiem zelta krāsā, 
melni svārki, balts krekls, melna kaklasaite, melna josta, gaišas zeķbikses, melnas lakādas kurpes. 

Formas tērpa komplektācija. Parādes cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (krāsainu) un metāla kokardi 
„Ģerbonis”. Uz pītiem uzplečiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (metāla).

Viesību formas tērps pienākas: NBS komandierim, AM izpildsekretāram militāro spēju attīstības 
jautājumos, NBS Apvienotā štāba priekšniekam un vietniekiem, regulāro spēku vienību (Sauszemes 
spēku kājnieku brigādes, Jūras spēku flotiles, Gaisa spēku aviācijas bāzes, Nodrošinājuma pavēlniecības, 
Mācību vadības pavēlniecības, Speciālo uzdevumu vienības, Štāba bataljona, Militārās policijas) 
komandieriem un Zemessardzes komandierim, adjutantiem, sevišķo uzdevumu virsniekiem, atašejiem 
un militārajiem pārstāvjiem ārvalstīs. 

Viesību formas tērpu valkā ārvalstu pārstāvju pieņemšanā; valsts, pašvaldību un karaspēku oficiālās 
svinībās; oficiālās vizītēs; ievērojot valsts protokola prasības; pēc vienības komandiera vai augstāka 
priekšnieka rīkojuma.

Piezīme. Pārējiem virsniekiem formas tērpu ir tiesības izgatavot par personiskajiem  līdzekļiem (to izgatavo 
atbilstoši tehniskajiem aprakstiem).
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NBS virsnieku ziemas viesību formas tērps

Viesību formas tērpā ietilpst: melna parādes cepure, melns apmetnis, vasaras viesību formas tērpa 
frakas vai smokinga variants, melnas zeķes, melnas lakādas kurpes, balta šalle, melni cimdi.

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, ar brigādes ģenerāļa pakāpi – divrindu 
ozollapu vītni. Uz apmetņa apkakles atlokiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (zīmotnes).

Viesību formas tērps pienākas: NBS komandierim, AM izpildsekretāram militāro spēju attīstības 
jautājumos, NBS Apvienotā štāba priekšniekam un vietniekiem, regulāro spēku vienību (Sauszemes 
spēku kājnieku brigādes, Jūras spēku flotiles, Gaisa spēku aviācijas bāzes, Nodrošinājuma pavēlniecības, 
Mācību vadības pavēlniecības, Speciālo uzdevumu vienības, Štāba bataljona, Militārās policijas) 
komandieriem un Zemessardzes komandierim, adjutantiem, sevišķo uzdevumu virsniekiem, atašejiem 
un militārajiem pārstāvjiem ārvalstīs. 

Viesību formas tērpu valkā komplektā ar vasaras viesību formas tērpu.

Piezīme. Pārējiem virsniekiem formas tērpu ir tiesības izgatavot par personiskajiem  līdzekļiem (to izgatavo 
atbilstoši tehniskajiem aprakstiem).
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Jūras spēku virsnieku vasaras viesību formas tērps  
(frakas variants)

Viesību formas tērpā ietilpst: flotes cepure, melna žakete ar pītiem uzplečiem zelta krāsā, melnas 
bikses ar apdares lentēm zelta krāsā, balts krekls, balta kaklasaite „tauriņš”, balta veste, melnas zeķes, 
melnas lakādas kurpes. 

Formas tērpa komplektācija. Flotes cepure ar izšūtu kokardi „Ģerbonis”. Flotes cepures zoda 
saite – dekoratīvā aukliņa melnā krāsā, bet, 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.

Viesību formas tērps pienākas: NBS komandierim, AM izpildsekretāram militāro spēju attīstības 
jautājumos, NBS Apvienotā štāba priekšniekam un vietniekiem, regulāro spēku vienību (Sauszemes 
spēku kājnieku brigādes, Jūras spēku flotiles, Gaisa spēku aviācijas bāzes, Nodrošinājuma pavēlniecības, 
Mācību vadības pavēlniecības, Speciālo uzdevumu vienības, Štāba bataljona, Militārās policijas) 
komandieriem un Zemessardzes komandierim, adjutantiem, sevišķo uzdevumu virsniekiem, atašejiem 
un militārajiem pārstāvjiem ārvalstīs. 

Viesību formas tērpu valkā ārvalstu pārstāvju pieņemšanā; valsts, pašvaldību un karaspēku oficiālās 
svinībās; oficiālās vizītēs (pieņemšanā pie prezidenta vai karaļa), ja pasākums sākas plkst. 21; ievērojot 
valsts protokola prasības; pēc vienības komandiera vai augstāka priekšnieka rīkojuma.

Piezīme. Pārējiem virsniekiem formas tērpu ir tiesības izgatavot par personiskajiem  līdzekļiem (to izgatavo 
atbilstoši tehniskajiem aprakstiem).
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Jūras spēku virsnieku vasaras viesību formas tērps 
(smokinga variants)

Viesību formas tērpā ietilpst: flotes cepure, melna žakete ar pītiem uzplečiem zelta krāsā, melnas 
bikses ar melnām apdares lentēm, balts krekls, melna kaklasaite „tauriņš”, melna josta, melnas zeķes, 
melnas lakādas kurpes. 

Formas tērpa komplektācija. Flotes cepure ar izšūtu kokardi „Ģerbonis”. Flotes cepures zoda 
saite – dekoratīvā aukliņa melnā krāsā, bet, 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.

Viesību formas tērps pienākas: NBS komandierim, AM izpildsekretāram militāro spēju attīstības 
jautājumos, NBS Apvienotā štāba priekšniekam un vietniekiem, regulāro spēku vienību (Sauszemes 
spēku kājnieku brigādes, Jūras spēku flotiles, Gaisa spēku aviācijas bāzes, Nodrošinājuma pavēlniecības, 
Mācību vadības pavēlniecības, Speciālo uzdevumu vienības, Štāba bataljona, Militārās policijas) 
komandieriem un Zemessardzes komandierim, adjutantiem, sevišķo uzdevumu virsniekiem, atašejiem 
un militārajiem pārstāvjiem ārvalstīs. 

Viesību formas tērpu valkā ārvalstu pārstāvju pieņemšanā; valsts, pašvaldību un karaspēku oficiālās 
svinībās; oficiālās vizītēs, ja pasākums sākas pirms plkst. 21.00; ievērojot valsts protokola prasības; pēc 
vienības komandiera vai augstāka priekšnieka rīkojuma.

Piezīme. Pārējiem virsniekiem formas tērpu ir tiesības izgatavot par personiskajiem  līdzekļiem (to izgatavo 
atbilstoši tehniskajiem aprakstiem).
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Jūras spēku virsnieču vasaras viesību formas tērps  

Viesību formas tērpā ietilpst: flotes cepure, melna žakete ar pītiem uzplečiem zelta krāsā, melni 
svārki, balts krekls, melna kaklasaite, melna josta, gaišas zeķbikses, melnas lakādas kurpes. 

Formas tērpa komplektācija. Flotes cepure ar izšūtu kokardi „Ģerbonis”. Flotes cepures zoda 
saite – dekoratīvā aukliņa melnā krāsā, bet, sākot ar komandleitnanta pakāpi, – zelta krāsā. Sākot ar 
komandkapteiņa pakāpi, flotes cepures nags ir ar uzšūtu vienrindas ozollapu vītni, ar admirāļa pakāpi – 
ar divrindu ozollapu vītni.

Viesību formas tērps pienākas: NBS komandierim, AM izpildsekretāram militāro spēju attīstības 
jautājumos, NBS Apvienotā štāba priekšniekam un vietniekiem, regulāro spēku vienību (Sauszemes 
spēku kājnieku brigādes, Jūras spēku flotiles, Gaisa spēku aviācijas bāzes, Nodrošinājuma pavēlniecības, 
Mācību vadības pavēlniecības, Speciālo uzdevumu vienības, Štāba bataljona, Militārās policijas) 
komandieriem un Zemessardzes komandierim, adjutantiem, sevišķo uzdevumu virsniekiem, atašejiem 
un militārajiem pārstāvjiem ārvalstīs. 

Viesību formas tērpu valkā ārvalstu pārstāvju pieņemšanā; valsts, pašvaldību un karaspēku oficiālās 
svinībās; oficiālās vizītēs; ievērojot valsts protokola prasības; pēc vienības komandiera vai augstāka 
priekšnieka rīkojuma.

Piezīme. Pārējiem virsniekiem formas tērpu ir tiesības izgatavot par personiskajiem  līdzekļiem (to izgatavo 
atbilstoši tehniskajiem aprakstiem).
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Jūras spēku virsnieku ziemas viesību formas tērps

Viesību formas tērpā ietilpst: flotes cepure, melns apmetnis, vasaras viesību formas tērpa frakas vai 
smokinga variants, melnas zeķes, melnas lakādas kurpes, balta šalle, melni cimdi.

Formas tērpa komplektācija. Flotes cepure ar izšūtu kokardi „Ģerbonis”. Flotes cepures zoda 
saite – dekoratīvā aukliņa melnā krāsā, bet, 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 apmetņa uzplečiem ir dienesta pakāpju atšķirības zīmes (uzpleču tuneļi). 

Viesību formas tērps pienākas: NBS komandierim, AM izpildsekretāram militāro spēju attīstības 
jautājumos, NBS Apvienotā štāba priekšniekam un vietniekiem, regulāro spēku vienību (Sauszemes 
spēku kājnieku brigādes, Jūras spēku flotiles, Gaisa spēku aviācijas bāzes, Nodrošinājuma pavēlniecības, 
Mācību vadības pavēlniecības, Speciālo uzdevumu vienības, Štāba bataljona, Militārās policijas) 
komandieriem un Zemessardzes komandierim, adjutantiem, sevišķo uzdevumu virsniekiem, atašejiem 
un militārajiem pārstāvjiem ārvalstīs. 

Viesību formas tērpu valkā komplektā ar vasaras viesību formas tērpu.

Piezīme. Pārējiem virsniekiem formas tērpu ir tiesības izgatavot par personiskajiem  līdzekļiem (to izgatavo 
atbilstoši tehniskajiem aprakstiem).

Ministrs                   A.Pabriks

Rozenbauma, 67071146
Inara.Rozenbauma@mil.lv


