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 22.pielikums
 Aizsardzības ministrijas
 2012.gada 17. jūlija
 noteikumiem Nr. 18–NOT
                                               (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar AM 27.10.2014. noteikumiem Nr. 47-NOT)   

Pie formas tērpa nēsājamie Latvijas Republikas aizsardzības 
ministra, Nacionālo bruņoto spēku komandiera, regulāro spēku 

vienību un Zemessardzes komandieru APBALVOJUMI
(stiprina kreisajā pusē virs krūšu kabatas, izņemot AM krūšu nozīmi, kuru stiprina krūšu kreisajā pusē 

uz krūšu zīmju līnijas kā pirmo zīmi)

Aizsardzības ministra apbalvojums „Atzinības goda zīme”

Aizsardzības ministra apbalvojums goda zīme  
„Par ieguldījumu bruņoto spēku attīstībā”

 Aizsardzības ministra apbalvojums piemiņas medaļa  
„Sekmējot Latvijas dalību NATO”



Noteikumi par Nacionālo bruņoto spēku karavīra un zemessarga formas tērpiem, atšķirības zīmēm,  
pie formas tērpa nēsājamiem apbalvojumiem un to lietošanas kārtību  393

Aizsardzības ministra apbalvojums piemiņas medaļa „NATO samits 2006”

Aizsardzības ministra apbalvojums „Krūšu nozīme”

NBS komandiera apbalvojums goda zīme „Par nopelniem”
 

                  1.pakāpe                                                2.pakāpe                                              3.pakāpe
                                                                           

NBS komandiera apbalvojums goda zīme „Par centību militārajā dienestā”
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NBS komandiera apbalvojums piemiņas medaļa  
„Par piedalīšanos starptautiskajās operācijās”

NBS komandiera apbalvojums goda zīme „Par sprāgstošu priekšmetu 
iznīcināšanu”

           Par 300 un vairāk Par 600 un vairāk Par 1000 un vairāk
 

NBS komandiera apbalvojums goda zīme  
„Varonības krusts” 

Latvijas Republikas Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienesta  
apbalvojums „Atzinības zīme” (vienība reorganizēta)

(misiju numuri)
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Zemessardzes komandiera apbalvojums “Zemessardzes nopelnu zīme”

Zemessardzes komandiera apbalvojums “Zemessarga izdienas zīme”

 1.pakāpe 2.pakāpe 3.pakāpe 4.pakāpe
 (20 gadi Zemessardzē) (15 gadi) (10 gadi) (5 gadi)

NBS Speciālo uzdevumu vienības  komandiera apbalvojums  
„SUV 5 gadu pastāvēšanas jubilejas medaļa”

 1.pakāpe 2.pakāpe 3.pakāpe
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NBS Jūras spēku komandiera apbalvojums  „Par nopelniem”

 1.pakāpe 2.pakāpe 3.pakāpe

Latvijas Republikas Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienesta  
komandiera apbalvojums goda zīme „Par ieguldījumu Drošības dienesta 

attīstībā”  (vienība reorganizēta) 

 1.pakāpe 2.pakāpe 3.pakāpe

Latvijas Republikas Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienesta  
komandiera apbalvojums piemiņas goda zīme „Par ieguldījumu I Policijas 

bataljona izveidošanā”  (vienība reorganizēta) 
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NBS Speciālo uzdevumu vienības dibināšanas desmitajai  
gadadienai veltītais apbalvojums “Piemiņas nozīme”

NBS Štāba bataljona komandiera apbalvojums „Goda zīme”,  
veltīts NBS Štāba bataljona atjaunošanas desmitajai gadadienai

 

NBS Gaisa spēku komandiera apbalvojums goda zīme „Par nopelniem”

                  1.pakāpe                                         2.pakāpe                    3.pakāpe
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Militārās pretizlūkošanas dienesta apbalvojums goda zīme „Par ieguldījumu 
Militārās pretizlūkošanas dienesta attīstībā” (vienība reorganizēta)

 1.pakāpe 2.pakāpe 3.pakāpe

NBS Militārās policijas komandiera apbalvojums goda zīme  
„Par nopelniem Militārās policijas attīstībā”

 1.pakāpe 2.pakāpe 3.pakāpe

Zemessardzes komandiera apbalvojums „Par kalpošanu Zemessardzei”

 1.pakāpe 2.pakāpe 3.pakāpe
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NBS Jūras spēku komandiera apbalvojums piemiņas medaļa  
„Latvijas Kara flotei 85 gadi”

NBS Mācību vadības pavēlniecības komandiera apbalvojums goda zīme  
„Par nopelniem Mācību vadības pavēlniecības attīstībā”

 1.pakāpe 2.pakāpe 3.pakāpe

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas apbalvojums „Atzinības zīme”

Zemessardzes komandiera apbalvojums piemiņas medaļa  
„Zemessardzei 15 gadi”
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Zemessardzes komandiera apbalvojums goda zīme  
„Par kalpošanu tautai un Latvijai”

 1.pakāpe 2.pakāpe 3.pakāpe

NBS Sauszemes spēku komandiera apbalvojums  
goda zīme „Par nopelniem”

 1.pakāpe 2.pakāpe 3.pakāpe

                                                             
NBS Štāba bataljona komandiera apbalvojums „Goda zīme”

    

               1.pakāpe                                               2.pakāpe                                                3.pakāpe                              
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NBS Specialo uzdevumu vienības komandiera apbalvojums  
goda zīmes ,,Par nopelniem”

 1.pakāpe                                2.pakāpe        3.pakāpe 

NBS Nodrošinājuma pavēlniecības komandiera apbalvojums  
goda zīme „Par nopelniem”

               1.pakāpe                                             2.pakāpe                                                3.pakāpe

Ministrs         A.Pabriks

Rozenbauma, 67071146
Inara.Rozenbauma@mil.lv


