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

Prasības ārējam izskatam, valkājot formas tērpu

Galvassegas

Cepure ir formas tērpa sastāvdaļa. Tā valkājama vienmēr, izņemot šādus gadījumus:
1) privātos un dienesta transporta līdzekļos;
2) telpās, izņemot atsevišķus diennakts norīkojuma veidus vai, ja komandieris nav devis citu 

norādījumu.

Ārējais izskats

Ir pieņemami dažādi matu griezumi, ja tie nerada nekārtības iespaidu. Ja lieto matu krāsas, izmanto 
tādas, lai pēc krāsošanas mati būtu neuzkrītošā, dabiskā krāsā.

Vīriešiem mati ir īsi. Matu garums ir tāds, lai neradītu nekārtības iespaidu. Priekšpusē mati nedrīkst 
krist pāri uzacīm, sānos – pāri ausīm, aizmugurē – nedrīkst krist uz apkakles. Vaigu bārdas garums – līdz 
auss dobumam.

Seja ir gludi skūta. Ja ir ūsas, tās ir koptas un nedrīkst pārsegt augšlūpu. Ūsu konfigurācija – no 
deguna kaktiņiem līdz lūpu kaktiņiem.

Ja ir bārda, tā ir labi kopta un pēc iespējas īsa, lai tā netraucētu lietot individuālos aizsardzības līdzekļus.

Matu sakārtojuma varianti:

           

Sievietēm mati ir eleganti sakārtoti. Matu garums ir tāds, lai neradītu nekārtības iespaidu. Mati 
nedrīkst krist pāri uzacīm. Matu griezums ir tāds, lai tas netraucētu valkāt galvassegu vai lietot 
individuālos aizsardzības līdzekļus. Matu tīkliņa lietošana nav atļauta, izņemot gadījumus, ja to prasa 
drošības vai veselības apsvērumi. Parūku var lietot, ja tās krāsa atbilst dabiskajai matu krāsai. Aksesuārus 
matu saturēšanai (matadatas, matu sprādzes un saspraudes) ir atļauts lietot, ja to krāsa ir pieskaņota matu 
krāsai.
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Matu sakārtojuma varianti:

Kreļļu un ķēdīšu (roku un kāju) valkāšana pie formas tērpa ir aizliegta.
Sievietes, valkādamas formas tērpu, drīkst lietot kosmētiku, uzliekot to gaumīgi un atturīgi. Pārspīlēta 

un pārlieku uzkrītoša kosmētikas lietošana nav atļauta. Lūpu krāsu un nagu laku sievietēm atļauts lietot, 
valkājot jebkuru formas tērpu, ja vien krāsa ir atturīga un vienveidīga.

Juvelierizstrādājumu un briļļu valkāšana

Juvelierizstrādājumu un briļļu valkāšana ir atļauta. Karavīram ir atļauts nēsāt ne vairāk kā divus 
gredzenus (tostarp laulības gredzenu), izņemot gadījumus, kad to aizliedz drošības vai veselības 
apsvērumi. Gredzeniem jābūt vienkāršiem (atturīgiem) pēc izskata un formas. Juvelierizstrādājumus, 
pulksteņķēdes, pildspalvas un zīmuļus (izņemot speciālā kabatiņā uz ikdienas formas džempera) 
piestiprināt formas tērpa ārpusē aizliegts. Izņēmums ir ārsti. Atļauts nēsāt vienkārša izskata kaklasaites 
piespraudes (piespraužamas starp krekla 4. un 5.pogu). Kulonus, talismanus, amuletus, kā arī reliģiska 
rakstura juvelierizstrādājumus atļauts nēsāt pie formas tērpa tā, lai tie nebūtu redzami un netraucētu 
ekipējuma izmantošanu.

Vīriešiem formas tērpā (vai pildot dienesta pienākumus civilās drēbēs) aizliegts nēsāt auskarus.
Sievietes var nēsāt neuzkrītošus auskarus pie visiem formas tērpiem, izņemot speciālo un kaujas 

formas tērpu. Auskari var būt klipši vai caurduramie, sfēriskas formas – ne vairāk kā 6 mm diametrā, 
zelta, sudraba, ar dimantu vai pērli. Auskari ir no viena pāra, ne vairāk kā viens auskars vienā ausī.

Juvelierizstrādājumu, gredzenu un citu priekšmetu valkāšana citās redzamās ķermeņa vietās (degunā, 
uzacīs, lūpās u.tml.) ir aizliegta.

Atļauts nēsāt optiskās brilles un saulesbrilles, to forma un ietvars ir gaumīgs. Saulesbrilles nedrīkst būt 
ar spoguļstikliem. Saulesbriļļu nēsāšana ierindā, stādoties priekšā vai ziņojot augstākiem komandieriem 
(priekšniekiem), un telpās nav atļauta.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar AM 19.12.2013. noteikumiem Nr. 48-NOT)

Identifikācijas žetonu valkāšana

Visu aktīvā dienesta laiku karavīrs identifikācijas žetonu nēsā līdzi, bet kara apstākļos, kā arī 
atrodoties starptautiskajās operācijās, ārvalstu komandējumos, piedaloties mācībās, karjeras vai 
kvalifikācijas celšanas kursos militārās izglītības mācību iestādēs, karavīra žetonu obligāti nēsā kaklā. 

Karavīru žetonu izgatavošanas, izsniegšanas un uzskaites kārtība noteikta ar AM 2001.gada 2.augusta 
pavēli Nr.287 „„Par Rokasgrāmatas apstiprināšanu un ieviešanu” apstiprinātās LR AM militāro struktūru 
personālsastāva uzskaites noteikumu Rokasgrāmatas 9.nodaļā “Karavīra žetons””.

Personisko spectērpu, somu un lietussargu lietošana

Personisko aizsargaprīkojumu un atstarotājus atļauts nēsāt pie formas tērpa, atrodoties ārpus dienesta, 
braucot ar motociklu, velosipēdu vai līdzīgu transportlīdzekli. Beidzot lietot transportlīdzekli, aizsargķiveri 
un atstarotājus noņem. Komandieris (priekšnieks) var atļaut valkāt personisko aizsargaprīkojumu un 
atstarotājus pie formas tērpa, ja to prasa drošības apsvērumi, pildot dienesta pienākumus.
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Karavīram atļauts nest somas, kas atbilst formas tērpam. Pie ikdienas formas tērpa drīkst nest tumšas 
krāsas dokumentu somu, pie kaujas formas tērpa – tumšas krāsas auduma rokas somu vai militāru 
mugursomu. Pie parādes un viesību formas tērpa somas, izņemot dokumentu mapes, nest aizliegts. 
Sievietēm pie ikdienas, parādes un viesību formas tērpa atļauts nēsāt arī rokas vai plecu somiņu, kas nav 
lielāka par 25x35 cm.

Karavīrs drīkst lietot melnu lietussargu pie ikdienas, parādes un viesību formas tērpa. Pie kaujas 
formas tērpa lietussargu nelieto.

Ministrs                   A.Pabriks
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