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

Kaujas formas tērpi                                     
Vasaras kaujas formas tērps Nr.1

Kaujas formas tērpā ietilpst: kaujas formas tērpa cepure, kaujas formas tērpa jaka un bikses, 1. vai 2., 
vai 3. līmeņa apakšveļa (pēc karavīra izvēles), smilšu krāsas bikšu josta, melnas zeķes, šņorzābaki.

Formas tērpa komplektācija. Kaujas formas cepure ar izšūtu kokardi „Saulīte”. Jakas labajā pusē – 
uzšuve „Dienesta pakāpe”, kreisajā pusē – uzšuve „Uzvārds”. Uz jakas labās piedurknes – uzšuve „Latvija 
karogs” un regulāro spēku vienības vai Zemessardzes piedurknes uzšuve, uz kreisās piedurknes – 
specialitātes zīme un apakšvienības piedurknes uzšuve.

Pie kaujas formas tērpa atļauts valkāt attiecīgās regulāro spēku vienības vai apakšvienības apstiprināto 
bereti ar beretes kokardi.

Kaujas formas tērpu valkā, pildot ikdienas dienesta pienākumus; manevros; taktiskajās mācībās; 
kaujas dežūrās; militārajās izglītības iestādēs; izpildot sardzes dienestu; dienesta norīkojumos; pildot 
dienesta pienākumus starptautuskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos; pēc vienības komandiera 
vai augstāka priekšnieka rīkojuma; zemessargs, pildot jaunsargu instruktora darba pienākumus vai ar 
kaujas atbalstu vai kaujas nodrošinājumu saistīta amata pienākumus; valsts, pašvaldību un karaspēku 
oficiālās svinības, militārajās parādēs.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar AM 27.10.2014. noteikumiem Nr. 47-NOT)

 Piezīme. Pārvietojoties formas tērpā diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, 
valkā atstarojošu aproci transporta kustības pusē uz rokas apakšdelma vai kājas apakšstilba apakšējās daļas.
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Vasaras kaujas formas tērps Nr.2
            

                 
Kaujas formas tērpā ietilpst: kaujas formas tērpa cepure, kaujas formas tērpa jaka un bikses, 1. vai 2., 

vai 3. līmeņa apakšveļa (pēc karavīra izvēles), smilšu krāsas bikšu josta, melnas zeķes, šņorzābaki.

Formas tērpa komplektācija. Kaujas formas cepure ar izšūtu kokardi „Saulīte”. Jakas labajā pusē – 
uzšuve „Dienesta pakāpe”, kreisajā pusē – uzšuve „Uzvārds”. Uz jakas labās piedurknes – uzšuve „Latvija 
karogs” un regulāro spēku vienības vai Zemessardzes piedurknes uzšuve, uz kreisās piedurknes – 
specialitātes zīme un apakšvienības piedurknes uzšuve.

Pie kaujas formas tērpa atļauts valkāt attiecīgās regulārās spēku vienības vai apakšvienības apstiprināto 
bereti ar beretes kokardi.

Kaujas formas tērpu (bez plēškabatām, elkoņu un ceļgalu uzlikām) valkā NBS Apvienotā štābā, 
regulāro spēku vienību štābos un ZS štābos dienošie karavīri pildot ikdienas dienesta pienākumus; 
manevros; taktiskajās mācībās; kaujas dežūrās; militārajās izglītības iestādēs; izpildot sardzes dienestu; 
dienesta norīkojumos; pēc vienības komandiera vai augstāka priekšnieka rīkojuma.

 Piezīme. Pārvietojoties formas tērpā diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, 
valkā atstarojošu aproci transporta kustības pusē uz rokas apakšdelma vai kājas apakšstilba apakšējās 
daļas.
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Vasaras kaujas formas tērpa valkāšanas variants Nr. 1  

Kaujas formas tērpā ietilpst: kaujas formas tērpa cepure, kaujas formas tērpa jaka un bikses, 1. vai 2., 
vai 3. līmeņa apakšveļa (pēc karavīra izvēles), smilšu krāsas bikšu josta, melnas zeķes, šņorzābaki.

Formas tērpa komplektācija. Kaujas formas cepure ar izšūtu kokardi „Saulīte”. Jakas labajā pusē – 
uzšuve „Dienesta pakāpe”, kreisajā pusē – uzšuve „Uzvārds”. Uz jakas labās piedurknes – uzšuve „Latvija 
karogs” un regulāro spēku vienības vai Zemessardzes piedurknes uzšuve, uz kreisās piedurknes – 
specialitātes zīme un apakšvienības piedurknes uzšuve.

Pie kaujas formas tērpa atļauts valkāt attiecīgās regulārās spēku vienības vai apakšvienības apstiprināto 
bereti ar beretes kokardi.

Kaujas formas tērpu valkā ierindā; pēc vienības komandiera vai augstāka priekšnieka rīkojuma.

Piezīme. Pārvietojoties formas tērpā diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, 
valkā atstarojošu aproci transporta kustības pusē uz rokas apakšdelma vai kājas apakšstilba apakšējās 
daļas.
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Vasaras kaujas formas tērps valkāšanas variants Nr. 2
            

Kaujas formas tērpā ietilpst: kaujas formas tērpa cepure, kaujas formas tērpa jaka un bikses, 1. līmeņa 
apakšveļa, smilšu krāsas bikšu josta, melnas zeķes, šņorzābaki.

Formas tērpa komplektācija. Kaujas formas cepure ar izšūtu kokardi „Saulīte”. Jakas labajā pusē – 
uzšuve „Dienesta pakāpe”, kreisajā pusē – uzšuve „Uzvārds”. Uz jakas labās piedurknes – uzšuve „Latvija 
karogs” un regulāro spēku vienības vai Zemessardzes piedurknes uzšuve, uz kreisās piedurknes – 
specialitātes zīme un apakšvienības piedurknes uzšuve.

Pie kaujas formas tērpa atļauts valkāt attiecīgās regulārās spēku vienības vai apakšvienības apstiprināto 
bereti ar beretes kokardi.

Kaujas formas tērpu valkā, pildot ikdienas dienesta pienākumus; manevros; taktiskajās mācībās; 
kaujas dežūrās; militārajās izglītības iestādēs; izpildot sardzes dienestu; dienesta norīkojumos; pildot 
dienesta pienākumus starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšans spēkos; pēc vienības komandiera vai 
augstāka priekšnieka rīkojuma; zemessargs, pildot jaunsargu instruktora darba pienākumus vai ar kaujas 
atbalstu vai kaujas nodrošinājumu saistīta amata pienākumus.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar AM 27.10.2014. noteikumiem Nr. 47-NOT)

 Piezīme. Pārvietojoties formas tērpā diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, 
valkā atstarojošu aproci transporta kustības pusē uz rokas apakšdelma vai kājas apakšstilba apakšējās 
daļas.
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Kaujas formas tērpa komplektēšanas variants Nr.1  
            

Kaujas formas tērpā ietilpst: kaujas formas tērpa cepure, kaujas formas tērpa jaka un bikses, 1. vai 2., 
vai 3. līmeņa apakšveļa (pēc karavīra izvēles), vēsa laika apstākļu kostīma jaka, smilšu krāsas bikšu josta, 
melnas zeķes, šņorzābaki.

Formas tērpa komplektācija. Kaujas formas cepure ar izšūtu kokardi „Saulīte”. Jakas labajā pusē – 
uzšuve „Dienesta pakāpe”, kreisajā pusē – uzšuve „Uzvārds”. 

Pie kaujas formas tērpa atļauts valkāt attiecīgās regulārās spēku vienības vai apakšvienības apstiprināto 
bereti ar beretes kokardi.

Kaujas formas tērpu valkā pavasarī līdz pārejai uz vasaras formas tērpu un rudenī līdz pārejai 
uz ziemas formas tērpu, pildot ikdienas dienesta pienākumus; manevros; taktiskajās mācībās; kaujas 
dežūrās; militārajās izglītības iestādēs; izpildot sardzes dienestu; dienesta norīkojumos; pildot dienesta 
pienākumus starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos; pēc vienības komandiera vai augstāka 
priekšnieka rīkojuma; zemessargs, pildot jaunsargu instruktora darba pienākumus vai ar kaujas atbalstu 
vai kaujas nodrošinājumu saistīta amata pienākumus.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar AM 27.10.2014. noteikumiem Nr. 47-NOT)

Piezīme. Pārvietojoties formas tērpā diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, 
valkā atstarojošu aproci transporta kustības pusē uz rokas apakšdelma vai kājas apakšstilba apakšējās 
daļas.
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Kaujas formas tērpa komplektēšanas variants Nr. 2 

 Kaujas formas tērpā ietilpst: vēsa laika cepure, kaujas formas tērpa jaka un bikses, 1. vai 2., vai 
3. līmeņa apakšveļa (pēc karavīra izvēles), vēsa laika apstākļu kostīma jaka, smilšu krāsas bikšu josta, 
melnas zeķes, šņorzābaki, vēsa laika cimdi.

Formas tērpa komplektācija. Vēsa laika cepure ar izšūtu kokardi „Saulīte”. Jakas labajā pusē – uzšuve 
„Dienesta pakāpe”, kreisajā pusē – uzšuve „Uzvārds”. 

Pie kaujas formas tērpa atļauts valkāt kaujas formas tērpa cepuri.

Kaujas formas tērpu valkā pavasarī līdz pārejai uz vasaras formas tērpu un rudenī līdz pārejai 
uz ziemas formas tērpu, pildot ikdienas dienesta pienākumus; manevros; taktiskajās mācībās; kaujas 
dežūrās; militārajās izglītības iestādēs; izpildot sardzes dienestu; dienesta norīkojumos; pildot dienesta 
pienākumus starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos; pēc vienības komandiera vai augstāka 
priekšnieka rīkojuma; zemessargs, pildot jaunsargu instruktora darba pienākumus vai ar kaujas atbalstu 
vai kaujas nodrošinājumu saistīta amata pienākumus.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar AM 27.10.2014. noteikumiem Nr. 47-NOT)

 Piezīme. Pārvietojoties formas tērpā diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, 
valkā atstarojošu aproci transporta kustības pusē uz rokas apakšdelma vai kājas apakšstilba apakšējās 
daļas.



Noteikumi par Nacionālo bruņoto spēku karavīra un zemessarga formas tērpiem, atšķirības zīmēm,  
pie formas tērpa nēsājamiem apbalvojumiem un to lietošanas kārtību  26

Kaujas formas tērpa komplektēšanas variants Nr.3  
            

Kaujas formas tērpā ietilpst: kaujas formas cepure, auksta laika apstākļu virsjaka bez kapuces, kaujas 
formas jaka un bikses, 1. vai 2., vai 3. līmeņa apakšveļa (pēc karavīra izvēles), smilšu krāsas bikšu josta, 
melnas zeķes, šņorzābaki.

Formas tērpa komplektācija. Kaujas formas cepure ar izšūtu kokardi „Saulīte”. Virsjakas labajā 
pusē – uzšuve „Dienesta pakāpe”, kreisajā pusē – uzšuve „Uzvārds”. Uz virsjakas labās piedurknes – uzšuve 
„Latvija karogs” un regulāro spēku vienības vai Zemessardzes piedurknes uzšuve, uz kreisās piedur knes – 
specialitātes zīme un apakšvienības piedurknes uzšuve.

Pie kaujas formas tērpa atļauts valkāt attiecīgās regulāro spēku vienības vai apakšvienības apstiprināto 
bereti ar beretes kokardi, vēsa laika cepuri un vēsa laika cimdus. 

Kaujas formas tērpu valkā pavasarī līdz pārejai uz vasaras formas tērpu un rudenī līdz pārejai 
uz ziemas formas tērpu, pildot ikdienas dienesta pienākumus; manevros; taktiskajās mācībās; kaujas 
dežūrās; militārajās izglītības iestādēs; izpildot sardzes dienestu; dienesta norīkojumos; pildot dienesta 
pienākumus starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos; pēc vienības komandiera vai augstāka 
priekšnieka rīkojuma; zemessargs, pildot jaunsargu instruktora darba pienākumus vai ar kaujas atbalstu 
vai kaujas nodrošinājumu saistīta amata pienākumus.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar AM 27.10.2014. noteikumiem Nr. 47-NOT)

 Piezīme. Pārvietojoties formas tērpā diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, 
valkā atstarojošu aproci transporta kustības pusē uz rokas apakšdelma vai kājas apakšstilba apakšējās 
daļas.
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Kaujas formas tērpa komplektēšanas variants Nr.4  

Kaujas formas tērpā ietilpst: kaujas formas cepure, kaujas formas tērpa jaka un bikses, lietus kostīma 
jaka un bikses, 1. vai 2., vai 3. līmeņa apakšveļa (pēc karavīra izvēles), smilšu krāsas bikšu josta, melnas 
zeķes, šņorzābaki.

Formas tērpa komplektācija. Jakas labajā pusē – uzšuve „Dienesta pakāpe”, kreisajā pusē – uzšuve 
„Uzvārds”. 

Pie lietus kostīma atļauts valkāt attiecīgās regulārās spēku vienības vai apakšvienības apstiprināto 
bereti ar beretes kokardi, vēsa laika cepuri un vēsa laika cimdus. Lietus kostīma jaku atļauts valkāt kopā 
ar kaujas formas tērpu.

Kaujas formas tērpu valkā, pildot ikdienas dienesta pienākumus; manevros; taktiskajās mācībās; 
kaujas dežūrās; militārajās izglītības iestādēs; izpildot sardzes dienestu; dienesta norīkojumos; pildot 
dienesta pienākumus starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos; pēc vienības komandiera 
vai augstāka priekšnieka rīkojuma; zemessargs, pildot jaunsargu instruktora darba pienākumus vai ar 
kaujas atbalstu vai kaujas nodrošinājumu saistīta amata pienākumus; valsts, pašvaldību un karaspēku 
oficiālās svinībās, militārajās parādēs.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar AM 27.10.2014. noteikumiem Nr. 47-NOT)

 Piezīme. Pārvietojoties formas tērpā diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, 
valkā atstarojošu aproci transporta kustības pusē uz rokas apakšdelma vai kājas apakšstilba apakšējās 
daļas.
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Ziemas kaujas formas tērps 

Kaujas formas tērpā ietilpst: kaujas formas cepure vai vēsa laika cepure, auksta laika apstākļu virsjaka 
ar kapuci, kaujas formas jaka un bikses, 1. vai 2., vai 3. līmeņa apakšveļa (pēc karavīra izvēles), smilšu 
krāsas bikšu josta, melnas zeķes, šņorzābaki, vēsa laika cimdi.

Formas tērpa komplektācija. Kaujas formas cepure ar izšūtu kokardi „Saulīte”. Virsjakas labajā 
pusē – uzšuve „Dienesta pakāpe”, kreisajā pusē – uzšuve „Uzvārds”. Uz virsjakas labās piedurknes – 
uzšuve „Latvija karogs” un regulāro spēku vienības vai Zemessardzes piedurknes uzšuve, uz kreisās 
piedurknes – specialitātes zīme un apakšvienības piedurknes uzšuve.

Kaujas formas tērpu valkā, pildot ikdienas dienesta pienākumus; manevros; taktiskajās mācībās; 
kaujas dežūrās; militārajās izglītības iestādēs; izpildot sardzes dienestu; dienesta norīkojumos; pildot 
pienākumus starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšans spēkos; pēc vienības komandiera vai augstāka 
priekšnieka rīkojuma; zemessargs, veicot NBS komandiera noteikto objektu apsardzi.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar AM 19.12.2013. noteikumiem Nr. 48-NOT)

 Piezīme. Pārvietojoties formas tērpā diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, 
valkā atstarojošu aproci transporta kustības pusē uz rokas apakšdelma vai kājas apakšstilba apakšējās 
daļas.
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Ziemas kaujas formas tērpa komplektēšanas variants 

Kaujas formas tērpā ietilpst: vēsa laika cepure, auksta laika apstākļu virsjaka ar kapuci, auksta laika 
apstākļu puskombinezons, 1. vai 2., vai 3. līmeņa apakšveļa (pēc karavīra izvēles), vēsa laika kostīma jaka 
un bikses (pēc karavīra izvēles), smilšu krāsas bikšu josta, melnas zeķes, šņorzābaki, vēsa laika cimdi.

Formas tērpa komplektācija. Vēsa laika cepure ar izšūtu kokardi „Saulīte”. Virsjakas labajā pusē – uzšuve 
„Dienesta pakāpe”, kreisajā pusē – uzšuve „Uzvārds”. Uz virsjakas labās piedurknes – uzšuve „Latvija karogs” 
un regulāro spēku vienības vai Zemessardzes piedurknes uzšuve, uz kreisās piedurknes – specialitātes zīme 
un apakšvienības vai struktūrvienības piedurknes uzšuve.

Kaujas formas tērpu valkā, pildot ikdienas dienesta pienākumus; manevros; taktiskajās mācībās; 
kaujas dežūrās; militārajās izglītības iestādēs; izpildot sardzes dienestu; dienesta norīkojumos; pildot 
dienesta pienākumus starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos; pēc vienības komandiera 
vai augstāka priekšnieka rīkojuma; zemessargs, pildot jaunsargu instruktora darba pienākumus vai ar 
kaujas atbalstu vai kaujas nodrošinājumu saistīta amata pienākumus.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar AM 27.10.2014. noteikumiem Nr. 47-NOT)
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Pirmā līmeņa apakšveļa
               

Apakšveļas komplektā ietilpst: T-krekls, īsās apakšbikses (bokseršorti).

Apakšveļu valkā kā apakšveļu zem pārējiem kaujas formas tērpa slāņiem.

Apakšveļu izmanto kā kaujas formas tērpa standarta apakšveļu, kā apakšslāni zem bruņu vestes 
slēptai nēsāšanai.

Piezīme. Pirmā līmeņa T-krekla vietā atļauts nēsāt smilšu krāsas kokvilnas T-kreklu.
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Otrā līmeņa apakšveļa
               

Apakšveļas komplektā ietilpst: krekls ar garām piedurknēm, garās apakšbikses.

Apakšveļu valkā kā apakšveļu zem pārējiem kaujas formas tērpa slāņiem.
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Trešā līmeņa apakšveļa
               

Apakšveļas komplektā ietilpst: biezs krekls (ar rāvējslēdzēju) ar garām piedurknēm, biezas garās 
apakšbikses.

Apakšveļu valkā kā apakšveļu zem pārējiem kaujas formas tērpa slāņiem un virs pirmā un otrā 
apakšveļas līmeņa.
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Vēsa laika apstākļu kostīms

Vēsa laika apstākļu kostīmā ietilpst: vēsa laika apstākļu kostīma jaka un bikses.

Vēsa laika apstākļu kostīma jaku valkā virs otrā līmeņa vai virs otrā un trešā līmeņa apakšveļas un 
kaujas formas tērpa.

Vēsa laika apstakļu kostīma bikses valkā zem kaujas formas tērpa biksēm, lietus kostīma biksēm un 
auksta laika apstākļu kostīma puskombinezona.

 
Vēsa laika apstākļu kostīma jaku valkā kopā ar kaujas formas tērpa biksēm un cepuri; ar kaujas 

formas tērpa biksēm, vēsa laika cepuri un vēsa laika cimdiem; zem lietus kostīma kopā ar vēsa laika 
cepuri un vēsa laika cimdiem; zem auksta laika apstākļu kostīma virsjakas ar kapuci kopā ar vēsa laika 
cepuri un vēsa laika cimdiem.

Ministrs                   A.Pabriks

Rozenbauma, 67071146
Inara.Rozenbauma@mil.lv


