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

NBS vienību speciālie formas tērpi
Jūras spēku vasaras darba formas tērps Nr.1

Darba formas tērpā ietilpst: melna cepure ar nagu, melna jaka un bikses, melns T-krekls, melna 
bikšu josta, melnas zeķes, melnas kurpes vai puszābaki.  

Formas tērpa komplektācija. Cepure ar izšūtu uzrakstu „Jūras spēki” vai attiecīgās apakšvienības 
logo. Uz jakas labās piedurknes ir uzšuve „Latvija karogs”, bet uz jakas uzplečiem – dienesta pakāpju 
atšķirības zīmes (uzpleču tuneļi).

Darba formas tērpu valkā uz kuģiem; manevros; taktiskajās mācībās; dežūrās; izpildot dienesta 
norīkojumus; veicot citus dienesta pienākumus pēc vienības komandiera vai augstāka priekšnieka 
rīkojuma.
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Jūras spēku vasaras darba formas tērps Nr.2

Darba formas tērpā ietilpst: melna cepure ar nagu, melna jaka un bikses, melns T-krekls, melna 
bikšu josta, melnas zeķes, melnas kurpes vai puszābaki.  

Formas tērpa komplektācija. Cepure ar izšūtu attiecīgās apakšvienības logo. Jakas labajā pusē – uzšuve 
„Uzvārds”. Uz jakas labās piedurknes ir uzšuve „Latvija karogs”, uz kreisās piedurknes – apakšvienības  
piedurknes uzšuve. Uz jakas uzplečiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (uzpleču tuneļi).

Darba formas tērpu valkā Krasta apsardzes dienesta personāls uz kuģiem; dežūrās; dienesta 
norīkojumos; veicot citus dienesta pienākumus pēc vienības komandiera vai augstāka priekšnieka 
rīkojuma.

Piezīme. Melnās cepures ar izšūtu attiecīgās apakšvienības logo iegādājas par apakšvienības līdzekļiem.
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Jūras spēku ziemas darba formas tērps

Darba formas tērpā ietilpst: melna adīta cepure, melna siltā virsjaka, melna jaka un bikses, melns 
siltās apakšveļas komplekts, melna bikšu josta, melnas zeķes, melni puszābaki, melni cimdi, balta šalle.

Formas tērpa komplektācija. Uz virsjakas uzplečiem ir dienesta pakāpju atšķirības zīmes (uzpleču 
tuneļi).

Darba formas tērpu valkā uz kuģiem; manevros; taktiskajās mācībās; dežūrās; izpildot dienesta 
norīkojumus; veicot citus dienesta pienākumus pēc vienības komandiera vai augstāka priekšnieka 
rīkojuma.
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Jūras spēku darba formas siltā apakšveļa

Siltās apakšveļas komplektā ietilpst: melnas bikses un krekls ar rāvējslēdzēju. 

Silto apakšveļu valkā zem darba formas tērpa. 
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Gaisa spēku tehniskā forma

Tehniskajā formas tērpā ietilpst: tumši zila cepure ar nagu, tumši zila jaka un bikses, melns T-krekls, 
melnas zeķes, melni darba zābaki.

Formas tērpa komplektācija. Cepure ar izšūtu attiecīgās apakšvienības logo. Uz jakas labās piedurknes 
ir uzšuve „Latvija karogs” un regulāro spēku vienības piedurknes uzšuve, uz kreisās piedurknes – 
attiecīgās apakšvienības piedurknes uzšuve.

Tehnisko formu valkā Aviācijas eskadriļas tehniķi, Pretgaisa aizsardzības diviziona tehniķi, Gaisa 
telpas novērošanas eskadriļas radiotehnisko posteņu personāls, veicot gaisa kuģu un virszemes iekārtu 
tehnisko apkopi un darbus radiotehnisko posteņu teritorijā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar AM 19.12.2013. noteikumiem Nr. 48-NOT)
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Gaisa spēku speciālā formas tērpa komplektēšanas variants Nr.1

Lidotāju vasaras kombinezons

Speciālajā formas tērpā ietilpst: tumši zila vasaras laiviņcepure, olīvzaļš lidotāju vasaras kombinezons, 
melnas zeķes, kaujas formas tērpa zābaki vai melni lidotāju zābaki.

Formas tērpa komplektācija. Laiviņcepure ar kokardi „Saulīte” (krāsainu). Uz kombinezona labās 
piedurknes ir uzšuve „Latvija karogs”, uz kreisās piedurknes – apakšvienības piedurknes uzšuve.
Kombinezona labajā pusē – attiecīgās apakšvienības uzšuve, kreisajā pusē – gaisa kuģu apkalpes 
identifikācijas krūšu uzšuve.

Pie formas tērpa atļauts valkāt melnu cepuri ar nagu, vēsā laikā – melnus cimdus un tumši zilu 
džemperi ar pieguļošu stāvapkakli.

Lidotāju vasaras kombinezonu valkā gaisa kuģa apkalpes personāls.

Speciālo formas tērpu valkā, pildot ikdienas dienesta pienākumus.
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Gaisa spēku speciālā formas tērpa komplektēšanas variants Nr.2

Lidotāju vasaras kombinezons ar vasaras jaku
                                                      

Speciālajā formas tērpā ietilpst: tumši zila vasaras laiviņcepure, olīvzaļš lidotāju vasaras kombinezons, 
olīvzaļa vasaras jaka, melnas zeķes, kaujas formas tērpa zābaki vai melni lidotāju zābaki.

Formas tērpa komplektācija. Laiviņcepure ar kokardi „Saulīte” (krāsainu). Jakas labajā pusē – 
attiecīgās apakšvienības uzšuve, kreisajā pusē – gaisa kuģu apkalpes identifikācijas krūšu uzšuve.

Pie formas tērpa atļauts valkāt melnu cepuri ar nagu, vēsā laikā – melnus cimdus un tumši zilu 
džemperi ar pieguļošu stāvapkakli.

Lidotāju vasaras kombinezonu ar vasaras jaku valkā gaisa kuģa apkalpes personāls.

Speciālo formas tērpu valkā, pildot ikdienas dienesta pienākumus.
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Gaisa spēku speciālā formas tērpa komplektēšanas variants Nr.3 

Lidotāju vasaras kombinezons ar ziemas jaku

Speciālajā formas tērpā ietilpst: tumši zila vasaras laiviņcepure vai olīvzaļa adīta cepure, olīvzaļš 
lidotāju vasaras kombinezons, tumši zils džemperis ar pieguļošu stāvapkakli, olīvzaļa ziemas jaka, melnas 
zeķes, melni cimdi, kaujas formas tērpa zābaki vai melni lidotāju zābaki.

Formas tērpa komplektācija. Laiviņcepure ar kokardi „Saulīte” (krāsainu). Jakas labajā pusē – 
attiecīgās apakšvienības uzšuve, kreisajā pusē – gaisa kuģu apkalpes identifikācijas krūšu uzšuve.

Lidotāju vasaras kombinezonu ar ziemas jaku valkā gaisa kuģa apkalpes personāls.

Speciālo formas tērpu valkā ziemas periodā, pildot ikdienas dienesta pienākumus.
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Gaisa spēku speciālā formas tērpa komplektēšanas variants Nr.4

Lidotāju ziemas puskombinezons ar ziemas jaku

Speciālajā formas tērpā ietilpst: tumši zila vasaras laiviņcepure vai olīvzaļa adīta cepure, olīvzaļš 
lidotāju ziemas puskombinezons, tumši zils džemperis ar pieguļošu stāvapkakli, olīvzaļa ziemas jaka, 
melnas zeķes, melni cimdi, kaujas formas tērpa zābaki vai melni lidotāju zābaki.

Formas tērpa komplektācija. Laiviņcepure ar kokardi „Saulīte” (krāsainu). Jakas labajā pusē – 
attiecīgās apakšvienības uzšuve, kreisajā pusē – gaisa kuģu apkalpes identifikācijas krūšu uzšuve.

Lidotāju ziemas puskombinezonu ar ziemas jaku valkā gaisa kuģa apkalpes personāls.

Speciālo formas tērpu valkā ziemas periodā, pildot ikdienas dienesta pienākumus.
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Militārās policijas vasaras kaujas formas tērpa  
komplektēšanas variants Nr.1

            

Kaujas formas tērpā ietilpst: karmīnsarkana berete, 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. Berete ar beretes kokardi. Jakas labajā pusē – uzšuve „Dienesta pakāpe”, 
kreisajā pusē – uzšuve „MILITĀRĀ POLICIJA”. Uz jakas labās piedurknes – uzšuve „Latvija karogs” un 
uzšuve „MP”, uz kreisās piedurknes – regulārās spēku vienības vai apakšvienības piedurknes uzšuve.

Kaujas formas tērpu valkā, izpildot sardzes dienestu, dienesta norīkojumus un citus dienesta 
pienākumus.

 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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Militārās policijas vasaras kaujas formas tērpa  
komplektēšanas variants Nr.2

            

Kaujas formas tērpā ietilpst: karmīnsarkana berete, kaujas formas tērpa jaka un bikses, 1. vai 2., 
vai 3. līmeņa apakšveļa (pēc karavīra izvēles), atstarojoša veste, smilšu krāsas bikšu josta, melnas zeķes, 
šņorzābaki, melna uzkabes siksna.

Formas tērpa komplektācija. Berete ar beretes kokardi. Uz jakas labās piedurknes – uzšuve „Latvija 
karogs” un uzšuve „MP”, uz kreisās piedurknes – regulārās spēku vienības vai apakšvienības piedurknes 
uzšuve.

Kaujas formas tērpu valkā regulējot NBS un citu transportlīdzekļu kustību un veicot to kontroli 
(satiksmes uzraudzību); pavadot kolonnas un apsargājot militārās kravas; pēc vienības komandiera vai 
augstāka priekšnieka rīkojuma.
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Militārās policijas kaujas formas tērpa komplektēšanas variants Nr.1
 

Kaujas formas tērpā ietilpst: karmīnsarkana berete, vēsa laika apstākļu kostīma jaka, 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. Berete ar beretes kokardi. Jakas labajā pusē – uzšuve „Dienesta pakāpe”, 
kreisajā pusē – uzšuve „MILITĀRĀ POLICIJA”. 

Kaujas formas tērpu valkā pavasarī līdz pārejai uz vasaras formas tērpu un rudenī līdz pārejai uz 
ziemas formas tērpu, izpildot sardzes dienestu un dienesta norīkojumu. 

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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Militārās policijas kaujas formas tērpa komplektēšanas variants Nr.2

Kaujas formas tērpā ietilpst: karmīnsarkana berete, auksta laika apstākļu virsjaka bez kapuces, 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. Berete ar beretes kokardi. Jakas labajā pusē – uzšuve „Dienesta pakāpe”, 
kreisajā pusē – uzšuve „MILITĀRĀ POLICIJA”. Uz jakas labās piedurknes – uzšuve „Latvija karogs” un 
uzšuve „MP”, uz kreisās piedurknes – regulāro spēku vienības vai apakšvienības piedurknes uzšuve.

Pie formas tērpa atļauts valkāt 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, izpildot sardzes dienestu, dienesta norīkojumus un citus dienesta pienākumus. 

Piezīme. Pārvietojoties formas tērpā diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, 
ir jāvalkā atstarojoša aproce transporta kustības pusē uz rokas apakšdelma vai kājas apakšstilba apakšējās 
daļas.
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Militārās policijas kaujas formas tērpa  
komplektēšanas variants Nr.3

Kaujas formas tērpā ietilpst: karmīnsarkana berete, auksta laika apstākļu virsjaka bez kapuces, kaujas 
formas tērpa jaka un bikses, 1. vai 2., vai 3. līmeņa apakšveļa (pēc karavīra izvēles), atstarojoša veste, 
smilšu krāsas bikšu josta, melnas zeķes, šņorzābaki, melna uzkabes siksna, vēsa laika cimdi.

Formas tērpa komplektācija. Berete ar beretes kokardi. Jakas labajā pusē – uzšuve „Dienesta pakāpe”, 
kreisajā pusē – uzšuve „MILITĀRĀ POLICIJA”. Uz jakas labās piedurknes – uzšuve „Latvija karogs” un 
uzšuve „MP”, uz kreisās piedurknes – regulārās spēku vienības vai apakšvienības piedurknes uzšuve.

Pie formas tērpa atļauts valkāt vēsa laika cepuri.

Kaujas formas tērpu valkā pavasarī līdz pārejai uz vasaras formas tērpu un rudenī līdz pārejai uz 
ziemas formas tērpu, regulējot NBS un citu transportlīdzekļu kustību un veicot to kontroli (satiksmes 
uzraudzību); pavadot kolonnas un apsargājot militārās kravas; pēc vienības komandiera vai augstāka 
priekšnieka rīkojuma. 
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Militārās policijas ziemas kaujas formas tērpa  
komplektēšanas variants Nr.1

            

Kaujas formas tērpā ietilpst: vēsa laika cepure, auksta laika apstākļu virsjaka ar kapuci, kaujas formas 
tērpa 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. Vēsa laika cepure ar izšūtu kokardi „Saulīte”. Jakas labajā pusē – uzšuve 
„Dienesta pakāpe”, kreisajā pusē – uzšuve „MILITĀRĀ POLICIJA”. Uz jakas labās piedurknes – uzšuve 
„Latvija karogs” un uzšuve „MP”, uz kreisās piedurknes – regulārās spēku vienības vai apakšvienības 
piedurknes uzšuve.

Kaujas formas tērpu valkā, izpildot sardzes dienestu, dienesta norīkojumus un citus dienesta 
pienākumus. 

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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Militārās policijas ziemas kaujas formas tērpa  
komplektēšanas variants Nr.2

            

Kaujas formas tērpā ietilpst: vēsa laika cepure, auksta laika apstākļu virsjaka ar kapuci, kaujas formas 
tērpa 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. Vēsa laika cepure ar izšūtu kokardi „Saulīte”. Jakas labajā pusē – uzšuve 
„Dienesta pakāpe”, kreisajā pusē – uzšuve „MILITĀRĀ POLICIJA”. Uz jakas labās piedurknes – uzšuve 
„Latvija karogs” un uzšuve „MP”, uz kreisās piedurknes – regulāro spēku vienības vai apakšvienības 
piedurknes uzšuve.

Pie formas tērpa atļauts valkāt karmīnsarkanu bereti ar beretes kokardi.

Kaujas formas tērpu valkā regulējot NBS un citu transportlīdzekļu kustību un veicot to kontroli 
(satiksmes uzraudzību); pavadot kolonnas un apsargājot militārās kravas; pēc vienības komandiera vai 
augstāka priekšnieka rīkojuma. 
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Militārās policijas speciālais formas tērps

Militārās policijas kombinezons
            

Speciālajā formas tērpā ietilpst: melna cepure ar nagu, melns kombinezons, melna uzkabes josta, 
melnas zeķes, melni šņorzābaki.

Formas tērpa komplektācija. Cepure ar izšuvumu „MP”. Uz kombinezona kreisās piedurknes – 
regulārās spēku vienības vai apakšvienības piedurknes uzšuve.

Pie kombinezona atļauts valkāt karmīnsarkanu bereti ar beretes kokardi.

Speciālo formas tērpu valkā pavadot kolonnas un apsragājot militārās kravas; citu speciālo uzdevumu 
pildīšanas laikā; pēc vienības komandiera vai augstāka priekšnieka rīkojuma. 



Noteikumi par Nacionālo bruņoto spēku karavīra un zemessarga formas tērpiem, atšķirības zīmēm,  
pie formas tērpa nēsājamiem apbalvojumiem un to lietošanas kārtību  291

Speciālo uzdevumu vienības vasaras kaujas formas tērpa 
komplektēšanas variants 

Kaujas formas tērpā ietilpst: melna vai zaļa berete, 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. Berete ar beretes kokardi. Jakas labajā pusē – uzšuve „Dienesta pakāpe”. 
Uz jakas labās piedurknes – uzšuve „Latvija karogs” un regulārās spēku vienības piedurknes uzšuve. 

Kaujas formas tērpu valkā, pildot dienesta pienākumus. Braucot uz AM, NBS vai militārajām 
izglītības iestādēm, pie kaujas formas tērpa pieliek uzšuvi „Uzvārds”.

 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.

Zaļu bereti ir tiesības valkāt karavīriem, kuri pabeiguši NBS Speciālo uzdevumu vienības kaujinieka 
pamatapmācības kursu, melnu bereti atļauts valkāt visiem karavīriem, kuri iestājušies dienestā NBS 
Speciālo uzdevumu vienībā.
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Speciālo uzdevumu vienības speciālais formas tērps

Speciālo operāciju kombinezons
            

Speciālajā formas tērpā ietilpst: melna cepure – maska, melns kombinezons, melnas zeķes, melni 
šņorzābaki, melni cimdi.

Formas tērpa komplektācija. Uz kombinezona kreisās piedurknes – regulārās spēku vienības 
piedurknes uzšuve.

Pie formas tērpa atļauts valkāt tumši zaļu vai melnu bereti ar beretes kokardi, neveicot specifiskus 
dienesta pienākumus.

Speciālo formas tērpu valkā, veicot specifiskus dienesta pienākumus (piedaloties speciālās 
pretterorisma un kaujas operācijās).

Ministrs                   A.Pabriks

Rozenbauma, 67071146
Inara.Rozenbauma@mil.lv


