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

Zemessargu lauka formas tērpi

Zemessarga vasaras lauka formas tērps 
         

Zemessarga lauka formas tērpā ietilpst: lauka formas tērpa cepure, lauka formas tērpa jaka un bikses, 
haki krāsas apakšveļa (T-krekls, bokseršorti), haki krāsas bikšu josta, melnas zeķes, melni šņorzābaki.

Formas tērpa komplektācija. Lauka formas cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (oksidētu). Jakas labajā 
pusē – uzšuve „Dienesta pakāpe”, kreisajā pusē – uzšuve „ZEMESSARDZE”. Uz jakas labās piedurknes 
– uzšuve „Latvija karogs” un apakšvienības piedurknes uzšuve, uz kreisās piedurknes – Zemessardzes 
piedurknes uzšuve. Uz jakas uzpleča – ZS bataljona numurs.

Pie lauka formas tērpa atļauts valkāt attiecīgās ZS vienības vai apakšvienības apstiprināto bereti ar 
beretes kokardi.

Lauka formas tērpu valkā, pildot ikdienas dienesta pienākumus; manevros; taktiskajās mācībās; 
kaujas dežūrās; militārajās izglītības iestādēs; izpildot sardzes dienestu; dienesta norīkojumos; valsts, 
pašvaldību un karaspēku oficiālās svinībās, militārās parādēs; pēc vienības komandiera vai augstāka 
priekšnieka rīkojuma; 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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Zemessarga vasaras lauka formas tērpa valkāšanas variants 
            

Zemessarga lauka formas tērpā ietilpst: lauka formas tērpa cepure, lauka formas tērpa jaka un bikses, 
haki krāsas apakšveļa (T-krekls, bokseršorti), haki krāsas bikšu josta, melnas zeķes, melni šņorzābaki.

Formas tērpa komplektācija. Lauka formas cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (oksidētu). Jakas 
labajā pusē – uzšuve „Dienesta pakāpe”, kreisajā pusē – uzšuve „ZEMESSARDZE”. Uz jakas labās 
piedurknes – uzšuve „Latvija karogs” un apakšvienības piedurknes uzšuve, uz kreisās piedurknes – 
Zemessardzes piedurknes uzšuve. Uz jakas uzpleča – ZS bataljona numurs.

Pie lauka formas tērpa atļauts valkāt attiecīgās ZS vienības vai apakšvienības apstiprināto bereti ar 
beretes kokardi.

Lauka formas tērpu valkā, pildot ikdienas dienesta pienākumus; manevros; taktiskajās mācībās; 
kaujas dežūrās; militārajās izglītības iestādēs; izpildot sardzes dienestu; dienesta norīkojumos; pēc 
vienības komandiera vai augstāka priekšnieka rīkojuma; 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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Zemessarga lauka formas tērpa komplektēšanas variants 
            

Zemessarga lauka formas tērpā ietilpst: lauka formas tērpa cepure, lauka formas tērpa bikses, haki 
krāsas džemperis, haki krāsas apakšveļa (T-krekls, bokseršorti), haki krāsas bikšu josta, melnas zeķes, 
melni šņorzābaki.

Formas tērpa komplektācija. Lauka formas cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (oksidētu). Uz 
džempera uzplečiem – dienesta pakāpju atšķirības zīmes (uzpleču tuneļi).

 
Pie lauka formas tērpa atļauts valkāt attiecīgās ZS vienības vai apakšvienības apstiprināto bereti ar 

beretes kokardi.

Lauka formas tērpu valkā, pildot ikdienas dienesta pienākumus; manevros; taktiskajās mācībās; 
kaujas dežūrās; militārajās izglītības iestādēs; izpildot sardzes dienestu; dienesta norīkojumos; pēc 
vienības komandiera vai augstāka priekšnieka rīkojuma; 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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Zemessarga ziemas lauka formas tērps 
            

Zemessarga lauka formas tērpā ietilpst: ziemas lauka formas tērpa cepure, ziemas lauka formas tērpa 
virsjaka ar iepogājamo silto oderi, lauka formas bikses, haki krāsas džemperis, haki krāsas bikšu josta, 
haki krāsas šalle, melni cimdi, melnas zeķes, melni šņorzābaki.

Formas tērpa komplektācija. Lauka formas cepure ar metāla kokardi „Saulīte” (oksidētu). Jakas 
labajā pusē – uzšuve „Dienesta pakāpe”, kreisajā pusē – uzšuve „ZEMESSARDZE”. Uz jakas labās 
piedurknes – uzšuve „Latvija karogs” un apakšvienības piedurknes uzšuve, uz kreisās piedurknes – 
Zemessardzes piedurknes uzšuve. Uz jakas uzpleča – ZS bataljona numurs.

Lauka formas tērpu valkā, pildot ikdienas dienesta pienākumus; manevros; taktiskajās mācībās; 
kaujas dežūrās; militārajās izglītības iestādēs; izpildot sardzes dienestu; dienesta norīkojumos; valsts, 
pašvaldību un karaspēku oficiālās svinībās, militārajās parādēs; pēc vienības komandiera vai augstāka 
priekšnieka rīkojuma; 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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