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PAVĒLE 
Rīgā 

 

15.11.2018. Nr. 176-P 

 

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 

Par jaunsargu un jaunsargu instruktora 

formas tērpu un to lietošanas kārtību 

 

Pamatojoties uz Militārā dienesta likuma 17.1 panta ceturto daļu, 45. panta pirmo daļu, 

Latvijas Republikas Zemessardzes likuma 37. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2003. gada 

29. aprīļa noteikumiem Nr. 236 „Aizsardzības ministrijas nolikums” 9.4. apakšpunktu, ņemot 

vērā nepieciešamību izstrādāt jaunu normatīvo aktu, kas noteiks jaunsarga, jaunsargu 

instruktora formas tērpu un Jaunsardzes atšķirības zīmes, kā arī to lietošanas kārtību,  

PAVĒLU: 

1. Jaunsardzes un informācijas centram (turpmāk - Centrs) līdz 2019. gada 1. 

jūlijam izstrādāt Aizsardzības ministrijas (turpmāk - AM) noteikumu projektu Militārā 

dienesta likuma 17.1 panta ceturtajā daļā noteiktā deleģējuma izpildei un virzīt to pieņemšanai 

AM noteikumos noteiktajā kārtībā. 

 

2. Līdz AM noteikumu Militārā dienesta likuma 17.1 panta ceturtās daļas 

deleģējuma izpildei pieņemšanai: 

 

2.1. piemērot Centra 2016. gada 18. marta noteikumus Nr. 20-NOT “Noteikumi par 

jaunsargu formas tērpiem, atšķirības zīmēm, zīmotnēm un to nēsāšanas kārtību” ciktāl tie nav 

pretrunā šajā pavēlē noteiktajam;  

 

2.2. jaunsarga formas tērpu ar Jaunsardzes atšķirības zīmēm valkāt tikai bērniem vai 

jauniešiem miera laikā pēc jaunsarga svinīga solījuma došanas un ar jaunsargu vai jaunsarga 

likumisko pārstāvi Militārā dienesta likuma 17.1 panta trešajā daļā noteiktā līguma par dalību 

kustībā “Jaunsardze” slēgšanas; 

 

2.3. jaunsargu instruktoram un Jaunsardzes novada vadītājam, kuram ir darba 

tiesiskās attiecības ar Centru, izņemot 2.4. apakšpunktā noteiktajos gadījumos, valkāt jaunsargu 

instruktora formas tērpu ar Jaunsardzes atšķirības zīmēm šīs pavēles 8. -13. pielikumā 

noteiktajā kārtībā; 

 

2.4. uz Centru pārvietotajam profesionālā dienesta karavīram, kas pilda  jaunsargu 

instruktora vai Jaunsardzes novada vadītāja amata pienākumus un zemessargam, kas pilda 

jaunsargu instruktora vai Jaunsardzes novada vadītāja amata pienākumus, pamatojoties uz 

darba līgumu, kas noslēgts ar Centru, nēsāt Jaunsardzes atšķirības zīmes pie karavīra formas 
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tērpa, ievērojot šīs pavēles 13. pielikumā noteikto kārtību, ciktāl tas nav pretrunā karavīru 

formas tērpa un karavīra atšķirības zīmju nēsāšanas noteikumiem;  

 

2.5. apstiprināt šādus jaunsarga formas tērpa veidus: 

2.5.1. jaunsarga lauka nodarbību vasaras formas tērps (1. pielikums); 

2.5.2. jaunsarga ikdienas vasaras formas tērps (2. pielikums); 

2.5.3. jaunsarga lauka nodarbību vēsa laika formas tērps (3. pielikums); 

2.5.4. jaunsarga ikdienas vēsa laika formas tērps (4. pielikums); 

2.5.5. jaunsarga lietus laika formas tērps (5. pielikums); 

2.5.6. jaunsarga silta laika sporta tērps (6. pielikums); 

2.5.7. jaunsarga vēsa laika sporta tērps (7. pielikums); 

 

2.6. apstiprināt šādus jaunsargu instruktora formas tērpa veidus: 

2.6.1. jaunsargu instruktora vasaras formas tērps (8. pielikums); 

2.6.2. jaunsargu instruktora vēsa laika formas tērps (9. pielikums); 

2.6.3. jaunsargu instruktora lietus laika formas tērps (10. pielikums); 

2.6.4. jaunsargu instruktora silta laika sporta tērps (11. pielikums); 

2.6.5. jaunsargu instruktora vēsā laika sporta tērps (12. pielikums); 

 

2.7. apstiprināt pie jaunsarga un jaunsargu instruktora, kā arī karavīra formas tērpa 

nēsājamās Jaunsardzes atšķirības zīmes un to nēsāšanas kārtību (13. pielikums); 

 

2.8. apstiprināt ārējā izskata prasības jaunsargu instruktoram un Jaunsardzes novada 

vadītājam, kas valkā jaunsargu instruktora formas tērpu (14. pielikums);  

 

2.9. jaunsargu instruktoram vai Jaunsardzes novada vadītājam, kas valkā karavīra 

formas tērpu ar Jaunsardzes atšķirības zīmēm, ievērot karavīriem normatīvajos aktos noteiktās 

karavīra formas tērpa valkāšanas noteikumus; 

 

2.10. Jaunsargu instruktora un jaunsarga formas tērpu un tā sastāvdaļu apmaiņu veikt, 

ja beidzies to lietošanas termiņš, kas noteikts 15. pielikumā.  

 

3. AM Militāri publisko attiecību departamentam sadarbībā ar Centru līdz 2018. 

gada 1.decembrim izstrādāt un uzsākt komunikācijas plānu par jaunsarga formas tērpa, 

jaunsargu instruktora formas tērpu, kā arī Jaunsardzes atšķirības zīmju ieviešanu un valkāšanu. 

Mēneša laikā no AM noteikumu Militārā dienesta likuma 17.1 panta ceturtajā daļā noteiktā 

deleģējuma izpildei pieņemšanas pārskatīt komunikācijas plānu un nepieciešamības gadījumā 

uzsākt precizētā komunikācijas plāna izpildi. 

4. AM Administratīvā un dokumentu pārvaldības departamenta Dokumentu un arhīvu 

pārvaldības nodaļai ar pavēli iepazīstināt Centra direktoru, AM valsts sekretāru, AM valsts 

sekretāra vietniekus, AM Aizsardzības plānošanas un analīzes departamentu, AM Militāri 

publisko attiecību departamenta direktoru, AM Juridiskā departamenta direktori, Nacionālo 

bruņoto spēku komandieri, Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieku un 

Zemessardzes komandieri.  

 

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis 
 

Marina Baltā, 67335270 
marina.balta@mod.gov.lv  
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Pielikums Nr. 1 

Aizsardzības ministrijas 

15.11.2018. 

pavēlei Nr.176-P 

  

Jaunsarga lauka nodarbību vasaras formas tērps 

 

 
 

Jaunsarga lauka nodarbību vasaras formas tērps:  

1. formas tērpa cepure; 

2. formas tērpa jaka; 

3. formas tērpa bikses; 

4. melni formas tērpa šņorzābaki; 

5. jakas labajā pusē uzšuve „Jaunsardze”; 

6. uz jakas labās piedurknes uzšuve „Latvijas karogs”; 

7. uz jakas kreisās piedurknes uzšuve „Jaunsardzes emblēma – vairogs”, 

8. diennakts tumšajā laikā atstarojoša aproce „Jaunsardze” uz labās kājas 

apakšstilba apakšējās daļas; 

9. bikšu josta. 

 

Piezīme: Centrs nenodrošina zeķes un apakšveļu.  

 

 

Ministrs        R. Bergmanis 

 
 

Kārkliņš 28301110 

eriks.karklins@jic.gov.lv 

 

  

https://likumi.lv/doc.php?id=219491#piel1
mailto:eriks.karklins@jic.gov.lv
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Pielikums Nr. 2 

Aizsardzības ministrijas 

15.11.2018. 

pavēlei Nr.176-P 

  

Jaunsarga ikdienas vasaras formas tērps 

 

 
Jaunsarga ikdienas vasaras formas tērps:  

1. formas tērpa cepure; 

2. formas tērpa jaka; 

3. formas tērpa bikses; 

4. melni formas tērpa šņorzābaki; 

5. jakas labajā pusē uzšuve „Jaunsardze”; 

6. uz jakas labās piedurknes uzšuve „Latvijas karogs”; 

7. uz jakas kreisās piedurknes uzšuve „Jaunsardzes emblēma – vairogs”, 

8. diennakts tumšajā laikā atstarojoša aproce „Jaunsardze” uz labās kājas 

apakšstilba apakšējās daļas; 

9. bikšu josta. 

 

Piezīme: Centrs nenodrošina zeķes un apakšveļu. 

 

 

 

Ministrs        R. Bergmanis 

 
 

Kārkliņš 28301110 

eriks.karklins@jic.gov.lv  
 

  

https://likumi.lv/doc.php?id=219491#piel1
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Pielikums Nr. 3 

Aizsardzības ministrijas 

15.11.2018. 

pavēlei Nr.176-P 

  

Jaunsarga lauka nodarbību vēsa laika formas tērps 

 

 
 

Jaunsarga lauka nodarbību vēsa laika formas tērps:  

1. formas tērpa cepure (ziemas); 

2. formas tērpa jaka vēsa laika; 

3. šalle-tunelis; 

4. cimdi; 

5. formas tērpa jaka; 

6. formas tērpa bikses; 

7. melni formas tērpa šņorzābaki; 

8. jakas labajā pusē uzšuve „Jaunsardze”; 

9. uz jakas labās piedurknes uzšuve „Latvijas karogs”; 

10. uz jakas kreisās piedurknes uzšuve „Jaunsardzes emblēma – vairogs”, 

11. diennakts tumšajā laikā atstarojoša aproce „Jaunsardze” uz labās kājas 

apakšstilba apakšējās daļas; 

https://likumi.lv/doc.php?id=219491#piel1
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12. bikšu josta. 

 

Piezīme: Centrs nenodrošina zeķes un apakšveļu. 

 

 

Ministrs       R. Bergmanis 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Kārkliņš 28301110 
eriks.karklins@jic.gov.lv   
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Pielikums Nr. 4 

Aizsardzības ministrijas 

15.11.2018. 

pavēlei Nr.176-P 

 

Jaunsarga ikdienas vēsa laika formas tērps 

 

 
Jaunsarga ikdienas vēsa laika formas tērps:  

1. formas tērpa cepure (ziemas); 

2. formas tērpa jaka vēsa laika; 

3. šalle-tunelis; 

4. cimdi; 

5. formas tērpa jaka; 

6. formas tērpa bikses; 

7. melni formas tērpa šņorzābaki; 

8. jakas labajā pusē uzšuve „Jaunsardze”; 

9. uz jakas labās piedurknes uzšuve „Latvijas karogs”; 

10. uz jakas kreisās piedurknes uzšuve „Jaunsardzes emblēma – vairogs”, 

11. diennakts tumšajā laikā atstarojoša aproce „Jaunsardze” uz labās kājas 

apakšstilba apakšējās daļas; 

12. bikšu josta. 

 

Piezīme: Centrs nenodrošina zeķes un apakšveļu. 

 

 

Ministrs       R. Bergmanis 

 
 

Kārkliņš 28301110 

eriks.karklins@jic.gov.lv 

  

https://likumi.lv/doc.php?id=219491#piel1
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Pielikums Nr. 5 

Aizsardzības ministrijas 

15.11.2018. 

pavēlei Nr.176-P 

 

Jaunsarga lietus laika formas tērps 

 
 

Jaunsarga lietus laika formas tērps:  

1. formas tērpa cepure; 

2. formas tērpa jaka lietus laika; 

3. šalle-tunelis; 

4. cimdi; 

5. formas tērpa jaka; 

6. formas tērpa bikses; 

7. melni formas tērpa šņorzābaki; 

8. jakas labajā pusē uzšuve „Jaunsardze”; 

9. uz jakas labās piedurknes uzšuve „Latvijas karogs”; 

10. uz jakas kreisās piedurknes uzšuve „Jaunsardzes emblēma – vairogs”; 

11. diennakts tumšajā laikā atstarojoša aproce „Jaunsardze” uz labās kājas 

apakšstilba apakšējās daļas; 

12. bikšu josta. 

 

Piezīme: Centrs nenodrošina zeķes un apakšveļu. 

 

 

 

Ministrs        R. Bergmanis 

 
Kārkliņš 28301110 

eriks.karklins@jic.gov.lv 

  

https://likumi.lv/doc.php?id=219491#piel1
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Pielikums Nr. 6 

Aizsardzības ministrijas 

15.11.2018. 

pavēlei Nr.176-P 

 

Jaunsarga silta laika sporta tērps 
 

Variants Nr. 1 

 

Sievietēm 

 
 

Vīriešiem 

  

https://likumi.lv/doc.php?id=219491#piel1
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Variants Nr. 2 

 

 
 

Variants Nr. 3 

 

 
 

 
Piezīme:  Centrs nenodrošina sporta apavus, zeķes un apakšveļu.  

 

 

 

Ministrs         R. Bergmanis 

 
 

Kārkliņš 28301110 

eriks.karklins@jic.gov.lv 
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Pielikums Nr. 7 

Aizsardzības ministrijas 

15.11.2018. 

pavēlei Nr.176-P 

  

Jaunsarga vēsa laika sporta tērps 

 
Variants Nr. 1 

 

 
  

https://likumi.lv/doc.php?id=219491#piel1
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Variants Nr. 2 

 

 
 

 
Piezīme: Centrs nenodrošina sporta apavus, zeķes un apakšveļu.  

 

 

Ministrs         R. Bergmanis 

 
 

Kārkliņš 28301110 

eriks.karklins@jic.gov.lv  
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Pielikums Nr. 8 

Aizsardzības ministrijas 

15.11.2018. 

pavēlei Nr.176-P 

 

Jaunsargu instruktora vasaras formas tērps 
 

 

Jaunsargu instruktora vasaras formas tērps:  

1. formas tērpa cepure; 

2. formas tērpa jaka; 

3. formas tērpa bikses; 

4. melni formas tērpa šņorzābaki; 

5. jakas kreisajā pusē uzšuve „Uzvārds”; 

6. jakas labajā pusē uzšuve „Instruktors”; 

7. uz jakas labās piedurknes uzšuve „Latvijas karogs”; 

8. uz jakas kreisās piedurknes uzšuve „Jaunsardzes emblēma – vairogs”, 

9. diennakts tumšajā laikā atstarojoša aproce „Jaunsardze” uz labās kājas 

apakšstilba apakšējās daļas; 

10. bikšu josta. 

 

Piezīme: Centrs nenodrošina zeķes un apakšveļu.  

 

Ministrs        R. Bergmanis 

 
Kārkliņš 28301110 
eriks.karklins@jic.gov.lv 

  

https://likumi.lv/doc.php?id=219491#piel1
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Pielikums Nr. 9 

Aizsardzības ministrijas 

15.11.2018. 

pavēlei Nr.176-P 
 

Jaunsargu instruktora  vēsa laika formas tērps 
 

 

Jaunsargu instruktora vēsa laika formas tērps:  

1. formas tērpa cepure (ziemas); 

2. formas tērpa jaka vēsa laika; 

3. šalle-tunelis; 

4. cimdi; 

5. formas tērpa jaka; 

6. formas tērpa bikses; 

7. melni formas tērpa šņorzābaki; 

8. jakas kreisajā pusē uzšuve „Uzvārds”; 

9. jakas labajā pusē uzšuve „Instruktors”; 

10. uz jakas labās piedurknes uzšuve „Latvijas karogs”; 

11. uz jakas kreisās piedurknes uzšuve „Jaunsardzes emblēma – vairogs”, 

12. diennakts tumšajā laikā atstarojoša aproce „Jaunsardze” uz labās kājas 

apakšstilba apakšējās daļas; 

13. bikšu josta. 

 

Piezīme: Centrs nenodrošina zeķes un apakšveļu. 

 

Ministrs         R. Bergmanis 

 
Kārkliņš 28301110 

eriks.karklins@jic.gov.lv 

  

https://likumi.lv/doc.php?id=219491#piel1
mailto:eriks.karklins@jic.gov.lv
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Pielikums Nr. 10 

Aizsardzības ministrijas 

15.11.2018. 

pavēlei Nr.176-P 

 
 

Jaunsargu instruktora lietus laika formas tērps 
 

 

 
  

Jaunsargu instruktora lietus laika formas tērpa sastāvdaļas:  

1. formas tērpa cepure; 

2. formas tērpa jaka lietus laika; 

3. šalle-tunelis; 

4. cimdi; 

5. formas tērpa jaka; 

6. formas tērpa bikses; 

7. brūni formas tērpa šņorzābaki; 

8. jakas kreisajā pusē uzšuve „Uzvārds”; 

9. jakas labajā pusē uzšuve „Instruktors”; 

10. uz jakas labās piedurknes uzšuve „Latvijas karogs”; 

11. uz jakas kreisās piedurknes uzšuve „Jaunsardzes emblēma – vairogs”, 

12. diennakts tumšajā laikā atstarojoša aproce „Jaunsardze” uz labās kājas 

apakšstilba apakšējās daļas; 

13. bikšu josta. 

 

Piezīme: 

Centrs nenodrošina zeķes un apakšveļu. 

Ministrs         R. Bergmanis 

 
Kārkliņš 28301110 

eriks.karklins@jic.gov.lv 

  

https://likumi.lv/doc.php?id=219491#piel1
mailto:eriks.karklins@jic.gov.lv


DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 
16 - 29 

Pielikums Nr. 11 

Aizsardzības ministrijas 

15.11.2018. 

pavēlei Nr.176-P 

  

Jaunsargu instruktora silta laika sporta tērps 

 

 
 
Piezīme: Centrs nenodrošina sporta apavus, zeķes un apakšveļu. 

 

 

Ministrs        R. Bergmanis 

 
 

 
Kārkliņš 28301110 

eriks.karklins@jic.gov.lv 

  

https://likumi.lv/doc.php?id=219491#piel1
mailto:eriks.karklins@jic.gov.lv
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Pielikums Nr. 12 

Aizsardzības ministrijas 

15.11.2018. 

pavēlei Nr.176-P 

 

Jaunsargu instruktora vēsa laika sporta tērps 

 
Variants Nr. 1 

 

 

 

 

 

 
 

Variants Nr. 2 

https://likumi.lv/doc.php?id=219491#piel1
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Piezīme: Centrs nenodrošina sporta apavus, zeķes un apakšveļu.  

 

 

Ministrs         R. Bergmanis 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Kārkliņš 28301110 

eriks.karklins@jic.gov.lv 
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Pielikums Nr. 13 

Aizsardzības ministrijas 

15.11.2018. 

pavēlei Nr.176-P 

 

Pie formas tērpa nēsājamās Jaunsardzes atšķirības zīmes un to nēsāšanas kārtība 

1. Uzšuve „Jaunsardzes emblēma ‒ vairogs” 

 

1.1. Uzšuve „Jaunsardzes emblēma ‒ vairogs” instruktora formas tērpam 

 

 
 

Uzšuvi „Jaunsardzes emblēma ‒ vairogs” lieto Jaunsardzes nodaļas vadītājs un 

instruktors uz instruktora formas tērpa jakas kreisās piedurknes augšdelma kabatas. 

 

 

1.2. Uzšuve „Jaunsardzes emblēma – vairogs ” jaunsarga formas tērpam 

 

 
Uzšuvi „Jaunsardzes emblēma ‒ vairogs” lieto jaunsargs uz jaunsarga formas tērpa 

jakas kreisās piedurknes augšdelma kabatas. 

 

2.  Uzšuve „Latvijas karogs” 

https://likumi.lv/doc.php?id=219491#piel1
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Uzšuvi „Latvijas karogs” uz formas tērpa jakas labās piedurknes augšdelma kabatas 

aizdares lieto nodaļas vadītājs, instruktors un jaunsargs. 

 

 

3. Uzšuve „Instruktors” 

 

 
 

Uzšuvi „Instruktors” uz formas tērpa jakas labās krūšu kabatas lieto instruktors, kurš 

nav karavīrs. 

 

4. Uzšuve „Novada nodaļa” 

 

Uzšuvi „Novada nodaļa” ar attiecīgu novada numuru uz formas tērpa labās piedurknes 

augšdelma kabatas lieto Jaunsardzes nodaļas vadītājs, instruktors, karavīrs un jaunsargs. 

 

4.1. Uzšuve „1. novada nodaļa” 

 
 

 

4.2. Uzšuve „2. novada nodaļa”  
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4.3. Uzšuve „3. novada nodaļa”  

 

 
 

4.4. Uzšuve „4. novada nodaļa”  

 
 

4.5. Uzšuve „5.  novada nodaļa” 
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5. Uzšuve „Fiziskā sagatavotība” par sasniegumiem fiziskās sagatavotības testos 

 

 

 
 

 

 
 

 

Uzšuvi „Fiziskā sagatavotība” lieto uz jaunsarga formastērpa virs labās krūšu kabatas.  

 

6. Uzšuve „Jaunsardze” 

 

 
 

Uzšuvi „Jaunsardze” lieto uz jaunsarga formas tērpa jakas virs kreisās krūšu kabatas. 

7. Uzšuve „Jaunsarga līmenis” 
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Uzšuvi „Jaunsarga līmenis” lieto uz jaunsarga formas tērpa jakas virs labās krūšu 

kabatas. 

 

8. Atstarojošais elements „Jaunsardze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atstarojošo elementu „Jaunsardze” nodaļas vadītājs, instruktors, karavīrs un jaunsargs 

lieto uz formas tērpa bikšu labās staras potītes līmenī. 

 

 

Ministrs         R. Bergmanis 

 
Kārkliņš 28301110 

eriks.karklins@jic.gov.lv  
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Pielikums Nr. 14 

Aizsardzības ministrijas 

15.11.2018. 

pavēlei Nr.176-P 

  

 

 

Ārējā izskata prasības jaunsargu instruktoram un Jaunsardzes novada vadītājam, kas 

valkā jaunsargu instruktora formas tērpu 

 

 1. Galvassega 

Galvassega, kas ir formas tērpa sastāvdaļa lietojama vienmēr, izņemot šādus gadījumus: 

 1.1. privātos un dienesta transportlīdzekļos; 

 1.2. telpās, izņemot, ja Centra direktors, novada nodaļas vadītājs vai instruktors nav 

devis citu norādījumu. 

  

2. Ārējais izskats 
 Atļauti dažādi matu griezumi, ja tie nerada nekārtības iespaidu. Ja lieto matu krāsas, 

izmanto tādas, lai pēc krāsošanas mati būtu neuzkrītošā, dabiskā krāsā. 

 2.1. Vīriešiem mati ir īsi. Matu garums ir tāds, lai neradītu nekārtības iespaidu. 

Priekšpusē mati nedrīkst būt garāki kā līdz uzacīm, sānos – pāri ausīm, aizmugurē – nedrīkst 

būt garāki kā līdz apkaklei. Vaigu bārdas garums – līdz ārējās auss ejai. 

 Seja ir gludi skūta. Ja ir ūsas, tās ir koptas un nedrīkst pārsegt augšlūpu. Ūsu 

konfigurācija – no viduslīnijai līdz lūpu kaktiņiem. 

 Ja ir bārda, tai jābūt labi koptai un pēc iespējas īsai, lai netraucētu lietot individuālos 

aizsardzības līdzekļus. 

 2.2. Sievietēm mati ir eleganti sakārtoti. Matu garums ir tāds, lai neradītu nekārtības 

iespaidu. Priekšpusē mati nedrīkst būt garāki kā līdz 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. 

Aksesuārus matu saturēšanai (matadatas, matu sprādzes un saspraudes) ir atļauts lietot, ja to 

krāsa ir pieskaņota matu krāsai. 

 Aizliegta kreļļu un ķēdīšu (roku un kāju) valkāšana pie formas tērpa. Sievietes, valkājot 

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. 

 

3. Juvelierizstrādājumu un briļļu valkāšana 

 Juvelierizstrādājumu un briļļu valkāšana ir atļauta. 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. Aizliegts formas 

tērpa ārpusē piestiprināt juvelierizstrādājumus, pulksteņķēdes, pildspalvas un zīmuļus. 

Kulonus, talismanus, amuletus, kā arī reliģiska rakstura juvelierizstrādājumus atļauts nēsāt pie 

formas tērpa tā, lai tie nebūtu redzami un netraucētu ekipējuma izmantošanai. 

 Vīriešiem un sievietēm ar formas tērpu aizliegts nēsāt auskarus. 

 Juvelierizstrādājumu, gredzenu un citu priekšmetu valkāšana citās redzamās ķermeņa 

vietās (degunā, uzacīs, lūpās u.tml.) ir aizliegta. 

 Atļauts nēsāt optiskās brilles, to forma un ietvars ir gaumīgs. 

 

4. Personisko somu un lietussargu lietošana 

https://likumi.lv/doc.php?id=219491#piel1
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 Atļauts nest somas, kas atbilst formas tērpam – tumšas krāsas auduma rokas somu vai 

militāru mugursomu.  

 Pie formas tērpa lietussargu nelieto. 

 

 

 

Ministrs        R. Bergmanis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kārkliņš 28301110 

eriks.karklins@jic.gov.lv 
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Pielikums Nr. 15 

Aizsardzības ministrijas 

15.11.2018. 

pavēlei Nr.176-P 

 

Jaunsarga un jaunsargu instruktora formas tērpa un to sastāvdaļu lietošanas termiņi 

 

1. Jaunsarga formas tērpa un to sastāvdaļu lietošanas termiņi 

Priekšmeta nosaukums Daudzums Lietošanas 

termiņš ne 

mazāk kā 

(gados) 

Piezīmes 

1.  Formas tērpa 

cepure 

1 9   Tiks izsniegtas 

pakāpeniski saskaņā 

ar Centra iepirkumu 

plānu. 

2.  Formas tērpa 

jaka (woodland) 

1 9  

3.  Formas tērpa 

bikses 

(woodland) 

1 9   

4.  Formas tērpa 

jaka (LATPAT) 

1 9  

5.  Formas tērpa 

bikses 

(LATPAT) 

1 9  

6.  Vēsa laika cimdi 1 9   Tiks izsniegti 

pakāpeniski saskaņā 

ar Centra iepirkumu 

plānu. 

7.  Vēsa laika 

cepure 

1 9 Tiks izsniegtas 

pakāpeniski saskaņā 

ar Centra iepirkumu 

plānu. 

8.  Formastērpa 

jaka vēsa laika 

1 9 Tiks izsniegtas 

pakāpeniski saskaņā 

ar Centra iepirkumu 

plānu. 

9.  Formastērpa 

jaka lietus laika 

1 9 Tiks izsniegtas 

pakāpeniski saskaņā 

ar Centra iepirkumu 

plānu. 

10.  Formas tērpa 

šņorzābaki 

1 9  Tiks izsniegti 

pakāpeniski saskaņā 

ar Centra iepirkumu 

plānu. 

11.  T-krekls 2 4  

12.  Uzšuve 3 12  
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2. Jaunsargu instruktora formas tērpa un to sastāvdaļu lietošanas termiņi 

 

Priekšmeta nosaukums Daudzums Lietošanas 

termiņš ne mazāk 

kā (gados) 

Piezīmes 

1.  Formas tērpa 

cepure 

1 3   Tiks izsniegtas 

pakāpeniski 

saskaņā ar Centra 

iepirkumu plānu. 

2.  Formas tērpa 

jaka 

(woodland) 

1 4  

3.  Formas tērpa 

bikses 

(woodland) 

1 4   

4.  Formas tērpa 

jaka 

(LATPAT) 

1 4  

5.  Formas tērpa 

bikses 

(LATPAT) 

1 4  

6.  Vēsa laika 

cimdi 

1 3   Tiks izsniegti 

pakāpeniski 

saskaņā ar Centra 

iepirkumu plānu. 

7.  Vēsa laika 

cepure 

1 3 Tiks izsniegtas 

pakāpeniski 

„Latvijas 

karogs” 

13.  Uzšuve 

„Jaunsardzes 

emblēma – 

vairogs” 

3 12  

14.  Uzšuve 

„Jaunsardze” 

3 12  

16.  Aproce- 

atstarotājs 

1 9  

17.  Šalle-tunelis 1 9  

18.  Bikšu josta 1 12  

19.  Silta laika sporta 

tērps 

1 9 Netiek izsniegts 

katram jaunsargam. 

Tiek izsniegts uz 

Jaunsardzes sporta 

pasākumiem. 

20.  Vēsa laika 

sporta tērps 

1 9 Netiek izsniegts 

katram jaunsargam. 

Tiek izsniegts uz 

Jaunsardzes sporta 

pasākumiem. 
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saskaņā ar Centra 

iepirkumu plānu. 

8.  Formastērpa 

jaka vēsa laika 

1 4 Tiks izsniegtas 

pakāpeniski 

saskaņā ar Centra 

iepirkumu plānu. 

9.  Formastērpa 

jaka lietus laika 

1 4 Tiks izsniegtas 

pakāpeniski 

saskaņā ar Centra 

iepirkumu plānu. 

10.  Formas tērpa 

šņorzābaki 

1 3  Tiks izsniegti 

pakāpeniski 

saskaņā ar Centra 

iepirkumu plānu. 

11.  T-krekls 2 2  

12.  Uzšuve 

„Latvijas 

karogs” 

3 6  

13.  Uzšuve 

„Jaunsardzes 

emblēma – 

vairogs” 

3 6  

14.  Uzšuve 

„Jaunsardze” 

3 6  

15.  Uzšuve 

„Instruktors” 

2 6  

16.  Aproce- 

atstarotājs 

1 6  

17.  Šalle-tunelis 1 3  

18.  Bikšu josta 1 4  

19.  Silta laika 

sporta tērps 

1 9  

20.  Vēsa laika 

sporta tērps 

1 9  

 

 
 

Ministrs         R. Bergmanis 
 
 

Kārkliņš 28301110 

eriks.karklins@jic.gov.lv 

 

 
 


