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Noteikumi par jaunsarga un Jaunsardzes centra darbinieka formas tērpu, 

Jaunsardzes atšķirības zīmēm un to lietošanas kārtību 

 

Izdoti saskaņā ar Valsts aizsardzības 

mācības un Jaunsardzes likuma 

18.panta pirmo daļu  

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Noteikumi nosaka jaunsarga un Jaunsardzes centra darbinieka (turpmāk 

– darbinieka) formas tērpu, Jaunsardzes atšķirības zīmes un to lietošanas kārtību. 

 

2. Tiesības valkāt jaunsarga formas tērpu un lietot Jaunsardzes atšķirības 

zīmes ir tikai miera laikā bērnam vai jaunietim pēc līguma noslēgšanas par dalību 

Jaunsardzē un izglītojamajam valsts aizsardzības mācības nometnē. 

 

3. Izglītojamais saņem jaunsarga formas tērpu valsts aizsardzības mācības 

nometnē un to nodod valsts aizsardzības mācības nometnes noslēgumā vai 

pārtraucot dalību nometnē, saskaņā ar Jaunsardzes centra direktora noteikto 

kārtību par inventāra izsniegšanas un jaunsarga formas tērpa lietošanas kārtību 

valsts aizsardzības mācības nometnē. 

 

4. Tiesības valkāt darbinieka formas tērpu un lietot Jaunsardzes atšķirības 

zīmes ir novada nodaļas vadītājam, vecākajam ekspertam militārās izglītības 

jautājumos un jaunsargu instruktoram. 

 

5. Valkājot jaunsarga vai darbinieka formas tērpu, ievēro ārējā izskata 

prasības, kas noteiktas šo noteikumu IV nodaļā. 

6. Jaunsargs, pārtraucot dalību Jaunsardzē, vai darbinieks, pārtraucot darba 

tiesiskās attiecības ar Jaunsardzes centru, formas tērpu un atšķirības zīmes nodod 

Jaunsardzes centra direktora noteiktajā kārtībā. 
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7. Aizliegts jaunsarga un darbinieka formas tērpu un tā sastāvdaļas valkāt, 

kā arī lietot Jaunsardzes atšķirības zīmes atsevišķi, kombinēt ar citiem apģērba 

elementiem un patvaļīgi pārveidot. 

 

8. Jaunsarga un darbinieka formas tērpu, tā sastāvdaļas, kā arī atšķirības 

zīmes aizliegts nodot citām personām.  

 

9. Par šajos noteikumos noteiktā formas tērpa un tā sastāvdaļu valkāšanas, 

kā arī Jaunsardzes atšķirības zīmju lietošanas kārtības pārkāpšanu, Jaunsardzes 

centra direktors soda darbinieku disciplināri, bet jaunsarga atbildību nosaka 

atbilstoši Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likumā noteiktajam un 

noslēgtajam līgumam par dalību Jaunsardzē. 

 

10. Jaunsarga un darbinieka formas tērpu un tā sastāvdaļu apmaiņu, ja 

beidzies to lietošanas termiņš, veic saskaņā ar Jaunsardzes centra direktora 

noteikto kārtību par jaunsargam, Jaunsardzes centra darbiniekam un uz 

Jaunsardzes centru pārvietotajam karavīram izsniedzamo inventāru un tā aprites 

kārtību. 

 

II. Formas tērpu veidi un to lietošanas kārtība 

 

11. Jaunsarga formastērpu iedala šādos veidos: 

11.1.  vasaras formas tērps (1. pielikums); 

11.2.  vēsa laika formas tērps (2. pielikums); 

11.3.  silta laika sporta tērps (3. pielikums); 

11.4.  vēsa laika sporta tērps (4. pielikums). 

 

12. Darbinieka formastērpu iedala šādos veidos: 

12.1.  vasaras formas tērps (5. pielikums); 

12.2.  vēsa laika formas tērps (6. pielikums); 

12.3.  silta laika sporta tērps (7. pielikums); 

12.4.  vēsā laika sporta tērps (8. pielikums). 

 

13. Jaunsarga formastērpu valkā: 

13.1. piedaloties Jaunsardzes centra rīkotajās nodarbībās un pasākumos; 

13.2. saskaņā ar Jaunsardzes centra direktora vai novada nodaļas vadītāja 

rīkojumu, pārstāvot Jaunsardzi; 

13.3. piedaloties valsts aizsardzības mācības nometnē. 

 

14. Darbinieka formastērpus valkā: 

14.1. īstenojot jaunsargu interešu izglītības programmu; 
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14.2. īstenojot valsts aizsardzības mācību; 

14.3. saskaņā ar Jaunsardzes centra direktora vai novada nodaļas vadītāja 

rīkojumu, pārstāvot Jaunsardzi; 

14.4. piedaloties Jaunsardzes centra rīkotajās nodarbībās un pasākumos. 

 

15. Kalendāra laiku, kad pāriet uz vasaras vai vēsa laika formas tērpu, 

nosaka Jaunsardzes centra direktors.  

 

16. Lietus laikā jaunsarga formastērpu un darbinieka formastērpu atļauts 

papildināt ar lietus laika jaku un biksēm vai tikai lietus jaku.  

 

17. Uz Jaunsardzes centru pārvietots profesionālā dienesta karavīrs, 

zemessargs vai profesionālā dienesta karavīrs, kurš pilda pienākumus uz darba 

līguma pamata, lieto Jaunsardzes centra atšķirības zīmes pie karavīra formas 

tērpa, ievērojot šajos noteikumos noteikto kārtību, ciktāl tas nav pretrunā ar 

noteikumiem par karavīra formas tērpiem un atšķirības zīmēm un to lietošanas 

kārtību.  

 

18. No darba vai mācību satura apguves pienākumu pildīšanas brīvajā laikā 

atļauts lietot civilapģērbu. Jaunsardzes centra struktūrvienības vadītājs atļauj 

darbiniekam lietot civilapģērbu darba pienākumu pildīšanas laikā, ja to prasa 

darba uzdevumi, kā arī grūtniecēm. 

 

19. Darbiniekam vai jaunsargam, atrodoties ārvalstīs, aizliegts lietot formas 

tērpu, izņemot gadījumu, ja viņš ārvalstīs pilda tādus uzdevumus, kuros ir 

paredzēta formas tērpa lietošana. 

 

20. Darbinieks, kurš norīkots darba pienākumu veikšanai vai kvalifikācijas 

iegūšanai uz citu iestādi, lieto darbinieka formas tērpu un atšķirības zīmes. 

 

III. Atšķirības zīmes, formas tērpa papildelementi un to lietošanas kārtība  

 

21. Pie jaunsargu un darbinieku formas tērpa lieto šādas atšķirības zīmes 

(9.pielikums): 

21.1. uzšuve „Jaunsardzes emblēma ‒ vairogs”; 

21.2. uzšuve „Latvijas karodziņš”; 

21.3. uzšuve „V.Uzvārds”; 

21.4. uzšuve „Instruktors”; 

21.5. uzšuve „Novada nodaļa”; 

21.6. uzšuve „Fiziskā sagatavotība”; 

21.7. uzšuve „Jaunsardze”; 

21.8. uzšuve „Jaunsarga līmenis”; 
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21.9. uzšuve „Jaunsargu pašpārvalde”; 

21.10. uzšuve „Komunikators”. 

 

22. Uzšuvi „Jaunsardzes emblēma ‒ vairogs” darbinieks un jaunsargs lieto 

uz formas tērpa jakas kreisās piedurknes augšdelma kabatas. 

 

23. Uzšuvi „Latvijas karodziņš” darbinieks un jaunsargs lieto uz formas 

tērpa jakas labās piedurknes augšdelma kabatas aizdares . 

 

24. Uzšuvi „V.Uzvārds” darbinieks lieto virs formas tērpa jakas kreisās 

krūšu kabatas. 

 

25. Uzšuvi „Instruktors” jaunsargu instruktors lieto virs formas tērpa jakas 

labās krūšu kabatas . 

 

26. Uzšuvi „Novada nodaļa” darbinieks un jaunsargs lieto ar attiecīgu 

novada numuru uz formas tērpa labās piedurknes augšdelma kabatas. 

 

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

krūšu kabatas.  

 

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

krūšu kabatas. 

 

29. Uzšuvi „Jaunsarga līmenis” lieto uz jaunsarga formas tērpa jakas virs 

labās krūšu kabatas. 

 

30. Uzšuvi „Jaunsargu pašpārvalde” lieto uz jaunsarga formas tērpa jakas 

kreisās piedurknes augšdelma kabatas jaunsargs, kurš ievēlēts jaunsargu 

pašpārvaldē. 

 

31. Uzšuvi „Komunikators” lieto uz jaunsarga formas tērpa jakas kreisās 

piedurknes augšdelma kabatas jaunsargs, kuru jaunsargu instruktors nozīmējis par 

vienības komunikatoru.  

 

32. Formas tērpa papildelementu – atstarotāju „Jaunsardze” (10.pielikums) 

lieto uz formas tērpa bikšu labās staras potītes līmenī. 

 

IV. Ārējā izskata prasības valkājot jaunsarga vai darbinieka formas tērpu 

 

33. Galvassegu, kas ir formas tērpa sastāvdaļa, lieto vienmēr, izņemot 

šādus gadījumus: 
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33.1. privātos un dienesta transportlīdzekļos; 

33.2. telpās, izņemot, ja Jaunsardzes centra direktors, novada nodaļas 

vadītājs vai pasākuma vadītājs nav devis citu norādījumu. 

  

34.  Matu griezumi atļauti dažādi, ja tie nerada nekārtības iespaidu: 

34.1. ja lieto matu krāsas, atļauts izmantot tādas, lai pēc krāsošanas mati 

būtu neuzkrītošā, dabiskā krāsā. 

34.2. vīriešiem mati ir īsi, to garums ir tāds, lai neradītu nekārtības iespaidu. 

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

ausīm, aizmugurē – nedrīkst būt garāki kā līdz apkaklei. Vaigu bārdas garums – 

līdz ārējās auss ejai. 

34.3. sievietēm mati ir 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. 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. 

 

35. Kreļļu un ķēdīšu (roku un kāju) valkāšana pie formas tērpa ir aizliegta.  

 

36. Sievietēm, lietojot formas tērpu, atļauts lietot kosmētiku, uzliekot to 

gaumīgi un atturīgi. Pārspīlēta un pārlieku uzkrītoša kosmētikas lietošana nav 

atļauta. Lūpu krāsu un nagu laku sievietēm atļauts lietot, ja vien krāsa ir atturīga 

un vienveidīga. 

 

37. Vīriešiem 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. 

 

38. Juvelierizstrādājumu un briļļu valkāšana ir atļauta:  

38.1. 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.  

38.2.kulonus, talismanus, amuletus, kā arī reliģiska rakstura 

juvelierizstrādājumus atļauts nēsāt pie formas tērpa tā, lai tie nebūtu redzami un 

netraucētu ekipējuma izmantošanai. 

38.3. atļauts nēsāt optiskās brilles, to forma un ietvars ir gaumīgs. 

 

39. Vīriešiem un sievietēm ar formas tērpu aizliegts nēsāt auskarus. 
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40. Juvelierizstrādājumus, gredzenus un citus priekšmetus citās redzamās 

ķermeņa vietās (degunā, uzacīs, lūpās u.tml.) valkāt aizliegts. 

 

41. Atļauts nest somas, kas atbilst formas tērpam – tumšas krāsas rokas 

somu vai militāru mugursomu. 

  

42. Pie formas tērpa lietussargu nelieto. 

 

V. Noslēguma jautājums 

 

43. Līdz 2023.gada 31.augustam mācību gadam lauka nodarbībās un 

pasākumos atļauts jaunsarga ikdienas vasaras formas tērpu un jaunsarga ikdienas 

vēsa laika formas tērpu komplektēt ar formastērpa jaku, formastērpa biksēm un 

formastērpa vēsā laika jaku Woodland rakstā, ievērojot šo noteikumu 1., 2., un 

3.pielikumā noteiktās komplektējošās sastāvdaļas, atšķirības zīmes un 

papildelementus. 

 

 

Direktora p.i. Juris Juškāns 

Ēriks Kārkliņš, 67335386 

Eriks.Karklins@jc.gov.lv 
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1.pielikums 
Jaunsardzes centra 30.09.2021 

noteikumiem Nr. 8-NOT  

 

Jaunsarga vasaras formas tērps 
 

 
  

Jaunsarga ikdienas vasaras formas tērpu veido šādas komplektējošās sastāvdaļas, 

atšķirības zīmes un papildelementi: 

1. Jaka, GORETEX, smilšu krāsas*; 

2. Bikses, GORETEX, smilšu krāsas*; 

3. Cepure, beisbola, ar emblēmu Jaunsardze, melna; 

4. Jaka, formas tērpa, maskēšanās raksts LATPAT; 

5. Bikses, formas tērpa, maskēšanās raksts LATPAT; 

6. Zābaki, vasaras, šņoru, melni; 

7. Krekls, T-veida, zaļš; 

8. Josta, bikšu, brūna; 

9. Atstarotājs, Jaunsardze; 

10. Uzšuve, Jaunsardze, emblēma; 

11. Uzšuve, Latvijas karogs; 

12. Uzšuve, novada, emblēma; 

13. Uzšuve, uzvārds; 

14. Uzšuve, Jaunsardze; 

15. Uzšuve, Jaunsarga līmenis vai Fiziskā sagatavotība. 
 

* - Lietus laikā, pēc nepieciešamības. 

 

Direktora p.i. Juris Juškāns 
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2.pielikums 

Jaunsardzes centra 30.09.2021 

noteikumiem Nr. 8-NOT 

 

Jaunsarga vēsa laika formas tērps 
 

 
 

 Jaunsarga ikdienas vēsa laika formas tērpu veido šādas komplektējošās 

sastāvdaļas, atšķirības zīmes un papildelementi: 

1. Jaka, GORETEX, smilšu krāsas*; 

2. Bikses, GORETEX, smilšu krāsas*; 

3. Jaka, WINDSTOPPER, smilšu krāsas; 

4. Cepure, flīsa, ar emblēmu Jaunsardze, melna; 

5. Jaka, formas tērpa, maskēšanās raksts LATPAT; 

6. Bikses, formas tērpa, maskēšanās raksts LATPAT; 

7. Zābaki, vasaras, šņoru, melni; 

8. Krekls, T-veida, zaļš; 

9. Josta, bikšu, brūna; 

10. Šalle, tuneļa; 

11. Cimdi, flīsa, melni; 

12. Atstarotājs, Jaunsardze; 

13. Uzšuve, Jaunsardze, emblēma; 

14. Uzšuve, Latvijas karogs; 

15. Uzšuve, novada, emblēma; 

16. Uzšuve, Jaunsardze; 

17. Uzšuve, Jaunsarga līmenis vai Fiziskā sagatavotība 

 
* - Lietus laikā, pēc nepieciešamības. 

 

Direktora p.i. Juris Juškāns 
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3.pielikums 

Jaunsardzes centra 30.09.2021 

noteikumiem Nr. 8-NOT 

 

 

Jaunsarga silta laika sporta tērps 
 

Variants Nr. 1 

Sievietēm 

 
 

Vīriešiem 
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Variants Nr. 2 

 

 
 

 Jaunsarga silta laika sporta tērpu veido šādas komplektējošās sastāvdaļas 

un papildelementi: 

 Variants Nr.1 

1. Cepure, beisbola, ar emblēmu Jaunsardze, melna; 

2. Tērps, sporta, silta laika, īsais. 

 

 

 Variants Nr.2 

1. Cepure, beisbola, ar emblēmu Jaunsardze, melna; 

2. Krekls, T-veida, zaļš; 

3. Josta, bikšu, brūna; 

4. Zābaki, vasaras, šņoru, melni; 

5. Bikses, formas tērpa, maskēšanās raksts LATPAT; 

6. Atstarotājs, Jaunsardze; 

7. Lietus laika jaka*; 

8. Lietus laika bikses*. 

 
* - Lietus laikā, pēc nepieciešamības. 

 

  

Direktora p.i. Juris Juškāns 

Ēriks Kārkliņš, 67335386 

Eriks.Karklins@jc.gov.lv
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4.pielikums 

Jaunsardzes centra 30.09.2021 

noteikumiem Nr. 8-NOT   

 

 

Jaunsarga vēsa laika sporta tērps 

 

Variants Nr. 1 
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Variants Nr. 2 

 

 
 

 Jaunsarga vēsa laika sporta tērpu veido šādas komplektējošās sastāvdaļas: 

 Variants Nr.1 

1. Tērps, sporta, silta laika, garais; 

2. Cepure, beisbola, ar emblēmu Jaunsardze, melna; 

3. Cepure, flīsa, ar emblēmu Jaunsardze, melna; 

4. Lietus laika jaka*; 

5. Lietus laika bikses*. 

 
* - Lietus laikā, pēc nepieciešamības. 

 

 Variants Nr.2 

1. Tērps, sporta, silta laika, garais; 

2. Cepure, flīsa, ar emblēmu Jaunsardze, melna; 

3. Jaka, sporta, vēsa laika, sarkana; 

4. Lietus laika jaka*; 

5. Lietus laika bikses*. 

 
* - Lietus laikā, pēc nepieciešamības. 

 

Direktora p.i. Juris Juškāns 

Ēriks Kārkliņš, 67335386 

Eriks.Karklins@jc.gov.lv
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5.pielikums 

Jaunsardzes centra 30.09.2021 

noteikumiem Nr. 8-NOT   

 

Jaunsardzes centra darbinieka vasaras formas tērps 

  

 
 

 Jaunsardzes centra darbinieka vasaras formas tērpu veido šādas 

komplektējošās sastāvdaļas, atšķirības zīmes un papildelementi: 

1. Jaka, GORETEX, zaļa*; 

2. Bikses, GORETEX, zaļas*; 

3. Cepure, beisbola, ar emblēmu Jaunsardze, smilšu; 

4. Jaka, formas tērpa, maskēšanās raksts LATPAT; 

5. Bikses, formas tērpa, maskēšanās raksts LATPAT; 

6. Zābaki, vasaras, šņoru, melni; 

7. Krekls, T-veida, zaļš; 

8. Josta, bikšu, brūna; 

9. Atstarotājs, Jaunsardze; 

10. Uzšuve, Jaunsardze, emblēma; 

11. Uzšuve, Latvijas karogs; 

12. Uzšuve, novada, emblēma; 

13. Uzšuve, uzvārds; 

14. Uzšuve, jaunsargu instruktors. 

 
* - Lietus laikā, pēc nepieciešamības. 
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6.pielikums 

Jaunsardzes centra 30.09.2021 

noteikumiem Nr. 8-NOT   

 

 

Jaunsardzes centra darbinieka vēsa laika formas tērps  

 

 
 

 

 Jaunsardzes centra darbinieka vēsa laika formas tērpu veido šādas 

komplektējošās sastāvdaļas, atšķirības zīmes un papildelementi: 
 

1. Jaka, GORETEX, zaļa*; 

2. Bikses, GORETEX, zaļas*; 

3. Jaka, WINDSTOPPER, zaļa; 

4. Cepure, flīsa, ar emblēmu Jaunsardze, brūna; 

5. Jaka, formas tērpa, maskēšanās raksts LATPAT; 

6. Bikses, formas tērpa, maskēšanās raksts LATPAT; 

7. Zābaki, vasaras, šņoru, melni; 

8. Apakšveļa, vēsa laika, brūna; 

9. Krekls, T-veida, zaļš; 

10. Josta, bikšu, brūna; 

11. Šalle, tuneļa; 

12. Cimdi, flīsa, melni; 

13. Atstarotājs, Jaunsardze; 

14. Uzšuve, Jaunsardze, emblēma; 

15. Uzšuve, Latvijas karogs; 

16. Uzšuve, novada, emblēma; 
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17. Uzšuve, uzvārds; 

18. Uzšuve, jaunsargu instruktors. 

 
* - Lietus laikā, pēc nepieciešamības. 
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7.pielikums 

Jaunsardzes centra 30.09.2021 

noteikumiem Nr. 8-NOT   

 

 

Jaunsardzes centra darbinieka silta laika sporta tērps 

 

 

 
 

 Jaunsardzes centra darbinieka silta laika sporta tērpu veido šādas 

komplektējošās sastāvdaļas: 

 

Variants Nr.1 

1. Cepure, beisbola, ar emblēmu Jaunsardze, smilšu; 

2. Tērps, sporta, silta laika, īsais. 

 

 

Variants Nr.2 

1. Cepure, beisbola, ar emblēmu Jaunsardze, smilšu; 

2. Krekls, T-veida, zaļš; 

3. Josta, bikšu, brūna; 
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4. Zābaki, vasaras, šņoru, melni; 

5. Bikses, formas tērpa, maskēšanās raksts LATPAT; 

6. Atstarotājs, Jaunsardze; 

7. Lietus laika jaka*; 

8. Lietus laika bikses*. 

 
* - Lietus laikā, pēc nepieciešamības. 
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Jaunsardzes centra 30.09.2021 

noteikumiem Nr. 8-NOT   

 

 

Jaunsardzes centra darbinieka vēsa laika sporta tērps 

 

Variants Nr. 1 
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Variants Nr. 2 

 
 

 Jaunsardzes centra darbinieka vēsa laika sporta tērpu veido šādas 

komplektējošās sastāvdaļas: 

 

Variants Nr.1 

1. Tērps, sporta, silta laika, garais; 

2. Cepure, beisbola, ar emblēmu Jaunsardze, smilšu; 

3. Cepure, flīsa, ar emblēmu Jaunsardze, smilšu; 

4. Lietus laika jaka*; 

5. Lietus laika bikses*. 
* - Lietus laikā, pēc nepieciešamības. 

 

Variants Nr.2 

1. Tērps, sporta, silta laika, garais; 

2. Cepure, flīsa, ar emblēmu Jaunsardze, smilšu; 

3. Jaka, sporta, vēsa laika, sarkana; 

4. Lietus laika jaka*; 

5. Lietus laika bikses*. 

 
* - Lietus laikā, pēc nepieciešamības. 

 



 
Noteikumi par jaunsarga un Jaunsardzes centra darbinieka formas tērpu, Jaunsardzes atšķirības zīmēm un to 

lietošanas kārtību 

 

 

20 

 

Direktora p.i. Juris Juškāns 
9.pielikums 

Jaunsardzes centra 30.09.2021 

noteikumiem Nr. 8-NOT   

 

Atšķirības zīmes  

1. Uzšuve “Jaunsardzes emblēma ‒ vairogs” 

 

1.1.  Uzšuve “Jaunsardzes emblēma ‒ vairogs” Jaunsardzes centra 

darbinieka formas tērpam 
 

 
 

 

 

1.2. Uzšuve “Jaunsardzes emblēma – vairogs” jaunsarga formas tērpam 
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2. Uzšuve “Latvijas karogs” 
 

 
 

3. Uzšuve “V.Uzvārds” 

 

 
 

4. Uzšuve “Instruktors” 
 

 
 

5. Uzšuve “Novada nodaļa” 

5.1. Uzšuve “1.novada nodaļa” 
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5.2. Uzšuve “2.novada nodaļa” 
 

 
 

5.3. Uzšuve “3.novada nodaļa” 
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5.4. Uzšuve “4.novada nodaļa” 

 
5.5. Uzšuve “5.novada nodaļa” 
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6. Uzšuve “Fiziskā sagatavotība” par sasniegumiem fiziskās sagatavotības 

testos 
 

 

 
 

 

 
 

 

7. Uzšuve “Jaunsardze” 
 

 
 

 

8. Uzšuve “Jaunsarga līmenis” 
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9. Uzšuve “Jaunsargu pašpārvalde” 

 

 

10.Uzšuve komunikators 
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10.pielikums 

Jaunsardzes centra 30.09.2021 

noteikumiem Nr. 8-NOT   

 
 

Formas tērpa papildelementi 

 

Atstarotājs “Jaunsardze” 
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