
Palīgs zemessarga kandidātam

1
Nosūti savu vārdu, uzvārdu un 
e-pastu SMS veidā uz 
rekrutēšanas  kontakttālruni

Tu esi piereģistrēts kā kandidāts dienestam 
zemessardzē!

3 darba dienu laikā ar tevi sazināsies kāds no 
rekrutēšanas speciālistiem un izstāstīs par turpmāko 
procesu (nepieciešamie dokumenti, veselības 
pārbaude u.c.).

25451299

2
Saņem no rekrutēšanas speciālista 
elektroniski sekojošus dokumentus:
▶ aptaujas anketu;
▶ uzskaites kartīti;
▶ pieteikuma anketu;
▶ CV formu;
▶ Autobiogrāfijas aizpildīšanas paraugu.

Tev ir pieejami nepieciešamie dokumenti, lai uzsāktu 
iestāšanās procesu Zemessardzē.

5
Dodies uz “Rīgas psihiatrijas un 
narkoloģijas centru” Tvaika ielā 2 
(līdzi ņemot nosūtījumus, darba 
laiks Pr-Pk: 08.30-17.00, 
pusdienu pārtraukums 
12.30-13.00):
▶ Psihiatram;
▶ Ārsta-narkologam.

Tu esi saņēmis atzinumu no speciālistiem par savu 
atbilstību dienestam Zemessardzē.

3
Izdrukā, aizpildi (ar zilu pildspalvu) un 
atnes savam rekrutēšanas speciālistam 
sekojošus dokumentus:
▶ aptaujas anketu;
▶ uzskaites kartīti;
▶ pieteikuma anketu;
▶ CV;
▶ Pašrocīgi rakstītu autobiogrāfiju;
▶ Izglītības dokumentu kopijas (uzrādot 
oriģinālu);
▶ Pases vai ID kopiju (uzrādot oriģinālu).

Tavi dokumenti ir pārbaudīti un reģistrēti tavā 
anketā.

7
Dodies veikt vispārējo veselības apskati) 
NBS medicīnas nodrošinājuma centrā Rīgā, 
Ezermalas ielā 6/8 (komisijas darba laiks 
darba dienās: 1000-1630, vēlams ierasties 
pēc iespējas agrāk) līdzi ņemot:
▶ psihiatra atzinumu;
▶ narkologa atzinumi;
▶ veselības pārbaudes kartiņu;
▶ veselības aptaujas anketu;
▶ ģimenes ārsta izsniegtu izziņu 027/U;
▶ sievietēm – izziņu no ginekologa.

Tu esi saņēmis NBS medicīnas centra atzinumu par 
savu veselības stāvokli un atbilstību dienestam 
Zemessardzē.

4
Saņem no rekrutēšanas speciālista klātienē 
nosūtījumus veselības pārbaudes veikšanai:
▶  Psihiatram;
▶ Ārstam-narkologam;
▶ Pieprasījums izziņai 027/U.
▶ Veselības pārbaudes kartiņu;
▶ Veselība aptaujas kartiņu.

Tev ir pieejami nepieciešamie dokumenti veselības 
pārbaudes veikšanai.

6
Dodies pie sava ģimenes ārsta (līdzi ņemot 
pieprasījumu par izziņu 027/U):
▶  saņem no viņa izrakstu par savu 
veselības stāvokli pēdējo 5 gadu laikā;
▶  sievietēm jāsaņem arī izziņa no 
ginekologa.

Tu esi saņēmis visus nepieciešamos dokumentus 
veselības apskates veikšanai NBS medicīnas centrā.

8Vienojies ar savu rekrutēšanas speciālistu 
par sev ērtāko  medicīnas centra atzinuma 
nodošanas laiku un vietu.

Tavi dokumenti ir saņemti, pārbaudīti un pievienoti 
tavai personas lietai.

9Ierodies uz pirmszvēresta 
apmācību.

Tevi iepazīstinās ar zemessarga ikdienu, tev būs 
iespēja pieņemt lēmumu vai dienests zemessardzē 
tev ir saistošs.

10
Ierodies uz 1. Rīgas brigādes 
organizēto pamatapmācības 
nometni vai izej pamatapmācību 
kādā no brigādes bataljoniem 
brīvdienās.

Tu esi apguvis nepieciešamās pamatiemaņas 
(orientēšanās, šaušana u.c.) un esi esi gatavs turpināt 
dienestu sevis izvēlētajā zemessardzes bataljonā Rīgā!


