Kļūsti par zemessargu!

Zemessardze ir izaicinājums ikvienam pilnveidot sevi, iegūstot jaunas zināšanas,
organizēti un saturīgi pavadīt brīvo laiku, iepazīstot jaunus draugus un domubiedrus,
veicināt savas pašapziņas izaugsmi, kopīgi darbojoties vienotā komandā Latvijā un
ārpus tās robežām. Bataljons ikdienā nodrošina un piedāvā: Ieroču un
specializētās tehnikas apgūšanu, dalību militārajās mācībās, vienību taktikas kaujas
iemaņu apgūšanu, nodrošinājuma dažādu jomu pamatprincipu apguvi, dalību dažādos
sporta un aktīvās atpūtas pasākumos. Zemessargs tiek nodrošināts ar bezmaksas
medicīnisko pārbaudi, vakcināciju pret ērču encefalītu, ēdināšanu vai
uzturdevas kompensāciju un kompensāciju par uzdevumu izpildi mācībās.
Gaidām Tevi Kuldīgā un Saldū ZEMESSARDZES 45. NODROŠINĀJUMA
BATALJONĀ! Ventspils ielā 102, Kuldīgā, tālr. 67072741, 26168988. Rotas kanceleja
atrodas Saldū, Striķu ielā 34, tālr. 26448695. E-pasts: 45bn@mil.lv
E-VIDĒ: www.zs.mil.lv; www.facebook.com/zs45nbn Kas jāzina, piesakoties
dienestam Zemessardzē Dienestam Zemessardzē pieņem tikai Latvijas Republikas
pilsoņus, neatkarīgi no dzimuma, vecumā no 18 līdz 55 gadiem. Kādi ir galvenie
ierobežojumi, kuru dēļ nepieņem Zemessardzē? Par zemessargu nevar kļūt, ja:
tiekat turēts aizdomās vai esat apsūdzēts noziedzīga nodarījuma izdarīšanā vai arī
Jums ir stājies spēkā tiesas spriedums par sodu;
esat jaunāks par 18 vai vecāks par 55 gadiem;
ja esat profesionālā dienesta karavīrs vai dienat Iekšlietu ministrijas sistēmas
iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē, Satversmes aizsardzības birojā, Militārās
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izlūkošanas un drošības dienestā, pašvaldības policijā, prokuratūrā, Korupcijas
novēršanas un apkarošanas birojā, Finanšu policijā, Muitas kriminālpārvaldē, Latvijas
Bankas Aizsardzības pārvaldē, kā arī, ja strādājat iestādē, kurai ar likumu noteikti
ierobežojumi amatu savienošanai ar dienestu Zemessardzē;
atrodaties narkologa vai psihiatra uzskaitē; ir hroniski psihiski traucējumi vai tiem
pielīdzināti stāvokļi vai Jums ir nodibināta aizgādnība;
esat atvaļināts no dienesta par disciplīnas pārkāpumiem;
esat bijis PSRS vai kādas ārvalsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas
dienesta štata vai ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa
turētājs.
Ierodoties Zemessardzes bataljonā, līdzi jāņem pase un izglītību apliecinošs
dokuments. Informācijas avots: ZS 45. Nodrošinājuma Bataljons
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