
10 soļi ceļā uz Speciālo uzdevumu vienību!

Nepamēģināsi, neuzzināsi! Drošais uzvar!

1.	 Informē SUV par vēlmi dienēt Speciālo uzdevumu vienībā (SUV). Kontaktinformācija:  
 dienests.suv@mil.lv; tālr.: 26151270; 67840717. 
2. No SUV pārstāvja saņem informāciju par iestāšanās nosacījumiem: 
   › Vecuma ierobežojums līdz 35 gadiem uz kaujas un kaujas atbalsta
    komandām.
   › Latvijas Republikas pilsonība.
   › Atbilstošas valsts valodas zināšanas.
 › Veselības kapacitāte atbilstoši Speciālo uzdevumu vienības prasībām
    (A6 vai B5).
   › Vidējā izglītība. Vēlama vidējā speciālā vai augstākā izglītība.
 Gūsti noderīgu informāciju Nacionālo bruņoto spēku SUV mājas lapas sadaļā: http://www.

mil.lv. Objektīvi izvērtē vai Tu to vēlies un spēj! Aprēķini sev optimālo sagatavošanās laiku 
pārbaudījumu kārtošanai.

3. Iesniedz SUV pārstāvim informāciju par vēlamo fizisko normatīvu kārtošanas laiku.
4. Esi precīzs! Noteiktajā laikā ierodies kārtot fiziskos normatīvus!
  › Pirmā diena: peldēšana – 1500 m., 50 min.; roku saliekšana un iztaisnošana  

  balstā guļus – 60 reizes, 2 min.; ķermeņa augšdaļas pacelšana – 60 reizes,
   2 min.; pievilkšanās pie stieņa – 1 piegājiens bez laika ierobežojuma, 14
   reizes; kross – 10 km., 50 min. Aizpildi SUV kandidāta anketu!
   › Otrā diena: Pārgājiens – 20 km., 3 h. 20 min.
5. Sekmīgi nokārtojot fiziskos normatīvus un aizpildot anketu dienestam SUV, saņemsi 

Apliecinājma rakstu un tiksi iekļauts SUV kandidātu sarakstā. 
6. Rūpīgi iepazīsties ar dienesta uzsākšanas nosacījumiem Rekrutēšanas un jaunsardzes
 centra mājas lapas sadaļā „Rekrutēšana”: http://www.rjc.gov.lv
7. Aizpildi pieteikuma anketu profesionālajam dienestam Rekrutēšanas un jaunsardzes
 centrā vai centra mājas lapā: http://www.rjc.gov.lv. Informē centra pārstāvjus, ka esi 

iekļauts SUV kandidātu sarakstā. 
8. Paredzētajā secībā veic Rekrutēšanas un jaunsardzes centra mājas lapā noteiktos soļus. 
9. Pēc pozitīva Atlases komisijas lēmuma uzsāc mācības kareivja pamatapmācības kursā
 Kājnieku skolā, Alūksnē. Jau ar pirmo dienesta dienu Nacionālie bruņotie spēki Tev
 nodrošina stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
10. Pēc sekmīga militārās pamatapmācības kursa absolvēšanas, sāc dienestu SUV! Vēlies kļūt 

virsnieks Latvijas armijā? Studē Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, un pēc studijām nāc 
dienēt uz SUV.


