
LATVIJAS ZAĻĀS PARTIJAS BIEDRA ANKETA 
 

 
Es, 

1.______________________________________________________________________ 

(vārds, uzvārds) 

 

2.______________________________________________________________________ 

(personas kods, dzimšanas vieta) 

 

3.______________________________________________________________________ 

(deklarētā dzīves vieta) 

 

4.______________________________________________________________________ 

(pasta saņemšanas adrese) 

 

5.______________________________________________________________________ 

(tālruņa numurs) 

 

6.______________________________________________________________________ 

( e–pasta saņemšanas adrese) 

 

7.______________________________________________________________________ 

(izglītība, specialitāte) 

 

8.______________________________________________________________________ 

(darba vieta, amats) 

 

Apņemos ievērot Latvijas Zaļās partijas Statūtus un Programmu. 

Par izmaiņām anketā paziņošu savlaicīgi. 

 

9.Manu uzņemšanu LZP rekomendē _____________________________________________ 

(Vārds, Uzvārds) 

 

 

________________________      ______________________________ 

(datums)            (biedru kartes Nr.) 

 

 

           

_________________________                                        ______________________________                        

              (paraksts)               (atbildīgās personas paraksts) 

    

 

Nākamajā lapas pusē lūdzam novērtēt savas zināšanas dažādās jomās (atzīmējot attiecīgo 

lodziņu). 

 

 

 

2 FOTO 



____________________________ 

 (Vārds, Uzvārds) 

 

Lūdzam norādīt Jūsu zināšanas sekojošās jomās (VAJADZĪGO ATZĪMĒT AR X): 

 

Aizsardzība Jūtos zinošs □      Gribu piedalīties darba grupās □ 

Ārpolitika Jūtos zinošs □      Gribu piedalīties darba grupās □ 

Dabas un Vides aizsardzība Jūtos zinošs □      Gribu piedalīties darba grupās □ 

Demogrāfija Jūtos zinošs □      Gribu piedalīties darba grupās □ 

Enerģētika Jūtos zinošs □      Gribu piedalīties darba grupās □ 

Iekšlietas Jūtos zinošs □      Gribu piedalīties darba grupās □ 

Izglītība un Zinātne Jūtos zinošs □      Gribu piedalīties darba grupās □ 

Lauksaimniecība Jūtos zinošs □      Gribu piedalīties darba grupās □ 

Mežsaimniecība Jūtos zinošs □      Gribu piedalīties darba grupās □ 

Reģionālā attīstība Jūtos zinošs □      Gribu piedalīties darba grupās □ 

Reliģija Jūtos zinošs □      Gribu piedalīties darba grupās □ 

Sabiedrības integrācija Jūtos zinošs □      Gribu piedalīties darba grupās □ 

Sakari un Transports Jūtos zinošs □      Gribu piedalīties darba grupās □ 

Sociālā sfēra Jūtos zinošs □      Gribu piedalīties darba grupās □ 

Sports Jūtos zinošs □      Gribu piedalīties darba grupās □ 

Tiesu vara Jūtos zinošs □      Gribu piedalīties darba grupās □ 

Tūrisms Jūtos zinošs □      Gribu piedalīties darba grupās □ 

Valsts un pašvaldību pārvalde Jūtos zinošs □      Gribu piedalīties darba grupās □ 

Veselības aizsardzība Jūtos zinošs □      Gribu piedalīties darba grupās □ 

Citas tēmas (ierakstiet) 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

 

Jūtos zinošs □      Gribu piedalīties darba grupās □ 

Jūtos zinošs □      Gribu piedalīties darba grupās □ 

Jūtos zinošs □      Gribu piedalīties darba grupās □ 

Jūtos zinošs □      Gribu piedalīties darba grupās □ 

Vai vēlaties piedalīties partijas 

organizatoriskajā darbā? 

Jā □                               Nē □ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nākamajā lappaspusē izklāstiet savu motivāciju vēlmei kļūt par Latvijas Zaļās partijas 

biedru. 



____________________________ 

 (Vārds, Uzvārds) 

 

 

 

Motivācijas vēstule 
 


