
Anketa apstiprināta Liepājas partijas valdes sēdē 17.12.2020. 

 

POLITISKĀS ORGANIZĀCIJAS “LIEPĀJAS PARTIJA” BIEDRA IESNIEGUMS 
 

Informācija par personu 

*Ar zvaigznīti atzīmēta obligāti aizpildāmā informācija saskaņā ar Politisko partiju likuma 27.panta 1.daļu 

        -      
Vārds, uzvārds*  Personas kods* 

 

   
Pilsonība*  Deklarētā dzīvesvietas adrese* 

 

   
Darba vieta   Amats 

 

     
Mobilais tālrunis  e-pasts  Faktiskā adrese korespondencei (ja atšķiras) 

Norādītā kontaktinformācija tiks izmantota, lai nodrošinātu saziņu par jautājumiem, kas saistīti ar partijas darbu un aktualitātēm, tai skaitā, 

nosūtot uzaicinājumus uz ikgadējiem kongresiem, darba grupām, informētu par partijas darbu. 

Iesniegts CV?  ☐ Jā  Līdzšinēja darbība citās 

partijās:  

☐ Jā,     

  ☐ Nē ☐ Nē Ja JĀ, nosauciet, kādās partijās 

 

Darbības jomas, kurās esat gatavs iesaistīties: 

☐ Sociālā labklājība  ☐ Vides aizsardzība ☐ Kultūra ☐ Izglītība  

☐ Veselības aprūpe  ☐ Tūrisms ☐ Sports ☐ Uzņēmējdarbība  

Atbalsta veids, ar kādu iesaistītos partijas darbā: 

☐ Programmas izstrāde ☐ Pasākumu organizēšana ☐ Cits:  

Lūdzu, pamatojiet savu vēlmi iesaistīties politiskajā organizācijā “Liepājas partija” un kā redzat savu ieguldījumu partijas darbā: 

 

  

Iesniegums par uzņemšanu: 

 
Lūdzu uzņemt mani par politiskās organizācijas “Liepājas partija” biedru. 

 

1. Apliecinu, ka anketā sniegtā informācija ir patiesa. Ja anketā norādītie dati mainīsies, apņemos par to informēt partijas biroju. 

2. Esmu informēts/-a, ka partijas rīkotajos pasākumos var tikt fotografēts un/vai filmēts, un iegūtie materiāli var tikt izmantoti 

publicitātes un kampaņu ietvaros. 

3. Esmu iepazinies/-usies ar “Liepājas partijas” Statūtiem. 

4. Piekrītu iesniegumā norādīto datu glabāšanai un apstrādei partijas darba organizēšanas vajadzībām un mērķu sasniegšanai, 

ievērojot ES Vispārējo datu aizsardzības regulu.  

 
 

 

 

  

 
Paraksts  Iesniegšanas datums 

 

Rekomendācijas uzņemšanai partijā: 

   
Vārds, uzvārds  Paraksts 

   
Vārds, uzvārds  Paraksts 

   
Vārds, uzvārds  Paraksts 

 

Reģistrētājs: 

Vārds, uzvārds, paraksts  

Valdes lēmums par 

biedra uzņemšanu  
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