
LATVIJAS  KOKKOPJU - ARBORISTU  BIEDRĪBA
Reģ.Nr. 40008129058, Viestura iela 6k-3, Jūrmala, Latvija, LV-2010, tālr. 29935764, info@kokiem.lv 

B I E D R A   A N K E T A
Šī anketa ir jāatdod valdes pārstāvim vai jānosūta pa pastu uz biedrības adresi.  Anketa, kura parakstīta ar drošo elektronisko paraksti

var tikt nosūtīta uz epastu info@kokiem.lv. Par valdes lēmumu, Jūs tiksiet informēts/ -a personiski.

1. Biedra kandidāts:
foto lūdzu
nosūtiet uz

info@kokiem.lv,
ja vēlas publicēt

Vārds: Uzvārds: Dzimšanas datums:

2. Pasta adrese:

3. Kontakttālrunis:

4. E-pasts: Piekrītu pievienošanai Biedrības kopīgai sarakstei

JĀ NĒ

5. Darba vieta: 

6. Izglītība, ar nozari saistīti diplomi, kvalifikācijas apliecības un sertifikāti: 

7. Iestāšanās motivācija:

8. Es lūdzu Biedrības valdi uzņemt mani par biedru Latvijas Kokkopju - Arboristu biedrībā. Apņemos ievērot Biedrības statūtus, 
ētikas kodeksu,  pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus, ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu 
realizēšanu, regulāri maksāt biedra maksas.
Biedra tiesības ir piedalīties Biedrības pārvaldē, saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības
institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem, piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus
par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
B e z Jūsu atļaujas šeit minētā informācija netiks nodota trešajai personai. Piekrītu / Nepiekrītu (nevajadzīigo izsvītrot)
informācijas publicēšanai Biedrības mājaslapā un sociālo mediju kontos.
Ar parakstu apliecinu, ka esmu informēts(a) par vienreizēju iestāšanās maksu un ikgadējo biedra naudu. Maksa tiek veikta uz
Latvijas Kokkopju - Arboristu biedrības kontu Unibankā: LV22 UNLA 0050 0122 9122 8 . Esmu iepazinies ar Biedrības
Statūtiem, apņemos tos ievērot un manis sniegtā informācija ir patiesa.

Paraksts: _________________________                           Datums ___ / ____ / _____________
9. Ar 20 ___. gada “___.”__________      Valdes sēdes protokolu Nr. ____ uzņemts/a par Latvijas Kokkopju
- Arboristu biedrības biedru/i.

Valdes priekšsēdētāja paraksts___________________           
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