
Šo daļu aizpilda LAB valde 
Jaunā biedra uzņemšana ir apstiprināta 20____. gada ____. _______________ LAB valdes sēdē. 
Paraksts, atšifrējums: 
 

LAB BIEDRA ANKETA 
Anketu, lūdzu, aizpildiet drukātiem burtiem! 

 

Vārds, uzvārds  

Personas kods  … … … … … … – … … … … … 

Lūdzu uzņemt mani  Latvijas Astronomijas biedrībā … 
Es jau esmu  LAB  biedrs … 
Es apmeklēju  Astronomijas skolotāju asociācijas  pasākumus … 
Es apmeklēju  Jauniešu astronomijas kluba  pasākumus … 

  Būdams LAB biedrs, apņemos ievērot LAB statūtus un regulāri maksāt biedra naudu! 

Par sevi sniedzu šādas ziņas 
1.1. Dzimšanas vieta: ________________________________________________________________________ 
1.2. Darba (mācību) vieta: ____________________________________________________________________ 
1.3. Nodarbošanās: __________________________________________________________________________ 
1.4. Izglītība:  augstākā (Ph.D./M.Sc./B.Sc.),  B.Sc. students,  skolēns, 
  vidējā vai vidējā speciālā,  cita (norādīt) _____________________________. 
1.5. Pēdējo 10 gadu laikā esmu LAB iesniedzis vismaz vienu savu fotogrāfiju  . Ja nē, tad 

 anketai klāt pievienoju savu foto (10cm×15cm) ar vārdu un uzvārdu otrā pusē, 
 nosūtu savu foto elektroniski uz LAB e-pastu astro@latnet.lv, 
 lūdzu nofotografēt mani nākamajā LAB sanāksmē. 

Kontaktinformācija 
2.1. Pasta adrese: __________________________________________________________, LV-______, Latvija. 
2.2. Tālrunis mājās ___________________, darbā ___________________ un mobilais ___________________. 
2.3. E-pasts: _________________________________ un www lapa __________________________________. 
2.4. Neiebilstu, ka citi LAB biedri piekļūst šādai manai personiskai informācijai:  
  fotogrāfijai,   e-pasta adresei,  mobilā tālruņa nr.,  darba tālruņa nr.,  mājas tālruņa nr.,  

Būdams LAB biedrs, savas kontaktinformācijas izmaiņu gadījumā apņemos savlaicīgi par to informēt LAB valdi! 

Vispārīga informācija 
3.1. Manas intereses: 

 debess spīdekļu novērojumi,  atmosfēras parādības,  Saules sistēmas mazie ķermeņi, 
 planētas un starpplanētu vide,  Saule un zvaigznes,  galaktikas un starpzvaigžņu vide, 
 Visums,  astronomijas vēsture,  teleskopi un astronomijas instrumenti, 
 kosmosa iekarošana,  ģeo- zinātnes,  citas (norādīt) __________________. 

3.2. Astronomijas pasākumi, kuros es vēlētos piedalīties (kā dalībnieks vai organizators): 
 LAB sanāksmes,  vasaras astronomijas nometnes, 
 starptautiskas ekspedīcijas,  skolēnu astronomijas olimpiādes, 
 publiskie novērojumi LU astronomiskajā tornī, 
 citi īpaši novērojumi un astronomijas pasākumi. 

3.3. Manā rīcībā esošie instrumenti: 
 teleskops, tā parametri ________________________,  debess sekošanas mehānisms, 
 astrokameras lādiņsaites matrica (CCD),  binoklis vai tālskatis, 
 fotokamera, tās galvenie parametri ____________________________________________, 
 citi (norādīt) ______________________________________________________________. 

  

Datums un 
paraksts: 

 
20____. gada ____. __________________    ______________________________ 
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Anketu nogādāt LAB valdei 
pa pastu: Raiņa bulvāris 19, 

Rīga, LV-1586, Latvija 
vai aizpildīt internetā: 

www.lab.lv/lab_anketa 


