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____________________________________________________ 
(asmens, pildančio anketą, vardas ir pavardė) 

 

 

DUOMENYS APIE ASMENS IR JO ŠEIMOS NARIŲ VEIKLOS POBŪDĮ IR 

SOCIALINĘ PADĖTĮ 

 

________________________ 
(data) 

 

Asmens eilės Nr. iš anketos 

SP-1 arba asmens vardas ir 

pavardė 

Veiklos pobūdis (nurodomas 

Nr. iš žemiau pateiktos 

lentelės) 

Socialinė grupė (nurodomas 

Nr. iš žemiau pateiktos 

lentelės) 

   

   

   

   

   

   

 

Veiklos pobūdis 

Dirbantis 01 

Auginantis vaikus namuose 02 

Moksleivis (studentas) 03 

Slaugantis kitą asmenį 04 

Nedirbantis:   

– darbingas, įsiregistravęs darbo biržoje 05 

– darbingas ir neįsiregistravęs darbo biržoje 06 

– valstybės išlaikomas asmuo (privalomojoje karo tarnyboje, įkalinimo vietoje) 07 

– kitos priežastys 08 

 

Socialinė grupė 

Asmuo su negalia: 

Vaikas, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis  11 

Vaikas, kuriam nustatytas vidutinis neįgalumo lygis 12 

Vaikas, kuriam nustatytas lengvas neįgalumo lygis  13 

Darbingo amžiaus asmuo, pripažintas nedarbingu (0–25 proc.) 14 

Darbingo amžiaus asmuo, pripažintas iš dalies darbingu (30–40 proc.) 15 

Darbingo amžiaus asmuo, pripažintas iš dalies darbingu (45–55 proc.) 16 

Senatvės pensinio amžiaus asmuo, kuriam nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis 17 

Senatvės pensinio amžiaus asmuo, kuriam nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių 

lygis 

18 

Senatvės pensinio amžiaus asmuo, kuriam nustatytas nedidelių specialiųjų poreikių 

lygis 

19 

Senatvės pensinio amžiaus asmuo, kuriam nenustatytas specialiųjų poreikių lygis 20 



 

 

 

Vaikas (asmuo iki 18 m. amžiaus): 

Gyvenantis socialinės rizikos šeimoje  21 

Netekęs vieno ar abiejų tėvų 22 

Globojamas (rūpinamas):  

– įsteigta laikinoji globa (rūpyba) 23 

– nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) 24 

Užsienio valstybėje be tėvų ar kitų teisėtų įstatyminių atstovų paliktas vaikas  25 

Socialinės rizikos vaikas:  

– turintis emocinių, elgesio sutrikimų, nelankantis mokyklos ar turintis elgesio 

problemų mokykloje 

26 

– elgetaujantis, valkataujantis 27 

– patyręs psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą 28 

– piktnaudžiaujantis alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis 

medžiagomis 

29 

– priklausomas nuo azartinių lošimų 30 

– įsitraukęs (linkęs įsitraukti) į nusikalstamą veiklą 31 

– turintis kitų socialinių problemų  32 

 

Socialinės rizikos asmuo: 

– elgetaujantis, valkataujantis, benamis 33 

– patyręs psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą 34 

– piktnaudžiaujantis alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis 

medžiagomis 

35 

– priklausomas nuo azartinių lošimų 36 

– įsitraukęs (linkęs įsitraukti) į nusikalstamą veiklą (nuteistieji, grįžę iš įkalinimo 

įstaigų) 

37 

– turintis kitų socialinių problemų  38 

 

Kita: 

– migrantai, užsienio kilmės asmenys, tautinės mažumos  39 

 

 

___________________ _________________________ 
(parašas) (vardas ir pavardė) 


