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PROJEKTO DALYVIO APKLAUSOS ANKETA 

1. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 

Pavadinimas  

Kodas  

 

2. BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTO DALYVĮ 

Dalyvavimo projekto 

veiklose pradžios data 

 

Pavardė (PDD1)  

Vardas (PDD2)  

Gimimo data (PDD3) 

(formatu 0000-00-00) 
 

Lytis (PDD6) 
☐  Vyras (V)   

☐  Moteris (M) 

El. paštas (PDD4)  

Tel. Nr. (PDD5)  

 

2.1. Projekto dalyvio statusas darbo rinkoje (Pažymimas vienas labiausiai tinkantis variantas 2.1 

skiltyje) 

2.1.1. Dirbantis 
 ☐Dirbu savarankiškai1 (D1); 

 ☐Dirbu pagal darbo sutartį, valstybės tarnautojas (D2); 

2.1.2. Bedarbis 

 ☐Nedirbu mažiau nei 6 mėn. (B1); 

 ☐Nedirbu nuo 6 iki 12 mėn. (B2); 

 ☐Nedirbu daugiau nei 12 mėn. (B3); 

2.1.3. Ekonomiškai 

neaktyvus asmuo 

 ☐Studijuoju ar mokausi, bet nedirbu (E1);  

 ☐Nedirbu, neieškau darbo, nestudijuoju ir nesimokau2 (E2).   

 

2.2. Projekto dalyvio turimas išsilavinimas 

2.2.1. Išsilavinimas 

 

  

 

(Pažymimas vienas labiausiai tinkantis variantas. Nurodomas išsilavinimas, kuris 

jau yra įgytas.) 

 ☐Ikimokyklinio amžiaus vaikas; (I1); 

 ☐ Pradinėse klasėse besimokantis moksleivis ( iki 4 klasių) (I1); 

 ☐ Pradinis išsilavinimas (4 klasės) (I1); 

 ☐Pagrindinis išsilavinimas (10 klasių) (I1); 

 ☐Vidurinis išsilavinimas (12 klasių); profesinė kvalifikacija (I2); 

                                                 
1 Individualių įmonių savininkai, bendrijų nariai, asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, verslo liudijimus turintys 

asmenys, fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla 
2 Pavyzdžiui: išėjęs į pensiją, nutraukęs verslą, visiškai neįgalus, namų šeimininkai ir pan. 



 

 

2 

 ☐Aukštasis išsilavinimas (bakalauras, magistras, mokslų daktaras) (I3); 

☐Suaugęs asmuo neturintis pradinio išsilavinimo (I4). 

2.2.2. Dalyvavimas 

mokymuose / kursuose / 

švietimo programose 

Mokausi / studijuoju / dalyvauju mokymuose (I5) 

Nesimokau / nestudijuoju / nedalyvauju jokiuose mokymuose (I6) 

 

2.3. Projekto dalyvio priklausymas grupėms (Pažymimas vienas arba keli labiausiai tinkantys 

variantai) 

☐ Asmuo, priklausantis socialinėms, kultūrinėms, tautinėms ir religinėms mažumoms, migrantas, 

užsienio kilmės asmuo (G3); 

☐  Neįgalus asmuo (G4); 

☐  Asmuo, neturintis nuolatinės gyvenamosios vietos3 (G5);  

☐  Asmuo, priklausantis socialiai pažeidžiamoms grupėms4 (G7);  

☐  Asmuo nepriklausantis nė vienai socialiai pažeidžiamai grupei5 (G8); 

☐  Nesutinku teikti šios informacijos5 (G9) 

 

3. INFORMACIJA APIE PROJEKTO DALYVIO ATITIKTĮ PAPILDOMIEMS KRITERIJAMS 

Projekto dalyvis yra Lietuvos Respublikos pilietis arba asmuo turintis 

ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje (pažymima „Taip“, 

jei projekto dalyvis atitinka kriterijų, arba „Ne“, jei neatitinka) 

☐ Taip  

☐ Ne 

 

4. KITI POŽYMIAI 

Ministerijos arba įgyvendinančiosios institucijos 

suformuluotas kitas požymis/klausimas (Kp). 

(Projekto dalyvis užpildo įgyvendinančiosios 

institucijos prašomą informaciją). 

 

 

Patvirtinu, kad šios projekto dalyvio apklausos anketos 2–4 punktuose pateikta informacija yra 

teisinga. 

Esu informuotas (-a), kad mano asmens duomenys bus tvarkomi remiantis Pranešimu dėl asmens 

duomenų tvarkymo. 

 

___________________ _____________________________________ 
(parašas)                  (vardas, pavardė) 

                                                 
3 Benamis, nakvynės namų, krizių centro gyventojas, asmuo gavęs antstolio raginimą išsikelti, gyvenantis būste 

neatitinkančiame statybos ir specialiųjų normų reikalavimų. 
4Asmenys (šeimos) dėl tam tikrų veiksnių ar aplinkybių patiriantys ar turintys pavojų patirti socialinę atskirtį ar priklausantys 

kitoms PFSA nurodytoms socialiai pažeidžiamoms grupėms. 

 
5 Požymį galima žymėti tik tuo atveju, jeigu projekto tikslinė grupė nėra viena iš aukščiau nurodytų grupių 


