
 

 

DARBUOTOJO ANKETA 
 

Sutinku, kad Biržų rajono savivaldybės priešgaisrinė apsaugos tarnyba tvarkytų šioje anketoje 
pateiktus ir kitus mano asmens duomenis (apie išsilavinimą, diplomus, sertifikatus, sveikatą, 
pilietybes ir kitus duomenis), kurių reikia užtikrinti tinkamą ir efektyvų Biržų rajono SPAT vidaus 
administravimą, bei atskleistų duomenis, kai to reikia, tretiesiems asmenims. 

                  
 (darbuotojo vardas, pavardė)                                                     (parašas)                                        (data) 
          

 
Patvirtinu, kad visi toliau pateikti duomenys yra teisingi, ir įsipareigoju, pasikeitus bet kuriam iš 
šių duomenų, apie tai pranešti darbdaviui bei pataisyti šią anketą. 

          
                  
 (darbuotojo vardas, pavardė)                                                     (parašas)                                        (data) 

        
 
  

I. Darbuotojo asmens duomenys 

1. VardaS     

2. Pavardė     

3. Asmens dokumento (paso, kortelės) Nr.     

4. Asmens kodas     

5. Socialinio draudimo pažymėjimo Nr.     
6. Invalidumo grupė arba turimo neįgalumo 

procentai (pildo neįgalus asmuo)     

                    

II. Adresai 
  Gyvenamosios vietos adresas (ne registracijos/deklaruojamas, bet kur tikrai gyvenate)   
7. Gatvės pavadinimas, namo Nr., buto Nr., 

miestas (kaimas)    
  
  

8. Telefono (jeigu turite) Nr.     

9. Mobilaus telefono (jeigu turite) Nr.     

                    

  Asmuo, kuriam pranešti, jeigu Jums darbe atsitiko nelaimė, ar kitu ypatingu atveju    

10. Asmens vardas, pavardė     

11. Asmens adresas 

  

  

     

12. Asmens telefono Nr.     

III. Kitos darbovietės 

                    

13. Ar šiuo metu dirbate ir kitoje darbovietėje?   Taip   Ne    

14. Darbovietės pavadinimas     
15. Darbo laikas kitoje darbovietėje (nurodyti 

darbo laiko pradžią ir pabaigą)     

                    
 
 
 
 
 
 



 

IV. Išsilavinimas 

            
19. Vidurinis/universitetinis/profesinis 

(įrašyti tinkamą žodį)     

            

20. Mokslo įstaigos pavadinimas 

  

  

     

21. Specialybė 

  

  

     

22. Mokslo pradžios ir pabaigos datos /   

23. Laipsnis     

            

24. Mokslo įstaigos pavadinimas 

  

  

     

25. Specialybė 

  

  

     

26. Mokslo pradžios ir pabaigos datos    

27. Laipsnis     

                    

V. Duomenys apie šeimos narius 

                   

28. Šeimyninė padėtis     

29. Ar turite vaikų (globotinių)? Taip   Ne     

30. Ar vaiką (vaikus) auginate vienas? Taip    Ne       

                    

  Informacija apie vaikus          

31. Vardas, pavardė     

32. Gimimo data (metai, mėnuo, diena)         

33. Ar mokosi dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje? Taip    Ne      

                    

            

34. Vardas, pavardė     

35. Gimimo data (metai, mėnuo, diena)         

36. Ar mokosi dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje? Taip    Ne      

                    

            

37. Vardas, pavardė     

38. Gimimo data (metai, mėnuo, diena)         

39. Ar mokosi dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje? Taip    Ne      

                    

VI. Kita 
 
 
                    

          
                  

 (darbuotojo vardas, pavardė)                                                     (parašas)                                      (data) 
 


