Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
(įstaigos pavadinimas)

ANKETA
(GYVENIMO APRAŠYMAS)

(užpildymo data)
(užpildymo vieta)

Į visus klausimus prašome atsakyti sąžiningai ir išsamiai. Jūsų anketoje pateikti duomenys gali
būti patikrinti teisės aktų nustatyta tvarka. Sąmoningai nuslėpus arba pateikus netikras žinias,
Jūsų kandidatūra gali būti atmesta.
Vardas, pavardė (buvę vardai,
pavardės)
Asmens kodas
Gimimo vieta
Faktinė gyvenamoji vieta per
pastaruosius 5 m. (nurodomi
visi adresai, taip pat telefono
numeris, elektroninio pašto
adresas)
Pilietybė
Išsilavinimas (nurodyti:
vidurinis, nuosekliosios
universitetinės,
neuniversitetinės studijos ar
nenuosekliosios studijos;
kvalifikacinį laipsnį ir (ar)
profesinę kvalifikaciją;
specialybę)
Šeiminė padėtis
Duomenys apie artimus asmenis
(nurodomas giminystės,
svainystės ryšys, vardas,
pavardė, gimimo data, gimimo
vieta, gyvenamoji vieta)

Artimi asmenys (asmens ir jo sutuoktinio (sugyventinio),
partnerio, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta
tvarka): tėvai (įtėviai), jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar
partneriai; vaikai (įvaikiai), jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar
partneriai; broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės), jų
sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai:
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Karinės prievolės
(alternatyviosios krašto
apsaugos tarnybos) atlikimas
(nurodoma, kada ir kur)
Ankstesnės darbovietės per
pastaruosius 5 metus
(nurodomas darbovietės
pavadinimas, adresas, eitos
pareigos, nuo kada iki kada
pareigos eitos)
Kalbų mokėjimas (nurodyti kalbą, įsivertinti pagal Europass nuo A1 iki C2 lygio)
Supratimas
Kalbėjimas
Nurodyti
Informacijos
Rašymas
Bendravimas
kalbą
Klausymas
Skaitymas
pateikimas
žodžiu
žodžiu

Įvardykite 3 motyvuojančius
dalykus tarnauti vidaus
tarnyboje
Ar buvote teistas (-a) ir (ar)

3
kitokiu būdu dalyvavote
baudžiamajame procese? Jei
taip, kada ir už ką?
Ar buvote atleistas (-a) iš
tarnybos (darbo) už pareigūno
vardo pažeminimą, tarnybinį
nusižengimą ar kitus teisės
pažeidimus? Jei taip, kada ir už
ką?
Ar buvote baustas (-a)
administracine tvarka per
pastaruosius 3 metus? Jei taip,
nurodykite, kada ir už ką
Ar esate (buvote) politinės
partijos (ar kitos organizacijos)
narys (-ė)? Jei taip, nurodykite
ir nuo kada?
Nurodykite savo pragyvenimo
šaltinius (nurodykite:
atlyginimas, pajamos iš
individualios veiklos, esate
ūkininkas ir kt.)
Ar turite finansinių
įsipareigojimų šiandien? Jei
taip, nurodykite konkrečiai:
paskola, kreditas ar pan.
Ar per pastaruosius 5 metus Jūs
įsigijote nekilnojamojo turto
arba vertingų daiktų, kurių vertė
viršijo 3000 Eur?
Ar turite šaunamąjį ginklą? Jei
taip, nurodykite konkrečiai:
savigynai, medžioklei ar pan.
Ar turite vairuotojo
pažymėjimą? Jei taip,
nurodykite kategoriją (-as)
Ar turite asmeninę transporto
priemonę? Jei taip, nurodykite
Jūsų asmeninės transporto
priemonės duomenis
Ar esate deklaravęs (-usi) savo
pajamas, turtą ir pateikęs
asmens privačių interesų
deklaraciją? Nurodykite
Ar esate azartiškas? Jei taip,
nurodykite, kaip dažnai lošiate
azartinius lošimus: niekada,
retai, 1 kartą per metus, daugiau
nei 1 kartą per metus?
Ar buvote atleistas nuo
baudžiamosios atsakomybės
pagal laidavimą ar susitaikymą?
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Nurodykite, kaip dažnai
vartojate alkoholį
Ar esate vartojęs psichotropinių,
narkotinių ar kitų psichiką
veikiančių medžiagų? Jei taip,
pateikite kuo išsamesnę
informaciją
Ar per pastaruosius 3 metus
buvote išvykęs į užsienio
valstybes? Jei taip, nurodykite,
kur ir kiek kartų vykote?
Asmeninės savybės
(įvardyti 3 savo stipriąsias
savybes ir 3 silpnąsias savybes)
Ar sutiktumėte būti ištirtas
poligrafu (melo detektoriumi)?
DĖMESIO! Visi anketos laukai privalo būti užpildyti.

(parašas)

(vardas ir pavardė)

