1.pielikums pie 2018.gada 20.jūnija
Vienošanās Nr.___ “3.pielikums 2015.gada
1.septembra Līgumam Nr. 6.3.3.3/____.2015.”

Apsveicam Jūs ar dalību Jauniešu garantijas projektā
(projekta vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001)

2018

Dalībnieka anketa

Aizpildīt šo anketu numerācijas secībā

Personas datu uzkrāšana un apstrāde notiek atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulai (ES) Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

1. Apliecinu, ka labprātīgi piekrītu sniegt šajā anketā pieprasītos datus un piekrītu to apstrādei apkopotā veidā:
______________________________________________________________________________(datums, paraksts)

2. Vārds, uzvārds:______________________________________

-

3. P.k.:

4. Deklarētā dzīvesvietas adrese:______________________________________________________________________________________________________________
(pilsēta, nov./ apdzīvota vieta, pag., nov., iela nr.-dz.nr./ māju nosaukums)

5. Tālr.:________________.

6. E-pasts:_______________________________

7. Izglītības iestāde: ____________________________; 8. Izglītības programmas nosaukums:______________________________; 9. Kvalifikācijas nosaukums:___________________________
10. IEPRIEKŠĒJĀ IEGŪTĀ IZGLĪTĪBA (iespējami vairāki varianti):

12. PILSONĪBA:

Pamatizglītība

Prof. vid. izgl. pēc arodizgl.

11. IEGŪTĀ KVALIFIKĀCIJA:

Latvijas pilsonis/-e

Profesionālā pamatizglītība

Augstākā izglītība

nav

Arodizglītība

1.līm. profesionālā kvalifikācija (tālākizglītība)

ir*________________________________
(kvalifikācijas nosaukums, gads, *minēt pēdējo iegūto)

Atsakos sniegt
informāciju

Vispārējā vidējā izglītība

2.līm. profesionālā kvalifikācija (tālākizglītība)

Profesionālā vidējā izglītība
Profesionālā izgl. pēc vsk.

3.līm. profesionālā kvalifikācija (tālākizglītība)

(

14. INVALIDITĀTES APLIECĪBA:
nav

ir***_______________________

15. SOCIĀLIE DATI:
15.1 Uz mani attiecas kāds no zemāk minētajiem punktiem:
Esmu persona pēc soda izciešanas/ šobrīd izciešu sodu
Dzīvoju pie audžuvecākiem (personām līdz 18 g.v.)
Manai ģimenei ir maznodrošinātas/ trūcīgas pers. statuss
Vecāki strādā/ dzīvo ārzemēs (personām līdz 18 g.v.)
Esmu no daudzbērnu ģimenes
Esmu apgādātājs mājās aprūpējamai personai
Esmu bārenis/-e
Man ir prognozējama invaliditāte
Esmu vardarbībā cietusi persona/ cilvēktirdzniecības upuris
Man ir alkohola/psihotropo vielu atkarība

(VDEĀVK izziņas nr.)

***14.1. Funkcionālo traucējumu veids:
redzes
kustību
dzirdes

cita veida traucējumi

uz vispārējas saslimšanas pamata

Jā

Nē

Atsakos sniegt informāciju

Citas valsts pilsonis/-e; Cits

13. TAUTĪBA:
latvietis/-e

cits/-a ________

roms**

Atsakos sniegt
info.

16. MĀJSAIMNIECĪBU DATI (iespējami vairāki varianti):
Manas ģimenes mājsaimniecībā neviens nav nodarbināts
Manas ģimenes mājsaimniecībā neviens nav nodarbināts
un ir apgādībā esošs/-i bērns /-i
Esmu vientuļais vecāks
Esmu apgādājamais (vecumā līdz 24 gadiem) vientuļā vecāka mājsaimniecībā
Mana patstāvīgā dzīves vieta līdz mācību uzsākšanai bija patversme vai krīzes centrs
Esmu no lauku apvidiem*****
Neviens no variantiem
Atsakos sniegt informāciju

15.2 Mani vecāki dzimuši ārpus Latvijas teritorijas****:
Jā
Nē
Nezinu
Atsakos sniegt informāciju

Projekts līdzfinansēts Jaunatnes Nodarbinātības iniciatīvas ietvaros

**Minoritāšu grupas (tostarp sociāli atstumtās kopienas, piemēram, romi) – dalībnieki, kas pieder pie kādas no nacionālajām minoritātēm. Atbilstoši 12.06.2009. likuma “Par Vispārējo
konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību” 2. pantam, nacionālās minoritātes ir Latvijas pilsoņi, kuri kultūras, reliģijas vai valodas ziņā atšķiras no latviešiem, paaudzēm ilgi tradicionāli
dzīvojoši Latvijā un uzskata sevi par piederīgiem Latvijas valstij un sabiedrībai, kā arī vēlas saglabāt un attīstīt savu kultūru, reliģiju vai valodu. Personas, kas nav Latvijas pilsoņi, bet pastāvīgi
un legāli dzīvo Latvijas Republikā, un kas sevi identificē ar iepriekš minēto nacionālās minoritātes definīciju, arī ir uzskatāmas par nacionālajām minoritātēm.
**** Dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi – personas, kuru vecāki ir dzimuši ārpus Latvijas Republikas.
***** Personas no lauku apvidiem – par lauku teritoriju tiek uzskatīta visa Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas ar iedzīvotāju skaitu virs
5000.
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