
 

 

 

 

SP-2 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos  

socialinės apsaugos ir darbo ministro 

2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir  

darbo ministro 2023 m. vasario 6 d.  

įsakymo Nr. A1-76 redakcija) 

 

 

(Duomenų apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį pateikimo 

SP-2 forma) 

 

___________________________________________________ 
(asmens, pildančio formą, vardas ir pavardė) 

 

DUOMENYS APIE ASMENS IR JO ŠEIMOS NARIŲ VEIKLOS POBŪDĮ IR 

SOCIALINĘ PADĖTĮ 

 

________________________ 
(data) 

 

Asmens eilės Nr. iš formos 

SP-1 arba asmens vardas ir 

pavardė 

Veiklos pobūdis (nurodomas 

Nr. iš toliau pateiktos lentelės) 

Socialinė grupė (nurodomas 

Nr. iš toliau pateiktos lentelės) 

   

   

   

   

   

   

 

Veiklos pobūdis 

Dirbantis 01 

Auginantis vaikus namuose 02 

Moksleivis, studentas, ikimokyklinio amžiaus vaikas  03 

Slaugantis kitą asmenį 04 

Nedirbantis:   

– darbingo amžiaus asmuo, įsiregistravęs Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) 

05 

– darbingo amžiaus asmuo, neįsiregistravęs Užimtumo tarnyboje 06 

– valstybės išlaikomas asmuo (privalomojoje pradinėje karo tarnyboje, laisvės 

atėmimo bausmės atlikimo vietoje ir kt.) 

07 

– senatvės pensinio amžiaus asmuo 08 

– kita  09 

 

Socialinė grupė  

Asmuo su negalia: 

Vaikas, kuriam nustatytas sunkaus neįgalumo lygis  11 

Vaikas, kuriam nustatytas vidutinio neįgalumo lygis 12 

Vaikas, kuriam nustatytas lengvo neįgalumo lygis  13 

Darbingo amžiaus asmuo, kuriam nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis  14 
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Darbingo amžiaus asmuo, kuriam nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis  15 

Darbingo amžiaus asmuo, kuriam nustatytas 45–55 proc. darbingumo lygis  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: 

Senatvės pensinio amžiaus asmuo, kuriam nenustatytas specialiųjų poreikių lygis 20 

 

Vaikas (asmuo iki 18 m.): 

Netekęs vieno ar abiejų tėvų 22 

Globojamas (rūpinamas):  

– nustatyta laikinoji globa (rūpyba) 23 

– nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) 24 

Užsienio valstybėje be tėvų ar kitų atstovų pagal įstatymą likęs vaikas  25 

Socialinę riziką patiriantis vaikas:  

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

problemų mokykloje 

26 

– elgetaujantis, valkataujantis 27 

– patyręs psichologinį, fizinį, seksualinį smurtą, nepriežiūrą 28 

– priklausomas nuo psichoaktyviųjų medžiagų, azartinių lošimų, kompiuterinių 

žaidimų, interneto ir kt. 

29 

– gyvenantis socialinę riziką patiriančioje šeimoje 30 

– įsitraukęs (linkęs įsitraukti) į nusikalstamą veiklą 31 

– patiriantis kitų socialinių problemų  32 

 

Socialinę riziką patiriantis 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 (nuteistasis, iš laisvės atėmimo 

bausmės atlikimo vietos paleistas asmuo) 

37 

– patiriantis kitų socialinių problemų  38 

 

Kiti asmenys: 

– migrantai, užsienio kilmės asmenys  39 

- smurtautojai 40 

- asmenys, gyvenantys gausiose šeimose 41 

- vaikai, auginami vieno / vienintelio iš turimų tėvų 42 

 

 

___________________ _________________________ 
(parašas) (vardas ir pavardė) 


