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Eil. Nr.
Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

2.

Administracinės paslaugos versija

3.

Administracinės paslaugos
pavadinimas

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų
taisymas, keitimas ir naikinimas

4.

Administracinės paslaugos
apibūdinimas

Asmuo,
deklaravęs
gyvenamąją
vietą,
ir
gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturčiai)
kreipiasi į seniūniją dėl deklaravimo duomenų
keitimo, taisymo ar naikinimo, jeigu:
1.Gyvenamą vietą deklaravęs asmuo deklaravimo
įstaigai pateikia prašymą ištaisyti, pakeisti
neteisingus jo deklaravimo duomenis.
2.Gyvenamos patapos savininkas (bendraturčiai)
seniūnijai pateikia prašymą ištaisyti, pakeisti ar
panaikinti jam priklausančioje gyvenamoje patalpoje
savo gyvenamąją vietą deklaravusio asmens
neteisingus deklaravimo duomenis.
3.Gyvenamosiospatalpos savininkas (bendraturčiai)
seniūnijai
pateikia
prašymą
pakeisti
jam
priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo
gyvenamąją vietą deklaravusio ir ją pakeitusio
asmens deklaravimo duomenis.
Deklaravimo įstaigos sprendimu deklaravimo
duomenys naikinami, kai:
1. panaikinamas užsieniečiui išduotas leidimas
gyventi Lietuvos Respublikoje;
2. atsisakoma išduoti ar pakeisti užsieniečiui leidimą
gyventi Lietuvos Respublikoje;
3. pasibaigia užsieniečiui išduoto leidimo laikinai
gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimo laikas;
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4. asmuo, netekęs Lietuos Respublikos pilietybės,
per 3 mėnesius teisės aktų nustatyta tvarka
nepateikė prašymo išduoti leidimą gyventi
Lietuvos Respublikoje.
5.

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos teikimą

1. Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
2008 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. (29)4R-18 „Dėl
Gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo
duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ ir 2009 m.
gruodžio 31 d. įsakymas Nr.(29)4R-67 „Dėl
Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
2008 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr.(29)4R-18 „Dėl
gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo
duomenų
tvarkymo
taisyklių
patvirtinimo
pakeitimo“;
2. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos
deklaravimo įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m.
liepos 10 d. nutarimas Nr. 685 „Dėl Gyvenamosios
vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios
vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo
funkcijos perdavimo savivaldybėms tvarkos aprašo
patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos 1. Prašymas;
pateikia asmuo
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Dokumentas, patvirtinantis nekilnojamojo turto
nuosavybę (jeigu šio dokumento asmuo neturi, jis
privalo išsiimti iš VĮ Registrų centro);
4. Deklaravimo įstaiga turi teisę pareikalauti, kad
gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturčiai) ar
asmuo, deklaravęs gyvenamąją vietą, pateiktų
deklaravimo
duomenis
patvirtinančius
ar
paneigiančius dokumentus (kaimynų patvirtinimas,
kad asmuo pakeitė gyvenamąją vietą ir nurodytu
adresu negyvena).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos
turi gauti institucija (prašymą
nagrinėjantis tarnautojas)

Suteikta teisė prisijungi ir naudotis gyventojų registro
duomenų baze.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Lina Judytė, Bijotų seniūnijos seniūno
pavaduotoja, tel. 8 449 41434; mob. 8 657 91286
el. p. lina.judyte@silale.lt
Loreta Daukantienė, Bilionių seniūnijos seniūnė,
tel. 8 449 41832; mob. 8 686 92428
el. p. loreta.daukantiene@silale.lt
Vilma Kasnauskienė, Didkiemio seniūnijos
seniūnė, tel. 8 449 72981; mob. 8 616 58153
el. p. vilma.kasnauskiene@silale.lt
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9.

Administracinės paslaugos vadovas

Nijolė Gečienė, Kaltinėnų seniūnijos seniūno
pavaduotoja, tel. 8 449 57404;
el. p. nijole.geciene@silale.lt
Rasa Lukošienė, Kvėdarnos seniūnijos seniūno
pavaduotoja, tel.8 449 55288
el. p. rasa.lukosiene@silale.lt
Aleksandra Paldavičienė, Laukuvos seniūnijos
seniūno pavaduotoja,
tel. 8 449 56192; mob. 8 616 11056
el. p. aleksandra.paldaviciene@silale.lt
Miglė Zybartienė, Palentinio seniūnijos seniūnė,
tel. 8 449 42347; mob.8 699 61377
el. p. migle.zybartiene@silale.lt
Aldona Jankauskienė, Pajūrio seniūnijos seniūno
pavaduotoja, tel. (8 449) 58166, mob. 8620 52148,
el. p. aldona.jankauskiene@silale.lt
Dovilė Dobilienė, Šilalės kaimiškosios seniūnijos
seniūno pavaduotoja, tel. 8 449 76127;
el. p. dovile.dobiliene@silale.lt
Angelė Paulienė, Šilalės kaimiškosios seniūnijos
socialinė darbuotoja, tel. 8 449 76113
el. p. angele.pauliene@silale.lt
Vida Miliauskytė, Šilalės miesto seniūnijos
seniūno pavaduotoja, tel. 8 449 76128; mob. 8 699
17407
el. p. vida.miliauskyte@silale.lt
Kazė Juodaitienė, Šilalės miesto seniūnijos
socialinė darbuotoja, tel. 8 449 76128
el. p. kaze.juodaitiene@silale.lt
Loreta Petravičienė, Tenenių seniūnijos seniūnė,
tel. 8 449 43290; mob. 8 640 55390
el. p. loreta.petraviciene@silale.lt
Janina Košienė, Traksėdžio seniūnijos seniūno
pavaduotoja, tel. 8 449 70052; mob. 8 618 69503
el. p. janina.kosiene@silale.lt
Regina Audinytė, Traksėdžio seniūnijos seniūnė,
tel. 8 449 70052; mob. 8 655 38872
el. p. regina.audinyte@silale.lt
Rima Macijauskienė, Upynos seniūnijos seniūno
pavaduotoja, tel. 8 449 46674; mob. 8 620 61521
el. p. rima.macijauskiene@silale.lt
Aušra Lileikienė, Žadeikių seniūnijos socialinė
darbuotoja, tel. 8 449 41672
el. p. ausra.lileikiene@silale.lt
Steponas Jasaitis, Bijotų seniūnijos seniūnas,
tel. 8 449 41423; mob. 8 686 92429
el. p. steponas.jasaitis@silale.lt
Loreta Daukantienė, Bilionių seniūnijos seniūnė,
tel. 8 449 41832; mob. 8 686 92428
el. p. loreta.daukantiene@silale.lt
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10.

Vilma Kasnauskienė, Didkiemio seniūnijos
seniūnė,
tel. 8 449 72981; mob. 8 616 58153
el. p. vilma.kasnauskiene@silale.lt
Antanas Bartašius, Kaltinėnų seniūnijos seniūnas,
tel. 8 449 57280; mob. 8 656 23932
el. p. antanas.bartasius@silale.lt
Aivaras Dobilas, Kvėdarnos seniūnijos seniūnas,
tel. 8 449 55244
el. p. aivaras.dobilas@silale.lt
Virgilijus Ačas, Laukuvos seniūnijos seniūnas,
tel. 8 449 56362; mob. 8 687 15000
el. p. virgilijus.acas@silale.lt
Miglė Zybartienė, Palentinio seniūnijos seniūnė,
tel. 8 449 42347; mob. 8 699 61377
el. p. migle.zybartiene@silale.lt
Roma Noreikienė, Pajūrio seniūnijos seniūnė,
tel. (8 449) 58166, mob. 8678 12930,
el. p. roma.noreikiene@silale.lt
Stasys Lidžius, Šilalės kaimiškosios seniūnijos
seniūnas,
tel. 8 449 76127; mob. 8 686 38872
el. p. stasys.lidzius@silale.lt
Alfonsas Paulikas, Šilalės miesto seniūnijos
seniūnas,
tel. 8 449 76128; mob. 8 650 72920
el. p. alfonsas.paulikas@silale.lt
Loreta Petravičienė, Tenenių seniūnijos seniūnė,
tel. 8 449 43290; mob. 8 640 55390
el. p. loreta.petraviciene@silale.lt
Regina Audinytė, Traksėdžio seniūnijos seniūnė,
tel. 8 449 70052; mob. 8 655 38872
el. p. regina.audinyte@silale.lt
Steponas Jasaitis, Bijotų seniūnijos seniūnas,
tel. 8 449 41423; mob. 8 686 92429
el. p. steponas.jasaitis@silale.lt
Loreta Daukantienė, Bilionių seniūnijos seniūnė,
tel. 8 449 41832; mob. 8 686 92428
el. p. loreta.daukantiene@silale.lt
Administracinės paslaugos suteikimo Paslauga suteikiama per 20 darbo dienų.
trukmė

11.

Administracinės paslaugos suteikimo Paslauga nemokama.
kaina
(jei
paslauga
teikiama
atlygintinai)

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir Prašymo formos.
prašymo turinys

13.

Administracinės paslaugos teikimo Paslauga galutinė.
ypatumai
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14.

Administracinių paslaugų teikimo Aprašymas
įtraukiamas
į
Šilalės
rajono
aprašymų įtraukimas į dokumentų savivaldybės administracijos dokumentų apskaitą.
apskaitą

Personalo ir ūkio skyriaus vedėja

Vilma Kuzminskaitė

