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Aprašymo turinys

Eil. Nr.

Pavadinimas

1.

Administracinės paslaugos kodas

2.

Administracinės paslaugos versija

3.

Administracinės paslaugos
pavadinimas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

4.

Administracinės paslaugos
apibūdinimas

Savo gyvenamąją vietą deklaruoja piliečiai, kurie
įstatymų nustatyta tvarka privalo ją deklaruoti.
Nepilnamečių asmenų gyvenamąją vietą deklaruoja
jų tėvai, įtėviai, globėjai.
Gyvenamąją vietą privalo deklaruoti šie asmenys:
1. Lietuvos Respublikos piliečiai, atvykę gyventi į
Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 183 dienoms per
metus, keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos
Respublikoje ar išvykstantys iš Lietuvos
Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių
laikotarpiui;
2. Europos Sąjungos valstybių narių
piliečiai ar Europos laisvosios prekybos asociacijos
valstybių narių piliečiai, atvykę gyventi į Lietuvos
Respubliką ilgiau kaip tris mėnesius per pusę metų
ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių
teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi
Lietuvos Respublikoje, keičiantys gyvenamąją vietą
Lietuvos Respublikoje ar išvykstantys iš Lietuvos
Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių
laikotarpiui;
3. Leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje turintys
užsienio valstybių, ne Europos Sąjungos valstybių
narių ar ne Europos laisvosios prekybos asociacijos
valstybių narių

1 versija
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5.

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos
teikimą

toliau – kitų užsienio valstybių) piliečiai ir asmenys
be pilietybės, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką
ar keičiantys
gyvenamąją vietą Lietuvos
Respublikoje arba išvykstantys iš Lietuvos
Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių
laikotarpiui;
Nepilnamečių gyvenamąją vietą deklaruoja jų tėvai,
įtėviai, globėjai arba kiti asmenys, kurie pagal
įstatymą ar kitą teisės aktą privalo jais rūpintis,
jiems atstovauti.
Nepilnamečiai, įgiję visišką civilinį veiksnumą,
gyvenamąją vietą deklaruoja patys.
Nepilnamečiai, kuriems sukako 16 metų, deklaruoja
gyvenamąją vietą, jei negyvena kartu su tėvais,
įtėviais, globėjais arba kitais teisėtais atstovais ir
pastarieji jų gyvenamosios vietos nedeklaravo.
Asmenų, kuriems yra įsteigta globa ar rūpyba,
gyvenamąją vietą deklaruoja globėjai, rūpintojai,
socialinės globos, sveikatos priežiūros įstaigų,
kurioms pavesta eiti globėjų, rūpintojų pareigas,
administracija.
Užsienio valstybėse gyvenantys asmenys, kurie iš
Lietuvos Respublikos išvyko trumpesniam kaip
šešių mėnesių laikotarpiui, tačiau liko užsienio
valstybėje ilgiau negu šešis mėnesius, apie
gyvenamosios vietos pakeitimą deklaruoja per
Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ir
konsulines įstaigas užsienio valstybėse. Šių asmenų
pateikta
gyvenamosios
vietos
deklaracija
persiunčiama deklaravimo įstaigai.
Gyvenamosios vietos neturintys asmenys Lietuvos
Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos
nustatyta tvarka į apskaitą įtraukiami pagal
savivaldybę, kurioje jie gyvena.
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“;

3
4. Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos
Respublikos Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
2008 m. rugsėjo8 d. įsakymas Nr. (29)4R-52 „Dėl
Gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos
taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos pateikia asmuo

7.

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

8.

Administracinės paslaugos
teikėjas

1. Gyvenamosios vietos deklaracija, kurios forma
patvirtinta Gyventojų registro tarybos prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
2008 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. (29)4R-18
(pildoma vietoje, arba asmuo, naudojantis
elektronine bankininkyste, turi įeiti į E. paslaugos ir
prisijungti prie Elektroninei valdžios vartai ir įeiti į
deklaraciją)
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Vaikų asmens tapatybės patvirtinantys
dokumentai, kai deklaruojama nepilnamečių
gyvenamoji vieta;
4. Globą arba atstovavimą patvirtinantys
dokumentai, kai asmens gyvenamąją vietą
deklaruoja globėjas (rūpintojas) arba socialinės
globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas;
5. Dokumentai, patvirtinantys nuosavybės ar kitokio
teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į
gyvenamąją patalpą.
Suteikta teisė prisijungi ir naudotis gyventojų
registro duomenų baze.

Lina Judytė, Bijotų seniūnijos seniūno
pavaduotoja,
tel. 8 449 41434; mob. 8 657 91286
el. p. lina.judyte@silale.lt
Nijolė Viliušienė, Bilionių seniūnijos socialinė
darbuotoja, tel. 8 449 41832;
el. p. Nijole.viliusiene@silale.lt
Romualdas Dirškus, Didkiemio seniūnijos
socialinis darbuotojas, tel. 8 449 72981;
el. p. romualdas.dirskus@silale.lt
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
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9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vaida Norgailienė, Palentinio seniūnijos
socialinė darbuotoja, tel. 8 449 42347;
el. p. vaida.norgailiene@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
Vilma Kasnauskienė, Didkiemio seniūnijos
seniūnė,
tel. 8 449 72981; mob. 8 616 58153
el. p. vilma.kasnauskiene@silale.lt
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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; 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 seniūnė, tel. (8 449)
58166,
mob. 8 678 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
Stefa Kažukauskienė, Upynos seniūnijos
seniūnė,
tel. 8 449 46632; mob. 8 687 73645
el. p. stefa.kazukauskiene@silale.lt
Žadeikių seniūnijos seniūnas,
tel. 8 449 41672
paslaugos Paslauga atliekama iškart, gyventojui atvykus į
seniūniją.

10.

Administracinės
suteikimo trukmė

11.

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

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys Prašymo formos.
ir prašymo turinys
Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos
Respublikos
vidaus
reikalų
ministerijos
direktoriaus 2008 m. balandžio 8 d. įsakymas
Nr. (29)4R-18 „Dėl Gyvenamosios vietos
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13.
14.

deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo
taisyklių patvirtinimo“.
Administracinės paslaugos teikimo Paslauga galutinė.
ypatumai
Administracinių paslaugų teikimo Aprašymas įtraukiamas į Šilalės rajono
aprašymų įtraukimas į dokumentų savivaldybės
administracijos
dokumentų
apskaitą
apskaitą.

Personalo ir ūkio skyriaus vedėja

Vilma Kuzminskaitė

