
 

 

 

Gyvenamosios vietos deklaravimas 

 

Eil.  

Nr. 

Pavadinimas Aprašymo turinys 

1.  Administracinės paslaugos 

kodas 

 

2.  Administracinės paslaugos 

pavadinimas 

Gyvenamosios vietos deklaravimas 

3.  Administracinės paslaugos 

apibūdinimas 

Paslauga teikiama asmenims deklaruojant savo, naujagimio 

ar nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą, ją pakeitus 

Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos 

Respubliką. 

Deklaracija pateikiama raštu, asmeniui atvykus į atitinkamą 

savivaldybės seniūniją.  

Deklaraciją asmeniškai pateikia: 

1. Asmenys, deklaruojantys savo gyvenamąją vietą. 

2. Nepilnamečių vaikų tėvai (įtėviai) ar vienas iš jų, o jeigu 

nepilnamečio tėvai (įtėviai) išsituokę – tas iš tėvų (įtėvių), su 

kuriuo vaikas gyvena (vaiko gyvenamoji vieta nustatyta tėvų 

(įtėvių) susitarimu arba teismo), arba globėjas (rūpintojas) ar 

kitas teisėtas atstovas. 

3. Nepilnamečiai, kuriems sukako 16 metų, jeigu negyvena 

kartu su tėvais (įtėviais) arba globėjais (rūpintojais)  ar kitais 

teisėtais atstovais ir pastarieji jų gyvenamosios vietos 

nedeklaravo. 

4. Asmenų, kuriems paskirta globa (rūpyba), globėjas 

(rūpintojas), socialinės globos ar sveikatos priežiūros 

įstaigos, kuriai pavesta eiti globėjo (rūpintojo) pareigas 

(toliau -  socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaiga), 

atstovas. 

Deklaracijas galima pateikti ir internetu “Elektroninių 

valdžios vartų internetinėje svetainėje 

adresu:  www.epaslaugos.lt 

4.  Teisės aktai, reguliuojantys 

administracinės paslaugos 

teikimą 

1. Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 

pakeitimo įstatymas  2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 

2. Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės, patvirtintos 

VĮ Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu 

Nr. V-24. 

3. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr.I-1374 

pakeitimo įstatymas 2018 birželio 30 d. Nr.XIII-1426 

4. Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas Nr.VII-840 

pakeitimo įstatymas 2015 birželio 30 d. Nr.XII-1919 

5. LR viešojo administravimo įstatymas 

 

5.  Informacija ir dokumentai, 

kuriuos turi pateikti asmuo 

 

 

 

Asmens pateikiami dokumentai: 

1. Nustatytos formos užpildyta deklaracija. 

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos 

piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, Europos 

bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi nuolat arba 

http://www.epaslaugos.lt/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

galiojantis Europos Sąjungos valstybės narės piliečio pasas, 

arba dokumentas patvirtinantis, kad asmuo įgijo teisę nuolat 

gyventi Lietuvos Respublikoje). 

3. Vaikų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, kai 

deklaruojama nepilnamečių asmenų gyvenamoji vieta. Jei 

Lietuvos Respublikos piliečio pasas ar asmens tapatybės 

kortelė ar vaikui nebuvo išduoti, pateikiamas vaiko gimimo 

liudijimas. 

4. Globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinantys dokumentai, 

ar šių dokumentų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka 

patvirtinti nuorašai (kopijos), ir savo asmens tapatybę 

patvirtinantis dokumentas – 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, arba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka 

patvirtinti šių dokumentų nuorašai (kopijos). 

6. Atskiras gyvenamosios patalpos savininko arba 

bendraturčių sutikimas, arba jo įgalioto asmens sutikimas, 

kad asmuo apsigyventų savininkui (bendraturčiams) 

priklausančioje gyvenamojoje patalpoje (išskyrus atvejus, 

kai gyvenamąją vietą deklaruoja gyvenamosios patalpos 

savininkas), jeigu šio sutikimo nėra deklaracijoje. 

Gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčių) ar jo 

įgalioto asmens sutikimas ar sutikimas deklaracijoje turi būti 

patvirtintas: 

6.1.notaro; 

6.2.seniūno; 

6.3. konsulinės įstaigos pareigūno (toliau – konsulinis 

pareigūnas) arba užsienio valstybės notaro (jeigu 

deklaracijos pateikimo metu gyvenamosios patalpos 

savininkas laikinai gyvena užsienyje). Užsienio valstybės 

notaro patvirtintas gyvenamosios patalpos savininko 

sutikimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas 

arba patvirtintas pažyma (Apostille); 

6.4. kitų asmenų, kuriems įstatymų suteikta teisė atlikti 

notarinius veiksmus; 

6.5. juridinio asmens vadovo, jei gyvenamosios patalpos 

savininkas – juridinis asmuo. 

7. Dokumentas, patvirtinantis gyvenamąją vietą, jei asmuo 

nėra gyvenamosios vietos savininkas (pvz., nuomos ar 

panaudos sutartis, įmonės ar įstaigos išduotas raštas, 

apsigyvenimą viešbutyje ar suteiktą bendrabutį 

patvirtinantys dokumentai ar pan.). 

8. Esant būtinumui – kitus dokumentus (pvz. bendraturčių 

pasirašytą namo bendro naudojimo sutartį, teismo 

sprendimą, nutartį ir kt.). 

 

6.  Informacija ir dokumentai, 

kuriuos turi gauti institucija 

(prašymą nagrinėjantis 

tarnautojas) 

 

Gyventojų registro duomenų bazės duomenys. Gyventojo 

pateikti duomenys. 



 

7.  Administracinės paslaugos 

teikėjas 

Seniūnija 

8.  Administracinės paslaugos 

vadovas 

Seniūnas 

9.  Administracinės paslaugos 

suteikimo trukmė 

Tą pačią dieną, o esant techniniams sutrikimams - per 3 

darbo dienas. 

10.  Administracinės paslaugos 

suteikimo kaina (jei paslauga 

teikiama atlygintinai) 

 

Paslauga teikiama neatlygintinai 

11.  Prašymo forma, pildymo 

pavyzdys ir prašymo turinys 

Nustatytos formos gyvenamosios vietos deklaracija.  

 

12.  Administracinės paslaugos 

teikimo ypatumai 

Tik atitinkamoje seniūnijoje gyvenančių (ar atvykstančių 

gyventi) asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo 

duomenų tvarkymas. Užpildyta ir seniūnijai pateikta 

gyvenamosios vietos deklaracija lieka seniūnijoje bei 

įtraukiama į Lietuvos Respublikos gyventojų registro 

Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemą 

(GVDIS). Asmuo laikomas deklaravusiu gyvenamąją vietą 

nuo deklaravimo duomenų įrašymo į GVDIS. 

  


