Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą
Eil.
Nr.

Aprašymo turinys

Pavadinimas
Administracinės
paslaugos kodas
Administracinės
paslaugos pavadinimas

_

3. 3.

Administracinės
paslaugos
apibūdinimas

Į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų (toliau – GVNA)
apskaitą gali būti įtraukiamas gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje nedeklaravęs asmuo, kuris tos savivaldybės teritorijoje
nuosavybės teise neturi patalpos ar pastato, ar kitos teisės naudotis
patalpa ar pastatu ir kuris dėl ne nuo jo priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje
gyvena.
Į GVNA apskaitą gali būti įtraukiami:
1. benamiai;
2. asmenys, kurie buvo globojami (rūpinami) vaikų globos institucijose ar šeimynose, kai jie, sukakę 18 metų, išleidžiami iš vaikų
globos institucijos ar palieka šeimyną ir neturi galimybės deklaruoti
savo naują gyvenamąją vietą;
3. asmenys, kuriems teismo nutartimi yra paskirtos priverčiamosios
stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės specializuotose
psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
4. asmenys, kurie yra laikomi tardymo izoliatoriuose ar pataisos įstaigose;
5. užsieniečiai, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje Lietuvos valstybės paramos integracijai teikimo
laikotarpiu;
6. asmenys, kurie dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena.

4. 4.

Teisės aktai,
reguliuojantys
administracinės
paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas.
2. Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų
apskaitą tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybės įmonės registrų
centro direktoriaus 208-01-12 įsakymu Nr. v-12.
3. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo
administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 (2017-11-15
nutarimo Nr. 933 redakcija)).
4. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.

1. 1.
2. 2.

Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių)
asmenų apskaitą

5. 5.

Informacija ir
dokumentai, kuriuos
turi pateikti asmuo

Asmuo, neturintis galimybės deklaruoti gyvenamosios vietos ir
atitinkantis Įstatymo reikalavimus, dėl įtraukimo į GVNA apskaitą
deklaravimo įstaigai pateikia:
1. prašymą įtraukti į apskaitą (forma nustatyta Valstybės įmonės
Registrų centro direktoriaus 2018-01-12 įsakymu Nr. v-12);
2. Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę
– kai prašymą įtraukti į apskaitą pateikia Lietuvos Respublikos
piliečiai;
3. galiojantį Europos Sąjungos arba Europos laisvosios prekybos
asociacijos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės
kortelę ir pažymą Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei
nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti, arba įstatymų ir
kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą šio dokumento kopiją, –
kai prašymą įtraukti į apskaitą pateikia Europos Sąjungos arba
Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai,
Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“
nustatyta tvarka įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
4. Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi
Europos Sąjungoje arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo
gyventi šalyje kortelę, – kai prašymą įtraukti į apskaitą pateikia
užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, Lietuvos
Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta
tvarka įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
5. vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, nurodytą šio
Aprašo 3–4 punktuose, ir vaiko gimimo liudijimą ar gimimo akto
įrašo išrašą, – kai į GVNA apskaitą įtraukiamas kartu gyvenantis
nepilnametis ne Lietuvos Respublikos pilietis. Nepilnamečiams
Lietuvos Respublikos piliečiams iki 16 metų užtenka pateikti
gimimo liudijimą ar gimimo akto išrašą;
6. sutartį dėl Lietuvos valstybės paramos integracijai teikimo
gyvenamojoje vietoje ar jos kopiją, jei užsieniečiui yra suteiktas
prieglobstis Lietuvos Respublikoje.
Prašyme įtraukti į apskaitą nurodyti duomenys turi atitikti juos
patvirtinančių dokumentų duomenis.

6. 6.

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

Gyventojų registro duomenų bazės duomenys.
Gyventojo pateikti dokumentai.

7. 7.

Administracinės
paslaugos teikėjas

Seniūnija

8. 8.

Administracinės
paslaugos vadovas

Seniūnas

9. 9.

Administracinės
paslaugos suteikimo
trukmė

Tą pačią dieną, o esant techniniams ar kitiems trukdžiams, Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktuose numatyta tvarka.

Administracinės
paslaugos suteikimo

Paslauga teikiama neatlygintinai

10.

11.

12.

kaina (jei paslauga
teikiama atlygintinai)
Prašymo forma,
pildymo pavyzdys ir
prašymo turinys

Administracinės
paslaugos teikimo
ypatumai

Prašymas įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų
apskaitą (forma nustatyta Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018-01-12 įsakymu Nr. v-12).
Prašyme įtraukti į apskaitą nurodomi šie duomenys: asmens kodas
(užsieniečiams, kuriems asmens kodas Lietuvos Respublikoje
nesuteiktas, – gimimo data), vardas (vardai), pavardė (pavardės),
lytis, pilietybė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas,
serija, numeris, išdavimo data ir dokumentą išdavusi institucija,
prašymo pateikimo data.
Tik atitinkamoje seniūnijoje gyvenančių (ar atvykstančių gyventi)
asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tvarkymas.

