ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Pavadinimas
Administracinės paslaugos
pavadinimas

Aprašymo turinys
Gyvenamosios vietos
keitimas ir naikinimas

deklaravimo

duomenų

taisymas,

Administracinės paslaugos1. Deklaravimo duomenys taisomi, keičiami ir naikinami,
apibūdinimas
jeigu:
2. 1) gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo deklaravimo įstaigai
pateikia prašymą ištaisyti, pakeisti neteisingus jo
deklaravimo duomenis;
3. 2) patalpos ar pastato savininkas (bendraturtis) deklaravimo
įstaigai pateikia prašymą ištaisyti ar pakeisti jam
priklausančioje patalpoje ar pastate savo gyvenamąją vietą
deklaravusio asmens pateiktus neteisingus deklaravimo
duomenis;
3) patalpos ar pastato savininkas (bendraturtis) deklaravimo
įstaigai pateikia prašymą panaikinti jam priklausančioje
patalpoje ar pastate savo gyvenamąją vietą deklaravusio ir ją
pakeitusio (išvykusio) asmens deklaravimo duomenis.
Administracinė paslauga
teikiama elektroniniu būdu

Neteikiama

Teisės aktai,
reguliuojantys
administracinės paslaugos
teikimą

1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo
įstatymas.
2. Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės, patvirtintos VĮ
Registrų centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu
Nr. V-294.
3. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.
4. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.
Prašymas ištaisyti, pakeisti ar panaikinti deklaravimo
duomenis pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į atitinkamą
savivaldybės administracijos padalinį (seniūnijas).
Asmuo pateikia:
1. Prašymą.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą:
2.1. kai kreipiasi Lietuvos Respublikos piliečiai – Lietuvos
Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę arba pasą;
2.2. kai kreipiasi Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ar
Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių
piliečiai, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių
teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi Lietuvos
Respublikoje – Europos Bendrijų valstybės narės piliečio
leidimą gyventi (gyventi nuolat) arba galiojantį Europos
Sąjungos valstybės piliečio ar Europos laisvosios prekybos
asociacijos valstybės piliečio pasą arba asmens tapatybės
kortelę ir dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo įgijo teisę

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo
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Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi gauti
institucija (prašymą
nagrinėjantis tarnautojas)
Administracinės paslaugos
teikėjas

gyventi (gyventi nuolat) Lietuvos Respublikoje.
2.3 kai kreipiasi kitų užsienio valstybių piliečiai bei asmenys
be pilietybės – leidimą laikinai (nuolat) gyventi Lietuvos
Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo
leidimą gyventi Europos Bendrijoje, Europos Bendrijų
valstybės narės piliečio leidimą gyventi (gyventi nuolat),
Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario
leidimą gyventi (gyventi nuolat) Lietuvos Respublikoje.
2.4. kai kreipiamasi dėl nepilnamečių vaikų – vaikų asmens
tapatybę patvirtinančius dokumentus, nurodytus 2.1–2.3
punktuose. Jeigu LR piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė
ar pasas vaikui iki 16 metų nebuvo išduoti, pateikiamas vaiko
gimimo liudijimas.
3. Kai kreipiasi globėjas (rūpintojas) arba socialinės globos ar
sveikatos priežiūros įstaigos atstovas – globą (rūpybą) ar
atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar šių dokumentų
įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus
nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą.
4. Dokumentus, patvirtinančius nuosavybės ar kitokio teisėto
valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją
patalpą, arba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka
patvirtintus šių dokumentų nuorašus (kopijas).
5. Dokumentus, patvirtinančius asmens gyvenamosios vietos
deklaravimo duomenų neteisingumą.
Duomenys, esantys valstybės registruose

Savivaldybės priimamasis
14 kabinetas
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
Gyventojų priėmimo laikas:
pirmadieniais 13-17 val.
antradieniais, ketvirtadieniais 8-12 val. ir 13-14 val.
trečiadieniais 13-19 val.
penktadieniais 8-12 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau
Kanceliarijos Asmenų aptarnavimo poskyrio
vyresn. specialistė
Diana Baronienė, tel. 38 34 38
El. paštas diana.baroniene@siauliai.lt
Kanceliarijos Asmenų aptarnavimo poskyrio
vyresn. specialistė
Roma Sabeckienė, tel. 38 34 39
El. paštas roma.s@siauliai.lt
Medelyno seniūnija
Birutės g. 40, Šiauliai
El. paštas medelynas@siauliai.lt
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Vyresn. specialistė
Loreta Kazulioniene, tel. 42 52 97
Gyventojų priėmimo laikas:
pirmadieniais, trečiadieniais 8-12 val. ir 13-14 val.
antradieniais, ketvirtadieniais 13-17 val.
penktadieniais 8-12 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau
Rėkyvos seniūnija
Energetikų g. 6-39, Rėkyva, Šiauliai
El. paštas rekyva@siauliai.lt
Vyresn. specialistė
Jolanta Krasauskienė, tel. 39 22 60
Pastaba. Seniūnijų gyventojai aptarnaujami seniūnijose.
Administracinės paslaugos
vadovas

Kanceliarijos vedėja
Gendrūta Slavinskiene, tel. 50 05 23
El. paštas gendruta.slavinskiene@siauliai.lt
Medelyno seniūnas
Vaclovas Kardašius, tel. 42 52 97
El. paštas vaclovas.kardasius@siauliai.lt
Rėkyvos seniūnas
Deividas Petrolevičius, tel. 39 22 60
El. paštas deividas.petrolevicius@siauliai.lt

Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė
Administracinės paslaugos
suteikimo kaina (jei
paslauga teikiama
atlygintinai)
Prašymo forma ir prašymo
turinys
Administracinės paslaugos
teikimo ypatumai

20 darbo dienų
Paslauga nemokama

Nustatytos formos prašymas
Asmuo, deklaravęs gyvenamąją vietą, ir gyvenamosios
patalpos savininkas (bendraturčiai) turi teisę kreiptis į
deklaravimo įstaigą dėl deklaravimo duomenų ištaisymo,
pakeitimo ar panaikinimo. Deklaravimo duomenys taisomi,
keičiami ir naikinami, jeigu:
1. Gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo deklaravimo įstaigai
pateikia prašymą ištaisyti, pakeisti ar panaikinti neteisingus jo
deklaravimo duomenis.
2. Gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturčiai)
deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti, pakeisti ar
panaikinti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo
gyvenamąją vietą deklaravusio asmens pateiktus neteisingus
deklaravimo duomenis.
3. Deklaravimo įstaigos sprendimu deklaravimo duomenys
naikinami, kai yra nustatoma arba gaunamas pranešimas iš
valstybės institucijų ir įstaigų, išduodančių asmens tapatybę
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patvirtinančius dokumentus, kad:
- Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios
prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, jų šeimos nariai
neteko teisės gyventi Lietuvos Respublikoje;
- panaikinamas užsieniečiui išduotas leidimas gyventi
Lietuvos Respublikoje;
- atsisakoma išduoti ar pakeisti užsieniečiui leidimą gyventi
Lietuvos Respublikoje;
- pasibaigia užsieniečiui išduoto leidimo laikinai gyventi
Lietuvos Respublikoje ar Sąjungos piliečio šeimos nario
leidimo gyventi šalyje kortelės galiojimo laikas;
- Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatytais
pagrindais asmuo netenka Lietuvos Respublikos pilietybės,
jeigu šis asmuo per 3 mėnesius nuo sprendimo dėl Lietuvos
Respublikos pilietybės netekimo įsigaliojimo dienos Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nepateikia prašymo
dėl dokumento patvirtinančio ar suteikiančio teisę gyventi
Lietuvos Respublikoje, išdavimo.
4. Deklaravimo duomenys taip pat naikinami, kai pateikiamas
įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl deklaravimo duomenų
panaikinimo.
Administracinė paslauga yra galutinė.

