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Biržai
Eil
.
Pavadinimas
Nr.
1.
Administracinės paslaugos pavadinimas
2.
3.

Administracines paslaugos versija
Administracinės paslaugos apibūdinimas

4.

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos teikimą

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo

Aprašymo turinys
Pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą
išdavimas
2
Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti
pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
Prašymas gauti pažymą pateikiamas raštu,
asmeniui atvykus į Seniūniją.
1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos
deklaravimo įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos
deklaravimo įstatymo Nr. VIII840 pakeitimo
įstatymas 2015 m. birželio 30 d. Nr. XII1919.
3. Valstybės įmonės registrų centro direktoriaus
2015 m. gruodžio 29 įsakymas Nr. V294 „Dėl
gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių
patvirtinimo“.
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
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prekybos asociacijos valstybės piliečio pasą arba
asmens tapatybės kortelę ir dokumentą,
patvirtinantį, kad asmuo įgijo teisę 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.

6.

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

Informacija, reikalinga duomenims apie asmenį
patikrinti, gaunama iš Gyventojų registro
duomenų centrinės bazės.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Biržų miesto seniūnija
specialistė Rima Žekienė,
tel. (8 450) 31 086, el. p. birzai@birzai.lt;
Nemunėlio Radviliškio seniūnija
specialistė Vida Milišiūnienė ,
tel. (8 450) 55 188, el. p.
nem.radviliskis@birzai.lt;
Pabiržės seniūnija
seniūno pavaduotoja Violeta Morkvėnienė,
tel. (8 450) 59 136, el. p. pabirze@birzai.lt;
Pačeriaukštės seniūnija
seniūno pavaduotoja
Justina PečiukevičiūtėPipynė,
tel. (8 450) 57 272; el. p. paceriaukste@birzai.lt
Papilio seniūnija
seniūnas Renas Čygas, tel. (8 450) 58 198, el. p.
papilys@birzai.lt;
Parovėjos seniūnija
seniūno pavaduotoja Ilona Žvirgždienė,
tel. (8 450) 56 115, el. p. ilona.sataite@birzai.lt;
Širvėnos seniūnija
seniūno pavaduotojas Saulius Eigirdas,
tel. (8 450) 32 584, el. p. sirvena@birzai.lt;
Vabalninko seniūnija
specialistė Zena Švainauskienė,
tel. (8 450) 54 246, el. p. vabalninkas@birzai.lt.
Biržų miesto seniūnija
seniūnas Vytas Jareckas,
tel. (8 450) 31 596, el.p.vytas.jareckas@birzai.lt;
Nemunėlio Radviliškio seniūnija
seniūnas Giedrius Kubilius
tel. 8 (450) 55 189,
el. p. nem.radviliskis@birzai.lt;
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9.

Administracinės paslaugos suteikimo
trukmė

10.

Administracinės paslaugos suteikimo
kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir
prašymo turinys
Informacinės ir ryšių technologijos,
naudojamos teikiant administracinę
paslaugą
Administracinės paslaugos teikimo
ypatumai
Administracinių paslaugų teikimo
aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

11.
12.

13.
14.

Pabiržės seniūnija
seniūnė Vita Zurbaitė,
tel. (8 450) 59 136, el. p. pabirze@birzai.lt;
Pačeriaukštės seniūnija
seniūnas Aurimas Frankas,
tel. (8 450) 57 294, el. p. paceriaukste@birzai.lt
Papilio seniūnija
seniūnas Renas Čygas,
tel. (8 450) 58 198, el. p. papilys@birzai.lt
Parovėjos seniūnija
seniūnė Gailutė Tamulėnienė,
tel. 8 (450) 56 199, el. p. paroveja@birzai.lt;
Širvėnos seniūnija
seniūnė Neringa Šijanienė,
tel. 8 (450) 31 880, el. p. sirvena@birzai.lt;
Vabalninko seniūnija
seniūnė Lilija Vaitiekūnienė,
tel. 8 (450) 54268, el. p. vabalninkas@birzai.lt.
Tą pačią dieną, o esant techniniams sutrikimams
– per 3 darbo dienas Lietuvos Respublikos ir
savivaldybės teisės aktuose numatyta tvarka
Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymas (priedas)
Paslaugą galima užsisakyti elektroninėmis
priemonėmis, naudojantis elektroninių valdžios
vartų portalu https://www.epaslaugos.lt/portal/
Aprašymas
užregistruojamas
Bendrajame
skyriuje esančiame Administracinių paslaugų
teikimo aprašymų registre

Biržų miesto seniūnas

Vytas Jareckas

Nemunėlio Radviliškio seniūnas

Giedrius Kubilius

Pabiržės seniūnijos seniūnė

Vita Zurbaitė

Pačeriaukštės seniūnijos seniūnas

Aurimas Frankas

Papilio seniūnijos seniūnas

Renas Čygas

Parovėjos seniūnijos seniūnė

Gailutė Tamulėnienė

Širvėnos seniūnijos seniūnė

Neringa Šijanienė
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Vabalninko seniūnijos seniūnė

Lilija Vaitiekūnienė

Administracinės paslaugos teikimo aprašymo
priedas

______________________________________________________________
(vardas, pavardė)
_____________________________________________________________________________________________
(deklaruota gyvenamoji vieta)

Biržų rajono savivaldybės administracijos

__________________ seniūnijos seniūnui

PRAŠYMAS
IŠDUOTI PAŽYMĄ APIE DEKLARUOTĄ GYVENAMĄJĄ VIETĄ

(data)

Prašau išduoti pažymą, patvirtinančią mano deklaruotą gyvenamąją vietą. Į pažymą
įtraukti nepilnamečių vaikų duomenis (taip / ne).
Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis Lietuvos
Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

(parašas)

(vardas, pavardė)
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