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DEL GWENAMOSIOS YIETOS DEKLARAVIMO

2015 m. birZelio 30
deklaravimo istatymo

d. buvo priimtas

Nr. VIII-840 pakeitimo

Lietuvos Respublikos glwenamosios vietos
istatymas

Nr. XII-1919. Mineto istatymo

igyvendinamosiose nuostatose buvo numatyta, kad asmenys, kurie iki Sio istatymo isigaliojimo buvo

itraukti i gyvenamosios vietos neturindiq asmenq apskait4 pagal savivaldybg, kurios teritorijoje jie
glwena, privalo per 6 mdnesius Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo istatymo
nustatyta tvarka deklaruoti savo gywenamqi4 vietq arba pateikti pra5ymus itraukti i glvenamosios
vietos neturindiq asmenq apskait4, jei atitinka mineto istatymo 6 straipsnyje nustaq/tus reikalavimus.
Asmenys, kurie iki Sio istatymo isigaliojimo deklaruodami savo gyvenamqi4 viet4 nebuvo

nurodg visq gyvenamosios vietos adresq sudarandiq duomenq (buvo nurodyta

vietove), privalo per

6

mOnesius, isigaliojus Siam istatymui,

keiptis

!

tik

gyvenamoji

gyvenamosios vietos

deklaravimo istaigq del deklaruotos gyvenamosios vietos a&eso pakeitimo (tikslinimo).
2016 m. geguZes 5 d. priemus Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo
istatymo Nr. VIII-840 pakeitimo istatymo Nr. XII- 1919 2 straipsnio pakeitimo istatymq Nr. XII-233 3,

6 menesiq terminas buvo pratgstas

iki

12 menesiq,

t.y.1kt20l7 m. sausio

I

d. Pa:Zymetina, kad i

gyvenamosios vietos neturindiq asmenq apskait4 yra itraukiami tik benamiai ir asmenys, nurodyti
Gyvenamosios vietos deklaravimo istatymo 6 straipsnio 2 dalyje.

Tad nuo 2017 m. sausio

I

d. asmenq, kurie Gyvenamosios vietos deklaravimo istatymo

nustat,.ta tvarka nedeklaravo gyvenamosios vietos ar nepateike pra5ymo itraukti

i

glvenamosios

vietos neturindiq asmenq apskaiq, duomenis apie deklaruot4 gyvenam4iq viet4 bus panaikinti.

PaZym0tina, kad tai nereiSkia, kad asmuo bus ,,i5brauktas" i5 Gyventojrl registro, visi

kiti duomenys (vardas, pavarde, lyis, Seimine padetis ir pan.) Gyventojq registre liks, tadiau

bus

panaikinta asmens deklaruota gyvenamoji vieta, kas gali sukelti problemq.

2016 m. rugsejo

1d.

Lietuvos Respublikoje asmenq, itrauktq igyvenamosios vietos

neturindiq asmenq s4ra54, skaidius sieke 88067, tai reiSkia, kad kas 33 Lietuvos Respublikos
gyventojas yra deklaravgs gywenam4j4 viet4 ,,prie savivaldybes".

2

Atkreipiame Jtisq demesi

i tai, kad, kai asmuo ndra deklaravgs

sukelia tam tikas teisines pasekmes, pvz., vaikq registracija

i

gywenamosios vietos, tai

darZelius

ir mokyklas, socialines

iSmokos, valstybinio socialinio draudimo pensijq mokejimas, socialinio biisto suteikimas, vairuotojq

paZymejimq iSdavimas

ir

pan. yra susijg su g1'venamosios vietos deklaravimu, todel asmenims.

gyvenantiems Lietuvos Respublikoje, yra itin svarbu deklaruoti g,venam4j4 vietq.
Socialines apsaugos ir darbo ministerija informavo, kad Lietuvos Respublikoje tarp asmenq,

deklaranrsiq gyvenamqiq viet4 ,,prie savivaldybes", Sodros duomenimis, yra daugiau kaip 6500
pensijq gavejq, o savivaldybiq administracijq pateiktais duomenimis, apie 7500 pinigines socialines
paramos gavejq. Tad nuo 2017 m. sausio

I

d. daugiau kaip 11000 Lietuvos grventojq gali

nutr[kti

ivairiq socialiniq iSmokq ir pensijq mok6jimas.
Vidaus reikalq ministerija, nagrinddama gyventojq gaunamus skundus, yra pastebejusi, kad
didZiausios problemos deklaruojant gyvenam4i4 viet4 kyla tokiems asmenims, kurie nuomojasi btstq

ar jame gyvena kitais pagrindais (panaudos sutarties pagrindu, pas giminaidius

ir

pan.). Ne

nuomininkai vengia deklaruoti gywenamqjq vietq ten, kur jie faktiSkai g) r'ena, o biisto nuomotojai
neduoda sutikimo nuomininkams deklaruoti g'venam4jq vietq dainiausiai ddl Siq prielasiiq:
1.

Nesudaromos nuomos sutartys. Dalis nuomotojq biist4 nuomoja nesudarydami nuomos

sutarties, galimai siekdami i5vengti mokesdiq mokejimo valstybei ar del kitq prieZasdiq. Taip gali

blti

paZeidZiamos biistq besinuomojandiq asmenq teises (savininkas gali bet kada

juos i5keldinti,

neleisti deklaruoti gyvenamosios vietos, reikalauti nepagristq nuostoliq atlyginimo

ir

pan.) bei

valstybes interesai (negaunami privalomi mokesdiai). Atkreipiame d6mesi, kad nuomos sutartis

neprivalo buti patvirtinta notaro, uitenka, kad

ji

btrtq ra5ytin0s formos.

PaZymetina, kad naujos redakcijos Glwenamosios vietos deklaravimo istatymas kaip

tik ir

sudaro s4lygas lengviau, paprasdiau ir lanksdiau deklaruoti gyvenamqjq vietq asmenims, neturintiems
nuosavybes teise jiems priklausandio gyvenamojo btsto, deklaravimo istaigai pateikiant

sutarti ar

kiq dokument4, patvirtinanti

tik nuomos

asmens teisg gyventi tame biiste.

2. Vis dar nepagristai manoma, kad ryvenamosios vietos deklaravimas suteikia
asmenims turtines teises inuomojam{ bilste. PaZymetina, kad kai kurie nuomotojai mano, kad
gyvenamosios vietos deklaravimas suteikia asmenims turtines teises

i biist4, todel Vidaus reikalq

ministerija ne kart4 yra pabreZusi, kad gyvenamosios vietos deklaravimas nesuteikia jokiq turtiniq
teisiq i patalp4 ar pastat4, kuriame yra deklaruojama gyvenamoji vieta. Patalpos ar pastato savininko
teises yra ginamos minetame istatyme nustatant atvejus, kada gyvenamosios vietos deklaravimo
duomenys gali

biiti panaikinti, patikslinti ar pan., kad bet kada galima gauti informacij4

apie

nuomotojo biiste gyvenam4i4 viet4 deklaravusius asmenis, todel savininkas neturi pagrindo neleisti
deklaruoti glwenamosios vietos asmenims, kurie glwena jam priklausandiose patalpose ar pastate jo
paties sutikimu.

3

Gyvenamosios vietos deklaravimas

-

tai yra tik administracind procediira, kurios metu

nurodoma vieta, kurioje asmuo fakti5kai gyvena.
3. Nepagristas isitikinimas, kad yra apribojimas ,,iSdeklaruoti" nepilnamelius vaikus.

Vidaus reikalq ministerija, siekdama visapusi5kai i5nagrineti situacij4 kreipesi

i

Lietuvos

Respublikos vaiko teisiq apsaugos kontrolieriaus istaigq, kuri nenurode jokiq apribojimq panaikinant

nepilnamediq vaikq duomenis. AtsiZvelgiant

i

tai, kad pagal Gyvenamosios vietos deklaravimo

istatymo 5 straipsnio nuostatas nepilnamediq vaikq gyvenam4iq viet4 deklaruoja
globejai arba kiti atstovai,

jq

jq tevai, iteviai,

glruenamoji vieta deklaruojama ten, kur jq deklaruoja tevai. Tad, jei

tevai iSsikausto i5 nuomojamojo bisto, savininkas pagal Gyvenamosios vietos deklaravimo istatymo

l1 straipsnio I

dalies 3 punktq deklaravimo duomenis gali panaikinti, kreipdamasis

i

deklaravimo

istai94.

AtsiZvelgdami

itai,

kas i5dest).ta ir i tai, kad savivaldybes, seni[nijos yra ardiausiai vietos

gyventojq esanti vie5oji valdiia, praSome Jiisq visais imanomais biidais informuoti asmenis, kurie
yra itraukti i glvenamosios vietos neturindiq asmenq apskaitX kadjie privalo deklaruoti gyvenamqjE

vietq arba pateikti praiymus itraukti i gyvenamosios vietos neturindiq asmenq apskaitq, jei atitinka
mineto istatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustat)'tus reikalavimus, nes nuo 2017 m. sausio I d. jq
deklaruota grvenamoji vieta ,,prie savivaldyb6s" bus panaikinta' o tai gali sukelti auklliau
mindtas problemas.

Taip pat praSome imtis visq imanomq veiksmq, informuojant vietos glventojus apie
gyvenamosios vietos deklaravimo svarb4, asmenims, kurie nuomojasi btsq paaiSkinti, kad nuomos
sutarties sudarymas suteikia galimybg deklaruoti gyvenam4jq

vieq be atskiro biisto savininko

sutikimo, kad nuomos sutartis apsaugo tiek b[sto savininko, tiek nuomininko interesus, kad
nepilnamediq vaikq deklaravimas n€ra reglamentuojamas kitaip, kad nera papildomq apribojimq
,.iSdeklaruojant" vaikus, jei

jq

tevai nuomojamame biiste nebegyvena kad g) /enamosios vietos

deklaravimas nesuteikia asmenims

jokiq turtiniq teisiq

i

biisq, kad tai yra tik administracine

procediira, kurios metu nurodoma faktine gywenamoji vieta.
Vidaus reikalq ministerija, siekdama palengvinti gln/entojtl informavim4 del gyvenamosios

vietos deklaravimo, parenge informacing medZiag4 @ridedama). Pra5ome Siq informacij4 platinti
vietos gyventojams visais imanomai bndais (dallti senifinijose, savivaldybes administracijoje, vietos
bendruomenes susirinkimuose, socialines paramos centruose, pakabinti skelbimq lentose ir pan.).

Justas Pankauskas

Vidaus reikalq viceministras
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