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DEL GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARA\TMO IR ASMENU ITRAUKIMO I
GWENAMOSTOS VIETOS NEDEKLARAVUSIV ASMENU APSKAITA

2017 m. gnrodZio

3l

d. duomenimis, Lietuvoje i gyvenamosios vietos neturindiq asmentl

apskait4 buvo itraukti 62 929 asmenys. Akivaizdu, kad didZioji dalis Siq asmenq, i5skyn:s santykinai
nedidelg socialing grupg

-

benamius, gyvena ne nuosarrybes teise valdomuose b[stuose, turindiuose

konkretq adres4, tod€l jq negalima vertinti kaip neturindiq gyvenamosios vietos.
Nuo 2018 m. sausio I d., isigaliojus Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo
istatymo Nr. VIII-840 pakeitimo istatymui, asmenys, kurie iki Sio istatymo isigaliojimo buvo itraukti

I

glvenamosios vietos neturindir+ asmenq apskait4, per

3

menesius privalo deklaruoti savo

gyvenamqj4 viet4 arba deklaravimo istaigai pateikti praSymq itraukti juos
nedeklaravusiq asmenq apskaitq. Sis reikalavimas netaikomas

Gyvenamosios vietos deklaravimo istatymo 6 straipsnio

I

i gyvenamosios vietos
Sio fstatymo I straipsnyje iSdest]to

dalies 3, 4, 5 punktuose nurodliems

asmenims.

Atkurtai
Liet u va

i

2

Siekdami, kad Glwenamosios vietos deklaravimo istatymo nuostatos biitq iglwendinamos

tinkamai ir sklandZiai, pra5ome savivaldybiq (seniiinijq) Jlsq pasirinktomis formomis ir bDdais kuo

pladiau informuoti gyventojus, kad nuo 2018 m. sausio

1d.

nebelieka grvenamosios vietos

neturiniiq asmenq apskaitos.
Tie asmenys, kurie iki 2018 m. sausio

I

d. buvo itraukti i 5i4 apskait4 ir kurie del ne nuojq

priklausandiq prieZasdiq negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos, privalo kreiptis

gvenamosios vietos savivaldybg (seniunijq)

ir

i

savo

pateikti pra5ym4 itraukti juos i ryvenamosios

vietos nedeklaravusiq asmenq apskaitq.

Sie asmenys, nurodg savo socialinius, ekonominius ar asmeninius interesus toje
savivaldyb6je (pvz., tai, kad dirba, mokosi, gauna specializuotas sveikatos paslaugas ir kt.) bei kartu

su kita butina informacija nurodg savo faktin6s grvenamosios vietos adres4, bus itraukti i
g,venamosios vietos nedeklaravusiq asmenq apskait4 toje savivaldybdje 12-ai m0nesiq. Jei per

nurody4 termin4 Sie asmenys nedeklaruos savo gyvenamosios vietos ar nepakeis faktines
glwenamosios vietos,jie privales vel kreiptis isavivaldybg su analogiSku praiymu. Jei toks praSymas

nebus pateiktas, tokie asmenys

po l2-os

menesiq bus i5braukiami

i5

gyvenamosios vietos

nedeklaravusi q asmenq apskaitos.

Ypating4 demesi pra5ltume skirti socialing atskirti patiriantiems asmenims

- benamiams,

kurie pagal nauja redakcija iSdestyto Gyvenamosios vietos deklaravimo istatymo 7 straipsnio 3 dalies

i gyvenamosios vietos nedeklarawsiq asmenq apskait4, turi
nurodyti (prireikus padedant savivaldybes administracijos darbuotojams) istaigos ar organizacijos,
6 punkt4, teikdami prasymE itraukti juos

teikiandios jiems socialines paslaugas, adresq. Tai b[tq ivairiq juridiniq asmenq, pvz., nakvynes
namq, socialines rupybos istaigq ar socialines paslaugas teikiandiq nevyriausybiniq organizacijq. per

tokiems asmenims laiku suteikti

kurias prireikus benamiai bfltq pasiekiami, adresai. Labai

tinkamai

informacijq jiems suprantamu biidu ir, esant galimybei,

irykdlti

istatymo

nustatytq pareigq.
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