
LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRAS 

Asmens duomenų valdytojas – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (buveinės adresas Gedimino pr. 30, Vilnius)  

Asmens duomenų tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras (buveinės adresas Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius) 

Asmens duomenų tvarkymo tikslas 

Asmens duomenys tvarkomi siekiant identifikuoti Registro objektus, tvarkyti Lietuvos Respublikos 

gyventojų registro įstatyme ir Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatuose nurodytus asmens 

duomenis ir teikti juos duomenų gavėjams  

Duomenų subjektų grupės Asmens duomenys 

Specialių 

kategorijų 

duomenys 

Lietuvos Respublikos piliečiai; 

asmenys be pilietybės ir kitų 

valstybių piliečiai, gaunantys 

Lietuvos Respublikoje 

išduodamus asmens 

dokumentus, deklaruojantys 

gyvenamąją vietą Lietuvoje ar 

registruojantys asmens 

civilinės būklės pakeitimus 

Lietuvos Respublikos 

institucijose  

Asmens kodas; vardas; pavardė (pavardės); lytis; gimimo data; pilietybė (pilietybės), jos (jų) įgijimo ir 
netekimo data (datos); gimimo vieta;  gyvenamoji vieta, atvykimo į gyvenamąją vietą data; jeigu asmuo išvyksta 
gyventi į užsienį, – išvykimo vieta (valstybė) ir išvykimo data; jeigu asmuo nuolat gyvena užsienyje, – valstybė; 
jeigu asmuo neturi gyvenamosios vietos ir yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, – 
savivaldybė, kurioje gyvena; šeiminė padėtis ir jos pasikeitimo data; mirties data; tėvų, vaikų ir sutuoktinių 
asmens kodai; jeigu asmens kodai nesuteikti, – kiti asmens duomenys, pagrįsti dokumentais; tautybė; veido 
atvaizdas; pirštų atspaudai; parašas; dokumentų duomenys; civilinės būklės aktų įrašų duomenys; duomenys 
apie asmens neveiksnumą ir veiksnumo apribojimą; asmens kontaktiniai duomenys (virtualusis adresas, tai yra 
Lietuvos Respublikos adresų registre įregistruoto adreso atitikmuo elektroninėje erdvėje; Nacionalinės 
elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims, naudojant 
pašto tinklą, informacinėje sistemoje sukurtos elektroninio pristatymo dėžutės adresas; fiksuotojo arba judriojo 
ryšio telefono numeris, jeigu asmuo sutinka, kad jo telefono numeris būtų naudojamas Gyventojų registro 
tvarkymo tikslais ir (ar) teikiamas tretiesiems asmenims).  
 

Biometriniai 

duomenys 

(veido atvaizdas; 

pirštų atspaudai; 

parašas), 

tautybė; 

duomenys apie 

asmens 

neveiksnumą ir 

veiksnumo 

apribojimą 

Asmens duomenų šaltiniai 

Iš ko gaunami asmens 

duomenys 

Įstaigos, išduodančios asmens dokumentus  ar institucijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos įgyvendinti Lietuvos 

Respublikos pilietybės įstatymą,; įstaigos, atliekančios gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijas; įstaigos, registruojančios civilinės 

būklės aktus 



Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras, Užsieniečių registras, Adresų registras 

Duomenų teikimas duomenų gavėjams ir į užsienio valstybes 

Teikimo tikslas Teikiamų duomenų sąrašas 
Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės / užsienio valstybė 

(arba jų grupė) 

Gyventojų registro duomenys yra vieši ir 

teikiami vadovaujantis Gyventojų 

registro įstatymu ir kitais teisės aktais 

Visi tvarkomi asmens duomenys, išskyrus veido atvaizdą, 

pirštų atspaudus, parašą 

Lietuvos Respublikos valdžios institucijos, viešojo 

administravimo subjektai, registrai ir valstybės 

informacinės sistemos, kiti juridiniai asmenys, jų filialai, 

atstovybės, fiziniai asmenys ar įstatymų nustatytas 

funkcijas atliekantys valstybės įgalioti asmenys 

Visi tvarkomi asmens duomenys 
Teisėtvarkos, žvalgybos, asmens dokumentus 

išduodančios įstaigos 

Visi tvarkomi asmens duomenys, išskyrus pirštų atspaudus 
Valstybės institucijos (dokumentams, turintiems juridinę 

galią, rengti) 

Visi tvarkomi asmens duomenys, išskyrus pirštų atspaudus ir 

parašą 

Sveikatos priežiūros įstaigos, finansų įstaigos, notarai ir 

antstoliai 

Asmens duomenims patikslinti 

baudžiamosiose bylose (tarpvalstybinių 

sutarčių pagrindu – teisėsaugos 

institucijos), giminių paieškai (fiziniai 

asmenys) 

Vardas, pavardė, gimimo data, asmens dokumento 

duomenys, lytis, gimimo vieta, atvykimo į gyvenamąją vietą 

data, jei išvyksta gyventi į užsienį, – išvykimo data ir vieta 

(valstybė), šeiminė padėtis ir jos pasikeitimo data, mirties 

data – jei asmuo miręs 

Rusija, Moldova, Latvija, ES šalių ir kitų užsienio valstybių 

ambasados 

Pensijoms, pašalpoms, kompensacijoms 

skirti ir išmokėti Rusijos Federacijos 

kariškiams pensininkams ir jų šeimų 

Asmens kodas (jei yra), vardas, pavardė, gimimo data, lytis, 

mirties data (jei asmuo miręs), išregistravimo data, asmeniui 

išvykstant už Lietuvos Respublikos ribų; santuokos 

Rusijos Federacija (Socialinio aprūpinimo skyrius prie 

Rusijos Federacijos Ambasados Lietuvos Respublikoje) 



nariams, nuolat gyvenantiems Lietuvos 

Respublikoje 

registracijos data (moteriškosios lyties asmenims, santuokos 

ir ištuokos datos nuo 1993 m. sausio 1 d.) 

Užtikrinti kokybišką ir laiku Estijos 

piliečių, gyvenančių Lietuvoje, asmens 

duomenų tvarkymą Estijos Respublikos 

gyventojų registre 

Santuokos arba ištuokos atveju: sutuoktinių vardas, pavardė 

(prieš ir po santuokos / ištuokos), lytis, gimimo data, 

pilietybė, santuokos / ištuokos registravimo valstybė, data, 

registracijos vieta, akto numeris ir data); gimimo atveju: 

vaiko vardas, pavardė, lytis, gimimo data, pilietybė, gimimo 

valstybė ir gimimo vieta, akto numeris ir data; vaiko tėvų 

vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė; asmens mirties 

atveju: mirusiojo asmens vardas, pavardė, lytis, gimimo 

data, pilietybė, mirties valstybė, mirties data, registracijos 

vieta, akto numeris ir data 

Estijos Respublika 

Nustatyti Lietuvos piliečių asmens 

tapatybę teikiant sertifikavimo paslaugas 

Asmens kodas, vardas, pavardė; jei asmuo jaunesnis nei 18 

metų, – jo tėvų vardai ir pavardės 

Estija (Estijos sertifikavimo centras AS 

Sertifitseerimiskeskus) 

Duomenų saugojimo terminas Iki registras bus reorganizuotas ar likviduotas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka 


