_____________________________________________________________________________________
(Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, jei asmens kodas nesuteiktas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas, numeris arba
juridinio asmens pavadinimas, kodas)

_____________________________________________________________________________________
Fiziniam ar juridiniam asmeniui atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; atstovavimo pagrindas)

____________________________________________________________________________________
(Fizinio asmens gyvenamoji vieta arba juridinio asmens buveinės adresas, duomenys kontaktiniam ryšiui palaikyti – telefono numeris arba el. pašto adresas)

Valstybės įmonei Registrų centrui
PRAŠYMAS
PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENIS
20___- ____-___
1. Prašau pateikti Lietuvos Respublikos gyventojų registro (toliau – Registras) duomenis
išduodant:
☐ pažymą1
☐ išrašą 2.
2. Registro duomenis pateikti apie šį asmenį:
2.1.

Vardas
Gimimo data

(arba gimimo
metai)

Pavardė
-

-

arba

asmens
kodas

3. Prašomų pateikti Registro duomenų apimtis:
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

1
2

asmens kodas;
☐ asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys;
šeiminė padėtis;
☐ kiti duomenys:
sutuoktinis;
________________________________________
tėvai;
(įrašykite kitus duomenis)
nepilnamečiai vaikai iki 18 m.;
pilnamečiai vaikai;
deklaruota gyvenamoji vieta, deklaravimo data;

Pažyma tvirtinama spaudu ir pasirašoma įgalioto asmens.
Išrašas rengiamas pagal Registro duomenis, spaudu netvirtinimas ir nepasirašomas.
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4. Pažymoje apie gyvenamojoje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis
nurodyti:
☐ vardą, pavardę, gimimo metus;
☐ gyvenamojoje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičių.
Gyvenamųjų patalpų adresas:_______________________________________________________ .
Laikotarpis: nuo _____ m. ____________________ d. iki _____ m. _______________________ d.
5. Prašomi Registro duomenys apie kelių asmenų deklaruotą gyvenamąją vietą:
5.1.

Vardas
Gimimo data

(arba gimimo
metai)
5.2.

Vardas
Gimimo data

(arba gimimo
metai)
5.3.

Vardas
Gimimo data

(arba gimimo
metai)
5.4.

Vardas
Gimimo data

(arba gimimo
metai)

Pavardė
-

-

-

-

-

-

-

-

arba

asmens
kodas
Pavardė

arba

asmens
kodas
Pavardė

arba

asmens
kodas
Pavardė

arba

asmens
kodas

6. Registro duomenų naudojimo tikslas:
____________________________________________________________________________________ .
(nurodykite teisėtą ir apibrėžtą duomenų naudojimo tikslą)

7. Registro duomenų gavimo teisinis pagrindas:
☐ Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 1 punktas (dėl savo, savo
nepilnamečių vaikų ir įvaikių, taip pat asmenų, kuriems nustatyta globa ar rūpyba, duomenų gavimo);
☐ Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
teisingumo ministro 2015 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1R-325 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų
registro duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“ 36 punktas (dėl gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją

vietą deklaravusių asmenų duomenų gavimo);

☐ asmens, kurio duomenų prašoma, sutikimu;
☐ kitas teisėtas duomenų gavimo pagrindas _____________________________________________
_________________________________________________________________________________ .

(nurodomas konkretus teisės aktas, jo straipsnis, dalis ir (ar) punktas, teisinį duomenų gavimo pagrindą
pagrindžiantys dokumentai)

8. Registro duomenų atsiėmimas:
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asmeniškai klientų aptarnavimo centro padalinyje adresu:
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius.
☐ Laisvės g. 10, 68306 Marijampolė.
Kauno g. 20, 28241 Utena.
☐ Baltijos pr. 123-1, 93224 Klaipėda.
P. Puzino g. 7, 35173 Panevėžys.
☐ Turgaus a. 15A-2, 87122 Telšiai.
E. Ožeškienės g. 12, 44252 Kaunas.
☐ Jūros g. 3, 72212 Tauragė.
Paukščių takas 2, 76346 Šiauliai.
☐ Pušyno g. 51, 62143 Alytus.
kitame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje adresu _____________________________ .
išsiųsti nurodytu pašto adresu3:______________________________________________________ .
išsiųsti elektroninio pašto adresu4:____________________________________________________ .

9. Apmokėjimas už duomenų teikimą:
9.1. sąskaitą apmokėti už Registro duomenų teikimą išsiųsti elektroninio pašto adresu:
______________________________________________________________________________ .

arba

9.2. atlyginimas už Registro duomenų teikimą sumokėtas:
__________________________ .
(data, mokėjimo nurodymo Nr.)

10. PVM sąskaitą faktūrą gauti: ☐ nepageidauju;
☐ pageidauju, duomenys sąskaitai išrašyti:
____________________________________________________
(Fizinio asmens vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas)
____________________________________________________
(Fizinio / juridinio asmens kodas)
____________________________________________________
(Adresas, pašto kodas, miestas)
11. Pažymą / išrašą parengti5:

☐
☐
☐
☐

☐ skubos tvarka per vieną darbo dieną;
☐ įprasta tvarka per 20 darbo dienų.

12. Pridedama:
įgaliojimas ar kitas atstovavimą patvirtinantis dokumentas6;
įtėvio, globėjo ar rūpintojo statusą patvirtinantys dokumentai7;
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija8;
kita:_____________________________________.
13. Prašymą pateikė:

____________
(parašas)

__________________________
(vardas, pavardė)

Siuntimo paštu išlaidas apmoka prašymą pateikęs asmuo.
Dokumentas pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
5
Išrašas skubos tvarka neišduodamas.
6
Pateikiamas, jeigu prašymą teikia atstovas.
7
Pateikiami, kai prašymas teikiamas dėl įvaikių, taip pat asmenų, kuriems paskirta globa ir rūpyba, duomenų gavimo.
8 Jeigu prašymas yra siunčiamas paštu, prie prašymo pridedama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija,
patvirtinta notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka.
3
4

