
  Gyventojų registro paslaugos Registrų centro       

savitarnoje 
 

 

1. Adresu www.registrucentras.lt/savitarna pasirinkite mygtuką Prisijungti prie Registrų centro 

savitarnos sistemos. 

 
 

2. Naudotojo identifikavimui naudojama Registrų centro tapatybės nustatymo paslauga iPasas. Šioje 

paslaugoje asmuo gali būti identifikuojamas elektroniniu parašu arba elektroninės bankininkystės 

priemonėmis. Pasirinkite tinkantį identifikavimo būdą: 

 

 
 

  

http://www.registrucentras.lt/savitarna
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Pavyzdžiui,  pasirinkus SEB banką, identifikacija yra paprasta – tereikia atlikti tokius veiksmus, kaip ir 

jungiantis prie SEB banko paslaugų. 

 
 

Prisijungus, atsidariusiame lange spaudžiame Sutinku. 

 
 

 

  



3-6 
 
Pavyzdžiui, pasirinkus Swedbank, reikia identifikuotis įprastai, kaip ir jungiantis prie Swedbank banko 

paslaugų. 

 

 
 

Prisijungus prie banko savitarnos, E. paslaugų skiltyje šalia Registrų centro paslaugų paspauskite mygtuką 

Prisijungti.  

 

 

 
 

Po identifikavimo per bankininkystės puslapį busite nukreipti į ipasas.lt. Šiame puslapyje po VĮ Registrų 

centro savitarna paspauskite mygtuką Prisijungti.  
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3. Atsidaro Registrų centro savitarnos puslapis. Viršuje matote registrų piktogramas. Užvedus pelės 

rodyklę ant atitinkamo registro, parodomas jo pavadinimas. 

 

 
 

4. Pasirinkite Gyventojų registro paslaugas: 
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5. Kairiajame meniu galima rasti ir užsisakyti visas su Gyventojų registru susijusias paslaugas:  

 

 
 

Kairiojo meniu punktas Paaiškinimas 

Paslaugos Rodomos visos įvykdytos ir užsakytos paslaugos. 

Pranešimai Rodomi visi savitarnos sistemos išsiųsti pranešimai. 

Kontaktai  
 

Kontaktinė informacija naudojama kliento informavimui apie jo 
užsakytas paslaugų statusus. Šie duomenys nėra įtraukiami į 
Gyventojų registrą. 

Įgalioti asmenys Šioje skiltyje galima įgalioti asmenį (-is), kuris (-ie) gali vykdyti 
paslaugas Jūsų vardu. 

Civilinės metrikacijos 
paslaugos 

Šioje skiltyje galima užsisakyti Civilinės metrikacijos skyrių teikiamas 
paslaugas. 
 
Šios paslaugos yra užsakomos Registrų centro savitarnoje, tačiau 
jas vykdo savivaldybių civilinės metrikacijos skyriai. Kilus 
klausimams dėl paslaugų vykdymo, kreiptis reikėtų į savo 
savivaldybės metrikacijos skyrių (kontaktai pateikiami kiekvienos 
savivaldybės interneto svetainėje). 

Gyvenamosios vietos 
deklaravimas 

Šioje skiltyje galite užsisakyti su gyvenamosios vietos deklaravimu 
susijusias paslaugas. 
 
Šios paslaugos yra užsakomos Registrų centro savitarnoje, tačiau 
jas vykdo savivaldybės arba seniūnijos. Kilus klausimams dėl 
paslaugų vykdymo, kreiptis reikėtų į savo savivaldybę arba 
seniūniją.  

Gyventojų registro 
paslaugos 

Šioje skiltyje galite užsisakyti Registrų centro teikiamas Gyventojų 
registro paslaugas. Kilus papildomiems klausimams juos užduoti 
galite Konsultacijų centro portale arba tel. (8 5) 268 8262. 
 

 

https://info.registrucentras.lt/paklausti

