CIVILINĖS METRIKACIJOS IR ARCHYVŲ SKYRIAUS 2018 METŲ VEIKLOS
ATASKAITA
2018 m. Civilinės metrikacijos skyriuje įregistruoti 346 kūdikiai, t. y. 12 daugiau negu
2017 m.), iš jų: 184 berniukai ir 162 mergaitės.
Lietuvoje gimė – 291, užsienio valstybėse – 55 vaikai: Norvegijoje – 8, Jungtinėje Karalystėje
– 35, Airijoje – 3, Olandijoje – 2, Vokietijoje, Šveicarijoje, Ispanijoje, Ukrainoje, Švedijoje , Kipre,
Rusijoje po 1 vaiką.
Iš 346 gimusių kūdikių 262 – gimę tėvų santuokoje. 84 naujagimiams pripažinta tėvystė (ne
santuokoje gimusiems vaikams), tai sudaro 24 proc. 9 vaikų susilaukė vienišos motinos. Dvynukai
gimė 5 šeimose.
Jauniausia mama vaiko susilaukė 17-os, jauniausias tėtis 18-os metų amžiaus.
Populiariausi mergaičių vardai: Kamilė, Ema, Lėja, Elija, Rusnė, Emilija; berniukų – Kajus,
Lukas, Emilis, Nojus, Joris. Kūdikiams iš retesnių vardų suteikti Marijos, Sofijos Frėjos, Barboros,
Bitės, Bonos, Rebekos,Timūro, Jurgio, Bernardo.
2018 m. buvo teikiamos knygos „Mūsų vaikas“ naujagimių tėvams ir išduoti 292 dovanų
kuponai, kurių vertė 100 Eur, įsigyti kūdikiams skirtų prekių.

2018 m. susituokė 214 porų. Iš jų 109 tuokėsi Civilinės metrikacijos skyriuje. Jaunavedžių
pasirinktose vietose (rajono teritorijoje) susituokė 12 porų: Čiūruose, Daukniūnuose, Kulbiuose,
Karsakiškyje. Populiariausia išvažiuojamųjų santuokų vieta išlieka – Bistrampolio dvaras.
Įtraukta į apskaitą 10 santuokų, sudarytų užsienyje – Ispanijoje, Danijoje, Olandijoje, Kipre,
Belgijoje, Šveicarijoje, Anglijoje, Italijoje, Rusijoje, Kazachstane.
95 santuokos palaimintos rajono bažnyčiose. Populiariausios išlieka Berčiūnų ir Krekenavos
bažnyčios.
Nepilnamečių susituokė – 1 pora.
Didžiausias amžiaus skirtumas tarp sutuoktinių – 31 metai. Vyriausia nuotaka 60 metų,
vyriausias jaunikis 62 metų. Daugiausia vyrų ir moterų tuokėsi būdami 25–35 metų amžiaus.
2018 m. Civilinės metrikacijos skyriuje santuokas su lietuvėmis sudarė įvairių tautybių (anglų,
belgų, italų, kipriečių, indų, turkų, ukrainiečių) 10 piliečių.
Vertėjai vertėjavo santuokos ceremonijose iš anglų, rusų kalbų.
Išduota 19 pažymų apie šeiminę padėtį į Ispanijos, JAV, Lenkijos, Prancūzijos, Islandijos,
Latvijos, Vokietijos, Turkijos, Anglijos, Ispanijos, Makedonijos šalis dėl santuokos sudarymo užsienio
valstybėje.

2018 m. skyriuje sudaryti 84 santuokos nutraukimo įrašai. 4 moterys po santuokos nutraukimo
pasiliko ikisantuokines pavardes, 1 santuoka nutraukta, pragyvenus kartu 1 metus 9 mėnesius,
išsituokė ilgiausiai pragyvenę – 37 metus.
Iš nutrauktų santuokų 24 šeimose su mama liko gyventi po 1 nepilnametį vaiką, 11 šeimų –
2 vaikai, 2 šeimose – 3 vaikai, 1 šeimoje – 4 vaikai.
Teismo sprendimus dėl santuokos nutraukimo skyrius gauna per elektroninę dokumentų
pateikimo sistemą e. teismas, per DVS e. pristatymo siuntas, todėl santuokos nutraukimo įrašai
sudaromi nelaukiant, kol atvyks interesantas, tai palengvina jų išdavimą.

2018 m. mirė 487 (36 gyventojais daugiau negu 2017 m.) gyventojai: 222 vyrai, 265 moterys.
Užsienyje (Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Danijoje, Rusijoje, Ukrainoje) mirė 5 Lietuvos
piliečiai. Iš gyvenimo pasitraukė patys – 5 asmenys. Nelaimingų atsitikimų metu žuvo – 4 asmenys.
Civilinės metrikacijos ir archyvų skyriuje sudaryta civilinės būklės akto įrašo papildymo,
pakeitimo, ištaisymo įrašų – 92.
Parengta 18 bylų ir surašytos išvados dėl pavardžių pakeitimų vaikų gimimo įrašuose.
Pagal gyventojų prašymus pakeisti asmens vardą, pavardę, parengtos bylos Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijai ir gavus teigiamus sprendimus pakeistos 2 pavardės.
Įrašų išrašų (kartoniniai liudijimai) išduota 469 vnt.: gimimo – 331, mirties – 72, santuokos –
52, santuokos nutraukimo – 14.
Išduota dokumentų pagal konvenciją (tarptautinę sutartį, reguliuojančią tam tikros srities
tarpvalstybinius santykius) – 73 vnt.: gimimų – 56, santuokos – 12, mirties – 5.
Pagal pareiškėjų prašymus iš archyvinių knygų į gyventojų registrų bazę perduoti –
542 (gimimo, santuokos, ištuokos, mirčių) įrašų duomenys.
Surinkta valstybinės rinkliavos – 5 309,15 Eur.
Rinkta informacija apie asmenis, gyvenančius rajone ir sulaukusius jubiliejinių santuokų.
Inicijuota ir pasveikinta 19 šeimų, sulaukusių auksinių vestuvių.
Iš viso gauti 3 827 prašymai. Metrikacijoje – 2433 (per metrikacijos paslaugų informacinę
sistemą (MEPIS) – 65, įregistruoti santuoką – 244, išduoti įrašų išrašus – 433, dėl vaiko įregistravimo
– 166, dėl tėvystės pripažinimo – 94, dėl duomenų (gimimo, mirties, santuokos, santuokos
nutraukimo) perdavimo iš archyvinių knygų į Registrų centrą – 421 prašymas), archyve –
1 394 prašymai (iš interesantų – 86, VSDFV – 1 271, iš likviduotų įmonių – 37).
VSDFV pavedimu 95 kartus tikslintos pažymos. Suderintas ir užregistruotas
61 dokumentacijos planas, sutikslinti 7 (1 791 apskaitos vnt.) gauti naikinimo aktai iš įstaigų. Priimta
ir sutikslinta 14 bankrotų bylų. Parengta 10 veiklos istorijos pažymų už 2015–2016 m. Sutvarkyti

2015–2016 m. vidaus administravimo ir specialiosios veiklos nuolat saugomų bylų apyrašas Nr. 1,
Personalo valdymo ilgai saugomų bylų apyrašas Nr. 2 ir suderinti su Šiaulių regiono valstybės archyvo
Panevėžio filialu.
MEPIS susieta su elektronine sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros
informacine sistema (e. sveikata), todėl medicininiai mirties liudijimai gaunami tiesiogiai per sistemą,
registruojamas tuoj pat mirties akto įrašas. Ši sistema palengvino mirusiųjų artimiesiems dokumentų
tvarkymąsi.
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.142 straipsnio 5 dalies redakcija įpareigoja notarus
ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pareiškimo dėl tėvystės pripažinimo patvirtinimo dienos šį
pareiškimą elektroninėmis ryšių priemonėmis atsiųsti notaro buvimo vietos civilinės metrikacijos
įstaigai. Nesklandumų dėl šio klausimo skyrius neturėjo, interesantai buvo aptarnauti laiku ir
kokybiškai.
Veikiant MEPIS vidiniam portalui, kuris suteikia galimybę iš visų Lietuvos civilinės
metrikacijos įstaigų gauti klientams reikiamus dokumentus, matosi vis didėjantis skaičius (2017 m.
kreipėsi 46, 2018 – 65 pareiškėjai).
Vykdomas 2017 m. priimtas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas, kuriuo
sprendžiami reikalai, susiję su dokumentų keitimu ar dokumentų išdavimu civilinės metrikacijos
įstaigose, neatsižvelgiant į gyvenamąją vietą. Asmenys prašymus papildyti, pakeisti ar ištaisyti
civilinės būklės aktų įrašus ar prašymus, išduoti įrašų išrašus (anksčiau kartotiniai liudijimai), ar
prašymus dėl pažymų apie šeiminę padėtį gali pateikti bet kuriai pasirinktai civilinės metrikacijos
įstaigai.
Siekiant užtikrinti patogų ir efektyvų paslaugų teikimą, skyriaus darbuotojai turi nuolatos
tobulinti kompetencijas, kelti kvalifikaciją. Dalyvauta seminaruose bei mokymuose: „Dokumentų
apskaita, tvarkymas ir archyvavimas biudžetinėse įstaigose“, „Dokumentų valdymo naujovės, aktualūs
teisės aktų keitimai, praktiniai aspektai“.
Keičiamasi darbo patirtimi su kolegomis iš kitų civilinės metrikacijos skyrių, kitų rajonų,
miestų archyvų darbuotojomis, konsultuojamasi su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento Piliečių reikalų ir
konsulinės pagalbos skyriaus darbuotojais, bendradarbiaujama su Registrų centru, Panevėžio
vyskupijos kurija, rajono bažnyčių klebonais, Panevėžio apskrities VPK Panevėžio policijos
komisariato Migracijos tarnyba, Panevėžio miesto apygardos ir apylinkės teismais, VSDFV, Šiaulių
regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialu, Lietuvos valstybės istorijos archyvu, Lietuvos
vyriausiojo archyvo tarnyba.
Teiktos ataskaitos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Lietuvos vyriausiojo archyvo
tarnybai, Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialui, Panevėžio rajono savivaldybės
administracijos Apskaitos, Socialinės paramos, Centralizuoto vidaus audito skyriams, Panevėžio
kurijai, Higienos instituto Mirties priežasčių registrui. Rajono seniūnijoms teikiama kas mėnesį
informacija apie mirusius gyventojus.
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