CIVILINĖS METRIKACIJOS IR ARCHYVŲ SKYRIAUS 2019 METŲ DARBO
ATASKAITA

2019 m. Civilinės metrikacijos skyriuje įregistruoti 307 kūdikiai ( 2018 metais – 346 ), iš jų:
176 berniukai ir 131 mergaitė.
Iš 307 gimusių kūdikių 218 – gimę tėvų santuokoje, 89 naujagimiams pripažinta tėvystė (ne
santuokoje gimusiems vaikams), tai sudaro 29 proc. Įregistruota 1 dvynukų pora. 9 kūdikius
įregistravo vienišos motinos.
Jauniausia mama vaiko susilaukė 16 – likos, jauniausias tėtis 18 – likos metų amžiaus.
Vyriausia mama – 45, vyriausias tėtis – 53 metų.
Populiariausi mergaičių vardai – Medos, Augustės, Tėjos, Emilijos, Sofijos vardai. Berniukų – Pijaus,
Roko, Areto, Marko, Herkaus vardai. Kūdikiams iš retesnių vardų suteikti: Gilės, Selinos, Leylos
Mykolo, Motiejaus, Hugo.
2019 metais buvo teiktos „Mūsų vaikas” knygos naujagimių tėvams ir išduoti – 242 dovanų
kuponai, įsigyti kūdikiams skirtų prekių, kurių vertė po 100 Eur.

2019 metais rajone susituokė 167 poros (2018 metais – 214). Skyriuje tuokėsi 91 pora. Į
apskaitą įtrauktos 76 palaimintos santuokos (9 – Lietuvos Kariuomenės ordinato Panevėžio įgulos
kapelionate, 24 – Berčiūnų Tautos kankinių, 1 – Raguvos Švč. Marijos, 9 – Ramygalos Šv. Jono
Krikštytojo , 3 – Uliūnų Kristaus Žengimo į dangų , 5 – Naujamiesčio Šv. Mato , 3 – Miežiškių Švč.
Mergelės Marijos, 11 – Krekenavos Švč. M. Marijos, 5 – Paįstrio Švč. Marijos Globos , 1 – Spirakių
Švč. Trejybės, 1 – Smilgių Šv. Jurgio, 1 – Upytės Šv. Karolio Boromėjaus , 3 – Karsakiškio
Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčiose. Skyriuje įregistravome 5 santuokas, kai tuokėsi Lietuvos
Respublikos ir užsienio valstybių (Jungtinės Karalystės, Moldovos, Ukrainos, Italijos) piliečiai. 14 –
ka sutuoktinių porų tuokėsi ne skyriaus patalpose, o pačių pasirinktose vietose : Bistrampolio dvare,
Daukniūnų, Bernatonių, Paliūniškio, Dembavos kaimo

turizmo sodybose, Barboros viloje bei

Krekenavos regioninio parko teritorijoje. Nepilnamečių asmenų santuoka, pateikus teismo nutartį dėl
santuokinio amžiaus sumažinimo, buvo viena. Jauniausia nuotaka tuokėsi 16 metų, o jauniausias vyras
– 22 metų amžiaus. Vyriausia nuotaka – 67, o vyriausias vyras – 70 – ies metų amžiaus. Po santuokos
sudarymo dažniausiai moterys pasirinko tradicinę, sutuoktinio pavardę su moteriška pavardės forma (
51 moteris). Sutuoktinio pavardę, nenurodančią šeiminės padėties (su galūne -ė), pasirinko 23
moterys, dvigubą pavardę, kai prie savo turimos pavardės prijungiama sutuoktinio pavardė su
moteriška pavardės forma – 8, ir iki santuokos turėtą savo pavardę pasiliko 9 – ios moterys. Vyrai
savo pavardžių nekeitė. Antrą kartą tuokėsi 27 moterys bei 25 vyrai, trečią kartą – 5 vyrai ir 3
moterys, 1 vyras tuokėsi ketvirtą kartą.

2019 metais išsituokė 113 porų (2018 metais – 84). Trumpiausiai, tik metus, santuokoje
gyveno 3 poros, iki 3 metų – 9 poros, iki 5 metų – 21 pora, iki 10 metų – 10 porų, nuo 10 iki 20 metų
–7, nuo 20 iki 30 metų –3, pragyvenę 30 ir daugiau metų – 4 poros. 5 moterys po santuokos
nutraukimo pasiliko ikisantuokines pavardes.
Teismo sprendimus skyrius gauna per elektroninę pateikimo dokumentų pateikimo sistemą e. teismas,
per DVS e. pristatymo siuntas, todėl santuokos nutraukimo įrašai sudaromi, nelaukiant kol atvyks
interesantas, tai palengvina greičiau jų išdavimą.

2019 m. mirė 538 (51 gyventoju daugiau negu 2018 m.) gyventojai: 256 vyrai, 282 moterų. Užsienyje
(Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Ispanijoje, Suomijoje) mirė 5 Lietuvos piliečiai. Dažniausia mirties
priežastis buvo įvairios širdies ir kraujagyslių ligos ir piktybiniai navikai. Vyriausia moteris mirė
sulaukusi 92 , vyriausias vyras – 99 metų. Jauniausia moteris – 20 , jauniausias vyras – 28 metų.
Mirusių vaikų iki 1 metų amžiaus per 2019 metus nebuvo. 2019 metais rajone iš gyvenimo savo noru
pasitraukė 6 vyrai ir 1 moteris. Nelaimingų atsitikimų metu žuvo – 5 asmenys.
2019 metais buvo surašyta 74 civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo ar papildymo įrašų:
pakeisti ar papildyti 43 gimimo, 8 mirties ir 17 santuokos sudarymo , 6 santuokos nutraukimo akto
įrašai ir išduoti nauji dokumentai. 9 – iems asmenims buvo pakeistos pavardės santuokos , 5 – iems
gimimo, 4 – iems santuokos nutraukimo įrašuose ir 1 asmeniui pakeistas vardas.
Išduota įrašų išrašų (anksčiau kartotiniai liudijimai) – 443 vnt.
Formų pagal konvenciją – 62 vnt, t.t. gimimo – 47, santuokų – 14, mirties – 1.
Pažymų dėl santuokai kliūčių nebuvimo– 23 vnt.
Pagal pareiškėjų prašymus, iš archyvinių knygų į gyventojų registrų bazę perduoti – 542 (gimimo,
santuokos, ištuokos, mirčių) įrašų duomenys.
Surinkta valstybinės rinkliavos per 2019 metus – 4770.30 Eurai.
Rinkta informacija apie asmenis , gyvenančius rajone ir sulaukusius jubiliejinių santuokų. Per
2019 inicijuota ir pasveikinta 19 šeimų sulaukusių auksinių vestuvių.

Metrikacijos ir archyvų skyriuje per 2019 metus viso gauti 3129 prašymai. Metrikacijoje –
2117 ( per metrikacijos paslaugų informacinė sistemą MEPIS – 78, įregistruoti santuoką – 178,
išduoti įrašų išrašai – 358, dėl vaiko įregistravimo – 116, dėl tėvystės pripažinimo– 103 , dėl duomenų
(gimimo, mirties, santuokos,santuokos nutraukimo) perdavimo iš archyvinių knygų į Registrų centrą –
321 t.t. prašymai), archyve – 1012.
Panevėžio rajono savivaldybės administracijai priklausančių įstaigų suderinti ir užregistruoti
48 dokumentacijos planai, 12 ilgai saugomų bylų apyrašai ir pažymos apie veiklos istoriją ir
dokumentų sutvarkymą, 10 naikinimo aktų.
Priimti įmonių dokumentai į civilinės metrikacijos ir archyvų skyrių saugojimui: 11 ilgio
saugojimo dokumentų, 14 bankroto dokumentų .
Paruošta veiklos istorijos pažyma už 2017 m. Sutvarkyti 2017 m. Vidaus administravimo ir
specialiosios veiklos nuolat saugomų bylų apyrašas Nr. 1 ir 2017 m. Personalo valdymo ilgai saugomų
bylų apyrašas Nr. 2, bei suderinti su Šiaulių regiono valstybės archyvo Panevėžio filialu.
Siekiant užtikrinti patogų ir efektyvų paslaugų teikimą, skyriaus darbuotojai turi
nuolatos tobulinti kompetencijas, kelti kvalifikaciją. Dalyvauta seminaruose bei mokymuose:
„Įmonės/įstaigos dokumentų rengimas. Naujovės, aktualūs pavyzdžiai“, „Įstaigos oficialiųjų
elektroninių dokumentų valdymas: esama situacija ir galimi pokyčiai“, „Įmonės/įstaigos dokumentų
apskaita, tvarkymas ir saugojimas“, „Nauji dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimai:
projektai ir galimi iššūkiai“, „Dokumentų valdymo aktualijos ir praktinis taikymas“.
MEPIS sistema susieta su elektronine sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros
informacine sistema (e. sveikata), todėl medicininiai mirties liudijimai gaunami tiesiogiai per sistemą
ir registruojamai tuoj pat mirties akto įrašai. Ši sisterma 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 (Metrikacijos elektroninė paslaugų informacinė sistema) vidiniam portalui,
kuris suteikia galimybę iš visų Lietuvos civilinės metrikacijos įstaigų gauti klientams reikiamus

dokumentus, kreipiantis į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir
archyvų skyrių , matosi vis didėjantis skaičius (2017 m. kreipėsi 46, 2018 – 65, 2119 –78 pareiškėjai).
Vykdomas 2016 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
prašymai dėl pažymų apie šeiminę padėtį gali pateikti bet kuriai pasirinktai civilinės metrikacijos
įstaigai.
Keičiamasi darbo patirtimi su kolegomis iš kitų civilinės metrikacijos skyrių, kitų rajonų
archyvų darbuotojomis, konsultuojamasi su Teisingumo ministerijos ir Užsienio reikalų ministerijos
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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 atakaitos Teisingumo ministerijai, Lietuvos vyriausiojo archyvo tarnybai, Šiaulių regioninio
valstybės archyvo Panevėžio filialui, Panevėžio rajono savivaldybės administracijo apskaitos,
socialinės paramos, audito skyriams, Panevėžio kurijai, Higienos instituto Mirties priežaščių registrui.
Rajono seniūnijoms teikiama kas mėnesį informacija apie mirusius gyventojus.
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