Elektroninio dokumento nuorašas

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL SANTUOKOS REGISTRAVIMO NORINČIŲ SUSITUOKTI ASMENŲ
PASIRINKTOJE VIETOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2020 m. kovo 6 d. Nr. A-174
Panevėžys
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu ir Civilinės būklės aktų registravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1 R-334 ,,Dėl Civilinės būklės aktų
registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“ (su
visais aktualiais pakeitimais),
1.
T v i r t i n u Santuokos registravimo norinčių susituokti asmenų pasirinktoje
vietoje tvarkos aprašą (pridedama).
2.
P a v e d u Kanceliarijos skyriui šį įsakymą paskelbti Panevėžio rajono savivaldybės
interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

Savivaldybės administracijos direktorius

Eugenijus Lunskis

PATVIRTINTA
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2020 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. A-174
SANTUOKOS REGISTRAVIMO NORINČIŲJŲ SUSITUOKTI ASMENŲ PASIRINKTOJE
VIETOJE TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Santuokos registravimo norinčiųjų susituokti asmenų pasirinktoje vietoje tvarkos aprašas
(toliau – Aprašas) nustato šių santuokų registravimo tvarką.
2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatyme, Lietuvos
Respublikos gyventojų registro įstatyme, Civilinės būklės aktų registravimo taisyklėse.
II SKYRIUS
SANTUOKOS REGISTRAVIMAS NORINČIŲJŲ SUSITUOKTI ASMENŲ
PASIRINKTOJE VIETOJE
3. Santuokos registravimo ceremonija (toliau – ceremonija) gali būti organizuojama
norinčių susituokti pasirinktoje vietoje, jei tai neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, nekelia
pavojaus gyvybei ar sveikatai.
4. Ceremonijos vieta turi būti Panevėžio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė)
teritorijoje.
5. Ceremonija ne
Civilinės metrikacijos skyriaus (toliau – Skyrius) patalpose
organizuojama Skyriaus darbo dienomis ir valandomis. Penktadieniais ir šeštadieniais tik tuo atveju,
jeigu tuo pačiu metu nėra paskirtos santuokų registracijos ceremonijos Skyriaus patalpose.
6. Paduodant Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos prašymą
įregistruoti santuoką kartu pateikiamas rašytinis prašymas ( priedas) įregistruoti santuoką
pasirinktoje vietoje.
7. Asmenys, ketinantys tuoktis pasirinktoje vietoje, patys susitaria su pasirinktos vietos
savininku dėl leidimo registruoti santuoką toje vietoje. Prašyme registruoti santuoką pasirinktoje
vietoje turi būti pateikta informacija apie vietą, kur pageidaujama organizuoti ceremoniją, ir
raštiškas privačios teritorijos savininko ar valdytojo sutikimo įrašas.
8. Skyriui pritarus pasirinktos vietos tinkamumui registruoti santuoką, norintieji susituokti
asmenys sumoka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatyto dydžio valstybės rinkliavą.
9. Ceremonijos uždara patalpa turi atitikti reprezentacinės vietos reikalavimus: turi būti
tvarkinga, atskira nuo pobūvio vietos, joje neturi būti teikiamos visuomeninio maitinimo paslaugos,
neturi vykti įvairios puotos, nebūti masinio žmonių susibūrimo vieta, kurioje nebūtų galima
užtikrinti ceremonijos dalyvių saugumą.
10. Santuokos registravimui pasirinkta vieta turi atitikti šiuos reikalavimus: turi būti
stabilus pagrindas stalui pastatyti, pasirūpinta stalu, ant kurio dedami dokumentai, apsauga nuo
lietaus ir vėjo. Santuokos registravimo ceremonijos organizavimo vietoje, esant galimybei, turi būti
Lietuvos Respublikos herbas ir valstybės vėliava. Atributika, patalpų dekoravimu ir klasikiniu
muzikiniu fonu pasirūpina patys asmenys, ketinantys registruoti santuoką.
11. Asmenys, ketinantys tuoktis pasirinktoje vietoje, privalo užtikrinti Skyriaus darbuotojų
saugumą ceremonijos metu.
12. Santuokos registravimo dieną asmenys, ketinantys registruoti santuoką, turi turėti ir
pateikti Skyriaus darbuotojui tuos pačius asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, kuriuos
pateikė paduodami prašymą registruoti santuoką. Santuoka registruojama dalyvaujant dviem
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liudytojams, kurie taip pat privalo turėti asmens tapatybės dokumentus ir prieš prasidedant
ceremonijai pateikti juos Skyriaus darbuotojui.
13. Ceremonijai skiriama ne daugiau kaip 20 minučių, neįskaitant Skyriaus darbuotojų
nuvykimo į vietą ir sugrįžimo.
14. Santuoka registruojama paskirtu ir suderintu su ketinančiais tuoktis asmenimis laiku
(valanda). Norinčių susituokti asmenų ir (ar) jų liudytojų vėlavimas ilgiau kaip 30 minučių be
pateisinamos priežasties arba akivaizdus nesuvokimas savo veiksmų apsvaigus nuo alkoholio ar
kitų narkotinių medžiagų yra pagrindas Skyriaus darbuotojams grįžti į Skyrių neįregistravus šios
santuokos. Naujas santuokos registravimo laikas derinamas su Skyriumi šio Aprašo nustatyta
tvarka.
15. Darbo dienomis Skyriaus darbuotojus transportu, reikalingu nuvykti registruoti
santuoką į pasirinktą vietą ir sugrįžti, aprūpina Ūkio skyrius. Šeštadieniais transportu aprūpina patys
jaunavedžiai, jiems atsisakius, aprūpina Ūkio skyrius.
16. Iškilus būtinybei keisti santuokos registravimo vietą ar datą, asmenys, ketinantys
registruoti santuoką, privalo apie tai informuoti Skyrių raštu ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika)
kalendorinių dienų ir iš naujo derinti pasirinktą kitą vietą šiame Apraše nustatyta tvarka.
III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Duomenis apie įregistruotą santuoką Skyriaus darbuotojas tą pačią dieną privalo
perduoti Registrų centro Gyventojų registrui.
18. Santuokų registravimo datos savaitgaliais ir besituokiančių asmenų sąrašas skelbiami
Savivaldybės interneto svetainėje adresu: www.panrs.lt skiltyje Gyventojui „Civilinė metrikacija ir
archyvas“.
___________________________________
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Santuokos registravimo norinčiųjų susituokti
asmenų pasirinktoje vietoje tvarkos aprašo
priedas
(Santuokos registravimo norinčių susituokti asmenų pasirinktoje vietoje prašymo forma)

_______________________________________________________________________________
(norinčių susituokti asmenų vardai, pavardės)

_______________________________________________________________________
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos
Civilinės metrikacijos ir archyvų skyriui

PRAŠYMAS
ĮREGISTRUOTI SANTUOKĄ NORINČIŲJŲ SUSITUOKTI ASMENŲ
PASIRINKTOJE VIETOJE
______________
(data)

Panevėžys

1.

Numatoma santuokos registravimo
ceremonijos vieta

2.

Santuokos registravimo
ceremonijos data
Santuokos registravimo
ceremonijos laikas
Asmens, atsakingo už ceremonijos
organizavimą, duomenys (vardas,
pavardė, telefono numeris, el.
pašto adresas)

3.
4.

Privačios teritorijos savininkas (valdytojas)__________________________________________
(vardas, pavardė, telefono numeris)

Su santuokos registravimo norinčių susituokti asmenų pasirinktoje vietoje tvarkos aprašu
susipažinau:
___________________________________________________________
(pareiškėjo parašas, vardas, pavardė)
___________________________________________________________
(pareiškėjo parašas, vardas, pavardė)
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DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Panevėžio rajono savivaldybės administracija 188774594, Vasario
16-osios g.27, 35185 Panevėžys

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Dėl Santuokos registravimo norinčiųių susituokti asmenų
pasirinktoje vietoje tvarkos aprašas

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-03-06 Nr. A-174

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-03-06 Nr. 2020-05115

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

2020-03-06 Nr. 156873

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Eugenijus Lunskis , Administracija (skyrius)

Sertifikatas išduotas

EUGENIJUS LUNSKIS, Panevėžio rajono savivaldybės
administracija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-03-06 11:49:13

Parašo formatas

XAdES-X-L

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-03-06 13:55:52

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2018-09-28 - 2021-09-27

Parašo paskirtis

Gauto dokumento registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

TEISĖS AKTŲ REGISTRAS

Sertifikatas išduotas

TEISĖS AKTŲ REGISTRAS, LIETUVOS RESPUBLIKOS
SEIMO KANCELIARIJA LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-03-06 13:55:52

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-03-06 13:55:53

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

SSC GDL NH CA, Skaitmeninio sertifikavimo centras LT

Sertifikato galiojimo laikas

2017-12-15 - 2020-12-15

Parašo paskirtis

Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

TEISĖS AKTŲ REGISTRAS

Sertifikatas išduotas

TEISĖS AKTŲ REGISTRAS, LIETUVOS RESPUBLIKOS
SEIMO KANCELIARIJA LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-03-06 22:03:20

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-03-06 22:03:21

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

SSC GDL NH CA, Skaitmeninio sertifikavimo centras LT

Sertifikato galiojimo laikas

2017-12-15 - 2020-12-15

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius
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Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

-

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-03-08)

Paieškos nuoroda

https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/6d9472805fa111eabee4a336e7e6fdab

Papildomi metaduomenys
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