CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS 2015 METŲ DARBO ATASKAITA
2015 m. Civilinės metrikacijos skyriuje įregistruoti 379 kūdikiai, iš jų: 190 berniukų ir 189 mergaitės.
1 kūdikis gimė negyvas. Lietuvoje gimė – 286, užsienio valstybėse – 93 vaikai (Norvegijoje – 14, Jungtinėje
Karalystėje – 62, Airijoje, Vokietijoje – po 3, Švedijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Nyderlanduose – po 2,
Baltarusijoje, Islandijoje, Suomijoje, JAV po 1 vaiką).

Pirmojo vaiko susilaukė 185 šeimos, antrojo – 139, trečiojo – 34, ketvirto vaiko – 13, penkto vaiko –
3, šešto vaiko – 4, septinto – 1 šeima.
Iš 379 gimusių kūdikių 276 – gimę tėvų santuokoje.
94 naujagimiams pripažinta tėvystė (ne santuokoje gimusiems vaikams), tai sudaro 24,8 proc..
9 vaikų susilaukė vienišos motinos.
Dvynukai gimė 8 šeimose.
Jauniausia mama vaiko susilaukė 16-os, jauniausias tėtis – 18 metų amžiaus. Vyriausia mama – 44,
vyriausias tėtis – 57.
Pagal Vilniaus apygardos teismo sprendimą parengti dokumentai dėl 1 vaiko įvaikinimo Švedijos
Karalystės piliečiams.
Populiariausi – Mato, Dovydo, Dominiko, Jorio, Pijaus, Kamilės, Emilijos, Urtės, Gabrielės vardai.
Kūdikiams iš retesnių vardų suteikti Rėjaus, Marko, Deno, Timo, Harvio, Nėjaus, Deboros, Kiros, Tyros,
Arios, Agotos, Veronikos.
Buvo 1 žodinis prašymas mergaitei suteikti vardą, kurio viduryje būtų LL, tačiau Lietuvių kalbos
komisijai neleidus, vardas suteiktas su L.
Vaikų gimimas: Panevėžio seniūnijoje – 77, Velžio – 68, Krekenavos – 46, Ramygalos – 36,
Naujamiesčio – 25, Paįstrio – 32, Karsakiškio – 30, Miežiškių – 20, Raguvos – 14, Upytės – 12, Vadoklių –
11, Smilgių – 8.
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2015 m. susituokė 221 pora. Iš jų 107 tuokėsi Civilinės metrikacijos skyriuje. Įvairiose rajone vietose
– 12 porų. Populiariausia išvažiuojamųjų santuokų vieta – Bistrampolio dvaras.
Įtraukta į apskaitą 15 santuokų, sudarytų užsienyje (Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Turkijoje,
Ispanijoje, JAV, Bulgarijoje, Rusijoje).
Apskaitytos 99 poros, kurių santuokos palaimintos rajono bažnyčiose: Berčiūnų – 29, Krekenavos –
23, Naujamiesčio – 7, Ramygalos – 4, Paįstrio – 10, Miežiškių – 11, Smilgių – 3, Vadoklių – 3, Ulūnų – 3,
Upytės – 2, Velykių, Ėriškių, Karsakiškio, Vadaktėlių po 1.
Iš 221 susituokusių – 73 poros, kurių vienas arba abu sutuoktiniai tuokėsi ne pirmą kartą.
Pirmą kartą tuokėsi 182 vyrai, 187 moterys.
Antroji santuoka buvo 31 vyrui ir 32 moterims.
Trečioji santuoka buvo 8 vyrams ir 2 moterims.
Jauniausia nuotaka – 16 metų.
Jauniausias jaunikis – 17 metų.
Vyriausia nuotaka – 73 metų.
Vyriausias jaunikis – 76 metų.
Nepilnamečių tuokėsi 2 poros.
Auksinės vestuves šventė – 2 poros.
Didžiausias amžiaus skirtumas tarp sutuoktinių – 24.
Daugiausia vyrų ir moterų tuokiasi būdami 25–35 metų amžiaus.
12 moterų po santuokos įregistravimo pasirinko pavardės formą su galūne -ė, kuri nenurodo šeiminės
padėties, dvigubą pavardę pasirinko 3 moterys.
Užsienyje sudarytos santuokos, įtrauktos į apskaitą, su Mauricijos salos, Vokietijos, Didžiosios
Britanijos, JAV, Rusijos, Turkijos, Ukrainos piliečiais (-ėmis).
2015 m. Civilinės metrikacijos skyriuje bei rajono teritorijoje santuokas sudarė įvairių tautybių (indų,
anglų, vokiečių, rusų, pakistaniečių, ukrainiečių) 7 piliečiai.
Vertėjai vertėjavo santuokos ceremonijose iš anglų, rusų, prancūzų kalbų.
Išduota 18 pažymų į Islandijos, Norvegijos, Kipro, Danijos, Lenkijos, Airijos, Ispanijos, Albanijos,
Italijos, Ukrainos, Vokietijos, Turkijos šalis dėl santuokos sudarymo užsienio valstybėse.
2015 m. skyriuje sudaryti 89 santuokos nutraukimo įrašai. 3 ištuokos, įregistruotos užsienio valstybėse
(Jungtinėje Karalystėje, Estijoje, Ukrainoje ir t. t.), įtrauktos į apskaitą. 7 moterys pasiliko ikisantuokines
pavardes.
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2015m. mirė 365 gyventojai: 180 vyrų, 185 moterys. Mirčių skaičius seniūnijose: Karsakiškio – 23,
Krekenavos – 50, Miežiškių – 22, Naujamiesčio – 34, Paįstrio – 20, Panevėžio – 40, Raguvos – 18,
Ramygalos–45, Smilgių – 21, Upytės – 12, Vadoklių – 18, Velžio – 54. Užsienyje mirusių Lietuvos piliečių –
8. Iš gyvenimo pasitraukė patys 4 asmenys.

Civilinės metrikacijos skyrius sudarė civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo, ištaisymo
įrašus – 242.
Dėl tėvystės – 16.
Dėl motinos pavardės pakeitimo vaiko gimimo liudijime – 9.
Dėl tėvo pavardės pakeitimo vaiko gimimo liudijime – 7.
Pagal gyventojų prašymus pakeisti asmens vardą, pavardę, tautybę parengtos bylos Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijai ir gavus teigiamus sprendimus, išduoti 8 liudijimai. Atkurtas civilinės
būklės aktų įrašas (gimimo) – 1, pagal Gyventojų registro tarnybos išvadas bei apygardų teismų sprendimus
anuliuota civilinės būklės aktų įrašų – 4, papildyta, pakeista, ištaisyta civilinės būklės aktų įrašų ir išduota
liudijimų – 18.
Kartotinių liudijimų išduota 1 464 vnt.: gimimo – 212, mirimo – 75, santuokos – 186, ištuokos – 35.
Pagal pareiškėjų prašymus, iš archyvinių knygų į gyventojų registrų bazę įkelta – 780 (gimimo,
santuokos, ištuokos, mirčių) įrašų.

4

Surinkta 5 703 eurai mokesčių.
2013 m. pradėjus veikti 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 skyrių,
2015 m. pasinaudojo 10 lankytojų.
Vykdomas 2012 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 pakartotinius liudijimus ar pažymas apie šeiminę padėtį gali pateikti bet kuriai pasirinktai civilinės
metrikacijos įstaigai. Ženkliai didėja interesantų srautas.
2015 m. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija priėmė įstatymo pakeitimą: norintieji susituokti
pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai asmeniškai pateikia nustatytos formos prašymą.
Teisingumo ministerijai nuolat tobulinant civilinės metrikacijos taisykles, siekiant užtikrinti patogų ir
efektyvų paslaugų teikimą, skyriaus darbuotojai turi nuolatos tobulinti kompetencijas, kelti kvalifikaciją.
Dalyvaujama pasitarimuose, seminaruose, keičiamasi darbo patirtimi su kolegomis iš kitų civilinės
metrikacijos skyrių, konsultuojamasi su Teisingumo ministerijos ir Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio
departamento Piliečių reikalų ir konsulinės pagalbos skyriaus darbuotojais, bendradarbiaujama su Gyventojų
registro tarnyba (nuo 2016 m. Registrų centras) prie Vidaus reikalų ministerijos, Panevėžio vyskupijos kurija,
rajono bažnyčių klebonais, Panevėžio apskrities VPK Panevėžio policijos komisariato Migracijos tarnyba,
seniūnijomis.

