CIVILINĖS METRIKACIJOS IR ARCHYVŲ SKYRIAUS 2017 METŲ DARBO ATASKAITA
2017 m. Civilinės metrikacijos skyriuje įregistruoti 334 kūdikiai, iš jų: 170 berniukų ir 164 mergaitės.
Lietuvoje gimė – 258, užsienio valstybėse – 76 vaikai (Norvegijoje – 11, Jungtinėje Karalystėje – 46,
Airijoje – 4, Vokietijoje, Švedijoje, Rusijoje, Danijoje – po 2, Katare, Olandijoje, Belgijoje, Ukrainoje,
Italijoje, Islandijoje, JAV po 1 vaiką.
Daugiausia vaikų įregistruota birželio, liepos , rugpjūčio ir spalio mėnesiais.
Iš 334 gimusių kūdikių 238 – gimę tėvų santuokoje.
96 naujagimiams pripažinta tėvystė (ne santuokoje gimusiems vaikams), tai sudaro 28 proc.
12 vaikų susilaukė vienišos motinos.
Dvynukai gimė 3 šeimose.
Jauniausia mama vaiko susilaukė 16 – os, jauniausias tėtis – 19– os metų amžiaus.
Populiariausi mergaitėms – Emilijos, Austėjos, Kamilės, Ievos, Lėjos vardai. Berniukams – Arono, Kajaus,
Emilio, Igno, Jorio vardai. Kūdikiams iš retesnių vardų suteikti: Frėjos, Domilės, Barboros, Gijos, Denisos,
Vėtrės, Atėnės, Motiejaus,Evano.

2017 m. susituokė 213 pora. Iš jų 101 tuokėsi Civilinės metrikacijos skyriuje. Jaunavedžių pasirinktose
vietose (rajono ribose) susituokė 23 poros: Dembavoje , Piniavoje, Miežiškiuose, Karsakiškyje. Populiariausia
išvažiuojamųjų santuokų vieta – Bistrampolio dvaras.
Įtraukta į apskaitą 10 santuokų, sudarytų užsienyje – Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje, Turkijoje,
Nyderlanduose, Danijoje, Ispanijoje.
Apskaityta 102 porų, kurių santuokos palaimintos rajono bažnyčiose: Berčiūnų – 32, Krekenavos – 14,
Naujamiesčio – 12, Panevėžio Įgulos Kapelionate – 4, Paįstrio – 13, Miežiškių – 15, Ramygalos,
Upytės,Vadoklių po 2, Raguvos, Karsakiškio, Ėriškių, Uliūnų ,Vadaktėlių,Velykių po 1.
Didžiausias amžiaus skirtumas tarp sutuoktinių – 28.
Daugiausia vyrų ir moterų tuokėsi būdami 25–35 metų amžiaus.
28 moterys po santuokos įregistravimo pasirinko pavardės formą su galūne -ė, kuri nenurodo šeiminės padėties,
dvigubą pavardę pasirinko 6 moterys, savo pavardę – 3 moterys.
2017 m. Civilinės metrikacijos skyriuje santuokas su lietuvėmis sudarė įvairių tautybių (vokiečių, rusų, anglų,
nyderlandų, ispanijos, danijos) 10 piliečių.
Vertėjai vertėjavo santuokos ceremonijose iš anglų, rusų kalbų.
Išduota 20 pažymų į Lenkijos, Prancūzų, Islandijos, Norvegijos, Airijos, Islandijos, Škotijos, Latvijos,
Vokietijos, Turkijos, Anglijos, Ispanijos šalis dėl santuokos sudarymo užsienio valstybėje.

2017 m. skyriuje sudaryti 64 santuokos nutraukimo įrašai. Iš jų – 3 ištuokos, įregistruotos užsienio
valstybėse (JAV, Norvegijoje, Ukrainoje), įtrauktos į apskaitą. 5 moterys po santuokos nutraukimo pasiliko
ikisantuokines pavardes.
1 santuoka nutraukta, pragyvenus kartu 1 metus 7 mėnesius, išsituokė ilgiausiai pragyvenę – 34 metus.
Iš nutrauktų santuokų 23-ose šeimose su mama liko gyventi po 1 nepilnametį vaiką, 17-oje šeimų – 2 vaikai, 1
šeimoje– 3 vaikai.

2017 m. mirė 451 gyventojai: 241 vyrų, 210 moterų. Užsienyje (Vokietijoje) mirė 1 Lietuvos pilietis. Iš
gyvenimo pasitraukė patys –17 asmenų. Nelaimingų atsitikimų metu žuvo–21 asmuo.

Civilinės metrikacijos ir archyvų skyriuje sudaryta civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo, ištaisymo
įrašų – 92:
pakeista motinos pavardė vaikų gimimo įrašuose – 33,
tėvo pavardė pakeista vaikų gimimo įšrašuose – 22,
ištaisytos vaikų pavardės 17-oje gimimo įrašų,
4 vaikams pakeistos pavardės ir įrašyti tėvai jų gimimo įrašuose po įvaikinimo,
nuginčijus tėvystę, 4 vaikų gimimo įrašuose panaikintos tėvų pavardės,
pakeistos 4 moterims pavardės jų ištuokos įrašuose po santuokos nutraukimo,
anuliuotas civilinės būklės akto įrašas – 1.
Parengtos 33 bylos ir surašytos išvados dėl pavardžių paketimų vaikų gimimo įrašuose.
Pagal gyventojų prašymus pakeisti asmens vardą, pavardę, parengtos bylos Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijai ir gavus teigiamus sprendimus pakeisti vardai – 2 , pavardės –19 interesantams
Įrašų išrašų (iki 2017 m. liudijimai) išduota 965 vnt.: gimimo – 608, mirties – 72, santuokos – 42,
ištuokos – 14.
Pagal pareiškėjų prašymus, iš archyvinių knygų į gyventojų registrų bazę perduoti – 682 (gimimo, santuokos,
ištuokos, mirčių) įrašų duomenys.
Įrašų pagal konvenciją išduota – 94 vnt.:.gimimų – 68, santuokos – 19, mirties–7.
Surinkta valstybinės rinkliavos – 5 993.90 Eurai.:
už išvažiuojamąsias santuokas surinkta 1 380 Eur., (mokėjo 23 poros po 60.00 Eur.,
už santuokas įregistruotastas skyriuje-2 020 Eur., (mokėjo 101 interesantas po 20.00 Eur.),
už santuokas, kurios įtraukiamos į apskaitą ( sudarytos užsienyje)-60.00 eurų, mokėjo 10 interantų po
6.00 Eur.,
už gimimus (įtraukiant į apskaitą) užsienyje 456,00 Eur. Mokėjo 76 interantai po 6.00 Eur.,
už gimimo, santuokos, mirties, ištuokos (prarastus) išrašų išrašus (seniau -liudijimus) sumokėta 1760
Eur. Mokėjo 607 interesantų po 2.90 Eur.,
už vardo, pavardės pakeitimą 264,00 Eur. ,mokėjo 22 interesantai po 12.00 Eur.,
duomenų keitimas (motinos pavardės) vaiko gimimo įrašuose- 53.90 Eur. mokėjo 11 interesantų po 4.90
Eur.
Rinkta informacija apie asmenis ,gyvenančius rajone ir sulaukusius jubiliejinių santuokų. Per 2017
inicijuota ir
pasveikinta 21 šeima sulaukusi auksinių vestuvių.
Pravestas rajono kultūros centrų vadovams mokymas dėl archyvinių dokumentų tvarkymo ir
dokumentacijos planų.

Metrikacijos skyriuje per 2017 metus gauta iš įvairių įstaigų: per MEPIO sistemą –42, santuokos
prašymų– 244, įvairių raštų –655.
Per 2017 m. rajono archyvas gavo viso 1687 prašymų: iš interesantų – 669, VSDFV – 1018 .
VSDFV pavedimu 95 kartus tikslintos pažymos.
Gauti 29 prašymai iš likviduotų įmonių, išduotos 29 pažymos VĮ registrų centrui, priimtos 9 bankroto
bylos ir išduotos pažymos. Suderinti ir užregistruoti 42 dokumentacijos planai, sutikslinti 38 gauti naikinimo
aktai iš įstaigų.
Paruoštos veiklos istorijos pažymos už 2008-2014 m. Sutvarkyti 2008-2014 m. Vidaus administravimo ir
specialosios veiklos nuolat saugomų bylų apyrašas Nr. 1, .Personalo valdymo ilgai saugomų bylų apyrašas Nr. 2
ir suderinti su Šiaulių regiono valstybės archyvo Panevėžio filialu.
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.
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 įrašų išrašus (anksčiau kartotiniai liudijimmai) ar pažymas apie šeiminę padėtį gali pateikti bet kuriai
pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai.
2015 m. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai priėmus įstatymo pakeitimą, jog galima santuoką
registruoti bet kuriame skyriuje, padaugėjo norinčių susituokti mūsų rajono civilinės metrikacijos skyriuje iš
kitų rajonų.
Siekiant užtikrinti patogų ir efektyvų paslaugų teikimą, skyriaus darbuotojai turi nuolatos tobulinti
kompetencijas, kelti kvalifikaciją. Dalyvauta ,,Iškilmingų ceremonijų organizavimas“, ,,Valstybinės kalbos
įstatymo vykdymas civilinės metrikacijos skyriuose‘‘,,Asmens duomenų teisinė apsauga. Bendrojo duomenų
apsaugos reglamento taikymas‘‘, ,, Dokumentų tvarkymas ir archyvavimas 2017-2018 m.‘‘, ,, Darbdavio,
darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programa‘‘seminaruose
bei mokymuose.
Keičiamasi darbo patirtimi su kolegomis iš kitų civilinės metrikacijos skyrių, kitų rajonų archyvų
darbuotojomis, konsultuojamasi su Teisingumo ministerijos ir 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 atakaitos 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.
Vedėja

Nijolė Gaižiūnienė

PANEVĖŽIO RAJONO CIVILINĖS METRIKACIJOS IR ARCHYVŲ SKYRIAUS
ATASKAITA(archyvas)
Gauti prašymai :

1687

Iš interesantų

669

VSDFV (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos)

1018

Pažymų tikslinimas VSDFV pavedimu

95

Gautos likviduotų institucijų fondų bylos

29

Išduotos pažymos VĮ Registrų centro Panevėžio filialui apie
likviduojamų įmonių dokumentų perdavimą toliau saugoti

29

Gautos bankroto bylos

9

Gauti dokumentų priėmimo-perdavimo aktai iš rajono įstaigų

3

Gauti iš rajono įstaigų dokumentacijos planai ( užregistruoti, suderinti)

42

Gauti dokumentų naikinimo aktai savivaldybės administracijos ir rajono
įstaigų

38

Priimtos iš rajono įstaigų veiklos istorijos ir dokumentų sutvarkymo
pažymos

7

SutvarkytosVidaus administravimo ir specialiosios veiklos nuolat
saugomų bylų apyrašas Nr.1 ir suderintas su Šiaulių regiono Valstybės
archyvo Panevėžio filialu.

2008-2014 m.

Sutvarkytos Personalo valdymo ilgai saugomų bylų apyrašas Nr. 2 ir
suderinats su Šiaulių regiono Valstybės archyvo Panevėžio filialu

2008-2014 m.

Paruoštos savivaldybės administracijos veiklos Istorijos ir dokumentų
sutvarkymo pažymos
Paruoštos ataskaitos:
Lietuvos Archyvaro tarnybai, Šiaulių regiono Valstybės archyvo
Panevėžio filialui
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