SKYRIAUS DARBO ATASKAITA UŽ 2015 METUS

2015 m. Pakruojo rajono civilinės metrikacijos skyriuje įregistruoti 176 gimimai: 91
berniukas ir 85 mergaitės. Pakruojo mieste gimė 21 berniukas ir 14 mergaičių. 1 kūdikis gimė
negyvas. 65 rajone gyvenančios šeimos susilaukė pirmo vaikelio, 36 šeimos- trečio, po 2 šeimas
susilaukė šeštos ir septintos atžalos. Tėvystė pripažinta 73 vaikams. Teismo sprendimu tėvystė
nustatyta 3 vaikams, nuginčyta – 8 vaikams. Iš 176 gimusių vaikų, 20 vaikų susilaukė vienišos
mamos. Pagimdė 4 nepilnametės (3- 17 metų ir 1- 14 metų). Jauniausias tėvas – 19 metų.
Vyriausia mama - 42 metų, vyriausias tėvas – 48 metų. 2015 metais rajone gimė 1 pora dvynių
(Klovainių seniūnijoje). Į apskaitą įtraukti 39 vaikai, gimę užsienio valstybėse (Norvegijoje,
Airijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje,

Olandijoje, Danijoje). Įvaikinti 2 vaikai. Juos

įsivaikino Lietuvos Respublikos piliečiai.
Pakruojo rajono Civilinės metrikacijos skyriuje registruoti gimimai 2010-2015 metais

Praėjusiais metais rajone mirė 363 žmonės: 186 vyrai ir 177 moterys. Pakruojo mieste mirė
62 žmonės. Įtraukta į apskaitą 4 rajono gyventojų, mirusių užsienio valstybėse, mirtis
(Olandijoje, Portugalijoje, Jungtinėje Karalystėje). Pagrindinės mirties priežastys: širdies
kraujagyslių, kvėpavimo sistemos bei onkologinės ligos. 18 rajono gyventojų mirė dėl
savižudybės, įvairių traumų ir nelaimingų atsitikimų.

Pakruojo rajono Civilinės metrikacijos skyriuje registruotos mirtys 2010-2015 metais

Skyriuje per ataskaitinį laikotarpį įregistruota 114 santuokų. Įtraukta į apskaitą 6 santuokos,
sudarytos užsienio valstybėse (Jungtinėje Karalystėje, Airijoje, Vokietijoje, Ukrainoje).
Apskaitytos 47 bažnytinės santuokos. Susituokė 31 pora, kurių vienas arba abu sutuoktiniai
tuokėsi ne pirmą kartą. Trys asmenys tuokėsi trečią kartą, vienas- ketvirtą kartą. Jauniausiai
nuotakai - 19 metų, jauniausiam jaunikiui – 19 metų. Vyriausiai nuotakai 60 metų, vyriausiam
jaunikiui 65 metai. Didžiausias amžiaus skirtumas tarp sutuoktinių - 15 metų. Daugiausia vyrų ir
moterų tuokiasi būdami 25 - 35 m. amžiaus. 7 moterys po santuokos įregistravimo pasirinko
pavardės formą su galūne –ė, kuri nenurodo šeiminės padėties, 5 moterys pasirinko dvigubą

pavardę. Išduota 14 pažymų dėl santuokos sudarymo užsienio valstybėse. 7 rajono gyventojai
sudarė santuokas su užsienio valstybių piliečiais.
2015 metais skyriuje įregistruotos 59 ištuokos. 2 ištuokos, įregistruotos užsienio valstybėse
(Norvegijoje, Latvijoje), įtrauktos į apskaitą. 6 moterys po santuokos nutraukimo įregistravimo
pasiliko ikisantuokines pavardes.
Pakruojo rajono Civilinės metrikacijos skyriuje registruotos mirtys 2010-2015 metais
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Civilinės metrikacijos skyrius sudarė 138 civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo,
ištaisymo įrašus, 10 civilinės būklės aktų įrašų ištaisymo bylų ir 2 pavardės pakeitimo bylas.
Dėl pakartotinių liudijimų, civilinės būklės aktų įrašų gavimo iš Pakruojo rajono civilinės
metrikacijos skyriaus archyvo ir kitų civilinės metrikacijos įstaigų į skyrių kreipėsi 637
pareiškėjai. Surinkta 3463,80 € valstybės rinkliavos mokesčių.

Rajono gyventojams nuolat teikiame juridinę konsultaciją šeimos teisės klausimais. Darbo
sudėtingumas išryškėjo, 2012 metais įsigaliojus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
įsakymui „Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 „Dėl civilinės
metrikacijos taisyklių patvirtinimo „pakeitimo“. Šios taisyklės įpareigoja civilinės metrikacijos
skyrius užsienio valstybėse įregistruotus gimimo, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo,
mirties civilinės būklės akto įrašus įtraukti į apskaitą pagal paskutinę pareiškėjų deklaruotą
gyvenamą vietą Lietuvos Respublikoje. Anksčiau tai atliko Vilniaus miesto civilinės
metrikacijos skyrius. Rajono gyventojai grįžta iš užsienio šalių su dokumentais, kurie nėra
patvirtinti dokumentų tvirtinimo ženklu „APOSTILLE", arba neturi civilinės būklės aktų įrašų
pagal Konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis. Ko
pasėkoje negalime užsienio valstybėse sudarytų įrašų įtraukti į apskaitą Lietuvos Respublikoje,
išduoti lietuviškų dokumentų ir perduoti duomenų į Lietuvos Respublikos Gyventojų registro
tarnybos duomenų bazę. 2013 m. pabaigoje pradėjo veikti MEPIS (Metrikacijos paslaugų
informacinė paslauga) vidinis portalas, suteikiantis galimybę lankytojams reikiamus dokumentus
iš visų Lietuvos civilinės metrikacijos įstaigų gauti kreipiantis į Pakruojo rajono civilinės
metrikacijos skyrių.
2012 metų pradžioje priimtas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas išsprendė
praktikoje pastebėtas su pavardžių ir vardų keitimu susijusias problemas, pagreitintos procedūros
ir sudarytos sąlygos patogesniam dokumentų gavimui. Taip pat LR Teisingumo ministro
įsakymu įtvirtinti pokyčiai daugiau reikalų, susijusių su dokumentų keitimu ar dokumentų
išdavimu civilinės metrikacijos įstaigose, susitvarkyti nepriklausomai nuo gyvenamos vietos.
Asmenys prašymus papildyti, pakeisti ar ištaisyti civilinės būklės aktų įrašus ar prašymus išduoti
pakartotinus liudijimus ir pažymas apie šeiminę padėtį gali pateikti bet kuriai pasirinktai
civilinės metrikacijos įstaigai. Ko pasekoje ženkliai išaugo interesantų srautas. Teisingumo
ministerija nuolat tobulina esamas taisykles, siekdama užtikrinti patogų ir efektyvų paslaugų
teikimą. Spręsdama asmenvardžių rašybos problemas, kurios kelia nepatogumus žmonėms,
ministerija jau anksčiau įtvirtino galimybę asmenims sutrumpinti pavardę, jei ji tradicinėje
vartosenoje turi trumpesnį variantą, taip pat nustatė paprastesnę nepilnamečio vaiko pavardės
keitimo tvarką. Teisė spręsti pavardžių keitimo klausimus savarankiškai palikta tik civilinės
metrikacijos skyriams. Tai įpareigoja skyriaus darbuotojus tobulinti savo žinias, kelti
kvalifikaciją. Skyriaus darbuotojai stengiasi tobulėti. Dalyvauja Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos organizuojamuose pasitarimuose, seminaruose. Nuolat keičiamasi darbo
patirtimi su kolegomis iš kitų civilinės metrikacijos skyrių, konsultuojamasi su LR Teisingumo
ministerijos ir LR Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento Piliečių reikalų ir
konsulinės pagalbos skyriaus darbuotojais, bendradarbiaujama su Gyventojų Registro tarnyba
prie Vidaus reikalų ministerijos, Šiaulių vyskupijos kurija ir Pakruojo dekanato klebonais,
Šiaulių apskrities VPK Pakruojo policijos komisariato Migracijos tarnyba, seniūnijomis. Mūsų
skyriuje neretai iškyla tokių teisinių sprendimų, kurių nenumato Civilinis kodeksas, tad labai
reikalingas kolegiškas sprendimo priėmimas.
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