KAIP UŽREGISTRUOTI GIMIMĄ?
Civilinės metrikacijos įstaiga registruoja gimimą remdamasi vaiko tėvų ar vieno iš jų
pareiškimu ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytu vaiko gimimo pažymėjimu.
Konsulinės įstaigos turi teisę registruoti vaiko, kurio abu tėvai ar vienas iš jų yra užsienio
valstybėje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai, gimimą, kai vaiko gimimas nėra įregistruotas
užsienio valstybės institucijoje, gavusios vaiko tėvų ar vieno iš jų pareiškimą ir užsienio valstybės
kompetentingos institucijos išduotą gimimo faktą patvirtinantį dokumentą.
Apie gimimą gali būti pareikšta žodžiu ar raštu. Jeigu vaiko tėvai to padaryti negali, pareikšti
apie vaiko gimimą gali giminaičiai ar valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija. Rasto vaiko
gimimas registruojamas remiantis valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos pareiškimu.
Apie gimimą turi būti pareikšta per tris mėnesius nuo vaiko gimimo dienos. Valstybinės vaiko
teisių apsaugos institucijos pareiškimas dėl rasto vaiko gimimo registravimo turi būti pateiktas
civilinės metrikacijos įstaigai per tris paras nuo vaiko radimo.
KAIP UŽREGISTRUOTI TĖVYSTĖS (MOTINYSTĖS) NUSTATYMĄ, TĖVYSTĖS
(MOTINYSTĖS) NUGINČIJIMĄ IR ĮVAIKINIMĄ?
Civilinės metrikacijos įstaiga tėvystės (motinystės) nustatymą, tėvystės (motinystės)
nuginčijimą ir įvaikinimą registruoja savo iniciatyva (ex officio), remdamasi teismo sprendimu.
Tėvystės pripažinimą civilinės metrikacijos įstaiga registruoja savo iniciatyva (ex officio), remdamasi
notaro ar teismo patvirtintu pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo.
Registruojant tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą ar nuginčijimą ir
įvaikinimą, Civilinės būklės aktų registravimo taisyklėse nustatyta tvarka pakeičiamas ar papildomas
gimimo įrašas.
KAIP PADUOTI PRAŠYMĄ SANTUOKOS REGISTRAVIMUI?
Norintys susituokti asmenys asmeniškai paduoda teisingumo ministro nustatytos formos
prašymą įregistruoti santuoką pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai.
Prašyme norintys susituokti asmenys turi patvirtinti, kad yra įvykdytos visos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 3.12-3.17 straipsniuose nustatytos santuokos sudarymo sąlygos.
Užsieniečiai, paduodami prašymą įregistruoti santuoką, privalo pateikti savo kilmės
valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad pagal kilmės valstybės
teisę santuokai nėra kliūčių. Jeigu nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantis asmuo be pilietybės,
pabėgėlis ar užsienietis, kuriam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, šio dokumento
pateikti negali, jis pateikia pasirašytą deklaraciją, kuria patvirtina, kad nėra kliūčių sudaryti
santuoką. Deklaracijos, kuria patvirtinamas kliūčių sudaryti santuoką nebuvimas, formą tvirtina
teisingumo ministras. Užsieniečiai, išskyrus Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos
asociacijos valstybių narių piliečius, taip pat privalo pateikti teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje
patvirtinančius dokumentus. Jeigu civilinės metrikacijos įstaigai kyla abejonių dėl užsieniečio,
išskyrus Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečius,
teisėto buvimo Lietuvos Respublikoje, ji kreipiasi išvados į Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
Prašymas įregistruoti santuoką netenka galios, jeigu bent vienas iš jį padavusių asmenų
nustatytu laiku neatvyksta įregistruoti santuokos arba šis prašymas atsiimamas.
KAIP UŽREGISTRUOTI BAŽNYČIOS (KONFESIJŲ) NUSTATYTA TVARKA
SUDARYTĄ SANTUOKĄ?
Jeigu santuoka sudaryta bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka, religinė bendruomenė ar
religinė bendrija privalo per dešimt dienų po šios santuokos sudarymo pateikti santuokos sudarymo
vietos civilinės metrikacijos įstaigai teisingumo ministro nustatytos formos pranešimą apie santuokos
sudarymą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka. Civilinės metrikacijos įstaiga, remdamasi šiuo
pranešimu ir kartu su juo pateiktais dokumentais, savo iniciatyva (ex officio) įtraukia į apskaitą
santuokos sudarymą.
2. Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka įtraukiama į apskaitą tik tuo
atveju, jeigu ji atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.12-3.17 straipsniuose nustatytas
santuokos sudarymo sąlygas.
KAIP GAUTI PAŽYMĄ APIE KLIŪČIŲ SUDARYTI SANTUOKĄ NEBUVIMĄ?
Pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, norintiems sudaryti santuoką
užsienio valstybėje Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems
asmenims be pilietybės, pabėgėliams ar užsieniečiams, kuriems suteikta papildoma apsauga

Lietuvos Respublikoje, išduoda civilinės metrikacijos įstaigos Civilinės būklės aktų registravimo
taisyklėse nustatyta tvarka. Konsulines pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką
nebuvimą, Lietuvos Respublikos piliečiams išduoda konsulinės įstaigos Lietuvos Respublikos
konsulinio statuto nustatyta tvarka
KAIP PASIKEISTI VARDĄ IR(AR) PAVARDĘ?
Asmuo turi teisę pasikeisti savo vardą ir pavardę jam sudarytame civilinės būklės akto įraše
teisingumo ministro nustatytais pagrindais ir tvarka.
Sprendimą pakeisti vardą ir pavardę civilinės būklės aktų įraše priima civilinės metrikacijos
įstaiga, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nustatytą atvejį. Teisingumo ministro nustatytais pagrindais
ir tvarka turi būti gautas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Teisingumo
ministerija) leidimas pakeisti vardą ar pavardę.
Vardo ir pavardės pakeitimą civilinės metrikacijos įstaiga registruoja ne vėliau kaip kitą
darbo dieną po sprendimo pakeisti vardą ir pavardę priėmimo dienos, o tais atvejais, kai reikalingas
Teisingumo ministerijos leidimas pakeisti vardą ar pavardę, – ne vėliau kaip kitą darbo dieną po šio
leidimo gavimo civilinės metrikacijos įstaigoje dienos.
Vardo ir pavardės pakeitimas registruojamas sudarant asmens paskutinio civilinės būklės
akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą.
Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenančio pabėgėlio ar užsieniečio, kuriam suteikta
papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, neturinčio Lietuvos Respublikoje sudaryto civilinės
būklės akto įrašo, vardo ir pavardės pakeitimo leidime gyventi Lietuvos Respublikoje tvarką nustato
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras (toliau – vidaus reikalų ministras).

