CIVILINĖS METRIKACIJOS IR ARCHYVO SKYRIUS

1. Išorinė aplinkos analizė PEST.
Politiniai veiksniai. Nuo 2019 m. vasario 16 d. visose ES šalyse pradėtas taikyti Reglamentas dėl
viešųjų dokumentų ( Reglamentas 2016/1191), kurio tikslas tikslas – mažinti biurokratizmą ir
piliečių išlaidas, kai jie turi vienoje ES šalyje išduotą viešąjį dokumentą pateikti kitoje ES šalyje.
2018 m. buvo pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas Reglamentas 2016/679.
Skyriuje esančios archyvinės spintos neatitinka šio reglamento reikalavimų, todėl nėra galimybės
užtikrinti asmens duomenų bei pačių dokumentų saugumo.
Ekonominiai veiksniai. Šalies BVP mažėjimas, rajono nedarbo lygis įtakojo gyventojų emigraciją,
ko pasekoje mažėjo besikreipiančių asmenų skaičius.
Technologiniai veiksniai. Naudojimosi kompiuteriu ir elektroniniu paštu mastai priklauso nuo
gyventojų amžiaus. Daugiausia IKT technologijomis naudojasi jauni žmonės. Lietuvai įstojus į
Europos Sąjungą, Lietuvos Respublikos piliečiams, gyvenantiems užsienio valstybėse, buvo
sudarytos sąlygos gauti reikiamus dokumentus elektroninėmis priemonėms.
Prašymus civilinės metrikacijos įstaigoms gyventojai gali pateikti MEPIS programa.
Pažangių technologijų atsiradimas ir plėtra reikalauja iš darbuotojų įgyti daugiau kopetencijų, keisti
darbo metodus.
Nuo 2019 m. kovo mėnesio valstybinės rinkliavos mokestį gyventojai jau gali sumokėti Civilinės
metrikacijos ir archyvo skyriuje atsiskaitant kreditine kortele.
2. Užpildyti žemiau esančia lentelę.
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Kaip matosi iš lentelės duomenų Teisingumo ministerijos skiriamų asignavimų nepakanka.
Rinkliavos dydžiai nesikeitė nuo 2016 m., Civilinės būklės aktų registravimo funkcijai atlikti skirtų
lėšų apskaičiavimo metodiką – nuo 2009 m., o darbuotojų atlyginimas 2019 m. buvo didinamas.
3. Užpildyti žemiau esančia lentelę.
1. Uždavinys. užtikrinti teisėtą ir teisingą civilinės būklės aktų registravimą, siekiant apsaugoti asmenines
bei turtines piliečių teises
Asignavimai (Eur)

28 300

Panaudoti asignavimai
(Eur)

28 300

Pasiekti rezultatai
• Per 2019 metus skyriuje įregistruotas 391 gimimo akto įrašas. Teismo keliu pripažinta tėvystė 1
vaikui. Teismo sprendimu 3 vaikams nuginčyta tėvystė.
• Šiaulių rajono Civilinės metrikacijos skyriuje 2019 metais įregistruotos 293 santuokos. Įtraukta į
apskaitą 21 santuokų, sudarytų mūsų piliečių užsienio valstybėse. Apskaitytos 110 bažnytinių

santuokų, sudarytų Šiaulių vyskupijos bažnyčiose.
2019 metais skyriuje įregistruotos 132 ištuokų. 5 santuokos nutraukimo įrašai įtraukti į apskaitą,
kurie buvo sudaryti užsienio valstybėse.
• Per 2019 metus buvo įregistruoti 584 mirties akto įrašai. 9 rajono gyventojai mirė užsienyje. 1
mirties akto įrašas užregistruotas nežinomam asmeniui.
• Per 2019 metus skyrius gavo 26 prašymus Lietuvos Respublikos piliečių vardo, pavardės keitimui.
• Vardo keitimui suaugusiam asmeniui buvo sudarytos 4 bylos ir patvirtintos Šiaulių rajono
savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo. Vienas prašymas pavardės
keitimui buvo užregistruotas, tačiau buvo surašyta neigiama išvada.
• Sudarytos 3 atkurtų akto įrašų bylos: dvi santuokos aktų įrašų ir viena gimimo akto įrašo.
2. Uždavinys. užtikrinti operatyvų ir teisingą duomenų teikimą valstybės registrams ir Gyventojų registro
tvarkymą;
Asignavimai (Eur)
700
Panaudoti asignavimai
700
(Eur)
Pasiekti rezultatai
• Naudojantis MEPIS programą buvo užregistruota 1117 prašymų, iš jų: 606 – išduoti civilinės
būklės akto įrašą liudijantį išrašą, kopiją, nuorašą, pažymą, 247 – įregistruoti vaiko gimimą, 95 –
įtraukti į apskaitą vaiko gimusio užsienio valstybėje gimimą, 49 – įregistruoti tėvystės
pripažinimą, 39 – papildyti, pakeisti, ištaisyti civilinės būklės akto įrašą, 14 - išduoti pažymą,
patvirtinančią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, 26 – pakeisti asmens vardą, pavardę (asmenims
nuo 16 metų), 11 – įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje mirusio asmens mirtį, 11 – išduoti
santuokos nutraukimo įrašą liudijantį išrašą, 12 – patikrinti norinčiųjų susituokti duomenis, prieš
paduodant prašymą įregistruoti santuoką, 5 – įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje nutrauktą
santuoką, 1 – įregistruoti mirtį, 1 – išduoti gimimo įrašą liudijantį išrašą po įvaikinimo
įregistravimo.
• Pagal pareiškėjų prašymus iš archyvinių knygų į Gyventojų registrų bazę perduoti 732 gimimo,
santuokos, ištuokos ar mirčių įrašų duomenys.Pagal konvenciją išduoti 55 aktų įrašai.
3. Uždavinys. užtikrinti likviduotų juridinių asmenų ilgo ir laikino saugojimo dokumentų priėmimą,
apskaitą, naudojimą ir saugojimą;
Asignavimai (Eur)
36 200
Panaudoti asignavimai 36 200
(Eur)
Pasiekti rezultatai
• 2019 metais Šiaulių rajone likviduotos 33 įmonės, išduotos 33 pažymos Valstybės įmonės
Registrų centro Šiaulių filialui dėl įmonių išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvo įstatymo 17-o straipsnio reikalavimais
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir archyvo skyriui dokumentus
saugoti perdavė 21 įmonė.
• Archyvinių dokumentų pagrindu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriams ir
fiziniams asmenims išduotos 696 pažymos. Išduota 1200 vnt. kopijų turimų Šiaulių rajono
likviduotų įmonių dokumentų, darbo apskaitos knygų ir kitų archyvinių dokumentų, pagrindu.
Teisės aktų nustatyta tvarka atrinkti naikinti likviduotų įmonių dokumentai, kurių saugojimo
terminas pasibaigęs - 1260 bylų, surašyti 65 dokumentų naikinimo aktai.
•

6. Apibendrinimas.
Nuo 2019 m. kovo mėnesio valstybinės rinkliavos mokestį gyventojai jau gali sumokėti
Civilinės metrikacijos skyriuje atsiskaitant kreditine kortele. Atsižvelgiant į Asmens duomenų
apsaugos reglamentą su Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos pradėtas derinti norinčių susituokti užsienio piliečių teisėtas buvimas Lietuvos
Respublikoje.
2020 m. planuojama sudaryti sutartis su Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registru
(registro duomenų naudojimas padeda išvengti neteisėtų sandorių sudarymo ir tvirtinimo, siekiant
apsaugoti neveiksnių asmenų interesus bei įsitikinti, kad jiems teisingai atstovaujama) bei su
Valtybine mokesčių inspekcija dėl informacijos apie rinkliavų mokamų į VMI biudžeto pajamų
surenkamąją sąskaitą gavimo.
Taip pat būtų tikslinga siūlyti Teisingumo ministerijai peržiūrėti Civilinės būklės aktų
registravimo funkcijai atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodiką, kuri nesikeitė nuo 2009 m.

