CIVILINĖS METRIKACIJOS IR ARCHYVO SKYRIUS

Išorinė aplinkos analizė PEST.
Politiniai veiksniai. 2020 m keitėsi Civilinės būklės aktų registravimo taisyklės, kuriose buvo
suteikta asmenims daugiau būdų kreiptis dėl paslaugų.
Ekonominiai veiksniai. Šalies BVP mažėjimas, rajono nedarbo lygis bei susidariusi nepalanki
epideminė COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situacija ir paskelbtas karantinas šalyje įtakojo
besikreipiančių asmenų skaičių.
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.
Nuo 2020 m. prašymus civilinės metrikacijos įstaigoms gyventojai gali pateikti ne tik asmeniškai ar
MEPIS programa, bet ir registruotu laišku ar per kurjerį, o prašymus santuokos registravimui – ir el.
paštu.
Valstybinės rinkliavos mokestį gyventojai gali sumokėti Civilinės metrikacijos ir archyvo skyriuje
atsiskaitant kreditine kortele.
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Kitos lėšos

Teisingumo ministerijos skiriamų asignavimų nepakanka. Teisingumo ministerijos tikslinė dotacija
2018 metams buvo 64 360 Eur, 2019 m. – 65 200 Eur, 2020 m. – 66300 Eur, iš Savivaldybės
biudžeto kasmet papildomai yra skiriama apie 50000 Eur.
1. Uždavinys. užtikrinti teisėtą ir teisingą civilinės būklės aktų registravimą, siekiant apsaugoti asmenines
bei turtines piliečių teises
Asignavimai (Eur)

29 400

Panaudoti asignavimai
(Eur)

29 400

Pasiekti rezultatai
 Per 2020 metus skyriuje įregistruotas 323 gimimo akto įrašas. Teismo keliu pripažintų ir
nuginčytų tėvysčių nebuvo.

Gimimų skaičius rajone
390

391

400

323

300
200
100
0
2018



2019

2020

Šiaulių rajono Civilinės metrikacijos skyriuje 2020 metais įregistruotos 222 santuokos. Įtraukta į
apskaitą 6 santuokos, sudarytos mūsų piliečių užsienio valstybėse. Apskaitytos 78 bažnytinės
santuokos, sudarytos Šiaulių vyskupijos bažnyčiose.

Santuokų skaičius rajone
400

337

293

300

222

200
100
0
2018



2019

2020

Per 2020 metus buvo įregistruoti 671 mirties įrašai. 87 įrašais daugiau, nei 2019 metais. Teismo
sprendimu neįregistruotas nei vienas mirties akto įrašas. 6 rajono gyventojai mirė užsienyje (3
Jungtinėje Karalystėje, 1 Airijoje, 1 Ukrainoje bei 1 Norvegijoje).
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2020 metais skyriuje įregistruotos 105 ištuokos. 27 ištuokom mažiau nei 2019 metais. 3 santuokos
nutraukimo įrašai įtraukti į apskaitą, kurie buvo sudaryti užsienio valstybėse (Ispanija, Latvija,
Jungtinė Karalystė).
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Per 2020 metus skyrius gavo 25 prašymus Lietuvos Respublikos piliečių vardo, pavardės keitimui.
Vardo keitimui suaugusiam asmeniui buvo sudarytos 1 byla ir patvirtinta Šiaulių rajono
savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo. Pavardės keitimui į bendrą
sutuoktinių pavardę buvo gauta ir išpildyta 3 prašymai. Susigrąžinti bet kurią pirmiau turėtą
pavardę kreipėsi 5 asmenys ir jų prašymai buvo patenkinti. Į senelio pavardę keitėsi 2 asmenys, 10
asmenų – į tėvų pavardę, 3 prašymai suteikti pavardės formą, nenurodančią šeiminės padėties ir 2
prašymai suteikti dvigubą pavardę. Teismo sprendimu pavardžių nebuvo pakeista.
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;
700
700
Asignavimai (Eur)
Panaudoti asignavimai
(Eur)
Pasiekti rezultatai
 Naudojantis MEPIS programą buvo užregistruota 1131 prašymas, iš jų: 593 – išduoti civilinės
būklės akto įrašą liudijantį išrašą, kopiją, nuorašą, pažymą, 288 – įregistruoti vaiko gimimą, 47 –
įtraukti į apskaitą vaiko gimusio užsienio valstybėje gimimą, 11 – įregistruoti tėvystės
pripažinimą, 39 – papildyti, pakeisti, ištaisyti civilinės būklės akto įrašą, 7- išduoti pažymą,
patvirtinančią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, 23 – pakeisti asmens vardą, pavardę (asmenims
nuo 16 metų), 7 – įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje mirusio asmens mirtį, 24 – išduoti
santuokos nutraukimo įrašą liudijantį išrašą, 74 – patikrinti norinčiųjų susituokti duomenis, prieš
paduodant prašymą įregistruoti santuoką, 4 – įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje nutrauktą
santuoką, 1 – įregistruoti mirtį, 1 – išduoti gimimo įrašą liudijantį išrašą po įvaikinimo
įregistravimo.
 Dėl įvairių civilinės būklės aktų įrašų ištaisymo į skyrių kreipėsi 39 Lietuvos Respublikos
piliečiai. Per 2020 metus išsiųsta 669 dokumentai į įvairius Respublikos civilinės metrikacijos
skyrius, teisėsaugos, teisėtvarkos ir kitas įstaigas. Iš kitų įstaigų gauti 508 dokumentai.
 Pagal pareiškėjų prašymus iš archyvinių knygų į Gyventojų registrų bazę perduoti 768 gimimo,
santuokos, ištuokos ar mirčių įrašų duomenys.
 Pagal konvenciją išduoti 10 aktų įrašai, iš jų 8 gimimo bei 2 santuokos.
3. Uždavinys. užtikrinti likviduotų juridinių asmenų ilgo ir laikino saugojimo dokumentų priėmimą,
apskaitą, naudojimą ir saugojimą;
37 200
Asignavimai (Eur)
Panaudoti asignavimai 37 200
(Eur)
Pasiekti rezultatai
 2020 m. Archyvinių dokumentų pagrindu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
skyriams ir fiziniams asmenims išduotos 463 pažymos, išduota 1218 vnt. dokumentų kopijų
archyve saugomų dokumentų pagrindu.
 Teisės aktų nustatyta tvarka atrinktos naikinti likviduotų įmonių bylos, kurių saugojimo terminas
pasibaigęs - 1274 bylų, surašyti 57 dokumentų naikinimo aktai.
 2020 metais Šiaulių rajone likviduota 12 įmonių, išduotos 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 11 įmonių (822 bylų), viena įmonė neturėjo perduotinų toliau saugoti
dokumentų.

Apibendrinimas.
2020 m. darbas Skyriuje vyko mišriu būdu – darbo vietoje ir nuotoliniu būdu. Dauguma
prašymų buvo priimama per MEPIS. Dėl susidariusios situacijos didelių trukdžių nekilo.
Gyventojams buvo teikiama visokeriopa informacija ir pagalba teikiant prašymus per elektroninius
valdžios vartus. Santuokos buvo registruojamos laikantis visų numatytų saugos reikalavimų.
2020 m. sudaryta 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)
2021 m. planuojama sudaryti sutartį su Valstybine mokesčių inspekcija dėl informacijos
apie rinkliavų mokamų į VMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą gavimo.

2020 m. buvo kreiptasi į Lietuvos Respublikos Teisingumo ministeriją (toliai – Ministerija)
dėl lėšų skyrimo Skyriaus remontui, tačiau gautas atsakymas, kad tokios lėšos Ministerijos biudžete
nesuplanuotos nei 2020 m., nei 2021 m. Tiek Ministerija, tiek Savivaldybės administracija yra
informuota, kad Skyriuje esančios archyvinės spintos neatitinka Bendrojo duomenų apsaugos
reglamento Reglamentas 2016/679 reikalavimų, todėl nėra galimybės užtikrinti asmens duomenų
bei pačių dokumentų saugumo. Elektros instaliacija Skyriaus patalpose yra labai prastos būklės, o
tai kelia riziką Civilinės būklės aktų, kurie saugomi nuolat, saugumui.

