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2015-01-01 skyriuje įregistruotas 441 gimimas. Iš jų 230 berniukų ir 211 mergaičių. Santuokoje
gimė 273 vaikai, tėvystė pripažinta 130 vaikų. 28 kūdikių susilaukė vienišos mamos. Kuršėnų
mieste užrėgistruoti 127 naujagymiai. Iš jų 63 berniukai ir 64 mergaitės. 43 vaikai gimė užsienio
valstybėse. Įtraukta į apskaitą 116 užsienio valstybėse gimusių rajono gyventojų vaikų. Per 2014 m
gimė 6 poros dvynukų: dvi poros iš Kuršėnų miesto ir po vieną porą iš Šiupylių, Ginkūnų, Šakynos
kaimų ir viena pora iš Kužių miestelio. Daugiausia vaikų gimė Kuršėnų kaimiškojoje seniūnijoje –
55, Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje – 52 vaikai. Mažiausiai – Raudėnų seniūnijoje – 8. Per 2014
metus užregistruoti 6 negyvagimiai. Teismo keliu pripažinta tėvystė 9 vaikams. Teismo sprendimu
6 vaikams nuginčyta tėvystė. Įvaikinti 3 vaikai Lietuvos Respublikos piliečių. Jauniausia mama 15
metų, vyriausia – 44 metų amžiaus. Daugiausia vaikų pagimdė 33 metų mama iš Kuršėnų miesto.
Populiariausių mergaičių vardų dešimtukas 2014 metais: Kamilė, Lėja, Ugnė, Gabija, Greta,
Emilija, Kotryna, Luka, Rusnė, Liepa.
Populiariausių berniukų vardų dešimtukas: Adomas, Jokūbas, Dovydas, Rokas, Benas, Danielius,
Kajus, Matas, lukas.
Retesni vaikų vardai 2014 metais: Karūnė, Eda, Notėja, Edenas, Arentas, Skajus...

Šiaulių rajono Civilinės metrikacijos skyriuje 2014 metais įregistruotos 365 santuokos. Tai 25
santuokom daugiau, nei 2013 metais. Įtraukta į apskaitą 14 santuokų, sudarytų mūsų piliečių
užsienio valstybėse: Rusijoje, JAV, Italijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje, Airijoje,
Maroke. Apskaityta 132 bažnytinės santuokos, sudarytos Šiaulių vyskupijos bažnyčiose. Skyriuje

su užsienio valstybių piliečiais susituokė 5 poros ( 2 latvės, 2 anglai ir 1 rusė ). Vyriausiai nuotakai
buvo 65 metai, o jos vyrui 67 metai. Reprezentacinėse vietose Šiaulių rajono savivaldybėje tuokėsi
7 poros. Dvi poros tuokėsi kavinėse, dvi poros tuokėsi Meškuičių seniūnijos Naisių kaime prie
Alkos kalno. Po vieną porą tuokėsi Kuršėnų „ Amatų centre “ , Kurtuvėnų svirne, Bubių
seniūnijoje. Daugiausia tuokiasi jaunieji, būdami 24 – 30 metų amžiaus.

2014 metais skyriuje įregistruotos 130 ištuokų. 3 santuokos nutraukimo įrašai įtraukti į apskaitą,
kurie buvo sudaryti užsienio valstybėse Papildyti 135 ištuokos įrašai antrojo sutuoktinio
duomenimis. Daugiausia išsituokia 33 – 45 m. Vyriausiai moteriai buvo 75 metai, jauniausiai 19
metų. Vyriausiam vyrui 76 metai, Jauniausiam 21 m. 9 moterys po ištuokos susigrąžino buvusias
pavardes. Pagrindinė santuokos nutraukimo priežastis – charakterių nesuderinamumas.
Per 2014 metus mirė 544 rajono gyventojai. 51 gyventoju mažiau, nei 2013 m. Tame tarpe
Kuršenuose 174. Pagrindinės trys mirties priežastys: kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai
ir išorinės mirties priežastys.
Per 2014 metus skyrius išsiuntė 1344 įvairius dokumentus į įvairius respublikos civilinės
metrikacijos skyrius, teisėsaugos, teisėtvarkos ir kitas įstaigas. Iš kitų įstaigų gauti 683 dokumentai.
Į visus atsakyta laiku. Išduoti gyventojams 174 įvairios pažymos, kopijos, įrašai. Išduoti 778
pakartotiniai liudijimai. Išduota 21 šeiminė pažyma Lietuvos Respublikos piliečiams,
pageidaujantiems tuoktis užsienyje. Įsigaliojus naujam Teisingumo ministerijos teisės aktui,
pagausėjo interesantų srautas iš kitų miestų bei rajonų, norinčių susitvarkyti asmens dokumentus.
Asmenys prašymus papildyti, pakeisti ar ištaisyti civilinės būklės aktų įrašus ar prašymus, išduoti
pakartotinus liudijimus ir pažymas apie šeiminę padėtį gali pateikti bet kuriai civilinės metrikacijos
įstaigai. Tokie interesantai sudaro apie 50 procentų visų interesantų. Teisingumo ministerija nuolat
liberalizuoja Civilinės metrikacijos taisykles, siekdama užtikrinti patogų ir sfektyvų paslaugų
teikimą Lietuvos Respublikos gyventojams.
Rajono gyventojams nuolat teikiame juridinę konsultaciją šeimos teisės klausimais. Nuo 2010 ųjų
metų veikia civilinės būklės aktų įrašų registravimo, liudijimų išdavimo elektroninių paslaugų
informacinė sistema. ( MEPIS ) Tačiau vyresnioji karta praktiškai šia sistema mažai naudojasi .
Pastaruoju metu rajono gyventojai plačiau naudojasi supaprastinta tvarka, keičiantis pavardes ir
vardus. Pagreitintos procedūros ir sudarytos sąlygos patogesniam dokumentų gavimui. Teisė spręsti
pavardžių keitimo klausimus savarankiškai palikta tik civilinės metrikacijoms įstaigoms. Tai
įpareigoja skyriaus darbuotojas nuolat tobulėti, aptarnaujant interesantus.
Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja
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