
 
         PATVIRTINTA 
         Šilutės rajono savivaldybės 
         administracijos direktoriaus 
         2020 m. sausio 31 d. 

įsakymu Nr. A2-24 
          

PERSONALO IR TEISĖS SKYRIAUS CIVILINĖS METRIKACIJOS POSKYRIO  
NUOSTATAI 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
 1. Civilinės metrikacijos poskyris (toliau – poskyris) yra Šilutės rajono savivaldybės 
administracijos Personalo ir teisės skyriaus padalinys, atliekantis jam valstybės deleguotas 
funkcijas.   
 2.   Poskyrio nuostatai nustato poskyrio uždavinius, funkcijas, teises bei darbo organizavimo 
tvarką. 
 3. Poskyris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 
Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Valstybės ir 
savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens 
duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymu, Lietuvos 
Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu, 
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės 
aktais, Civilinės metrikacijos taisyklėmis, Vardo ir pavardės keitimo taisyklėmis, Šilutės rajono 
savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais 
nuostatais. 
             4. Poskyris steigiamas, reorganizuojamas  bei likviduojamas Šilutės rajono savivaldybės 
tarybos sprendimu. Skyriaus nuostatus tvirtina Šilutės rajono savivaldybės administracijos 
direktorius. 
             5. Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius pagal galiojančius įstatymus 
skiria ir atleidžia  poskyrio darbuotojus, skiria drausmines nuobaudas ir reiškia padėkas. Poskyrio 
darbuotojų kompetencija nustatyta jų pareigybės aprašymuose. 
            6. Poskyris nėra juridinis asmuo ir negali būti įmonių, įstaigų, organizacijų, fondų steigėju. 
Skyriaus buhalterinę apskaitą tvarko savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos 
skyrius. 
            7. Poskyris turi savo antspaudą su valstybės herbu ir blanką su įrašu „Šilutės rajono 
savivaldybės administracijos  Personalo ir teisės skyriaus Civilinės metrikacijos poskyris“. 
 

II. POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 
 
 8. Svarbiausi poskyrio uždaviniai - teisėtai ir teisingai sudaryti civilinės būklės aktų įrašus, 
organizuoti operatyvų ir teisingą duomenų teikimą valstybės registrams, vykdyti funkcijas archyvo 
ir dokumentų valdymo srityje.  

9.  Vadovautis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinės 
būklės aktų registravimo įstatymu, Civilinės metrikacijos taisyklėmis, kurios reguliuoja civilinės 
būklės aktų registravimo ir įtraukimo į apskaitą civilinės metrikacijos skyriuje, taip pat kitų 
civilinės metrikacijos poskyrio paslaugų atlikimo tvarką. 

10. Vadovautis asmens vardo ir (ar) pavardės, keitimo taisyklėmis, kurios nustato vardo ir 
(ar) pavardės keitimo civilinės būklės aktų įrašuose pagrindus ir šių asmens duomenų keitimo 
tvarką. 

11. Sudarant civilinės būklės aktų įrašus naudotis VĮ Registrų centro gyventojų registro 
duomenų baze; užtikrinti teisingą šių duomenų naudojimą ir apsaugą. 

12. Teikti duomenis VĮ Registrų centrui, jei duomenų apie asmenis ir (ar) jų civilinės būklės 
aktus nėra Gyventojų registre, ir užtikrinti teisingą šių duomenų naudojimą ir apsaugą. 
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13. Užtikrinti Savivaldybės veiklos viešumą, skelbti oficialią ir privalomą skyriaus 
informaciją skyriaus informaciniame stende, interneto svetainėse ir žiniasklaidoje. 

14. Organizuoti tinkamą interesantų priėmimą ir aptarnavimą „vieno langelio“ principu. 
15. Konsultuoti rajono gyventojus šeimos teisės klausimais, susijusiais su skyriaus 

teikiamomis paslaugomis. 
   

III. PAGRINDINĖS FUNKCIJOS 
 
 16. Poskyris registruoja gimimą, asmens mirtį, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, 
įvaikinimą, tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą, nuginčijimą, vardo ir pavardės 
pakeitimą, įtraukia į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas, užsienio 
valstybėse įregistruotus ar patvirtintus civilinės būklės aktus, papildo, pakeičia, ištaiso, anuliuoja, 
atkuria civilinės būklės aktų įrašus, išduoda  civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus,  
kopijas, nuorašus,  pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą. 
            17. Poskyris registruoja, įrašo, atnaujina civilinės būklės aktų įrašus, o jų elektroninę versiją 
tiesioginės kreipties būdu siunčia VĮ Registrų centrui. 
            18. Asmuo dėl civilinės būklės aktų registravimo ir kitų  paslaugų teikimo gali kreiptis į bet 
kurią civilinės metrikacijos įstaigą. 
            19. Civilinės būklės aktas registruojamas ar įtraukiamas į apskaitą įrašant Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministro patvirtintos formos civilinės būklės akto įrašą ir išduodant tokia 
pat tvarka patvirtintos formos civilinės būklės akto įrašą  liudijantį išrašą.  
            20. Civilinės būklės aktų įrašai įrašomi lietuvių kalba. Lietuvos Respublikos piliečių ir jų 
vaikų vardai ir pavardės civilinės būklės akto įraše nurodomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
teisės aktais, reguliuojančiais vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose tvarką.  
            21. Civilinės būklės aktų įrašai registruojami LR teisingumo ministro patvirtintos formos 
civilinės būklės aktų įrašų registre. Civilinės būklės aktų įrašai įrašomi eilės tvarka. Kiekviena 
civilinės būklės aktų įrašų rūšis numeruojama atskirai. Civilinės būklės aktų įrašai pradedami 
numeruoti kasmet sausio 1 dieną ir numeruojami visus metus iš eilės iki gruodžio 31 dienos 
įskaitytinai.  
            22. Už civilinės metrikacijos skyriaus teikiamas paslaugas Lietuvos Respublikos rinkliavų 
įstatymo nustatyta tvarka imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio rinkliava.  
            23. Gimimo registravimas: 
 23.1. skyrius  registruoja  gimimą remdamasis vaiko tėvų ar vieno iš jų pareiškimu ir asmens 
sveikatos priežiūros įstaigos sudarytu vaiko gimimo pažymėjimu; 
            23.2. pareiškimas apie vaiko gimimą gali būti pateikiamas žodžiu arba raštu; 
            23.3. rasto vaiko gimimas registruojamas remiantis valstybinės vaiko teisių apsaugos 
institucijos pareiškimu; 
            23.4. apie vaiko gimimą turi būti pareikšta  per tris mėnesius nuo jo gimimo dienos, o dėl 
rasto  vaiko gimimo - per tris paras nuo vaiko radimo; 
            23.5. negyvas gimęs vaikas registruojamas remiantis medicininiu perinatalinės mirties 
liudijimu ir sudarant gimimo įrašą, kuriame nurodoma, kad vaikas gimė negyvas.             
            24. Užsienio valstybėje įregistruotų gimimų apskaita: 
            24.1. vaiko, kurio abu tėvai arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat 
pilnamečio asmens, įgijusio Lietuvos Respublikos pilietybę, gimimas  įtraukiamas į apskaitą; 
            24.2 įtraukiant į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą gimimą, skyriui turi būti pateiktas 
vaiko tėvų ar vieno iš jų ar pilnamečio asmens pareiškimas ir užsienio valstybės institucijos 
išduotas dokumentas;  
            24.3. duomenys apie vaiką ir jo tėvus gimimo įraše perrašomi iš užsienio valstybėje išduoto 
gimimo liudijimo. 
            25. Tėvystės pripažinimo, tėvystės (motinystės) nustatymo ar nuginčijimo  ir įvaikinimo 
registravimas: 
            25.1. tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystė) nustatymą, tėvystės (motinystės) 
nuginčijimą ir įvaikinimą skyrius registruoja savo iniciatyva, remdamasis notariškai ar teismo 
patvirtintu pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo;             
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            25.2. jeigu vaiko gimimas neįregistruotas, skyrius, gavęs pareiškimą dėl tėvystės 
pripažinimo, jį saugo iki pareiškimo registruoti vaiko gimimą pateikimo; 
            25.3. registruojant tėvystės pripažinimą, kai vaiko gimimas buvo įregistruotas, taip pat 
tėvystės (motinystės) nustatymą ar nuginčijimą, sudaromas civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar 
papildymo įrašas, kuriuo atitinkamai gimimo įraše koreguojami duomenys apie vaiko tėvus;  
            25.4. registruojant tėvystės pripažinimą, kai vaiko gimimas buvo įregistruotas, gimimo įraše 
paliekama vaiko turima pavardė ir tautybė, jei notaro ar teismo patvirtintame pareiškime dėl 
tėvystės pripažinimo nenurodyta kitaip.             
            26. Santuokos registravimas: 
            26.1. registruoti santuoką, kai norintys susituokti skyriui asmeniškai paduoda teisingumo 
ministro nustatytos formos prašymą įregistruoti santuoką; 
            26.2. jei norintis susituokti asmuo yra užsienio valstybės pilietis, skyriui paduodamas 
prašymą įregistruoti santuoką privalo pateikti savo kilmės valstybės kompetentingos institucijos 
išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad pagal kilmės valstybės teisę santuokai nėra kliūčių;  
            26.3. pagal susituokiančiųjų pageidavimą santuoką galima registruoti jų pasirinktoje vietoje; 
apie santuokos registravimo vietą pažymima santuokos sudarymo įrašo skiltyje „Pastabos“; 
            26.4.  apie prašymą įregistruoti santuoką  skelbiama viešai ne vėliau kaip prieš dvi savaites 
iki santuokos registravimo dienos, nurodant norinčiųjų susituokti vardus, pavardes, gimimo datas, 
santuokos registravimo datą ir laiką; 
            26.5. registruoti santuoką dalyvaujant ketinantiems susituokti ir dviem liudytojams; 
            26.6. organizuoti santuokos ceremoniją atsižvelgiant į susiklosčiusias tradicijas ir papročius, 
procedūrą atlikti lietuvių kalba; 
            26.7. pasirūpinti, kad santuokos registravimo patalpose būtų Lietuvos Respublikos herbas ir 
vėliava. 
            27. Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų apskaita: 
            27.1. įtraukti į apskaitą Šilutės rajone esančių bažnyčių nustatyta tvarka sudarytas santuokas, 
sudarant santuokos sudarymo įrašą; 
            27.2. santuokos pradžia laikyti bažnyčios pranešime (bažnytiniame santuokos dokumente)  
nurodytą datą, jeigu santuoka bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta po 2001 m. liepos 1 d. 
ir apie ją pranešta per dešimt dienų po santuokos sudarymo;  
            27.3. įtraukti į apskaitą tik tas santuokas, kurios bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka 
sudarytos laikantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.12-3.17 straipsniuose nustatytų 
santuokos sudarymo sąlygų. 
            28. Užsienio valstybėje sudaryto santuokos įtraukiamos į apskaitą, pateikus skyriui prašymą 
ir užsienio valstybės institucijos išduotą dokumentą. 
            29. Poskyris išduoda pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą 
asmenims, norintiems sudaryti santuoką užsienio valstybėje. 
            30. Santuokos nutraukimo registravimas: 
            30.1. skyrius santuokos nutraukimą registruoja savo iniciatyva, remdamasis teismo 
sprendimu ir sudaro santuokos nutraukimo įrašą;             
            30.2.  teismo sprendimai dėl santuokos, sudarytos bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka, 
išbraukimo iš apskaitos vykdomi sudarant santuokos nutraukimo įrašą.  
            31. Įtraukiama į apskaitą užsienio valstybėje nutraukta santuoka, kai  pateikiamas prašymas 
ir užsienio valstybės institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis santuokos nutraukimo užsienio 
valstybėje procedūros užbaigimą.             
            32. Asmens mirties registravimas: 
            32.1. poskyris asmens  mirtį registruoja savo iniciatyva, remdamasis sveikatos priežiūros 
įstaigos sudarytu medicininiu mirties liudijimu, įsiteisėjusiu teismo sprendimu dėl asmens 
pripažinimo mirusiu; 
            32.2. poskyris įtraukia į apskaitą užsienio valstybėje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio 
ar užsieniečio, turinčio gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, mirtį, remdamasis suinteresuoto 
asmens prašymu ir mirties įregistravimą užsienio valstybėje patvirtinančiu dokumentu. 
            33. Civilinės būklės akto įrašo keitimas, taisymas, pildymas, atkūrimas ir anuliavimas:  
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            33.1. poskyris civilinės būklės aktų įrašus, keičia, taiso, papildo, atkuria ar anuliuoja 
suinteresuoto asmens prašymu, savo iniciatyva;             
            33.2. poskyris civilinės būklės aktų įrašus keičia, taiso ar pildo, jeigu yra pakankamai 
pagrįsta ir tarp suinteresuotų asmenų nėra ginčo;             
            33.3. poskyris turi išreikalauti pildytinų, keičiamų ir taisomų civilinės būklės aktų įrašų 
nuorašus iš kitų civilinės metrikacijos įstaigų ar archyvų; 
            33.4. jei civilinės būklės akto įrašas prarastas, jį papildyti, pakeisti ar ištaisyti tik atkūrus 
įrašą; 
            33.5. pildant, keičiant ar taisant civilinės būklės akto įrašą sudaryti bylą, surašyti išvadą; 
            33.6. keistų, taisytų, papildytų civilinės būklės aktų įrašų byloje dėti rodykles su nuorodomis 
į bylas, kuriose yra civilinės būklės akto įrašo papildymo ar pakeitimo įrašas (nurodoma įrašo data, 
numeris ir sudarymo vieta). 
            34. Asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimas: 
            34.1. keisti vardą ir (ar) pavardę Lietuvos Respublikos piliečiams, asmenims be pilietybės ir 
užsienio valstybių piliečiams, taip pat 16 metų sulaukusiam pareiškėjui; 
            34.2. keisti vardą ir (ar) pavardę jeigu pasirinktas vardas ir (ar) pavardė atitinka asmens lytį, 
neprieštarauja gerai moralei ir Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai; 
            34.3. nepilnamečio vaiko vardą ir (ar) pavardę keisti, kai vardas neatitinka geriausių vaiko 
interesų, norima suteikti vieno  iš tėvų pavardę; 
            34.4. sudaryti vardo ir (ar) pavardės keitimo bylas ir baigti nustatytos formos išvada dėl 
vardo ir (ar) pavardės pakeitimo; 
            34.5. vardo ir (ar) pavardės pakeitimą registruoti sudarant asmens paskutinio civilinės 
būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą.   
            35.  Išduoti asmens pageidavimu teisingumo ministro nustatytos formos civilinės būklės 
akto įrašą liudijantį išrašą.           
            36. Asmenų prašymu kartu su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos konsulinio 
departamento piliečių reikalų ir konsulinės pagalbos skyriumi ir Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijos teisinių institucijų departamentu tarpininkauti gaunant pakartotinius liudijimus bei 
civilinės būklės aktų įrašų nuorašus iš užsienio valstybių. 
            37. Atstovauti savivaldybei pagal savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimą visų 
lygių bendrosios kompetencijos teismuose ir kitose teisės institucijose, atlikti atstovaujamojo vardu 
procesinius veiksmus, rengti procesinius dokumentus teismui.             
                              

IV. POSKYRIO TEISĖS 
 
 38. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę: 
 38.1. gauti informaciją iš Savivaldybei pavaldžių viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų ir 
kitų administracijos struktūrinių padalinių jų veiklos, susijusios su civilinės metrikacijos skyriaus 
teikiamomis paslaugomis, klausimais; 
            38.2. gauti iš VĮ Registrų centro reikiamą informaciją dėl civilinės būklės aktų įrašų 
sudarymo; 
            38.3. susirašinėti su Lietuvos Valstybės istorijos archyvu, Lietuvos valstybės istorijos 
archyvo Civilinės metrikacijos dokumentų skyriumi, kitomis civilinės metrikacijos įstaigomis 
civilinės būklės aktų įrašų sudarymo, pakeitimo, ištaisymo, atkūrimo, anuliavimo klausimais; 
 38.4. teikti Šilutės rajono savivaldybės tarybai, merui bei sudarytoms komisijoms 
pasiūlymus visuomenės aptarnavimo, susijusio su poskyrio teikiamomis paslaugomis, gerinimo 
klausimais; 
 38.5. dalyvauti posėdžiuose, pasitarimuose poskyrio veiklos klausimais; 

38.6. pagal įgaliojimus atstovauti poskyrį  kitose institucijose; 
 38.7. dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose, mokymuose ir seminaruose; 
 38.8. gauti visą darbui reikalingą įrangą ir priemones; 
            38.9. kitas teisės aktuose nustatytas teises. 
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V. POSKYRIO DARBO ORGANIZAVIMAS 

 
 39.  Poskyriui vadovauja, jo veiklą planuoja, organizuoja ir atstovauja poskyrio vedėjas. 
 40. Poskyrio veiklos organizavimo ir atsakomybės pagrindus nustato įstatymai, šie 
nuostatai, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymai. 
            41. Poskyrio karjeros valstybės tarnautojai priimami ir atleidžiami Lietuvos Respublikos 
valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. 
            42. Poskyrio vedėjas atsako už poskyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, o 
kiekvienas darbuotojas- už savo pareigų atlikimą. 
            43. Poskyrio karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai savo veiklą derina su vedėju 
(išvykos, seminarai, paskaitos, informacijos teikimas ir kt.), gauna jo nurodymus. 
 44. Savivaldybės mero veiklos ir Savivaldybės administracijos nuostatų, kitų dokumentų 
nustatyta tvarka teikia merui potvarkių, o Savivaldybės administracijos direktoriui – įsakymų 
projektus. 
 45. Vykdo Administracijos direktoriaus pavedimus poskyrio kompetencijos klausimais. 
 46.  Nesant poskyrio vedėjui, jo pareigas eina  skyriaus vedėjas. 
 47. Administracijos direktoriui priėmus sprendimą atleisti poskyrio vedėją iš pareigų, 
paskutinę darbo dieną atleidžiamasis, dalyvaujant administracijos direktoriaus įgaliotam atstovui, 
perduoda reikalus: neužbaigtus įgyvendinti teisės aktus, einamuosius darbus, registracijos žurnalus 
ir naudojamą Savivaldybės turtą. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo visi dalyvaujantys 
asmenys. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. 
 48. Atleidžiant kitus poskyrio darbuotojus, reikalų perdavimą organizuoja skyriaus vedėjas. 
 

VI. POSKYRIO ATSAKOMYBĖ 
 
 49. Poskyrio valstybės tarnautojai ir darbuotojai Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės 
aktų nustatyta tvarka atsako už: 
 49.1. tinkamą ir kokybišką pareigų, aprašytų pareigybės aprašymuose, vykdymą ir atlikimą; 
 49.2. valstybės tarnautojams  nustatytų etikos principų ir taisyklių laikymąsi; 
 49.3. poskyrio numatytų uždavinių įgyvendinimą. 
 50. Poskyris dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Valstybės 
tarnybos, Darbo kodeksu, kitais įstatymais bei teisės norminiais dokumentais, Šilutės rajono 
savivaldybės vidaus tvarkos taisyklėmis ir šiais nuostatais. 
 
 Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi poskyrio karjeros valstybės tarnautojai ir 
darbuotojai. 
                                       _______________________________________________ 
 

 
 
 


