2021 METŲ ATASKAITA
APIE CIVILINĖS METRIKACIJOS IR GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMĄ
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje valstybės deleguotas funkcijas – registruoti
civilinės būklės aktų įrašus ir gyvenamosios vietos deklaravimą, vykdo 2 darbuotojai. Teikiama
tarnybinė pagalba ir prašoma jos viešojo administravimo subjektų. Informacija pateikiama
savivaldybės interneto svetainėje, visuomenė informuojama apie skyriaus veiklą, naujienas, santuokų
registracijos grafiką.
Pagrindinis veiklos tikslas – užtikrinti teisėtą ir teisingą civilinės būklės aktų įrašų sudarymą
savivaldybėje.
Visagino savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje
sudaryti aktų įrašai:
2020 m.

2021 m.

➢ gimimo – 188

➢ gimimo – 191

➢ mirties – 286

➢ mirties – 372

➢ santuokos – 110

➢ santuokos – 144

➢ ištuokos – 78

➢ ištuokos – 104

➢ papildymo, pakeitimo – 111

➢ papildymo, pakeitimo – 133

Iš viso:

Iš viso:

773

944

Išduoti civilinės būklės įrašą liudijantys išrašai:
2020 m.

2021 m.

➢ Civilinės būklės akto įrašą liudijantys
išrašai

(gimimo,

mirties,

santuokos,

ištuokos, papildymo ar keitimo) – 885

➢ Civilinės būklės akto įrašą liudijantys
išrašai

(gimimo,

mirties,

santuokos,

ištuokos, papildymo ar keitimo) – 898

➢

2021 m. išsiųsti 479 dokumentai, gauta 127 dokumentai, 2020 m. išsiųsti 328, gautas 151
dokumentas.
2021 metais sudarytas 191 gimimo akto įrašas, iš jų 63 apskaityta (t. y. LR piliečių vaikai
gimę ne Lietuvoje). Kūdikio gimimą registravo 4 vienišos motinos, 30 kūdikių pripažinta tėvystė.
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Jauniausios motinos amžius – 19 metų, vyriausios – 40 metų, jauniausias tėvas – 20 metų, vyriausias –
53 metų.
Populiariausi 2021 metais suteikti vaikams vardai: Aleksandr, Andrej, Daniel, Kiril, Matvej,
Nikita, Emilija, Milana.
Buvo organizuotas iškilmingas pirmo kūdikio gimusio Visagino savivaldybėje 2021 metais
sveikinimas.
2021 m. buvo sudaryti 144 santuokos akto įrašai, iš jų 41 santuokos - užsienio valstybėje
sudarytų aktų įtraukimas į apskaitą ir 3 santuokos - bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų
santuokų įtraukimas į apskaitą. Jauniausia moteris 17 metų amžiaus, vyriausia – 71, jauniausias vyras –
21 metų, vyriausias – 73 metų. Registruojant santuoką dažniausia keičia pavardę moterys: 3 pasirinko
dvigubą pavardę, 101 – rinkosi vyro pavardę, 38 – pavardės nekeitė, 2 vyrai pasirinko žmonos pavardę.
2021 m. buvo sudaryti 104 santuokos nutraukimo akto įrašai iš jų 36 užsienio valstybėse
sudaryti aktai įtraukti į apskaitą. Vyriausias išsituokęs – 70 metų amžiaus, jauniausias – 24, vyriausia
išsituokusi – 65, jauniausia – 24. Ilgiausiai santuokoje išgyvenusi šeima išsiskyrė po 24 bendro
gyvenimo metų, trumpiausia santuoka truko 1 metus. 43 šeimų skyrėsi turėdamos nepilnamečių vaikų.
2021 m. sudaryti 372 mirties akto įrašai, iš jų 15 Visagino sav. gyventojų mirė užsienyje ir jų
giminaičiai mirtį apskaitė Lietuvoje. Mirė 179 moterys ir 178 vyrai, vyriausia mirusi moteris – 97
metų, jauniausia – 7 metų, vyriausias miręs vyras – 92 metų, jauniausias – 28 metų.
Priimti piliečių (gyventojų) prašymai: santuokai įregistruoti – 109, santuokai apskaityti – 44,
gauti pažymą, patvirtinančią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą – 56, ištuokai apskaityti – 36, tėvystei
pripažinti – 38, vardo ar pavardės keitimui – 41, taisyti, papildyti, atkurti ar anuliuoti aktų įrašus – 40.
Gauti teismų sprendimai santuokai nutraukti – 68. Išduoti civilinės būklės akto įrašą
liudijantys išrašai – 898, metrikinių liudijimų gautų iš kitų CM skyrių – 13.
Archyvų fonde yra 327 nuolatinio saugojimo civilinės būklės aktų įrašų knygos. Civilinės
būklės aktų įrašai saugomi ir tvarkomi vadovaujantis įstatymais. Bylų saugojimo terminai nurodomi,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 13 str. 1 dalimi, Bendrųjų
dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvo 2011 m. kovo 9 d.
įsakymu Nr. V-100, Civilinės būklės aktų įrašų ir juos patvirtinančių dokumentų saugojimo terminų
rodykle, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu
Nr. 1R-336. Dokumentai tvarkomi pagal raštvedybos taisykles. Vilniaus regioniniam valstybės archyvo
Utenos filialui parengtas ir suderintas 2020 m.: ?????- civilinės būklės aktų nuolat saugomų bylų
apyrašas Nr. 5; civilinės būklės aktų įrašų nuolat saugomų abėcėlinių žurnalų (rodyklių) apyrašas Nr. 6;
civilinės būklės aktų registravimui pateiktų dokumentų ilgai saugomų bylų apyrašas Nr. 7. Parengtas ir
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per elektroninę archyvo informacinę sistemą pateiktas 2022 m. dokumentacijos planas bei registrų
sąrašas.
Vis daugiau žmonių naudojasi informacinėmis sistemomis:
1.

Prisijungę prie metrikacijos ir deklaravimo paslaugų elektroninės sistemos, trumpiau

vadinamos „MGVDIS“, gyventojai gali užsisakyti 19 paslaugų, kurias teikia civilinės metrikacijos
įstaigos: registruoti vaiko gimimą, tėvystės pripažinimą ar asmens mirtį, pateikti prašymus įtraukti į
apskaitą vaiko, gimusio užsienio valstybėje, užsienio valstybėje sudarytą ar bažnyčios nustatyta tvarka
sudarytą santuoką, patikrinti duomenis, reikalingus santuokos prašymo įregistravimui, teikti prašymus
pakeisti asmens vardą, pavardę,

bei užsisakyti dokumentus: civilinės būklės akto įrašo kopijas,

nuorašus, išrašus, pažymas“. MGVDIS suteikia galimybę gyventojams stebėti paslaugos atlikimo
procesą ir apmokėti už paslaugas elektroniniu būdu. Per MGVDIS sistemą 2021 metais buvo gauta
180 įvairūs paklausimai, tuo tarpu 2020 m. – 122.
2.

Per Valstybės įmonės Registrų centrą informacinių technologijų pagalba fiziniai asmenys

(dažniausiai esantys užsienio šalyse) sudarė įgaliojimus ir įgaliotas asmuo kreipėsi dėl paslaugų.
2021 metų pabaigoje gyventojų skaičius Visagino savivaldybės teritorijoje buvo 21911 (2020
metų gruodžio 31 d. – 22312).
Išduota 2113 pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą, priimta 159 prašymų, dėl
deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ar naikinimo, išduota 15 pažymų apie mirusių asmenų
deklaruotos gyvenamosios vietos laikotarpį, išduota 117 pažymos gyvenamosios patalpos savininkams.
Registruota 1201 atvykimo deklaracijos, 315 išvykimo deklaracijos. Priimta 185 prašymų
įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
Pagrindinis skyriaus tikslas suskaldytas į specifiškesnius trumpalaikius ir ilgalaikius
uždavinius, suformuluotus ir įrašytus į skyriaus pusmečių ir metinius planus. Veikla vykdoma tiksliai
pagal planus, užsibrėžti tikslai įgyvendinti ir rezultatai atitinkamai pasiekti.

Vedėjo pavaduotoja civilinei metrikacijai
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