VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEISĖS, PERSONALO IR
CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS 2018 METŲ VEIKLOS
ATASKAITA

Visagino savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje
sudaryti aktų įrašai:
2018 m.
 gimimo – 248
 mirties – 288
 santuokos – 180
 ištuokos – 89
 papildymo, pakeitimo – 146
Iš viso:

951.

Išduoti civilinės būklės įrašą liudijantys išrašai:
2018 m.
 Civilinės būklės akto įrašą liudijantys
išrašai

(gimimo,

mirties,

santuokos,

ištuokos, papildymo ar keitimo) – 1224.

2018 m. išsiųsta 389, gauta 163 dokumentai.
2018 metais sudaryta 248 gimimo akto įrašų, iš jų 120 apskaityta (t.y. mūsų piliečių vaikai
gimę ne Lietuvoje). Kūdikio gimimą registravo 12 vienišų motinų, 30 kūdikiui pripažinta tėvystė.
Jauniausios motinos amžius – 15 metų, vyriausios – 45, jauniausias tėvas – 21 metų, vyriausias – 57.
Populiariausi 2018 metais suteikti vaikams vardai: Artiom, Aleksandr, David, Kiril, Matvej,
Alisa, Ariana, Marija, Sofija.
Buvo organizuotas iškilmingas pirmo kūdikio gimusio Visagino savivaldybėje 2018 metais
sveikinimas.
Per metus buvo sudaryti 180 santuokos akto įrašai. Iš jų 43 santuokos – užsienio valstybėje
sudarytų aktų įtraukimas į apskaitą ir 11 santuokų – bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų
santuokų įtraukimas į apskaitą. Jauniausia moteris 19 metų amžiaus, vyriausia – 69, jauniausias vyras –
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20 metų, vyriausias – 88 metų. Registruojant santuoką dažniausia keičia pavardę moterys: 2 pasirinko
dvigubą pavardę, 93 – rinkosi vyro pavardę, 27 – pavardės nekeitė, Dalyvauta deimantinių vestuvių
jubiliejuje.
2018 m. buvo sudaryti 89 santuokos nutraukimo akto įrašai. Vyriausias išsituokęs – 77,
jauniausias – 22, vyriausia išsituokusi – 66, jauniausia – 23. Ilgiausiai santuokoje išgyvenusi šeima
išsiskyrė po 36 bendro gyvenimo metų, trumpiausia santuoka truko 1 metus. 44 šeimos skyrėsi
turėdamos nepilnamečių vaikų.
Per metus buvo sudaryti 268 mirties akto įrašas, iš jų 20 mūsų gyventojai mirė užsienyje ir jų
giminaičiai mirtį apskaitė Lietuvoje. Mirė 129 moterys ir 139 vyrai. Vyriausio amžiaus mirusi moteris
– 1918 gimimo metų, jauniausia – 1986. Vyriausio amžiaus miręs vyras – 1923 gimimo metų,
jauniausias – 1992 gimimo metų.
Priimti piliečių (gyventojų) prašymai: prašymai santuokai įregistruoti – 128, prašymai
santuokai apskaityti – 53, pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą – 58, prašymai
santuokai nutraukti teismo sprendimu – 2,

prašymai ištuokai apskaityti – 13, prašymai tėvystei

pripažinti – 30, prašymai vardo ar pavardės keitimui – 45, prašymai taisyti, papildyti, atkurti ar
anuliuoti aktų įrašus – 72, teismų sprendimai santuokai nutraukti – 79. Išduoti civilinės būklės akto
įrašą liudijantys išrašai – 1224, metrikinių liudijimų gautų iš kitų CM skyrių – 57.
Vis daugiau žmonių naudojasi informacinėmis sistemomis:
1.

Prisijungę prie metrikacijos paslaugų elektroninės sistemos, trumpiau vadinamos „Mepis“,

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“. MEPIS suteikia galimybę gyventojams stebėti paslaugos atlikimo procesą ir apmokėti už
paslaugas elektroniniu būdu. Per MEPIS sistemą 2018 metais buvo gauta 35 įvairūs paklausimai, tuo
tarpu 2017 m. – 20, 2016 m. – 10;
2.

Per Valstybės įmonės registrų centrą informacinių technologijų pagalba fiziniai asmenys

(dažniausiai esantys užsienio šalyse) sudarė įgaliojimus ir įgaliotas asmuo kreipėsi dėl paslaugų.

Vedėjo pavaduotoja civilinei metrikacijai

Liudmila Grinevskaja

