PATVIRTINTA
Joniškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2013 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. A-222
TEISĖS IR METRIKACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Teisės ir metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotojas (toliau – vedėjo pavaduotojas) yra
karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 10.
II. PASKIRTIS
4. Vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga valstybinei (perduotai savivaldybėms) funkcijai
– registruoti civilinės būklės aktus, tvarkyti įstatymų priskirtus registrus ir teikti duomenis valstybės
registrams vykdyti.
III. VEIKLOS SRITIS
5. Vedėjo pavaduotojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – registruoja asmens
gimimą, mirtį, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, tvarko asmens gimimo, mirties,
santuokos sudarymo ir santuokos nutraukimo, sudaryto užsienio valstybėje apskaitą, tvarko
bažnyčios (konfesijų) tvarka sudarytų santuokų apskaitą, registruoja įvaikinimą, tėvystės
pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą, nuginčijimą, vardo, pavardės pakeitimą ir asmens
lyties pakeitimą, atkuria, anuliuoja, pildo, keičia ir taiso civilinės būklės aktų įrašus, išduoda
kartotinius liudijimus, civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, išrašus, kopijas ir pažymas apie šeiminę
padėtį asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje.
IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
6. Vedėjo pavaduotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
6.2. turėti 1 metų darbo patirtį civilinės metrikacijos srityje;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą
ir vietos savivaldą reglamentuojančius teisės aktus, Gyventojų registro, Asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymus, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeimos teisės normas, Civilinės
metrikacijos taisykles, Asmens vardo, pavardės, tautybės keitimo taisykles, Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės,
Gyventojų registro tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos metodinius nurodymus,
reglamentuojančius civilinės būklės aktų registravimą, registrų tvarkymą ir duomenų teikimą,
Dokumentų rengimo taisykles;
6.4. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti
sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“,
„Internet Explorer“, „MS Outlook“;
6.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
6.7. gebėti naudotis institucijų duomenų bazėmis ir informacinėmis priemonėmis.
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V. FUNKCIJOS
7. Vedėjo pavaduotojas vykdo šias specialiosios veiklos srities – civilinės būklės aktų
registravimo funkcijas:
7.1. registruoja santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, įvaikinimą, tėvystės (motinystės)
nustatymą, nuginčijimą – įrašo civilinės būklės akto įrašus ir išrašo liudijimus;
7.2. tvarko santuokos sudarymo ir santuokos nutraukimo, sudaryto užsienio valstybėje,
apskaitą;
7.3. tvarko bažnyčios (konfesijų) tvarka sudarytų santuokų apskaitą;
7.4. tikrina medžiagą ir tvirtina išvadas civilinės būklės aktų įrašų ištaisymo, papildymo,
pakeitimo, atkūrimo ir anuliavimo bylose;
7.5. sudaro vardo, pavardės ir asmens lyties pakeitimo, civilinės būklės aktų įrašų ištaisymo,
papildymo, pakeitimo, anuliavimo ir atkūrimo bylas;
7.6. surašo išvadas vardo, pavardės ir asmens lyties pakeitimo bylose ir teikia jas tvirtinti
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai;
7.7. įrašo vardo, pavardės ir asmens lyties pakeitimo, civilinės būklės aktų įrašų ištaisymo,
papildymo, pakeitimo, anuliavimo ir atkūrimo įrašus;
7.8. rengia ir išduoda kartotinius santuokos, ištuokos, gimimo, mirties, vardo, pavardės ir
tautybės keitimo liudijimus;
7.9. pasirašo civilinės būklės aktų įrašus, liudijimus ir tvirtina juos antspaudu su Lietuvos
valstybės herbu;
7.10. išduoda civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, išrašus, kopijas ir pažymas apie šeiminę
padėtį asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje;
7.11. sudaro iškilmingą aplinką santuokoms, jubiliejinėms santuokoms ir gimimui registruoti;
7.12. organizuoja norinčių susituokti pasirinktose vietose asmenų santuokos registravimo
ceremonijas;
7.13. tvarko įstatymais priskirtus registrus ir duomenis teikia valstybės registrams;
7.14. teikia teisės aktuose nustatytais atvejais civilinės būklės aktų duomenis kitiems
subjektams;
7.15. rengia nustatyta tvarka ataskaitas, teikia išvadas civilinės būklės aktų registravimo
klausimais;
7.16. užtikrina teisėtą civilinės būklės aktų registravimą ir įtraukimą į apskaitą nustatytu
laiku, įtraukia į Gyventojų registro duomenų bazę Joniškio rajono savivaldybės administracijos
seniūnijose įregistruotas mirtis;
7.17. užtikrina asmenų, kurių duomenys įrašyti Gyventojų registre, teisę ištaisyti klaidingus,
papildyti neišsamius ir pašalinti neteisingai surinktus duomenis;
7.18. konsultuoja Joniškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų darbuotojus mirčių
registravimo klausimais;
7.19. naikina civilinės būklės registravimo liudijimus, grąžintus Teisės ir metrikacijos
skyriui, taip pat pildant sugadintus liudijimų blankus ne rečiau kaip kartą per metus, dalyvaujant
Teisės ir metrikacijos skyriaus darbuotojų komisijai;
7.20. sudaro einamųjų metų civilinės būklės aktų įrašų abėcėlinius žurnalus, perrašo blogos
fizinės būklės žurnalus;
7.21. rūpinasi civilinės būklės aktų blankais, kontroliuoja mirties liudijimų blankų
naudojimą, apskaitą ir saugojimą Joniškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijose;
7.22. analizuoja klaidingus civilinės būklės aktų įrašus, apibendrina analizės rezultatus ir
aiškinasi duomenų neatitikimo priežastis, kontroliuoja, kad į Gyventojų registro centrinę duomenų
bazę nebūtų įrašyti klaidingi duomenys;
7.23. teikia pasiūlymus ir pastabas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai ir
Gyventojų registro tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl teisės aktų,
reglamentuojančių civilinės būklės aktų registravimą, kad būtų užtikrintas Teisės ir metrikacijos
skyriui pavestų funkcijų vykdymas;
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7.24. analizuoja visuomenės poreikius civilinės metrikacijos srityje ir siūlo Teisės ir
metrikacijos skyriaus vedėjui programas, atitinkančias šiuos poreikius;
7.25. atsako už paslaugų teikimą metrikacijos elektroninių paslaugų informacine sistema
MEPIS.
8. Vedėjo pavaduotojas atlieka šias bendrosios veiklos srities funkcijas:
8.1. vykdo vedėjo funkcijas jo atostogų, komandiruočių, ligos ir kitu metu;
8.2. Teisės ir metrikacijos skyriaus vedėjo pavedimu rengia savivaldybės tarybos sprendimų
ir kitų teisės aktų projektus;
8.3. Teisės ir metrikacijos skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja skyriui teismuose tėvystės
(motinystės) nustatymo ar nuginčijimo, civilinės būklės aktų įrašų atkūrimo, papildymo, ištaisymo,
juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo bylose ir teikia išvadas, rašo atsiliepimus į ieškinius;
8.4. Teisės ir metrikacijos skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja pareiškimus, skundus
skyriaus kompetencijos civilinės metrikacijos srityje klausimais, rengia atsakymus;
8.5. iki nustatytų terminų teikia Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai teisingumo
ministro įsakymu patvirtintos formos ataskaitas apie įrašytus civilinės būklės aktų įrašus,
panaudotus (sugadintus ir prarastus) liudijimų blankus; Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos Ekonomikos ir finansų departamentui – apie deleguotų funkcijų atlikimą ir lėšų
naudojimą.
9. Vedėjo pavaduotojas pagal kompetenciją vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatytas funkcijas, Joniškio rajono savivaldybės ir Teisės ir metrikacijos skyriaus vadovų
nenuolatinio pobūdžio pavedimus Teisės ir metrikacijos skyriaus kompetencijos klausimais,
neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.
VI. PAVALDUMAS
10. Vedėjo pavaduotojas tiesiogiai pavaldus Teisės ir metrikacijos skyriaus vedėjui.
________________________

