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CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Civilinės metrikacijos skyriaus (toliau – skyrius) vyresnysis specialistas (toliau vyresnysis
specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – B
3. Pareigybės kategorija – 8.
II. PASKIRTIS
4. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga valstybinei (perduotai savivaldybėms)
funkcijai vykdyti – civilinės būklės aktams registruoti, skyriaus dokumentų fondui tvarkyti ir
sisteminti, įstatymų priskirtiems registrams tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti.
III. VEIKLOS SRITIS
5. Vyresnysis specialistas vykdo specialiosios veiklos srities civilinės metrikacijos funkcijas.
IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
6. Vyresnysis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį teisės ar vadybos ir verslo administravimo studijų
krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį civilinės metrikacijos srityje;
6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos
įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą,
valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Gyventojų registro
įstatymus, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeimos teisės normas, Civilinės metrikacijos
taisykles, Asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo 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, įtraukimą į apskaitą, duomenų teisinę apsaugą, jų valdymą ir naudojimą.
6.4. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti
sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“,
„Internet Explorer“, „MS Outlook“;
6.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
6.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
6.9. gebėti naudotis institucijų duomenų bazėmis ir informacinėmis priemonėmis.
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V. FUNKCIJOS
7.Vyresnysis specialistas vykdo šias funkcijas:
7.1. pildo civilinės būklės aktus ir liudijimus Gyventojų registro įstatymo, Asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Civilinio kodekso ir Civilinės metrikacijos taisyklių nustatyta
tvarka;
7.2. civilinės būklės aktų įrašus teisės aktų nustatyta tvarka registruoja Civilinės būklės aktų
įrašų registre, iki nustatytų terminų saugo civilinės būklės aktų įrašų originalus, jų elektroninę
versiją tiesioginės kreipties būdu siunčia Gyventojų registro tarnybai;
7.3. registruoja asmens gimimą: įrašo gimimo įrašą, išduoda gimimo liudijimą, suteikia
asmens kodus vaikams, įtraukia į apskaitą užsienio valstybės institucijoje įregistruoto vaiko
gimimą;
7.4. priima prašymus pripažinti tėvystę (motinystę), kai pateikiamas notaro patvirtintas vyro,
laikančio save vaiko tėvu, ir motinos bendras pareiškimas dėl tėvystės pripažinimo, vaiko motinos,
jos buvusio sutuoktinio ir vyro, laikančio save vaiko tėvu, bendras pareiškimas, patvirtintas teismo,
ar notaro patvirtintas bendras pareiškimas pripažinti tėvystę, kol gims vaikas;
7.5. registruoja tėvystės (motinystės) pripažinimą: įrašo gimimo įrašą, kai gimimas dar
nebuvo
įregistruotas, įrašo civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo įrašą, kai gimimas jau buvo
įregistruotas, ir išduoda gimimo liudijimą;
7.6. registruoja tėvystės (motinystės) nustatymą, remdamasis teismo sprendimu nustatyti
tėvystę (motinystę): sudaro civilinės būklės papildymo, pakeitimo įrašą ir išduoda naują gimimo
liudijimą;
7.7. daro keitimus civilinės būklės įrašuose teismo sprendimu nuginčijus tėvystę (motinystę)
ir išduoda naują gimimo liudijimą;
7.8. tvarko skyriaus archyvinį fondą Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;
7.9. saugo ir tvarko civilinės būklės aktų įrašų knygas nuo 1927 m., pasibaigus saugojimo
terminams, perduoda jas Lietuvos valstybės istorijos archyvui ir surašo perdavimo aktą. Įrašų
pagrindu išduoda kartotinius liudijimus, pažymas apie civilinės būklės aktų registravimą;
7.10. saugo iš Lietuvos valstybės istorijos archyvo gautus civilinės būklės aktų įrašų
nuorašus ir archyvų pažymėjimus pagal juos sudariusias institucijas (bažnyčias, valsčius);
7.11. tikrina civilinės būklės aktų įrašus ir išduoda kartotinį liudijimą pagal gautą prašymą.
Jei įrašo nurodytais metais nėra, tikrina trejų metų įrašus iki ir po nurodytos datos. Jeigu reikiamo
įrašo nėra, išreikalauja jį iš Lietuvos valstybės istorijos archyvo. Siunčia kartotinius liudijimus per
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją užsienyje gyvenantiems asmenims;
7.12. verčia vertimų biure į užsienio kalbą civilinės būklės akto registravimo liudijimą
Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių numatytais atvejais;
7.13. tvarko rajone sudarytų civilinės būklės aktų įrašų apskaitą;
7.14. rūpinasi civilinės būklės aktų įrašų įrišimu ir tinkamu bylos įforminimu;
7.15. rengia skyriaus dokumentacijos planą ir registrų sąrašą kasmet, likus mėnesiui iki kitų
kalendorinių metų pradžios, derina juos su Joniškio rajono savivaldybės administracijos dokumentų
ekspertų komisija, Šiaulių apskrities archyvu ir pateikia savivaldybės administracijos direktoriui
tvirtinti;
7.16. įrašo bylas į apyrašus ir užrašo patvirtintus bylų apskaitos duomenis;
7.17. atlieka dokumentų vertės ekspertizę, vadovaudamasis patvirtinta Civilinės būklės aktų
įrašų ir jų keitimo dokumentų saugojimo terminų rodykle ir Civilinės metrikacijos skyriaus
dokumentacijos planu, kartą per metus atrenka ir naikina bylas, kurių saugojimo terminas
pasibaigęs ir sudaro naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktą;
7.18. tvarko skyriaus gaunamus ir siunčiamus dokumentus pagal galiojančių teisės aktų
reikalavimus;
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7.19. rašo skyriaus istoriją (renka, kaupia ir sistemina su skyriaus veikla susijusią
medžiagą);
7.20. atsako už skyriaus archyvo, raštvedybos, kitų dokumentų tvarkymą, įrašytų civilinės
būklės aktų įrašų tikslumą ir teisėtumą, Gyventojų registro duomenų centrinės bazės naudotojui
nustatytų reikalavimų vykdymą;
7.21. dalyvauja organizuojant ir atliekant iškilmingų santuokų, jubiliejinių santuokų ir
vardynų
ceremonijas; rūpinasi jubiliejinių santuokų atributika;
7.22. pildo Civilinės metrikacijos skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
7.23. rengia viešųjų pirkimų organizavimo ir ūkinių operacijų atlikimo dokumentus;
7.24. tvarko liudijimų blankų apskaitą: tą pačią dieną užpajamuoja juos liudijimų blankų
apskaitos žurnale, remdamasis liudijimus išdavusių įstaigų išlaidų orderiais; pildo liudijimų blankų
apskaitos žurnalus; išduoda mirties liudijimų blankus savivaldybei priklausančioms seniūnijoms;
rūpinasi liudijimų blankų apsauga;
7.25. renka medžiagą ir teikia išvadas, susijusias su civilinės būklės įrašų pildymu, taisymu,
keitimu ir dingusių civilinės būklės aktų įrašų atkūrimu asmens, jo atstovo prašymu ar vykdant
teismo sprendimą; anuliuoja civilinės būklės įrašus, remdamasis teismo sprendimu arba atsiradus
pirminiam įrašui;
7.26. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir teikia ataskaitas ir kitą informaciją kitoms
organizacijoms;
7.27. tarpininkauja dėl civilinės būklės aktų liudijimų ir kitų dokumentų gavimo iš užsienio
valstybių;
7.28. kiekvieno mėnesio 1 ir 16 dienomis teikia duomenis Gyventojų registro tarnybai prie
Vidaus reikalų ministerijos;
7.29. teikia informaciją Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainėje apie skyriaus
teikiamas paslaugas, Joniškio rajono savivaldybės gyventojų demografinius rodiklius;
7.30. teikia pasiūlymus Gyventojų registro tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos dėl
Gyventojų registro informacinės sistemos programų tobulinimo;
7.31. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitų savivaldybių institucijomis ir
įstaigomis.
8. Vyresnysis specialistas atsako už civilinės būklės aktų registravimo liudijimų blankų, kitų
dokumentų apskaitos tvarkymą, naudojimą, saugojimą ir perdavimą, civilinės būklės aktų įrašų
tikslumą ir teisėtumą, Gyventojų registro duomenų bazės duomenų slaptumą Gyventojų registro
įstatymo, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.
9. Vyresnysis specialistas atsako už asmenų aptarnavimą taikant ,,vieno langelio“ principą.
10. Vyresnysis specialistas pagal kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Joniškio
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo
pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.
VI. PAVALDUMAS
11. Vyresnysis specialistas tiesiogiai pavaldus Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjui.
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