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TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I.PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo pavaduotojas yra karjeros
valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 12.
II. PASKIRTIS
4. Skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą valstybės perduotų
funkcijų – civilinės būklės aktų registravimo, gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo
valstybės registrams – vykdymą vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais,
tikrinti, kaip seniūnijų pareigūnai, registruojantys civilinės būklės aktus, laikosi įstatymų, teikti jiems
paramą šiame darbe, nesant skyriaus vedėjo, vykdyti jo funkcijas.
III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje civilinės
metrikacijos veiklos srityje.
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą Socialinių mokslų studijų srities teisės
krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
6.3. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos, valstybės tarnybos įstatymais, raštvedybos taisyklėmis, išmanyti Lietuvos
Respublikos gyventojų registro, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymus,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius šeimos
santykius, civilinės būklės aktų registravimą, kitus jo darbe reikalingus įstatymus ir teisės aktus;
6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.5. mokėti rengti Tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų
projektus;
6.6. turėti reikalingų žinių dirbti archyve bei jį tvarkyti;
6.7. gebėti dirbti komandoje, būti pareigingam, darbščiam, mokėti bendrauti su interesantais
bei kitais darbuotojais.
IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. registruoja gimimą, mirtį, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, įvaikinimą,
tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą, nuginčijimą, vardo, pavardės ar tautybės
pakeitimą;
7.2. taiso visuose civilinės būklės aktų įrašuose padarytas klaidas ir išduoda naujus liudijimus,
išduoda pakartotinius liudijimus ir atitinkamus pažymėjimus apie civilinės būklės registravimą ir
kontroliuoja pakartotinių liudijimų, civilinės būklės aktų įrašų nuorašų, atitinkamų pažymėjimų apie
civilinės būklės aktų registravimą išdavimo teisėtumą ir teisingumą;
7.3. įtraukia į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka ir užsienio valstybėje sudarytas
santuokas, užsienio valstybėje gimusių vaikų gimimus, užsienio valstybėje nutrauktas santuokas;
7.4. užtikrina asmenų aptarnavimo kultūrą, konsultuoja gyventojus teisės aktų, susijusių su
santuoka ir šeima, taikymo klausimais, analizuoja, tiria gaunamus skundus, pareiškimus, kitus raštus,
rengia atsakymų projektus, kontroliuoja užduočių vykdymą civilinės būklės aktų įrašų registravimo,
gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrams srityje;
7.5. užtikrina, kad visi civilinės būklės aktų įrašai būtų įregistruoti įstatymo nustatytu laiku ir
tinkamą kaupiamų ir turimų skyriuje asmens duomenų apsaugą;
7.6. tikrina, kaip seniūnijų tarnautojai, registruojantys mirties aktus, laikosi įstatymų, teikia
jiems paramą šiame darbe;
7.7. rengia dokumentus dėl vardo, pavardės ir tautybės pakeitimo civilinės būklės įrašuose,
rašo išvadas su pasiūlymu ir teikia tvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai;
7.8. pasirašo sudarytus civilinės būklės aktų įrašus, liudijimus, įrašų nuorašus, išrašus, kopijas
ir pažymas apie šeiminę padėtį asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje;
7.9. kontroliuoja privalomos skelbti informacijos teikimą savivaldybės interneto svetainei
apie civilinės būklės aktų įrašų registravimo veiklą ir, esant reikalui, pats ją teikia ir keičia;
7.10. organizuoja iškilmingą santuokos ir gimimo registravimą, jei to pageidauja
besituokiantys asmenys ir vaikų tėvai;
7.11. organizuoja asmenų, kurie kreipiasi dėl civilinės būklės aktų įrašų, aptarnavimą „vieno
langelio principu;
7.12. inicijuoja ir organizuoja skyriaus aprūpinimą liudijimų blankais, kontroliuoja liudijimų
blankų saugojimą, tvarko jų naudojimo apskaitą, teikia skyriaus vedėjui informaciją dėl atsiskaitymo
su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija;
7.13. planuoja lėšų poreikį valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti ir rengia ataskaitas dėl
šių lėšų panaudojimo; nustatyta tvarka teikia kitas būtinas ataskaitas kompetentingoms institucijoms;
7.14. kontroliuoja valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms)
funkcijos –
gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos
duomenų tvarkymo – vykdymą;
7.15. pagal savo kompetenciją ruošia pirkimo dokumentų technines užduotis, pavedus
organizuoja ir atlieka jo kompetencijai priskirtus prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus;
7.16. gavęs įgaliojimus veikia skyriaus vardu, atstovauja jam valstybės ir savivaldybės
institucijose, įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijose;
7.17. rengia procesinius dokumentus ir jų priedus teismui, pagal įgaliojimus atstovauja
savivaldybės savivaldybei ir savivaldybės administracijai visų instancijų teismuose;
7.18. dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje ir pagal skyriaus kompetenciją teikia
reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus įgyvendinti šioms daro grupėms ar komisijos
nustatytiems veiklos uždaviniams;
7.19. pavaduoja skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių, nedarbingumo ar kitais
nebuvimo darbe laikotarpiais pagal atskirą savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą;
7.20. pavaduoja skyriaus vedėją šio tarnybinių komandiruočių, atostogų ar ligos atvejais;
7.21. vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo
pavedimus, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir įgyvendinti uždaviniai.

V. ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ
8. Skyriaus vedėjo pavaduotojas yra tiesiogiai atsakingas ir atskaitingas skyriaus vedėjui.
9. Skyriaus vedėjo pavaduotojo tarnybinė veikla vertinama Valstybės tarnybos įstatymo
nustatyta tvarka.
10. Už savo pareigų neatlikimą ar netinkamą atlikimą skyriaus vedėjo pavaduotojas atsako
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
_____________________________

