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1.

2.
3.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Administracinės
paslaugos
pavadinimas
Administracinės
paslaugos versija
Administracinės
paslaugos
apibūdinimas

Prašymo įregistruoti
registravimas

santuoką

priėmimas

ir

santuokos

Santuoka registruojama civilinės metrikacijos įstaigoje
nepriklausomai nuo sutuoktinių gyvenamosios vietos.
Teise registruoti santuoką bet kurioje civilinės metrikacijos
įstaigoje gali pasinaudoti tik tie sutuoktiniai, kurie turi teisę
tuoktis Lietuvos Respublikoje. Santuoka registruojama Lietuvos
Respublikos civilinės metrikacijos įstaigoje, jeigu bent vieno
santuoką sudarančiųjų nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje
arba bent vienas yra Lietuvos Respublikos pilietis santuokos
sudarymo metu.
Prašymas įregistruoti santuoką paduodamas asmeniškai civilinės
metrikacijos įstaigai likus ne mažiau nei vienam mėnesiui iki
pageidaujamos santuokos registravimo dienos. Civilinės
metrikacijos įstaigos vadovas dėl svarbių priežasčių gali leisti
registruoti santuoką nepraėjus vienam mėnesiui, tačiau ne
anksčiau kaip po dviejų savaičių nuo prašymo padavimo dienos.
Civilinės metrikacijos įstaiga, priimdama prašymą, norinčius
susituokti supažindina su santuokos sudarymo sąlygomis ir
santuokos registravimo tvarka, pasiūlo jiems pasitikrinti sveikatą
ir iki santuokos įregistravimo dienos pateikti nustatytos formos
sveikatos dokumentą, taip pat išaiškina santuokos teisines
pasekmes, jų, kaip būsimų sutuoktinių ir tėvų, teises bei pareigas
ir įspėja dėl atsakomybės už kliūčių santuokai sudaryti
nuslėpimą.
Apie prašymą įregistruoti santuoką civilinės metrikacijos įstaiga
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skelbia viešai savivaldybės interneto svetainėje (prireikus – ir
kitais civilinės metrikacijos įstaigos pasirinktais būdais) ne vėliau
kaip prieš dvi savaites iki santuokos registravimo dienos.
Skelbime apie prašymą įregistruoti santuoką nurodomi norinčių
susituokti asmenų vardai, pavardės, gimimo datos, santuokos
registravimo data ir laikas.
Santuokos registravimo ceremonija gali būti organizuojama
civilinės metrikacijos įstaigos patalpose arba savivaldybės
tarybos nustatytose reprezentacinėse vietose santuokoms
registruoti. Jeigu reprezentacinės vietos nėra nustatytos,
santuokos registravimo ceremonija gali būti organizuojama
norinčių susituokti pasirinktoje vietoje, jei tai neprieštarauja
viešajai tvarkai ir gerai moralei, nekelia pavojaus gyvybei ar
sveikatai.
Dėl vieno iš susituokiančiųjų ligos, pateikus sveikatos priežiūros
įstaigos išduotą dokumentą, santuoka gali būti registruojama
sergančiojo gyvenamojoje patalpoje arba stacionarinėje asmens
sveikatos priežiūros įstaigoje.
Jeigu vienas iš susituokiančiųjų yra laikomas laisvės atėmimo
vietoje, pateikus tai patvirtinantį dokumentą, santuoką registruoja
laisvės atėmimo vietos buvimo vietos civilinės metrikacijos
įstaiga.
Santuoka registruojama dalyvaujant ketinantiems susituokti ir
dviem liudytojams. Santuokos registravimo ceremonija
organizuojama atsižvelgiant į susiklosčiusias tradicijas ir
papročius. Santuokos registravimo procedūra atliekama lietuvių
kalba. Santuoka registruojama įrašant santuokos sudarymo įrašą
ir išduodant santuokos liudijimą.
Paslaugą patikrinti santuokos sudarymui reikalingus dokumentus
galima užsakyti kreipiantis elektroniniu būdu, naudojantis
Metrikacijos paslaugų informacine
sistema (MEPIS),
https://mepis.vrm.lt

4.

Teisės aktai,
reguliuojantys
administracinės
paslaugos teikimą

1.Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-07-22
įsakymas Nr. 1R-294 ,,Dėl teisingumo ministro 2006 m.
gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,Dėl Civilinės
metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"; (žr.
aktualią redakciją);
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=
325576&p_query=&p_tr2=
2.Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009-08-17
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įsakymas Nr. 1R-267 ,,Dėl teisingumo ministro 2006 m.
gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,Dėl Civilinės
metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"; (žr.
aktualią redakciją);
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=
351103&p_query=&p_tr2=
3.Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009-12-24
įsakymas Nr. 1R-411 ,,Dėl teisingumo ministro 2006 m.
gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,Dėl Civilinės
metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo";(žr.
aktualią redakciją);
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=
362484&p_query=&p_tr2=
4.Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011-03-21
įsakymas Nr. 1R-78 ,,Dėl teisingumo ministro 2006 m.
gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,Dėl Civilinės
metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"; (žr.
aktualią redakciją);
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=
395020&p_query=&p_tr2=
5.Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15
d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos
dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių
patvirtinimo"; (žr. aktualią redakciją);
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=
396096&p_query=vardo%2C%20pavard%EBs&p_tr2=2
6.Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio
26 d. nutarimas Nr. N-2(87) ,,Dėl moterų pavardžių
darymo"; (žr. aktualią redakciją);
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=
214783&p_query=&p_tr2=
7. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo,
įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos
Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII1864; (žr. aktualią redakciją);
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=
390714&p_query=&p_tr2=
5.

Informacija ir
dokumentai,

Civilinės metrikacijos įstaigai pareiškėjas turi pateikti šiuos
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kuriuos turi
pateikti asmuo

Aprašymo turinys

dokumentus:
1. Prašymą, kuris pateikiamas asmeniškai;
2. Norinčiųjų susituokti asmens tapatybę patvirtinančius
dokumentus (Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybei
patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas,
Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė,
užsienio valstybės piliečio tapatybei patvirtinti – atitinkamos
užsienio valstybės piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė,
asmens be pilietybės tapatybei patvirtinti – leidimas gyventi
Lietuvos Respublikoje arba asmens be pilietybės kelionės
dokumentas);
3. Norinčiųjų susituokti gimimo liudijimus. Jeigu norintis
susituokti asmuo yra užsienio valstybės pilietis, vietoj gimimo
liudijimo gali būti pateikiamas išrašas iš gimimo įrašo, įrašytas
pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos Konvenciją dėl išrašų iš
civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis (išrašo,
išduoto pagal šią Konvenciją legalizuoti ar tvirtinti pažyma
(Apostille) ir versti į lietuvių kalbą nereikia). Jeigu pateikiamas
gimimo liudijimas, o ne išrašas pagal Konvenciją, jis turi būti
legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos
Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai
nenumato kitaip, ir išverstas į lietuvių kalbą;
4. Mokamasis pavedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad
sumokėta valstybės rinkliava.
Kai kuriais atvejais be aukščiau išvardintų dokumentų civilinės
metrikacijos įstaigai taip pat turi būti pateikti:
● Ištuokos liudijimas, jei asmuo yra ištuoktas, kai šie duomenys
nėra įtraukti į Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų
centrinę bazę;
● Buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jei asmuo yra našlys,
kai šie duomenys nėra įtraukti į Lietuvos Respublikos gyventojų
registro duomenų centrinę bazę;
● Jei ketinantis susituokti yra užsienio valstybės
pilietis, papildomai pateikiamas jo valstybės kompetentingos
įstaigos išduotas dokumentas patvirtinantis, kad jo santuokai
nėra kliūčių. Užsienio valstybės piliečio dokumentai (išskyrus
pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu
Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos
teisės aktai nenumato kitaip, ir išversti į lietuvių kalbą.
● Sveikatos priežiūros įstaigos išduotas atitinkamas dokumentas,
jeigu santuoką norima registruoti sergančiojo gyvenamojoje
patalpoje arba stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros
įstaigoje;
● Įkalinimo įstaigos išduotas atitinkamas dokumentas, jeigu
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vienas iš susituokiančiųjų yra laisvės atėmimo vietoje.
Informacija ir
Informacija (dokumentai), kuriuos gauna pati civilinės
dokumentai,
metrikacijos įstaiga (pareiškėjas turi teisę pateikti šią informaciją
kuriuos turi gauti ar (ir) dokumentus):
institucija
1. Informacija apie norinčiųjų susituokti ankstesnes santuokas,
(prašymą
ištuoką, buvusio sutuoktinio mirtį, deklaruotą gyvenamąją vietą
nagrinėjantis
nustatoma remiantis Lietuvos Respublikos gyventojų registro
tarnautojas)
duomenų centrine baze (Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos, A. Vivulskio g. 4A,
03220 Vilnius), jeigu šie duomenys į minėtą bazę yra įtraukti
(Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų centrinėje
bazėje saugoma informacija apie visus Lietuvos Respublikoje
veikiančių civilinės metrikacijos įstaigų nuo 1993 m.
įregistruotus civilinės būklės aktų įrašus, o informacija apie
įregistruotus gimimo įrašus – nuo 1986 m.);
2. Informacija apie norinčiųjų susituokti neveiksnumą gali būti
nustatoma remiantis Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų
registro (Tilto g. 17, LT-01101 Vilnius) duomenimis, jeigu šie
duomenys yra įtraukti į registrą (registras veikia nuo 2011 m.
sausio 1 d.).
Administracinės
Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja
paslaugos teikėjas Joana Kvedaravičienė, tel. (8 450) 43 121,
el. p. joana.kvedaraviciene@birzai.lt

8.

Administracinės
paslaugos
vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja
Joana Kvedaravičienė, tel. (8 450) 43 121,
el. p. joana.kvedaraviciene@birzai.lt

9.

Administracinės
paslaugos
suteikimo trukmė

10.

Administracinės
paslaugos
suteikimo kaina
(jei paslauga
teikiama
atlygintinai)

Ne mažiau kaip vienas mėnuo nuo prašymo padavimo dienos.
Civilinės metrikacijos įstaigos vadovas dėl svarbių priežasčių
(nėštumas, sunki liga, vaiko gimimas, jūreivio išplaukimas į jūrą
ar kario išvykimas į oficialią karinę misiją užsienio valstybėje
ilgesniam kaip 3 mėnesių laikui, asmens išvykimas į diplomatinę
tarnybą) gali leisti registruoti santuoką nepraėjus vienam
mėnesiui, tačiau ne anksčiau kaip po dviejų savaičių nuo
prašymo padavimo dienos.
20,00 Eur santuoką registruojant civilinės metrikacijos įstaigoje;
60,00 Eur santuoką registruojant norinčiųjų susituokti
pasirinktoje vietoje.
Įmokos kodas: 52836
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmokos kvite (mokėjimo nurodyme) privalu nurodyti duomenis
asmens, kurio vardu pateiktas prašymas, o ne giminaičio ar kito
asmens duomenis.
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11.

Prašymo forma,
pildymo
pavyzdys ir
prašymo turinys
Informacinės ir
ryšių
technologijos,
naudojamos
teikiant
administracinę
paslaugą
Administracinės
paslaugos teikimo
ypatumai
Administracinių
paslaugų teikimo
aprašymų
įtraukimas į
dokumentų
apskaitą

12.

13.

14.

Aprašymo turinys

Nustatyta prašymo forma (pridedama)

Yra galimybė pateikti prašymą patikrinti dokumentus, kurie
reikalingi teikiant prašymą įregistruoti santuoką, naudojantis
Metrikacijos paslaugų informacine sistema (MEPIS),
https://mepis.vrm.lt.
Prašymas įregistruoti santuoką gali būti pateikiamas tik
asmeniškai.
Administracinė paslauga yra galutinė
Prašymas registruojamas gyventojų prašymų registre.

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Joana Kvedaravičienė

