TVIRTINU
Rietavo savivaldyb÷s administracijos
direktorius
Vytautas Dičiūnas

RIETAVO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJA
ADMINISTRACINöS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracin÷s
paslaugos kodas

2.

Administracin÷s
paslaugos versija

1

3.

Administracin÷s
paslaugos pavadinimas

Civilin÷s būkl÷s aktų įrašų atkūrimas

4.

Administracin÷s
paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga apima civilin÷s būkl÷s akto įrašo atkūrimą ir
atitinkamų civilin÷s būkl÷s akto įrašo įregistravimo liudijimų
išdavimą

Teis÷s aktai,
reglamentuojantys
administracin÷s
paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo,
įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos
civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisin÷s apsaugos
įstatymas, 2008-02-01 Nr. X-1444
3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-07-22
įsakymas Nr. 1R-294 ,,D÷l teisingumo ministro 2006 m.
geguž÷s 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,D÷l Civilin÷s metrikacijos
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
4. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009-08-17
įsakymas Nr. 1R-267 ,,D÷l teisingumo ministro 2006 m.
geguž÷s 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,D÷l Civilin÷s metrikacijos
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
5. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009-12-24
įsakymas Nr. 1R-411 ,,D÷l teisingumo ministro 2006 m.
geguž÷s 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,D÷l Civilin÷s metrikacijos
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011-03-21
įsakymas Nr. 1R-78 ,,D÷l teisingumo ministro 2006 m. geguž÷s
19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,D÷l Civilin÷s metrikacijos taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo“
7. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011-12-22
įsakymas Nr. 1R-306 ,,D÷l teisingumo ministro 2006 m.
geguž÷s 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,D÷l Civilin÷s metrikacijos
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
8. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2000 m. gruodžio 15 d.
nutarimas Nr. 1458 „D÷l konkrečių valstyb÷s rinkliavos dydžių
ir šios rinkliavos mok÷jimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo

5.

Eil.
Nr.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Informacija ir
dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo

1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
3. Lietuvos valstyb÷s istorijos archyvo pažyma apie tai, kad
civilin÷s būkl÷s akto įrašas archyvuose neišlikęs
4. Gimimo, santuokos sudarymo, mirties, ištuokos liudijimai ar
civilin÷s būkl÷s įrašų išrašai, reikalingi konkretaus prašymo
sprendimui, giminyst÷s ryšiui įrodyti

Informacija ir
dokumentai, kuriuos turi
gauti institucija (prašymą
nagrin÷jantis tarnautojas)
Administracin÷s
paslaugos teik÷jas

Duomenų, kurių n÷ra asmens tapatybę patvirtinančiuose
dokumentuose, gaunama iš Gyventojų registro centrin÷s
duomenų baz÷s (jei duomenys įtraukti).

Administracin÷s
paslaugos vadovas

Zinaida Baltrimien÷
Civilin÷s metrikacijos skyriaus ved÷ja
Tel. 8 (448) 73 209, el. p. metrikacija@rietavas.lt
Zinaida Baltrimien÷
Civilin÷s metrikacijos skyriaus ved÷ja
Tel. 8 (448) 73 209, el. p. metrikacija@rietavas.lt
20 dienų

Administracin÷s
paslaugos
suteikimo
trukm÷
Administracin÷s
17 litų
paslaugos suteikimo
Rietavo savivaldyb÷je valstyb÷s rinkliava mokama į
kaina (jeigu paslauga
Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie LR FM
teikiama atlygintinai)
sąskaitą Nr. LT 24 73000 10112394300,
gav÷jo kodas 188659752,
įmokos kodas 52874.
Prašymo forma, pildymo Prašymas
pavyzdys,
prašymo
turinys
Administracin÷s
Civilin÷s būkl÷s aktų įrašai atkuriami asmens, kurio įrašas
paslaugos
teikimo neišliko, prašymu arba vykdant teismo sprendimą. Mirusių
ypatumai
asmenų civilin÷s būkl÷s aktų įrašai atkuriami min÷tų asmenų
įp÷dinių pagal įstatymą ir testamentą prašymu. Atkuriant
gimimo įrašą, asmens vardas ir pavard÷ nurodomi remiantis
santuokos sudarymo įrašu (jeigu asmuo susituokęs), kitais jo ir
jo artimų giminaičių civilin÷s būkl÷s aktų įrašais, taip pat
asmens tapatyb÷s dokumentu. Nustatant asmens gimimo datą,
remiamasi kitais civilin÷s būkl÷s aktų įrašais, asmens tapatyb÷s
dokumentu, o jei šių dokumentų neturi – gydytojų
konsultacin÷s komisijos išvada.
Atkuriant santuokos įrašą, sutuoktinių vardai ir pavard÷s
nurodomi remiantis jų gimimo įrašais, bažnytin÷s santuokos,
sudarytos nuo 1940-08-16 iki 1944-07-08 ir nuo 1992-11-02 iki
2001-06-30, bažnytiniu santuokos liudijimu, asmens tapatyb÷s
dokumentu, teismo sprendimu.
Informacin÷s ir ryšių
technologijos,
Gyventojų registro centrin÷s duomenų baz÷s informacija
naudojamos
teikiant
administracinę paslaugą

Eil.
Nr.
15.

16.

Pavadinimas
Administracinių paslaugų
teikimo dokumentų
įtraukimas į apskaitą
pagal institucijoje
nustatytą dokumentų
valdymo tvarką
Administracin÷s
paslaugos teikimo
schema

Aprašymo turinys
Gimimo, santuokos ar mirties atkūrimo įrašai įtraukiami į
Gyventojų registro duomenų bazę.
Formuojamos nuolatinio saugojimo gimimo, santuokos ar
mirties įrašų knygos, dokumentacijos indeksai 16.7., 16.8., ir
16.10.
Civilin÷s būkl÷s aktų įrašų atkūrimo paslaugos teikimo sekos
schema

Administracin÷s paslaugos
teikimo aprašymo
priedas

CIVILINöS BŪKLöS AKTŲ ĮRAŠŲ ATKŪRIMO
PASLAUGOS TEIKIMO SEKOS SCHEMA

Pradžia

Asmens pateiktų dokumentų
patikrinimas, prašymo
registravimas, bylos užvedimas

Civilin÷s būkl÷s akto įrašo
tvarkymas

Siunčiamo dokumento procesas

Pabaiga

