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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Aprašymo turinys 

1. Administracinės paslaugos kodas  8 

2. Administracinės paslaugos versija v1 

3. Administracinės paslaugos pavadinimas  
Santuokos su bausmę atliekančiu 
nuteistuoju sudarymas 

4. Administracinės paslaugos apibūdinimas  

Įstaiga tarpininkauja rengiant dokumentus 
reikalingus asmens santuokos sudarymui 
su pataisos namuose bausmę atliekančiu 
nuteistuoju. 

5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės 
paslaugos teikimą  

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 
(Žin., 2000, Nr. 74-2262); Lietuvos 
Respublikos bausmių vykdymo kodeksas 
(Žin., 2002, Nr. 73-3084). 

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi 
pateikti asmuo 

Galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis 
dokumentas. 

7. 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti 
institucija (prašymą nagrinėjantis 
tarnautojas) 

Nuteistasis užpildo vieną dalį nustatytos 
formos prašymo įregistruoti santuoką, šis 
prašymas įteikiamas asmeniui 
tolimesniam dokumentų rengimui 
Civilinės metrikacijos skyriuje. 

8. Administracinės paslaugos teikėjas 

Socialinės reabilitacijos skyrius. Vyr. 
specialistas M.Sėdaitis, vyr. specialistė 
V.Brusokienė, 213 kabinetas, tel.: 8 343 
73497, el.p.: mgrpdk@vyris.lt 

9. Administracinės paslaugos vadovas 
Pataisos namų direktoriaus pavaduotojas 
Rimas Miškelevičius, 207 kabinetas, tel.: 
8 343 70423, el.p.: mgrpdk@vyris.lt 

10. Administracinės paslaugos suteikimo 
trukmė 

Prašymas įregistruoti santuoką 
parengiamas per vieną darbo dieną, 



Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Aprašymo turinys 

tolesnė procedūros trukmė iki galutinės 
paslaugos priklauso nuo Marijampolės 
savivaldybės Teisės departamento 
Civilinės metrikacijos skyriaus. 

11. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir 
prašymo turinys  

Prašymo forma pateikiama už paslaugą 
atsakingo darbuotojo. 

12. 
Informacinės ir ryšių technologijos, 
naudojamos teikiant administracinę 
paslaugą 

Administracinės paslaugos perkėlimo į 
internetą brandos lygis yra informacinis – 
informaciją apie teikiamą administracinę 
paslaugą galima rasti pataisos namų 
interneto svetainėje (www.mpn.lt). 

13. Administracinės paslaugos teikimo 
ypatumai 

Asmeniui, ketinančiam sudaryti santuoką 
su įstaigoje bausmę atliekančiu 
nuteistuoju, prieš atvykstant į pataisos 
namus patartina susisiekti su nuteistuoju 
bei suderinti, kad jis kreiptųsi į 
administracijos pareigūnus dėl santuokos 
įregistravimo prašymo pateikimo. 

Paslauga yra tarpinė, galutinę paslaugą 
teikia Marijampolės savivaldybės Teisės 
departamento Civilinės metrikacijos 
skyrius. 

 
 
 
 

Aprašymo rengėjas 
Administracijos reikalų skyriaus  
viršininkas                                                                                                      Arvydas Stankevičius 
 
 
SUDERINTA: 
Socialinės reabilitacijos skyriaus  
Viršininkas                                                                                                     Kęstutis Liaudanskas 


