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Pārskats par Dzimtsarakstu nodaļas darbu 2015.gadā  
                                                                                                       

  Tabula 

N.p.k Darbība Notikumu 

skaits 

2015.g 

Notikumu 

skaits 

2014.g 

+ vai - 

2015.g. 
salīdzinot 

ar 2014. 

Notiku-

mu 

skaits 

2013.g 

1 2 3 4 5 6 

1.  Reģistrēti dzimušie: 

     t.sk. dzimuši laulībā 

             ar noteiktu paternitāti 

             vientuļās mātes 

16 

6 

9 

1 

15 

 6 

9 

- 

+1 

- 

- 

+1 

18 

8 

10 

- 

2.  Reģistrēti mirušie 

     
44 32 +12 37 

3.  Reģistrētas laulības  

     t.sk. dzimtsarakstu nodaļā 

     t.sk. baznīcās 

15 

10 

5 

 

13 

9 

4 

+2 

+1 

+1 

8 

8 

- 

4.  Pēc pieprasījuma izsniegtas 

atkārtotas dzimšanas, miršanas vai 

laulības apliecības no nodaļas arhīva 

5 8 +3 15 

5.  Pēc pieprasījuma izsniegtas izziņas 

no civilstāvokļa aktu reģistriem 
11 10 +1 6 

6.  Veikti  labojumi civilstāvokļa aktu 

reģistros 
- 3 -3 1 

7.  Papildināti laulību reģistri ar ziņām 

par laulības šķiršanu 
3 4 -1 3 

8.  Papildināti dzimšanas reģistri ar 

ziņām par bērna vecākiem (par 

aizgādības tiesību atņemšanu) 

2 3 -1 1 

9.  Sagatavota uzvārda maiņas lieta - 1 -1 - 

10.  Saņemti dokumenti  144 134 +10 128 

11.  Nosūtīti dokumenti adresātiem 88 63 +25 57 

 

Dzimušie 

Lubānas  novada dzimtsarakstu nodaļā 2015.gadā ir reģistrēti 16 jaundzimušie – 11 

meitenītes un 5 zēni. 6 bērni ir dzimuši laulībā, 9 bērniem par pamatu ziņu ierakstīšanai par tēvu 

ir abu vecāku kopīgs iesniegums par paternitātes atzīšanu. Viena bērna dzimšanas reģistrā ziņās 

par tēvu ieraksta nav. Līdzīgi kā iepriekšējā pārskata gadā no visiem reģistrētajiem bērniem 

laulībā dzimuši  40%.  

mailto:dzimts@lubana.lv


No 16 piedzimušajiem 5 ģimenēs piedzimis pirmais bērns, 6 ģimenēs - otrais, 5 ģimenēs - 

trešais bērns.  

Jau otro gadu  jaundzimušo vecāki, ja   vismaz viens no viņiem dzīvesvietu deklarējis 

Lubānas novadā ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms bērna piedzimšanas, saņēma dāvanu naudas 

izteiksmē -70,00 EUR. Dāvanas summa tika pārskaitīta uz bērna vecāka norādīto personīgo 

bankas kontu.  

 Turpinājās sadarbība ar  SIA „West Solutions,  kad   ar pašvaldības līdzmaksājumu 2,- EUR 

par vienu eksemplāru iegādājāmies  ilustratīvu, skaisti noformētu grāmatu „Mūsu bērns”.  Šāds 

līgums par grāmatas iegādi  tiks  noslēgts arī 2016. gadā. Katru gadu grāmatas saturs tiek 

nedaudz papildināts, mainās arī tās vizuālais noformējums. 

Laulības 

Pagājušajā gadā novada administratīvajā teritorijā noslēgtas 15 laulības, no kurām 10 

reģistrētas dzimtsarakstu nodaļā, 5 – Lubānas evaņģēliski  luteriskās draudzes baznīcā. Astoņiem 

pāriem tika reģistrēta pirmā laulība, septiņiem pāriem – vienam vai abiem šīs bija otrās laulības. 

No 10 dzimtsarakstu nodaļā slēgtām laulībām sešiem pāriem laulība noslēgta ar svinīgu 

ceremoniju, četriem  pāriem bez svinīgās ceremonijas. 12 gadījumos pēc laulībām sieva 

pieņēmusi vīra uzvārdu, divos gadījumos laulātie saglabājusi savus pirmslaulības uzvārdus, vienā 

gadījumā sieva savam uzvārdam pievienojusi vīra uzvārdu. 

Saskaņā ar likumā ‘Par civilstāvokļa aktiem’ noteikto, iesniegumu  par vēlēšanos stāties 

laulībā var iesniegt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā. Dzimtsarakstu nodaļa, kas pieņēmusi 

iesniegumu, izsniedz pārim IZZIŅU par saņemto dokumentu pārbaudi, ja viņu lēmums ir laulību 

reģistrēt baznīcā vai citā dzimtsarakstu nodaļā.  

Par maksājumiem laulības reģistrācijas gadījumā.  

Valsts nodevas likme par laulību reģistrāciju  ir 14 EUR, kas noteikta ar Ministru kabineta 

2013.gada 24.septembra noteikumiem Nr.906 (3.1 punkts). Šajos pašos noteikumos (8.punkts) 

noteiktas personu grupas, kuras atbrīvotas no valsts nodevas samaksas: personas ar invaliditātes I 

un II grupu, personas, kuras atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā, personas, kuras atzītas 

par trūcīgām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, bāreņi vai bez vecāku gādības palikušie pēc 

pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam, kā arī daudzbērnu ģimenes locekļi, ja to aprūpē 

ir vismaz trīs bērni. Iekasētā valsts nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības budžetā. 

Laulību reģistrēt dzimtsarakstu nodaļā ir iespējams ar svinīgo ceremoniju, gan bez svinīgās 

ceremonijas. Laulības reģistrācija dzimtsarakstu nodaļā bez svinīgas ceremonijas ir bezmaksas 

pasākums. Svinīgas laulību ceremonijas sagatavošana un vadīšana ir maksas pakalpojums 

(maksas pakalpojumu izcenojumi noteikti ar Lubānas novada pašvaldības domes 

2013.g.31.oktobra lēmumu, protokols Nr.15, 21.§): 

  

laulību  reģistrācija dzimtsarakstu nodaļas vai pilsētas kluba telpās ar svinīgu 

ceremoniju................................................................................. ..............14 euro 

  

laulību reģistrācija ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām bez svinīgas  

ceremonijas.............................................................................................. 14 euro 

  

laulību reģistrācija ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām ar svinīgu  

ceremoniju................................................................................................ 71 euro 

 



Mirušie 

2015.gadā Lubānas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 44 mirušie, no tiem  20 vīrieši un  

24 sievietes. Rēķinot mirušo personu nodzīvotos gadus, vidējais mūža garums sievietēm bijis  

83,9 gadi, vīriešiem – 71,5.gadi. 6 gadījumos no visiem, mirušās personas nebija sasniegušas 60 

gadu vecumu. 

Pārējās darbības 

Aizvadītajā gadā pēc pieprasījuma personām izsniegtas 5 atkārtotas civilstāvokļa reģistrācijas 

apliecības,  no kurām  3 bija dzimšanas apliecības, 2  miršanas apliecības.  

2015.gadā papildināti nodaļas arhīvā esoši 3 laulību reģistri ar ziņām par laulības šķiršanu. 

Papildināti 2 dzimšanas reģistru ieraksti ar ziņām par bērna vecākiem sakarā ar aizgādības tiesību 

atņemšanu. 

Veikta sarakste ar juridiskām un fiziskām personām –  nodaļā reģistrēti 144 saņemtie  

dokumenti – juridisko un fizisko personu iesniegumi par ziņu pieprasīšanu no dzimtsarakstu 

nodaļas arhīva, medicīniskās apliecības par dzimšanu, par miršanu, uz kuru pamata veikti 

civilstāvokļa aktu ieraksti.  Dzimtsarakstu nodaļa regulāri tiek informēta par izmaiņām 

garīdznieku sastāvā, norādot, vai viņiem ir piešķirtas  tiesības laulāt, un kurās draudzēs.   

Adresātiem nosūtīti vai klātbūtnē  izsniegti  88 dokumenti. Tās ir atbildes uz pieprasījumiem, 

kā arī nosūtīti dokumenti, piem. pārskati par veikto darbu, par mirušo personu pasu nodošanu 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.  

Informācijai 

      Civilstāvokļa aktu reģistrācijai Lubānas novada dzimtsarakstu nodaļa darbā izmanto SIA 

ZZDats programmu DZIMTS, pēc informācijas ievadīšanas  veicot datu sinhronizāciju ar 

Civilstāvokļu aktu reģistrācijas informācijas sistēmu (saīsināti CARIS). 

     Pagājušajā gadā  14 gadījumos sniegtas un arī izprasītas  ziņas no citām dzimtsarakstu 

nodaļām, izmantojot  ZZDats piedāvātās iespējas programmā DZIMTS saņemt, kā arī nosūtīt  

ziņojumus jebkurai dzimtsarakstu nodaļai Latvijā par civilstāvokļa aktu reģistriem, kas 

nepieciešami darbam, ja reģistra 1.eksemplārs neatrodas konkrētajā dzimtsarakstu nodaļā, kuā 

pieprasījums iesniegts.  

   Iesniegt pieprasījumu atkārtotas civilstāvokļa reģistrācijas apliecības vai izziņas  

saņemšanai ir iespēja elektroniski, izmantojot interneta mājas lapu www.epakalpojumi.lv., sadaļā 

Civilstāvokļa akti, kā arī izmatojot mājas lapu www.latvija.lv 

Sagatavoto civilstāvokļa reģistrācijas apliecību vai izziņu pēc samaksas veikšanas ir iespēja 

saņemt klātienē  dzimtsarakstu nodaļā vai izsūtot pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi. 

Pagājušajā gadā elektroniski  portālā  www.epakalpojumi.lv  tikai vienā  gadījumā tika pieprasīts 

dokuments no civilstāvokļa akta reģistra. 

                  Maksa par dokumentu saņemšanu no nodaļas arhīva 

Valsts nodeva par atkārtotas civilstāvokļa reģistrācijas apliecības saņemšanu – 7,00 EUR; 

Pašvaldības noteiktais  maksas pakalpojums par izziņu no nodaļas arhīva - 2,13 EUR. 

Ar statistikas datiem un normatīvajiem dokumentiem civilstāvokļa aktu reģistrācijas 

jautājumos var iepazīties arī pašvaldības interneta mājas lapā www.lubana.lv sadaļā 

dzimtsarakstu nodaļa.  

 

Informāciju sagatavoja   Mārīte Kotāne  

http://www.epakalpojumi.lv/
http://www.latvija.lv/
http://www.epakalpojumi.lv/
http://www.lubana.lv/

