
 

                                                              

 

Lubānas novada pašvaldība 

LUBĀNAS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA 

 Pašvaldības nodokļu maksātāja reģ. Nr.:  90000054159, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas  novads, LV-4830  

Tālrunis 64894434, e-pasts dzimts@lubana.lv 

 

PĀRSKATS par dzimtsarakstu nodaļas darbu 2017.gadā  
                                                                                              

N.p.k Darbība Notiku-

mu 

skaits 

2017.g 

Notiku-

mu 

skaits 

2016.g 

Notiku-

mu 

skaits 

2015.g. 

Notiku-

mu 

skaits 

2014.g. 

1.  Reģistrēti dzimušie: 

     t.sk. dzimuši laulībā 

             ar noteiktu paternitāti 

             bez ziņām par bērna tēvu 

16 

7 

7 

2 

   16 

   10 

  5 

   1 

16 

6 

9 

1 

15 

 6 

9 

- 

2.  Reģistrēti mirušie 

   
32    32 44 32 

3.  Reģistrētas laulības  

     t.sk. dzimtsarakstu nodaļā 

     t.sk. baznīcās 

7 

5 

2 

    8 

   4 

   4 

15 

10 

5 

 

13 

9 

4 

4.  Pēc pieprasījuma izsniegtas 

atkārtotas dzimšanas, miršanas vai 

laulības apliecības no nodaļas arhīva 

5     5 

 

5 8 

5.  Pēc pieprasījuma izsniegtas izziņas 

no civilstāvokļa aktu reģistriem 
 10 12 11 10 

6.  Veikti  labojumi civilstāvokļa aktu 

reģistros 
 4 - - 3 

7.  Papildināti laulību reģistri ar ziņām 

par laulības šķiršanu 
 5 4 3 4 

8.  Papildināti dzimšanas reģistri ar 

ziņām par bērna vecākiem  
 1 2 2 3 

9.  Sagatavota uzvārda maiņas lieta 1 - - 1 

10.  Saņemti dokumenti  117 127 144 134 

11.  Nosūtīti dokumenti adresātiem 77 96 88 63 

 

DZIMŠANAS reģistrācija 

2017.gadā Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 16 jaundzimušie – 6 meitenes un 10 zēni. 

Pēdējos trīs gadus šis skailis ir nemainīgs. Septiņi bērni ir dzimuši laulībā, septiņiem 

bērniem par pamatu ziņu ierakstīšanai par tēvu ir abu vecāku kopīgs iesniegums par 

paternitātes atzīšanu, diviem bērniem dzimšanas reģistrā ziņu par tēvu nav.  

No 16 piedzimušajiem 8 ģimenēs piedzimis pirmais bērns, 4 ģimenēs – otrais, 3 ģimenēs 

– trešais, 1 ģimenē- piektais bērns.  
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Mūsu novada Dzimtsarakstu nodaļā pagājušajā gadā reģistrēto bērnu vārdi ir:  Heidija, 

Edvards, Roberts, Mairis, Kristofers, Renāte, Enija, Elgars, Adele, Letīcija, Kevins, 

Mārcis, Jēkabs, Gabriela. No vecāku izvēlētiem bērnu vārdiem tikai vārds Mairis 

2017.gadā ir dots diviem puisēniem, visiem pārējiem bērniem vārdi neatkārtojas. Bez tam 

vienam no puisēniem vecāki devuši divus vārdus- Dinārs Everts. 2016.gadā diviem 

puisēniem tika dots vārds Alekss, 2017.gadā šo vārdu nav izvēlējies neviens no 

vecākiem. 

5 jaundzimušo bērnu – Kates, Kristapa, Patrīcijas Adeles, Evelīnas un Rimanta  vecāki  

dzimšanas apliecības ir saņēmuši citās dzimtsarakstu nodaļās. 

Visvairāk mazuļu reģistrēti oktobrī (3), janvārī, aprīlī un augustā nav reģistēts neviens. 

Lubānas pilsētā deklarēti 12 jaundzimušie, Indrānu pagastā -4. 14 bērni dzimuši latviešu 

ģimenēs, 2- jauktā. Jaunākais tēvs dzimis 1992.gadā, vecākais- 1973.gadā. Jaunākā māte 

dzimusi 1993.gadā, bet vecākā- 1973.gadā. 

2017.gadā  nodaļā reģistrēto 16 bērnu,  kā arī   citās dzimtsarakstu nodaļās reģistrēto 5 

bērnu vecāki pie nosacījuma, ka jaundzimušais  un viens no vecākiem deklarējis 

dzīvesvietu Lubānas novadā – bija tiesīgi saņemt dāvanu 100,00 EUR (pēc nodokļu 

nomaksas), pārskaitot šo summu uz viena no vecākiem norādīto bankas kontu.  

Turpinoties pašvaldības sadarbībai ar SIA „West Solutions”,  tāpāt kā iepriekšējos gados 

bērnu vecāki dāvanā saņēma arī grāmatu „Mūsu bērns”.  

2018.gadā šīm dāvanām pievienosies projekta “Simtgades bērns” dāvanu komplekts- 925 

proves Sudraba vērdiņš ar tikai šim projektam izstrādātu dizainu, ozolkoka kastītē un 

pievienotu personisku vēstuli bērniņam un viņa ģimenei, kuru parakstījis pašvaldības 

domes priekšēdētājs. 

LAULĪBU reģistrācija 

2017.gadā  novada administratīvajā teritorijā noslēgtas 7 laulības, no kurām 5 reģistrētas 

dzimtsarakstu nodaļā, 2 – Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcā. Pieci pāri 

reģistrēja pirmo laulību, vienam pārim (sievai) šīs bija otrās laulības un vienam pārim 

(sievai) trešās laulības. Jaunākajai līgavai bija 21 gads, vecākajai- 46 gadi. Jaunākajam 

līgavainim bija 26 gadi, vecākajam- 48 gadi. No 5 dzimtsarakstu nodaļā noslēgtām 

laulībām 4 pāri izvēlējās laulības reģistrāciju  ar svinīgu ceremoniju, 1 pāris - bez 

svinīgas ceremonijas. Viena no svinīgo laulību reģistrācijas ceremonijām notika ārpus 

dzimtsarakstu nodaļas telpām. Vienā gadījumā laulība tika reģistrēta ar ārzemnieku. 

Visas laulības tika slēgtas gada otrajā pusē- pa divām jūlijā un augustā, pa vienai- 

septembrī un novembrī.   

MIRŠANAS reģistrācija 

2017.gadā dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 32 mirušie- 17 sievietes un 15-vīrieši. Vidējais 

mirušo personu mūža ilgums bijis  80,5 gadi sievietēm, 71,5 gadi vīriešiem. 4 Lubānas 

novada iedzīvotāji miruši nesasniedzot 60 gadu vecumu.  

Ziņas par LAULĪBU ŠĶIRŠANU 

2017.gadā papildināti nodaļas arhīvā esoši 5 laulību reģistru ieraksti ar ziņām par laulības 

šķiršanu, 4 no tām šķirtas pie zvērināta notāra, 1- tiesā. Ilgākā laulība bija noslēgta 

1994.gadā, īsākā- 2012.gadā, divas- 2002.gadā. Viena no šķirtajām laulībām bija noslēgta 

Lubānas evanģēliski luteriskajā draudzē, viena- Lubānas Romas katoļu draudzē. 
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PĀRĒJĀS darbības 

Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma aizvadītajā gadā izsniegtas 5 atkārtotas 

civilstāvokļa reģistrācijas apliecības. 

2017.gadā papildināts 1 dzimšanas reģistrs ar ziņām par bērna  tēvu, t.i. atzīta paternitāte 

bērnam pēc dzimšanas reģistrācijas. 

2017.gadā tika sagatavota viena uzvārda maiņas lieta.  

Gada laikā veikta sarakste ar fiziskām un juridiskām personām dzimtsarakstu darba 

jautājumos – reģistrēti 117 saņemtie dokumenti un adresātiem nosūtīti vai klātbūtnē 

izsniegti 77 dokumenti. 

No 2017.gada 1.jūlija jaundzimušajiem tika piešķirts individuāls personas kods, kas sākas 

ar cipariem “32”. Tā piešķiršana būtiski neatšķiras no iepriekšējās sistēmas, jo jauno 

personas kodu arī veido no 11 ciparu kombinācijas, taču tas vairs nenorāda personas 

dzimšanas datus. Jauno personas kodu saņēma 10 Lubānas novada dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrētie jaundzimušie. 

Dzimtsarakstu nodaļa darbā izmanto SIA „ZZ Dats”  programmu „DZIMTS”. Šajā  

programmā ievadītie dati tiek sinhronizēti ar civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas  

sistēmu (saīsināti CARIS).  

 

Sagatavoja 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas p.i.   Sandra Līcīte  


