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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 

                                                                  Lubānā 

 

 

Pārskats par veikto darbu dzimtsarakstu nodaļā 2014.gadā 
 

N.p.k. Darbība Notikumu 

skaits 

2014.g 

Notikumu 

skaits 

2013.g 

+ vai - 

1 2 3 4 5 

1.  Reģistrēti dzimušie: 

     t.sk. dzimuši laulībā 

             ar noteiktu paternitāti 

             vientuļās mātes 

15 

 6 

9 

- 

18 

8 

10 

- 

-3 

-2 

-1 

- 

2.  Reģistrēti mirušie 

     

32 37 -5 

3.  Reģistrētas laulības  

     t.sk. dzimtsarakstu nodaļā 

     t.sk. baznīcās 

13 

9 

4 

8 

8 

- 

+5 

+1 

+4 

4.  Pēc pieprasījuma izsniegtas atkārtotas 

dzimšanas, miršanas vai laulības 

apliecības no nodaļas arhīva 

8 15 -7 

5.  Pēc pieprasījuma izsniegtas izziņas no 

civilstāvokļa aktu reģistriem 

10 6 +4 

6.  Veikti  labojumi civilstāvokļa aktu 

reģistros 

3 1 +2 

7.  Papildināti laulību reģistri ar ziņām par 

laulības šķiršanu 

4 3 +1 

8.  Papildināti dzimšanas reģistri ar ziņām 

par bērna vecākiem (pēc pirmreizējās 

bērna reģistrācijas) 

3 1 +2 

 

9.  Sagatavota uzvārda maiņas lieta 1 - +1 

10.  Dzimtsarakstu nodaļā saņemti dokumenti 

t.sk. civilstāvokļa reģistru izraksti, izziņas 

no reģistriem 

134 128 +6 

11.  Nosūtīti dokumenti adresātiem 63 57 +6 
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Dzimtsarakstu nodaļa ir pašvaldības administrācijas struktūrvienība. Dzimtsarakstu nodaļas 

darba metodisko vadību veic Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments. Amatpersonas 

darbā pieņem un atbrīvo, kā arī finansējumu darbam nodrošina pašvaldība. 

Dzimtsarakstu nodaļas galvenie uzdevumi ir veikt dzimšanas, laulību un miršanas 

reģistrāciju, uzskatīt un saglabāt nodaļas darbības laikā (no 1994.g.1.janvāra) veidojušos  

arhīva fondu, no kura pēc fizisko vai juridisko personu pieprasījuma  tiek izsniegti civilstāvokli 

apliecinoši dokumenti. 

Dzimušie 

 

Aizvadītajā 2014.gadā nodaļā  reģistrēti 15 jaundzimušie, kas ir par 3 bērniem mazāk 

nekā 2013.gadā. No dzimušajiem ir 6 meitenītes un 9 zēni. No visiem  jaundzimušajiem 8 

bērni ir dzimuši nereģistrētā laulībā. Viens bērns reģistrēts vientuļai mātei, bet  tā paša 

gada laikā, abiem vecākiem iesniedzot iesniegumu Dzimtsarakstu nodaļā,  dzimšanas 

reģistrs tika papildināts ar ziņām par bērna tēvu.  

Jau vairākus gadus pēc kārtas nereģistrētā laulībā piedzimst ap 60% no visiem 

jaundzimušajiem.  

Vārdu izvēle ir tik liela,  ka jau ilgāku laiku bērniem vecāku dotie vārdi neatkārtojas. 

Pagājušajā gadā nevienam jaundzimušajam vecāki nav devuši divus vārdus.  Mūsu 

novada jaunie iedzīvotāji, kuri šajā gadā sagaida vai sagaidīs  savu viena gadiņa 

dzimšanas dienu,  ir Ralfs, Elīza, Estere, Elīna, Uldis, Adelīna, Kevins, Martins, Katrīna, 

Mārcis, Ģirts, Daniela, Tomass, Kristaps un Reinis. 

2014.gadā jaundzimušo vecāki, reģistrējot bērniņu, kopā ar dzimšanas apliecību 

saņēma dāvanu karti 50,- EUR vērtībā  bērnam nepieciešamo preču iegādei SIA „Lubānas 

aptieka” pie nosacījuma, ka  vismaz viens no vecākiem dzīvesvietu deklarējis Lubānas 

novadā ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms bērna piedzimšanas. Reizē ar dāvanu karti 

vecākiem dāvinājām grāmatu „Mūsu bērns”, ko no sadarbības partneriem -  SIA „West 

Solutions” ar pašvaldības līdzfinansējumu 2,- EUR saņēma dzimtsarakstu nodaļa.  Šāds 

līgums par turpmāku sadarbību ar „West Solutions” ir  noslēgts arī 2015. gadam.  

 

Laulības 

Pagājušajā gadā novada administratīvajā teritorijā noslēgtas 13 laulības, no kurām 9 

reģistrētas dzimtsarakstu nodaļā, 4 – Lubānas ev. lut. draudzes baznīcā. 11 pāriem tika 

reģistrēta pirmā laulība, 2 pāriem – vienam vai abiem tās bija otrās laulības. 4 pāriem 

laulība dzimtsarakstu nodaļā  noslēgta ar svinīgu ceremoniju, 5 pāriem bez svinīgās 

ceremonijas.  

Maksājumi, kas jāveic laulību reģistrācijas gadījumā, ir valsts nodeva -14 EUR, kas 

noteikts ar Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumiem Nr.906 (3.1 punkts). 

Šajos noteikumos (8.punkts) nosauktas personu grupas, kas 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 
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kārtībā, bāreņi vai bez vecāku gādības palikušie pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 

gadu vecumam, kā arī daudzbērnu ģimenes locekļi, ja viņu aprūpē ir vismaz trīs bērni. 

Dzimtsarakstu nodaļā laulību reģistrēt ir iespēja bez svinīgās ceremonijas (bez pakalpojumu 

maksas), ar svinīgo ceremoniju. 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.§). Šie izcenojumi ir sekojoši: 

 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 

2014.gadā Lubānas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 32 mirušie, no tiem  13 

vīrieši un  19 sievietes. Trijos gadījumos no visiem, mirusī persona nebija vēl sasniegusi 

60 gadu vecumu. 

 

Pārējās darbības 

Aizvadītajā gadā personām pēc viņu pieprasījuma izsniegtas 8 atkārtotas civilstāvokļa 

reģistrācijas apliecības,  no kurām  5 bija dzimšanas apliecības un 1 laulības apliecība, 2 

miršanas apliecības.  

Pēc ieinteresētās personas pieprasījuma no nodaļas arhīva izsniegtas 10 izziņas.   

Tika sagatavota un Dzimtsarakstu departamentā iesniegta viena uzvārda maiņas lieta.  

2014.gadā papildināti nodaļas arhīvā esoši 6 laulību reģistri, tajā skaitā 4 - ar ziņām 

par laulības šķiršanu.  

Pēc pirmreizējās bērna dzimšanas reģistrācijas papildināti  3 dzimšanas reģistri sakarā  

paternitātes atzīšanu:  1 gadījumā – ar tiesas spriedumu, 2 gadījumos - iesniedzot abu 

vecāku kopīgu iesniegumu.  

Veikta sarakste ar juridiskām un fiziskām personām –  nodaļā reģistrēti 134 saņemtie  

dokumenti. Tie ir fizisku personu  iesniegumi par ziņu pieprasīšanu no dzimtsarakstu 

nodaļas arhīva, pavadvēstules iestāžu (tiesu, zvērinātu notāru, dzimtsarakstu departamenta, 

dzimtsarakstu nodaļu) iesūtītiem dokumentiem un izziņu pieprasījumi, kā arī  

Dzimtsarakstu departamenta informatīva satura vēstules civilstāvokļa aktu reģistrācijas 

jautājumos. 

 Adresātiem nosūtīti vai klātbūtnē  izsniegti  63 dokumenti. Tās ir atbildes uz 

pieprasījumiem, arī pavadvēstules dokumentu nosūtīšanai (pārskati par veikto darbu, par 

mirušo personu pasu nodošanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.    
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Informācijai 

 

   Ar jaunā Civilstāvokļa aktu likuma spēkā stāšanos no 2013.gada 1.janvāra  visi 

civilstāvokļa akti tiek reģistrēti elektroniski vienotā informācijas sistēmā. Dzimšanas, 

miršanas un arī laulību reģistrāciju var veikt jebkuras pašvaldības  dzimtsarakstu iestādē 

valstī neatkarīgi no  dzīvesvietas. 

   Ar Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra  noteikumu Nr.906 spēkā stāšanos ir 

ievērojami paaugstināta  valsts nodeva par atkārtotas civilstāvokļa reģistrācijas apliecības 

izsniegšanu - 7 euro. (Līdz šo MK noteikumu spēkā stāšanās valsts nodeva par atkārtoti 

saņemtu apliecību bija 1 lats.) 

Ar statistikas datiem un citiem normatīvajiem dokumentiem civilstāvokļa aktu 

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

sadaļā dzimtsarakstu nodaļa. Atkārtotas civilstāvokļa reģistrācijas apliecības ir iespēja 

pieprasīt, izmantojot interneta vietni www.epakalpojumi.lv. 

 

Informāciju apkopoja un publicēšanai sagatavoja   Mārīte Kotāne  

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

