Dzimtsarakstu nodaļa apkopotā informācija
par paveikto 2014. gadā
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 167 jaundzimušie

(2013.g. – 172), t.sk.

reģistrēti vecāku laulībā – 74 gadījumos, ar paternitātes atzīšanu – 74 gadījumos, ar
trīspusējo paternitāti

– 4, bez ziņām par bērna tēvu – 15. Vecāki izteikuši vēlmi

deklarēt jaundzimušā dzīvesvietu Rēzeknes novadā 153 ģimenēs.
No 167 reģistrētajiem jaundzimušajiem 89 ir zēni, 78 – meitenes.
Vairāk jaundzimušo reģistrēts augustā, septembrī (18) un aprīlī (17), vismazāk
– jūnijā (9) un novembrī (11).
Vislielākais jaundzimušo skaits ir reģistrēts Maltas pagastā (16), Ozolaines
(14), Čornajas un Silmalas pagastos (13), bet Kantinieku un Lendžu pagastos reģistrēts
tikai 1 bērniņš, Bērzgales un Pušas pagastos – 2, bet Dricānu, Ilzeskalna Rikavas
pagastos pa 3 jaundzimušajiem.
79 novada ģimenes pagājušajā gadā sagaidījušas pirmdzimto, 53 – otro, 22 –
trešo, 7 – ceturto, 1 – piekto, 1 – sesto, 2 – septīto, 1 – devīto bērniņu, bet viena
ģimenīte jau desmito bērniņu.
Populārākie meiteņu vārdi pagājušajā gadā bija – Samanta (5), Aleksandra (4),
Diāna (3), Alise (2), Milana (2).
Populārākie zēnu vārdi 2014. gadā – Artjoms (5), Maksims (4), Nikita (4),
Matīss (3), Glebs (3), Mihails (3), Daniels (2), Markuss (2), Raivis (2).
Vecāki saviem mazuļiem izvēlējušies arī divus vārdus – Nensija Jevgēnija,
Gabriēls Jans, Raiens Dominiks. Bērniņiem doti arī retāk sastopami vārdi – Aliks,
Kora, Airika, Zlata, Damirs, Ariana, Arvis, Alija un citi. Protams, pagājušais gads
neizpalika bez tādiem latviskiem vārdiem kā Līga, Jānis, Anna, Marija, Andrejs,
Mārtiņš, Baiba.
2014. gadā nodaļā reģistrēti 615 miršanas gadījumi – 357 novada iedzīvotāji
un 258 citu pašvaldību iedzīvotāji. (2013. gadā nodaļā reģistrēti 476 miršanas
fakti).
Vislielākais mirušo skaits ir reģistrēts decembrī (69), janvārī (61), oktobrī (65),
vismazākais – augustā (33), novembrī (42), aprīlī (45).Vislielākais mirušo personu
skaits reģistrēts Maltas pagastā (44), Silmalas pagastā (30), Griškānu pagastā (25),
Sakstagala un Nautrēnu pagastos – 18. Vismazākais mirušo personu skaits reģistrēts

Stoļerovā (4), Nagļu, Gaigalavas pagastos (5), Lendžu pagastā (6). No 357 novadā
deklarētajām mirušajām personām 180 bija vīrieši, 177 – sievietes, no citu pašvaldību
deklarētajām mirušajām 258 personām 132 bija vīrieši, 126 – sievietes. Visizplatītākais
nāves cēlonis – sirds un asinsvadu slimības, onkoloģiskās slimības, traumatisms, arī
pašnāvības.
2014. gadā novadā reģistrētas 55 laulības

(2013. g. – 57). 33 laulības

reģistrētas dzimtsarakstu nodaļā, bet 22 – Rēzeknes novada teritorijās esošajās baznīcās.
Visvairāk laulības tika noslēgtas Bikavas Romas katoļu baznīcā – 7, Dricānu, Ciskādu,
Rozentovas Romas katoļu baznīcās laulājās 3 pāri, Feimaņu un Pušas Romas katoļu
baznīcā – 2, bet Bērzgales un Kaunatas Romas katoļu baznīcās – pa vienam pārim.
Rēzeknes novada dzimtsarakstu nodaļā ,,JĀ” vārdu teikuši ne tikai novada iedzīvotāji,
bet arī iedzīvotāji no Līvānu, Balvu, Gulbenes, Ludzas, Dagdas, Bauskas, Mārupes,
Kārsavas, Preiļu, Krustpils, Vecpiebalgas, Varakļānu, Viļānu un Rugāju novadiem,
Rīgas, Rēzeknes, Jēkabpils pilsētu iedzīvotāji, arī Krievijas pilsoņi.
42 līgavas stājušās laulībā pirmo reizi, 11 – otrajā un 2 – trešajā laulībā,
savukārt 41 līgavainis stājies pirmajā, 12 – otrajā laulībā, viens – trešajā laulībā, bet
viens līgavainis,,jā” vārdu teicis jau ceturto reizi.
No 55 noslēgtajām laulībām 41 pārim tā ir bijusi pirmā laulība.
Kad divi cilvēki satiek un iemīl viens otru – agrā jaunībā vai brieduma gados –
mīlestība vienmēr ir skaista. Vecākais šī gada līgavainis lepojās ar skaistu dzīves gadu
skaitli – 78, bet līgava – ar 74 gadiem, savukārt jaunākajam līgavainim bija 22 gadi, bet
līgavai – 20 gadi. Lai mīlestība un uzticība ir ikvienas ģimenes pavadones!
No nodaļas arhīva izsniegtas 128 civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības, 66
izziņas fiziskām un juridiskām personām, sagatavotas un izsniegtas 24 izziņas par
laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi.
Arhīvā esošajos laulības reģistros, pamatojoties uz tiesas spriedumiem un notāru
paziņojumiem, izdarītas atzīmes par laulības šķiršanu, šķirtas 22 laulības, 21 gadījumā
vienam no vecākiem atņemtas bērna aizgādības tiesības, civilstāvokļa aktu reģistros
kopumā gada laikā veikti 78 papildinājumi un labojumi.
2014. gadā noformētas 4 uzvārda maiņas lietas.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja
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