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No tiem, jaundzimušā dzīvesvieta reģistrēta 

Pāvilostā Sakas pagastā 
Vērgales 

pagastā 

Meitene Zēns Meitene Zēns Meitene Zēns 

2 1 4 4 - 5 

 

Vienam jaundzimušam ir doti divi vārdi, vienādi vārdi ir doti divām meitenēm- Karīna. 

Laulībā ir dzimuši 6 bērni, bet 10 gadījumos bērni ir dzimuši vecākiem kuri nesastāv laulībā. 

Par pirmo bērnu mātei kļuva 5 bērni, par otro- 3 bērni, par trešo-5 bērni, par ceturto- 2 bērni, 

bet kā piektais bērns mātei piedzima 1 jaundzimušais. 14 bērni dzimuši ģimenēs, kurās 

vecāki ir latvieši, 2 bērni dzimuši jauktā ģimenē. Jaunākais tēvs dzimis 1990.gadā, vecākais - 

1963.gadā. Jaunākā māte dzimusi 1992.gadā, vecākā -1973.gadā. Visi bērni ir piedzimuši 

pilngadīgām personām.  

Laulības 

Sastādīti 17 laulību reģistri. Dzimtsarakstu nodaļā vai citā piemērotā vietā ir reģistrētas 10 

laulības, savukārt Ziemupes ev.-luter. baznīcā 4 laulības, Pāvilostas ev.-luter. baznīcā- 1 

laulība, bet Sakas-lejas ev.-luter. baznīcā- 2 laulības. 

Kurā laulībā pēc kārtas stājas Vīrs Sieva 

Pirmā 11 11 

Otrā 6 4 

Trešā - 2 

15 gadījumos ģimenes izvēlējušās uzvārdu pēc vīra uzvārda, 1 gadījumā laulātie saglabājuši 

savus pirmslaulības uzvārdus, 1 gadījumā sieva izvēlējusies pievienot savam uzvārdam vīra 

uzvārdu. Visas personas, kas reģistrējušas laulību, ir Latvijas pilsoņi. 2 gadījumos abi 

laulātie ir Pāvilostas novada iedzīvotāji, 2 gadījumos viens no laulātiem ir mūsu novada 

iedzīvotājs, bet 13 gadījumos laulāto dzīvesvieta deklarēta citā novadā.  

Miršana 

Miršanas reģistri 

19 

No tiem, mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta reģistrēta 

Pāvilostā Sakas pagastā Vērgales pagastā 

Sievietes Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes Vīrieši 

1 2 5 3 6 2 

 

Vecumā no 55 līdz 60 gadiem ir mirusi 1 persona, vecumā no 61 līdz 70 gadiem- 3 personas, 

no 71 līdz 80 gadiem- 7 personas, no 81 līdz 90 gadiem- 7 personas, bet vecumā no 91 līdz 

95 gadiem mūžībā ir aizgājusi 1 persona. 

 

Aija Ozoliņa, 

Pāvilostas novada dzimstarakstu nodaļas vadītāja 


