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Kas ir demogrāfija?



• Termins “demogrāfija” ir radies no diviem grieķu vārdiem “demos” –
tauta un “graphō” – aprakstīšana (rakstīšana)

• Tātad demogrāfija ir zinātne par iedzīvotājiem

• Demogrāfiskā situācija – noteikts cilvēku populācijas attīstības
stāvoklis, kuru raksturo speciālu rādītāju komplekss
• Galvenie demogrāfiskie rādītāji ietver datus par iedzīvotāju skaitu pēc 

dažādām demogrāfiskajām pazīmēm un galvenajiem demogrāfiskajiem 
rādītājiem – noslēgto un šķirto laulību skaitu, dzimušo un mirušo skaitu u.c.

Avoti: Zvidriņš P. Demogrāfija., 2003; Nacionālā enciklopēdija.



Kāda tad ir Latvijas demogrāfiskā situācija?



Dzīvi dzimušo bērnu īpatsvars pēc dzimšanas
secības 2010., 2017., 2018.gadā (procentos)

Avoti: CSP; Certus, Latvijas demogrāfiskais portrets šodien… un rīt. 
Politikas pārskats 3/2017, EUROSTAT.



https://likumi.lv/doc.php?id=38048
Grozījumi veikti 2018. gada 26. aprīlī. Sākot ar 2019. gadu, mirušā laulātais ir tiesīgs 
saņemt 50 % no mirušā laulātā pensijas gadu pēc laulātā nāves

https://likumi.lv/doc.php?id=38048




-40000

-30000

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

40000

50000

2007 2010 2015 2017 2018

Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācija 

Iebrauca Latvijā Izbrauca no Latvijas Migrācijas saldo



Avoti: CSP; Certus, Latvijas demogrāfiskais portrets šodien… un rīt. 
Politikas pārskats 3/2017.

Iedzīvotāju skaita izmaiņas un prognozes
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Kas ir demogrāfiskā politika?

Valsts varas institūciju un sabiedrisko organizāciju mērķtiecīga rīcība
iedzīvotāju kustības procesu regulēšanai, īstenojot sociālus,
ekonomiskus, juridiskus u.c. pasākumus

Demogrāfiskā politika ir valsts sociāli ekonomiskās politikas sastāvdaļa

Šaurā nozīmē demogrāfiskā politika skar tikai dzimstības un mirstības
līmeņa ietekmēšanu un ar to saistīto reproduktīvo uzvedību, ģimenes
politiku, tautas veselības politiku u.tml. Plašākā nozīmē demogrāfiskā
politika bez iedzīvotāju dabiskās kustības ietekmes regulējuma ietver
arī valsts iekšējās un starptautiskās migrācijas, iedzīvotāju izvietojuma
un sastāva izmaiņu ietekmēšanas jautājumus.



Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-
2020.gadam (NAP2020) ir galvenais vidēja
termiņa valsts attīstības plānošanas
dokuments Latvijā

• Tas ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
līdz 2030.gadam (Latvija2030) rīcības plāns 
un valsts attīstības un lielāko investīciju ceļa 
karte septiņu gadu garumā.

• Latvija 2030 un NAP2020 ir sabiedrības, 
ekspertu un valsts kopējais redzējums un 
attīstības vīzija, kur virzāmies un kā plānojam 
sasniegt noteiktos mērķus. NAP2020 sasaiste 
ar valsts budžeta finansējumu un tā 
uzraudzības mehānisms nodrošina valdības 
darba pēctecību un kalpo kā vadlīnijas 
politiķiem un Ministru kabinetam, 
ikdienā pieņemot lēmumus, kas skar visus 
Latvijas iedzīvotājus un ietekmē mūsu 
valsts nākotni.

https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/20121220_NAP2020 apstiprinats Saeima_1.pdf
https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/Latvija_2030_7.pdf




Paldies par līdzdalību!


