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Lietotie saīsinājumi

ANO – Apvienoto Nāciju Organizācija
ASV – Amerikas Savienotās Valstis
ĀM – Ārlietu ministrija
BLKA – Brazīlijas Latviešu kultūras apvienība
CSP – Centrālā statistikas pārvalde
DAKLA – Dienvidamerikas un Karību Latviešu apvienība
DALA – Dienvidamerikas Latviešu apvienība
Džini – Ienākumu nevienlīdzību raksturojošs koeficients (angl. Gini Index)
EK – Eiropas Komisija
ELA – Eiropas Latviešu apvienība
ELFLA – Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
ELGF – Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds
ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds
ES – Eiropas Savienība
ESF – Eiropas Sociālais fonds
Eurostat – Eiropas Savienības Statistikas birojs
EU-SILC – Eiropas Savienības statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem
(angl. The European Union Statistics on Income and Living Conditions)
EZF – Eiropas Zivsaimniecības fonds
GMI – garantētais minimālais ienākums
ĢIS – Ģeogrāfiskās informācijas sistēma
IIN – iedzīvotāju ienākuma nodoklis
IKP – iekšzemes kopprodukts
IRO – Starptautiskā bēgļu organizācija (angl. International Refugee Organization)
ISCED – Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija (angl. International
Standard Classification of Education)
IZM – Izglītības un zinātnes ministrija
KF – Kohēzijas fonds
KP – kohēzijas politika
Latvija 2020 – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2020. gadam
LLU – Latvijas Lauksaimniecības universitāte
LM – Labklājības ministrija
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LR – Latvijas Republika
LU – Latvijas Universitāte
LZA – Latvijas Zinātņu akadēmija
MBA – Mājsaimniecību budžeta apsekojums
MK – Ministru kabinets
NAP2020 – Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020. gadam
NVO – nevalstiska organizācija
NVS – Neatkarīgo Valstu Sadraudzība
OECD – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (angl. Organisation
for Economic Co-operation and Development)
PII – pirmsskolas izglītības iestāde
PKC – Pārresoru koordinācijas centrs
PISA – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautis
kā skolēnu novērtēšanas programma (angl. Programme for International
Student Assessmen)
PMLP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
PVO – Pasaules Veselības organizācija
RAIM – Reģionālās attīstības indikatoru modulis
REA – Rīgas Ekonomikas augstskola
RSU – Rīgas Stradiņa universitāte
SKDS – tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs
TAI – tautas attīstības indekss
UNDP – ANO attīstības programma (angl. United Nations Development Programme)
UNECE – ANO Eiropas Ekonomikas komisija
VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VPP – valsts pētījumu programma
VRAA – Valsts reģionālās attīstības aģentūra
VSAA – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
VSK – Valsts statistikas komiteja
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Priekšvārds
Autoru kolektīva monogrāfija “Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības at
jaunošanas izaicinājumi” ir sagatavota, balstoties uz paveikto valsts pētījumu
programmā (VPP) “Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldī
ba un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pie
ejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)”, kas bija vienā
no 2014.–2017. gadam apstiprināto sešu prioritāro zinātnes fundamentālo un
lietišķo pētījumu virzieniem – “Valsts un sabiedrības ilgtspējīga attīstība (sa
biedrība, pārvaldība, resursi, tautsaimniecība, demogrāfija, vide)”. Monogrāfi
jā dots ieskats VPP projekta “Sabiedrības atjaunošana, samazinot depopulācijas
riskus, veicinot tautas ataudzi un saiknes ar diasporu, sekmīgai Latvijas taut
saimniecības transformācijai” (turpmāk – Projekts) rezultātos, kuri iegūti, sa
darbojoties ar divu citu VPP sabiedrības attīstības projektu bloka pētniekiem
visu desmit VPP projektu norises ietvaros 2014.–2018. gadā.
Projekta vadītājs un viens no diviem šīs monogrāfijas zinātniskajiem re
daktoriem ir LZA akadēmiķis un Latvijas Universitātes (LU) profesors demogrā
fijas nozarē Dr. habil. oec. Juris Krūmiņš. Projektu realizēja divas pētnieku gru
pas, kuras bija piesaistītas divām LU fakultātēm:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātei (pētnieku 1. grupas vadītājs
Juris Krūmiņš) – Dr. oec. Atis Bērziņš (LU), Dr. med. Ģirts Briģis (RSU), Ivars
Indāns (eksperts, Brisele), Dr. oec. Ināra Kantāne (LU), Dr. oec. Silvija Kristapso
ne (LU), Dr. habil. oec. Juris Krūmiņš (LU), Dr. hist. Ilmārs Mežs (Starptautiskā
migrācijas organizācija), PhD Aivita Putniņa (LU), Dr. habil. oec. Pēteris Zvid
riņš (LU), doktoranti (visi LU): Dr. demogr. Līga Āboliņa, Dr. demogr. Aleksandrs
Dahs, Anna Kluša, Kristīne Lece, Dr. phil. Ilze Mileiko, Denīze Ponomarjova.
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātei (pētnieku 2. grupas vadītāja
LZA korespondētājlocekle un profesore Dr. geogr. Zaiga Krišjāne) – Dr. geogr.
Elīna Apsīte-Beriņa (LU), Dr. geogr. Māris Bērziņš (LU), Dr. sc. soc. Dina Bite
(LLU), Dr. geogr. Ģirts Burgmanis (LU), Dr. habil. oec., Dr. geogr. Pārsla Eglīte,
Dr. geogr. Aija Lulle (LU), Dr. Gvido Seki (Guido Sechi) (LU), Dr. demogr. Zane
Vārpiņa (Rīgas Ekonomikas augstskola), kā arī doktoranti Jānis Krūmiņš, Baiba
Švāne, Līga Feldmane. Tādējādi Projekta realizācijā bija iesaistīti trīs LU fakul
tāšu, trīs augstskolu un trīs citu institūciju pārstāvji. Ieguldījumu projekta re
alizācijā sniedza arī virkne maģistrantu.
Projekta abu pētnieku grupu devums VPP EKOSOC-LV realizācijā ir re
dzams autoru kolektīva monogrāfijā “Simtam pāri. Viedā Latvija. Valsts pētījumu
7
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programma EKOSOC-LV” (LZA, 2018). Šīs monogrāfijas 3. pielikumā (378.–
385. lpp.) ir uzskaitītas Projektā iesaistīto pētnieku visas zinātniskās publikāci
jas, aizstāvētie maģistra darbi un zinātņu doktora disertācijas.
Projektā īstenoto pētījumu rezultāti, kas aptver laika posmu kopš Latvijas
neatkarības atjaunošanas 1990. gadā, ir sniegti sešās monogrāfijas daļās. Ievadā
ir dots īss ieskats Latvijas demogrāfijas pētījumos, raksturots periods no otrās
uz trešo demogrāfisko pāreju, tautas ataudzes pārmaiņas demogrāfiskās pārejas
teorijas kontekstā, uzsvērta depopulācijas un demogrāfiskās attīstības kvalitatī
vo aspektu nozīmes palielināšanās mūsdienās, norādīts pētījuma mērķis, uzde
vumi, pētījuma objekts, priekšmets, metodoloģija un posmi, pamatota pētījuma
perioda izvēle.
Pirmajā daļā “Demogrāfijas joma: situācijas raksturojums un izaicināju
mi” Pārsla Eglīte analizē iedzīvotāju skaita izmaiņas, tās ietekmējošos faktorus,
parāda tautas ataudzes sašaurināšanās un starptautiskās migrācijas ietekmes
pieaugumu. Dina Bite sniedz teorētisku un lietišķu ieskatu sabiedrības atjauno
šanas risinājumos un saista tos ar demogrāfisko attīstību otrās demogrāfiskās
pārejas apstākļos. Saskaņā ar autores viedokli ir jāstiprina iedzīvotāju rīcībspē
ja un atbildība. Tikai tad var gaidīt pozitīvas demogrāfisko rādītāju izmaiņas. Ir
nepieciešamas racionālas diskusijas, reāla resursu apzināšana un novērtēšana,
kā arī telpisko, ekonomisko, demogrāfisko un sabiedrības atjaunošanas aspek
tu līdzsvarota izmantošana. Vienkāršai paaudžu maiņai nepietiekamas iedzīvo
tāju ataudzes un pieaugošas pārrobežu mobilitātes apstākļos svarīga nozīme ir
tiesiskajam regulējumam. Ieskatu demogrāfijas jomas regulējumā Latvijas un
Eiropas Savienības (ES) likumdošanā un politikas dokumentos sniedz Silvija
Kristapsone un Ivars Indāns. Iedzīvotāju uzskaiti un sociāldemogrāfisko apse
kojumu pieredzi izvērtējušas Silvija Kristapsone un Ināra Kantāne. Aleksandrs
Dahs paplašina metodoloģisko ietvaru vairāku telpiskās izpētes rīku lietošanā
reģionālās demogrāfiskās situācijas analīzē. Viņš piedāvā telpiski svērtus re
gresijas modeļus un izmanto kontentanalīzes metodi tiesību aktos un plānoša
nas dokumentos, lai parādītu sociālekonomisko faktoru un reģionālās politikas
lomu Latvijas demogrāfiskajā attīstībā.
Otrajā daļā “Iedzīvotāju sastāva izmaiņas kopš 1990. gada” Līga Āboliņa,
Atis Bērziņš, Ināra Kantāne, Silvija Kristapsone, Zane Vārpiņa un Pēteris Zvid
riņš demonstrē sociāldemogrāfisko izmaiņu pieaugošo nozīmi laikā kopš ne
atkarības atjaunošanas. Šī analīze aptver iedzīvotāju sastāva novecošanu, iz
maiņas etniskajā, ģimeņu, izglītības līmeņa un ekonomiskajā struktūrā. Tiek
raksturota sabiedrības noslāņošanās un parādīta cilvēkkapitāla pieauguma no
teicošā loma tautas attīstībā.
Trešajā monogrāfijas daļā “Tautas ataudzes norišu pārmaiņas” Aivita Putni
ņa sniedz ieskatu partnerattiecību un ģimeņu veidošanā un to stabilitātē, bet Līga
Āboliņa secina, ka ģimenes atbalsta politikā noteiktā rīcības pamatvirziena īste
nošana – laulības institūta un uz laulību balstītas ģimenes stiprināšana – nenorit
8
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pietiekami aktīvi. Darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespēju nodrošināšana
kļūst par svarīgu faktoru, kas veicina dzimstību. Dzimstības līmeņa izmaiņas,
faktorus un diferenciāciju analizējis Atis Bērziņš. Mācību valodas izvēli skolās
etniski jauktās ģimenēs, izmantojot anonimizētu individuālo datu sasaisti, pētī
jušas doktorantes Kristīne Lece, Denīze Ponomarjova un Anna Kluša. Secināts –
jo lielāks ir latviešu īpatsvars kādā pilsētā, jo lielāka daļa etniski jaukto ģimeņu
bērnu mācās skolā vai pirmsskolas izglītības iestādē ar latviešu mācību valodu.
Juris Krūmiņš analizējis vīriešu un sieviešu paredzamā un veselīgā mūža ilguma
izmaiņas. Kaut gan ir pārvarētas padomju perioda iedzīvotāju mūža ilguma stag
nācijas iezīmes un divu krīžu ietekme uz iedzīvotāju veselību un mirstību, tomēr
veselīgā mūža ilgums un īpatsvars kopējā dzīves ilgumā Latvijā ir pārlieku zems
salīdzinājumā ar lielāko daļu ES valstu. Veselīgās dzīves pieaugumam, t. sk. pen
sijas vecumā, ir jākļūst par nozīmīgu sociālās politikas uzdevumu, nodrošinot
sabiedrības aktīvas novecošanas procesu.
Ceturtajā monogrāfijas daļā “Iedzīvotāju ģeogrāfiskā mobilitāte un to ietek
mējošie faktori” vispusīgi analizēti iedzīvotāju migrācijas jautājumi. Tie aptver
gan starptautiskās migrācijas problēmas (Zaiga Krišjāne, Elīna Apsīte-Beriņa,
Ģirts Burgmanis, Sigita Šulca), gan iedzīvotāju izvietojuma un iekšzemes migrā
cijas reģionālās atšķirības (Māris Bērziņš, Jānis Krūmiņš, Toms Skadiņš), gan Rī
gas svārstmigrācijas areāla attīstības jautājumus (Jānis Krūmiņš, Toms Skadiņš,
Margarita Kairjaka, Gvido Seki).
Ar emigrācijas un remigrācijas jautājumiem sasaucas monogrāfijas piektā
nodaļa “Diasporas saiknes ar sabiedrības norisēm Latvijā”. Tajā novērtēta dia
sporas loma nesenās migrācijas procesos (Aija Lulle), analizētas skaitliski ma
zās diasporas kopienas (Arta Krūmiņa) un diasporas jaunieši, kuri arī ir sabied
rības atjaunotnes potenciāls (Elīna Apsīte-Beriņa).
Monogrāfiju noslēdz nodaļa “Demogrāfisko izmaiņu risinājumi sabied
rības atjaunošanai”. Līga Āboliņa, Ilmārs Mežs, Ilze Mileiko aplūko demogrā
fiskās politikas izaicinājumus un nesenos pasākumus dzimstības veicināšanai,
veicot to salīdzinošu analīzi un uzsverot to nozīmi sabiedrības atjaunotnē un
valsts ilgtspējīgā attīstībā. Izglītības un darba tirgus problēmas apskata Zane
Vārpiņa un Ināra Kantāne. Izmantojot Projektā veiktās reprezentatīvās Latvijas
iedzīvotāju aptaujas (n = 2049) un demogrāfijas un statistikas ekspertu aptau
jas materiālus, Juris Krūmiņš un Atis Bērziņš nobeigumā vērtē Latvijas un tās
reģionu demogrāfisko attīstību un prognozē, kāds būs iedzīvotāju skaits un ve
cumsastāvs līdz 2040. gadam.
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Pateicības
Pētnieku grupa pateicas par sadarbību pārējiem VPP EKOSOC-LV projek
tu dalībniekiem. Pateicamies par konstruktīvu vērtējumu un ieteikumiem VPP
Uzraudzības padomes locekļiem Tīu Pāsai (Tiiu Paas) (Igaunija), Jurim Drei
feldam (Kanāda) un Jonam Jasaitim (Jonas Jasaitis) (Lietuva). Īpašu ieguldī
jumu pētījuma starprezultātu izvērtēšanā sniedza diskusijas konferencēs, pēt
nieku prezentācijas un diskusijas Saeimas Demogrāfijas lietu apakškomisijā,
Demogrāfisko lietu padomē un Eiropas vadošo demogrāfisko pētījumu centru
tīkla Population Europe organizētajā forumā, kurā piedalījās speciālisti un po
litikas veidotāji. Sevišķa pateicība Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā bi
jušajai vadītājai Innai Šteinbukai un Starptautiskās Migrācijas organizācijas bi
roja vadītājam demogrāfijas ekspertam Ilmāram Mežam par atbalstu pētījuma
realizācijas gaitā. Pateicamies par informatīvu un metodisku atbalstu Latvijas
Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) darbiniekiem un speciālistiem Marandai
Behmanei, Baibai Zukulai, Pēterim Veģim, Sigitai Šulcai, Anitai Švarckopfai,
Uldim Aināram, Dāvim Kļaviņam u. c., arī daudzajiem izlases pētījumu veicē
jiem un pārējiem diviem šīs monogrāfijas redakcijas kolēģijas locekļiem – Pēte
rim Zvidriņam un Aijai Lullei.
Dr. habil. oec. Juris Krūmiņš,
Dr. geogr. Zaiga Krišjāne,
zinātniskie redaktori
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Demogrāfijas pētījumi
Demogrāfijas problēmu izpēte Latvijā jau pirmās brīvvalsts laikā bija saistī
ta ar dzimstības un tautas ataudzes jautājumiem. Padomju okupācijas periodā de
mogrāfijas pētījumi aktivizējās tikai 60. gadu vidū pēc ilgstošas iedzīvotāju gal
veno statistikas datu noklusēšanas un turpinājās ierobežotas pētījumu rezultātu
publicēšanas apstākļos līdz pat tautas atmodas sākumam. Kopš 1988. gada Latvi
jas CSP publikācijas par iedzīvotāju skaitu, sastāvu un kustību M. Gorbačova aiz
sāktās atklātības gaisotnē kļuva publiski pieejamas. Tas radīja impulsu demogrā
fijas pētījumu attīstībai, ko pēc neatkarības atjaunošanas sekmēja informācijas
izmantošana no Iedzīvotāju reģistra, citiem reģistriem un datubāzēm, no izlases
pētījumiem un tautas skaitīšanām. Sociālekonomiskās pārmaiņas Latvijā un dau
dzās citās jaunajās pārejas perioda valstīs kopš 90. gadu sākuma izraisīja izmai
ņas demogrāfiskajā uzvedībā, tautas ataudzes un migrācijas procesos. Aktuāli
kļuva jautājumi par iedzīvotāju skaita samazināšanās jeb depopulācijas cēloņiem
un sekām, to izraisītajām izmaiņām iedzīvotāju sastāvā, demogrāfiskās politikas
aktivizēšanas un sabiedrības atjaunošanas nepieciešamību. Demogrāfiskie pētī
jumi 20. un 21. gs. mijā galvenokārt tika veikti Latvijas Universitātē, Latvijas ZA
Ekonomikas institūtā un CSP Zinātniski pētnieciskajā institūtā.
Vispusīgu tautas ataudzes, demogrāfiskās attīstības un sabiedrības atjauno
šanas izpēti var veikt, tikai apvienojot dažādu zinātnes jomu speciālistus. Saska
ņā ar šādu pieeju 2014. gadā VPP EKOSOC-LV ietvaros tika iekļauts projekts “Sa
biedrības atjaunošana, samazinot depopulācijas riskus, veicinot tautas ataudzi
un saiknes ar diasporu, sekmīgai Latvijas tautsaimniecības transformācijai”. Šī
Projekta pētnieku un ekspertu sastāvā ir demogrāfi, sociologi, ģeogrāfi, antro
pologi, ekonomisti, sabiedrības veselības un vadības zinību speciālisti (skatīt in
formāciju par autoriem, projekta pētniekiem un ekspertiem grāmatas beigās).
Starp tiem ir gan pieredzējuši pētnieki, gan doktoranti, gan jaunie zinātnieki.
Katrs no viņiem atbilstoši savas pārstāvētās zinātnes jomas metodoloģijai un pē
tāmo jautājumu problemātikai ir sniedzis savu skatījumu uz Latvijas demogrāfis
kās attīstības, tautas ataudzes un sabiedrības atjaunošanas problēmām.
Centrālo vietu tautas ataudzes pētījumos ieņem demogrāfija – zinātne par
iedzīvotāju atražošanu jeb ataudzi (paaudžu maiņu), kas analizē iedzīvotāju
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skaitu, izvietojumu un sastāvu, reproduktīvo uzvedību, ģimenes plānošanu,
migrāciju, izstrādā iedzīvotāju attīstības prognozes un demogrāfisko politiku.
Paaudžu maiņa var sekmēt gan iedzīvotāju skaita pieaugumu, gan depopulā
ciju. Atsevišķos gadījumos var iestāties līdzsvars jeb iedzīvotāju nulles pieau
gums, kad dzimušo un mirušo skaits ir vienāds. Demogrāfisko situāciju ietekmē
arī migrācija jeb iedzīvotāju mehāniskā kustība (mobilitāte).

Tautas ataudze demogrāfiskās pārejas teorijas kontekstā
Lai izprastu tautas ataudzes likumsakarības un demogrāfiskās attīstības
virzību, ir svarīgi apzināt teorētiskās demogrāfijas nostādnes. Demogrāfisko
procesu izmaiņu teorētisko pamatojumu sniedz demogrāfiskās pārejas teori
ja, kas pirmoreiz zinātniskajā literatūrā angļu valodā publicēta 20. gadu bei
gās. Saskaņā ar šo teoriju iedzīvotāji ekonomiskās attīstības gaitā iziet secīgus
demogrāfisko izmaiņu posmus. Sākotnējais dzimstības un mirstības līmenis ir
augsts, to starpība veido nelielu iedzīvotāju dabisko pieaugumu, un rezultātā
iedzīvotāju skaits palielinās lēni. Pirmajam demogrāfiskās pārejas posmam rak
sturīgs straujš mirstības līmeņa samazinājums, kas notiek, pirms sāk samazinā
ties dzimstība, tādējādi izraisot strauju iedzīvotāju dabisko pieaugumu. Otra
jā posmā, turpinoties mirstības līmeņa samazinājumam, strauji samazinās arī
dzimstība, kas abu demogrāfisko procesu mijiedarbībā turpina jau iepriekš iz
raisīto lielo dabisko pieaugumu. Trešajā – noslēdzošajā – demogrāfiskās pārejas
posmā iedzīvotāju dabiskais pieaugums ir sasniedzis aptuveni to pašu lielumu,
kāds bija, sākoties demogrāfiskai pārejai. Tomēr sasniegtais dabiskais pieau
gums novērojams, ja dzimstības un mirstības līmenis ir daudz zemāks. Pasau
les iedzīvotāju ataudzi nodrošina tikai dzimstības līmeņa pārsvars pār mirstī
bas līmeni, atšķirībā no reģionu un valstu demogrāfiskās attīstības, ko būtiski
var ietekmēt arī iedzīvotāju migrācija. Tādējādi demogrāfisko pāreju labi ilus
trē demogrāfiskie procesi pasaulē kopumā, kaut gan šīs pārejas analīzi apgrū
tina ticamas iedzīvotāju statistikas trūkums atsevišķos reģionos. Dažādās val
stīs demogrāfiskā pāreja sākās ar līdz pat simts un vairāk gadu aizkavēšanos.
To noteica valstu atšķirīgie industrializācijas un urbanizācijas tempi un ar tiem
saistītās izmaiņas demogrāfiskajā uzvedībā. Demogrāfiskās pārejas sākumpos
mā – 19. gadsimtā – pasaules iedzīvotāju skaits gandrīz divkāršojās, bet nā
kamajā – 20. gadsimtā – tas trīskāršojās, un to sāka dēvēt par demogrāfisko
sprādzienu. Šī sprādziena rezultātā sevišķi strauji palielinājās iedzīvotāju skaits
jaunattīstības valstīs.

No otrās uz trešo demogrāfisko pāreju
Rietumeiropā demogrāfiskā pāreja aizsākās 18. gs. beigās. Latvijas un Igau
nijas teritorijā tās sākums datējams ar 19. gs. vidu, bet mirstības samazinājumu
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tajās gandrīz vienlaikus pavadīja dzimstības samazinājums. Dzimstības līmenis
Latvijas teritorijā jau pirms Pirmā pasaules kara bija samazinājies zem vienkār
ša paaudžu maiņas līmeņa. Uz dzimstības samazināšanos Latvijā un citviet Eiro
pā, kā arī tās ietekmi uz demogrāfisko attīstību nākotnē jau vērsa uzmanību
virkne autoru laikā līdz Otrajam pasaules karam – M. Skujenieks, K. Balodis,
B. Šrems, E. Bulmerinks, V. Salnītis, R. Freijvalds, O. Piņķis. Pēckara periodā
pētījumus par Latvijas iedzīvotāju attīstības problēmām demogrāfiskās pārejas
teorijas kontekstā veikuši B. Mežgailis, P. Zvidriņš, P. Eglīte un N. Baranovskis.
Pētot dzimstības samazināšanos zem vienkāršas paaudžu maiņas līmeņa,
demogrāfs van de Kaa 80. gadu beigās zinātniskajā apritē ieviesa otrās demogrā
fiskās pārejas jēdzienu, kuru joprojām plaši lieto demogrāfiskās attīstības norišu
skaidrojumos. Otrajai demogrāfiskajai pārejai ir raksturīga ilgstoša nepietieka
ma paaudžu skaitliskā maiņa un dabiskā pieauguma samazinājums, kas panākts
iedzīvotāju sastāva novecošanas procesa rezultātā un sāk uzrādīt negatīvas vēr
tības (mirušo skaits pārsniedz dzimušo skaitu). Demogrāfs D. Kolemans, analizē
jot etniskās un sociālās transformācijas, kas izveidojušās galvenokārt imigrācijas
rezultātā daudzās Eiropas valstīs un ASV, ieteica jaunās demogrāfiskās attīstības
teorētisko pamatojumu dēvēt par trešo demogrāfisko pāreju, kuras laikā notei
cošu lomu demogrāfiskajā attīstībā iegūst starptautiskā migrācija no jaunattīstī
bas un ekonomiski attīstītajām valstīm.
Demogrāfiskās pārejas teorija saistībā ar iedzīvotāju mobilitātes, kopdzī
ves formu, tautas veselības u. c. sociāldemogrāfisko pētījumu teorētiskajām at
ziņām veido metodoloģisko pamatu demogrāfiskās attīstības problēmu un iz
aicinājumu izvērtējumam. Iedzīvotāju dabiskās kustības un migrācijas procesu
mijiedarbības rezultātā vērojamās pārmaiņas ir ļoti daudzveidīgas. Demogrāfis
kās pārejas un mobilitātes pārejas teorijas palīdz kompleksi tās novērtēt visu
procesu un faktoru savstarpējā ietekmē. Demogrāfiskajai attīstībai Latvijā ir
raksturīgas otrās demogrāfiskās pārejas pazīmes ar tendenci pāraugt trešajā de
mogrāfiskajā pārejā.

Depopulācija un demogrāfiskās attīstības kvalitatīvo aspektu
palielināšanās
Sociālekonomiskās pārmaiņas Latvijā kopš neatkarības atjaunošanas no
teica jaunu periodu demogrāfiskajā attīstībā, kurš līdzinājās Igaunijas, Lietuvas
un virknes Austrumeiropas un Centrāleiropas valstu demogrāfiskajai attīstībai.
Šim periodam raksturīga turpmāka dzimstības samazināšanās, mūža ilguma
palielināšanās (izņemot sākumposmu pārejā uz tirgus ekonomiku), iedzīvotāju
mobilitātes pieaugums un ievērojams emigrācijas pārsvars pār imigrāciju eko
nomikas lejupslīdes gados. Šai laikā demogrāfiskajā attīstībā pieaug tādu fak
toru nozīme, kuri akcentē iedzīvotāju kvalitatīvā sastāva (izglītība, sociālā ie
kļaušana, materiālās nevienlīdzības mazināšana u. c.) izmaiņu nozīmi.
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Latvijas demogrāfiskā situācija bieži tiek attēlota tumšās krāsās. Tas gan
vairāk attiecas uz kvantitatīviem rādītājiem (depopulācija, nepietiekama tautas
ataudze, liels emigrantu skaits, pārlieku liels maznodrošinātu iedzīvotāju skaits
u. c.), nevis uz kvalitatīviem rādītājiem (izglītības līmeņa palielināšanās, aktīvā
un veselīgā dzīves ilguma pieaugums u. c.). Padomju Savienības un tās satelītval
stu sabrukums un turpmākā sociālekonomiskā un politiskā transformācija izrai
sīja Austrumeiropas un Centrāleiropas valstu iedzīvotāju ilgstošu bezpreceden
ta skaita samazinājumu. Ļoti lielā mērā tas skāra arī Latviju, kuras iedzīvotāju
skaits laika posmā no 1990. līdz 2018. gadam ir samazinājies par 734 tūkst. jeb
27,5%. Īpaši straujš iedzīvotāju skaita samazinājums emigrācijas rezultātā
bija ekonomiskās krīzes laikā. Depopulācijas dažādu aspektu izpētei līdz šim
ir pievērsušies gan Latvijas, gan citu valstu pētnieki, gan starptautiskās orga
nizācijas. Savu ieguldījumu šai jomā sniedz arī šis Projektā veiktais pētījums.

Pētījuma mērķis un uzdevumi
Monogrāfijas mērķis ir veikt starpdisciplināru, uz citu valstu pozitīvo pie
redzi balstītu un Latvijas reģionālajiem apstākļiem piemērotu, detalizētu iedzī
votāju ataudzes, sabiedrības atjaunotnes un diasporas iesaistes pētījumu, lai
skaidrotu sabiedrības attīstības likumsakarības un rastu risinājumu darbaspē
ka piedāvājumam ilgtermiņā. Galvenie pētījuma uzdevumi ir: 1) izvērtēt de
mogrāfiskās situācijas attīstības tendences un depopulācijas riskus; 2) izpētīt
ar sabiedrības atjaunošanos saistītos ģeogrāfiskās mobilitātes procesus un tos
ietekmējošos faktorus; 3) izzināt Latvijas diasporas attīstības procesus, sagata
vot priekšlikumus pasākumiem, kas sekmē diasporas saikni ar sabiedrības no
risēm Latvijā un diasporas iesaisti Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības at
jaunošanās veicināšanā; 4) izpētīt veselīgas dzīves, izglītības un nodarbinātības
faktorus, kas ietekmē iedzīvotāju sastāva novecošanu un sabiedrības iespēja
mās atjaunošanās procesus, lai nodrošinātu tautsaimniecības attīstību, vese
lības aprūpi un pensiju sistēmas ilgtspēju; 5) izvērtēt demogrāfisko prognožu
sekas un demogrāfiskās politikas pasākumu efektivitāti saistībā ar tautsaimnie
cības un sabiedrības ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanu.

Pētījuma objekts un priekšmets
Pētījuma objekts ir Latvijas sabiedrības atjaunošanas demogrāfiskie aspek
ti. Pētījuma priekšmets ir sabiedrības kā kvantitatīvi un kvalitatīvi noteikta ie
dzīvotāju kopuma depopulācijas risku mazināšana, tautas ataudzes veicināša
na un diasporas saiknes ar sabiedrības norisēm Latvijā veicināšana. Atzīmējot
Latvijas Republikas proklamēšanas simtgadi, valsts iedzīvotāju skaits līdzinājās
1,9 milj. Vai tas ir daudz vai maz? Saskaņā ar Pasaules Bankas datiem Latvi
ja pēc iedzīvotāju skaita ieņem 147. vietu starp 214 pasaules valstīm, nedaudz
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atpaliekot no Slovēnijas un Maķedonijas. Eiropā mazāks iedzīvotāju skaits nekā
Latvijā ir Igaunijā, Islandē, Kiprā, Kosovā, Luksemburgā un Melnkalnē. Aptuve
ni 12% Latvijā dzinušo iedzīvotāju dzīvo ārzemēs. Latvijas apdzīvotībai rakstu
rīga liela iedzīvotāju koncentrācija tās centrālajā daļā un galvaspilsētā, sabied
rība ir multietniska, tai raksturīgs augsts demogrāfiskās novecošanas līmenis
un visai augsta materiālās nevienlīdzības pakāpe. Latvijai kā iedzīvotāju skai
ta ziņā mazai valstij ir iespēja parādīt, ka, neraugoties uz abu pasaules karu un
okupācijas izraisītām sekām, var nodrošināt attīstību arī tad, ja ir sašaurināta
paaudžu maiņa, neskatoties uz depopulācijas tendencēm.

Pētījuma perioda izvēle
Pētījumā analizētais periods aptver vienas paaudzes garumu, t. i., periodu
no Latvijas neatkarības atjaunošanas 1990. gadā līdz 2017. gadam. Demogrā
fijā un populāciju bioloģijā ar paaudzes garumu saprot laiku starp divām secī
gām paaudzēm, un to mērī ar vidējo mātes vecumu, laižot pasaulē pirmdzim
to bērniņu. Pašlaik Eiropas valstīs tas ir 26–31 gads. Latvijā 2016. gadā tas bija
27 gadi. Tādējādi var teikt, ka kopš neatkarības atjaunošanas Latvijā ir aizva
dīts vienas paaudzes laika intervāls. Šī jaunā paaudze kopā ar iepriekš dzimu
šajām paaudzēm turpina tautas ataudzi, veido un attīsta savu valsti.
Sabiedrības progress ir iespējams apstākļos, kad katra nākamā paaudze
rada materiālās un intelektuālās vērtības vairāk un kvalitatīvāk nekā iepriekšējās
paaudzes. To uz laiku var pārtraukt dažādas dabas un sociālas kataklizmas – epi
dēmijas, neražas gadi un bads, kari u. tml. Industriālā revolūcija un tehnoloģiju
attīstība ir radījusi priekšnosacījumus un joprojām ietekmē iedzīvotāju labklājī
bas pieaugumu, maina iedzīvotāju vērtību orientāciju un demogrāfisko uzvedību,
izraisa izmaiņas sabiedrības sastāvā un tautas ataudzē. Ņemot vērā, ka demogrā
fiskiem procesiem piemīt liela inerce un laika ritējumā dažādās valstīs tie secīgi
iziet noteiktus attīstības posmus, vispārinājumu izdarīšanai ir nepieciešams pē
tījums par visai ilgu laika posmu, kas aptver vairāku paaudžu dzīves garumu.
No otras puses, specifiskie pārejas posma apstākļi kopš neatkarības atjaunošanas
liek pētniekiem koncentrēties uz šī posma izpēti, izvērtēt sasniegto un ieskatīties
nākotnē. Pēdējai pieejai priekšroka ir dota šajā pētījumā, kaut gan pilnībā izvai
rīties no salīdzinājumiem ar tālāku pagātni atsevišķos gadījumos nav iespējams.
Kā tas pētījuma autoriem ir izdevies? To lai vērtē šīs monogrāfijas lasītāji.

Pētījuma metodoloģija un posmi
Analizējamā laika posmā sabiedrībā ir notikušas daudzas sociālekonomis
kas un demogrāfiskas pārmaiņas. Ilgstoša iedzīvotāju skaita samazināšanās un
ar to saistītās iedzīvotāju sastāva izmaiņas raisa virkni pavisam jaunu jautā
jumu. Vai pašlaik dominējošā demogrāfiskās pārejas teorija sniedz atbildes uz
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jautājumu par depopulācijas attīstību tuvākā un tālākā nākotnē? Vai ar demo
grāfijas jomas regulējumu tiesību aktos un politikas dokumentos var panākt
demogrāfiskās situācijas uzlabojumu? Kas ir sabiedrības atjaunošana un tās
galvenie virzītājspēki? Cik lielā mērā kopdzīves formu maiņa un sabiedrības
noslāņošanās ietekmē demogrāfisko situāciju? Kurp ved mūža ilguma pieau
gums un iedzīvotāju novecošanas process? Vai iedzīvotāju mobilitāte neizbēga
mi palielināsies? Kā sekmēt remigrāciju un saiknes ar diasporu? Cik optimis
tisks vai pesimistisks ir skatījums uz Latvijas un tās reģionu attīstību nākotnē?
Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem ir svarīgi rast atbildes. Projekta me
todoloģija un posmi doti 1. pielikumā. Īpaša uzmanība metodoloģisko jautāju
mu sagatavošanā un realizācijā veltīta sabiedrības atjaunošanas demogrāfisko
aspektu (depopulācijas, tautas ataudzes un migrācijas) saistībai ar demogrāfis
kās pārejas un mobilitātes teoriju konceptuālām nostādnēm.
Projekta realizācijas gaitā 2015. gadā ANO Ģenerālajā asamblejā pieņē
ma rezolūciju “Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma
2030. gadam” jeb “Dienaskārtība 2030”. Tā nosaka 17 ilgtspējīgas attīstības
mērķus, kuru apakšmērķi iedalīti trīs dimensijās (ekonomika, sociālie aspekti
un vide) un sasniedzami, lai pasaulē mazinātos nabadzība un pasaules attīstī
ba būtu ilgtspējīga. Latvijā ir uzsākta ilgtspējīgas attīstības apakšmērķu kartē
šana, lai saskaņotu NAP2020, Latvija 2030 un nozaru politikas dokumentu re
zultatīvos rādītājus un to vērtības ar visiem 169 apakšmērķiem, kurus izvirza
ANO. Atsevišķu ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanas iespējas ir izvērtētas
Projekta gaitā.
Pētījumā pētnieki un eksperti izstrādāja metodoloģiju, detalizēti izanali
zēja iedzīvotāju statistikas datus, demogrāfiskās un reģionālās politikas doku
mentus, iepriekš un Projektā veiktu sociāldemogrāfisku pētījumu rezultātus.
2016. gada sākumā pētījuma vajadzībām tika aptaujāti 2049 Latvijas pastāvīgie
iedzīvotāji. Monogrāfijā izmantoti tās rezultāti. Visā valsts teritorijā 216 izlases
aptaujas vietās (katrā ne vairāk kā 10 respondentu) ar tiešās intervijas meto
di tika aptaujāti 18–74 gadus veci iedzīvotāji. Tika lietota stratificētās nejaušās
izlases metode atbilstoši reģionālajam iedzīvotāju sadalījumam pēc dzimuma,
vecuma un tautības. Papildus tika izmantota gadījuma izpētes (case study) me
tode, veiktas intervijas un cita veida pētniecība (novērojumi, fokusa grupas
diskusijas u. c.). Šī kolektīvā monogrāfija apkopo Projekta galvenos rezultā
tus. Projekts aptvēra ļoti plašu jautājumu loku. Šā izdevuma ierobežotā apjoma
dēļ visus jautājumus vienlīdz detalizēti nav iespējams apskatīt. Plašākā apjomā
un lielākā detalizācijas pakāpē tie ir atspoguļoti trīs doktora disertācijās, kuru
autori ir Līga Āboliņa (2016), Aleksandrs Dahs (2017) un Ilze Mileiko (2018),
un vairāk nekā 70 zinātniskās publikācijās, kas sagatavotas pētījuma laikā, un
zinātnisko konferenču rakstos Latvijā un ārzemēs. Par Projekta gaitu un rezul
tātiem sniegtas desmitiem interviju masu informācijas līdzekļos.
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Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas izaicinājumi
http://doi.org/10.22364/talsai.02

1. Iedzīvotāju skaita izmaiņas un
to ietekmējošie faktori
Pārsla Eglīte

Latvijas iedzīvotāju skaita izmaiņas kopš 1990. gada
Latvijai atjaunojot valstisko neatkarību, tās iedzīvotāju skaits 1990. gadā
bija sasniedzis visā līdzšinējā vēstures laikā lielāko skaitu – gandrīz 2,7 milj.
(1.1. tabula). Līdz tam lielākais iedzīvotāju skaits tagadējās Latvijas teritorijā
bija 1914. gada sākumā – 2,6 milj., ko sekmēja 19. gs. otrajā pusē notikusī in
dustrializācija. Pirmais pasaules karš ar lielākās rūpniecības daļas evakuāciju
uz Iekškrievijas apgabaliem, kā arī demogrāfiskie zaudējumi karadarbībā un
došanās bēgļu gaitās noveda pie strauja iedzīvotāju skaita sarukuma līdz pat
1,6 milj. 1920. gadā.
Latvijas valstiskās neatkarības pirmajā posmā iedzīvotāju skaits pieauga
gandrīz tikai dabiskās ataudzes rezultātā un 1935. gadā tautas skaitīšanā sa
sniedza tālaika robežās vien 1,95 milj. Tagadējās robežās – kopš 1946. gadā
seši Abrenes jeb Jaunlatgales pagasti ar 44 tūkst. cilvēku, no kuriem 9/10 bija
krievi, tika iekļauti Krievijas teritorijā – Latvijas iedzīvotāju skaits pirms kara

1.1. tabula. Latvijas iedzīvotāju skaits un skaita izmaiņu faktori kopš 1990. gada
Gads

Iedzīvotāju
skaits, tūkst.

Ataudzes
iznākums, tūkst.

1990

2668,1

3,1

Starptautiskās
migrācijas saldo,
tūkst.

Skaita izmaiņu faktori uz
1000 iedzīvotājiem
ataudze

–13,1

1,2

migrācija

–4,9

1995

2500,6

–17,3

–13,7

–6,9

–5,5

2000

2381,7

–11,9

–16,4

–5,0

–6,9

2005

2249,7

–10,9

–10,9

–4,8

–4,9

2010

2120,5

–10,2

–35,6

–4,8

–16,8

2015

1986,1

–6,5

–10,6

–3,3

–5,4

2018

1934,4

Avots: Demogrāfija, 2017. Rīga: CSP, 16.–17. lpp.
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1940. gadā būtu sasniedzis vien nedaudz virs 1,95 milj. Tas bija tikpat, cik ie
dzīvotāju tika uzskaitīti 1917. gada sākumā.
Otrais pasaules karš un padomju okupācijas varas veiktās iedzīvotāju de
portācijas izraisīja jaunus cilvēku skaita zudumus – kopā aptuveni 350 tūkst.
Precīzas uzskaites bēgļu, gūstekņu un karavīru atgriešanās laikā gan nebija, un
tautas skaitīšanas netika rīkotas līdz pat 1959. gadam, kad bija atgriezušies iz
dzīvojušie un daļa apžēloto, kurus bija sodījusi un izsūtījusi padomju vara. Šai
tautas skaitīšanā Latvijā jau bija gandrīz 2,08 milj. cilvēku, jo vietējos strauji
papildināja ieceļotāji no austrumpuses, galvenokārt Krievijas.
Turpmākajos 30 gados Padomju Savienības sastāvā Latvijas iedzīvotāju
skaits pieauga gan dabiskās kustības dēļ, gan imigrācijas dēļ – ieceļojot citu
padomju republiku iedzīvotājiem. Tā kā ieceļotāju sastāvā (kā vienmēr un vi
sur migrantu vidū) bija lielāks 20–30 gadus vecu iedzīvotāju īpatsvars, to pa
pildinājums sekmēja arī dzimušo skaita augšanu Latvijā un līdz ar to dabis
ko pieaugumu jeb pozitīvu ataudzes iznākumu. Pateicoties tam, visā laikposmā
kopš kara un padomju terora beigām līdz pat neatkarības atgūšanai iedzīvotā
ju skaits Latvijā palielinājās abu noteicošo cilvēku kustības veidu rezultātā. Lie
lāko pieauguma daļu gan veidoja ieceļotāji, pat neskaitot bērnus, kas viņiem
dzima jaunajā mītnes zemē. Kopumā iedzīvotāju skaits pieauga par apmēram
720 tūkst., salīdzinot ar pirmskara posma beigām.
Aplūkojamās norises krasi mainījās 1991. gadā – pēc Latvijas valstiskās
neatkarības atgūšanas. Kā ataudzes, tā starpvalstu migrācijas gaitā valsts iedzī
votāju skaits visā līdzšinējā valsts atjaunotās patstāvības laikposmā mazinājās
(1.2. tabula).
Iedzīvotāju skaita samazinājumā atkal noteicošā izrādījās migrācija. Seviš
ķi intensīvi tā notika 90. gadu sākumā, kad Latviju atstāja daļa padomju laikā
ieceļojušo. Viņu rīcības iemeslus gan tolaik nebija iespējams apzināt – tā varēja
būt gan nevēlēšanās vai bailes palikt nu jau svešajā valstī, gan darba zaudējums
padomju pārvaldes iestādēs vai rūpnīcās, kas darbojās vien padomju iekšzemes

1.2. tabula. Latvijas iedzīvotāju skaita izmaiņas kopš 1991. gada un to ietekmējošie faktori
Laikposms

Kopējās izmaiņas,
tūkst.

Faktiskais skaits, tūkst.
ataudze

migrācija

Kustības veidu īpatsvars, %
ataudze

migrācija

1991–1995

–188,6

–51,2

–137,4

27,2

72,8

1996–2000

–116,2

–70,4

–45,8

60,6

39,4

2001–2005

–125,5

–59,3

–66,2

47,2

52,8

2006–2010

–153,2

–44,0

109,2

28,7

71,3

2011–2015

–105,7

–40,2

–65,5

38,0

62,0

Kopā

–689,2

–265,1

–424,1

38,5

61,5

Avots: Demogrāfija, 2016. Rīga: CSP, 16. lpp.
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tirgum un ar citu PSRS republiku piegādātajām izejvielām. Sava loma iedzīvo
tāju skaita samazinājumā varēja būt to uzskaites kārtības maiņai – vairs ne pēc
t. s. pieraksta dzīvojamā platībā, kas mēdza būt fiktīva, lai būtu tiesības pra
sīt lielāku mājokli. Tā vietā skaitīja komunālo maksas pakalpojumu saņēmēju
skaitu, kas ģimenēm bija mazāk izdevīgs. Aizbrauca arī daļa virsnieku ģimeņu,
padomju karaspēka daļām atstājot Latviju. Pašu karavīru skaits iedzīvotāju un
migrantu daudzumā gan netika pilnībā ieskaitīts un uzrādīts.
Padomju laika migrantu izceļošanu 90. gadu otrajā pusē papildināja arī
pieaugošā pamatiedzīvotāju mobilitāte rietumu virzienā. Viņi izmantoja to,
ka bija kritis dzelzs priekškars, kas bija pastāvējis visus 45 okupācijas gadus.
Atkal varēja braukt pie radiem, kas kopš pasaules kara beigām dzīvoja brīva
jā pasaulē, varēja iestāties kādās izslavētās augstskolās, strādāt atjaunojamās
valsts diplomātiskās iestādēs u. c. Līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā
2004. gadā pavērās arī labāk atalgota darba iespējas citās ES valstīs. Šī izdevī
ba īpaši aktīvi tika izmantota ekonomiskās krīzes laikā, kas aizsākās 21. gs. pir
mās desmitgades beigās: tad izceļojošo skaits pieauga vairākkārt. Pēc krīzes tas
atkal saruka, bet nebeidzās.
Tāpat kā ieceļošanu jau 90. gadu pirmajā pusē politisko pārmaiņu gaitā
nomainīja izceļošana, arī dabiskā pieauguma vietā iestājās mirušo skaita pār
svars pār dzimušo skaitu jeb radās negatīvs ataudzes iznākums (sīkāk skat.
3. nodaļu). To izraisīja krasā ekonomiskās iekārtas maiņa, bezdarbs un to pa
vadošā nabadzība, kuri līdz tam nebija pazīstami tālaika auglīgā vecuma cilvē
kiem. Saprotams, ka trūkums un nedrošība par ienākumu avotiem un līmeni
turpmākajos gados noveda pie bērnu skaita ierobežošanas ģimenēs. Neierastā
bezdarba situācija un grūtības piemēroties jaunajiem apstākļiem 90. gadu vidū
noveda arī pie mirstības pieauguma, īpaši pie pašnāvībām tādu vīriešu vidū,
kas ir spēka gados.
Turpmākajos gados, kad jau bija izveidoti jaunajai situācijai atbilstoši
valsts dienesti un pabalstu sistēma, dabiskās kustības norises pakāpeniski nor
malizējās. Pateicoties tam, gadsimtu mijā dzimstības līmenis sāka pieaugt, to
mēr nesasniedza paaudžu maiņai nepieciešamo lielumu. Papildus tam dabiskam
pieaugumam nepieciešamo dzimušo skaita palielinājumu kavēja arī izceļošanas
pārsvars pār iebraukušo un atgriezušos skaitu. Kā jau minēts, migrē galveno
kārt jauni – tātad auglīgā vecuma cilvēki. Viņu bērni dzimst jaunajās mītnes ze
mēs, bet atstātajā dzimtenē pieaug veco cilvēku īpatsvars.
Notikušās iedzīvotāju kustības maiņas noveda pie pārmaiņām to sastā
vā ne tikai pēc vecuma, bet arī pēc citiem raksturojumiem. To salīdzinājums
rāda ne vien jau piedzīvotās Latvijas iedzīvotāju kopuma veidošanās īpatnības,
bet arī vēl risināmo sabiedrības saliedēšanas problēmu mērogu.
Lielas iedzīvotāju skaita izmaiņas intensīvās migrācijas dēļ notika gan
Otrā pasaules kara beigās, gan padomju varas laikā. Kā zināms, daudzi latvie
ši dzimuši kolonijās Krievijā, Baškīrijā un Baltkrievijā (šīs kolonijas izveidotas
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jau 19. gadsimtā), bet pēc Otrā pasaules kara – izsūtījumā Sibīrijā, Kazahijā
un trimdā Vācijā. Savukārt padomju gados Latvijā dzima iebraukušo krievu,
baltkrievu un ukraiņu bērni. Iedzīvotāju sastāva salīdzinājums pēc tautības un
dzimšanas vietas (1.3. tabula) liecina, ka iebraucēju bērnu ir ievērojami vairāk
nekā ārpus Latvijas dzimušo latviešu, jo Latvijā dzimušo īpatsvars vēl 25 gadus
pēc neatkarības atgūšanas – 86,8% – krietni pārsniedz etnisko latviešu īpat
svaru iedzīvotāju sastāvā – 61,8% 2016. gadā. Pamazām gan šī starpība ir ma
zinājusies.
21. gs. sākumā visstraujāk sarucis Polijā dzimušo skaits. To varētu izskaid
rot ar 30. gados iebraukušo poļu laukstrādnieku mūža beigšanos. Strauji saru
cis arī Krievijā, Lietuvā, Baltkrievijā un Ukrainā dzimušo skaits, jo tos vairs
nepapildina jauni iebraucēji no šīm valstīm. Mazāk mainījies nelielais Vācijā,
Igaunijā un Vidusāzijā dzimušo skaits, viņu vidū iespējami arī latvieši.
Taču jārēķinās, ka daļai Latvijā dzimušo cittautiešu varētu būt iekšējas
grūtības integrēties latviešu vidū, apgūt valsts valodu un pieņemt tās pilsonību.
Par to liecina vēl arvien pastāvošais lielais nepilsoņu īpatsvars – 2016. gada sā
kumā gandrīz 12% (1.3. tabula).
Latvijas Republikas pilsonības piešķiršana pēc atteikšanās no PSRS pilso
nības vai tiesību zaudējuma uz to sākās tikai 1992. gadā – pēc Padomju Savie
nības sabrukuma 1991. gada otrajā pusē. Pirmie to varēja saņemt tie, kas bija
zaudējuši Latvijas pilsonību jau pirmajā Latvijas neatkarības posmā, vai viņu

1.3. tabula. Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju sadalījums pēc dzimšanas valsts
Skaits gada sākumā, tūkst.

Īpatsvars %

2000

2011

2016

Izmaiņas %
2016 : 2000

2000

2011

2016

2377,4

2074,6

1969,0

82,8

100,0

100,0

100,0

Latvijā

1937,9

1771,8

1710,1

88,2

81,5

85,4

86,8

Krievijā

229,0

159,9

131,8

57,6

9,6

7,7

6,7

76,2

55,1

47,2

61,9

3,2

2,6

2,4

Ukrainā

51,4

38,4

34,0

66,1

2,2

1,9

1,7

Lietuvā

27,5

19,7

16,1

58,5

1,2

0,9

0,8

Kazahstānā

8,2

6,7

5,9

71,9

0,3

0,3

0,3

Valsts

Latvijas iedzīvotāji
t. sk. dzimuši:

Baltkrievijā

Igaunijā

3,8

3,2

3,0

78,9

0,2

0,2

0,1

Uzbekistānā

2,7

2,2

2,1

77,8

0,1

0,1

0,1

Vācijā

2,6

2,4

2,1

80,8

0,1

0,1

0,1

Polijā
Citviet

1,6

1,0

0,8

50,0

0,1

0,1

0,04

36,5

14,2

20,4

55,9

1,5

0,7

1,0

Avoti: Latvijas 2000. gada tautas skaitīšanas rezultāti. Rīga: CSP, 2002, 137.–138. lpp.; Demogrāfija, 2016. Rīga:
CSP, 29. lpp.
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bērni neatkarīgi no tautības un dzimšanas valsts. Pārējiem, lai iegūtu Latvijas
pilsonību, bija un ir iespēja nokārtot valodas un valsts zinību eksāmenus – par
Satversmi, himnu, karogu utt. Pārējie varēja saņemt nepilsoņu pases, viņu tie
sībās, atšķirībā no pilsoņiem, trūkst galvenokārt balsstiesību vēlēšanās. Domā
jams, ka šīs atšķirības pilsoņu un nepilsoņu tiesībās sekmēja nepilsoņu aktivi
tāti pilsonības ieguvē. No 2000. gada, kad šis process sāka ritēt pilnā sparā,
līdz 2016. gada sākumam viņu skaits ir būtiski samazinājies. Otrā puse devu
si priekšroku Krievijas, Ukrainas un Lietuvas pilsonības iegūšanai, kas atvieglo
ceļojumus uz šīm valstīm, vai arī – īpaši vecākie cilvēki – nekāro pēc tiesībām
piedalīties vēlēšanās vai ceļot.
Visu šo dažādo iespēju īstenošanas gaitā Latvijas pilsoņu īpatsvars iedzī
votāju vidū pieaudzis līdz 85,3%, nepilsoņu īpatsvars sarucis līdz 11,8%, bet
Krievijas pilsoņu īpatsvars palielinājies no 0,8% 2000. gadā līdz 2,1% 2016. ga
dā (1.4. tabula). Necenšoties minēt kādus morālus apsvērumus šādai izvēlei, tīri
praktiski tas atvieglo robežu šķērsošanu, apmeklējot radus un tuvinieku kapus,
kā arī dažu preču lētāku iegādi.
Kopumā sasniegtais Latvijas pilsoņu īpatsvars iedzīvotāju sastāvā ar ten
denci vēl palielināties ļauj secināt, ka īpatnējā nepilsoņu kategorija, kas izvei
dojusies padomju laika intensīvās migrācijas dēļ, pēc pāris gadu desmitiem
beigs pastāvēt. Tad varētu atzīt, ka padomju okupācijas ietekme uz Latvijas ie
dzīvotāju skaita un sastāva veidošanos ir beigusies.
Laikposmā kopš PSRS sabrukuma Latvijas iedzīvotāju skaita samazinā
jums – gandrīz 700 tūkst. – ir tikai nedaudz mazāks par pieaugumu padomju
1.4. tabula. Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju pilsonība kopš 1998. gada
Statuss

Visi iedzīvotāji

Skaits, tūkst.

Īpatsvars, %

1998*

2000

2011

2016

1998*

2000

2011

2016

2420,8

2377,4

2074,6

1968,9

100,0

100,0

100,0

100,0

1760,4

1770,2

1731,8

1681,0

72,7

74,5

83,5

85,3

t. sk.:
Latvijas pilsoņi
nepilsoņi

78,4

504,0

296,6

232,1

3,2

21,2

14,3

11,8

582,0

103,2

46,0

56,6

24,1

4,3

2,2

2,9

Krievijas

121,1

19,2

33,8

42,3

5,0

0,8

1,6

2,1

Lietuvas

1,4

1,5

3,0

3,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,7

1,5

2,5

3,6

0,0

0,1

0,1

0,2

458,8

81,0

6,7

7,6

19,0

3,3

0,4

0,4

citu valstu pilsoņi
no tiem:

Ukrainas
cita, iesk. PSRS

* Pirmais gads, kopš statistikā parādās jēdziens “nepilsoņi”.
Avoti: Latvijas 2000. gada tautas skaitīšanas rezultāti. Rīga: CSP, 2002, 139. lpp.; Demogrāfija, 2002. Rīga: CSP,
38. lpp.; Demogrāfija, 2016. Rīga: CSP, 30. lpp.
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okupācijas gados. Taču vismaz 150 tūkst., kas izceļojuši jau 21. gadsimtā, nav
pamata uzskatīt par valstij zaudētiem. Tie veido mūsu valstspiederīgo diasporu,
ko no Latvijas nešķir kāds jauns priekškars. Tādēļ ir pamats cerēt, ka, uzlabo
joties ekonomiskajiem apstākļiem dzimtenē, vismaz daļa aizbraukušo atgriezī
sies. Turklāt tādos apstākļos mitētos arī vēl notiekošā izceļošana un Latvijas ie
dzīvotāju skaits stabilizētos.
Literatūra un avoti
CSP. Demogrāfija. Statistisko datu krājumi par atsaucēs norādītajiem gadiem.
Latvijas 2000. gada tautas skaitīšanas rezultāti. Rīga: CSP.
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2. Sabiedrības atjaunošanas risinājumi
Dina Bite

Sabiedrības atjaunošanas aktualitāte
Zinātniskās un teritorijas attīstības un plānošanas diskusijās jēdziens “sa
biedrības atjaunošana” (angl. renewal of society) tieši šādā formulējumā netiek
lietots bieži. Taču nepieciešamība pievērst uzmanību sabiedrības ilgtspējai un to
apdraudošiem faktoriem pastāvējusi vienmēr, parasti strauju ekonomisku, po
litisku un sociālu pārmaiņu kontekstā. Latvijā sabiedrības atjaunošanas izprat
ne saistīta ar demogrāfiskām izmaiņām, kas apdraud sabiedrības ilgtspēju. Ne
gatīvs iedzīvotāju dabiskais pieaugums un migrācijas tendences valstī pēdējās
desmitgadēs izraisa bažas par Latvijas sabiedrības skaitlisku un saturisku turpi
nājumu. Latvijā joprojām ir spēkā 1995. gada MK rīkojums par demogrāfiskās
situācijas uzlabošanu, kura mērķis ir “nodrošināt latviešu nācijas skaitlisko at
jaunošanos, kā arī Latvijas iedzīvotāju kvalitatīvā sastāva (iedzīvotāju veselība,
izglītība, kultūra un tikumība) un dzīves apstākļu uzlabošanos valstī” (MK rīko
jums, 1995). Līdzās demogrāfijas speciālistu prognozēm par tautas ataudzi ne
reti sastopami izteicieni par “latviešu izmiršanu”, kas liek meklēt risinājumus
demogrāfiskās situācijas uzlabošanai, piemēram, ar bērnu piedzimšanas pabal
stu paaugstināšanu stimulēt dzimstību, ar remigrācijas plāna ieviešanu veicināt
ārvalstīs dzīvojošu Latvijas iedzīvotāju atgriešanos u. tml. Arī VPP EKOSOC-LV
ietvaros tiek meklēti risinājumi sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai. Šīs nodaļas
uzdevums ir, izmantojot dažādu zinātņu nozaru atziņas, piedāvāt risinājumus
sabiedrības atjaunošanas konceptam un tā piemērošanai Latvijas apstākļiem.

Jēdziena “sabiedrības atjaunošana” interpretācijas
Akadēmiskos literatūras avotos jēdziens “atjaunošana” (angl. renewal)
visbiežāk nozīmē kāda statusa turpināšanu vai atgriešanos iepriekšējā statu
sā un kvalitātē, perioda pagarināšanu, kad kaut kas bijis efektīvs vai derīgs.
Atjaunošana ir process, kurā kaut kas no jauna tiek padarīts par spēcīgu un
funkcionējošu (Definition, 2017). Ir avoti, kur termins “atjaunošana” tiek lie
tots sadzīviskā diskursā, attiecinot to uz atkārtotu iestāšanos kādā domubied
ru grupā, dažādu formālu statusu atjaunošanu. Ja jēdziena izpratni attiecina
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uz sabiedrību, tad orientēties tā lietojumā kļūst sarežģītāk. Burtiska jēdziena
izpratne nozīmē vēlmi atgriezt sabiedrību iepriekšējā statusā un kvalitātē, kas
būtībā nav iespējams. Tā vairāk ir emocionāla vēlme, zināma nostalģija pēc pa
gātnes, kas savukārt cieši ir saistīta ar kolektīvās identitātes meklējumiem. Kā
raksta amerikāņu sociologs Freds Deiviss (Fred Davis), nostalģija pēc pagātnes
ir dziļa sociāla emocija, sociālās atmiņas forma, kam raksturīgi izcelt patīka
mo pieredzi un neņemt vērā nepatīkamo pieredzi pagātnē. Nostalģija, lai arī at
tiecas uz pagātni, vienmēr rodas saistībā ar tagadnes bailēm vai nemieru, kam
risinājumi tiek atrasti pārveidotos pagātnes modeļos (Davis, 1979, 12). Polito
logs Ivars Ījabs uzsver tieši šādu pārveidotu un idealizētu pagātnes modeļu ek
sistenci mūsu sabiedrībā (Ījabs, 2013). Lietojot terminu “sabiedrības atjaunoša
na”, vienmēr ir vērts pārbaudīt, vai aiz tā neslēpjas emocionāla vēlme padarīt
vieglāku šodienas situāciju vai, iespējams, tā ir politiska retorika. Konstruktīva
pieeja diskusijai par sabiedrības atjaunošanu nozīmē izzināt, cik lielā mērā ie
priekšējās situācijas atjaunošana ir lietderīga, kādiem mērķiem tā kalpos un kā
to panākt. Britu sociologs Valters G. Rancimens (Walter Garry Runciman) uz
skata, ka sabiedrības atjaunošana nozīmē nevis kopēt pagātni, bet, ņemot vērā
pagātnes pieredzi, veidot, pārradīt (angl. recreate) sabiedrību tādu, lai tā varētu
tikt galā ar izaicinājumiem un pielāgoties straujajām izmaiņām pasaulē (What,
2012). Šādi pagātnes pieredze netiek ne pārspīlēti uzsvērta, ne atmesta, bet no
der kā racionāls izejas punkts diskusijai par sabiedrības tālāku virzību.
Sabiedrības atjaunošanas nepieciešamība izpaužas dažādās situācijās, un
to nosaka atšķirīgi faktori. Latvijas gadījumā tā ir depopulācija, bet citur tā
ir teritorijas pārapdzīvotība. Vispārinot var teikt, ka sabiedrības atjaunošana
kļūst aktuāla, kad notiek jebkuras nozīmīgas pārmaiņas sabiedrībā – krīzes, po
litisku stratēģiju izgāšanās u. c. Dažkārt sabiedrības atjaunošanas arguments ir
pārmaiņu trūkums, kam raksturīga zināma stagnācija. Atjaunošanas pamatā
ir divas lietas – rīcība un zināšanas, kas abas ir svarīgas gan sistēmas izdzīvo
šanai, gan attīstībai (Esktedt et al., 2003). Vācu filozofs Rūdolfs Šteiners (Rudolf Steiner) raksta, ka sabiedrības atjaunošana nav nekas ārkārtējs vai kaut kas
tāds, no kā jāvairās. Viņaprāt, sabiedrībā notiek nemitīgas izmaiņas, kur atjau
nošana pieder pie dabiskas lietu kārtības: ““sociālais jautājums” nav kaut kas,
kas pēkšņi uzrodas cilvēces evolūcijā un ko var atrisināt daži indivīdi vai val
dība, un kas paliks atrisināts. Tā ir modernās civilizācijas integrāla daļa un kā
tāda ir jārisina ik pa laikam. Cilvēce atrodas fāzē, kur sociālas institūcijas pa
stāvīgi rada antisociālas tendences, kas jāpārvar ikreiz no jauna. Līdzīgi kā or
ganisms pieredz izsalkumu pēc noteikta laika, tā arī sociālais organisms pāriet
no kārtības nekārtībā. Un, tāpat kā neeksistē ēdiens, kas remdē izsalkumu pa
stāvīgi, nepastāv universāla sociāla panaceja.” (Steiner, 1999)
Apkopojot iepriekš paustos viedokļus, var secināt, ka sabiedrības at
jaunošana ir dabiska un regulāra pieredze, kas īpaši aktualizējas gadījumos,
kad ir apdraudēta sabiedrības pastāvēšana vai pilnvērtīga funkcionēšana. Lai
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atjaunotu sabiedrību, ir jāvienojas par atjaunošanas virzienu saskaņā ar pagāt
nes pieredzi, pašreizējo situāciju un iespējamo rīcību.

Sabiedrības atjaunošana sociālo teoriju perspektīvā
Klasiska sociālās attīstības teoriju dilemma ir diskusija par to, kas ir so
ciālo pārmaiņu avots – kolektīvi ierosināta pāreja no viena sociālās evolūci
jas posma citā vai individuāla līmeņa iniciatīva. Daļa sociālās attīstības teoriju
(strukturālisma teorijas, makroteorijas) sabiedrību traktē kā kopumu, sistēmu,
kas piedzīvo makrolīmeņa izmaiņas un attiecīgi secīgus posmus civilizācijas
vēsturē. Amerikāņu sociologs Gerhards Lenskis (Gerhard Lenski) raksturo sa
biedrību kā sistēmu, kurā nebūt ne visas tās daļas kalpo sabiedrības veseluma
veicināšanai, tomēr tajā ir jābūt pietiekamai dažādu daļu sadarbībai, lai sabied
rība sevi varētu uzturēt (Lenski, Nolan, 2009). Strukturālistu pieejas teorēti
ķi izmaiņas sabiedrībā redz kā “intersocietālu” izlasi, kurā ik pa laikam vie
nas sociokulturālas sistēmas pakļauj citas sistēmas (Nielsen, 2004). Mūsdienās
makrolīmeņa procesiem ir raksturīgi tādi atslēgvārdi kā riska sabiedrība (Zinn,
2008), postmodernā sabiedrība (Jencks, 2011), pēcpatiesības laikmets (Keyes,
2004), radikālisma un populisma atdzimšana (Muranyi, 2015).
Saskaņā ar citu sociālās attīstības pieeju pārmaiņu virzībā tiek likts uz
svars uz kopienu un indivīda atbildību. Šādā kontekstā sociālā attīstība ir cie
ši saistīta ar cilvēku attīstību un vides ilgtspējīgu attīstību un tiek definēta kā
process, kurā sociālās struktūras transformējas, lai nodrošinātu labus dzīves
apstākļus visiem sabiedrības locekļiem, kā arī radītu un stiprinātu jaunas iz
pratnes un zināšanu formas (Striano, 2010). Sabiedrības attīstības skaidrošanā
ekonomisko determinismu pēdējos gadu desmitos ir nomainījis sociālais un kul
tūras determinisms. Ja attīstība ir apgrūtināta (recesija, depopulācija u. tml.),
ekonomiskās izaugsmes ideoloģiju piedāvā aizstāt ar citām nostādnēm, piemē
ram, ar nulles izaugsmi (Daugavietis, 2014).
Pašlaik aktuālās endogēnas un neoendogēnas attīstības teoriju pārstāvji
apgalvo, ka iniciatīva un spēks tikt galā ar mūsdienu izaicinājumiem (atjaunot
sabiedrību) pieder indivīdam un kopienai (Neumeier, 2012; Nederveen Pieterse,
2010). Šādas idejas nav jaunas, tomēr ilgu laiku tās nav izmantotas jau minētā
ekonomiskā determinisma dēļ. Rūdolfs Šteiners jau 1919. gadā iznākušajā grā
matā rakstīja, ka “sabiedrības atjaunošanas pamatā ir brīvas kultūras aktivitā
tes, individuāla atbildība, brīvība realizēt savus mērķus un talantus. Vienīgais
ceļš uz atjaunošanos, patiesi veselīgu ekonomiku un taisnīgumu ir veidot brī
vu telpu tam, lai indivīdu labie impulsi un centieni iznāktu virspusē” (Steiner,
1999). Arī citi autori apgalvo, ka indivīdi ir attīstības avots, ja tiek izmantots
viņu potenciāls (izglītība, attieksme, ticība, vērtības, spējas un informācija). So
ciālā attīstība nozīmē arī kvalitatīvas izmaiņas sabiedrībā, kad sabiedrība ko
pumā ir spējīga ieviest demokrātiskus un iekļaujošus rīcības modeļus, veicināt
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uzticēšanos, izmantot kultūrvēsturisko mantojumu, jaunās tehnoloģijas un iz
platīt zināšanas (Striano, 2010; Brink, 2010; Marshall, 2000). Atjaunot sabiedrī
bu šādā kontekstā nozīmē radīt jaunas sociālas formas, kas iedvesmo un uztur
indivīdu un kopienu spēju risināt savas problēmas (angl. healing), kā arī vei
cināt radošumu, kritisko domāšanu, spēju adaptēties, komunicēt un sadarbo
ties (Institute, 2013). Šīs idejas saistās arī ar pašlaik aktuālo sociālo inovāciju
jēdzienu, kas tiek lietots sociālās attīstības un sociālo pārmaiņu apzīmēšanai
(Howaldt et al., 2015).
Sociālās ilgtspējas koncepcija, līdzīgi kā modernās sociālās attīstības pie
ejas, uzsver pozitīvus apstākļus kopienas iekšpusē (uzticēšanās, sadarbība, līdz
dalība, radošums, sociālā iekļaušana, veselība, drošība, kvalitatīva dzīves vide
un kultūrvide) un kopienas spēju radīt šādus apstākļus. Sociālā ilgtspēja ir tad,
kad formālie un neformālie procesi, sistēmas, struktūras un attiecības aktīvi
veicina šīs paaudzes un nākamo paaudžu spēju radīt veselīgu un dzīvotspējīgu
sabiedrību (kopienu). Sociāli ilgtspējīgas sabiedrības ir līdztiesīgas, atbalsta da
žādību, ir savstarpēji saistītas, demokrātiskas un nodrošina labu dzīves kvali
tāti (McKenzie, 2004; Dillard et al., 2009). Kopumā sociālās ilgtspējas jēdziens
ietver dažādus un daudzveidīgus kritērijus gan makrolīmenī, gan mikrolīmenī
(sociālais kapitāls, sociālā drošība, integrācija, dzīves kvalitāte, pilsoniskā sa
biedrība, spēja risināt krīzes situācijas u. c.) (Colantonio et al., 2009; Social Pro
gress, 2014), tomēr tos visus apvieno indivīda un kopienas kā vērtības akcentē
šana. Mūsdienās vides, ekonomiskais un sociālais aspekts sabiedrības ilgtspējas
nodrošināšanā tiek papildināts ar t. s. ceturto pīlāru – kultūru (Culture, 2010),
uzsverot gan materiālās, gan nemateriālās kultūras nozīmi sabiedrības atjauno
šanā un tādējādi sasaucoties ar R. Šteinera minētajiem trim balstiem – ekono
miku, politiku, kultūru – stabilai sabiedrībai (Usher, 2015).
Latvijā individuālas versus kolektīvas atbildības diskurss mūsdienās tiek
lietots un uzturēts intensīvi. Viena no joprojām redzamām postpadomju valsts
iedzīvotāju nostalģiskām vēlmēm ir, lai kāds (valsts) par viņiem rūpētos. Tai
pašā laikā politiķiem un ierēdņiem ir izdevīgi popularizēt individuālu atbildī
bu, lai notušētu neveiksmīgus politiskus lēmumus, tāpēc indivīdi tiek vainoti so
ciālu un acīmredzamu strukturālu problēmu gadījumā. Dažādu līmeņu lēmumu
pieņēmēji liek cerības uz lielām investīcijām, ekonomisku izrāvienu, kas ātri at
risinātu gan ar depopulāciju saistītās problēmas, gan nevienmērīgo teritoriālo
attīstību valstī. Neraugoties uz ekonomiskā determinisma un centralizētu poli
tisku iniciatīvu izgāšanos nesenā vēsturē, tie joprojām bieži vien tiek uzskatīti
par panaceju sabiedrības atjaunošanas mērķiem. Māris Pūķis rakstā par kultū
ras sociālo un ekonomisko lomu uzsver: “Latvijā kopš 90-o gadu sākuma ir do
minējis maldīgs uzskats par kultūru kā patērējošu nozari, kas būtiski neietekmē
ekonomiku. .. aprakstītās atziņas teorētiskā plāksnē Latvijā ir pietiekami atzītas,
taču tās nav atradušas pietiekamu pielietojumu praktiskajā politikā un ekono
mikā.” (Pūķis, 2011) Tās labās prakses, kuras izveidojušās neatkarīgi no valsts
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ietekmes un atbilst sabiedrības ilgtspējas koncepcijai, kā arī demonstrē iedzīvo
tāju pašorganizēšanās spēju un prasmes izmantot kultūras un sociālos resursus
(sadarbība, kopienas saliedēšana, jaunu ekonomisku formu radīšana), joprojām
vairumā gadījumu netiek uztvertas nopietni kā sabiedrības atjaunošanas resurss.

Sabiedrības atjaunošanas lietišķie risinājumi
Analizējot zinātnisko literatūru par sabiedrības atjaunošanu, iespējams iz
šķirt divas galvenās pieejas – kvantitatīvo un kvalitatīvo pieeju, kā var prak
tiski ietekmēt situāciju un atjaunot sabiedrības pilnvērtīgu funkcionēšanu.
Kvantitatīvajai pieejai atbilst tie risinājumi, ar kuru palīdzību tiek izmainīts ie
dzīvotāju skaits un sastāvs, paaugstināti valstij labvēlīgi demogrāfiskie rādītāji
(piemēram, pieaug dzimstība, samazinās emigrācija). Kvalitatīvai pieejai atbilst
kopienas un pilsoniskās sabiedrības stiprināšana, sociālā kapitāla paaugstinā
šana. Detalizētāks iespējamo risinājumu dalījums dots 2.1. attēlā, kurā parādīti
četri galvenie lietišķie risinājumi – telpas atjaunošana, demogrāfisko un ekono
misko instrumentu lietošana un sociālo attiecību loma sabiedrības atjaunošanā.
Runājot par telpas atjaunošanu, speciālajā literatūrā visvairāk uzmanības
pievērsts tieši pilsētvides fiziskās infrastruktūras sakārtošanai un degradēju
šos pilsētu zonu un teritoriju funkcionalitātes atjaunošanai. Šajā procesā jāņem
vērā gan drošības aspekti (Musterd, Ostendorf, 2008), gan funkcionālās dažādī
bas saglabāšana (angl. preservation) un stiprināšana, ņemot vērā ekonomiskos,
ekoloģiskos, sociālos un kultūras aspektus. Šos nosacījumus telpas fiziskai at
jaunošanai var attiecināt tiklab uz pilsētvidi, kā uz lauku teritorijām, jo plašā
kā nozīmē telpas atjaunošana ir vietas identitātes redzamo apliecinājumu atjau
nošana vai radīšana no jauna (Hody, 2001).

Telpas
atjaunošana

Demogrāfija

Sabiedrības
atjaunošana

Ekonomika

Sociālā
atjaunošana
2.1. attēls. L
 ietišķie risinājumi sabiedrības atjaunošanai
Avots: veidojusi autore, balstoties uz zinātniskās literatūras studijām.
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Mūsdienīgie ekonomiskie risinājumi lielu uzsvaru liek uz cilvēkkapitā
la paaugstināšanu, diskriminācijas mazināšanu darba tirgū, darba tirgus pie
dāvājuma un pieprasījuma izlīdzināšanu, mūžizglītības veicināšanu, iedzīvotā
ju veselības un darbspēju saglabāšanu, kā arī sociālās iekļaušanas veicināšanu
(Social Renewal, 2007). Citi autori papildus iepriekš minētajiem rosina atbal
stīt mazo un vidējo uzņēmējdarbību, t. sk. etnisko uzņēmējdarbību (Musterd,
Ostendorf, 2008), kā arī kultūras aktivitātes, ar kurām var mainīt arī bijušās in
dustriālās teritorijas (Mulder, 2012). Minētās aktivitātes demonstrē atkāpšanos
no ekonomiskā determinisma perspektīvas, sabiedrības funkcionalitāte tiek at
jaunota nevis tikai ar darbībām, kas atrautas no cilvēka, bet novērtējot ikviena
indivīda resursus un potenciālo devumu sabiedrībai, paredzot vietu dažādībai
un alternatīvām ekonomiskām formām.
Demogrāfiskie risinājumi ir saistīti ar tādiem jautājumiem kā imigrantu
integrācija, iedzīvotāju skaita un sastāva regulēšana (Haffner, 2010), dzimstī
bas veicināšana (Renewal, 2003), pietiekamas veselības aprūpes nodrošināša
na, sabiedrības novecošanas problemātikas aktualizēšana, darba un ģimenes
dzīves saskaņošana, ģimeņu dzīves kvalitātes uzlabošana u. c. Beļģu sociologs
un demogrāfs Ron J. Lesthaeghe jau 1984. gadā uzsvēra, ka sociālajam un eko
nomiskajam sektoram ik pa laikam jāpielāgojas demogrāfiskajām izmaiņām
sabiedrības atjaunošanas procesā. Ja to neņem vērā, tad pastāv risks atjauno
šanas problēmas reducēt tikai līdz demogrāfiskajam aspektam, kas, atsevišķi
ņemts, nedod risinājumu (Lesthaeghe, 1984). Šī atziņa, iespējams, izskaidro arī
Latvijas apstākļos ieilgušos vājos rezultātus sabiedrības atjaunošanā.
Sociālās atjaunošanas stratēģijas izstrādē tiek ieteikts balstīties uz paš
reizējo situāciju un pieejamajiem resursiem. Piemēram, Lielbritānijas sociālās
atjaunošanas stratēģijā ir šādi trīs nozīmīgākie darbības virzieni: varas un at
bildības decentralizācija, savstarpēja atbalsta un mijiedarbības veicināšana
makrolīmenī un mikrolīmenī, vietējo pilsoniskās sabiedrības institūciju (for
mālu un neformālu veidojumu) stiprināšana (Lawton et al., 2014). Individuālo
vērtību, sociālo attiecību saistību ar ekonomikas attīstību aprakstījusi filozofe
Greisa Lī Bogsa (Grace Lee Boggs) (2.2. attēls).

Individuālās vērtības
apzināšanās, cilvēkkapitāls

Kaimiņattiecības un
kopienas sociālā dzīve

2.2. attēls. S
 ociālo attiecību saistība ar ekonomikas attīstību
Avots: veidojusi autore, balstoties uz Greisas Lī Bogsas teorētisko pieeju.
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G. L. Bogsa apgalvo, ka mūsdienu sabiedrību var atjaunot, veidojot ilgtspē
jīgu un uz sadarbību balstītu kopienu un kaimiņattiecības, panākot līdzsvaru
starp ekstensīvu ekonomiku un intensīvu kopienas dzīvi, kā arī aizvietojot pa
tērētājsabiedrību ar amatniecību un radošumu; viņa aicina attīstīt “horizontā
lu” un “no apakšas uz augšu” vērstu ekonomiku (Boggs, 2012; Chen, 2015). Tā
dējādi tiek akceptētas indivīdu un kopienu radošās aktivitātes dažādās dzīves
jomās un veicināta sadarbība, kas rezultējas jaunās ekonomiskās formās.
Mūsdienu sabiedrības attīstības koncepcijas kā dažādu izaicinājumu risinā
jumu atzīst nepieciešamību pielāgoties ātri mainīgiem apstākļiem, cilvēkkapi
tāla paaugstināšanu un kopienu nostiprināšanu. Šī pieeja tiek kritizēta, jo, uz
sverot sociālos un kultūras aspektus, netiek pietiekami novērtēts ekonomiskais
aspekts. Daļēji tas ir saistīts ar iepriekš minēto dilemmu starp kolektīvismu un
individuālismu, centralizāciju un decentralizāciju, ekonomikas determinismu un
kultūras determinismu. Tāpat ir jāņem vērā fakts, ka kultūras un sociālajā dzī
vē sakņotas ekonomiskās prakses ir salīdzinoši jaunas, bieži nelielas un nereti
pastāv t. s. slēptajā ekonomikā, ar to saprotot gan to neformālo dabu (Raubisko,
2012), gan to neiekļaušanu statistikā un nepietiekamu izpēti. Tāpēc būtiska eko
nomikas daļa cieš no nepietiekamām investīcijām un ekonomiskas marginali
zācijas (Creative, 2010) un šādā veidā kvalificējas kā nenovērtēts sabiedrības at
jaunošanas resurss.
Attiecinot iepriekš minētos risinājumus uz Latvijas situāciju un balsto
ties uz Projektā veikto izpēti, var apgalvot, ka Latvijas pilsētās un novados zi
nāmas aktivitātes notiek visos minētajos sabiedrības atjaunošanas aspektos, kaut
gan ar atšķirīgu intensitāti un izplatību. Pateicoties ES finansējuma pieejamībai,
pašvaldībām un citiem sociālajiem aģentiem ir iespējams atjaunot kultūrvēstu
riskos objektus, attīstīt infrastruktūru. Augsta rosība vērojama kultūras vērtību
saglabāšanā, radošās sociālās un ekonomiskās aktivitātēs. Pakāpeniski notiek
pāreja no izteikti kvantitatīvas pieejas sabiedrības atjaunošanā uz kvalitatīvu pie
eju. Par to liecina, piemēram, pašvaldību uzmanības koncentrēšana uz vietējo ie
dzīvotāju potenciāla izmantošanu, sadarbības tīklu un horizontālu sociālo tīklu
veidošanos, kaimiņattiecību un kopienu attīstību (Kruzmetra et al., 2016; Bite,
Kruzmetra, 2016). Pašlaik par nepietiekamu var uzskatīt institucionālu atbalstu
sabiedrības ierosinātajām jaunajām iniciatīvām. Aktīvā sabiedrības daļa un kopie
nas ir realizējušas sabiedrības atjaunošanas iniciatīvas un dažkārt šai ziņā apstei
gušas politikas veidotājus, taču tās saskaras ar sistēmiskiem ierobežojumiem, un,
lai iniciatīvas attīstītos, vitāli nepieciešams idejisks akcepts un normatīvs ietvars.

Kopsavilkums
Sabiedrības atjaunošana uzskatāma par dabisku sabiedrības attīstības pro
cesu un nepieciešamību, kas prasa zināmu pārkārtošanos un izmaiņas ierasta
jās struktūrās. Sabiedrības attīstības un ilgtspējas teorijas par būtiskāko resursu
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uzskata individuālo potenciālu jeb cilvēkkapitālu, kā arī savstarpēju sadarbību
un uzticēšanos kopienā, kas tālāk rada jaunas sociālas un ekonomiskas struk
tūras sabiedrības ilgtspējai. Sabiedrības atjaunošana ietver sintēzi no iespējamo
kvantitatīvo un kvalitatīvo risinājumu klāsta, kas katrā gadījumā ir unikāls, ie
tverot gan pieredzi, gan pašreizējo situāciju, gan sabiedrības attīstības mērķus.
Arī demogrāfisko procesu un struktūru analīzē vienlīdz nozīmīgi ir visi ilgtspē
jas aspekti (vides, ekonomiskie un sociālie). Tādēļ pētnieciskajam ietvaram jā
iekļauj gan makroprocesi, gan mikroprocesi sabiedrībā, gan kvantitatīvi, gan
kvalitatīvi rādītāji. Jāņem vērā, ka demogrāfiskos procesus ietekmē iedzīvotāju
ikdienas izvēles, situācijas un problēmas.
Sabiedrības atjaunošanas risinājumos jārespektē iedzīvotāju vajadzības un
jāpadara labāka viņu ikdienas dzīve. Izvērtējot Latvijā dominējošo diskursu sa
biedrības atjaunošanas aspektos, jāsecina, ka joprojām priekšplānā bieži domi
nē politiskas un ideoloģiskas manipulācijas un samērā konservatīvi uzskati. Aiz
tiem marginālā statusā atrodas sociālās un ekonomiskās prakses, kam ir attīs
tības potenciāls un kam daudzās citās valstīs ierādīta būtiska loma sabiedrības
un teritorijas attīstības stratēģijās un rīcībpolitikās. Tāpēc atbilstoši iepriekš
minētajām nostādnēm ir jāstiprina iedzīvotāju rīcībspēja un atbildība. Tikai pēc
tam var gaidīt pozitīvas demogrāfisko rādītāju tendences. Latvijā nepiecieša
mas racionālas diskusijas, reāla resursu apzināšana un novērtēšana, kā arī tel
pisko, ekonomisko, demogrāfisko un sabiedrības atjaunošanas aspektu līdzsva
rota izmantošana.
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3. Demogrāfijas jomas regulējums
Latvijas un Eiropas Savienības
likumdošanā un politikas dokumentos
Silvija Kristapsone, Ivars Indāns
Zinoši, prasmīgi un motivēti cilvēki ir svarīgākais Latvijas resurss un valsts
turpmākās izaugsmes pamats. Diemžēl zemais dzimstības līmenis un Latvijas
darbaspēka emigrācija uz citām ES dalībvalstīm var novest pie aizvien lielā
ka cilvēku resursu trūkuma, ja netiek īstenota atbilstoša politika. 2004. gada
1. maijā Latvija kļuva par pilntiesīgu ES dalībvalsti. Pati par sevi iestāšanās ES
automātiski nenodrošina visu problēmu, t. sk. demogrāfisko problēmu Latvijā,
atrisināšanu, tāpēc nepieciešama gan valdības, gan pilsoniskās sabiedrības ak
tīva rīcība ES piedāvāto iespēju izmantošanā. Paralēli ES ekonomiskai attīstībai
tiek veicināta ES kopējo politiku veidošana vairākās jomās, t. sk. ārpolitikā. Aiz
vien ciešākas globālas integrācijas apstākļos ES dalībvalstis kopīgi meklē risinā
jumus jautājumos, kas saistīti ar imigrāciju no trešajām valstīm, organizēto no
ziedzību, terorismu, nabadzību pasaulē vai klimata pārmaiņām.

Latvijas likumdošanas un politikas dokumenti
Demogrāfijas un ģimenes politikas jautājumi (dzimstības palielināšana,
iedzīvotāju novecošanas problēmas risināšana u. c.) ir katras nacionālās valsts
kompetencē. Galvenais Latvijas uzdevums demogrāfijas jomā ir sasniegt pozitī
vu iedzīvotāju pieauguma līmeni. Ņemot vērā ES kopumā negatīvo demogrāfis
ko situāciju un tās ietekmi uz Eiropas kopējo attīstību, pieaug nepieciešamība
šos jautājumus risināt ES līmenī. Latvijas politikas stratēģija šajā jomā ir pa
nākt, lai ES līdzekļi tiktu maksimāli izmantoti Latvijas demogrāfisko jautājumu
risināšanai (Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, 2007).
Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997. februāra Deklarācijas
3.21. punkts paredzēja ilglaicīgas valsts programmas izstrādi un īstenošanu de
mogrāfiskās situācijas atveseļošanai, un Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts,
1997. g. 17. jūnija un 15. jūlija sēdē, konstatējot, ka šajā virzienā nav sākts reāls
darbs, pieņem lēmumu “Par demogrāfisko krīzi Latvijā un valstiskas rīcības ne
pieciešamību tās novēršanai”. Šai dokumentā ir paredzēti uzdevumi Latvijas
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Republikas Saeimai, piemēram, apspriest nevēlamo tendenču novēršanas pasā
kumus un paplašināt likumā “Par sociālo drošību” paredzētos valsts atbalsta
veidus ģimenēm ar mazgadīgiem bērniem; Latvijas Republikas Ministru kabi
netam izstrādāt un sākt īstenot ilglaicīgu valsts programmu demogrāfiskās si
tuācijas atveseļošanai, aktivizēt Ministru kabineta Demogrāfijas komisijas dar
bu (Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts, 1997).
Ģimeniskās vērtības gadsimtiem ir bijušas nozīmīgas. Uz ģimenes atbal
stu faktiski arī vērsta valsts atbalsta politika, un tās galvenie virzieni ir šādi: uz
bērnu un ģimenes atbalstu vērsta politika, atvieglojumi strādājošiem par apgā
dībā esošiem bērniem, darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas, citi mo
netārie un nemonetārie ģimenes atbalsta un dzimstības veicināšanas pasākumi
(Āboliņa, 2016).
Mūsdienās ģimenes robežas kļūst arvien neskaidrākas. Latvijas Satversmē
teikts, ka valsts aizsargā un atbalsta laulību – savienību starp vīrieti un sievieti,
ģimeni, vecāku un bērna tiesības. Civillikuma 60. panta otrā daļa vēsta, ka lau
lības mērķis ir izveidot ģimeni, tātad ģimenes veidošanas pamats ir laulība un
nekas cits. Civillikumā saistībā ar demogrāfiskiem procesiem ietvertas ģimenes
tiesības un mantojuma tiesības (Civillikums, 2015). Līdzās Eiropas Parlamenta
un Eiropas Padomes direktīvām gan Saeima, gan Ministru kabinets ir izdevu
ši vairākus tiesību aktus, kas ietekmē demogrāfijas jomas regulējumu Latvijā
(2. pielikums).
2011. gadā tika izveidota Demogrāfisko lietu padome. Tā ir konsultatīva
un koordinējoša valsts institūcija, kas radīta, lai veicinātu vienotu valsts de
mogrāfisko politiku un tās īstenošanu visos valsts pārvaldes līmeņos. Padome
izvērtē un koordinē valsts demogrāfiskās politikas īstenošanu, kā arī informē
plašsaziņas līdzekļus par demogrāfiskās politikas jautājumiem.
Lai nodrošinātu “Deklarācijas par M. Kučinska vadītā Ministru kabineta
iecerēto darbību” prioritātes “Demogrāfiskās situācijas uzlabošana, ģimenes
dzīves kvalitāte un sociālais nodrošinājums” īstenošanu, 2016. gadā izveido
ta ekspertu sadarbības platforma “Demogrāfisko lietu centrs” tautas ataudzes
atbalsta pasākumu izstrādei un pilnveidošanai. To vada Saeimas Budžeta un
finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisijas priekšsēdētājs.
Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas ir izstrādāti un daļēji ieviesti da
žādi pasākumi tautas ataudzes veicināšanai. Viena no pirmajām 1991. gadā
pēc Ministru padomes pasūtījuma tika izstrādāta kompleksā mērķprogramma
“Latvijas iedzīvotāji”, kas gan netika apstiprināta līdzekļu trūkuma dēļ (Eglīte,
2013). Valsts ģimenes politikas īstenošanai MK 2002. gada 28. maijā akceptē
ja koncepciju “Valsts ģimenes politika”, vēlāk to aizstājot ar “Ģimenes valsts
politikas pamatnostādnēm 2011.–2017. gadam”. Pamatnostādnes ir vidēja ter
miņa politikas plānošanas dokuments, kur noteikts ģimenes politikas mērķis,
politikas rezultāti, rezultatīvie rādītāji un darbības virzieni (Labklājības mi
nistrija, 2011). Demogrāfisko procesu intensitāte cieši saistīti ar iedzīvotāju
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veselības stāvokli. “Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.–2020. ga
dam” ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas izstrādāts saska
ņā ar “Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.–2020. gadam”, Pasaules Vese
lības organizācijas Eiropas reģiona stratēģiju “Veselība 2020”, kā arī Eiropas
Savienības fondu plānošanas perioda prioritātēm (Ministru kabinets, 2014).
Tas izstrādāts, lai turpinātu īstenot aizsākto sabiedrības veselības politiku,
kā arī aktualizētu jaunus attīstības mērķus un rīcības virzienus to sasniegša
nai, saglabājot, uzlabojot un atjaunojot Latvijas iedzīvotāju veselības stāvok
li. Latvijas iedzīvotāju galvenie nāves cēloņi ir neinfekciju slimības: galveno
kārt sirds un asinsvadu slimības, ļaundabīgie audzēji un ārējie nāves cēloņi.
Neinfekciju slimību attīstību lielā mērā ietekmē faktori, kas saistīti ar dzīves
veidu, − neveselīgs uzturs, nepietiekama fiziskā aktivitāte un kaitīgi ieradu
mi (smēķēšana, alkohola un narkotisko vielu lietošana). Efektīvākā neinfekciju
slimību profilakse ir smēķēšanas atmešana, regulāras fiziskas aktivitātes, ve
selīga uztura izvēle un adekvāta ķermeņa svara uzturēšana. Sabiedrības vese
lības politikas virsmērķis ir palielināt Latvijas iedzīvotāju veselīgi nodzīvoto
mūža gadu skaitu un novērst priekšlaicīgu nāvi. Tā, piemēram, līdz 2020. ga
dam paredzēts par 3 gadiem palielināt veselīgi nodzīvoto mūža gadu skaitu,
kā arī par 11% samazināt potenciāli zaudēto mūža gadu rādītāju. To paredzēts
īstenot, veicinot vienlīdzīgas veselības iespējas visiem iedzīvotājiem, mazinot
neinfekciju slimību riska faktoru izplatību, uzlabojot grūtnieču un bērnu vese
lību, mazinot traumatisma un vides risku ietekmi uz sabiedrības veselību, no
drošinot infekcijas slimību profilaksi, kā arī veidojot kvalitatīvu veselības ap
rūpes pakalpojumu sistēmu un vienlīdzīgu veselības pakalpojumu pieejamību
valsts iedzīvotājiem.
Latvijas demogrāfisko situāciju lielā mērā ietekmē negatīvs starptautiskās
migrācijas saldo. Kā viens no iespējamiem iedzīvotāju skaita pieauguma avo
tiem ir remigrācija. Tā 2013. gada 30. jūlijā Ministru kabinetā tika apstiprināts
“Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāns 2013.–2016. gadam” (Ministru kabi
nets, 2013). Šī plāna mērķis ir atbalstīt un palīdzēt tiem ārzemēs dzīvojoša
jiem Latvijas piederīgajiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri apsver iespēju vai
ir jau izlēmuši atgriezties un strādāt Latvijā vai vēlas dibināt savu uzņēmu
mu vai attīstīt biznesa saiknes ar Latviju. Latvijas Universitātes Diasporas un
migrācijas pētījumu centra (LU DMPC), kura mērķis ir padziļināti pētīt diaspo
ru un migrāciju, publicētajā pētījumā “Remigrācijas politikas salīdzinoša ana
līze” apkopota informācija par remigrācijas un diasporas politiku Latvijā un ci
tās valstīs, sniedzot rekomendācijas turpmākai remigrācijas politikas attīstībai
Latvijā. LU DMPC ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu 2014.–2015. gadā realizēts
projekts “Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās at
tiecības un diasporas politika”. Aptaujas rezultātā var iepazīties ar vairāk nekā
14 tūkst. diasporas pārstāvju pieredzi, ar dažādām mītnes zemes valsts un paš
valdību institūcijām, diskrimināciju darbavietā un sabiedrības attieksmi, t. i.,
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ar šobrīd visprecīzāko pieejamo informāciju par to, kā jaunajā mītnes zemē jū
tas tie, kuri izceļojuši no Latvijas kopš 1991. gada, un kāda Latvijas valsts palī
dzība nepieciešama (LU Diasporas, 2016).
Viens no šobrīd spēkā esošiem Latvijas valsts politikas dokumentiem ir
“Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam”, kas ir galvenais
Latvijas ilgtspējīgas attīstības plānošanas dokuments, ko apstiprinājusi Latvijas
Republikas Saeima. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija tika veidota, anali
zējot un apzinoties pārmaiņas, kas saistītas ar globāliem procesiem. Vienas no
tām ir demogrāfiskās izmaiņas – iedzīvotāju skaita samazināšanās un iedzīvo
tāju novecošana (VARAM, 2010).

ES pieejas imigrācijas problemātikai un tiesiskais regulējums
Analizējot ES imigrācijas politiku, var izšķirt trīs galvenās pieejas: nacio
nālo, starpvaldību un pārnacionālo. Visas šīs pieejas ir izmantotas jau iepriekš,
un arī pašlaik ES politikas attīstība svārstās atkarībā no dominējošās pieejas.
Eiropas politikas attīstība liecina par visu pieeju klātbūtni imigrācijas jautāju
mu risināšanā, tomēr kā kopsaucējs dominē starpvaldību pieeja.
Nacionālā pieeja balstās uz emocionāli kulturālo uztveri un nacionālās
identitātes sentimentu. Šīs pieejas pamatā ir ideja, ka ES valstis pašas veido na
cionālo politiku un valstij nav pienākuma ielaist svešiniekus. Lai gan ES poli
tika kopumā ir ievērojami attīstījusies, arī šī pieeja, neraugoties uz ES integrā
ciju, ir spēcīga. Nacionālās pieejas piekritēji uzskata, ka, investējot līdzekļus
migrantu izcelsmes zemēs, laika gaitā izdotos mazināt imigrācijas negatīvās
sociālpolitiskās sekas. Nacionālā pieeja atspoguļojas arī ES likumdošanā, kur
imigrācijas jomā dalībvalstīm bija lielas iespējas noteikt savus kritērijus, balsto
ties uz nacionālajām interesēm.
Starpvaldību pieeja balstās uz iespējamiem kompromisiem, par kuriem
spēj vienoties dalībvalstu valdības. Šai pieejai raksturīgs pragmatisms un funk
cionalitāte. Starpvaldību pieeja paredz, ka ES imigrācijas politika balstās tikai
uz to, par ko visas puses konkrētajā brīdī spēj vienoties. ES Hāgas un Stok
holmas programmas ir šādas pieejas piemēri, jo politikas virzieni ir plaši un
daudzpusīgi (Council, 2005). Starpvaldību pieeja parasti paredz politisko pie
dāvājumu viduspunktu, bet atsevišķos gadījumos zemāko iespējamo kopsaucē
ju, par ko visi dalībnieki konkrētajā brīdī spēj vienoties. Galvenā šīs pieejas
problēma ir tā, ka problēmas bieži apsteidz politikas pārvaldību. Šāda politika
ir reaģējoša un lēna, un tas mazina tās efektivitāti.
Pašreizējā ES politika kopš 90. gadu beigām lielā mērā balstās uz starpval
dību pieejas principiem. Nākotnē imigrācija ir pastāvīgs Eiropas sabiedrības at
tīstības elements. Ja imigrantu plūsma uz ES tiek pienācīgi un labi pārvaldīta,
dalībvalstis no tās var gūt ieguvumus ekonomikā, kultūrā un citās jomās, kas
arī stiprinās ES vietu pasaulē (Council of the European Union, 2005).
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Pārnacionālā pieeja ir ekonomiski racionāla (merkantila) reakcija uz
Eiropas pieprasījumu pēc darbaspēka, tā nerēķinās ar valstu iekšpolitisko no
stāju un identitātēm. Šī pieeja balstās uz ES makroekonomisko nepieciešamību
un starptautisko konkurenci. Pārnacionālā pieeja izriet no ārējās vides un glo
balizācijas ietekmes uz ES.

ES kompetences un tās politikas uzdevumi
ES ir kompetenta pieņemt ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus tre
šo valstu valstspiederīgajiem, kuri legāli ieceļo un uzturas kādā no dalībval
stīm nodarbinātības, mācību vai ģimenes atkalapvienošanās nolūkā. ES atbal
sta pasākumus, ko dalībvalstis veic, lai sekmētu legāli dzīvojošu trešo valstu
valstspiederīgo integrāciju, mazinātu nelegālo imigrāciju, jo īpaši ar efektīvas
atpakaļnosūtīšanas politikas pasākumiem. Nelegāls migrants ir persona, kas ES
ieceļojusi bez atbilstīgas vīzas vai atļaujas vai kas uzturas valstī pēc vīzas de
rīguma termiņa beigām. ES ir kompetenta noslēgt nolīgumus ar trešajām val
stīm par trešo valstu tādu valstspiederīgo atpakaļuzņemšanu viņu izcelsmes
vai tranzīta valstī, kuri neatbilst vai vairs neatbilst nosacījumiem, lai ieceļotu,
uzturētos vai pastāvīgi dzīvotu kādā dalībvalstī.
ES mērķis ir izstrādāt līdzsvarotu pieeju un saskaņā ar to risināt legālās
migrācijas jautājumus un apkarot nelegālo imigrāciju. Pareiza migrācijas plūs
mu pārvaldība nozīmē arī taisnīgu attieksmi pret trešo valstu valstspiederī
gajiem, kuri legāli uzturas dalībvalstīs, stingrākus pasākumus nelegālās imig
rācijas apkarošanai un ciešāku sadarbību visās jomās ar trešajām valstīm. ES
cenšas panākt vienotu legālo imigrantu tiesību un pienākumu līmeni, kas būtu
līdzvērtīgs Eiropas pilsoņu tiesību un pienākumu līmenim. Saskaņā ar Lisabo
nas līgumu uz imigrācijas politikas īstenošanu attiecas solidaritātes princips un
atbildības, tostarp tās finansiālo seku, taisnīga sadalījuma princips dalībvalstu
starpā. Kopš 2008. gada ir pieņemtas vairākas svarīgas direktīvas par imigrā
ciju un patvērumu, un tuvākajā laikā tiks pārskatītas vairākas citas būtiskas
direktīvas.
Ņemot vērā problēmas, kas radās, pieņemot vispārēju noteikumu par visu
darbaspēka imigrāciju ES, pašreizējā pieeja paredz pieņemt nozaru tiesību ak
tus, kurus piemēros migrantu kategorijām, lai izveidotu ES līmeņa politiku le
gālās imigrācijas jomā. Ar Direktīvu 2009/50/EK par trešo valstu valstspiede
rīgo ieceļošanu un uzturēšanos augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkos ir
ieviesta tā dēvētā ES zilā karte – operatīva procedūra īpašas uzturēšanās un
darba atļaujas izdošanai, paredzot daudz pievilcīgākus nosacījumus trešo val
stu darbaspēkam un tādējādi dalībvalstīs piesaistot augsti kvalificētus darbi
niekus (Eiropas Padome, 2009). Ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu
(2011/98/ES) nosaka vienotu, vienkāršotu procedūru trešo valstu valstspiederī
gajiem, kuri iesniedz uzturēšanās un darba atļauju pieteikumu kādā dalībvalstī,
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kā arī nosaka vienotu tiesību kopumu, kāds jāgarantē legāliem imigrantiem
(Eiropas Parlaments, 2011).
Direktīva 2014/36/ES, ko pieņēma 2014. gada februārī, reglamentē tre
šo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus nodarbinā
tības (kā sezonas darbiniekiem) nolūkā. Migrējošie sezonālā darba ņēmēji var
likumīgi un uz laiku uzturēties ES ne ilgāk par pieciem līdz deviņiem mēne
šiem (atkarībā no dalībvalsts), lai veiktu no gadalaiku maiņas atkarīgu darbī
bu, vienlaikus saglabājot savu pamata dzīvesvietu trešajā valstī. Šajā direktīvā
ir arī precizētas migrējošiem darba ņēmējiem piešķirtās tiesības (Eiropas Par
laments, 2014). Visbeidzot, tādu trešo valstu valstspiederīgo statusu, kuri ir ES
pastāvīgie iedzīvotāji, joprojām reglamentē Padomes Direktīva 2003/109/EK,
kas grozīta 2011. gadā, lai attiecinātu tās darbības jomu uz bēgļiem un citiem
starptautiskās aizsardzības saņēmējiem (Eiropas Padome, 2003).
Eiropas Komisija 2010. gada aprīlī publicēja “Rokasgrāmatas par integrā
ciju politikas veidotājiem un praktiķiem” trešo izdevumu un 2011. gada jūli
jā pieņēma Eiropas programmu trešo valstu valstspiederīgo integrācijai. Tur
klāt kopš 2009. gada ir izveidoti divi jauni instrumenti integrācijas jautājumu
risināšanai – Eiropas integrācijas forums (to rīko Eiropas Komisija un Eiropas
Ekonomikas un sociālo lietu komiteja) un Eiropas integrācijas tīmekļa vietne
(European Commission).
ES ir pieņēmusi divus pamata tiesību aktus cīņai pret nelegālo migrāci
ju. Atpakaļnosūtīšanas direktīvā (2008/115/EK) ir noteikti kopīgi ES standarti
un procedūras attiecībā uz tādu trešo valstu valstspiederīgo atpakaļnosūtīšanu,
kas dalībvalstīs uzturas nelikumīgi (Eiropas Parlaments, 2008). Dalībvalstīm šī
direktīva bija jāīsteno līdz 2010. gada 24. decembrim. Galvenie uzdevumi, kuru
īstenošanai būtu jāveic turpmāki pasākumi, ir nodrošināt pareizu šīs direktīvas
īstenošanu, veicināt konsekventu un pamattiesībām atbilstošu praksi, uzlabot
dalībvalstu savstarpējo sadarbību un palielināt Frontex (Eiropas Aģentūra ope
ratīvās sadarbības vadībai pie ES dalībvalstu ārējām robežām) nozīmi.
Savukārt Direktīvā 2009/52/EK ir noteiktas sankcijas un pasākumi, kas
dalībvalstīm jāpiemēro pret darba devējiem, kuri pārkāpj aizliegumu nodarbi
nāt trešo valstu valstspiederīgos, kas dalībvalstīs uzturas nelikumīgi. Līdztekus
ES ved sarunas par atpakaļuzņemšanas nolīgumiem un to noslēgšanu ar izcel
smes un tranzīta valstīm, lai nosūtītu atpakaļ nelegālos migrantus un sadar
botos cīņā pret cilvēku tirdzniecību (Eiropas Parlaments, 2009). Šie nolīgumi
ietver abpusējas sadarbības saistības starp ES un tās trešo valstu partneriem.
Ir noslēgtas sarunas un spēkā stājušies nolīgumi ar Honkongu, Makao, Šrilan
ku, Albāniju, Krieviju, Ukrainu, Bosniju un Hercegovinu, bijušo Dienvidslāvijas
Maķedonijas Republiku, Melnkalni, Pakistānu, Serbiju, Moldovu, Gruziju, Ar
mēniju, Azerbaidžānu un Kaboverdi.
Vidējā un ilgā termiņā Eiropas Komisija ierosina darboties četros galve
najos virzienos: 1) nelikumīgas migrācijas stimulu samazināšana; 2) robežu
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pārvaldīšana, glābjot dzīvības un garantējot drošību; 3) kopējas politikas reali
zācija patvēruma jomā; 4) legālas migrācijas politikas pilnveidošana, nosakot
jaunas prioritātes integrācijas politikai un optimizējot migrācijas politikas iegu
vumus cilvēkiem un izcelsmes valstīm, piemēram, padarot naudas pārskaitīju
mus lētākus, ātrākus un drošākus.

Kopsavilkums
Demogrāfijas un ģimenes politikas jautājumi (dzimstības palielināšana,
iedzīvotāju novecošanas problēmas risināšana u. c.) ir katras nacionālās valsts
kompetencē. Latvijas galvenais uzdevums demogrāfijas jomā ir sasniegt pozi
tīvu iedzīvotāju skaita pieaugumu. Šai ziņā nozīmīgs uzdevums ir panākt, lai
ES līdzekļi tiktu maksimāli izmantoti sociāldemogrāfiskai attīstībai. Migrācijas
politikas jautājumu risināšanā pastāv dalīta kompetence starp dalībvalstīm un
ES. Eiropas politikas attīstība liecina par dažādām pieejām imigrācijas jautāju
mu risināšanā, tomēr dominējošā ir starpvaldību pieeja.
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4. Iedzīvotāju uzskaite un sociāldemogrāfisko
apsekojumu pieredze
Silvija Kristapsone, Ināra Kantāne
Lai raksturotu kādas teritorijas demogrāfisko situāciju, parasti analizē iedzī
votāju skaitu un tā izmaiņu dinamiku, novērtējot arī iedzīvotāju vecumstruktūras
izmaiņas un faktorus, kas ietekmē šīs izmaiņas. Sākotnēji šo informāciju nodroši
na tautas skaitīšana, kuras mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju skaitu konkrētā teri
torijā vai valstī. Iedzīvotāju uzskaites laikā ne tikai noskaidro, cik ir iedzīvotāju,
bet arī ievāc plašāku informāciju, piemēram, vai konkrētais indivīds ir precējies,
cik viņam ir bērnu, kādā mājā dzīvo viņa ģimene, kāds ir izglītības līmenis, kur
viņš strādā u. tml. Šī papildu informācija ir ļoti nozīmīga, jo, piemēram, ziņas
par iedzīvotāju izglītības līmeni līdz šim faktiski ir iegūtas tautas skaitīšanā. Lai
kā starp tām raksturīgākās ziņas par iedzīvotājiem iegūst dažādos apsekojumos.

Iedzīvotāju skaita un sastāva uzskaite
Kopš Latvijas Republikas nodibināšanas 1918. gadā tautas skaitīšanas noti
kušas 1920., 1925., 1930., 1935., 1959., 1970., 1979., 1989., 2000. un 2011. gadā.
Visu starpkaru periodā veikto tautas skaitīšanu dati attiecas uz to Latvijas Repub
likas teritoriju, kāda tā bija laikposmā starp abiem pasaules kariem. Tas rada zi
nāmas neatbilstības, salīdzinot 1920.–1935. gada tautas skaitīšanas datus ar da
tiem, kas iegūti tautas skaitīšanā pēc Otrā pasaules kara. Nereti grūtības rada arī
citu rādītāju salīdzināšana, jo tautas skaitīšanu metodoloģijas ir bijušas atšķirīgas.
Ziņas par iedzīvotājiem apkopo un sistematizē Pilsonības un migrācijas lietu
pārvalde (turpmāk – PMLP), kas tika izveidota 1991. gada 19. aprīlī, un tā savas
kompetences ietvaros īsteno valsts migrācijas un patvēruma politiku, nosaka per
sonu tiesisko statusu, uzskaita iedzīvotājus valstī, izsniedz ceļošanas un personu
apliecinošus dokumentus. Iedzīvotāju reģistrs ir viena no valstiski nozīmīgākajām
datubāzēm. Reģistrs ir izveidots kā vienota valsts iedzīvotāju uzskaites sistēma.
Tajā tiek uzkrāta informācija par iedzīvotāju vārdu, uzvārdu, to maiņu, personas
dzīvesvietu, personu apliecinošajiem dokumentiem u. c. Informāciju izmanto sta
tistisku pētījumu veikšanai, nodokļu prognozēšanai, aprēķināšanai, vēlēšanu or
ganizēšanai un citu valstiski nozīmīgu procesu veikšanai (Pilsonības, 2015).
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Iedzīvotāju dabiskās kustības – dzimšanas un miršanas – faktu reģistrāci
ju nosaka Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums. Dzimtsarakstu iestāde ziņas
par reģistrētajiem dzimšanas un miršanas faktiem, par noslēgtajām laulībām ie
kļauj, aktualizē un atjauno vienotā Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas
sistēmā, kuras pārzinis un turētājs ir PMLP. Kārtību, kādā dzimtsarakstu iestā
de, Tieslietu ministrija un PMLP iekļauj, aktualizē un atjauno vienotajā civilstā
vokļa aktu reģistrā ziņas par civilstāvokļa aktiem, kā arī šo ziņu apjomu un kār
tību, kādā tās izsniedz no vienotā civilstāvokļa aktu reģistra, nosaka Ministru
kabinets (Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums).
ES dalībvalstu pilsoņiem ir tiesības brīvi ceļot un pārvietoties ES iekšējās
robežās. Migrācijas politika ES iekšienē attiecībā uz ārpuskopienas valstu pilso
ņiem ir vērsta uz to, lai piesaistītu konkrēta tipa migrantus, bieži vien cenšoties
kompensēt darbinieku trūkumu ar specifiskām prasmēm. Emigrāciju ir īpaši
sarežģīti noteikt, grūtāk ir uzskaitīt tās personas, kuras atstāj valsti, nekā tās,
kuras ierodas. Lielākajai daļai ES dalībvalstu statistikas dati balstās uz admi
nistratīvo datu avotiem, piemēram, iedzīvotāju reģistriem, ārvalstnieku reģis
triem, uzturēšanās vai darba atļauju reģistriem, veselības apdrošināšanas re
ģistriem un nodokļu reģistriem, un Latvija nav izņēmums. Eiropas Komisijas
struktūrvienība Eurostat sagatavo statistikas datus par daudziem jautājumiem,
kas ir saistīti ar starptautiskās migrācijas plūsmām, ārvalstu valstspiederīgo
iedzīvotāju skaita apsekojumu un pilsonības iegūšanu. ES dalībvalstu statisti
kas iestādes šos datus vāc katru gadu un pēc tam tos iesniedz Eiropas Komi
sijas Statistikas birojam Eurostat. Kā norādīts Regulas Nr. 862/2007 2. panta
1. punktā, tiek uzskaitīti tie imigranti, kuri ES dalībvalsts teritorijā uzturas (vai
plāno uzturēties) vismaz 12 mēnešus, kā arī emigranti, kas ārvalstīs dzīvo ilgāk
nekā 12 mēnešus. Eurostat apkopotie dati attiecas uz 12 mēnešu vai ilgāka peri
oda migrāciju, tādējādi jēdziens “migranti” attiecas uz personām, kuras ir mig
rējušas viena vai vairāku gadu laikā, kā arī uz personām, kuras migrē pastāvī
gi (Eurostat). Migrācijas datu uzskaite Latvijā ir viena no problemātiskākajām,
un oficiālās iedzīvotāju migrācijas statistikas datu kvalitāte kļūs augstāka, ja
emigrējušie iedzīvotāji informēs PMLP Iedzīvotāju reģistru par savu jauno dzī
vesvietu ārzemēs. No valsts puses to varētu sekmēt izmaiņas likumdošanā, kas
paredzētu stimulus iedzīvotājiem un arī pašvaldībām sniegt šo informāciju mi
nētajam reģistram.
Ņemot vērā negatīvās demogrāfiskās tendences, kas pastāv kopš 90. gadu
sākuma, svarīga nozīme ir demogrāfisko procesu un to ietekmējošo faktoru iz
pētei Latvijā, un par to liecina zinātniskie un sociāldemogrāfiskie apsekojumi.
Vērtējot pētījumus, kas kopš 2000. gada sākuma veikti Latvijā un ir saistī
ti ar demogrāfiskām problēmām, var nodalīt šādus tematiskos virzienus:
• laulība un ģimene Latvijā;
• iedzīvotāju veselība un to ietekmējošie faktori, alkohola lietošanas un
narkomānijas izplatība;
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• iedzīvotāju reproduktīvā uzvedība;
• sociālekonomiskie faktori un tautas ataudze;
• iedzīvotāju migrācija.

Laulība un ģimene Latvijā un iedzīvotāju reproduktīvā uzvedība
Lai arī 21. gadsimtā arvien biežāk tiek deklarēts, ka ģimenes institūts ir
novecojis un sevi izsmēlis, proti, ka ir ārkārtīgi liels šķiršanās procents, izpla
tās jaunas cilvēku kopdzīves alternatīvas un modeļi, tomēr, runājot par dzimstī
bu, jaunas dzīvības radīšana un lološana asociējas ar laulību un ģimeni.
Laulības un ģimenes problēmas ir viens no faktoriem, kas nosaka dzimstī
bas intensitāti noteiktā vietā un laikā. Tāpēc laulības un ģimenes dzīves jautā
jumi analizēti daudzos pētījumos.
Līdzīgi kā citās Eiropas valstīs, arī Latvijā 20. gadsimta beigās un 21. gad
simtā nereģistrēta kopdzīve kļūst par arvien populārāku ģimenes organizāci
jas formu. Latvijā, vecākiem sastāvot laulībā, 2014. gadā piedzima 56% bērnu
(1991. gadā – 81,6%) (CSP, 2015).
Pētījums “Par laulību nereģistrēšanas problemātiku” veikts 2015. ga
dā, un tas analizē laulības nereģistrēšanas iemeslus, identificē ar laulības nere
ģistrēšanu saistītus riskus ikdienas dzīvē un no tiem izrietošos tiesiskā regulēju
ma problēmu jautājumus. Laulību par novecojušu institūciju atzīst 24% cilvēku
vecumā no 18 līdz 64 gadiem – 28% vīriešu un 20% sieviešu; pirms bērna ie
ņemšanas noteikti precētos 28% vīriešu un 40% sieviešu (Putniņa, 2015). Pē
tījumā iegūtos rezultātus daļēji iespējams salīdzināt ar tirgus un sabiedriskās
domas pētījumu centra SKDS 2008. gadā veiktā pētījuma “Demogrāfija un ģimenes stāvoklis Latvijā” rezultātiem (SKDS, 2008). Pētījumā tika noskaidro
tas dažādu demogrāfisko grupu pilnvērtīgas attīstības, eksistences priekšnosa
cījumi, ģimeņu (bez bērniem un atkarībā no bērnu skaita ģimenē) kvalitatīvās
vajadzības (valsts un pašvaldības atbalsts, sniedzot sociālos u. c. pakalpojumus,
to pieejamība, svētku organizēšana, teātra, kino, muzeju pieejamība); noskaid
rots, kādi faktori veicina un kavē bērnu dzimšanu ģimenē un kādi ir iespēja
mie risinājumi. Līdzās šiem jautājumiem izpētīts, kā panākt pozitīvu pieeju bēr
nu audzināšanā šķirtās ģimenēs, un izzināts sabiedrības viedoklis par ģimenes
valsts pabalsta apmēra noteikšanu atkarībā no ģimenes ienākumiem, kā arī tas,
kādi valsts kompensējošie pasākumi spētu aizvietot ģimenes valsts pabalstu.
Lai projekta gaitā konstatēto situāciju uzlabotu, tika izteikti vairāki priekšliku
mi, tomēr tie Latvijā netika ieviesti pat daļēji, jo to īstenošanu pārtrauca globā
lās ekonomiskās krīzes izpausmes.
Galvenais, kas traucē radīt un izaudzināt pilnvērtīgus sabiedrības locek
ļus, ir ekonomiskās grūtības, nestabilitāte. Ekonomiskās grūtības rada ierobežo
tu pieeju dažādiem resursiem – izglītībai, veselībai, darbam, tas savukārt veici
na šo grupu nokļūšanu ekonomiskās grūtībās, veidojot apburto loku. Aptaujātie
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Latvijas iedzīvotāji par galveno problēmu, kas jārisina, lai uzlabotu ģimeņu si
tuāciju, uzskata pabalstu palielināšanu un bērnudārzu nepieejamību.
Bērnu dzimstību kavē nedrošība par nākotni, slikts veselības stāvoklis,
piemērota partnera trūkums un neatbilstoši sadzīves apstākļi. Ekonomiskās
drošības sajūtu var veicināt iespējas apvienot darbu ar ģimenes dzīvi, kas pa
redz pieejamu bērnu aprūpi u. c. Reizēm pat būtiskāks faktors par piemērotiem
sadzīves apstākļiem ir emocionālā attieksme, vērtības, audzināšana, atbalsto
ša sabiedrības, ģimenes attieksme. Par nepieciešamiem priekšnoteikumiem tika
atzīti valsts ekonomiskās situācijas uzlabošanās, bezdarba mazināšanās, dzī
ves labklājības pieaugums, kvalitatīva izglītības sistēma, sabiedriskā drošība un
kārtība (SKDS, 2008).
Zemais dzimstības līmenis, augstais šķirto laulību procents un citi statis
tikas rādītāji, kas raksturo ģimenes kā sociāla institūta stabilitāti, Latvijā jau
kopš 90. gadu sākuma vērtējami kā kritiski. Tie raksturo sabiedrības veselības
problēmas kopumā, un to rašanos nosaka daudzu faktoru – sociālu, ekonomis
ku, bioloģisku, vēsturisku un arī psiholoģisku – mijiedarbība. Pētot šo faktoru
mijiedarbību, ir iespējams vairāk apzināt problēmu cēloņus un līdz ar to arī vei
dot pamatotu un mērķtiecīgu rīcības programmu, lai uzlabotu demogrāfisko
situāciju. Šo jautājumu noskaidrošanai veltīti Latvijas Republikas tolaik pastā
vošās Bērnu un ģimenes lietu ministrijas pasūtījuma pētījumi: “Laulību, dzimstības un pozitīvu bērnu un vecāku attiecību veicinošo faktoru izpēte” un
“Laulību šķiršanas, laulību noturības un dzimstības veicinošo faktoru izpēte”, kurus veikuši Latvijas psihologi un sociologi (Sebre, 2004; Berga, 2005).
Šobrīd ir pietiekami daudz informācijas par bērnībā gūtās traumējošās
pieredzes ilgstošu negatīvo ietekmi uz indivīda veselību: depresija, izolācijas sa
jūta un stigmatizācija, zema pašapziņa, zema pašcieņa, atkarību izraisošu vielu
lietošana ir visbiežāk sastopamie ilgtermiņa iespaidi uz bērniem, kas pakļau
ti jebkura veida vardarbībai un atstāti novārtā. Tieši un netieši arī mājsaim
niecības/ģimenes nepilnības un disfunkcija var izraisīt negatīvas psihosociālas
un veselības sekas ilgtermiņā. Bērna dzīvošana ģimenē, kurā kāds ģimenes lo
ceklis ir alkoholiķis, atkarīgs no narkotikām, garīgi nevesels vai arī ir vai ir bi
jis ieslodzīts cietumā, negatīvi ietekmē šī bērna turpmāko dzīvi. Šiem jautāju
miem veltīti dažādu Eiropas un pasaules organizāciju vadībā veiktie pētījumi
arī Latvijā, un tie ir: “Pētījums par Latvijas jauniešu bērnībā gūto nelabvēlīgo pieredzi”, “Iespējamie riski, kas varētu pasliktināt bērnu situāciju”,
“Ģimene un veco iedzīvotāju vajadzības”, “Jaundzimušo dzīves kvalitātes
perspektīva”. Pētījums veikts Kurzemē un Liepājā (Slimību profilakses un kon
troles centrs).
Vardarbība ģimenē ir viena no nopietnākajām problēmām, kas apdraud
ģimeņu stabilitāti un labklājību un kas var izjaukt ģimeņu dzīves ciklu un no
paaudzes paaudzē atražot izkropļotas attiecības ģimenē. No vardarbības ģi
menē var ciest jebkurš ģimenes loceklis – bērni, sievietes, vīrieši, vecvecāki,
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tomēr visbiežāk cietušie ir sievietes un bērni (tai skaitā bērni, kas redz vardar
bību pret savu māti vai kādu citu tuvu cilvēku). Šiem jautājumiem Latvijā vel
tīti šādi pētījumi: “Vardarbība pret sievieti ģimenē – visas sabiedrības un
valsts problēma” (Violence against women) (Slimību profilakses un kontro
les centrs), “Vardarbība un veselība” (Putniņa, 2007), “Vardarbība ģimenē”
(Slimību profilakses un kontroles centrs).
Līdzās minētajiem pētījumiem demogrāfiskos procesus analizē arī zināt
nieki, kuri, darbojoties Stratēģiskās analīzes komisijā, izveidojuši zinātnisko
rakstu krājumu “Demogrāfiskā attīstība Latvijā 21. gadsimta sākumā”, vel
tītu Latvijas demogrāfisko attīstību likumsakarību noskaidrošanai un problēmu
analīzei (Stratēģiskās analīzes komisija). Tajā ietverti dažādu institūciju un ie
dzīvotāju izpētes nozaru speciālistu sagatavotie 10 raksti par valsts iedzīvotāju
skaita, sastāva, dabiskās un migratīvās kustības jautājumiem, kā arī analizētas
demogrāfiskās attīstības īpatnības atsevišķos reģionos un gaidāmās pārmaiņas
tuvākajās desmitgadēs. Krājumā ievietoti visai atšķirīgi raksti, no kuriem iz
riet, ka 21. gadsimta pirmajos piecos gados valstī nedaudz pieaugusi dzimstība
un dzīvotspēja, tomēr paaudžu maiņa noris strikti sašaurinātā apjomā un miru
šo skaita pārsvars pār dzimušo skaitu joprojām ir visai liels. Depopulācija vēro
jama visos valsts reģionos un visiem skaitliski lielākajiem etnosiem.

Iedzīvotāju veselība un to ietekmējošie faktori
Svarīgi ir vispusīgi un padziļināti pētīt iedzīvotāju attīstības kvalitatīvos
aspektus: iedzīvotāju veselības stāvokli, tā dinamiku un diferenciāciju un būtis
kus mirstības riska faktorus, reproduktīvās ievirzes un bērnu aprūpes situāciju.
Šo jautājumu analīzi turpmākajos gados atspoguļo dažādu Latvijas un
starptautisku organizāciju pētījumi. Latvijā pētījumi par to, kā paradumi ie
tekmē veselību, veikti, lai analizētu dažādus veselību raksturojošos aspektus.
Tā, piemēram, veselības pašnovērtējuma rādītājus kopš 2005. gada ik gadu
sniedz Eiropas Kopienas statistikas (EU-SILK) apsekojumi, kuros tiek noskaid
rota cilvēku pašsajūta un subjektīvais viedoklis par savu veselību. Katru otro
gadu FINBALT (Somijas un trīs Baltijas valstu) veselības monitoringa ietvaros
tiek realizēti pētījumi par 15–64 gadus vecu Latvijas iedzīvotāju paradumiem,
kas ietekmē veselību. Šie pētījumi aizsākās 1998. gadā saskaņā ar projektu par
sadarbību starp Somiju un Baltijas valstīm (Slimību profilakses un kontroles
centrs). Vienotās un nemainīgās metodikas dēļ ir uzkrājusies unikāla datubā
ze, kuru var izmantot ar veselību saistīto paradumu novērtēšanai gan laika di
namikā valsts mērogā, gan FINBALT projekta starpvalstu salīdzināšanai. FIN
BALT monitorings tiek izmantots pieaugušo iedzīvotāju veselības, dzīvesveida
paradumu un ar to saistīto faktoru pētīšanai. Tā mērķis ir papildus statistikas
datiem iegūt informāciju par populācijas veselības pašvērtējumu, veselības ap
rūpes izmantošanu, profilaktisko aktivitāti. Pētījumā iegūtā informācija palīdz
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apzināt svarīgākās veselības problēmas, to ģeogrāfisko un demogrāfisko izplatī
bu, dinamiku laikā, kā arī noteikt sabiedrības veselības stratēģiskās prioritātes.
Veikti daudzi pētījumi par faktoriem, kas ietekmē veselību, un par paradu
miem, kas ļauj saglabāt un stiprināt pusaudžu un jauniešu veselību. Pusaudži ve
cumā no 11 līdz 15 gadiem saskaras ar daudzām problēmām un izaicinājumiem,
mainās attiecības ar ģimeni un vienaudžiem, notiek fiziskas un emocionālas iz
maiņas, kas saistītas ar augšanu un nobriešanu. Pusaudžu periodā jauniem cil
vēkiem palielinās vēlme pēc autonomijas un vēlme pieņemt lēmumu neatkarīgi
no citiem, tāpēc tiek ietekmēta viņu veselība un veselības paradumi. Uzvedība,
kas izveidojusies šai periodā, vēlāk ietekmē arī pusaudžu fizisko un garīgo vese
lību, uztura paradumus, fiziskās aktivitātes līmeni, smēķēšanu un alkohola lieto
šanu u. c. Tāpēc Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījumi ne tikai uzskatāmi
parāda, kādas problēmas iezīmējas pusaudžu populācijā, bet arī ļauj prognozēt,
kādi ar veselību saistītie riski sagaidāmi nākotnē, kad viņi kļūs par pieaugušajiem.
Skolas vecuma bērnu veselību ietekmējošo paradumu pētījumi (angl.
Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)) Latvijā tiek organizēti Pasau
les Veselības organizācijas (turpmāk – PVO) uzraudzībā, un tie ir: “Latvijas
skolēnu veselību ietekmējošo paradumu pētījums” (2005/2006; 2009/2010,
2013/2014), “Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījumi” (2013/2014,
2009/2010, 2008, 2007, 1991–2006), “PVO Starptautiskais jauniešu smēķēšanas pētījums Latvijā” (2014, 2011, 2007), “Veselība un psihoemocionālā labklājība skolas vecuma bērniem Latvijā” (2008), “Fiziskā aktivitāte
un sēdošs dzīvesveids skolas vecuma bērniem Latvijā” (2007), “Uztura paradumi un ķermeņa masa skolas vecuma bērniem Latvijā” (2007), “Smēķēšanas un alkohola lietošanas izplatība skolas vecuma bērniem Latvijā
1991.–2006.” (Slimību profilakses un kontroles centrs).

Iedzīvotāju reproduktīvā uzvedība
Valsts demogrāfiskās attīstības kontekstā ne mazāk svarīgi ir iedzīvotāju
reproduktīvās veselības un uzvedības jautājumi. Reproduktīvās veselības rādī
tāji raksturo visas sabiedrības veselības stāvokli, jo mātes un tēva veselība bū
tiski ietekmē bērna attīstību un veselību no tā ieņemšanas brīža. Pēdējā desmit
gadē reproduktīvās uzvedības jautājumiem ir veltīti vairāki pētījumi: “Latvijas
sieviešu seksualitāte un kontracepcijas lietošanas paradumi” (Slimību pro
filakses un kontroles centrs), “Latvijas iedzīvotāju reproduktīvā veselība.
Pārskats par situāciju (2003–2011)” (biedrība “Papardes zieds”, 2012), “Nevēlamas grūtniecības aspekti” (“Papardes zieds”, 2013). Pētījumā tika vērtēti
sociāldemogrāfiskie un ekonomiskie faktori, kontracepcijas lietošanas paradu
mi, kā arī zināšanu par reproduktīvo veselību līmenis. Pētījums atklāj, ka sie
viešu zināšanas par kontracepciju ir viduvējas un nav atkarīgas no sievietes ve
cuma, izglītības, grūtniecību un dzemdību skaita iepriekš.
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Klīnikas EGV pasūtītais pētījums “Vīriešu neauglība – mīti, attieksme
un izpratne” (Slimību profilakses un kontroles centrs) īpašu uzmanību pievēr
sis zināšanām par vīriešu neauglības jautājumiem.
Sabiedrības reproduktīvo veselību nenoliedzami ietekmē alkohola un citu
atkarību izraisošo vielu lietošana. Šo parādību izplatību un informētību par to,
kādas sekas uz Latvijas sabiedrību atstāj kaitīgie ieradumi, analizē virkne pē
tījumu. Ik gadus Slimību profilakses un kontroles centrs apkopo un publisko
dažādus tematiskos ziņojumus un pētījumus, piemēram, “Jaunās psihoaktīvās vielas Latvijā: situācijas analīze 2007.–2014.”, “Smēķēšanas izplatība
un sekas Latvijā 2014. gadā”, “Atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatība sievietēm grūtniecības laikā”, “Smēķēšanas izplatība un sekas Latvijā”,
“Situācija narkotiku un narkomānijas problēmas jomā Latvijā”, “Atkarību
izraisošo vielu lietošanas izplatība un sekas Latvijā”, “Atkarību izraisošo vielu profilakse Latvijā”, “Atkarību izraisošo vielu lietošanas paradumi
un tendences skolēnu vidū” (LASPAD) un citi.

Sociālekonomiskie faktori un tautas ataudze
Zemais dzimstības līmenis, augstais pāragrais mirstības līmenis un lielais
gados jauno izceļotāju skaits novedis pie būtiska iedzīvotāju skaita samazināju
ma Latvijā. 2013. gada Valsts kancelejas administrēta projekta pētījumā “Tautas ataudzi ietekmējošo faktoru izpēte” konstatēti galvenie faktori – finan
siālā stabilitāte un nodarbinātība –, kuri tiek izvērtēti, plānojot bērnu, turklāt
nodarbinātības nozīme pieaug ar katru nākamo bērnu (Valsts kanceleja, 2013).
Vēlamo bērnu skaitu ģimenē visbiežāk traucē sasniegt nepietiekami ienākumi
(46% respondentu), nestabili ienākumi (40%), nestabila valsts/pašvaldību at
balsta politika (39%). Pētījums liecina, ka darba devēji ģimeni neatbalsta un
nav tai draudzīgi. Kaut gan valsts ir noteikusi aizsardzību grūtniecēm un vecā
kiem, 22% respondentu norādīja, ka darba devēji nav nodrošinājuši nekādus at
vieglojumus vecākiem ar bērniem. Pētījumā konstatēts, ka bērnu radīšana ne
gatīvi ietekmē sieviešu un arī vīriešu karjeru, kuriem ir trīs un vairāk bērnu; ja
mājās kopā ar bērnu pavada vairāk nekā gadu, pastāv risks zaudēt kvalifikāci
ju (45%). Pētījumā secināts: lai samazinātu bērnu radīšanas un aprūpes ietekmi
uz nodarbinātību, ir jāveicina iespēja vecākiem, un īpaši mātēm, ātrāk atgriez
ties darbā, dalīt bērna aprūpes pienākumus un savienot ģimenes un darba dzī
vi. Pētījumā norādīts, ka viens no iespējamiem risinājumiem darba un ģimenes
savienošanai, kopjot mazus bērnus un saglabājot ekonomisko stabilitāti ģime
nē, ir savas darbavietas radīšana – sava uzņēmuma veidošana vai pašnodarbi
nātība. Pētījumā arī konstatēts, ka negatīva ietekme uz dzimstību ir nelegālai
nodarbinātībai, tādēļ dzimstības veicināšanai būtiski ir nelegālo nodarbinātību
aizstāt ar legālo. Pētījumā vērsta uzmanība uz to, ka nepietiekama ir bērna ap
rūpes pakalpojumu pieejamība tad, kad vecākiem jāuzsāk darba gaitas. Būtisks
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atbalsts bērna pieskatīšanai visiem, kuru bērni ir sasnieguši 1,5 gadu vecumu,
ir valsts bezmaksas bērnudārza nodrošināšana vai līdzmaksājums auklīšu die
nestam un privātajiem bērnudārziem. Svarīga ir bērnu pieskatīšanas savienoša
na ar darbu, ja bērns mācās sākumskolā, jo šāda situācija rada spriedzi vecākos
un apdraud bērnu drošību.
Pētījumā “Sievietes biznesā un lauksaimniecībā” konstatēts, ka svarīgā
kās problēmas sieviešu uzņēmējdarbībā Latvijā ir saistītas ar uzņēmējdarbības
vidi, valsts attieksmi pret mazo un vidējo uzņēmējdarbību, likumdošanas mainī
gumu (Zīverte, 2005). Sieviešu uzņēmējdarbībai ir raksturīga paļaušanās uz sevi
un savu ģimeni un vāja ticība valsts un pašvaldību institūcijām. Īpaši lauku sievie
šu uzņēmējdarbības uzsākšanas motivācija bieži saistīta ar rūpēm par ģimeni un
bērniem, nepieciešamību sagādāt līdzekļus bērnu audzināšanai un izglītošanai.
Labklājības ministrija realizējusi vairākus pētījumus par faktoriem, kas ie
tekmē demogrāfisko situāciju. Kā nozīmīgākais minams “Pētījums par horizontālās politikas “vienlīdzīgas iespējas” ieviešanas efektivitāti 2007.–
2013. gada plānošanas periodā” (Labklājības ministrija, 2013a). Pētījuma
rezultātā secināts, ka likumdošanā nepieciešams iestrādāt normas, kas paredz tē
viem izmantot daļu no bērna kopšanas atvaļinājuma, tādējādi bērna aprūpē bie
žāk tiktu iesaistīti tēvi un sievietēm dota iespēja ātrāk atgriezties darba tirgū.
Pētījumā norādīts, ka jāveicina aktivitātes, kas vērstas uz sadarbību ar darba de
vējiem, aktualizējot jautājumu par vīriešu darba un ģimenes dzīves saskaņošanas
iespējām, kā arī nepieciešams paredzēt saīsinātu (apmaksātu) darba laiku vecā
kiem, kuri atgriežas darba tirgū, līdz bērns sasniedz pusotra gada vecumu. Pētī
jums akcentē arī nepieciešamību izstrādāt stratēģiju skolas vecuma bērnu pieska
tīšanai pēc mācībām, nodrošinot bērnu pieskatīšanu skolā visas dienas garumā.
Pētījumā konstatēts, ka Latvijā vērojama gan darba tirgus horizontālā segregāci
ja pēc dzimuma – sieviešu koncentrēšanās zemāk apmaksātajos darba tirgus sek
toros, gan vertikālā segregācija – niecīgs sieviešu skaits vadības līmeņos u. c. Tas
nozīmē, ka nākotnē sievietēm būs mazākas pensijas un lielāks nabadzības risks.
Latvijā visvairāk nabadzībai ir pakļauti bērni, kuru vecāki ir bez darba, se
cināts pētījumā “Trūcīgo mājsaimniecību ar bērniem raksturojums” – vai
rāk nekā pusē trūcīgo mājsaimniecību (aptuveni 55%) cilvēki darbspējas vecu
mā ir bez darba, trūcīgās mājsaimniecības, kurās bērnu audzina viens vecāks,
kas nestrādā, ir lielākā trūcīgo mājsaimniecību ar bērniem grupa (39%) (Lab
klājības ministrija, 2013b). Sociālās palīdzības veidi, kurus visbiežāk saņem trū
cīgās mājsaimniecības ar bērniem, ir ģimenes valsts pabalsts (92%), dzīvokļa
pabalsts (58%), pārtikas pakas (55%). Trūcīgās mājsaimniecība ar bērniem vis
vairāk saņem valsts piešķirtos pabalstus: ģimenes valsts pabalstu (92%), bērna
kopšanas pabalstu (19%), bezdarbnieka pabalstu (14%), pensiju (vecuma, izdie
nas vai invaliditātes) (14%).
Kā ģimenes ienākumus ietekmē bērna ienākšana ģimenē, pētīts arī iepriekš.
Tā, piemēram, “Pētījumā par bērna kopšanas pabalstu, tā efektivitāti un
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vēlamajiem izmaksas periodiem” konstatēts, ka bērna kopšanas pabalsta sa
ņemšanas periodā ģimenes ienākumi būtiski samazinās, turklāt ģimenes loceklim,
kurš izmanto pilnu nepārtrauktu bērna kopšanas atvaļinājumu, pieaug risks palikt
bez darba un sabiedrība vēl nav akceptējusi likumā noteikto dzimumu līdztiesības
principu bērna kopšanas atvaļinājuma un bērna kopšanas pabalsta izmantošanas
laikā (Latvijas Universitāte, 2002). Bērnu tēvi Darba likumā noteikto bērna kopša
nas atvaļinājumu pagaidām izmanto maz. Savukārt pētījumā “Nabadzības feminizācija: riska faktoru maiņa Latvijā no 1991. līdz 1999. gadam” secināts, ka
vīriešu ienākumi caurmērā ir lielāki nekā sieviešu ienākumi (Labklājības minis
trija, 2000). Sieviešu ienākumi galvenokārt koncentrējas vidējo ienākumu grupās,
bet vīriešu ienākumiem ir lielāka variācija. Pētījuma rezultātā ir atklāti vairāki
faktori, kas ietekmē sieviešu ienākumu līmeni: ģimenes statuss, ir bērns vai viņa
nav, bērnu skaits, nodarbinātības statuss, izglītības līmenis, dzīvesvieta. Pētījumā
norādīts, ka ģimeņu, kurās ir bērni, materiālā atbalstīšana ir uzskatāma par soci
ālās politikas prioritāti. Arī pētījumā “Sabiedriskās domas aptauja par sociāli
ekonomisko situāciju Latvijā” secināts: lai atvieglotu rūpes par bērniem, viens
no svarīgākajiem nosacījumiem ir lielāki bērnu pabalsti. Lielākus bērnu pabalstus
kā svarīgu prasību norādīja 41% respondentu (Valsts kanceleja, 2008).
Savukārt pētījumā “Diskriminācijas aizlieguma ievērošana darba tiesiskajās attiecībās pret jaunajām māmiņām” konstatēts, ka nereti dzemdību
un bērnu kopšanas atvaļinājuma dēļ jaunās māmiņas tiek nostādītas sliktākā
situācijā nekā pārējie darbinieki (Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs, 2012).
Darba devēji nav pretimnākoši, ja ir saslimuši bērni vai citu ģimenes apstākļu
dēļ nepieciešams doties mājās pirms darbalaika beigām; 34% respondentu no
rādījuši, ka bailes saglabāt pašreizējo darbu vai atrast jaunu darbu attur tos no
vēl viena bērna radīšanas.
Līdzsvarotā Latvijas teritorijas attīstībā aktuāls ir jautājums par izglītības
pieejamību. “Pētījumā par mazo skolu tīklu Latvijā” norādīts, ka, pieņemot
lēmumu par skolu tīkla sakārtošanu, jāizvirza mērķis – nodrošināt pēc iespējas
augstākas kvalitātes izglītību vistuvāk bērnu un skolēnu dzīvesvietai, sabalan
sējot to ar efektīvu finanšu līdzekļu pārvaldības principiem (Izglītības un zināt
nes ministrija, 2013). Pētījumā atzīmēts, ka mazās lauku skolas var būt ne tikai
vispārējās izglītības centri, bet arī mūžizglītības, kultūras un sabiedriskās dzī
ves centri, kas nodrošina izglītības pieejamību pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai
un piedāvā paplašinātu pakalpojumu grozu vietējiem iedzīvotājiem.
Aktuāli ir jautājumi par bērnu labklājību. Tā, piemēram, 2007. gadā veikts
Labklājības ministrijas pasūtīts pētījums “Ielas bērni Latvijā. Situācija un
priekšlikumi tās uzlabošanai” (Labklājības ministrija, 2007c). Pētījumā norā
dīts, ka viens no nopietnākajiem faktoriem, kas ietekmē obligātās izglītības pie
ejamību, ir vecāku nabadzība. Pētījumā noteikti 15 riska faktori, kas norāda uz
iespējamību kļūt par problēmbērnu. Tie ir: alkoholisms un narkomānija, fizis
ka, seksuāla vai emocionāla vardarbība, klaiņošana, prostitūcija, datoratkarība,
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noziedzība, agra seksuālā dzīve, viena vecāka zaudējums, abu vecāku aprūpes
zaudējums, vecāku alkoholisms un citas atkarības, vecāku zemais izglītības lī
menis, vecāku prombūtne ārzemēs, vecāku neieinteresētība bērnu audzināša
nā, nepiemēroti sadzīves apstākļi, nabadzība. Pētījumā “Ielas bērni Latvijā:
problēmas un risinājumi” konstatēts, ka galvenie cēloņi bērnu nonākšanai uz
ielas ir nabadzība un konfliktējošas attiecības ģimenē (Lukašinska, 2002).
Bezdarbs ir viens no faktoriem, kas ietekmē demogrāfisko situāciju Latvijā
un iedzīvotāju labklājību. Nereti tieši māmiņas ar maziem bērniem kļūst par bez
darbniecēm. Pētījumā “Diskriminācija Latvijas darba tirgū” konstatēts, ka dis
krimināciju darba tirgū par aktuālāku problēmu salīdzinājumā ar citām sociālām
problēmām uzskata cilvēki ar vājām latviešu valodas zināšanām, jaunieši secumā
no 15 līdz 24 gadiem, sievietes pēc bērna kopšanas atvaļinājuma un pirmspen
sijas vecuma cilvēki vecumā no 50 līdz 64 gadiem (Nodarbinātības valsts aģen
tūra, 2014). Savukārt pētījumā “Bezdarba un sociālās atstumtības iemesli un
ilgums” secināts, ka ilgstoša bezdarba riskam ir pakļauti indivīdi bez darba pie
redzes, bezdarbnieki vecumā ap 50 gadiem un sievietes ar bērniem vecumā līdz
15 gadiem (Labklājības ministrija, 2007a). Galvenie iemesli, kuru dēļ ekonomis
ki neaktīvas personas nemeklē darbu, ir darba pieprasījuma un piedāvājuma ne
saskaņotība, invaliditāte (it īpaši vīriešu vidū) un arī bērnu kopšana (īpaši sievie
tēm). Pētījumā secināts, ka darba pieprasījuma pielāgošana atsevišķu iedzīvotāju
grupu darba piedāvājuma specifikai varētu būt svarīga gan sociālās atstumtības,
gan darba roku trūkuma mazināšanā. Valsts ģimenes politika ir vairāk vērsta uz
bērnu dzimstības veicināšanu un vecāku atbalstu bērna pirmajos dzīves gados,
taču vēlāk sniegtais atbalsts bērnu aprūpei un audzināšanai daudzbērnu ģime
nēm ir nepietiekams.

Iedzīvotāju migrācija
Kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā būtiski pieaugusi iedzīvotāju
migrācija no Latvijas uz citām valstīm, galvenokārt ES dalībvalstīm. Latvijā
veikti daudzi pētījumi par migrācijas jautājumiem. Pētījumā “Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika” konstatēts, ka tādus emigrācijas iemeslus kā finansiālas grūtī
bas, nespēja Latvijā atrast darbu retāk min aizbraucēji no Rīgas. Neekonomiskie
izstumšanas faktori biežāk veicinājuši aizbraukšanu no Rīgas un citām lielajām
pilsētām (Latvijas Universitāte, 2015). Norādīts, ka labākas nodarbinātības iz
redzes ārzemēs ir vīriešiem; emigrantiem ar augstāko izglītību; emigrantiem
ar Latvijas pilsonību salīdzinājumā ar tiem, kuriem tās nav; emigrantiem, ku
riem ir darba pieredze; emigrantiem, kuru mītnes zeme ir Lielbritānija; emig
rantiem, kuri ļoti labi vai brīvi pārvalda mītnes zemes valodu.
Savukārt pētījumā “Darbaspēka ģeogrāfiskā mobilitāte” konstatēts,
ka vissvarīgākais iemesls, kāpēc respondenti vēlas doties uz ārvalstīm, lai
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strādātu, ir augstāks atalgojums (87,4%); daudzi respondenti uzskata, ka ārval
stīs ir labāki darba apstākļi un labākas sociālās garantijas, jaunieši bieži vē
las iegūt jaunu pieredzi un nodrošināt sev lielākas izaugsmes iespējas nākotnē
(Labklājības ministrija, 2007b).

Kopsavilkums
Kopš 21. gs. sākuma Latvijā veikts ievērojams skaits pētījumu, kas veltī
ti demogrāfijas problēmām un tautas ataudzei un kas notikuši vairākos nozī
mīgos virzienos – laulība un ģimene, iedzīvotāju veselība un to ietekmējošie
faktori (ieskaitot alkoholisma un narkomānijas apkarošanu), iedzīvotāju repro
duktīvā uzvedība, tautas ataudze un to ietekmējošie sociālekonomiskie faktori,
iedzīvotāju migrācija un remigrācija. Pētījumi šajos virzienos turpinās.
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5. Sociālekonomisko faktoru
un reģionālās politikas loma
reģionālajā demogrāfiskajā attīstībā
Aleksandrs Dahs

Ievads
Ilgtspējīgu demogrāfisku situāciju var uzskatīt par vienu no primāriem
sekmīgas reģionālās un nacionālās attīstības priekšnoteikumiem. No vienas pu
ses, negatīva demogrāfiskā dinamika nenovēršami noved pie nopietnām sociāl
ekonomiskām problēmām. No otras puses, vāja sociālekonomiskā vide apdraud
reģiona līdzsvarotu demogrāfisko attīstību, radot bezgalīgu degradācijas spirā
li, kas var tikt pārtraukta tikai ar mērķtiecīgas ārējās ietekmes palīdzību. Ne
skaitot nejaušus vai neplānotus dabiskus, ģeopolitiskus un ekonomiskus notiku
mus, mērķtiecīgas valsts politikas aktivitātes un ieguldījumi (piemēram, tādi,
kuri tiek īstenoti valsts reģionālās un kohēzijas politikas ietvaros) var tikt uz
tverti par nozīmīgākiem ietekmes instrumentiem, kurus ir iespējams plānot,
modificēt un kontrolēt. Tas norāda, ka sociālekonomiskās vides, politikas akti
vitāšu un demogrāfisko procesu sakarību un mijiedarbību izpēte ir svarīga ne
tikai demogrāfiem, bet arī politikas plānotājiem un likumdevējiem.
Akadēmiskas un politiskas diskusijas par cēloņsakarībām, kas pastāv starp
noteiktiem sociālekonomiskiem faktoriem un demogrāfiskiem procesiem, regu
lāri parādās gan Latvijā, gan citur pasaulē. Kamēr vietējā līmeņa sociālekono
miskie rādītāji jau sen tika pieskaitīti pie reģionālās demogrāfiskās attīstības
ietekmes faktoriem un iekļauti atbilstošos statistiskajos pārskatos (piemēram,
Valsts statistiskā pārvalde, 1939), vispārējā interese par šo problemātiku ir au
gusi visā Eiropas Savienībā līdz ar jaunās kohēzijas politikas instrumentu un ar
to saistītu teritoriālās konverģences mērķu ieviešanu.
Izteikta nepieciešamība pēc labākas izpratnes par reģionālā līmeņa sociāl
ekonomiskās un demogrāfiskās attīstības sakarībām tiek uzsvērta daudzās pub
likācijās, ieskaitot Eiropas rīcībpolitikas pētījumu centra (Centre for European
Policy Studies (CEPS)) ekspertu Martina Ferija (Martin Ferry) un Heidi Virone
nas (Heidi Vironen) (Ferry, Vironen, 2010), kā arī Eiropas Komisijas pētnieces
Gabrielas Fēšīsas (Gabriella Fésüs) un viņas kolēģu (Fesus et al., 2008) darbus.
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Šī pētījumu virziena turpmāku attīstību veicināja jaunu terminu, disciplīnu un
zinātnisko apakšnozaru ieviešana (piemēram, “telpiskā demogrāfija” (Spatial
Demography) vai “reģionālā demogrāfija” (Regional Demography)).
Pēdējā laikā novērotā augošā interese par demogrāfisko pētījumu papildi
nāšanu ar telpiskās analīzes elementiem var tikt daļēji izskaidrota ar lielāku tel
piski piesaistītu datu pieejamību, kas ļauj atspoguļot iedzīvotāju attīstības un ar
to saistītu sociālekonomisko procesu dinamiku telpā – reģionu vai mazāku teri
toriālo vienību līmenī. Šādu interesi vēl vairāk veicina analīzes un vizualizācijas
rīku klāsta strauja paplašināšanās, ieskaitot jaunākos sasniegumus telpisko eko
nometrisko modeļu izstrādē un ģeogrāfisko informācijas sistēmu (ĢIS) attīstībā.
Neatkarīgi no disciplīnas nosaukuma un lietotās metodoloģijas lielākā
daļa autoru uzsver telpiskās analīzes lomu fundamentālo cēloņsakarību (starp
sociālekonomisko vidi, politikas pasākumiem un demogrāfisko attīstību) analī
zē un izzināšanā. Plaši pazīstamais amerikāņu demogrāfs un telpiskās analīzes
eksperts Pauls Voss (Voss, 2007) un sociologs Džons Logans ar kolēģiem (Logan
et al., 2010) savās publikācijās atzīmējuši, ka telpiskās dimensijas lietošana de
mogrāfiskajos pētījumos var palīdzēt atklāt jaunas un iepriekš neapzinātas re
ģionālās demogrāfiskās attīstības problēmas.
Šādus argumentus var apstrīdēt, pieņemot, ka iedzīvotāju demogrāfiskie pa
rametri (piemēram, vecums, dzimums, dzimstības līmenis, mirstības līmenis u. c.)
un procesi veidojas dabisku un ģenētisku faktoru iespaidā, kurus var ietekmēt ti
kai apkārtējās vides apstākļi. Tomēr šāda argumentācija nemaina pamata jautāju
mu – vai sociālekonomiskie faktori un politikas pasākumi, kuri ir atdalīti no dabis
kiem demogrāfiskiem procesiem, spēj ietekmēt iedzīvotāju individuālos lēmumus
par migrāciju, ģimenes plānošanu, dzīvesveida un medicīniskās aprūpes izvēli.
Piemēram, Maksa Planka Demogrāfisko pētījumu institūta pētnieks Sebastiāns
Kliseners (Sebastian Klüsener) ar kolēģiem (Klusener et al., 2012) skaidro, ka de
mogrāfiskās pārmaiņas tiek pasniegtas zinātniskajā literatūrā kā makroprocesi,
kas veidojas vides apstākļu un individuālu lēmumu rezultātā. Taču empīriskie no
vērojumi un loģiskie secinājumi ļauj spriest, ka šie apstākļi un lēmumi nav nekas
cits kā indivīda telpiskā, vēsturiskā un sociālekonomiskā konteksta produkti.

Reģionālā nevienlīdzība un telpiskā pārtece
Pamatojoties uz iepriekš minēto informāciju un empīriskiem datiem par
situāciju Latvijā un tās reģionos, ir pamats uzskatīt, ka pastāv ievērojamas sa
karības starp demogrāfiskiem procesiem, sociālekonomiskiem faktoriem un at
bilstošām politikas aktivitātēm. Turklāt šīs sakarības prasa detalizētu izpēti,
analizējot apslēptas mijiedarbības un cēloņsakarības, kā arī vērtējot tiešus un
pastarpinātus telpiskus efektus. Šādas analīzes veikšanai ir nepieciešams skaid
ri izprast un kvantificēt demogrāfiskās problēmas un nevienlīdzību, kas pastāv
starp Latvijas pašvaldību un reģionu.
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2011. gadā norisinājās visdetalizētākā tautas skaitīšana Latvijas vēsturē,
ko veica Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk – CSP), sniedzot pētniekiem
aktuālus un daudzveidīgus datus par nacionālā un reģionālā līmeņa demogrā
fiskajiem procesiem. Tautas skaitīšanas laikā konstatētā starpība starp faktis
ko iedzīvotāju skaitu (pēc CSP aprēķiniem) un deklarēto iedzīvotāju skaitu (pēc
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – PMLP) datiem) iniciēja ie
dzīvotāju skaita novērtēšanas statistisko metožu pārskatīšanu un radīja nepie
ciešamību pēc vairāku sociālekonomisku indikatoru, kas balstījās uz precīziem
iedzīvotāju skaita datiem (piemēram, IKP uz vienu iedzīvotāju), pārrēķina. Lai
kvantitatīvi novērtētu šo starpību starp faktisko un deklarēto iedzīvotāju skai
tu, drīz pēc tautas skaitīšanas rezultātu publicēšanas Valsts reģionālas attīstī
bas aģentūra ieviesa jaunu reģionālo demogrāfisko indikatoru “Atšķirība starp
PMLP un CSP datiem” (skat. VRAA, 2013).
5.1. attēlā ir parādītas atsevišķu demogrāfisko indikatoru izmaiņas Latvi
jas novadu līmenī 2009.–2014. gadā.
Lai kvantitatīvi novērtētu demogrāfisko procesu dinamiku, ievērojot vis
pārpieņemtos principus, vairāku statistisko rādītāju vērtības tika pārveidotas par
izmaiņu koeficientiem vai izmaiņu indeksiem (izmantojot 2011. gadu par bāzes
gadu – 100). Lai nodrošinātu datu salīdzināmību starp pašvaldību un reģionu, ir
veikts vairāku absolūto statistisko indikatoru pārrēķins uz vienu iedzīvotāju. Tie
dati, kas jau iepriekš tika aprēķināti uz vienu iedzīvotāju un ir publicēti dažādu
zem –15 (1)

zem –15 (28)

–15 līdz –10 (39)

–15 līdz –10 (27)

–10 līdz –5 (61)

–10 līdz –5 (33)

–5 līdz 0 (8)

–5 līdz 0 (12)

virs 0 (10)

virs 0 (19)

Iedzīvotāju skaita izmaiņas (%)

Iedzīvotāju skaita izmaiņas
0–14 gadu vecumgrupā (%)
zem 0 (2)

zem –0,3 (17)

0 līdz 2,5 (6)

–0,3 līdz –0,2 (35)

2,5 līdz 5 (5)

–0,2 līdz –0,1 (32)

5 līdz 7,5 (17)

–0,1 līdz 0 (14)

7,5 līdz 10 (67)

virs 0 (21)

virs 10 (22)

Starpība starp CSP un PMLP iedzīvotāju
skaita datiem 2013. gadā (%)

Iedzīvotāju skaita izmaiņas
deklarētās migrācijas rezultātā (%)

5.1. attēls. R
 eģionālie demogrāfiskie trendi Latvijā 2009.–2014. gadā
Avots: izstrādājis autors, CSP dati.
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valsts iestāžu pārskatos, bieži vien izrādās iegūti, izmantojot PMLP informāci
ju par deklarēto pašvaldību iedzīvotāju skaitu. Rezultātā šādi dati tika atkārto
ti pārrēķināti, paļaujoties uz reālai situācijai vairāk atbilstošu CSP informāciju.
Turpmākai kvantitatīvai analīzei nepieciešamo ietekmes parametru skaits
ir ierobežots. To nosaka statistisko datu pieejamība atsevišķu valsts pašvaldību
līmenī. Visi sociālekonomiskie indikatori un citi rādītāji, kas tiek izmantoti šajā
sadaļā, tiek ņemti no Teritoriālās attīstības un plānošanas informācijas sistēmas
Reģionālās attīstības indikatoru moduļa (turpmāk – RAIM) (2016), kas apkopo
un uzkrāj attiecīgu statistisko informāciju par valsts teritoriālajām vienībām.
Diskutējot par datu pieejamību, jāpiemin fakts, ka 1999.–2009. gada Latvi
jas administratīvi teritoriālās reformas rezultātā valstī tika radīta gluži jauna
viena līmeņa lokālo teritoriālo vienību sistēma (Ramute, 2008). Jāsecina, ka
reformas veikto telpisko pārmaiņu rezultātā daļa sociālekonomisko un iedzī
votāju attīstības rādītāju, kas bija iegūti pirms 2009. gada, nevar tikt izmantoti
atbilstoši pētījuma mērķim, tāpēc šajā darbā paveiktā kvantitatīvā analīze tiek
primāri balstīta uz 2009.–2014. gada datiem.
Piedāvātajā kvantitatīvajā analīzē tiek izmantoti tādi sociālekonomiskie
rādītāji kā pašvaldību iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz vienu iedzī
votāju, bezdarba līmenis, ārvalstu tiešās investīcijas uz vienu iedzīvotāju un
pašvaldību budžeta izdevumi uz vienu iedzīvotāju sociālajam atbalstam. Ņe
mot vērā kompetento valsts iestāžu tieksmi aktuālu reģionālās attīstības pro
blēmu (to skaitā arī demogrāfiskās attīstības jautājumu) risināšanai aizvien
aktīvāk izmantot ES fondu līdzfinansējumu (piemēram, skat. Dahs, 2016), ir
svarīgi novērtēt arī Eiropas struktūrfondu (Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(turpmāk – ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF)), Kohēzijas fonda
(turpmāk – KF) un lauku atbalsta instrumentu (Eiropas Zivsaimniecības fonda
(turpmāk – EZF), Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk –
ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (turpmāk – ELGF)) lomu
valsts reģionu demogrāfiskajā attīstībā.

zem 78 (20)
78 līdz 318 (20)
318 līdz 413 (19)
413 līdz 556 (20)
556 līdz 710 (20)
virs 710 (20)

EZF, ELFLA un ELGF (eiro)

zem 80 (20)
80 līdz 143 (20)
143 līdz 189 (19)
189 līdz 291 (20)
291 līdz 415 (20)
virs 415 (20)

KF, ESF un ERAF (eiro)

5.2. attēls. V
 idējais ES fondu izlietojums Latvijas pilsētās un novados gadā uz vienu iedzīvotāju
2009.–2013. gadā
Avots: izstrādājis autors, RAIM dati.
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5.2. attēls parāda ES finansējuma telpisko izlietojumu Latvijas pilsētās un
novados 2009.–2013. gadā.
Aplūkojot 5.1. attēlā iekļautās kartes un ņemot vērā salīdzinoši nelielo
Latvijas administratīvi teritoriālo vienību izmēru, var spriest, ka lielākā daļa
apskatīto Latvijas pašvaldību reģionālo demogrāfisko indikatoru uzrāda nozī
mīgu telpiskās autokorelācijas līmeni. Vairums no tiem demonstrē klasisku ag
lomeratīvu telpisku struktūru ar labākām vērtībām valsts centrālajā daļā (gal
vaspilsētas apkārtnē) un sliktākiem rezultātiem pierobežā un nomaļos reģionos.
Lai vienkāršāk izskaidrotu telpiskās autokorelācijas jēdzienu, var izmantot
analoģiju ar klasisko temporālo autokorelāciju laika rindu izpētē. Empīriskie pē
tījumi telpiskās analīzes jomā parāda: attēlojot kartē dažādu sociālekonomisku
parametru vērtības, bieži vien var novērot, ka fiziskā attāluma ietekme izpaužas
ar līdzīgām parametru vērtībām. Citiem vārdiem – reģioni ar līdzīgām paramet
ru vērtībām tiecas atrasties telpā tuvāk cits citam, šādi veidojot “aukstus” un
“karstus” klasterus. Šādā gadījumā var secināt, ka pētāmajam parametram pie
mīt pozitīva telpiskā autokorelācija (Voss et al., 2006, 411).
Pozitīva telpiskā autokorelācija var rasties dažādu procesu ietekmē. Vis
biežāk tas notiek pētāmā procesa tiešās telpiskā pārteces rezultātā (piemēram,
reģionu attīstībai piešķirto finanšu līdzekļu pārtece starp teritoriālo vienību ro
bežām). Retāk to izraisa pētāmā procesa efektu telpiskā pārtece starp blakus
esošiem reģioniem (piemēram, iedzīvotāju skaita pieaugums teritoriālajās vie
nībās, kas atrodas labi finansēta industriālā centra apkārtnē).
5.3. attēlā ir shematiski atveidoti divu veidu telpiskās pārteces efekti starp
vairākiem valsts reģioniem. Līniju biezums attēlā parāda ieguldījumu intensitāti.

Investīcijas

Attālums

Ieguldījums

Investīciju pārtece

Efektu pārtece

1. reģions
Ieguldījumu
tiešo efektu
pārtece

Ieguldījums

2. reģions

Galvaspilsēta

Ieguldījums

Ieguldījumu efektu
un citu faktoru
pārtece
3. reģions

5.3. attēls. I nvestīciju starpreģionālās pārteces efektu shematisks atveidojums
Avots: izstrādājis autors.
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Reģionālo demogrāfisko procesu modelēšana
Lai ietvertu iepriekš minēto telpiskās pārteces efektu ekonometriskajā
modelī, vispirms ir jākvantificē pētāmas teritorijas (valsts) telpiskā struktū
ra. To var paveikt, izveidojot vienkāršu kvadrāta telpisko svaru matricu atbil
stoši metodoloģijai, kas ir pieejama specializētajā literatūrā (piemēram, Ward,
Gleditsch, 2008 vai Anselin, 2003). Vienkāršākais veids, kā izveidot šādu mat
ricu, ir aprēķināt pētāmo reģionu centrālo punktu ģeogrāfisko attālumu in
versās vērtības. Tomēr vairāki autori (piemēram, Anselin, 2003) uzskata, ka
gadījumos, kad ir pieejami precīzi digitalizēti kartogrāfiskie dati, ir efektīvāk
aprēķināt un izmantot robežu sakaru matricas, kas attēlo teritoriālo vienību
telpisko struktūru pēc to kopējām robežām (līdz k līmeņiem).
Ievērojot minēto, tika izstrādāta kvadrāta (n = 119) telpisko svaru matri
ca (W), kas attēlo Latvijas pašvaldību telpiskās attiecības pēc to kopējām robe
žām (k = 1). Turpmāk šī matrica tiks izmantota telpiski svērto regresijas mode
ļu izstrādē.
Pārejot pie pētāmo indikatoru kvantitatīvās analīzes, var secināt, ka Latvi
jā novērotā reģionālo demogrāfisko procesu telpiskā autokorelācija ievērojami
mazinās jebkādu klasisko lineāro modeļu efektivitāti. Būtu aplami pieņemt, ka
indivīdi strādā, pelna iztiku, dzīvo un saņem publiskos pakalpojumus vienas
pašvaldības teritorijā bez jebkādas ikdienas starpreģionu mobilitātes. Lai deta
ļās izpētītu sociālekonomisko faktoru un reģionālās politikas lomu reģionālajā
demogrāfiskajā attīstībā, ievērojot arī telpiskās dimensijas lomu, ir iespējams
izmantot vairākus telpiski svērto regresijas modeļu veidus:
• telpiskās nobīdes modelis (Spatial lag model (SLM)), kas iekļauj atkarī
gā mainīgā telpiski svērto vidējo vērtību kā vienu no tā neatkarīgajiem
mainīgajiem (turpmāk – 1. veida telpiskais efekts);
• telpiskais Durbina modelis (Spatial Durbin model (SDM)), kas paplašina
SLM struktūru, lietojot telpiskos svarus visiem vai daļai no neatkarīga
jiem mainīgajiem, sagaidot šo faktoru ietekmes telpisko pārteci (turp
māk – 2. veida telpiskais efekts);
• telpiskās kļūdas modelis (Spatial error model (SEM)), kas ļauj novērtēt
ārējo faktoru telpisko ietekmi, iekļaujot telpiski svērtās kļūdas neatkarī
gu parametru vienādojuma labajā pusē.
Savos pētījumos Lūks Anselins (Luc Anselin) (Anselin, 2003) skaidro, ka
visu veidu telpiskās regresijas modeļu izstrāde paredz telpisko svaru matricu
lietošanu, lai izpētītu apkārtējo teritoriālo vienību ietekmi uz kāda konkrēta
reģiona pētāmo procesu. Telpisko efektu noteikšanai minētā svaru matrica var
tikt piemērota atkarīgā mainīgā vērtībām (SLM gadījumā), neatkarīgo mainīgo
vērtībām (SDM gadījumā) vai arī modeļa kļūdai (SEM gadījumā).
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Šī pētījuma mērķa sasniegšanai var piedāvāt SLM modeli šādā formā:
Y = ρWY + βX + ε,

(1)

Y = ρWY + βX + θWX + ε,

(2)

Y = βX + λWε + ϵ.

(3)

kur Y ir neatkarīgais mainīgais, W ir iepriekš definēta telpisko svaru matrica,
koeficients ρ nosaka apkārtējo teritoriālo vienību telpiski svērtā vidējā Y ietek
mi (saskaņā ar W iekļauto struktūru), β ir regresijas koeficients, X nosaka mo
deļa neatkarīgos mainīgos un ε ir modeļa kļūdas parametrs.
Paplašinot SLM (1) struktūru ar papildu konstrukciju, kas ietver neatka
rīgu mainīgo telpiski svērtās vidējās vērtības, ir iespējams izveidot pilnvērtīgu
SDM modeli:
kur jauns koeficients θ apzīmē apkārtējo teritoriālo vienību neatkarīgu mainīgo
telpiski svērtās vidējās vērtības saskaņā ar svaru matricu W.
SEM modelis ir mazāk sarežģīts nekā SDM (2), un tam par pamatu var
kalpot vienkāršs lineārās regresijas modelis:

Zinātniskās literatūras avoti (Ward, Gleditsch, 2008) skaidro, ka SEM ga
dījumā kopējā modeļa kļūda tiek sadalīta divās komponentēs:
• vektors ϵ nosaka modeļa kļūdas daļu, kas nav pakļauta telpiskai autoko
relācijai un atbilst pieņēmumam par normālu regresiju;
• vektors ε parāda modeļa kļūdas daļu, kas ir pakļauta telpiskai auto
korelācijai.
Koeficients λ šādā gadījumā nosaka to, cik lielā mērā modeļa kļūdas telpis
kās komponentes korelē savā starpā blakus esošajās teritoriālajās vienībās sa
skaņā ar svaru matricu W.
5.1. tabulā ir apkopoti visu trīs modeļu aprēķinu rezultāti, kas tika iegū
ti, analizējot iepriekš atlasītu sociālekonomisku un politikas faktoru ietekmi uz
Latvijas pašvaldību demogrāfiskajiem rādītajiem.
Visi trīs modeļi parāda vienlīdz lielu iekasēto IIN uz vienu iedzīvotāju un
bezdarba līmeņa ietekmi uz tādiem demogrāfiskiem indikatoriem kā kopējās
iedzīvotāju skaita izmaiņas, iedzīvotāju skaita izmaiņas deklarētas migrācijas
ietekmē un 0–14 gadus vecu bērnu skaita izmaiņas novados.
SLM modeļa rezultāti liecina par pietiekami lielu telpiski svērtā atkarīgā
mainīgā lieluma ietekmi uz pirmo trīs demogrāfisko rādītāju noteikšanu.
ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieguldījumu nebūtiski negatīvā ietek
me uz iedzīvotāju skaita izmaiņām kopā ar to pozitīvo ietekmi uz rādītajiem,
kas saistīti ar migrāciju, norāda uz to, ka šis finansējums tika aktīvi izmantots
reģionos ar negatīvu iedzīvotāju dabiskā pieauguma dinamiku, bet nespēja tik
īsā laika posmā šo situāciju manāmi uzlabot.
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5.1. tabula. Sociālekonomisko faktoru un politikas instrumentu ietekme uz atsevišķiem
demogrāfiskajiem rādītājiem Latvijas pašvaldībās 2009.–2013. gadā: ietekmes
novērtējums un telpiski svērto regresijas modeļu rezultāti

Tiešā ietekme (β)

ERAF,
ESF & KF
EZF,
ELFLA &
ELGF

0,00270 –0,00152 0,00082 0,00016
**

Ārv. tiešās –0,00017 –0,00035
investīcijas

Iedzīvotāju skaita
izmaiņas deklarētas
migrācijas rezultātā

Starpības starp CSP
un PMLP iedz. sk.
izmaiņu indekss

< iedz. sk. izmaiņas
0–14 g. v. grupā

Iedzīvotāju skaita
izmaiņas

Iedzīvotāju skaita
izmaiņas deklarētas
migrācijas rezultātā

Starpības starp CSP
un PMLP iedz. sk.
izmaiņu indekss

< iedz. sk. izmaiņas
0–14 g. v. grupā

0,00221 –0,00103 0,00045 0,00009 0,00277 –0,00160 0,00088 0,00016
*
**

0,00015 –0,00006 –0,00014 –0,00044 0,00019 –0,00006 –0,00020 –0,00050 0,00021 –0,00006

Pašv. soc. –0,01769 –0,04791 –0,00099 –0,00571 –0,01354 –0,02827 0,00934 –0,00546 –0,01715 –0,04752 0,00540 –0,00584
atbalsts
*
*
*
IIN

0,03729 0,08229
***
***

0,00925 0,00175
***

0,03456 0,08428 –0,00370 0,00153
***
***
'
**

0,04070 0,08943 –0,00164 0,00180
***
***
***

Bezdarbs –0,18204 –0,60759 0,02508 –0,02622 –0,19273 –0,70316

0,03733 –0,02908 –0,17321 –0,62119
'
'
***

ERAF,
ESF & KF

0,00205 0,00041
'
'

***

**

EZF,
ELFLA &
ELGF

'

**

0,00161

0,01102
'

Ārv. tiešās
investīcijas

0,00123 0,00372 –0,00074 0,00000
'

Pašv. soc.
atbalsts

0,05663 0,07473 0,04897 0,01356
'
*

IIN

0,00054 0,00527 0,00063 –0,00007

ρ

–0,12681 –0,32300 –0,06214 –0,02845
0,16922
*

0,14102
'

0,30717
**

0,05530

λ

0,19713
0,81196

R2

0,84364 0,16622 0,26862

Log.
varbūtība

Avots: izstrādājis autors.

0,20248 0,36608 0,08630
**

0,80957 0,84309 0,18908 0,27050
–256,43 –355,88 –210,30

Nozīmīguma apzīmējumi: 0 ‘ *** ’ 0,001 ‘ ** ’ 0,01 ‘ * ’ 0,05 ‘ ' ’ 0,1 ‘ ’ 1.
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0,01880 –0,02679
**

–0,00338 0,00174 –0,00156 –0,00002

Bezdarbs
Noteikšanas Telpiskie
koeficienti koeficienti

Iedzīvotāju skaita
izmaiņas

Iedzīvotāju skaita
izmaiņas deklarētas
migrācijas rezultātā

Starpības starp CSP
un PMLP iedz. sk.
izmaiņu indekss

–0,00303 –0,00196 –0,00222 0,00037 –0,00269 –0,00271 –0,00191 0,00033 –0,00342 –0,00244 –0,00219 0,00036
'
**
*
*
*
'
*
**
*

**

Telpiski nobīdīts efekts (θ)

< iedz. sk. izmaiņas
0–14 g. v. grupā

Iedzīvotāju skaita
izmaiņas

Pētāmais indikators

–33,09
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Modelējot iedzīvotāju skaita izmaiņas deklarētās migrācijas ietekmē, SDM
modelis uzrāda ļoti labu modeļa noteikšanas koeficienta vērtību (šajā gadīju
mā – logaritmiskā varbūtība). Tas norāda uz ES struktūrfondu un Kohēzijas
fonda, kā arī pašvaldību sociālā atbalsta izdevumu 2. veida telpiskās pārteces
efektu nozīmi deklarētās migrācijas procesā. Šo parādību var izskaidrot ar to,
ka šāda veida ieguldījumu rezultāti (piemēram, uzlaboti sabiedriskie pakalpo
jumi, publiskā infrastruktūra u. c.) sniedz vislielāko labumu iedzīvotājiem, kas
ir deklarējuši savu dzīvesvietu noteiktā reģionā vai tā apkārtnē.
Papildus SDM analīzes rezultāti ļauj spriest par manāmu ES struktūrfondu
un Kohēzijas fonda telpiski izkliedētu ietekmi uz 0–14 gadus vecu bērnu skaita
izmaiņām un starpību starp CSP un PMLP sniegtajiem iedzīvotāju skaita datiem.
SEM modelis apstiprina, ka, pētot starpību starp CSP un PMLP dotajiem
iedzīvotāju skaita datiem, ir jāņem vēra nozīmīga modeļa kļūdas daļa, kas ir
pakļauta telpiskai autokorelācijai. Šāds rezultāts liecina par nezināmu telpiski
korelētu faktoru klātbūtni, kas spēj ievērojami ietekmēt iedzīvotāju lēmumus
par nereģistrēto migrāciju.

Kopsavilkums
Kopumā telpiskās izpētes un modelēšanas rezultāti ļauj secināt, ka per
sonīgie ienākumi un nodarbinātība ir primāri sociālekonomiskie faktori, kas
ietekmē iedzīvotāju attīstības procesus Latvijas reģionos. Augsts ienākumu lī
menis un stabila nodarbinātība ir vitāli svarīgi, jo garantē indivīdam nepiecie
šamo veselības aprūpes līmeni, augstāku dzīves kvalitāti un citus demogrāfis
kās izaugsmes priekšnoteikumus.
Papildus ekonometrisko modeļu aprēķini rāda, ka Eiropas struktūrfondu
un Kohēzijas fonda atbalstītajiem pasākumiem ir bijusi tieša un daļēji nozīmī
ga telpiska ietekme uz demogrāfiskiem rādītajiem, kas saistīti ar migrāciju. No
otras puses, ES lauku attīstības un lauksaimniecības atbalsta instrumentu (EZF,
ELFLA, ELGF) izlietojums uz vienu iedzīvotāju ir bijis svarīgs stabila kopējā ie
dzīvotāju skaita uzturēšanai vairākos lauku rajonos. Tas liecina, ka šiem instru
mentiem ir būtiska nozīme lauku un piekrastes teritoriju kopējās sociālekono
miskās vides apstākļu attīstībā.
Detalizēts Durbina telpiskā modeļa rezultātu izvērtējams ļauj spriest par
ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieguldījumu pozitīvu telpisku ietekmi uz
reģistrēto migrāciju. Līdzīgi secinājumi var tikt izdarīti arī par ES fondu pozitī
vo ietekmi uz tādiem rādītajiem kā 0–14 gadus vecu bērnu skaita pieaugums un
nedeklarētās migrācijas mazināšanās.
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6. Iedzīvotāju sastāva novecošana
Atis Bērziņš

Ar iedzīvotāju sastāva jeb demogrāfiskā sastāva novecošanu saprot gados
vecu, kā arī pirmspensijas vecuma iedzīvotāju īpatsvara pieaugumu un bērnu
īpatsvara samazināšanos. Iedzīvotāju novecošana ir sabiedrības attīstības pro
cesa sastāvdaļa, kas ir aktuāla parādība gandrīz visā pasaulē un atspoguļo li
kumsakarības pārejā uz racionālu paaudžu maiņas režīmu ar zemu dzimstību
un mirstību.
Plaša starptautiska uzmanība novecošanas problēmu izpētei ir pievērsta
kopš 2002. gada, kad ANO sasauktā otrā Pasaules asambleja pieņēma stratēģiju
iedzīvotāju novecošanas problēmu un ar to saistīto sociālo, kultūras, ekonomis
ko un demogrāfisko jautājumu risināšanai 21. gadsimtā (UN, 2002). Tika atzīts,
ka novecošana pasaules mērogā ir neizbēgams process un ir jau kļuvusi par glo
bālu pasaules problēmu, kas attīstās nepieredzētā ātrumā. Stratēģijas mērķis ir
aicināt valstis apzināt problēmas, kas saistītas ar iedzīvotāju novecošanu, kā arī
mainīt sabiedrības attieksmi, valsts politiku un praksi, lai novērstu pašreizējās
un potenciālās problēmas, kas izriet no sabiedrības novecošanas.
Latvijā, tāpat kā vairumā Eiropas valstu, iedzīvotāju novecošana jau ilg
stoši ir viena no nozīmīgākajām sociāldemogrāfiskajām problēmām. Pakāpe
niska novecošana Latvijā ir vērojama kopš 19. gadsimta otrās puses, tomēr par
nopietnu sociāldemogrāfisku problēmu tā ir kļuvusi pēc valstiskās neatkarī
bas atjaunošanas 90. gadu sākumā. Tās galvenais cēlonis ir ilgstošā ļoti zemā
dzimstība, kura nenodrošina iedzīvotāju paaudžu maiņu. Atsevišķos laika pos
mos novecošanu jūtami sekmējusi arī pārsvarā gados jauno Latvijas iedzīvotāju
emigrācija, kā arī vidējā mūža ilguma palielināšanās. Straujas novecošanas re
zultātā veidojas nelīdzsvarots iedzīvotāju vecumsastāvs, kas var radīt nopietnas
sociālekonomiskas problēmas ar tālejošām nevēlamām sekām un jaunus izaici
nājumus valsts varas institūciju mēģinājumiem ietekmēt iedzīvotāju attīstību.
Latvija atrodas starp tām pasaules valstīm, kurās novecošanas process no
tiek visstraujāk. ANO statistiķu apkopotā informācija liecina, ka 2017. gadā
26,2% Latvijas iedzīvotāju bija pārsnieguši 60 gadu vecumu. Tas Latviju ierindo
10. vietā starp visām pasaules valstīm, atpaliekot tikai no pasaules novecošanas
absolūtās līderes Japānas (33,4%) un astoņām Eiropas valstīm (UN, 2017, 106).
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Attīstītajās valstīs iedzīvotāju mūža ilgums ir lielāks, tādēļ par novecoša
nas līmeņa indikatoru tajās bieži tiek izmantots 65 gadu vecuma robežu pār
sniegušo (65+) īpatsvars valsts iedzīvotāju kopskaitā. Daudzās valstīs šī robe
ža ir tuvu oficiālajam pensionēšanās vecumam. Latvijā 2018. gada sākumā jau
katrs piektais iedzīvotājs (20,1%) bija vecumā 65 gadi un vairāk (Eiropas Sa
vienībā 2017. gadā – 19,4%). Ranžējot pēc 65 gadus vecu un vecāku iedzīvotā
ju īpatsvara, 2017. gadā Latvija ieņēma 7. vietu starp 28 ES valstīm aiz Itālijas,
Grieķijas, Vācijas, Portugāles, Somijas un Bulgārijas. Pēc šī sieviešu novecoša
nas rādītāja Latvija ar 24,7% pat dala 1.–2. vietu ar Itāliju (Eurostat, 2018b).
Šie dati liecina, ka Latvija ir starp demogrāfiski visvecākajām valstīm. Kaimiņ
valstīs – Igaunijā un Lietuvā – novecojuma pakāpe gan vīriešiem, gan sievietēm
ir nedaudz zemāka nekā Latvijā.

Iedzīvotāju sastāva novecošanas dinamika Latvijā
Galvenokārt ilgstoši pastāvošās zemās dzimstības un iedzīvotāju emigrāci
jas dēļ Latvijā pārsvarā notiek nelabvēlīgas iedzīvotāju dzimumvecuma struktū
ras izmaiņas. Iedzīvotāju galveno vecumgrupu dinamika un proporciju izmaiņa
atainotas 6.1. tabulā. Lai gan iedzīvotāju kopskaits valstī nepārtraukti sama
zinās, tomēr sistemātiski pieaug gados vecu iedzīvotāju skaits. No 1989. līdz
2018. gadam, kad iedzīvotāju kopskaits samazinājās par 732,2 tūkst. (–27,5%),
iedzīvotāju grupai 65+ skaits palielinājies par 74,1 tūkst. (+23,5%). Vēl nozī
mīgāks novecošanas faktors ir bērnu skaits, kas 1989.–2011. gadā strauji sama
zinājies par 276,4 tūkst. (–48,4%). Pēc 2011. gada vērojams neliels dzimstības
pieaugums, tāpēc bērnu skaits līdz 2018. gadam palielinājās par 10,8 tūkst. un
to īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā pieauga no 14,2% līdz 15,8%.

6.1. tabula. Latvijas iedzīvotāju vecuma sastāvs (gada sākumā)
1989

2000

2011

2018

2666,6

2377,4

2074,6

1934,4

0–14

570,9

430,3

294,5

305,3

15–64

1780,9

1595,0

1399,0

1240,2

314,8

352,1

381,1

388,9

Kopā

100,0

100,0

100,0

100,0

0–14

21,4

18,1

14,2

15,8

15–64

66,8

67,1

67,4

64,1

11,8

14,8

18,4

20,1

Kopā iedzīvotāji, tūkst. cilv.

65+
% no kopskaita

65+

Avots: CSP datubāze. Tabula IRG030. Autora aprēķini.

68

Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas izaicinājumi

Kopš 2011.–2018. gada ir vērojama savdabīga situācija, jo Latvijas iedzī
votāju sastāvā vienlaicīgi notiek vecāka gadagājuma iedzīvotāju un arī bērnu
īpatsvara palielināšanās. Dzimstības kāpuma skaidrojums meklējams gan lab
vēlīgākā demogrāfiskā struktūrā – ražīgākos auglīgā vecuma gadus sasniegu
šas daudzskaitlīgās tādu sieviešu kohortas, kuras dzimušas pagājušā gadsim
ta 80. gadu otrajā pusē, gan ekonomiskās situācijas īpatnībās – ekonomiskās
krīzes ietekmē dzimušo skaits 2011. gadā bija viszemākais kopš 1998. gada un
sekojošais palielinājums nākamajos gados vismaz daļēji ir kompensatorisks, jo
dzimst bērni, kuru nākšana pasaulē tika atlikta nelabvēlīgajos ekonomiskās
krīzes gados.
Padomju varas gados Latvijā sistemātiski pieauga iedzīvotāju skaits darb
spējas vecumā, jo notika nepārtraukta šīs iedzīvotāju vecumgrupas jaunākā ga
dagājuma personu ieceļošana. Kopš 1990. gada situācija mainījās un darbspējas
vecuma iedzīvotāju skaits sāka sarukt, jo Latvija kļuva par darbaspēka emigrā
cijas valsti. Būtiski mazāks kļuvis arī nosacīti darbspējīgo skaits starptautiskajā
statistikā pieņemtajā vecumā 15–64 gadi, lai gan to īpatsvars uz bērnu sama
zinājuma rēķina 1989.–2011. gadā pat nedaudz pieauga. Pēc 2011. gada vēro
jams gan skaita, gan īpatsvara samazinājums. Darbspējas vecuma kontingents
arī noveco. Palielinās nosacīta pirmspensijas vecuma (55–64 gadi) iedzīvotāju
īpatsvars, un samazinās jaunāku personu (15–24 gadi) īpatsvars. Darbspējīgo
skaita samazināšanos veicināja arī pārsvarā gados jaunu cilvēku emigrācija, ko
pastiprināja ekonomiskā krīze.
Novecošanas līmenis ir nemitīgi audzis. 1989. gadā 65 gadus un vecāku
personu īpatsvars bija 11,8%, 2000. gadā – 14,8%, bet 2011. gadā – 18,4% un
2018. gadā 20,1%. Līdzīgus rezultātus var iegūt, ja analizē gados vecāko cilvēku
(60+, 70+, 80+) skaita un īpatsvara pieaugumu. Šie rādītāji tāpat liecina par
ļoti strauju iedzīvotāju novecošanu no vecumpiramīdas augšas un par nepiecie
šamību paaugstināt sociālās nodrošināšanas pakalpojumus un izdevumus.
Novecošanas tendences uzskatāmi parāda arī valsts iedzīvotāju 1989. un
2017. gada dzimumvecuma piramīdu salīdzinājums (6.1. attēls). To galvenās ie
zīmes ir šādas:
• iedzīvotāju kopskaita krass samazinājums pēc valsts neatkarības atjau
nošanas;
• iedzīvotāju skaita samazinājums piramīdas pamatnes vecumgrupās ļoti
zemās dzimstības dēļ;
• īpaši lielu robu izveidošanās 15–19 gadu vecuma bērnu grupā;
• iedzīvotāju skaita pieaugums vecumā virs 65 gadiem;
• darbspējas vecuma kontingenta novecošana: 15–24 gadu vecumā ir ievē
rojami mazāk iedzīvotāju nekā 55–64 gadu vecumā;
• disproporcija starp dzimumiem darbspējas vecuma iedzīvotāju vecāko
gadagājumu grupās un pensijas vecumā. To radījusi ilgstoša paaugstinā
ta vīriešu mirstība darbspējas vecumā;
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1989. gads
100+
95–99

Vīrieši

1,0
4,6
12,8
21,2
22,5
34,3
55,8

90

60

85–89

Sievietes

4,4
15,1
32,0

80–84

49,5
47,4

75–79
70–74

68,5

65–69

92,5
89,6
93,4
93,8
81,5
93,8
101,0
104,4
90,0
89,2
86,0
92,3
102,0

60–64

71,9
79,7
84,2
75,4
89,7
99,3
104,9
95,2
95,3
88,6
96,0
106,1
120

90–94

55–59
50–54
45–49
40–44
35–39
30–34
25–29
20–24
15–19
10–14
5–9
0–4

30

0

30

60

90

120
2017. gads

100+
95–99

Vīrieši

43,6
52,6
65,7
63,9
64,3
65,1
62,6
70,9
70,4
52,7
43,9
48,8
52,1
55,4
120

90

60

30

Sievietes

5,1
9,2
24,8

1,7 90–94
7,7 85–89
15,1 80–84
28,6 75–79
30,3 70–74

61,5
56,0
67,0
70,8
78,9
71,9
69,3
67,0
64,2
67,8
66,7
49,8
41,9
46,2
49,5
51,3

65–69
60–64
55–59
50–54
45–49
40–44
35–39
30–34
25–29
20–24
15–19
10–14
5–9
0–4

0

30

60

90

120

6.1. attēls. L
 atvijas iedzīvotāju dzimumvecuma struktūra 1989. un 2017. gada sākumā (tūkst. cilv.)
Avots: CSP datubāze – “Tautas skaitīšanas rezultāti” (LR CSP, 2017a, 21).
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• 2017. gada piramīdas pamata paplašināšanās raksturo dzimušo skaita
palielināšanās ietekmi, tomēr arī šajās vecumgrupās iedzīvotāju skaits
ir ievērojami mazāks salīdzinājumā ar tiem, kas sasnieguši 25–34 gadu
vecumu;
• jaunākās piramīdas konfigurācija rāda nesabalansētu vecumsastāvu un
ļauj prognozēt, ka nākamajās desmitgadēs turpinās novecot gan viss ie
dzīvotāju kopums, gan darbspējas vecuma kontingents.
Sieviešu novecošana Latvijā, tāpat kā citur Eiropā, ir izteiktāka. Veco ie
dzīvotāju vidū lielā pārsvarā ir sievietes. 2018. gada sākumā starp 65 gadus
veciem un vecākiem iedzīvotājiem sievietes bija 67,1% un 80 gadus veciem un
vecākiem – pat 75,2%, bet vīrieši attiecīgi tikai 32,9% un 24,8%. Šo dzimumu
strukturālo atšķirību galvenais cēlonis ir paaugstināta vīriešu mirstība darb
spējas vecumā. No Eiropas Savienības valstīm Baltijas valstīs ir vislielākā vīrie
šu un sieviešu disproporcija vecākās paaudzes iedzīvotāju (65+) kopskaitā.
Sievietes vidēji ir par 5–6 gadiem vecākas par vīriešiem. Vidējais Latvi
jas sieviešu vecums 2018. gada sākumā bija 45,2 gadi, bet vīriešu – 39,1 gads.
Vidējais vecums ir pieaudzis gan sievietēm, gan vīriešiem salīdzinājumā ar
1990. gadu, kad šis rādītājs bija attiecīgi 38,3 un 33,0 gadi. Vidējā vecuma
starpība laika posmā no 1990. līdz 2018. gadam ir palielinājusies no 5,3 ga
diem līdz 6,1 gadam.
Latvijai ir raksturīga ļoti liela starpība starp vīriešu un sieviešu paredza
mā vidējā mūža ilguma rādītājiem – 2016. gadā sievietēm tas bija 79,4 gadi, bet
vīriešiem – 69,8 gadi. Sieviešu mūža ilgums ir par nepilniem 10 gadiem garāks
nekā vīriešiem. Tik izteikta vīriešu un sieviešu mūža ilguma starpība Eiropas
Savienībā ir raksturīga tikai Baltijas valstīs. Saglabājoties 2016. gada mirstības
intensitātei arī pensijas vecumā, sievietes vidēji vēl nodzīvos gandrīz par pie
ciem gadiem ilgāk nekā vīrieši: 65 gadu vecumu sasniegušajām sievietēm vidē
jais turpmākās dzīves ilgums varētu būt 18,8 gadi, bet šo pašu vecumu sasnie
gušajiem vīriešiem – 13,9 gadi (Latvijas Republikas CSP, 2017a, 107).
Iedzīvotāju novecošanas procesi ir raksturīgi visiem valsts reģioniem
un republikas pilsētām. Tomēr novecošanas izmaiņām ir vērojamas teritori
ālas atšķirības, ko uzskatāmi raksturo gan vidējā vecuma pārmaiņas (6.2. ta
bula), gan novecošanas līmeņa izmaiņas (6.2. attēls). Lielākais vecākās paau
dzes (65+) iedzīvotāju īpatsvars 2017. gada sākumā bija Latgales (21,3%) un
Vidzemes statistiskajā reģionā (20,9%), zemākais – Pierīgas reģionā (18,0%)
(LR CSP, 2017b, 3).
Visaugstākais vidējais iedzīvotāju vecums ir Latgalē – 44,1 gads (vīriešiem
41 gads un sievietēm 47 gadi), viszemākais – Pierīgas reģionā 40,6 gadi (vī
riešu vidējais vecums ir 38 gadi un sieviešu – 43 gadi). Dzimstības līmenis ne
vienā no Latvijas reģioniem nenodrošināja paaudžu maiņu, tomēr līmenis Rīgā
un Pierīgā bija nedaudz augstāks nekā vidēji valstī, un tas atspoguļojas ne
daudz zemākos iedzīvotāju vidējā vecuma un tā pieauguma rādītājos. Rīgas
71

Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas izaicinājumi

6.2. tabula. Iedzīvotāju vidējais vecums Latvijas reģionos (gados)
1989

2000

2011

2017

Pieaugums
2017/1989

Kopā

36,3

38,7

41,7

42,3

6,0

Rīgas

36,8

40,3

42,3

42,5

5,7

Pierīgas

35,2

37,6

40,2

40,6

5,4

Vidzemes

36,7

37,7

41,8

42,8

6,1

Kurzemes

35,5

37,7

41,3

42,4

6,9

Zemgales

35,6

37,5

40,9

41,8

6,2

Latgales

37,6

39,2

42,9

44,1

6,5

Reģioni

Avots: CSP datubāze (Bērziņš, A. u. c., 2009, 9).

25
21,8
20

18,3

21,6
18,4

21,4
18,8
15,5

15

13,1

13,9

21,0

20,8

18,8

20,3

18,0

17,4

15,8
14,2

20,1
18,6
15,7

19,1
16,8
15,8

13,9

18,4
17,0
13,8

10

5

0

Ventspils Daugavpils Jūrmala

Liepāja

Valmiera Rēzekne

2000

2011

Rīga

Jēkabpils

Jelgava

2017

6.2. attēls. N
 ovecošanas līmenis republikas pilsētās 2000.– 2017. gadā
(vecums 65+, procentos no pilsētas iedzīvotāju skaita; ranžēts pēc 2017. gada)
Avots: CSP datubāze. Tabula IRG030. Autora aprēķini.

iedzīvotāju vidējais vecums visā apskatītajā periodā ir bijis augstāks par Latvi
jas vidējo līmeni. Īpaši strauji rīdzinieku vidējais vecums palielinājās pagājušā
gadsimta 90. gados, līdz ar to 2000. gadā Rīgā vidējais vecums (40,3 gadi) kļu
va lielāks nekā Latgales reģionā (39,2 gadi), kuru parasti novecošanas process
skar visvairāk.
No republikas pilsētām par novecošanas līmeņa (65+) līderi 2017. gadā
bija izvirzījusies Ventspils ar 21,8%, kurai jau 2000. gadā novecošanas līmenis
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(13,1%) bija zemāks nekā pārējās 8 republikas pilsētās. Zemākais novecošanas
līmenis 2017. gadā fiksēts Jelgavā (18,4%) un Jēkabpilī (19,1%), kurai arī lī
meņa izmaiņas apskatīto 17 gadu laikā (+3,3 procentpunkti) bijušas mazākas
nekā pārējām pilsētām.

Aktīvas novecošanas stratēģija
Sabiedrības novecošana un iedzīvotāju skaita samazināšanās, īpaši darb
spējas vecumā, izraisa darbspējīgo iedzīvotāju īpatsvara samazināšanos, tāpēc
rodas jauni izaicinājumi ekonomiskās izaugsmes un ilgtspējīgas sociālās politi
kas nodrošināšanai. Novecošanas radīto negatīvo seku mazināšanai un turpmā
kas ekonomiskās izaugsmes veicināšanai ES, tātad arī Latvija, cenšas rast situ
ācijai atbilstošus risinājumus, akcentējot nepieciešamību nodrošināt ilgāku un
labāku darba mūžu.
Lai veicinātu ar novecošanu saistīto problēmu vispusīgu izpēti, Eiropas
Padome un Eiropas Parlaments 2012. gadu pasludināja par “Eiropas gadu ak
tīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei”, kura laikā realizētie pasākumi vē
lāk tika atzinīgi novērtēti (European Commission, 2014). Eiropas gadā aktīvai
novecošanai un paaudžu solidaritātei Eiropas Sociālās labklājības politikas un
pētījumu centrs izstrādāja aktīvās novecošanas indeksu, kas ir iedzīvotāju (ve
cumā 55 gadi un vairāk) neizmantotā aktīvās novecošanas potenciāla novērtē
šanas instruments. Indeksu veido 22 indikatori, kas ir sagrupēti četrās jomās –
nodarbinātība; līdzdalība sabiedrībā; neatkarīga, veselīga un droša dzīvošana;
kapacitāte un aktīvu novecošanu veicinoša vide (Active Ageing Index, 2014).
Latvija 2014. gadā 28 ES dalībvalstu vidū ierindojās 19. vietā. Turklāt vēroja
mas dzimumu atšķirības, Latvijas sievietēm un vīriešiem ierindojoties attiecīgi
11. un 24. vietā.
Apzinoties iedzīvotāju novecošanu kā būtisku ilglaicīgas ietekmes faktoru,
ES centralizēti izstrādā un regulāri atjaunina prognozes par iedzīvotāju skai
tu un vecumsastāvu. Jaunākās detalizētās prognozes par ES valstīm ir balstī
tas uz 2015. gada informāciju un iesniedzas tālā nākotnē līdz pat 2080. gadam
(Eurostat, 2018a). Uz demogrāfiskām prognozēm tiek balstīta detalizēta ekono
misko seku prognozēšana līdz pat 2070. gadam (European Commission, 2017).
Prognožu rezultāti apliecina nepieciešamību pēc aktīvas rīcības gan visas ES,
gan atsevišķo valstu līmenī.
Lai mazinātu sabiedrības novecošanas radītās negatīvās sekas, Latvijā
2016. gadā ir pieņemta rīcības programma “Aktīvās novecošanās stratēģija il
gākam un labākam darba mūžam Latvijā” (Ministru kabinets, 2016). Šī stra
tēģija ietver risinājumu aktīvās novecošanas situācijas uzlabošanai, un tā mēr
ķis ir veicināt ilgāku un veselīgāku Latvijas iedzīvotāju darba mūžu iedzīvotāju
un kopējās ekonomiskās situācijas uzlabošanai. Risinājuma izstrāde ir balstī
ta uz 2015. gada Pasaules Bankas pētījumu “Aktīvās novecošanās izaicinājumi
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ilgākam darba mūžam Latvijā” (World Bank, 2015), un atsevišķu pasākumu fi
nansēšana plānota līdz 2022. gadam.
Aktīvās novecošanas stratēģijas pasākumi pārsvarā ir orientēti uz perso
nām vecumā no 50 gadiem, kā arī uz darba devējiem. Pasākumi tiek īstenoti ar
ESF finansējuma atbalstu 4 rīcības virzienos:
• Nodarbinātība – gados vecāko iedzīvotāju iekļaujošs darba tirgus.
• Izglītība – izglītoti un kompetenti gados vecākie darbinieki atbilstoši
mainīgajiem darba tirgus apstākļiem.
• Veselība un aktīvs dzīvesveids – veselīgi un fiziski aktīvi gados vecākie
iedzīvotāji, kas pēc iespējas ilgāk turpina aktīvu un neatkarīgu dzīvi.
• Sociālā drošība – sociāli aizsargāti gados vecākie iedzīvotāji.
Stratēģijā ietilpst atbalsta pasākumi nodarbinātajiem (I), bezdarbnie
kiem (II) un senioriem (III).
I. Atbalsta pasākumi nodarbinātajiem (5 grupas):
a) izstrādāt un īstenot informatīvos pasākumus ilgāka un labāka darba
mūža veicināšanai, ietverot tādus jautājumus kā darbaspēka struktūras
izmaiņu prognozes; gados vecāko iedzīvotāju priekšrocības darba tirgū;
ieguvumi no dažāda vecuma darbinieku komandām, t. sk. dažādu paau
džu pieredzes nodošanas; elastīgas darba organizēšanas metodes; dar
bavietu un darba uzdevumu pielāgošanas iespējas; darba aizsardzība un
pasākumi darbinieku veselības uzlabošanai; labās prakses piemēri Latvi
jas uzņēmumos; veselību veicinoša darba vide; veselības veicināšana un
profilakse; veselīga un fiziski aktīva dzīvesveida veicināšana un popula
rizēšana; sociālo prasmju attīstīšana;
b) izvērtēt darba vidi, cilvēkresursu potenciālu attiecībā uz gados vecāko
nodarbināto zināšanām un prasmēm, kā arī noteikt profesionālo piemē
rotību un saskaņā ar to novērtēt nodarbinātā veselības stāvokli un no
teikt veselības stāvoklim atbilstošu darbu;
c) rīkot atbalsta pasākumus gados vecāko nodarbināto iedzīvotāju spēju,
prasmju un veselības stāvokļa veicināšanai;
d) pilnveidot izglītību nodarbinātajiem pieaugušajiem, lai uzlabotu viņu
profesionālo kompetenci;
e) Eiropas informatīvā kampaņa “Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā”.
II. Atbalsta pasākumi bezdarbniekiem (8 grupas):
a) ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi;
b) mācību iespējas NVA mācību pasākumos;
c) gados vecāko bezdarbnieku pašnodarbinātības veicināšana;
d) atsevišķu bezdarbnieku grupu nodarbināšana subsidētajās darbavietās,
nodrošinot kvalificētu darba vadītāju, kas palīdz bezdarbniekam apgūt
darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas;
e) algoti pagaidu sabiedriskie darbi;
f) atbalsta pasākumi bezdarbniekiem ar atkarības problēmām;
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g) reģionālās mobilitātes veicināšana – finansiāla atlīdzība transporta un
dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai pirmos četrus mēnešus pēc
darba tiesisko attiecību uzsākšanas;
h) atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai. Pasākumi, kas palīdz veidot sabied
rības izpratni par sociāliem uzņēmumiem, to nozīmi un iespējamo iegul
dījumu tautsaimniecības izaugsmes un sabiedrības attīstības veicināša
nā; sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmas izstrāde.
III. Atbalsta pasākumi senioriem (3 grupas):
a) karjeras konsultācijas, kas palīdz noteikt profesionālo piemērotību, iz
vērtēt mācīšanās spējas pirms iesaistīšanās kursos un pārkvalifikācijas
pasākumos un palīdz sniegt psiholoģisko atbalstu;
b) individuālas konsultācijas un grupu nodarbības (kursi, semināri, lekci
jas) konkurētspējas paaugstināšanai, darba meklēšanas metožu apguvei,
psiholoģiskam atbalstam un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju
un iemaņu apguvei;
c) brīvprātīgā darba attīstīšana un koordinēšana.

Kopsavilkums
Novecošanas temps 21. gadsimtā Latvijā, salīdzinot ar tā izmaiņām 1990.–
2000. gadā, nav samazinājies. Iedzīvotāju sastāvs turpina novecot visos Latvijas
reģionos un republikas pilsētās, kā arī vairumā novadu.
Straujāk noveco sieviešu vecumsastāvs. Palielinās vidējā vecuma atšķirī
ba starp dzimumiem, un saglabājas būtiska sagaidāmā mūža ilguma atšķirība
starp vīriešiem un sievietēm. Novecošanas līmeņa atšķirības starp dzimumiem,
kā arī mūža ilguma starpība Latvijā ir vislielākās starp ES valstīm.
Sākusies strauja darbspējas vecuma kontingenta novecošana. Šī kontin
genta skaitliskā samazināšanās kļuvusi par novecošanas tālākās attīstības nozī
mīgu faktoru. Eurostat prognozes paredz, ka nākotnē būtiski samazināsies 15–
64 gadus vecu iedzīvotāju īpatsvars. Iedzīvotāju novecošana var turpināties vēl
straujākos tempos salīdzinājumā ar izmaiņām gadsimta sākumā. Novecošanas
tempu palēnināšanai būtiska ir emigrācijas plūsmas samazināšana, īpaši darb
spējas vecumā.
Demogrāfiskās attīstības tendences Latvijā norāda uz nepieciešamību
efektīvāk izmantot pašreizējā darbaspēka potenciālu. Gados vecāko iedzīvotāju
potenciāls darba tirgū ir nepietiekami novērtēts, un ir iespējams to labāk pielā
got darba tirgus prasībām, ilgāk izmantot viņu uzkrātās zināšanas.
Aktīvas novecošanas koncepcijai nav alternatīvas strauji novecojošai un
skaitliski sarūkošai Latvijas sabiedrībai. Ir svarīgi paplašināt un stiprināt sa
biedrības izpratni par aktīvas novecošanas stratēģijas pasākumu nozīmi, jo tie
parāda nepieciešamo ilglaicīgo izpratnes un rīcības modeli arī turpmākajām
desmitgadēm.
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7. Etniskais sastāvs
Pēteris Zvidriņš, Atis Bērziņš

Viens no svarīgiem statistikas, demogrāfijas un etnoloģijas uzdevumiem ir
noskaidrot atsevišķu tautu, tautību un etnisko grupu iedzīvotāju skaitu, to sa
dalījumu pēc etniskās pazīmes. Īpaši nozīmīgs šis jautājums ir valstīs ar etnis
ki jauktu iedzīvotāju sastāvu, tanī skaitā Latvijā. Izteikta interese par iedzīvo
tāju etnisko sastāvu Latvijas teritorijā bija kopš 19. gs. vidus, taču jau vienīgās
Viskrievijas tautas skaitīšanas laikā 1897. gadā noskaidroja personu dzimto va
lodu un ticību, nevis tautību (etnisko piederību), kuru nosaka, pamatojoties uz
respondentu etnisko pašapziņu. Tautība pirmo reizi tika noskaidrota tūlīt pēc
Latvijas neatkarības proklamēšanas tautas skaitīšanā 1920. gadā. Arī visās nā
kamajās tautas skaitīšanas reizēs, tanī skaitā padomju periodā, aptaujas lapās
bija ietverts jautājums par etnisko piederību. Pēc neatkarības atjaunošanas liela
vērība tika veltīta Iedzīvotāju reģistra izveidošanai.
Līdz pilsonības likuma pieņemšanai (1994. gada 22. augustā) trūka deta
lizētu datu par pilsoņu etnisko sastāvu. Tikai 1995. gada 12. aprīlī Latvijas Re
publikas Saeima pieņēma likumu par tādu bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem
nebija Latvijas vai citas valsts pilsonības, noregulējot apmēram 700 tūkst. cil
vēku juridisko statusu. Gadsimtu mijā statistiskie dati vēl bija nepilnīgi, jo pir
mā tautas skaitīšana norisa tikai 2000. gadā. Arī līdz 2011. gadam skaitīšanas
materiālu iegūšanai datu ticamība bija vāja un dati bija nepilnīgi. Saskaņā ar
CSP publiskotiem precizētiem tautas skaitīšanas datiem iedzīvotāju skaits bija
par 155 tūkst. jeb 7,5% mazāks par uzskaitīto daudzumu. Vēl lielākas ir atšķi
rības starp CSP un Iedzīvotāju reģistra datiem, t. sk. par etniskās piederības un
pilsonības būtiskiem raksturojumiem.
Latviešu un citu skaitliski lielāko tautību pārstāvju koriģētais skaits laik
posmā kopš 1989. gada sniegts 1. tabulā. Latviešu skaits 20. gs. 90. gados sa
mazinājās no 1,388 līdz 1,371 milj. jeb par 17 tūkst., bet aplūkojamajā laik
posmā (1989–2016) kopā par 171,1 tūkst. jeb 11,4%. Tātad pēc neatkarības
atjaunošanas ik gadu vidēji latviešu skaits valstī saruka par 6,3 tūkst. Tur
klāt jāņem vērā, ka apmēram 120 tūkst. latviešu tautas skaitīšanā norādīja, ka
mājās pārsvarā lieto kādu citu, nevis latviešu valodu (visbiežāk krievu valo
du). No tā izriet, ka faktiskais latviešu skaits ir vēl mazāks. Latviešu valodas
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paveidu – latgaliešu valodu – ikdienā lietoja 164,5 tūkst. cilvēku, visvairāk Lat
galē (98 tūkst.).
Samazinājās arī visu skaitliski lielāko etnisko minoritāšu pārstāvju skaits.
Krievu skaits būtiski samazinājās 20. gs. 90. gadu sākumā līdz ar PSRS kara
spēka apakšvienību evakuāciju, taču ievērojams to samazinājums atzīmēts arī
visos turpmākajos gados. Samazinājums veidojies gan dabiskā ceļā, gan emig
rācijas dēļ. Rezultātā no vairāk nekā 900 tūkst. krievu 1989. gadā to skaits sa
rucis līdz apmēram 500 tūkst. 2016. gadā. Vēl straujāk saruka baltkrievu un
ukraiņu skaits, arī tāpēc, ka šīm minoritātēm bija relatīvi zems etniskās pašap
ziņas līmenis. Gadsimtu mijā čigānu skaitam bija tendence palielināties relatī
vi augstā dzimstības līmeņa dēļ. Pēc Latvijas iestāšanās ES liela čigānu daļa iz
brauca. Dramatiski samazinājās ebreju skaits. Šai minoritātei raksturīga zema
dzimstība, ļoti augsts novecojums un pastāvīga negatīva starptautiska migrāci
jas bilance.
Samazinājies arī Latvijas pamattautas – lībiešu – skaits, galvenokārt asi
milācijas dēļ. 1935. gadā tika uzskaitīti 944 lībieši (līvi). Padomju okupācijas
periodā iestādes nelabprāt reģistrēja viņu tautību, un pirmajā pēckara skaitīša
nā 1959. gadā tika uzskaitīti tikai 185 lībieši. Pēc neatkarības atgūšanas lībieši
varēja legalizēt etnisko piederību, tāpēc to reģistrētais skaits nedaudz palielinā
jās – līdz vairāk nekā 200 cilvēkiem gadsimta beigās. Tomēr asimilācijas rezul
tātā lībiešu skaits samazinājies līdz apmēram 160 cilvēkiem 2016. gadā.

7.1. tabula. Latviešu un skaitliski lielāko minoritāšu pārstāvju skaita dinamika 1989.–
2016. gadā (skaits gada sākumā, tūkst. cilv.)
Tautība

Latvieši
Krievi
Baltkrievi

1989

2000

2016

1387,8

1370,7

905,5
119,7

2016. g. pret 1989. g.
tūkst.

%

1216,4

–171,4

87,6

703,2

504,4

–401,1

55,7

97,2

66,0

–53,7

55,1

Ukraiņi

92,1

63,6

44,6

–47,5

48,4

Poļi

60,4

59,5

41,5

–18,9

68,7

Lietuvieši

34,6

33,4

23,9

–10,7

69,1

Čigāni

7,0

8,2

5,3

–1,7

75,7

Ebreji

22,9

10,4

5,0

–17,9

21,8

Vācieši

3,8

3,5

2,6

–1,2

68,4

Igauņi

3,3

2,7

1,8

–1,5

54,5

29,5

25,9

57,5

+28,0

195

Citas tautības un
neizvēlēta tautība

Avots: CSP datubāze. Tabula “Pastāvīgais iedzīvotāju etniskais sastāvs gada sākumā” (ISG07) un autoru aprēķins.
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poļi
2,1%
ukraiņi
2,2%
baltkrievi
3,3%

lietuvieši
1,2%

citas tautības
3,8%

krievi
25,4%

latvieši
62,0%

lietuvieši
1,3%
poļi
citas tautības
ukraiņi 2,3%
2,4%
3,5%
baltkrievi
4,5%

2017

latvieši
52,0%

krievi
34,0%

lietuvieši
1,4%
poļi
citas tautības
ukraiņi 2,5%
2,0%
2,7%
baltkrievi
4,1%

krievi
29,6%

1989

latvieši
57,7%

2000

7.1. attēls. I edzīvotāju etniskais sastāvs 1989.–2017. gadā, procentos
Avots: CSP datubāze, 12.01.1989., 31.03.2000., 01.01.2017.

Neskatoties uz latviešu tautas skaitliskā apjoma samazināšanos, latviešu
īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā pieaug (7.1. attēls). Tomēr tas būtiski atpaliek
no pirmskara līmeņa, kad trīs no katriem četriem Latvijā dzīvojošiem cilvēkiem
bija latviešu tautības. Pamattautības iedzīvotāju daļa Latvijā ir viena no visze
mākajām visā Eiropā.
No Latvijas reģioniem kopš 1989. gada latviešu skaits palielinājies vienī
gi Pierīgā (+9,1%). Visā Latvijā latviešu skaits samazinājies par 12,4%, bet vis
straujākais samazinājums bija Latgalē – 24,3% un Vidzemē – 21,3% (7.2. ta
bula). Neatkarības gados latviešu īpatsvars pieaudzis visos valsts reģionos.
Vislatviskākais ir Vidzemes reģions (2016. gadā 87% iedzīvotāju bija latvieši).
Relatīvi augsts latviešu īpatsvars ir arī Kurzemē (76%), Pierīgas reģionā (72%),
Zemgalē (71%), toties ļoti zems Latgalē (46%) un Rīgā (46%).
Visos reģionos vērojama krievu un citu tautību iedzīvotāju skaita un īpat
svara pazemināšanās. Krievu tautības iedzīvotāju skaits īpaši strauji sama
zinājies Kurzemē – 57,9% un Vidzemē – 56,7% (7.2. tabula). Kurzemē krievu
īpatsvars samazinājies no 23,0% 1989. gadā līdz 14,1% 2016. gadā. Vidzemē at
tiecīgi no 14,6% līdz 8,8% (7.2. attēls).
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7.2. tabula. Pastāvīgo iedzīvotāju etniskā sastāva izmaiņas reģionos 1989.–2016. gadā
(skaits gada sākumā, tūkst. cilvēku)
Latvieši

Pavisam

Krievi

Citas tautības*

1989

2016

1989

2016

1989

2016

1387,8

1216,4

905,5

504,4

373,3

248,1

tai skaitā:
Rīga

331,9

295,3

430,6

240,8

148,0

102,7

Pierīga

242,2

264,3

93,6

68,0

41,2

35,8

Vidzeme

215,6

169,8

39,8

17,2

17,3

8,8

Kurzeme

234,1

191,5

84,0

35,4

47,5

24,0

Zemgale

197,6

169,6

74,4

40,6

47,1

29,1

Latgale

166,3

126,0

183,2

102,4

72,2

47,7

* Ieskaitot neizvēlētu vai nezināmu tautību.

100%
90% 16,3 16,1
80%

10,9 9,7
24,8

70%
60% 47,3

18,5

6,4
14,6

4,5
8,8

13,0 9,6

14,8 12,1

14,1
23,0

23,3

17,1 17,3

17,0

37,7

43,4

37,1

50%
40%
64,3

30%
20% 36,5

71,8

79,0

86,7
64,0

76,3
61,9

70,9

46,2

39,4

45,6

10%
0%

1989 2016
Rīga

1989 2016
Pierīga

1989 2016
Vidzeme
Latvieši

1989 2016
Kurzeme
Krievi

1989 2016
Zemgale

1989 2016
Latgale

Citas tautības

7.2. attēls. Iedzīvotāju etniskā sastāva izmaiņas reģionos 1989.–2016. gadā (gada sākumā, procentos)

Viena no Latvijas iedzīvotāju etniskā sastāva problēmām ir zems pamat
tautības īpatsvars lielākajās pilsētās (7.3. attēls). Otrajā lielākajā pilsētā Dau
gavpilī latviešu īpatsvars ir tikai 19,4%. Arī Rīgā (46%) un Rēzeknē (46%) lat
vieši ir mazākumā. No deviņām republikas pilsētām četrās (Jelgava, Jūrmala,
Liepāja un Ventspils) latviešu īpatsvara palielināšanās rezultātā latvieši vairs
nav mazākumā, kā tas bija 1989. gadā. Relatīvi zems latviešu īpatsvars ir visās
citās republikas nozīmes pilsētās (izņemot Valmieru).
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100
1989

83,6

2016

75,0

75
59,7
49,7

46,2

50

61,5
48,2

52,4
44,2

36,5
25

58,1

56,9
45,9
38,8

37,3

43,0

19,4
13,0

0

Rīga

Daugavpils Jelgava Jēkabpils

Jūrmala

Liepāja

Rēzekne Valmiera Ventspils

7.3. attēls. L
 atviešu īpatsvara izmaiņas republikas pilsētās 1989.–2016. gadā (gada sākumā,
procentos)

Kopš 2015. gada CSP publicē datus par etnisko sastāvu 21 attīstības cen
trā, kuros iedzīvotāju kopskaits ir 201,5 tūkst. ar latviešu īpatsvaru 78,3%. At
tīstības centriem salīdzinājumā ar republikas pilsētām raksturīga relatīvi lie
lāka variācija pēc iedzīvotāju kopskaita, bet viendabīgāks etniskais sastāvs.
Lielākajā attīstības centrā Ogrē iedzīvotāju skaits (23 903) ir gandrīz 5 reizes
lielāks nekā mazākajā attīstības centrā Valkā (4852). No 21 attīstības centra
vienīgi Krāslavā latvieši ir mazākumā (43,1%). Starp centriem ar viszemāko
latviešu īpatsvaru ir vēl 3 Latgales reģiona pārstāvji – Ludza (57,8%), Līvāni
(61,3%) un Preiļi (62,6%). Visaugstākais latviešu īpatsvars ir Smiltenē (94,7%),
Talsos (92,9%) un Kuldīgā (92,6%).
7.3. tabulā minēti novadi ar lielāko un mazāko latviešu īpatsvaru. Vislie
lākais latviešu īpatsvars ir Lubānas un Dundagas novadā (95–96%). Izteikti vis
mazākais šis īpatsvars ir Zilupes un Daugavpils novadā (attiecīgi 25% un 35%).
Viendabīgākā latviskā vide izteiktāka ir Kurzemes ziemeļos un rietumos, kā arī
Vidzemes austrumos un Latgales ziemeļos. Vairākums krievu (56–57% no to
kopskaita) koncentrējas Rīgā un Daugavpilī (apm. 400 tūkst. 21. gs. sākumā un
280 tūkst. 2016. gadā). Ievērojams to skaits ir arī pārējās lielākajās pilsētās. No
novadiem procentuāli visvairāk krievu ir Zilupes (54%) un Daugavpils (41%)
novadā. Baltkrievu relatīvi visvairāk ir Daugavpilī, Jelgavā un arī Krāslavas,
Zilupes un Dagdas novadā.
Ukraiņu teritoriālais sadalījums ir specifisks – divas trešdaļas ukrai
ņu pastāvīgi dzīvo Rīgas un Pierīgas reģionā, vēl 11% – Liepājā un Ventspilī.
Maz ukraiņu ir Vidzemē. No novadiem visvairāk ukraiņu mīt Mārupes, Olai
nes un Salaspils pašvaldībā. Vairāk nekā trešdaļa poļu dzīvo Daugavpils pilsētā
un Daugavpils novadā, veidojot 11–12% no to kopējā skaita. Relatīvi liels poļu
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7.3. tabula. Novadi ar vislielāko un vismazāko latviešu īpatsvaru iedzīvotāju kopskaitā
2016. gadā (procentos)
Īpatsvars lielāks par 90%

Īpatsvars lielāks par 90%

Īpatsvars mazāks par 60%

Lubānas

95,7

Krimuldas

92,5

Strenču

60,0

Dundagas

95,2

Ērgļu

92,4

Rēzeknes

59,1

Smiltenes

94,5

Talsu

92,4

Inčukalna

58,0

Rojas

94,1

Rugāju

92,2

Stopiņu

57,7

Jaunpiebalgas

93,9

Kandavas

92,1

Ludzas

55,8

Pārgaujas

93,9

Pāvilostas

92,0

Viļānu

51,6

Naukšēnu

93,5

Rucavas

91,5

Salaspils

47,5

Kuldīgas

93,4

Cesvaines

91,4

Krāslavas

45,9

Mērsraga

93,4

Durbes

90,9

Olaines

44,1

Vecpiebalgas

93,4

Salacgrīvas

90,7

Daugavpils

34,7

Nīcas

93,3

Ventspils

90,7

Zilupes

25,3

Jaunpils

93,1

Raunas

90,2

Varakļānu

93,0

Rūjienas

90,2

Aizputes

92,9

Mazsalacas

90,1

Avots: CSP datubāze. Tabula ”Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs novados” (ISG 20).

īpatsvars ir arī Krāslavas un Ilūkstes novadā. Lielākoties tie ir pamatiedzīvotāji,
kuri dzīvo lauku apdzīvotajās vietās.
Gandrīz 60% lietuviešu dzīvo Kurzemes un Zemgales reģionā, galveno
kārt pierobežas novados un Liepājā. Visaugstākais lietuviešu īpatsvars ir Prie
kules, Vaiņodes un Auces novadā, relatīvi augsts arī Tērvetes un Bauskas nova
dā. Vairāk nekā 5 tūkst. lietuviešu dzīvo Rīgā.
Rīgā sarūk visu skaitliski lielāko etnosu pārstāvju absolūtais skaits.
Kopš 1989. gada latviešu skaits samazinājies no 332 tūkst. līdz 295 tūkst.
2016. gadā, tanī skaitā kopš 2000. gada – par 22 tūkst. Nelatviešu depo
pulācija bijusi vēl izteiktāka, tāpēc latviešu īpatsvars rīdzinieku sastāvā pat
manāmi pieaudzis: no 36,5% 1989. gadā līdz 41,0% 2000. gadā un 46,2%
2016. gadā. Visbūtiskāk (2 reizes) samazinājies baltkrievu skaits, taču arī
citu austrumslāvu etnisko kopienu pārstāvju skaits samazinājās tikai ne
daudz mazāk (7.4. tabula).
CSP apkopotie dati ļauj raksturot nozīmīgāko faktoru ietekmi uz iedzī
votāju skaita izmaiņām. Valsts iedzīvotāju kopskaita depopulācijas pamatfak
tori ir divi – pirmkārt, negatīvs dabiskais pieaugums zemā dzimstības līme
ņa un nepietiekamas dzīvildzes dēļ, otrkārt, negatīva starpvalstu migrācijas
bilance. Etnosu skaitlisko pārmaiņu analīzē jāņem vērā arī etniskās asimi
lācijas ietekme. Parasti visprecīzākie dati ir par dzimstību un mirstību. Pētī
jumi rāda, ka visiem etnosiem Latvijā dzimstība regulāri bijusi zemāka par
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7.4. tabula. Rīgas iedzīvotāju etniskais sastāvs 1989.–2016. gadā
Tautība

Tūkst. cilv.

Īpatsvars kopskaitā (procentos)

1989

2000

2016

1989

2000

2016

Latvieši

332

313

295

36,5

41,0

46,2

Krievi

431

335

241

47,3

43,9

37,7

Baltkrievi

44

36

25

4,8

4,7

3,9

Ukraiņi

44

32

22

4,8

4,2

3,5

17

16

12

1,8

2,1

1,8

7

7

5

0,8

0,9

0,8
0,2

Poļi
Lietuvieši
Ebreji

19

8

1,1

2,1

1,1

Čigāni

1,1

1,2

0,8

0,1

0,2

0,1

Igauņi

1,2

1,0

0,7

0,1

0,1

0,1

Vācieši

1,1

1,1

1,1

0,1

0,1

0,2

Citas tautības un
neizvēlēta tautība

15

14

33

1,6

1,7

5,5

Avots: CSP datubāze. Tabula ”Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs reģionos un republikas pilsētās” (ISG 191) un
autoru aprēķins.

7.5. tabula. Dabiskā pieauguma etniskā diferenciācija 1990.–2015. gadā (vidēji gadā)
Tautība

1990–1994

2000–2004

2010–2014

2015

Latvieši

–2022

–4782

–2240

67

Krievi

–2846

–4653

–6213

–5057

Baltkrievi

–443

–1046

–1363

–1275

Ukraiņi

–490

–576

–702

–714

184

–396

–690

–656

–121

–240

–424

–408

Ebreji

–308

–134

–104

–70

Čigāni

79

104

–15

–26

Poļi
Lietuvieši

Avots: CSP datubāzes sadaļa “Iedzīvotāji” un autoru aprēķins.

mirstību (7.5. tabula). Tikai atsevišķos gados latviešiem (2014–2016) un čigā
niem (20. gs. 90. gados un 21. gs. sākumā) atzīmēts neliels dabiskais pieau
gums, bet kopumā dabiskā ceļā zaudēti apmēram 270 tūkst. cilvēku.
Vislielākais mirušo skaita pārsvars pār dzimušo skaitu fiksēts 1994.–
1995. gadā, kad tas pārsniedza 17 tūkst. gadā, tanī skaitā latviešiem 7,3 tūkst.
un krieviem 6,5 tūkst. Latviešiem dabiskais samazinājums norisa lēnākā tempā
nekā nelatviešiem un veidoja 2/5 no kopējā samazinājuma. Krieviem dabiskā
samazinājuma absolūtais apjoms neatkarības gados bija pat lielāks nekā latvie
šiem, it īpaši 21. gadsimtā (rekordaugsts 2006.–2007. gadā). Pastāv arī etniskās
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atšķirības demogrāfisko procesu norisē. Dzimstība latviešiem ir augstāka nekā
nelatviešiem, bet mirstība – zemāka.
Ārējās migrācijas procesos emigrācija bija pārsvarā pār imigrāciju, iz
teiktāk tūlīt pēc neatkarības atjaunošanas un pēc Latvijas iestāšanās ES. Kopš
valstiskās neatkarības atjaunošanas 1990. gadā no valsts izceļoja apmēram
600 tūkst. cilvēku, bet ieceļoja apmēram 160 tūkst. Negatīvais saldo rezultāts –
aptuveni 440 tūkst. cilvēku – norāda uz nelabvēlīgo stāvokli valsts sociāleko
nomiskajā jomā. 7.6. tabulā sniegti dati par skaitliski lielāko etnosu imigrāciju
un emigrāciju. Joprojām visām tautībām raksturīgs negatīvs migrācijas saldo.

7.6. tabula. Lielāko Latvijas tautību starptautiskā ilgtermiņa migrācija 2011.–2015. gadā
Imigrācija

Emigrācija

Latvieši

Tautība

21 219

53 697

Migrācijas saldo

–32 478

Krievi

15 422

38 323

–22 901

Baltkrievi

2039

3134

–1095

Ukraiņi

3022

4058

–1036

Poļi

1049

3343

–2294

Lietuvieši

1038

1944

–906

Ebreji

288

1329

–1041

Čigāni

416

1643

–1227

Avots: CSP datubāze. Tabula “Starptautisko ilgtermiņa migrantu sadalījums pēc tautības” (IBG 041) un autoru
aprēķins.

7.7. tabula. Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju valstiskā piederība un tautība 2016. gadā
(tūkst. cilv., procenti no kopskaita)
Latvijas pilsoņi

Nepilsoņi

1680,0

100

Latvieši

1215,2

72,3

0,5

0,2

0,7

1,2

316,9

18,9

153,1

66,0

34,4

60,6

Krievi

232,1

Ārvalstnieki

Pavisam

100

56,8

100

Poļi

32,0

1,9

8,4

3,6

1,2

2,1

Baltkrievi

27,5

1,6

33,1

14,3

5,4

9,5

Lietuvieši

16,2

1,0

5,8

2,5

6,3

11,1

Ukraiņi

16,1

1,0

22,3

9,6

1,9

3,3

Čigāni

5,0

0,3

0,3

0,1

0,0

0,0

Ebreji

3,6

0,2

1,1

0,5

0,3

0,5

47,4

2,8

7,6

3,3

6,6

11,6

Citas tautības

Avots: CSP datubāze. Tabula “Pastāvīgo iedzīvotāju valstiskā piederība un tautība” (ISG 093) un autoru aprēķins.
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Par asimilācijas radīto ietekmi ir maz informācijas. Aplēses liecina, ka lat
vieši un nelielā mērā arī krievi asimilē etniskās minoritātes, sekmējot latviešu
skaita pieaugumu. Etniski jauktajās heterogēnās laulībās, kurās viens no bērnu
vecākiem bijis latviešu tautības, bet otrs nelatviešu, pēcnācējiem biežāk bijusi
latviešu tautība. Krievu un citu etnisko minoritāšu laulībās dzimušiem bērniem
biežāk bija izvēlēta krievu tautība. Bērnu tautības noteikšanā tēva etniskajai
piederībai ir svarīgāka nozīme nekā mātes tautībai.
Jau apmēram 20 gadus ir pieejami dati par pilsoņu, nepilsoņu un ārvalst
nieku etnisko sastāvu. 2016. gadā latviešu skaits Latvijas pilsoņu kopskaitā bija
72,3% (7.7. tabula). 21. gs. sākumā šis īpatsvars bija nedaudz augstāks. Latvijas
pilsoņu vidū 2016. gadā bija 18,9% krievu. Latvijas pilsoņu kopumā poļu ir vai
rāk nekā baltkrievu vai ukraiņu. Latvijas pilsoņu kopskaitā lietuviešu ir vairāk
nekā ukraiņu, lai gan ukraiņu Latvijā ir gandrīz divas reizes vairāk nekā lietu
viešu.
Divas trešdaļas no visiem Latvijas nepilsoņiem ir etniskie krievi (kop
skaitā vairāk nekā 150 tūkst.). Otru lielāko nepilsoņu kopumu veido baltkrievi
(33 tūkst.), trešo – ukraiņi (23 tūkst.). Trešdaļa baltkrievu un ukraiņu ir nepil
soņi. Krievu vidū nepilsoņu ir 30%. Relatīvi augsts nepilsoņu īpatsvars (20–
25%) vērojams arī lietuviešu, poļu un ebreju sastāvā. Tas visai zems ir čigā
niem. Visiem skaitliski lielākajiem etnosiem nepilsoņu īpatsvaram ir tendence
samazināties. Neliels skaits nepilsoņu (apm. 500) ir arī latviešu kopumā.
Visu skaitliski lielāko etnisko minoritāšu kopumos palielinās ārvalstnie
ku skaits. Krievu ārvalstnieku skaits Latvijā jau pārsniedzis 34 tūkst., veido
jot 61% no visiem ārvalstniekiem. Otru lielāko kopumu veido lietuvieši (11%),
trešo – baltkrievi (nepilni 10%). Valsts pastāvīgo iedzīvotāju skaitā ir apmēram
700 latviešu tautības ārvalstnieku, kas ir 1,2% no ārvalstnieku kopskaita.
Aprēķinot speciālu etniskā mozaiskuma indeksu, kura pamatā ir etnosu
strukturālie rādītāji, var secināt, ka Latvija ir viena no visneviendabīgākajām
valstīm Eiropā. Etniski visraibākās ir Melnkalne, Bosnija un Hercegovina, kā
arī Šveice. Neatkarības periodā etniskā aina atkal kļūst viengabalaināka. Saska
ņā ar pēdējā tautas skaitīšanā iegūtiem datiem ap 60% Latvijas iedzīvotāju dzī
vo 1/5 teritorijas ar neviendabīgu etnisko sastāvu un tikai ap 40% pašvaldību
var uzskatīt par relatīvi etniski homogēnām. 1939. gadā šis indekss bija 0,39 un
visā padomju periodā sistemātiski pieauga, 1989. gadā sasniedzot 0,61. Pēdējos
25 gados norisa pretējs process un indekss nokrities līdz 0,54. Galvaspilsētā un
Latgalē etniskā aina ir raibāka, tāpēc indekss ir augstāks, lai gan tā lielums lē
nām krītas.
Pēdējos gados Latvijā nav aprēķinātas prognozes par latviešu un etnisko
minoritāšu demogrāfisko attīstību. No tendenču ekstrapolēšanas izriet, ka visu
lielāko etnosu apjomi līdz gadsimta vidum samazināsies, taču vismazākais sa
mazinājuma temps būs latviešiem. Latviešu īpatsvars, visticamāk, turpinās lē
nām pieaugt.
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8. Ģimeņu skaits, lielums un sastāvs
Līga Āboliņa

Ievads
Terminam “ģimene” ir daudzas un dažādas nozīmes. Ģimenes nozīme un
izpratne par to, ko aptver ģimenes jēdziens, laika gaitā mainās, īpaši pēdējās
desmitgadēs. Tomēr arī 21. gs. sākumā ģimenei joprojām ir svarīga nozīme gan
atsevišķu indivīdu dzīvē, gan tautas un valsts attīstībā ne tikai Latvijā, bet arī
vairumā pasaules valstu. Ģimene joprojām ir tā, kas īsteno jaunās paaudzes ra
dīšanas un audzināšanas funkciju. Tai ir būtiska loma tautas ataudzē.
Padomju laikā pēdējā tautas skaitīšana Latvijā notika 1989. gadā. Tās re
zultāti, kas radīja priekšstatu par Latvijas iedzīvotājiem valsts neatkarības at
gūšanas periodā, liecināja, ka Latvijā ģimenēs1 dzīvoja 2 milj. 284 tūkst. cilvē
ku jeb 85,7% iedzīvotāju (732 tūkst. ģimeņu). Turklāt 132 tūkst. (4,9%) ģimenes
locekļu dzīvoja atsevišķi no ģimenes, bet bija saistīti ar to kopīga budžeta dēļ.
Vieninieku, kuriem nebija ģimenes vai kuri bija zaudējuši sakarus ar to, bija
251 tūkst. jeb 9,4% (LPSR VSK, 1990, 5). Salīdzinājumam – iepriekšējo tautas
skaitīšanu rezultāti liecināja, ka 1959. gadā ģimenēs dzīvoja 83,4%, 1970. gadā –
86,1%, 1979. gadā – 84,8% iedzīvotāju. Bijušajās PSRS republikās un gandrīz
visā Eiropā šis īpatsvars vienmēr bijis augstāks (Zvidriņš, Vanovska, 1992, 87).
Saskaņā ar 2000. gada tautas skaitīšanas datiem Latvijā bija 624 tūkst. ģi
meņu un ģimenēs dzīvoja 83% visu iedzīvotāju – attiecīgi 17% iedzīvotāju dzī
voja ārpus ģimenēm2. Savukārt 2011. gadā bija 588 tūkst. ģimeņu (CSP, 2016)
jeb 78% no visiem iedzīvotājiem, tādējādi par 36 tūkst. jeb 6% bija samazinājies
1

2

Autores piezīme: šeit un turpmāk, atsaucoties uz datu analīzi, tiek lietota CSP terminoloģija
un dati, kā arī atsevišķi apsekojumu (EU-SILC) dati.
Atsevišķos literatūras avotos (piemēram, Zvidriņš, P. Demogrāfija (2003)) tiek uzskatīts, ka
saskaņā ar 2000. gada tautas skaitīšanas datiem Latvijā ir apmēram 700 tūkst. ģimeņu, jo
tautas skaitīšanā no 242 tūkst. personu informācija par ģimeni netika iegūta, tāpēc precīzs
ģimeņu skaits un to sastāvs nav zināms. Šāds ģimeņu skaits noteikts, uzskaitītajam ģimeņu
daudzumam (627 tūkst.) pieskaitot iespējamo ģimeņu skaitu (80–90 tūkst.). Pēc autores ap
rēķiniem, nekoriģējot un pieņemot, ka ģimenes vidējais apmērs (2,84) ir nemainīgs, ģime
nēs dzīvojošo īpatsvars 2000. gadā bija 74,5% un ģimenēs attiecīgi dzīvoja 1 milj. 772 tūkst.
Latvijas iedzīvotāju.
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gan ģimeņu skaits, gan ģimenēs dzīvojošo īpatsvars, attiecīgi ārpus ģimenes
dzīvojošo īpatsvaram sasniedzot 22%.

Ģimeņu skaita izmaiņas

Ģimenes vidējais lielums, cilvēki

2011. gada tautas skaitīšanas dati liecināja, ka ģimeņu skaits Rīgas, Zemga
les, Vidzemes, Kurzemes un Latgales reģionā samazinājies, tomēr pieaugums no
vērojams tikai Pierīgas reģionā – laika posmā starp tautas skaitīšanām tas pie
audzis no 96 tūkst. līdz 106 tūkst. jeb par 9,4%. Rīgā ģimeņu skaits šajā periodā
samazinājās no 196 tūkst. līdz 191 tūkst. jeb par 2,5%. Zemgalē samazinājums
bija no 77 tūkst. līdz 71 tūkst. jeb par 7,8%, Vidzemē no 67 tūkst. līdz 58 tūkst.
jeb par 13,4%, Kurzemē no 85 tūkst. līdz 76 tūkst. jeb par 10,6% un Latgalē no
103 tūkst. līdz 85 tūkst. jeb par 17,5%.
Apkopojot iepriekš teikto, secināms, ka visstraujāk ģimeņu skaits sarucis Lat
galē un Vidzemē, turklāt, lai arī Pierīgā ģimeņu skaits pieaudzis, pieauguma ap
mērs ir bijis mazāks, salīdzinot ar samazinājuma apmēriem citviet Latvijā, respek
tīvi, samazinājuma apmērus nevar skaidrot ar iekšēju migrāciju, kad no mazāk
attīstīta reģiona iedzīvotāji pārceļas uz ekonomiski, sociāli aktīvāku reģionu. Ie
mesli šādam ģimeņu skaita samazinājumam ir vairāki – gan nepietiekama dzim
stība, samērā augsta mirstība, gan ārējā migrācija ekonomisku apsvērumu dēļ.
Salīdzinājumam tiek aptverti dati par plašāku periodu, proti, arī par pa
domju okupācijas laiku, un secināms, ka pēc neatkarības atjaunošanas ir būtis
ki samazinājies ne tikai ģimenēs dzīvojošo īpatsvars, bet arī ģimenes vidējais

3,3
3,2

88%

86,1%
84,9%

2,9

3,19

3,12

78% 78%
2,84

2,6
1970

82%
80%

3,10

2,7
2,5

84%

83%

3,0
2,8

86%

85,7%

3,1

1979

Ģimenes vidējais lielums

1989

2000

76%
2,74
2011

74%
72%

Ģimenēs dzīvojošo īpatsvars, %

8.1. attēls. Ģ
 imenes vidējā lieluma un ģimenēs dzīvojošo īpatsvara dinamika no 1970. līdz 2011. gadam
Avoti: 1989. gada Vissavienības tautas skaitīšanas rezultāti Latvijas PSR (demogrāfiskie rādītāji). Rīga: LPSR VSK,
1990, 156; 2000. gada tautas skaitīšanas rezultāti. CSP; Latvijas tautas skaitīšanas 2011. gada rezultāti (http://
www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_12_latvijas_2011.gada_tautas_skaitisanas_rezultati_results_of_
the_2011_population_and_housing_census_in_latvia_15_00_lv_en.pdf).
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lielums (8.1. attēls). Šī tendence saglabājās arī starpskaitīšanas periodā un at
spoguļojās 2011. gada tautas skaitīšanas rezultātos.
Tomēr jāņem vērā, ka kopš 2000. gada tautas skaitīšanas metodoloģija
bija noteikta atbilstoši ANO Eiropas Ekonomikas komisijas un ES Statistikas bi
roja Eurostat rekomendācijām, savukārt līdz tam tautas skaitīšana tika veikta
atbilstoši padomju tautas skaitīšanas metodoloģijai. Tas nozīmēja arī termina
“ģimene” atšķirīgu izpratni, proti, padomju metodoloģijā ģimenes ar bērniem
aptvēra bērnus, kas nav sasnieguši pilngadību, tātad līdz brīdim, kad bērns sa
sniedz 18 gadu vecumu. Savukārt 2000. gadā metodoloģija tika mainīta, turp
māk uzskatot, ka ģimene ar bērniem nozīmē neprecētus bērnus neatkarīgi no
vecuma un ka attiecīgi bērns ir persona, kurai nav partnera vai bērna un ku
ras pastāvīgā dzīvesvieta ir mājsaimniecībā, kur ir vismaz viens no vecākiem.
Līdz ar to iespējams salīdzināt (8.1. attēls) tikai padomju periodā veiktās tautas
skaitīšanas un 2011. gada tautas skaitīšanu, kurā varēja identificēt un tādējādi
arī salīdzināt ģimenes ar bērniem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai. Secināms,
ka padomju gados ģimenes vidējais apmērs bija samērā nemainīgs – nedaudz
virs 3 ģimenes locekļiem. Tautas skaitīšanu rezultāti pēc neatkarības atjaunoša
nas liecināja, ka vidējais ģimenes locekļu skaits pakāpeniski samazinājies. At
tiecīgi arī tālāk, salīdzinot 2000. gada un 2011. gada tautas skaitīšanas rezul
tātus, nav iespējams pilnvērtīgi analizēt ģimenes ar nepilngadīgiem bērniem,
jo 2000. gadā šādi dati nav pieejami. Taču netieši ziņas par to, ka ir notikušas
izmaiņas attiecībā uz ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem, var iegūt no statis
tikas par ģimenes valsts pabalsta saņēmēju skaitu (statistiku apkopojusi Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūra) (8.2. attēls). Ņemot vērā priekšnoteikumu,
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8.2. attēls. Ģ
 imenes valsts pabalsta saņēmēju skaita izmaiņas 2001.–2016. gadā
Avots: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras statistikas dati (http://www.vsaa.lv/lv/budzets-un-statistika/
statistika?gid=2&year=2001&year=2008&year=2016&tid=100).
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ka ģimenes valsts pabalsts pamatā tiek izmaksāts vecākiem, kuru aprūpē ir ne
pilngadīgs bērns, secināms, ka ģimenes valsts pabalsta saņēmēju skaits ir būtis
ki sarucis un tātad ir sarucis arī ģimeņu skaits, kurās ir nepilngadīgi bērni, par
kuriem vecākiem ir tiesības šo pabalstu saņemt.
Atbilstoši CSP datiem 2000. gadā Latvijas Republikā bija 2,4 milj. iedzīvo
tāju, bet jau 2015. gada sākumā iedzīvotāju skaits samazinājās līdz 1,99 milj.
(Demogrāfija, 2015, 21). Pieņemot, ka ģimenes vidējais apmērs ir saglabājies
tāds pats kā 2011. gada tautas skaitīšanā, pēc attiecīga aprēķina secināms, ka
ģimeņu skaits 2016. gadā varētu būt sarucis līdz 565 tūkst. jeb par 10%, salī
dzinot ar 2000. gadu.

Ģimeņu struktūra
Būtiski ir ne tikai samazinājies ģimeņu skaits, bet arī mainījusies ģimeņu
struktūra. Ģimenei ir daudz un dažādu tipu, tā var pastāvēt gan kā personu re
ģistrēta, gan nereģistrēta kopdzīve, kā vairāku paaudžu kopdzīve, audžuģime
ne utt. Galvenie kritēriji, nosakot ģimenes tipu, ir vecāku kopdzīves veids, bēr
nu klātbūtne pieaugušo kopībā, radniecisko attiecību plašums.
Ģimeņu sastāva vispārinošu ainu sniedz ģimenēs dzīvojošo un ārpus tām
dzīvojošo iedzīvotāju absolūtie un relatīvie rādītāji. Savukārt, kompleksi pētot
ģimeņu struktūru, rodas priekšstats par vienkāršām (nukleārām) ģimenēm, sa
režģītām (saliktām) ģimenēm un ģimeņu tipiem. Vienkāršās ģimenes sastāv no
laulātajiem un viņu bērniem vai arī ir bez tiem. Laulāto pāri ar vai bez bēr
niem mēdz dēvēt par ģimenes kodolu. Taču bieži par ģimenes kodolu uzskata
arī vienu no vecākiem ar bērnu(-iem), kurš nesastāv laulībā. Arī nepilnās ģime
nes, t. i., ģimenes ar vienu no bijušajiem laulātajiem (šķirtie, atraitņi) un bēr
niem, dēvē par vienkāršām ģimenēm (Zvidriņš, 2003, 115).
Svarīga nozīme ir ziņām par atsevišķu ģimeņu tipu izplatību. Šim nolū
kam lieto dažādas ģimeņu klasifikācijas, kas, pietiekami detalizējot, var pār
sniegt 20 ģimeņu tipu veidus (Zvidriņš, 2003, 116). Tomēr parasti praktiskām
vajadzībām tiek izmantota klasifikācija ar nelielu ģimeņu tipu skaitu. Piemē
ram, 2000. gada tautas skaitīšanas materiālu izstrādē izmantoja šādus ģime
ņu tipus: 1) laulātie pāri ar bērniem; 2) laulātie pāri bez bērniem; 3) mātes ar
bērniem; 4) tēvi ar bērniem; 5) nereģistrētā laulībā dzīvojoši pāri ar bērniem.
2000. gadā lielāko daļu ģimeņu veidoja ģimenes ar bērniem – 46,2%, otrs lie
lākais ģimeņu tips bija mātes ar bērniem – 29,1%, bet trešais – laulātie pāri bez
bērniem – 18,1%. Attiecīgi tēvi ar bērniem veidoja 3,4% no visām ģimenēm,
bet nereģistrētā kopdzīvē dzīvojoši pāri ar bērniem – 3,2% (8.3. attēls).
Iepriekš minētie ģimeņu tipi 2011. gada tautas skaitīšanā tika papildināti
ar vēl vienu – nereģistrētā kopdzīvē dzīvojoši pāri bez bērniem (8.4. attēls), un
arī šī jauninājuma dēļ salīdzināt 2000. gada un 2011. gada tautas skaitīšanas
rezultātus attiecībā uz ģimeņu sastāva izmaiņām ir apgrūtinoši.
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8.3. attēls. Ģ
 imeņu sastāvs Latvijā 2000. gadā, %
Avots: CSP. Latvijas 2000. gada tautas skaitīšanas rezultāti. Statistikas datu krājums (Rīga, 2002, 205. lpp.).
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8.4. attēls. Ģ
 imeņu sastāvs 2011. gadā, %
Avots: 2011. gada Latvijas tautas skaitīšanas rezultāti (http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_12_
latvijas_2011.gada_tautas_skaitisanas_rezultati_results_of_the_2011_population_and_housing_census_in_
latvia_15_00_lv_en.pdf).

Ģimeņu lielums
Mūsdienu situāciju zināmā mērā noteic iedzīvotāju attīstības procesi pa
gātnē, tāpēc papildus divu pēdējo tautas skaitīšanu datiem, kā arī, ņemot
vērā 2000. gada tautas skaitīšanas metodoloģiskās īpatnības, turpinājumā
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salīdzināšanai atspoguļoti arī tautas skaitīšanu rezultāti no iepriekš notikuša
jām tautas skaitīšanām.
Pagājušā gadsimta padomju perioda vēsturiskos datus ir analizējusi pētnie
ce I. Pavlina (Pavlina, 2007, 34), minot, ka 1979. gadā salīdzinājumā ar 1970. ga
du tādu ģimeņu skaits, kurās ir bērni, samazinājies par 14,4%, kaut gan ģimeņu
kopskaits bija pieaudzis. Vislielākais samazinājums skāra daudzbērnu ģimenes,
t. i., ģimenes ar trīs un vairāk bērniem, to skaits saruka par 27,3%. No 1979.
līdz 1989. gadam ģimeņu skaits, kurās ir bērni, kopumā palielinājās par 2,8%,
samazinoties viena bērna un pieaugot divu, trīs un vairāk bērnu ģimeņu īpat
svaram. Ģimeņu skaits, kurās ir trīs un vairāk bērnu, laika posmā starp 1979.
un 1989. gadu pieauga par 31,7%. Izmaiņas dinamikā liecināja, ka 1989. gadā
ģimeņu sastāvs pēc bērnu skaita mainījās par labu divu un vairāku bērnu ģime
nēm pretstatā 70. gadiem, kad dominēja viena bērna ģimenes. No visu ģimeņu
kopskaita 1989. gadā bija 46,2% ģimeņu ar diviem un vairāk bērniem, 1970. ga
dā – 41,8% un 1979. gadā attiecīgi 40,4%.
Periodā pēc neatkarības atgūšanas būtiski pieauga viena bērna ģimeņu
īpatsvars, un tās nemainīgi dominēja starp ģimenēm ar bērniem (8.5. attēls).
Salīdzinot ar 1989. gadu, 2000. gadā viena bērna ģimeņu skaits pieau
ga, 2011. gadā sasniedzot 64% no visām ģimenēm. Tādu ģimeņu skaits, ku
rās aug divi bērni, salīdzinot ar 1989. gadu, 2011. gadā pieauga līdz 28%. Tau
tas ataudzei tik nepieciešamās trīs bērnu ģimenes 2000. gadā veidoja 9,7%,
bet 2011. gadā tikai 7,6% no visām ģimenēm ar bērniem (1989. gadā – 9,8%).
Taču pēdējos gados tieši trešo bērnu dzimstības rādītāji nepārtraukti uzlabojās,
2014. gadā ģimenēs kā trešie piedzima 13,3% bērnu, 2015. gadā – 14,1% un
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8.5. attēls. Ģ
 imenes ar bērniem Latvijā sadalījumā pēc bērnu skaita 1970.–2011. gadā, tūkst.
Avoti: 1989. gada tautas skaitīšanas rezultāti (LR VSK, 1991, 156); 2000 Round of Population and Housing Censuses
in Estonia, Latvia and Lithuania (Vilnius, 2003); 2011. gada tautas skaitīšanas galīgie rezultāti (www.csb.gov.lv).
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2016. gadā – 14,6% (CSP, 2016, 71; CSP datubāze). Izvirzot mērķus par trešā
bērna politikas attīstību, būtu vienlīdz svarīgi attīstīt arī otrā bērna atbalsta pa
sākumu sistēmu, kas ir īpaši svarīgi situācijā, kad tautas ataudze tiek īstenota
nepietiekamā apjomā.
Latvijā kopumā vairāk nekā puse visu ģimeņu ar bērniem audzina tikai
vienu bērnu, tomēr ir saskatāmas reģionālas atšķirības (8.6. attēls). Bērnu skai
tu ģimenē ietekmē gan dzimstības atšķirības laukos un pilsētās, gan arī vairāki
citi faktori, piemēram, dzimstība dažādu tautību ģimenēs un šo tautību sadalī
jums pa reģioniem, katra reģiona iedzīvotāju vecumstruktūra u. c.
Vislielākais to ģimeņu īpatsvars, kurās ir viens neprecējies bērns, nemai
nīgi kā 2000. gadā, tā arī 2011. gadā bija Rīgas reģionā. Tā kā Rīgas reģions ie
tver galvaspilsētu un Pierīgas statistisko reģionu, situācija Rīgā un tai netālajās
pašvaldībās ir atšķirīga, ņemot vērā aglomerācijas ietekmi. Laikā starp pēdē
jām divām tautas skaitīšanām notikušas salīdzinoši būtiskas izmaiņas pārējos
Latvijas reģionos. Zemgalē un Vidzemē straujāk nekā Kurzemē un Latgalē pie
audzis tādu ģimeņu īpatsvars, kurās ir viens neprecējies bērns, savukārt sarucis
to ģimeņu skaits, kurās ir divi neprecējušies bērni.
Visvairāk ģimeņu, kurās ir trīs un vairāk nepilngadīgu bērnu, konstatēts
Kurzemē – 9,8%, bet viszemākais šo ģimeņu īpatsvars ir Rīgas reģionā. Tomēr sa
mazinājums starpskaitīšanas periodā skāris arī daudzbērnu ģimenes – Vidzemē
par 3,8, Zemgalē par 3,7, Kurzemē par 2,8, bet Latgalē par 1,5 procentpunktiem.

100
90

12,5

10,1

17,4

11,6

80
70

38,7

36,6

31,0

5,8

5,6

22,3

20,4

3,4

2,5

16,8

15,8

30,3

60
3+ bērni

50
40
30
20

71,9
48,8

53,3

51,6

75

79,8

81,7

2 bērni
1 bērns

58,1

10
0

2000
2011
laulāti pāri

2000
2011
nereģ. kopdzīve

2000
2011
vientuļas mātes

2000
2011
vientuļi tēvi

8.6. attēls. Ģ
 imenes ar bērniem: to sadalījums pēc tipa 2000. un 2011. gadā, %
Avoti: autores veidots attēls un aprēķini, izmantojot grāmatu 2000 Round of Population and Housing Censuses in
Estonia, Latvia and Lithuania (Vilnius, 2003, 50); 2011. gada tautas skaitīšanas galīgie rezultāti (http://data.csb.
gov.lv/pxweb/lv/tautassk_11/tautassk_11__tsk2011/TSG11-281.px/table/tableViewLayout1/?rxid=fc0d9dcae206-4ac3-a334-0f02ae4b8700).
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Savukārt Rīgas reģionā nedaudz (par 0,3%) pieaudzis daudzbērnu ģimeņu īpat
svars, galvenokārt uz Pierīgas reģiona (piemēram, Ogres, Ikšķiles, Mārupes,
Limbažu, Tukuma novada) rēķina, kur 2011. gadā dzīvoja 8,6% ģimeņu ar trim
un vairāk neprecētiem bērniem, turpretim Rīgā tas pieaudzis tikai par 4,1%.
Tādu ģimeņu pieaugums, kurās aug vairāki bērni, Pierīgas novados skaid
rojams arī ar labvēlīgāku vidi bērnu pilnvērtīgai augšanai un attīstībai, izdevīgu
atrašanās vietu un Rīgas tuvumu, kur lielākajai daļai bērnu vecāki strādā algo
tu darbu, daļa bērnu apmeklē skolu un interešu izglītības piedāvātos pasāku
mus, kā arī saņem citus nepieciešamos pakalpojumus. It īpaši laika posmā starp
2009.–2012. gadu visaugstākais reģionu iekšējās migrācijas plūsmas īpatsvars
bija Pierīgā, kur vairāk nekā puse aptaujāto iedzīvotāju par pārcelšanās motī
viem uz Pierīgu bija norādījuši ģimenes apstākļus, mājokli, darbu, ērtu satiksmi,
izdevīgu atrašanās vietu, patīkamu apkārtni, kā arī salīdzinoši mazāk nozīmī
gus faktorus – lētāku dzīvi, vairāk atpūtas iespēju, bērnudārza un skolas pieeja
mību. Savukārt, izpētot Rīgas aglomerāciju, secināts, ka tā sniedzas no Engures
līdz Ainažiem, no Rīgas līdz Ceraukstei, Aizkrauklei un Koknesei, kā arī aptver
Mālpils, Siguldas un Līgatnes novadu (Krišjāne, Bērziņš, 2014, 16–23).
Rīgā tādu daudzbērnu ģimeņu īpatsvars, kurās aug nepilngadīgi bērni,
bija zemāks nekā pārējā Latvijas teritorijā un veidoja tikai 4,3%, bet Pierīgā sa
līdzinoši augsts – 8,1%. Arī ģimeņu ar diviem nepilngadīgiem bērniem Pierīgā
bija vairāk nekā galvaspilsētā, attiecīgi – 31,7% un 25,9%. Savukārt ģimenes ar
vienu nepilngadīgu bērnu bija visraksturīgākās tieši Rīgai – 69,8%, bet Pierī
gā to bija mazāk – 60,2%. Tādējādi secināms, ka ģimenes ar vairāk nekā vienu
bērnu pārsvarā pārcēlās dzīvot ārpus Rīgas un arī dzimstība Pierīgas reģionā
bija visaugstākā (CSP, 2012, 68; CSP, 2014, 67; CSP, 2015, 75).
Tomēr neprecēto bērnu iekļaušana tādu ģimeņu struktūrā, kurās ir bērni,
visai nosacīti raksturo pašreizējo situāciju, jo iepriekš notikušo tautas skaitīša
nu īpatnību dēļ nav iespējams identificēt, cik ir tādu ģimeņu, kurās ir nepilnga
dīgi bērni, un tas ir būtiski tieši ģimenes atbalsta politikas plānotājiem. Nāka
majās tautas skaitīšanās būtu jāiegūst informācija gan par to, cik bērnu vispār
dzīvo ģimenēs un cik no tiem ir nepilngadīgi bērni.
Ģimenes struktūra no ģimenes tipu viedokļa atspoguļota 8.6. attēlā. Salī
dzinot pārus, kuri dzīvoja nereģistrētā kopdzīvē, vairāk dominēja ģimenes ar
vienu bērnu, bet laulātiem pāriem – ģimenes ar diviem bērniem.
20. gadsimta pēdējai desmitgadei raksturīgi, ka bija pieaudzis to pāru
skaits, kuri dzīvo kopā bez juridisku laulāto attiecību noformēšanas. Salīdzinot
ar 2000. gada tautas skaitīšanas datiem, 2011. gadā pieaudzis nereģistrētā kop
dzīvē dzīvojošu pāru ģimeņu īpatsvars, bet samazinājies precētu pāru ģimeņu
īpatsvars. Tādu pāru īpatsvars, kuriem ir viens bērns un kuri dzīvo nereģistrētā
kopdzīvē, ir pieaudzis no 29% 2000. gadā līdz 35% 2011. gadā, bet nereģistrētā
kopdzīvē dzīvojošu pāru īpatsvars, kuriem nav bērnu, ir samazinājies no 45%
2000. gadā līdz 40% 2011. gadā.
94

Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas izaicinājumi

2011. gada tautas skaitīšanas rezultāti liecina, ka no visām ģimenēm, ku
rās ir neprecēti bērni, ģimenes kodolu veido pāris – 66,6% (t. sk. precēta pāra
ģimenes 53,5% un nereģistrētā kopdzīvē dzīvojošas ģimenes 13,1%), bet nepil
nās – 33,4%. No visām nepilnajām ģimenēm 87,1% gadījumu kopā ar bērnu
vai vairākiem bērniem dzīvoja māte, bet 12,9% gadījumu – tēvs. Salīdzinot ar
2000. gadu, redzams, ka par 9,5 procentpunktiem pieaudzis pilno ģimeņu īpat
svars, šajā skaitā ietverot ne tikai tādu ģimeņu kodolu, kuru veidoja laulātie,
bet arī nereģistrētas kopdzīves partneri. Nepilnajās ģimenēs arvien vairāk bēr
nu dzīvoja kopā ar tēvu, tas liecina par vīrieša lomas un nozīmes palielināšanos
pilnvērtīgas bērna audzināšanas un attīstības procesā. Tomēr svarīgi ir uzvērt,
ka, salīdzinot dažāda demogrāfiskā sastāva mājsaimniecības, ģimenēs, kurās
vismaz vienu bērnu audzina viens no vecākiem, ir konstatēts pastāvīgi augsts
nabadzības riska indekss (CSP, 2017).
Atbilstoši 2011. gada tautas skaitīšanas datiem vientuļo vecāku mājsaim
niecību īpatsvars nav vienmērīgi sadalīts pa Latviju. Piemēram, visvairāk vien
tuļo māšu bija Rīgā, Jūrmalā un Valmierā – 18%, Ogres novadā, Jēkabpilī,
Daugavpilī, Aizkraukles un Salaspils novadā – 17% no visām mājsaimniecībām.
Vismazāk vientuļo māšu bija Ciblas novadā – 7,5%. Savukārt vientuļo tēvu māj
saimniecību lielākā koncentrācija bija Carnikavas novadā – 3,2% no visām māj
saimniecībām, kam sekoja Baldones, Ikšķiles un Mārupes, Viesītes, Beverīnas,
Engures, Ķeguma novads ar 2,9% vientuļo tēvu mājsaimniecībām. Ciblā ir ma
zākais vientuļo tēvu mājsaimniecību īpatsvars – 0,9%. Tautas skaitīšanā kon
statēts, ka vientuļā tēva mājokļi ir vidēji par 10 kvadrātmetriem lielāki nekā
vientuļās mātes mājokļi (CSP, 2016). Tas liecina, ka tēvi, iespējams, ir labāk
materiāli nodrošināti nekā mātes un caurmērā var atļauties plašākus mājokļus.
Pašvaldībām, ņemot vērā individuālo situāciju to administratīvajā teritorijā, jā
izstrādā ģimenes atbalsta pasākumu kopums nabadzības risku mazināšanai un
bērnu audzināšanas atbalstam nepilnajās ģimenēs (piemēram, piedāvājot atbal
sta pakalpojumus nepilno ģimeņu māšu vai tēvu nodarbinātības veicināšanai).
Tā kā Latvijā ir augsts gan laulības šķiršanu īpatsvars, gan migrācija, tad
patlaban varētu būt mainījies ģimeņu tipu īpatsvars un arī nākuši klāt jauni ģi
menes tipi.
Tautas skaitīšanas rezultāti neatspoguļo ziņas ne par saliktajām ģimenēm
Latvijā, ne postnukleārajām ģimenēm, kurās vecāki audzina gan katrs savus ie
priekšējā laulībā vai kopdzīvē dzimušos bērnus, gan kopīgos pāra bērnus, ne
arī par citiem salīdzinoši jauniem ģimenes tipiem. 2011. gada tautas skaitīša
nas programmā netika iekļauts jautājums par postnukleārajām ģimenēm. Šādas
ģimenes nebija ietvertas arī Eiropas statistiķu konferences apstiprinātajos ietei
kumos par 2010. gada cikla tautas un mājokļu skaitīšanu (ANO Eiropas Ekono
mikas komisijas Eiropas statistiķu konference, 2006).
Centrālā statistikas pārvalde uzskaita visas ģimenes, taču nav pārliecī
bas, ka tiek uzskaitīti visi ģimeņu tipi ar pietiekamu detalizācijas pakāpi. Nav
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iespējams precīzi konstatēt, cik ir paplašināto ģimeņu, kuras veido vairākas pa
audzes – bērni, vecāki un vecvecāki, kas dzīvo kopā zem viena jumta. Šādu
ziņu iegūšana palīdzētu izpētīt nepilnu ģimeņu situāciju un problemātiku, kas
attiecīgi vēlāk ļautu izstrādāt precīzākus atbalsta mehānismus. Tā kā patlaban
pieejamie statistikas dati nenodrošina pietiekamu informāciju par dažādu ģime
nes tipu esamību un izplatību, būtu lietderīgi veikt aptauju un, iespējams, ap
svērt papildu jautājuma iekļaušanu nākamās tautas skaitīšanas programmā, lai
apzinātu Latvijas kopējo situāciju un ģimenes atbalsta politikas veidotāji spē
tu piedāvāt piemērotus ģimenes atbalsta pasākumus, izstrādājot valsts ģimenes
politikas pamatnostādnes nākamajam vidēja termiņa plānošanas periodam.
Pēc tautas skaitīšanas rezultātiem var konstatēt, cik ir vairāku ģimeņu
mājsaimniecību, kuras pārsvarā veido vecāki un viņu pilngadīgie bērni, kas
paši izveidojuši savu nukleāro ģimeni. To sastāvā ietilpst arī vecāki un vismaz
viens viņu pilngadīgais bērns, kas, iespējams, kopā ar savu nepilngadīgo bērnu
un laulāto vai nereģistrētā kopdzīvē esošu partneri (ja tāds ir) veido atsevišķu
pilnu vai nepilnu ģimeni. 2000. gadā šādas vairāku ģimeņu mājsaimniecības
bija 46 tūkst., veidojot gandrīz 6% no visām mājsaimniecībām. 2011. gadā vai
rāku ģimeņu mājsaimniecību skaits samazinājās līdz 44 tūkst. jeb 5% no visām
mājsaimniecībām (CSP, 2016).

Nobeigums
Apkopojot iepriekš teikto, atzīstams, ka dzīvošana vairāku ģimeņu māj
saimniecībā varētu būt nozīmīgs nepilnas ģimenes atbalsta mehānisms bērna
pilnvērtīgas aprūpes nodrošināšanā ar nosacījumu, ka pārējie mājsaimniecībā
dzīvojošie uzņemas rūpes par bērnu vai piedalās tā audzināšanā. Tam nepiecie
šami arī atbilstoši priekšnosacījumi un valsts un pašvaldības atbalsta pasāku
mi, kas atbilst ģimenes individuālajai situācijai.
Normatīvie akti tieši nedod termina “partnerattiecības” skaidrojumu. To
mēr tas ir raksturots Tieslietu ministrijas iniciētajā pētījumā par vīrieša un
sievietes nereģistrētu partnerattiecību tiesisko regulējumu Eiropā un Latvijā,
skaidrojot, ka šāda veida attiecības saturiski vistuvāk latviešu valodā apzīmētu
termins “ārpus laulības kopdzīves partnerattiecības”. Nereti tiek nošķirti divi
jēdzieni – “nereģistrēta laulība” un “nereģistrētas partnerattiecības”. Pirmais
tiek attiecināts uz kopdzīves attiecībām starp vīrieti un sievieti (piemēram, Lie
tuvas Civilkodeksā), savukārt otrais parāda dzimumneitrālu pieeju (piemēram,
Igaunijas Partnerattiecību likumā).
No ģimenes lielā mērā ir atkarīga paaudžu maiņa, tāpēc svarīgs ir ne ti
kai to demogrāfiskais raksturojums, bet arī sociālekonomiskais raksturs, veids
un kvalitāte, kādā ģimene veic šo funkciju. Lai veicinātu ģimeņu un dzimstības
pieaugumu, vēl vairāk ir jāizzina problemātiskie aspekti un riska faktori, kas
neļauj sasniegt vēlamo paaudžu maiņas rezultātu.
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9. Izglītības līmenis
Zane Vārpiņa

Izglītības loma demogrāfijā
Izglītība ir svarīgs faktors, kas ietekmē demogrāfiskos procesus (Cunska,
2012). Lai arī izglītību var definēt kā sistematizētu zināšanu un prasmju apgu
ves procesu, šajā nodaļā ar jēdzienu “izglītība” tiek saprasts izglītības rezultāts –
personas zināšanu, prasmju un attieksmju kopums, kas iegūts izglītības iestādē.
Cēlonība starp demogrāfiskajiem procesiem un izglītību novērojama abos
virzienos. Šī mijiedarbība izpaužas gan kā izglītības ietekme uz demogrāfiju,
gan kā demogrāfisko faktoru ietekme uz izglītību, kā arī uz citu faktoru kopīgo
iedarbību, kas var atsevišķi iespaidot gan izglītību, gan demogrāfiskos mainī
gos. Tātad, no vienas puses, ir faktori, kas ietekmē vai izskaidro izglītības izvē
li un sasniegto līmeni (piemēram, dzimums, vecāku izglītība, vērtīborientācija,
etniskā piederība, arī nodarbinātība un finansējuma pieejamība). No otras pu
ses, izglītības līmenis nosaka tādus demogrāfiskos faktorus kā dzimstība, laulā
tība, mirstība, veselība, fiziskā mobilitāte, produktivitāte, nodarbinātība, ienā
kumi u. c.
Kopumā izglītības līmenis un demogrāfiskie procesi ir cieši saistīti – iz
glītības līmenis ir viens no vissvarīgākajiem faktoriem, kas ietekmē iedzīvo
tāju demogrāfisko uzvedību. Demogrāfijas teorija un empīriskie pētījumi pie
rāda – jo augstāks izglītības līmenis, jo labāka veselība, garāks paredzamais
dzīves ilgums, augstāki ienākumi, labākas nodarbinātības izredzes. Attiecībā
uz dzimstību, ģimenes plānošanu un migrāciju ir sastopami jaukta veida izglītī
bas ietekmes pierādījumi, bet attiecībā uz ģeogrāfisko migrāciju izglītības līme
nis ir noteicošais faktors, kas ir svarīgāks par jebkuru citu sociāldemogrāfisko
raksturojumu.
Savukārt indivīda izglītības sasniegumi ir pozitīvi saistīti ar vecāku izglī
tību un finanšu resursu pieejamību izglītībai. Dzimums ir ļoti nozīmīgs faktors,
kas nosaka indivīda izglītības sasniegumus, bet tā ietekme ir atkarīga no sa
biedrības – jaunattīstības valstīs sievietēm parasti ir mazāk iespēju iegūt izglītī
bu nekā vīriešiem, bet attīstītajās valstīs izglītības iegūšanā sievietes ir aktīvā
kas nekā vīrieši un vidēji ir arī labāk izglītotas. Izglītības sasniegumus nosaka
arī piederība pie rases, etniskais un nodarbinātības statuss.
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Ņemot vērā visu iepriekš teikto, demogrāfijas kontekstā ir būtiski analizēt
iedzīvotāju izglītības līmeni un tā izmaiņas. Izglītības jomā ir daudz raksturīgu
rādītāju, tomēr, lai vērtētu izglītības līmeni, svarīgi to parādīt Eiropas Savienī
bas (ES) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) valstu
kontekstā. Tādēļ primāri tiek analizēti “ES 2020” stratēģijas mērķu rādītāji, kas
attiecas uz izglītību un apmācību, lai raksturotu Latvijas iedzīvotāju izglītības
līmeni un tā attīstību kopš neatkarības atjaunošanas. Nodaļas otrajā daļā tiek
padziļināti analizētas specifiskas izglītības problēmas, ko nav iespējams ierau
dzīt šajos rādītājos.

Izglītības līmenis Latvijā ES un OECD kontekstā
ES sadarbības izglītības un apmācības jomā stratēģiskā ietvarstruktūra
Education and Training 2020 (ET 2020) nosaka kopīgos ES valstu mērķus, kas
sasniedzami līdz 2020. gadam izglītības jomā. Tā nosaka mērķa rādītājus, kas
aptver iedzīvotāju sasniegto izglītības līmeni, kā arī dalību izglītībā un apmācī
bā dažādos līmeņos (pilnu sarakstu un mērķus skat. 9.1. tabulā).
Skatoties uz primāriem un biežāk vērtētiem statistikas rādītājiem (iedzī
votāju sasniegtais izglītības līmenis un iedzīvotāji, kas turpina izglītību pēc vi
dusskolas), var secināt, ka izglītība Latvijā atrodas ļoti pozitīvā situācijā, jo ir
sasniegusi un pat pārsniegusi izvirzītos mērķus.
Faktiski Latvija jau ir pārsniegusi vienu no ES izglītības un apmācības
mērķa – iedzīvotāju skaitam ar augstāko izglītību 30–34 gadu vecumgrupā jā
sasniedz 40% – rādītājiem, kā arī nacionālo “ES 2020” stratēģijas mērķi, kas
attiecīgi ir 34–36%. 2016. gadā tādu iedzīvotāju bija 42,8% (salīdzinājumam:
2005. gadā – tikai 18,5% un 2012. gadā – 37,2%). Tā kā 2006.–2013. gadā bija
liels skaits studentu, tagad Latvijā ir daudz iedzīvotāju ar augstāko izglītību.
Vairākus gadus pēc kārtas studējošo skaita ziņā Latvija bija viena no līderēm
ES un pat pasaulē. Šobrīd Latvijā augstākās izglītības iestādēs mācās nepilni
83 tūkst. cilvēku (CSB, 2017). Lai gan kopš 2005./2006. mācību gada, kad stu
dentu skaits sasniedza 131 tūkst., to daļa ir samazinājusies par vairāk nekā
40%, studējošo skaits joprojām ir relatīvi augsts.
Kopš 70. gadiem ievērojami pieaugusi kvalificētu cilvēku proporcija. Lie
lai daļai iedzīvotāju 1970. gadā, īpaši gados vecākām sievietēm, nebija pamat
izglītības, bet pamatizglītība bija standarts un dominēja visās vecumgrupās virs
29 gadiem. 2000. gadā situācija bija radikāli mainījusies – tikai 60 gadu un ve
cāku iedzīvotāju grupā ap 10% iedzīvotāju bija bez pamatizglītības, tā domi
nēja vairs tikai vecākajās iedzīvotāju grupās, bet vidējā izglītība bija kļuvusi
par normu. Savukārt, pēc pēdējās tautas skaitīšanas datiem, 2011. gadā Latvijā
tādu iedzīvotāju skaits, kam nav pamatizglītības, sarucis līdz 14%, bet iedzīvo
tāji ar augstāko (terciāro) izglītību kopējā iedzīvotāju skaitā sasnieguši gandrīz
30% (Cunska, 2012).
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9.1. tabula. ES programmas “Izglītība un apmācība 2020” mērķa indikatori un faktiskie
rādītāji Latvijā un vidēji ES 2012. un 2016. gadā
Rādītājs

Mērķis
2020

Datu avots

Iedzīvotāju proporcija,
kas neturpina izglītību un
apmācību (18–24)

Kopā

Iedzīvotāju proporcija ar
terciāro izglītības līmeni (30–34)

Kopā

Bērni, kas iegūst pirmsskolas
izglītību (no 4 g. v. līdz skolas
vecumam)

Kopā

Tādu 15 g. v. skolēnu proporcija,
kuriem ir nepietiekamas sekmes
lasītprasmē, matemātikā un
zinātnēs

Lasītprasme

Tikko beigušo absolventu
nodarbinātība (20–34 g. v., kas
beiguši AII pēdējo 1–3 gadu laikā)

ISCED 3–8, kopā

Latvija

ES vidēji

2012

2016*

2012

2016*

< 10%

10,6%

10,0%

12,7%

10,7%

> 40%

37,2%

41,3%

36,0%

38,7%

> 95%

92,7%

94,4%

93,2%

94,3%

Eurostat/EU-LFS

Eurostat/EU-LFS
Eurostat/UOE
17,0%

17,7%

17,8%

19,7%

Matemātika

< 15%

19,9%

22,4%

22,1%

22,2%

Zinātne

12,4%

17,2%

16,6%

20,6%

> 82%

74,3%

81,4%

75,9%

78,2%

Pieaugušo iedzīvotāju (25–64)
dalība mūžizglītībā

ISCED 0–8, kopā > 15%
Eurostat/EU-LFS

7,2%

5,7%

9,2%

10,8%

** Absolventi, kas izglītības
programmas laikā 15 ECTS vai
3 mēnešus pavadījuši ārzemēs

ISCED 5–8

> 20%

NA

NA

NA

NA

** Iedzīvotāji ar profesionālo
izglītību (18–34), kas vismaz
2 nedēļas apmācības laika
pavadījuši ārzemēs

ISCED 3–4

> 6%

NA

NA

NA

NA

OECD/PISA
Eurostat/EU-LFS

Piezīmes: * statistika par skolēnu sniegumu no PISA apsekojuma norādīta par 2015. gadu; ** statistika raksta
tapšanas brīdī netiek apkopota.
Avoti: Eurostat/EU-LFS: EU Labour Force Survey; Eurostat/UOE: UNESCO-OECD-Eurostat Data Collection on
Education Systems Statistics; Eiropas Komisija (2016), balstoties uz OECD PISA datiem.

Visās ES un OECD valstīs jaunāko vecumgrupu sieviešu sasniegtais izglī
tības līmenis ir augstāks, tomēr Latvijā sieviešu sasniegumi gan iegūtās izglī
tības jomā, gan prasmju apguvē būtiski pārsniedz vīriešu līmeni – augstāko
izglītību ieguvušo iedzīvotāju proporcija (30–34 g. v.) sieviešu vidū ir 56,1%,
bet vīriešu – tikai 30,1%. Atšķirība ir gandrīz divas reizes, un tā ir lielākā dzi
mumu plaisa ES. Šo atšķirību uzskata par problemātisku arī Eiropas Komisi
ja (Education, 2016). Šis fakts, iespējams, norāda uz nevienlīdzīgām iespējām
darba tirgū – sievietēm pieprasa augstāku izglītību, lai viņas varētu konkurēt
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darba tirgū. No visiem iedzīvotājiem, kam šajā vecumā ir pamatizglītība, 7,8%
ir sievietes un 17,2% vīrieši (kopējais rādītājs 12,6%). Lai arī Eiropā kopumā
sievietes ir vidēji labāk izglītotas nekā vīrieši, tieši lielā atšķirība sniegumā
rada bažas: ES pamatizglītība vai zemāka izglītība ir 15,3% sieviešu un 19,0%
vīriešu (3,7 procentpunktu atšķirība), terciārā izglītība ir 43,9% sieviešu un
34,4% vīriešu (9,5 procentpunktu atšķirība pretstatā 26 procentpunktu atšķi
rībai Latvijā).
Iedzīvotāju daļa, kas neturpina izglītību pēc vidusskolas, nepārtraukti sa
mazinājās laika posmā starp 2008. un 2014. gadu, iespējams, krīzes radīto bez
darba apstākļu iespaidā un sasniedza 8,5% (9.1. attēls). Šis skaits palielinājās
līdz 10,0% 2016. gadā, bet tas nedaudz atpaliek no ES vidējā rādītāja 10,7%. Tā
tad Latvijā pēc vidusskolas mācības turpina 90% iedzīvotāju, kas atbilst mērķa
rādītājam (ne vairāk kā 10% mācības neturpina). Uz citu OECD valstu fona šis
ir salīdzinoši augsts sniegums, un no formālā viedokļa Latvijas situācija ir laba.
Tomēr vidējais rādītājs var būt maldinošs, jo vīriešu atbirums no izglītības sis
tēmas ir divas reizes lielāks nekā sieviešu atbirums (attiecīgi 13,7% un 6,2%).
Arī absolventu nodarbinātība ir apmierinoša – vairāk nekā ieteicamie 80%
neseno absolventu ir nodarbināti. Absolventu nodarbinātība piedzīvoja kritu
mu laika posmā starp 2008. gadu (83,1%) un 2016. gadu (81,4%) – ekonomiskās
krīzes laikā 2010. gadā jauno absolventu nodarbinātība samazinājās līdz 63,4%,
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9.1. attēls. I edzīvotāju daļa, kas neturpina izglītību pēc vidusskolas, % (2002–2016)
Avots: Eurostat. Datu kods: edat_lfse14.
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kad trešdaļa absolventu nebija nodarbināti trīs gadus pēc augstskolas beigša
nas. Uzlabojoties ekonomiskajai izaugsmei un pieprasījumam darba tirgū, no
darbinātība ir atgriezusies pirmskrīzes līmenī. Tiesa, detalizēta informācija par
nodarbinātību pa studiju jomām, iespējams, parādītu atšķirīgu ainu, taču no
kopējā skatu punkta iedzīvotāji, iegūstot augstāko izglītību, spēj atrast darbu.
Bērnu piedalīšanās pirmsskolas izglītībā tiek saistīta ar labāku sniegumu
skolā vēlākos gados. OECD pētījumos, kas izmanto PISA datus (OECD, 2015),
ziņots, ka tie 15 gadus vecie skolēni, kas apguvuši pirmsskolas izglītību vis
maz vienu gadu, uzrāda labākus rezultātus par tiem, kas to nav darījuši. Tātad
arī viens no “ES 2020” stratēģijas mērķa rādītājiem attiecas uz bērnu piedalī
šanos pirmsskolas izglītībā. Latvijā obligātā izglītība sākas no 7 gadu vecuma,
bet pašvaldībām ir pienākums nodrošināt 5–6 gadus veciem bērniem bezmak
sas pirmsskolas izglītības iegūšanu. 94,4% bērnu 4–6 gadu vecumā Latvijā ap
meklē pirmsskolas izglītības iestādi, un 5–6 gadu vecumā šāda iespēja ir visiem
bērniem. Pirmsskolu neapmeklē vien bērni speciālās situācijās (no nelabvēlī
gām ģimenēm vai tie, kas atrodas ilgstošā prombūtnē). Tātad formālā izglītība
Latvijā efektīvi sākas jau 5 gadu vecumā un universāla piekļuve izglītībai ob
jektīvi tiek nodrošināta no 5 gadu vecuma līdz vidusskolas beigšanai.
“ES 2020” stratēģijai ir astoņi mērķi. Apskatot virzību uz tās mērķi (ne vai
rāk kā 15% skolēnu ar zemu sniegumu), ES kopumā nopietni atpaliek visos trīs
rādītājos, turklāt tā ir spērusi soli atpakaļ salīdzinājumā ar PISA 2012. gada re
zultātiem (zinātnēs: 20,6%, +4,0 procentpunkti; lasītprasmē 19,7%, +1,9 pro
centpunkti; matemātikā 22,2%, +0,1 procentpunkts). Zems sniegums nozīmē,
ka skolēns nevar izpildīt pat vienkāršākos uzdevumus, kas nepieciešami dzīvē.
Piemēram, tie, kam ir šāds zemais sniegums, zinātnēs nav spējīgi izmantot pa
mata vai ikdienas zināšanas, lai interpretētu informāciju un patstāvīgi izdarītu
pareizus zinātniskus secinājumus. Matemātikā tie nav spējīgi aprēķināt aptuve
nu preces cenu citā valūtā vai salīdzināt kopējo attālumu pa diviem alternatī
viem ceļiem. Lasītprasmē tas nozīmē, ka skolēnam ir grūtības tekstā atpazīt un
saprast galveno ideju (European Commission, 2016a).
Lasītprasmē un zinātnēs Latvija parāda labāku sniegumu par ES vidējiem
rādītājiem, tomēr visās jomās vājo skolēnu skaits ir lielāks par plānoto un līdzī
gi ES tendencēm ir palielinājies – lasītprasmē 17,7%, +0,7 procentpunkti; ma
temātikā 22,4%, +2,5 procentpunkti un zinātnēs 17,2%, +4,8 procentpunkti,
kur situācija ir pasliktinājusies visvairāk. Turklāt Latvijā ir liela plaisa starp
dzimumiem – 24,4% zēnu ir vājas sekmes salīdzinājumā ar 11,0% meiteņu sek
mēm (European Commission, 2016b). Nozīmīgas atšķirības pastāv arī starp sko
lēnu sekmēm pilsētu un lauku skolās, un sociālekonomiskais stāvoklis turpina
būtiski ietekmēt skolēnu sniegumu zinātnēs un matemātikā (daudz vairāk sko
lēnu, kam ir vājas zināšanas, nāk no zemākām sociālekonomiskām grupām).
Strādājošajiem Latvijā ir pieejams plašs dažādu formālu un neformālu iz
glītības programmu un kursu spektrs. Neskatoties uz to, nesenajā OECD (2015)
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ziņojumā secināts, ka izglītošanās dzīves garumā Latvijā ir vāji attīstīta, bet
vienlaicīgi daudziem darbspējas vecuma iedzīvotājiem trūkst darba tirgum ne
pieciešamo prasmju. Darbspējas vecuma iedzīvotāju dalība kā formālajā, tā ne
formālajā izglītībā un apmācībā salīdzinājumā ar citu OECD un Eiropas valstu
iedzīvotāju dalību ir zema (9.2. attēls). 2016. gadā tikai 7,3% no 25–64 gadus
veciem iedzīvotājiem piedalījās formālajā vai neformālajā izglītībā vai apmā
cībā. Tas ir ievērojami zemāks rādītājs par ES vidējo – 10,8% – un zemāks par
“ES 2020” stratēģijas mērķi Latvijai – 15%. Šis rādītājs kopš 2002. gada ir maz
mainījies (salīdzinājumam: 2002. gadā – 7,3%, 2010. gadā – 5,4%).
Kontekstā ar augsto dalību terciārajā izglītībā šie skaitļi, domājams, no
rāda: iedzīvotājiem, iegūstot augstākās izglītības diplomu, ir sajūta, ka nav ne
pieciešams turpināt izglītoties. Tomēr laikā, kad dinamiski attīstās ekonomika,
šāda pieeja var būt maldinoša un pat bīstama – šādā darba tirgus situācijā pras
mes noveco ātri un, lai saglabātu augstu produktivitāti, nepieciešams tās regu
lāri atjaunot, piemācoties klāt jaunas zināšanas un prasmes.
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 ieaugušo iedzīvotāju (25–64) piedalīšanās izglītībā un apmācībā, % (2016)
Piezīme: pieaugušo dalība izglītībā tiek mērīta kā tādu 25–64 gadus vecu iedzīvotāju proporcija, kuri norāda,
ka iepriekšējo 4 nedēļu laikā viņi piedalījušies izglītībā vai apmācībā kopā ar tāda paša vecuma iedzīvotājiem.
Izglītība var būt vai nebūt saistīta ar pašreizējo nodarbošanos.
Avots: Eurostat, 2017. Eurostat datubāze, kods trng_lfse_01, darbaspēka apsekojums.
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Citas tendences
Aiz iepriekš minētajiem agregētajiem rādītājiem, kas balstīti uz “ES 2020”
stratēģijas mērķu struktūru, paliek nepamanītas atsevišķas būtiskas tendences.
Pirmkārt, Latvijā iegūtā izglītība pa studiju jomām ir nesabalansēta un ne
atbilst darba tirgus prasībām. Gandrīz visās OECD valstīs vispopulārākās izglī
tības jomas augstākajā izglītībā ir sociālās zinātnes, uzņēmējdarbība un juris
prudence. Eksaktās zinātnes un inženierija jeb t. s. STEM (Science, Technology,
Engineering, Mathematics – zinātne, tehnoloģija, inženierzinātnes, matemāti
ka) jomas ir salīdzinoši mazāk populāras. Latvija nav izņēmums (9.3. attēls).
Augstākās izglītības studējošo proporcija STEM jomās pieauga no vidēji 15%
2005.–2009. gadā līdz 21,1% 2012. gadā, bet tā joprojām ir viena no zemāka
jām ES (vidēji 25,7%). Turklāt absolventu, kuri tās studējuši, ir proporcionāli
vēl mazāk – 15,7% (2012) salīdzinājumā ar 22,9% ES 28 dalībvalstīs, jo šajās
jomās ir augstāks studentu atbirums.
Otrkārt, populārāka kļūst multidisciplināra izglītība. Lai arī lielākā daļa
studentu joprojām izvēlas tradicionālu studiju ceļu, kad bakalaura izglītī
bai seko (ja seko) tās pašas jomas maģistrantūra un nodarbinātība attiecīga
jā profesijā, novērojama tendence, ka indivīdi ir elastīgi studiju ceļu izvēlē un
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izraugās nesecīgus izglītības grādus, un ne obligāti meklē nodarbošanos, kas
saistīta ar iegūto grādu. Apmēram viena piektdaļa (Cunska, Krūmiņš, 2012)
augstākās izglītības absolventu iegūst multidisciplināru izglītību, t. i., apgūst
divas vai vairākas studiju jomas (piemēram, datorzinātnes un vadību vai eko
nomiku un jurisprudenci). Lielākoties sociālās zinātnes tiek apgūtas kā otrā jeb
sekojošā izglītība, ja pamatā ir kāda no STEM jomām. Tas skaidrojams ar faktu,
ka jaunākās iedzīvotāju grupas uzņemas lielāku atbildību par savu karjeru un
veido savu individuālo izglītības un prasmju portfeli, kas sastāv gan no formā
lās, gan neformālās izglītības. Šī tendence ir vērtējama ļoti pozitīvi, jo nodroši
na lielāku elastību darba tirgū.
Treškārt, formāli Latvijā tiek nodrošināta vienlīdzīga piekļuve izglītībai –
visiem bērniem skolas vecumā ir iespēja bez maksas apmeklēt skolu. Tomēr, kā
parāda PISA dati, kā arī nesen publiskota pētījuma dati par skolu tīkla optimi
zāciju (Turlajs, 2017), skolēnu sekmes būtiski atšķiras ne tikai starp pilsētu un
lauku skolām, bet arī starp pilsētām. Zema izglītības kvalitāte ir daļā Rīgas mik
rorajonu skolu. Saprotot šo atšķirību, vecāki, kas augstu vērtē izglītības nozīmi,
sūta savus bērnus uz attālākām (centra) skolām, kur ir augstāka izglītības kvali
tāte. Rezultātā veidojas ļoti būtiska sabiedrības noslāņošanās. Skolēni no šīm la
bākajām skolām pamatskolas un vidusskolas līmenī ir konkurētspējīgāki tālākos
izglītības līmeņos un finālā darba tirgū. Būtībā skolu sistēma nevis likvidē, bet
veicina sociālo nevienlīdzību – labākās skolās nokļūst bērni no ģimenēm, kurām
ir augstāks sociālais statuss (augstāka vecāku izglītība un ienākumi), un viņi ie
gūst labāku pamatizglītību un vidējo izglītību un iestājas labākās augstskolās
Latvijā vai ārzemēs, un galu galā dabū labāku darbu un augstākus ienākumus.
Visbeidzot, būtiski pieminēt izglītības kvalitātes jautājumu. Latvijas ie
dzīvotāju izglītības līmenis uz ES un OECD valstu fona ir augsts. No otras pu
ses, saskaņā ar EK Eiropas inovāciju datu kopsavilkumu (European Innovations
Scoreboard), kas salīdzina inovāciju sistēmas un līmeni starp valstīm, Latvija
ir tikai mērena inovatore (moderate innovator). Praktiski pēc visām mērītajām
pazīmēm un rādītājiem Latvija (0,249) atpaliek no ES vidējā līmeņa (0,55) un
arī attīstība ir nepārliecinoša (European, 2016). Kopienas inovāciju apsekojums
(Community Innovation Survey) 2014 parāda pasliktināšanos piecās jomās, un
arī kopējais inovāciju indekss pēdējo gadu laikā ir pasliktinājies. Raksturīgi, ka
inovāciju līdervalstīs iedzīvotāju dalība mūžizglītībā arī ir augsta. Līdzīgi vēl
viens augstākās izglītības konkurētspējas un kvalitātes rādītājs ir publikāciju
skaits starptautiski recenzējamos izdevumos. Saskaņā ar Zinātniskās citējamī
bas indeksu (Science Citation Index) Latvija atrodas 72. vietā pasaulē.

Secinājumi un ieteikumi
Izglītības līmenis un demogrāfiskie procesi ir cieši saistīti – izglītība
ir viens no vissvarīgākajiem faktoriem, kas nosaka iedzīvotāju demogrāfisko
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uzvedību, īpaši sievietēm. Vienlaicīgi demogrāfiskā situācija valstī un ekonomi
kas stāvoklis nosaka iedzīvotāju lēmumus par izglītības iegūšanu.
Kopumā Latvijas iedzīvotāji uz ES un OECD valstu fona ir labi izglītoti. Iz
glītības līmenis Latvijā kopš neatkarības atjaunošanas ir pieaudzis un turpina
palielināties. Kopš 90. gadiem sieviešu līdzdalība izglītībā ir pieaugusi un div
kārtīgi pārsniedz vīriešu līdzdalību. No ES dalībvalstīm vislielākā plaisa starp
sieviešu un vīriešu izglītošanos ir Latvijā. Pati par sevi šī plaisa var arī nebūt
problemātiska, bet nepieciešams pārliecināties, vai tā netransformējas vai ne
liecina par nevienlīdzību darba tirgū.
Iedzīvotāju izglītības vērtējumā pastāv trīs galvenās problēmas. Pirmkārt,
Latvija būtiski atpaliek no ES mērķiem mūžizglītības jomā. Zemā līdzdalība
mūžizglītībā (7,3%) salīdzinājumā ar ES 28 dalībvalstu līmeni (vidēji 10,8%) un
Skandināvijas valstu līmeni (26–30%) norāda, ka darbaspēkam un iedzīvotā
ju prasmēm ir tendence novecoties. Negatīva demogrāfiskā pieauguma un dar
baspēka novecošanas situācijā prasmju atjaunošana varētu būt produktivitātes
izaugsmes palielināšanas risinājums. Ir nepieciešams iesaistīt iedzīvotājus mūž
izglītības programmu apgūšanā un veicināt viņu interesi par tām. Liela nozīme
šajā procesā ir darba devējiem.
Otrkārt, lai arī izglītības kvalitāte ir grūti mērāms lielums, tomēr Latvijā
pēc vairākiem indikatoriem tā atpaliek no citām ES valstīm, īpaši Skandināvijas.
Treškārt, izglītības iegūšanas ceļā pastāv sociālā nevienlīdzība. Sākot ar
pamatizglītības pirmo klasi, izglītības sistēma veicina un pastiprina sociālo no
slāņošanos, jo atšķirīgā izglītības kvalitāte pamatskolās un vidusskolās mudina
vecākus meklēt bērniem labākās izglītības iestādes. Bet šādas zināšanas un teh
niskās un finansiālās iespējas paveras vecākiem, kuriem ir augstāks sociālais
statuss. Risinājums meklējams skolu tīkla reorganizācijā, slēdzot vai reformējot
vājākās skolas un vienādojot (paceļot līdz labākajam līmenim) vidējās izglītības
iestādes.
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10. Iztikas līdzekļu avoti un nodarbošanās
Ināra Kantāne

Zinātniskie pētījumi liecina, ka nodarbinātība ir viens no faktoriem, kas
būtiski ietekmē demogrāfisko situāciju valstī. Nodarbinātība būtiski iespaido
lēmumu par bērnu radīšanu (Barbieri et al., 2015), bērnu skaitu, bērnu atlik
šanu uz vēlāku laiku (Ciganda, 2015). Latvijā veiktie pētījumi liecina, ka no
darbinātība ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas ietekmē tautas ataudzi un
migrāciju. Darbā “Tautas ataudzi ietekmējošo faktoru izpēte” tika konstatēts,
ka nodarbinātība ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas tiek izvērtēts, plāno
jot bērnu, jo nodarbinātība nodrošina finansiālu stabilitāti. Pētījumā norādīts,
ka nodarbinātības nozīme palielinās, plānojot katru nākamo bērnu. Tāpat mi
nētajā pētījumā pierādīts, ka darba trūkums un finanšu līdzekļu nepietiekamī
ba ir galvenie emigrācijas iemesli. Savukārt pētījumā “Diskriminācijas aizliegu
ma ievērošana darba tiesiskajās attiecībās pret jaunajām māmiņām” atzīmēts,
ka bailes saglabāt darbu vai atrast jaunu darbu ir viens no iemesliem, kas attur
no vēl viena bērna radīšanas. Arī pētījumā “Demogrāfija un ģimenes stāvoklis
Latvijā” secināts, ka ekonomiskās grūtības un nestabilitāte ir galvenie faktori,
kas traucē radīt un izaudzināt pilnvērtīgus sabiedrības locekļus.
Tautas skaitīšanu rezultāti liecina, ka lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju
galvenais iztikas līdzekļu avots kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas ir ienā
kumi no algota darba. Tā tas bija arī padomju laikā. Saskaņā ar 2000. gada tau
tas skaitīšanas datiem Latvijas iedzīvotājiem bija trīs galvenie iztikas līdzekļu
avoti: ekonomiskās aktivitātes (darba samaksa, ienākumi no uzņēmējdarbības,
honorāri, ieņēmumi no preču, t. sk. lauksaimniecības produkcijas, pārdošanas,
natūrmaksa u. c. ienākumi, kuri gūti no ekonomiskās darbības), citu personu
vai iestāžu apgādība un pensija. Ekonomiskās aktivitātes kā galveno iztikas
avotu bija norādījuši 34,7% iedzīvotāju, citu personu vai iestāžu apgādību –
30,4%, pensiju – 24,6%, pabalstu un cita veida finansiālo palīdzību – 5,4%, ie
nākumu no īpašuma un ieguldījumiem – 0,1%, aizņēmumus, ietaupījumu sama
zināšanos – 0,2%, citus iztikas līdzekļus – 4,7% iedzīvotāju.
2011. gada tautas skaitīšanas rezultāti nesniedz informāciju par iedzīvo
tāju iztikas līdzekļu avotiem, tomēr iegūtie dati parāda, ka algotā darbā bija
nodarbināti 46,9% iedzīvotāju vecumā 15 gadi un vecāki. Tas ļauj secināt, ka
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darba samaksa lielākai to daļai bija galvenais iztikas līdzekļu avots. Pensija kā
galvenais iztikas līdzekļu avots bija aptuveni 26,8% iedzīvotāju, un dati liecina,
ka 26,8% iedzīvotāju bija nestrādājoši pensionāri.
Finanšu un ekonomikas krīzes laikā samazinājās tādu iedzīvotāju īpat
svars, kuru ienākumu avots bija darba samaksa. Zemāko līmeni tas sasniedza
2010. gadā, kad tikai 45,9% Latvijas iedzīvotāju ienākumu avots bija darba sa
maksa. Ar 2011. gadu pakāpeniski sāka pieaugt darba samaksas īpatsvars ie
dzīvotāju ienākumu avotu struktūrā, pieauga arī tādu ienākumu īpatsvars, kuri
gūti no privātprakses, uzņēmējdarbības un arī no zemnieku saimniecībās ra
žotiem produktiem. Tomēr 2016. gadā ne darba samaksas īpatsvars, ne to ie
nākumu īpatsvars, kuri gūti no zemnieku saimniecībās ražotiem produktiem,
vēl nesasniedza pirmskrīzes līmeni. Savukārt tādu ienākumu īpatsvars, kas gūti
no privātprakses, uzņēmējdarbības, 2016. gadā pārsniedza pirmskrīzes līme
ni par 2,5 procentpunktiem. Pieauga arī pensiju kā ienākuma avota īpatsvars,
2016. gadā pārsniedzot pirmskrīzes līmeni par 1,7 procentpunktiem, to lielā
mērā ietekmēja pensijas vecuma (62 gadi un vairāk) iedzīvotāju īpatsvara pie
augums no 21,1% 2007. gadā līdz 22,2% 2016. gadā. Savukārt samazinājās ie
dzīvotāju īpatsvars, kuru ienākumu avots ir pašvaldības sociālās palīdzības pa
balsts un garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsts. Iedzīvotāju ienākumu
veidi no 2007. līdz 2016. gadam uzrādīti 10.1. tabulā.
Darba samaksas īpatsvars iedzīvotāju ienākumu struktūrā, sākot ar 2011. ga
du, pakāpeniski pieauga, izņemot 2016. gadu, kad darba samaksas īpatsvars, sa
līdzinot ar 2015. gadu, samazinājās par 0,2 procentpunktiem un bija 53,3%.
Savukārt iedzīvotāju īpatsvars, kuru ienākumu avots ir privātprakse, uzņēmēj
darbība, turpināja pakāpeniski pieaugt un 2016. gadā veidoja 5,5%. 2016. gadā,
salīdzinot ar 2015. gadu, nedaudz bija pieaudzis tādu ienākumu īpatsvars, kas
gūti no zemnieku saimniecībās ražotiem produktiem, veidojot 3,1% (2015. ga
dā 2,3%). Pensiju īpatsvars ienākumu struktūrā, sākot ar 2013. gadu, ir gandrīz
nemainīgs – 24,4%. Salīdzinot ar 2010. gadu, par 7,4 procentpunktiem 2016. ga
dā bija samazinājies no radiem, draugiem vai ģimenes locekļiem gūto ienākumu
īpatsvars (no 34,8% 2010. gadā līdz 27,4% 2016. gadā), kā arī bija samazinājies
vairāku pabalstu īpatsvars – pašvaldības sociālās palīdzības pabalsts par 0,5 pro
centpunktiem (2016. gadā 1,1%), garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsts
par 0,5 procentpunktiem (2016. gadā 0,5%).
CSP dati par mājsaimniecību rīcībā esošiem ienākumiem uz vienu māj
saimniecības locekli ļauj precīzāk raksturot ģimeņu iztikas līdzekļu avotu
struktūru. Lielāko ienākumu daļu uz vienu mājsaimniecības locekli veido ienā
kumi no algota darba, tad seko sociālie transferti (valsts, pašvaldības piešķir
tās pensijas un pabalsti, izmaksātie uzturlīdzekļi bērniem, stipendijas, sociālās
apdrošināšanas pabalsti un kompensācijas, tai skaitā arī citu valstu), ienākumi
no pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības, privātie transferti un ienākumi no
īpašuma. Sākot ar 2011. gadu, mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu struktūrā
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10.1. tabula. Latvijas iedzīvotāju ienākumu veidi 15–74 gadu vecumā 2007.–2016. gadā, %
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

56,5

56,8

49,7

45,9

47,9

49,9

52,0

52,9

53,5

53,3

Ienākumi no privātprakses,
uzņēmējdarbības

3

3

3

3,4

3,4

3,9

4,2

4,4

4,9

5,5

Ienākumi no zemnieku
saimniecībās ražotiem
produktiem

4,4

3,3

2,8

2,9

2,7

2,4

1,9

2,3

2,3

3,1

Pensija (vecuma, invaliditātes, izdienas, apgādnieka
zaudējuma)

22,7

22,1

22,1

23,3

23,8

24,1

24,4

24,4

24,2

24,4

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātais pabalsts (bezdarbnieku,
maternitātes, slimības,
apbedīšanas)

14,3

14,8

14,7

13,5

11,5

10,6

10,6

10,8

12,5

12,8

Samaksa par algotajiem
pagaidu sabiedriskajiem
darbiem

...

...

...

1,2

1

0,4

0,4

0,2

0,1

0,1

Darba samaksa

Stipendija

2,1

1,9

2,3

2,7

2,4

2,1

1,8

1,9

1,6

1,6

Pašvaldības sociālās palīdzības pabalsts

1,1

0,7

0,8

1,6

2,0

2,1

1,2

1,1

1,0

1,1

Garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsts

...

...

...

1

1,5

1,6

0,9

0,8

0,6

0,5

Uzturlīdzekļi

1,7

1,4

1,6

1,7

1,8

1,5

1,8

1,7

1,6

2,0

28,4

28,5

32,5

34,8

33,5

32,1

29,8

29,5

26,8

27,4

Ietaupījumi, uzkrājumi

3,8

3,3

3,6

3,7

3,3

4,6

4,5

4,6

4,2

5,2

Citi iztikas avoti

3,8

4,0

3,0

2,5

2,9

3,1

2,6

2,0

2,0

1,4

Atbalsts (naudā vai citā
veidā) no radiem, draugiem
vai ģimenes locekļiem

Piezīme: vienam cilvēkam var būt vairāki iztikas avoti. Daudzpunkte nozīmē, ka trūkst datu vai arī tie ir
apšaubāmi.
Avots: CSP dati (2017) [http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__nodarb/?tablelist=true&rxid=
cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0 (10.04.2017.)].

pakāpeniski pieaug tādu ienākumu īpatsvars, kuri gūti no algota darba, no paš
nodarbinātības vai uzņēmējdarbības un arī no īpašuma (noguldījumu un depo
zītu procenti, dividendes un ienākumi no zemes, mājokļa vai cita nekustamā
īpašuma izīrēšanas). Savukārt samazinās to mājsaimniecību ienākumu īpat
svars, kas gūti no sociāliem transfertiem un privātiem transfertiem. Mājsaim
niecību rīcībā esošo ienākumu struktūra vidēji uz vienu mājsaimniecības locek
li no 2007. līdz 2015. gadam uzrādīta 10.2. tabulā.
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10.2. tabula. Mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu struktūra 2007.–2015. gadā (vidēji uz
vienu mājsaimniecības locekli mēnesī, %)

Ienākumi no algota darba
Ienākumi no pašnodarbinātības,
uzņēmējdarbības

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

77,3

75,5

67,7

63,7

65,8

67,5

68,8

70,2

70,4

3,9

3,3

2,6

3,3

4,5

4,1

3,9

4,1

3,7

Ienākumi no īpašuma

1

Saņemtie transferti:

19

1,1

0,7

0,3

0,7

0,8

0,9

0,9

1,1

21,5

30,1

34,2

30,4

29

27,5

25,8

25,6

sociālie transferti

17,7

20

28,6

32,4

28,9

27,4

26,2

24,8

24,3

privātie transferti

1,3

1,4

1,5

1,8

1,5

1,5

1,2

1,0

1,3

0

0

0

0

0

0

0

0

Citi ienākumi

0.1

Piezīme: tabulā nav ietverti dati par ienākumus samazinošiem izdevumiem (materiālā palīdzība citām
mājsaimniecībām, nomaksātais nekustamā īpašuma un zemes nodoklis).
Avots: CSP dati (2017) [http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__ienemumi/?tablelist=true&rxi
d=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0 (10.08.2017.)].

2015. gadā algota darba ienākumu īpatsvars mājsaimniecību ienākumu
struktūrā uz vienu mājsaimniecības locekli Latvijā vidēji mēnesī veidoja 70,4%.
Vismazākais algota darba ienākumu īpatsvars mājsaimniecību ienākumu struk
tūrā bija pēc finanšu un ekonomikas krīzes 2010. gadā – 63,7%. Otrs lielākais
mājsaimniecību ienākumu veids ir sociālie transferti. Pēckrīzes periodā sociālo
transfertu īpatsvars mājsaimniecību ienākumu struktūrā uz vienu mājsaimnie
cības locekli pakāpeniski samazinājās. 2015. gadā, salīdzinot ar 2010. gadu, so
ciālo transfertu īpatsvars bija samazinājies par 8,1 procentpunktiem, veidojot
24,3% no kopējiem mājsaimniecību rīcībā esošiem ienākumiem. Ienākumi no
pašnodarbinātības, uzņēmējdarbības 2015. gadā veidoja tikai 3,7% mājsaimnie
cību ienākumu struktūrā. Vislielākie mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi no
pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uz vienu mājsaimniecības locekli pēc
krīzes periodā bija 2011. gadā – 4,5%. Tos būtiski ietekmēja valsts atbalsta pa
sākumi uzņēmējdarbības veicināšanai (2010. gada 1. maijā stājās spēkā grozīju
mi Komerclikumā, kuri paredzēja, ka fiziskas personas var dibināt SIA ar 1 latu
lielu pamatkapitālu un arī vienkāršāku mazkapitāla SIA dibināšanas procedū
ru, un 2010. gada 1. septembrī spēkā stājās Mikrouzņēmumu nodokļa likums,
lai veicinātu jaunu uzņēmumu veidošanos, samazinātu komercdarbības izmak
sas, mazinātu birokrātisko slogu). Tomēr tādu mājsaimniecību ienākumu īpat
svaram, kuri gūti no pašnodarbinātības, uzņēmējdarbības, ir tendence samazi
nāties, un viens no iemesliem ir grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā,
kuri paredz pakāpeniski palielināt mikrouzņēmuma nodokli. 2015. gadā, salī
dzinot ar 2010. gadu, mājsaimniecību ienākumu struktūrā nedaudz (par 0,5 pro
centpunktiem) samazinājies privāto transfertu īpatsvars. 2015. gadā privāto
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transfertu daļa veidoja vidēji mēnesī tikai 1,3% no mājsaimniecību kopīgiem ie
nākumiem. Pēckrīzes periodā mājsaimniecību ienākumu struktūrā nedaudz pie
audzis tādu ienākumu īpatsvars, kas gūti no īpašuma: 2015. gadā, salīdzinot ar
2010. gadu, – par 0,8 procentpunktiem, veidojot 1,3% no mājsaimniecību rīcībā
esošiem ienākumiem.
Mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu lielums un ienākumu struktūra vi
dēji uz vienu mājsaimniecības locekli atšķiras Latvijas pilsētās un laukos, un
arī reģionos. Pilsētu iedzīvotājiem, salīdzinot ar lauku iedzīvotājiem, mājsaim
niecību rīcībā esošo ienākumu summa vidēji uz vienu mājsaimniecības locek
li ir lielāka nekā lauku iedzīvotājiem (2015. gadā pilsētās dzīvojošiem vidēji uz
vienu mājsaimniecības locekli ienākumu summa bija aptuveni par 99 eiro lie
lākā nekā laukos dzīvojošiem). Pilsētās iedzīvotājiem ir lielāks ienākumu īpat
svars un arī ienākumu lielums no algota darba, bet nedaudz mazāks no pašno
darbinātības, uzņēmējdarbības. Tā kā ienākumi no algota darba lielākai daļai
Latvijas iedzīvotāju ir galvenais iztikas līdzekļu avots, tad lauku iedzīvotājiem
mājsaimniecību ienākumu struktūrā ir lielāks sociālo transfertu īpatsvars, to
mēr kopējo ienākumu no sociāliem transfertiem ir mazāk. Tā, piemēram,
2015. gadā mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu īpatsvars vidēji uz vienu
mājsaimniecības locekli bija: no algota darba pilsētās – 71,4%, laukos – 67,9%;
no pašnodarbinātības, uzņēmējdarbības pilsētās – 3,3%, laukos – 4,9%; no so
ciāliem transfertiem pilsētās – 23,4%, laukos – 26,7%. 2015. gadā algota darba
ienākumu summa vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli pilsētās bija aptuveni
320 eiro, laukos – 237 eiro, ienākumi no pašnodarbinātības, uzņēmējdarbības
pilsētās bija aptuveni 15 eiro, laukos – 17 eiro, ienākumi no sociāliem transfer
tiem pilsētās – 105 eiro, laukos – 93 eiro (CSP dati).
Salīdzinot mājsaimniecību ienākumu struktūru un ienākumu lielumu pa
Latvijas reģioniem, jāatzīmē, ka kopš 2011. gada vismazākais ienākumu no al
gota darba īpatsvars mājsaimniecību ienākumu struktūrā un arī vismazākā ie
nākumu summa bijusi Latgales statistiskajā reģionā, otra zemākā – Vidzemes
statistiskajā reģionā (izņemot 2013. gadu). Savukārt vislielākais ienākumu no
algota darba īpatsvars un vislielākā ienākumu summa bijusi Rīgas un Pierīgas
statistiskajā reģionā. Tā, piemēram, 2015. gadā algota darba ienākumu īpat
svars mājsaimniecību ienākumu struktūrā vidēji uz vienu mājsaimniecības lo
cekli mēnesī Rīgas statistiskajā reģionā veidoja 72,4%, Pierīgas – 73,9%, Zem
gales – 70,7%, Kurzemes – 71,1%, Vidzemes – 65% un Latgales statistiskajā
reģionā – 58,8%. Algota darba ienākumu summa mājsaimniecību ienākumu
struktūrā vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli 2015. gadā Rīgas statistiska
jā reģionā bija aptuveni 368 eiro, Pierīgas – aptuveni 330 eiro, Zemgales – ap
tuveni 260 eiro, Kurzemes – aptuveni 276 eiro, Vidzemes – aptuveni 223 eiro,
Latgales statistiskajā reģionā aptuveni 167 eiro. Vislielākais sociālo transfertu
īpatsvars mājsaimniecību ienākumu struktūrā vidēji uz vienu mājsaimniecības
locekli kopš 2010. gada bijis Latgales statistiskajā reģionā 2015. gadā – 36,1%.
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Lielākie kopējie ienākumi no sociāliem transfertiem bija Rīgas statistiskajā re
ģionā (2015. gadā aptuveni 108 eiro vidēji uz vienu mājsaimniecības locek
li mēnesī). Reģionos mājsaimniecību izdevumi atšķiras, tas ir viens no iemes
liem, kāpēc atšķiras arī sociālo transfertu summas, piemēram, aprēķināts, ka
2016. gadā dzīvojamā fonda apsaimniekošanas maksa vidēji mēnesī Rīgas sta
tistiskajā reģionā bija 53 eiro centi par 1 m2, bet Latgales statistiskajā reģio
nā – 32 eiro centi. Visos Latvijas reģionos sociālo transfertu īpatsvars mājsaim
niecību rīcībā esošo ienākumu struktūrā 2015. gadā vēl arvien bija lielāks nekā
pirms krīzes: Rīgas statistiskajā reģionā – 21,3%, Pierīgas – 21,8%, Zemgales –
25,5%, Kurzemes – 25,3%, Vidzemes statistiskajā reģionā – 28,6% (CSP dati).
Iedzīvotāju nodarbinātības līmeņa pieaugums būtiski ietekmē algota dar
ba ienākumu īpatsvara palielināšanos mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu
sastāvā, samazinot sociālo transfertu īpatsvaru (10.1. attēls).
Sākot ar 2011. gadu, atkal pakāpeniski pieaug nodarbināto iedzīvotāju
īpatsvars un līdz ar to algota darba ienākumu īpatsvars mājsaimniecību ienāku
mu struktūrā un samazinās sociālo transfertu īpatsvars. 2016. gadā 15 –74 ga
dus vecu nodarbināto iedzīvotāju īpatsvars veidoja 61,6%, par 0,5 procentpunk
tiem pārsniedzot pirmskrīzes līmeni.
Tomēr vīriešu un sieviešu ekonomiskās aktivitātes līmenis un nodarbinā
tības līmenis būtiski atšķiras. Abi līmeņi ir atšķirīgi arī pēc iedzīvotāju vecu
ma un izglītības līmeņa. Vīriešiem šie līmeņi ir augstāki nekā sievietēm. To
mēr pēdējos 20 gados atšķirības pakāpeniski samazinās (CSB dati par periodu
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Avots: autores izveidots, balstoties uz CSP datiem (2017) [http://www.csb.gov.lv/dati/statistikasdatubazes-28270.html (10.08.2017.)].
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no 1996. līdz 2016. gadam). 2016. gadā vīriešu ekonomiskās aktivitātes līmenis
bija par 7,6 procentpunktiem, bet nodarbinātības līmenis par 5,3 procentpunk
tiem augstāks (2016. gadā vīriešu ekonomiskās aktivitātes līmenis – 72,2%, sie
viešu – 64,6%, vīriešu nodarbinātības līmenis – 64,4%, sieviešu – 59,1%).
Zemākais ekonomiskās aktivitātes līmenis un nodarbinātības līmenis ir ve
cumgrupā no 20 līdz 24 gadiem (2016. gadā ekonomiskās aktivitātes līmenis –
64,9%, nodarbinātības līmenis – 53,8%), otrs zemākais – no 55 līdz 59 gadiem
(2016. gadā ekonomiskās aktivitātes līmenis – 79,5%, nodarbinātības līmenis –
70,9%). Zemo ekonomiskās aktivitātes līmeni un nodarbinātības līmeni vecum
grupā no 20 līdz 24 gadiem var skaidrot ar studiju turpināšanu, savukārt ve
cumgrupā no 55 līdz 59 gadiem – ar atsevišķās profesijās strādājošu personu
pensionēšanos (izdienas pensijas). Tomēr jāatzīmē, ka vecumgrupā no 55 līdz
59 gadiem ir visaugstākais bezdarba līmenis (2016. gadā – 10,8%).
Statistikas dati par iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti un izglītības līmeni
(2002–2016) liecina, ka iedzīvotājiem ar augstāku izglītības līmeni ir augstāks
ekonomiskās aktivitātes un nodarbinātības līmenis. Pēc ekonomiskas krīzes
(sākot ar 2011. gadu) aptuveni 69% nodarbināto ir augstākā izglītība, arodizglī
tība vai profesionālā vidējā izglītība.
Iedzīvotāju nodarbinātība atšķiras arī pilsētās un laukos un Latvijas reģio
nos. 2016. gadā nodarbinātības līmenis pilsētās bija par 4,6 procentpunktiem
lielāks nekā laukos (2016. gadā nodarbinātības līmenis pilsētās bija 63,1%, lau
kos – 58,5%). Kopš 2010. gada viszemākais nodarbinātības līmenis ir Latga
les statistiskajā reģionā, savukārt visaugstākais – Rīgas un Pierīgas statistiskajā
reģionā. Pēckrīzes periodā vislēnāk nodarbinātības līmenis pieauga Latgales re
ģionā. 2016. gadā, salīdzinot ar 2010. gadu, Latgales reģionā 15–74 gadus vecu
iedzīvotāju nodarbinātības līmenis bija pieaudzis tikai par 4,5%, turpretī Rīgas
reģionā – par 11,4%, Pierīgas reģionā – par 12%, Zemgales reģionā – par 9,9%,
Vidzemes reģionā – par 8,6%, bet Kurzemes reģionā – par 6,8%. Iedzīvotāju no
darbinātības atšķirības pilsētās un laukos Latvijas reģionos ir viens no svarīgā
kajiem faktoriem, kas ietekmē to demogrāfisko situāciju un attīstību.

Kopsavilkums
Latvijā un citur pasaulē veiktie pētījumi liecina, ka nodarbinātības stabi
litāte ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas tiek izvērtēts, plānojot bērnu.
Darba trūkums, finanšu līdzekļu nepietiekamība ir galvenie emigrācijas iemes
li. Kopš 2010. gada viszemākais nodarbinātības līmenis ir Latgales statistiskajā
reģionā, savukārt visaugstākais – Rīgas un Pierīgas statistiskajā reģionā. Vīrie
šu ekonomiskās aktivitātēs līmenis un nodarbinātības līmenis ir augstāks nekā
sieviešu. Zemākais ekonomiskās aktivitātes līmenis un nodarbinātības līmenis
ir divās vecumgrupās: no 20 līdz 24 gadiem un no 55 līdz 59 gadiem. Iedzīvotā
jiem ar augstāku izglītības līmeni ir augstāks nodarbinātības līmenis.
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Latvijas iedzīvotāju iztikas līdzekļu avotu struktūrā pēc krīzes pakāpenis
ki palielinās ienākumu no nodarbinātības īpatsvars un arī pensiju īpatsvars, sa
mazinās pašvaldību sociālās palīdzības pabalsta un garantētā minimālā ienā
kuma pabalsta īpatsvars. Latvijas iedzīvotāju iztikas līdzekļu avotu struktūru
ietekmē iedzīvotāju nodarbinātības līmenis.
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11. Sabiedrības noslāņošanās un sociālās
atstumtības mazināšana
Silvija Kristapsone

Indivīdu un sociālo grupu stāvokli sabiedrībā diferencē pēc kādas pazī
mes. Sociālo diferenciāciju jeb sabiedrības noslāņošanos parasti saista ar tādām
sociāldemogrāfiskām pazīmēm kā dzimums, vecums, izglītība, profesija, kvali
fikācija, ienākumi, dzīvesvieta (lauki vai pilsēta), mājokļa tips u. tml. Latvijas
sabiedrībā, tāpat kā citviet pasaulē, svarīgi ir analizēt noslāņošanos pēc ienā
kumu nevienlīdzības.

Materiālās labklājības indikatori
Piekļuve ekonomiskajiem resursiem atkarīga no vecuma un dzimuma,
mājsaimniecības tipa, sastāva, no strādājošo un apgādībā esošo personu samē
ra mājsaimniecībā. Augsts nodarbināto mājsaimniecības locekļu īpatsvars no
drošina augstāku labklājības līmeni. Savukārt augsts apgādībā esošu personu
skaits var radīt grūtības apmierināt visu mājsaimniecības locekļu vajadzības
un vēlmes. Latvijā 2016. gadā no visiem mājsaimniecību locekļiem 45,8% bija
algoti darbinieki (CSP, 2017). Pilsētās algoto darbinieku īpatsvars bija lielāks
nekā laukos, savukārt laukos bija augstāks pašnodarbināto, amatnieku, zem
nieku, mājsaimnieču, kā arī nestrādājošo un bezdarbnieku īpatsvars. 2015. ga
dā mājsaimniecības vidējais lielums (viens mājoklis ir viena mājsaimniecība)
valstī bija 2,37 personas (CSP, 2015). Pēc galvenā pelnītāja sociālekonomiskā
statusa 2015. gadā mājsaimniecības sadalījās šādi: vislielāko īpatsvaru veidoja
algotu darbu strādājošo mājsaimniecības – 57,8%, tām sekoja pensionāru māj
saimniecības – 30,5%, pašnodarbināto mājsaimniecības – 8,6 %, citas mājsaim
niecības – 3,1% (CSP, 2015).
Kopējo ienākumu un materiālās labklājības tendences sabiedrībā galveno
kārt nosaka algotu darbu strādājošo un pensionāru mājsaimniecības. Novērtē
jot strādājošo mēneša vidējās darba samaksas un vecuma pensiju vidējo apmē
ru izmaiņas, jāsecina, ka tās divdesmit gadu laikā ir palielinājušās aptuveni
6 reizes (11.1. tabula).
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11.1. tabula. Latvijas iedzīvotāju naudas ieņēmumi (vidēji mēnesī, eiro)
1995

2000

2005

2010

2015

2016

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa bruto

Rādītāji

127

213

350

633

818

859

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa neto

104

154

250

450

603

631

Sociālās nodrošināšanas iestāžu uzskaitē esošo
pensionāru vecuma pensiju vidējais apmērs

43

82

115

250

273

280

Vidējās darba samaksas (neto) un vecuma
pensiju vidējā apmēra proporcija (reizes)

2,4

1,9

2,2

1,8

2,2

2,3

Avots: veidojusi autore, balstoties uz CSP datiem (2017).

1 personas mājsaimniecības līdz 64 gadu vecumam

578,56

2 pieaugušie bez apgādībā esošiem bērniem
(abi jaunāki par 65 gadiem)

524,15

1 personas mājsaimniecības – vīrieši

515,82

3 vai vairāk pieaugušie

477,58

Visas mājsaimniecības bez apgādībā esošiem bērniem

460,32
447,37

2 pieaugušie, 1 apgādībā esošs bērns

443,85

1 personas mājsaimniecības – pavisam
Visas mājsaimniecības

416,98

1 personas mājsaimniecības – sievietes

409,01
389,44

2 pieaugušie, 2 apgādībā esoši bērni
2 pieaugušie bez apgādībā esošiem bērniem
(vismaz viens 65 gadi un vecāks)

386,8

Visas mājsaimniecības ar apgādībā esošiem bērniem

374,67
358,3

3 vai vairāk pieaugušie ar apgādībā esošiem bērniem

323,93

1 personas mājsaimniecības 65 gadi un vecākas

298,62

Nepilna ģimene (vismaz viens apgādībā esošs bērns)

285,8

2 pieaugušie, 3 un vairāk apgādībā esoši bērni
0

100 200 300 400 500 600 700
2015

2010

11.1. attēls. M
 ājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi dažāda demogrāfiskā tipa mājsaimniecībās uz
vienu mājsaimniecības locekli (vidēji mēnesī, eiro, 2016)
Avots: veidojusi autore, balstoties uz CSP datiem (2017).
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Vislielākā attiecība starp strādājošo mēneša vidējo darba samaksu un pen
siju vidējo apmēru bija vērojama pirmskrīzes gados – 2007. gadā (2,6 reizes)
un 2008. gadā (2,5 reizes). Savukārt vismazākā (1,8 reizes) bija 2010. gadā, tas
skaidrojams ar pensiju nozīmīgu paaugstinājumu ekonomiskās krīzes sākumā
pretstatā algu samazinājumam strādājošajiem. Pēc 2010. gada šī attiecība pakā
peniski pieaug, 2016. gadā sasniedzot 2,3 reizes un norādot uz pensionāru ma
teriālā stāvokļa pasliktināšanos.
Iedzīvotāju materiālo labklājību raksturo rīcībā esošais ienākums – neto
ieņēmumi naudā (pēc nodokļu nomaksas) un natūrā1. Vidēji 2015. gadā vienas
mājsaimniecības rīcībā bija 996,22 eiro, bet vidēji uz vienu mājsaimniecības lo
cekli rīcībā esošie ienākumi līdzinājās 416,50 eiro (CSP, 2017).
Nozīmīgs faktors, kas ietekmē mājsaimniecības locekļa rīcībā esošos ienā
kumus, ir pieaugušo un bērnu proporcija mājsaimniecībā. Latvijā 2016. gadā
28% mājsaimniecību ir mājsaimniecības ar bērniem (CSP, 2017). Līdzīga situ
ācija ir arī citās attīstītās valstīs, piemēram, Igaunijā – 26%, ASV – 30% (Statis
tics Estonia, 2017; Population, 2012). Salīdzinot rīcībā esošos ienākumus dažā
da demogrāfiskā tipa mājsaimniecībās, vislielākie ienākumi ir vienas personas
(darbspējas vecumā) mājsaimniecībai un pārim bez bērniem, bet viszemākie –
nepilnā ģimenē vismaz ar vienu bērnu un pilnā ģimenē ar 3 un vairāk bērniem
(11.1. attēls).

Ienākumu sadales relatīvie rādītāji
Datiem par ekonomisko nevienlīdzību ir īpaši liela nozīme relatīvās na
badzības2 novērtēšanā valstī. Iedzīvotāju ienākumu sadales nevienlīdzī
bu atspoguļo ienākumu kvintiļu attiecību indekss, kas ir attiecība starp rīcī
bā esošo ienākumu summu, ko saņem 20% valsts iedzīvotāju ar augstākajiem
ienākumiem (5. kvintile), pret ienākumu summu, ko saņem 20% valsts ie
dzīvotāju ar zemākajiem ienākumiem (1. kvintile). Tā, piemēram, 2015. ga
dā 1. kvintiles mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi bija 149,51 eiro, bet
1

2

Neto naudas ienākumus veido darba alga, ienākumi no pašnodarbinātības (atskaitot ražoša
nas izmaksas), pensijas un pabalsti, regulāra naudas palīdzība no citām mājsaimniecībām,
saņemtie procenti no naudas noguldījumiem, dividendēm, akcijām, ienākumi no īpašuma
izīrēšanas u. tml. Ienākumi natūrā ir naudas izteiksmē pārrēķinātā preču un pakalpojumu
vērtība, kas iegūta no piemājas saimniecības, citām pašsagādes formām, bezmaksas palīdzī
ba un darba devēja atalgojums natūrā, pašvaldības pabalsti (CSP, 2016).
Relatīvā nabadzība nozīmē, ka cilvēka ienākumi un resursi ir tik nepietiekami, ka tiek liegts
dzīves līmenis, kāds ir pieņemts sabiedrībā, kurā cilvēks dzīvo. Piemēram, cilvēkam ir pa
stāvīgas grūtības samaksāt izdevumus par mājokli, saņemt nepieciešamos veselības pakalpo
jumus, mācīties, cilvēkam trūkst informācijas par viņam nepieciešamajiem pakalpojumiem
(kādi ir šie pakalpojumi, kur tos var saņemt, kādā veidā var pieteikties u. tml.), ir liegtas ie
spējas pavadīt brīvo laiku (aiziet uz kino, satikties ar draugiem) u. tml. (Labklājības ministri
ja, 2010)

119

Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas izaicinājumi

5. kvintiles – 895,60 eiro (CSP, 2017). Latvijā šo divu rādītāju attiecība ir lielā
ka nekā 6 reizes (2005. gadā – 7,8 reizes, 2010. gadā – 6,5 reizes, 2015. gadā –
6,2 reizes). Lai arī dinamikā šī attiecība samazinās, tomēr tas norāda uz iedzī
votāju ienākumu polarizāciju un sabiedrības noslāņošanos.
Mājsaimniecības ar bērniem pārsvarā pieder pie zemākām kvintiļu gru
pām. 2015. gadā gandrīz katra otrā mājsaimniecība, kurā ir bērni (45,9%), pēc
ienākumu līmeņa uz vienu mājsaimniecības locekli ierindojās pirmajā kvintiļu
grupā (trūcīgākās), savukārt piektajā kvintiļu grupā šādu mājsaimniecību īpat
svars bija divas reizes mazāks (19,5 %) (CSP, 2015). Zemāka ienākumu līmeņa
mājsaimniecības pārsvarā dzīvo laukos. 2015. gada “Mājsaimniecību budžeta
apsekojuma” (MBA) dati liecina, ka laukos 50% un pilsētās 36% mājsaimniecī
bu pieder pie pirmās vai otrās kvintiļu grupas, t. i., pie mājsaimniecībām ar ze
miem ienākumiem. Savukārt 23% piektās (turīgākās) kvintiļu grupas mājsaim
niecības biežāk sastopamas pilsētās, laukos to īpatsvars ir 13%, kas liecina par
ekonomisko nevienlīdzību laukos un pilsētās (CSP, 2015).
Līdzās kvintiļu attiecībai kā monetārās nabadzības un ienākumu nevien
līdzības indikators tiek lietots nabadzības riska indekss – iedzīvotāju īpat
svars (procentos), kuru ekvivalentais rīcībā esošais ienākums1 ir zem nabadzība
riska sliekšņa2. Nabadzības vai sociālās atstumtības riskam ir pakļautas per
sonas, kuru ienākumi ir mazāki par nabadzības riska slieksni un/vai kuras ir
izteikti materiāli nenodrošinātas un/vai nodarbinātas darbā ar zemu intensitā
ti. 2016. gadā Latvijā nabadzības riskam jeb sociālai atstumtībai bija pakļauti
28,5% iedzīvotāju. ES valstu vidū Latvija pēc šī indeksa atradās 25. vietā, atstā
jot aiz sevis Grieķiju, Rumāniju un Bulgāriju (Eurostat, 2017). Latvijā nabadzī
bas riskam visvairāk ir pakļauti bezdarbnieki (55,6%) un pensionāri (43,1%),
vismazāk – nodarbinātie (8,5%) (CSP, 2017).
Palielinoties iedzīvotāju rīcībā esošajiem ienākumiem, pieaudzis arī naba
dzības riska slieksnis, un 2015. gadā tas bija 318 eiro (2010. gadā – 210 eiro).
Nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju īpatsvars palielinājies, un to ietek
mē algota darba ienākumu kāpums, kas bija straujāks par pensiju, pabalstu
un citu budžeta maksājumu pieaugumu. Tā 2015. gadā, salīdzinot ar 2010. ga
du, strādājošo mēneša vidējā darba samaksa neto pieaugusi 1,3 reizes, soci
ālās nodrošināšanas iestāžu uzskaitē esošo pensionāru vecuma pensiju vidējais

1

2
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Ekvivalentie rīcībā esošie (neto) ienākumi – mājsaimniecības rīcībā esošie ienākumi, kuri
tiek aprēķināti uz ekvivalento patērētāju. Tos iegūst, dalot mājsaimniecības ienākumus
ar ekvivalento mājsaimniecības lielumu, kuru veido, izmantojot modificēto OECD skalu
(1,0; 0,5; 0,3) – pirmajam pieaugušajam tiek pielīdzināts svars 1,0, katram nākamajam māj
saimniecības loceklim vecumā no 14 gadiem un vecākam – 0,5, bet katram bērnam, kas jau
nāks par 14 gadiem, – 0,3.
Nabadzības riska slieksnis ir 60% no ekvivalento rīcībā esošo ienākumu mediānas (CSP,
2017).
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74

1 personas mājsaimniecības 65 gadi
un vecākas
1 personas mājsaimniecības
līdz 64 gadu vecumam

35,2

Nepilna ģimene
(vismaz viens apgādībā esošs bērns)

34,4
25,5

2 pieaugušie, 3 un vairāk
apgādībā esoši bērni
2 pieaugušie bez apgādībā esošiem bērniem
(vismaz viens 65 gadi un vecāks)

23,1

2 pieaugušie
bez apgādībā esošiem bērniem

21,4

2 pieaugušie bez apgādībā esošiem bērniem
(abi jaunāki par 65 gadiem)

19,9
17,8

2 vai vairāk pieaugušie
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apmērs – 1,1 reizi, bet strādājošo darba samaksa pieaugusi par 153 eiro pretsta
tā pensiju pieaugumam par 23 eiro.
Nabadzības riska indekss dažāda tipa mājsaimniecībās raksturots 11.2. at
tēlā. Kā redzams, 2015. gadā, salīdzinot ar 2010. gadu, nabadzības riska in
dekss samazinājies gandrīz visos mājsaimniecību tipos, izņemot šādas mājsaim
niecības: 1) vienas personas mājsaimniecības; 2) mājsaimniecības ar diviem
pieaugušajiem bez apgādībā esošiem bērniem; divu pieaugušo mājsaimniecības
bez apgādībā esošiem bērniem. Nabadzības riskam pakļautas 74% vienas per
sonas mājsaimniecību, kuras veido persona vecumā 65 gadi un vecākas, t. i.,
vientuļo pensionāru mājsaimniecības, un šis rādītājs divas reizes pārsniedz citu
mājsaimniecības tipu nabadzības risku. 2015. gadā augsts nabadzības risks ir
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mājsaimniecībām, kurās apgādībā esošos bērnus audzina tikai viens no vecā
kiem, un mājsaimniecībām, kurās divi pieaugušie audzina trīs vai vairāk bērnu.
Ievērojami zemāks nabadzības risks ir mājsaimniecībām, kurās divi pieau
gušie audzina vienu bērnu, vai mājsaimniecībām, kurās divi pieaugušie audzi
na divus bērnus.

Sociālā atstumtība un tās mazināšana
Pēc EK terminoloģijas, par nabadzīgām tiek uzskatītas personas, ja to ie
nākumi un resursi (ekonomiskie, sociālie un kultūras) ir tik ierobežoti, ka viņu
dzīves līmenis ir zemāks par sabiedrībā pieņemto un viņiem tiek liegtas vai
ir ierobežotas pamattiesības (Labklājības ministrija, 2017). Tādējādi nabadzī
ba galvenokārt nozīmē materiālo resursu trūkumu, un līdz ar to cilvēks nevar
nodrošināt dzīvei nepieciešamās pamatvajadzības (pārtika, mājoklis, veselība,
izglītība, kultūra u. c.). Sociālā atstumtība ir plašāks jēdziens nekā nabadzība –
tā ir indivīdu vai cilvēku grupu nespēja iekļauties sabiedrībā nabadzības, ne
pietiekamas izglītības, bezdarba, diskriminācijas vai citu apstākļu dēļ. Sociāli
atstumts cilvēks nespēj piekļūt pakalpojumiem un precēm, nespēj īstenot savas
tiesības un izmantot iespējas, jo pastāv šķēršļi, kas to liedz. Sociālās atstumtī
bas riskam ir pakļautas tādas iedzīvotāju grupas, kurām ir liegtas vai apgrū
tinātas iespējas iegūt pietiekamus ienākumus, saņemt dažādus pakalpojumus
un preces, kas ir būtiski nepieciešamas pilnvērtīgai funkcionēšanai sabiedrībā.
Latvijā nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju gru
pas ir pensijas vecuma personas (īpaši sievietes un vientuļie pensionāri), pirms
pensijas vecuma personas, daudzbērnu un nepilnās ģimenes, bērni, invalīdi un
personas ar funkcionāliem traucējumiem, bezdarbnieki (īpaši ilgstošie bezdarb
nieki), bezpajumtnieki, romi, ieslodzītie un no ieslodzījuma vietām atbrīvotās
personas, cilvēku tirdzniecības upuri, no psihoaktīvām vielām (alkohola, nar
kotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām) atkarīgās personas,
personas ar nepietiekošām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām zināšanām
un prasmēm un trūcīgās personas (Labklājības ministrija, 2017).
Sociālā iekļaušana ir process, kura mērķis ir nabadzības un sociālās at
stumtības riskam pakļautajām personām nodrošināt iespējas, pakalpojumus un
resursus, kuri nepieciešami, lai pilnvērtīgi piedalītos sabiedrības ekonomiskā,
sociālā un kultūras dzīvē, uzlabojot dzīves līmeni un labklājību, kā arī nodro
šināt lielākas līdzdalības iespējas lēmumu pieņemšanā un pieejamību personas
pamattiesībām (Labklājības ministrija, 2017).
Latvijas makroekonomiskie rādītāji liecina par tautsaimniecības kāpumu
un atsevišķi sociālie rādītāji – par to, ka situācija pakāpeniski stabilizējas, to
mēr pasākumi nabadzības samazināšanas mērķa sasniegšanai nepieciešami jo
projām. “Eiropa 2020” stratēģijā noteikts, ka “Latvijas nabadzības samazinā
šanas mērķis līdz 2020. gadam ir nabadzības riskam pakļauto personu un/vai
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zemas darba intensitātes mājsaimniecībās dzīvojošo personu skaitu samazi
nāt par 121 tūkst. iedzīvotāju jeb līdz 21%” (Labklājības ministrija, 2015). Līdz
2012. gadam Latvija pakāpeniski tuvinājās nabadzības samazināšanas mērķa
sasniegšanai, taču 2013. gadā palielinājās nabadzības riskam pakļauto un/vai
zemas darba intensitātes mājsaimniecībās dzīvojošo personu īpatsvars. Šī ten
dence līdzinās pirmskrīzes perioda situācijai, kad nabadzības riska pieaugums
bija vērojams tām iedzīvotāju kategorijām, kuru ienākumi saglabājās nemainī
gā apmērā vai palielinājās relatīvi lēnākā tempā nekā algota darba ienākumi,
piemēram, pensionāriem, viena vecāka ģimenēm, iedzīvotājiem ar zemiem ie
nākumiem kopumā (Labklājības ministrija, 2015). Lai to panāktu, ir jāsamazina
nodokļu slogs ekonomiski aktīviem iedzīvotājiem un augstam nabadzības ris
kam pakļautām iedzīvotāju grupām (īpaši ģimenēm ar bērniem un zemāk atal
gotiem iedzīvotājiem) un jāveicina šo iedzīvotāju spējas pašiem sevi nodrošināt
un izkļūt no nabadzības; jāveicina nabadzības un sociālās atstumtības riskam
pakļauto personu līdzdalība darba tirgū; jāmazina diskriminācijas draudi un
stereotipi; jāveicina sieviešu un vīriešu ekonomiskā neatkarība un vienlīdzīgas
iespējas darba tirgū; jāveicina pilsoniskā līdzdalība, paralēli nodrošinot adekvā
tas un ilgtspējīgas pensijas. Sociālā nevienlīdzība ilgtermiņā var būtiski sama
zināt valsts galvenā resursa – cilvēkkapitāla – ekonomisko potenciālu un izaug
smes iespējas, tāpēc viens no Latvijas ilgtspējīgas attīstības izaicinājumiem ir
mazināt sociālekonomisko nevienlīdzību un nabadzības riskus, sekmējot sociālo
iekļaušanos un stabila vidusslāņa veidošanos sabiedrībā, kā to paredz Latvijas
ilgtspējīgas attīstības stratēģija (Latvijas Republikas Saeima, 2010).
Neraugoties uz iedzīvotāju rocības izlīdzināšanos pēdējos gados, materi
ālās labklājības polarizācija Latvijā joprojām ir viena no augstākajām Eiropas
Savienībā, un tas ir negatīvi vērtējams no ilgtspējīgas sociālekonomiskās politi
kas veidošanas aspekta. Lai izprastu Latvijas vājās vietas un izvērtētu iespēja
mo nākotnes dinamiku, nepieciešams dziļāk analizēt dažādu iedzīvotāju grupu
ienākumu sadalījumu un cenu ietekmi uz pirktspēju.

Kopsavilkums
Mājsaimniecību materiālā labklājība lielā mērā ir atkarīga no mājsaimnie
cības sastāva pēc dzimuma un vecuma un ekonomiskās aktivitātes līmeņa – strā
dājošo un apgādībā esošo personu samēra mājsaimniecībā. Augsts nodarbināto
mājsaimniecības locekļu īpatsvars nodrošina augstāku labklājības līmeni. Savu
kārt augsts apgādībā esošu personu skaits var radīt grūtības apmierināt visu māj
saimniecības locekļu vajadzības un vēlmes, iegrūžot viņus nabadzībā un sociāli
atstumjot. Latvijā nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvo
tāju grupas ir pensijas vecuma personas (īpaši sievietes un vientuļie pensionā
ri), pirmspensijas vecuma personas, daudzbērnu un nepilnās ģimenes, bērni, in
valīdi un personas ar funkcionāliem traucējumiem, bezdarbnieki (īpaši ilgstošie
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bezdarbnieki), bezpajumtnieki, romi, ieslodzītie un no ieslodzījuma vietām atbrī
votās personas, cilvēku tirdzniecības upuri, no psihoaktīvām vielām (alkohola,
narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām) atkarīgās personas,
personas ar nepietiekošām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām zināšanām
un prasmēm un trūcīgās personas. Viens no Latvijas ilgtspējīgas attīstības stra
tēģijas mērķiem ir mazināt ekonomisko un sociālo nevienlīdzību sabiedrībā.
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12. Cilvēkkapitāls un tautas attīstība
Silvija Kristapsone

Ievads
Mūsdienu izpratnē jēdziens “ilgtspējīga attīstība” radās 80. gados kā atbil
de uz aizvien pieaugošo ražošanu, proti, nepieciešamību līdzsvarot sociālo un
ekonomisko progresu ar vides nozīmīgumu un Zemes dabas resursu pārvaldīša
nu. Ilgtspējīgas attīstības pamatideja aicina apmierināt tagadējās paaudzes va
jadzības, līdzsvarojot sabiedrības labklājības, vides un ekonomiskās attīstības
intereses, vienlaikus nodrošinot vides prasību ievērošanu un dabas daudzvei
dības saglabāšanos, lai nemazinātu nākamo paaudžu vajadzību apmierināša
nas iespējas (Latvijas Republikas Saeima, 2010). “Latvijas ilgtspējīgas attīstības
stratēģija līdz 2030. gadam” jeb projekts “Latvija 2030” piedāvā indikatorus
tautas attīstības novērtēšanai piecu kapitālu skatījumā: cilvēkkapitāls (cilvēku
izglītība, veselība, labklājība un ražīgums); ekonomiskais kapitāls (t. sk. vieta,
telpa); dabas/vides kapitāls (parastie dabas resursi, vide un ainavas kvalitāte);
sociālais kapitāls (cilvēku sociālās saites, sociālo institūtu funkcionēšanas ka
pacitāte, sociālās organizācijas spēks); kultūras kapitāls (bāzes vērtības (manto
jums) un ideju/simbolu radītspēja) (Latvijas Republikas Saeima, 2010).

Tautas attīstība
ANO pirmais globālais ziņojums par tautas attīstību (angl. Human Development Report) tika publicēts 1990. gadā, un kopš tā laika jēdziens “tautas at
tīstība” (human development) tiek plaši izmantots. Arī Latvijas attīstība tiek mē
rīta un salīdzināta ANO Industriālās attīstības organizācijas Tautas attīstības
indeksa skalā (44. vieta 188 valstu starpā 2015. gadā) (UNDP, 2016).
Tautas attīstība ir komplekss jēdziens, ko mēra ne tikai ar ekonomis
kiem rādītājiem, bet arī ar citiem cilvēka dzīves jomu radītājiem. No 1995. līdz
2017. gadam Latvijā iznākuši trīspadsmit pārskati par tautas attīstību, kuros
pētīti sabiedrībai svarīgi jautājumi (LU SZF, 2017).
Tautas attīstības koncepcija sāka veidoties 80. gadu beigās un 90. gadu
sākumā, attīstoties idejai par cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanu kā attīstī
bas mērķi, ko realizē, panākot ekonomisko izaugsmi un vienlaikus mainoties
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cilvēka pamatvajadzību pieejai dzīves kvalitātes definīcijā. Tautas attīstība tiek
saistīta ar cilvēka cienīgas dzīves veidošanu kvalitatīvā un ilgtspējīgā vidē. Tā
ir jauna pieeja labklājībai, kuras centrā ir cilvēks un kur ekonomiskā izaugsme
tiek uztverta nevis kā pašmērķis, bet tikai kā līdzeklis cilvēka labklājības sa
sniegšanai. Līdz ar to tautas attīstību definē kā cilvēka spēju uzlabošanu
vai cilvēku izvēles iespēju paplašināšanu (Paula, 2008). Tautas attīstības pa
matmērķis ir radīt veicinošu vidi, lai cilvēki varētu baudīt garu, veselīgu un ra
došu mūžu. Tautas attīstības un tās ilgtspējas indikatori kļuvuši par galvena
jiem rādītājiem valstu savstarpējā salīdzināšanā.

Cilvēkkapitāls un to raksturojošie rādītāji
Cilvēkkapitāla vērtību raksturo tā zināšanu, spēju un talantu bāze, izman
tošana un produktivitāte. Investīcijas cilvēkkapitālā ir izglītība, veselības ap
rūpe, profesionālā sagatavotība un citas aktivitātes, kas padara cilvēkus eko
nomiski ražīgākus un emocionāli bagātākus. Cilvēku skaitam samazinoties un
sabiedrībai novecojot, būtiski ir saglabāt Latvijas cilvēkkapitāla bāzes vērtību
un palielināt tā produktivitāti.
Cilvēkkapitāls ir ne tikai cilvēka spējas, bet arī valsts, uzņēmumu un paša
cilvēka investīcijas šajā kapitālā, lai cilvēks varētu sevi piedāvāt kā augstvērtī
gu preci darba tirgū. Aizejot no darba, cilvēks paņem līdzi savu potenciālu – zi
nāšanas un prasmes, rezultātā zaudētājs ir darba devējs, bet plašākā nozīmē arī
sabiedrība, jo pastāv darbaspēka ģeogrāfiskā migrācija starpvalstu līmenī. Jē
dziens “cilvēkkapitāls” tiek lietots investīciju kontekstā, ar ieguldījumiem dar
binieku izaugsmē, attīstībā un darbības pilnveidošanā izprotot ieguldījumus
uzņēmuma pamatkapitālā un novērtējot investīciju atdevi, kas parādās uzņē
muma darbības rezultātos (Armstrong, 2006). Šajā sakarībā nenoliedzami cil
vēkkapitāla raksturotāji ir sabiedrības izglītības rādītāji sasaistē ar attiecīgajā
ekonomiskajā un sociālajā vidē pieprasītajām zināšanām un prasmēm. Tieši sa
biedrības izglītības pieaugums nodrošina tehnoloģisko zināšanu progresu, kas
ir valsts ekonomiskās izaugsmes pamatā (Becker, 2002). Ja cilvēkkapitāls nav
spēcīgs jaunradē, netiek kāpināts valsts radošais kapitāls un netiek attīstītas
spējas radīt jauninājumus. Sasaistot terminu “tautas attīstība” un “cilvēkkapi
tāls” skaidrojumus, var teikt, ka tautas attīstība ir cilvēkkapitāla palielināšanās un tā realizācijas iespēju paplašināšanās (LU SZF, 2007).
Pārresoru koordinācijas centra sagatavotais izdevums “Indikatori
2015. gadā. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. Nacio
nālais attīstības plāns 2014.–2020. gadam. Uzraudzības ziņojuma pielikums”
sniedz norādes, ar kādiem rādītājiem var novērtēt tautas attīstību. Līdzās stra
tēģiskiem indikatoriem minēti tādi rādītāji kā iedzīvotāju vispārējais izglītības
līmenis, dalība pieaugušo izglītībā, augstāko izglītību ieguvušo īpatsvars (Pār
resoru, 2015).
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Tautas attīstību un cilvēkkapitālu raksturojošo rādītāju pamatā primāri ir
iedzīvotāji – to skaits un vecumstruktūra. Iedzīvotāju skaits Latvijā kopš pagā
juša gadsimta 80. gadu beigām samazinās negatīvā dabiskā migrācijas pieaugu
ma rezultātā.
Līdzās iedzīvotāju skaita samazinājumam notikušas izmaiņas Latvijas ie
dzīvotāju vecumstruktūrā. Krasākās izmaiņas vērojamas divās vecumgru
pās: 0–14 gadi un 65 un vairāk gadu. Kopš 1990. gada pirmajā vecumgrupā
iedzīvotāju īpatsvars samazinājies no 21,4% līdz 15,2%, bet otrajā pieaudzis
no 11,8% līdz 19,6% 2015. gadā. Kopš 1993. gada pensijas vecuma iedzīvotā
ju īpatsvars ir lielāks par bērnu un pusaudžu īpatsvaru. Tas nozīmē, ka nākot
nē būs mazāks darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits un demogrāfiskās slodzes
līmenis pieaugs (CSP, 2016a). Prognozes liecina, ka jau 2040. gadā šis īpatsvars
pārsniegs 25% un 2060. gadā pietuvosies 30% (Eurostat, 2017a).
Iedzīvotāju vecumstruktūras vēlamās izmaiņas nākotnē nenoliedzami
būtu 0–64 gadus vecu iedzīvotāju pieaugošs īpatsvars, un to varētu nodroši
nāt dzimstības palielināšanās un emigrācijas samazināšanās, kā arī remigrāci
ja. Latvijas un citu ES valstu iedzīvotāju vecumstruktūras prognozes ir līdzīgas,
par ko liecina darbspējas vecumu pārsniegušo iedzīvotāju skaita uz 100 darb
spējas vecuma iedzīvotājiem pieaugums, un tas Latvijā ir no 41,9 (2020. gadā)
līdz 50,9 (2060. gadā) (Eurostat, 2017a).
Iedzīvotāju skaits un vecumstruktūra nosaka cilvēkkapitālu raksturojošā
rādītāja – iedzīvotāju izglītības līmeņa – situācijas raksturojumu šobrīd un nā
kotnē. Ar terminu “izglītība” saprot gan zināšanu apgūšanu, gan arī šī procesa
rezultātu. Mūsdienās izglītība parasti nozīmē valsts izstrādātu izglītības saturu
un oficiālas, valsts akreditētas, savstarpēji hierarhiski saistītas izglītības iestā
des, kuras kopā veido izglītības sistēmu. Parasti tiek nodalīta formālā un ne
formālā izglītība. Latvijā Izglītības likumā ir noteikts, ka formālā izglītība ir
“sistēma, kas ietver pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības
pakāpes, kuru programmu apguvi apliecina valsts atzīts izglītības vai profesio
nālās kvalifikācijas dokuments, kā arī izglītības un profesionālās kvalifikācijas
dokuments” (Izglītības likums, 1998). Neformālā izglītība ir ārpus formālās iz
glītības organizēta izglītojoša darbība, kas atbilst interesēm un pieprasījumam.
Dažādās izglītības sistēmās ir sastopami dažādi faktori, kas tiek izmantoti, lai
raksturotu formālo izglītību. Tomēr parasti izglītība tiek raksturota pēc izglītī
bas pakāpes, izglītības veida un izglītības ieguves formas. Lai salīdzinātu atšķi
rīgas izglītības sistēmas, tiek izmantota Starptautiskā standarta izglītības kla
sifikācija (The International Standard Classification of Education (ISCED)), kas
izšķir deviņus izglītības līmeņus (ISCED, 1997). Latvijā saskaņā ar šīs klasifikā
cijas lietojumu izglītību iedala šādos līmeņos: pirmsskolas izglītība (0 līmenis),
pamatizglītība (1–2 līmenis), vidējā izglītība (3–4 līmenis) un augstākā izglītī
ba (5–8 līmenis). Pēc izglītības veidiem nodala vispārējo izglītību, profesionā
lo izglītību un akadēmisko izglītību (Noteikumi, 2017). Paralēli šiem izglītības
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dalījumiem tiek izmantoti jēdzieni “mūžizglītība”, kas paredz indivīda spēju iz
glītoties visa mūža garumā, paaugstinot vai mainot savu kvalifikāciju vai ie
gūstot savām interesēm atbilstošu izglītību; “alternatīvā izglītība”; “interešu
izglītība”, kurā tiek ietverta izglītība, kas apmierina individuālās intereses un
vajadzības; “speciālā izglītība”; “publiskā izglītība”; “masu izglītība” u. c. Pie
augušo izglītība ir 25–64 gadu vecu personu daudzveidīgs izglītošanas process,
kas nodrošina personas attīstību un konkurētspēju darba tirgū (CSP, 2017).
Cilvēkkapitālu vislabāk raksturo augstāku izglītības pakāpi ieguvu
šo cilvēku skaits un mūžizglītības rādītāji. Iedzīvotāju skaitam Latvijā sama
zinoties, kopumā visos izglītības līmeņos samazinās arī izglītojamo skaits. Tā
2015./2016. mācību gada sākumā kopējais izglītojamo skaits ir 400,0 tūkst. cil
vēku, kas, salīdzinot ar 2010./2011. gadu, samazinājies par 9,8% (CSP, 2016b).
Vidējās izglītības (10.–12. klase) grupā izglītojamo skaits samazinājies par
31,2%, un tas skaidrojams ar dzimstības kritumu 90. gadu otrajā pusē. Samazi
nājies arī izglītojamo skaits augstākās izglītības (5.–7. līmenis) un doktorantū
ras (8. līmenis) grupā – attiecīgi par 19,2% un 4,5%.
2015./2016. mācību gadā mācības neturpināja 4,5% pamatskolu beigušo
(2010. gadā – 5,3%) un 32,8% vidusskolu beigušo (2010. gadā – 36,9%). Šo
rādītāju samazinājums vērtējams pozitīvi. Situāciju augstākajā izglītībā, ko ie
spējams salīdzināt arī ar citu valstu situāciju, raksturo studējošo skaits uz
10 000 iedzīvotāju, un 2015./2016. mācību gadā tie ir 428 studenti salīdzināju
mā 501 studentu uz 10 000 iedzīvotāju 2010./2011. mācību gadā (CSP, 2016b).
Studējošo intensitātes rādītāja kritumu var skaidrot ar studiju maksas pieaugu
mu, globālās ekonomiskās krīzes radītajām sekām un ar iespējām studēt citās
valstīs. Augstāko izglītību ieguvušo cilvēku īpatsvars nodalītajās vecumgrupās
Latvijā pārsniedz ES 28 dalībvalstu vidējo līmeni – Latvija pēc augstāko izglītī
bu ieguvušo īpatsvara 25–54 gadu vecumgrupā atrodas 13. vietā, bet 55–74 ga
du vecumgrupā – 11. vietā ES valstu vidū (12.1. tabula). Tie ir pagājušā gadsim
ta 40.–50. gados dzimušie iedzīvotāji, kuri ieguva augstāko izglītību lielākoties
vēl padomju laikā. Pēc 2016. gada 1. ceturkšņa datiem, Latvijā bija nodarbināti
28,2 tūkst. cilvēku vecumā no 65 līdz 74 gadiem. Tie ir 3,25% no visiem nodar
binātajiem iedzīvotājiem.

12.1. tabula. Iedzīvotāji pēc izglītības līmeņa atsevišķās vecumgrupās ES un Latvijā
2016. gadā, %
25–54 gadi
Valsts

ES 28
Latvija

Pamat
izglītība

Vidējā
izglītība

55–74 gadi
Augstākā
izglītība

Pamat
izglītība

Vidējā
izglītība

Augstākā
izglītība

20,5

46,2

33,4

ES 28

36,3

43,1

20,6

9,7

54,8

35,5

Latvija

13,4

62,0

24,6

Avots: veidojusi autore pēc Eurostat datiem (2017).
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Cilvēkkapitāla novērtējumā galvenā nozīme ir 25–54 gadu vecumgru
pas izglītības līmenim, un Latvijā šajā vecumgrupā vidējo un augstāko izglītī
bu ieguvušo īpatsvars pārsniedz ES valstu vidējo līmeni. Vidējo izglītību iegu
vušie ir tā mērķauditorija, kura būtu jāieinteresē un jāstimulē iegūt augtāku
izglītības pakāpi. Lai arī Latvijā pamatizglītību ieguvušo īpatsvars 25–54 ga
du vecumgrupā ir salīdzinoši mazāks nekā daudzās citās Eiropas valstīs šajā
pašā vecumgrupā, tomēr te ir iespējas formālajā izglītībā paaugstināt vienas
daļas iedzīvotāju izglītības līmeni par kādu pakāpi vai arī piedāvāt profesionā
lo apmācību mūžizglītības programmās. Protams, mērķauditorija ir jaunāka ga
dagājuma cilvēki. Tie, kuru vecums sliecas uz mūža otru pusi, visticamāk, vairs
neredz nedz iespējas, nedz motivāciju savā dzīvē ko mainīt.
Noskaidrojot korelatīvās sakarības starp izglītības rādītājiem dažādās ve
cumgrupās un IKP uz vienu iedzīvotāju ES valstīs, iegūti šādi rezultāti (12.2. ta
bula). Statistiski nozīmīgas negatīvas korelācijas (n = 28, r kritiskais = 0,374,
p = 0,05) ar IKP veido 20–24 gadus vecu sieviešu grupas (ar pamatizglī
tību) īpatsvars (–0,381) un 25–54 gadus vecu iedzīvotāju grupas (ar vidējo iz
glītību) īpatsvars (–0,377).
Negatīvas korelācijas, kaut arī tās nav statistiski nozīmīgas, uzrāda visas
tādu iedzīvotāju grupas, kuriem ir tikai pamatizglītība. Konstatētais, pēc au
tores domām, skaidrojams ar to, ka zemas kvalifikācijas un zema atalgojuma
darbs, ko veic iedzīvotāji, kas ieguvuši pamatizglītību un vidējo izglītību, paš
reizējā ekonomiskajā situācijā drīzāk ir IKP pieaugumu bremzējošs faktors. Ne
velti šāda izglītības līmeņa ekonomiski aktīvie iedzīvotāji parasti ir Nodarbinā
tības valsts dienesta reģistrētie klienti.

12.2. tabula. Iedzīvotāju izglītības pakāpes ieguves īpatsvara un IKP Pīrsona korelācijas
koeficienti 2014. gadā
Iedzīvotāju izglītības kategorija

30–34 gadi, augstākā izglītība (vīrieši)

Korelācijas koeficients

0,631

25–54 gadi, augstākā izglītība (kopā)

0,588

55–74 gadi, augtākā izglītība (kopā)

0,444

30–34 gadi, augstākā izglītība (sievietes)

0,312

55–74 gadi, vidējā izglītība (kopā)

–0,162

55–74 gadi, pamatizglītība (kopā)

–0,026

25–54 gadi, pamatizglītība (kopā)

–0,023

20–24 gadi, pamatizglītība (vīrieši)

–0,288

20–24 gadi, pamatizglītība (kopā)

–0,335

25–54 gadi, vidējā izglītība (kopā)

–0,377

20–24 gadi, pamatizglītība (sievietes)

–0,381

Avots: autores aprēķini.
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Visaugstāko pozitīvo korelāciju ar IKP uz vienu iedzīvotāju uzrāda tieši
30–34 gadus vecu vīriešu ar augstāko izglītību īpatsvars (0,631). Sievietēm šajā
grupā minētā korelācija ir ar divreiz mazāku ciešuma pakāpi (0,312). Tas sais
tāms ar dzimuma atšķirībām sabiedrībā, t. i., sievietes vairāk sevi velta ģime
nei, ierobežo savus karjeras plānus, tādēļ viņas saņem zemāku samaksu par
vienādu darbu.
Līdzīgu pozitīvu, statistiski nozīmīgu korelāciju ar IKP uzrāda 25–54 ga
dus vecu iedzīvotāju grupas (ar augstāko izglītību) īpatsvars un 55–74 gadus
vecu iedzīvotāju grupas (ar augstāko izglītību) īpatsvars. Tas ļauj secināt par ie
dzīvotāju ar augstāko izglītību nozīmi IKP veidošanā: jo lielāks ir augstāko iz
glītību ieguvušo īpatsvars iedzīvotāju sastāvā, jo lielāka ir saražotā IKP vērtī
ba uz vienu iedzīvotāju valstī. Tas nozīmē, ka viens no galvenajiem ilgtspējīgas
tautas attīstības uzdevumiem ir augstākās izglītības apguves veicināšana, un
tas jau tiek darīts. “Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam”
augstākās izglītības jautājumi ir cieši saistīti ar cilvēkkapitāla attīstību un pro
duktivitātes kāpinājumu. Cilvēkkapitāla attīstības konteksts un negatīvās de
mogrāfiskās attīstības prognozes ir noteikušas vienlīdzīgu piekļuvi visiem iz
glītības līmeņiem un tālākizglītības veicināšanai. Analizējot, kādu īpatsvaru
veido ES valstu iedzīvotāji, kam ir augstākā izglītība un kas ir 30–34 gadu ve
cumgrupā, jāsecina, ka Latvijā 2016. gadā 30–34 gadu vecumā augstāko izglī
tību ieguvuši 42,8% šādu iedzīvotāju, pārsniedzot ES vidējo līmeni (Eurostat,
2017b). Nodalot pēc dzimumiem, jāsecina, ka Latvijas sievietes vecumā no
30 līdz 34 gadiem 2016. gadā ir septītās izglītotākās Eiropas Savienībā, uzrādot
šajā vecumgrupā 56,1% (Eurostat, 2017c), un kopš 2007. gada tas ir pieaudzis
1,8 reizes. Visām ES valstīm ir raksturīgs, ka vīriešiem ir zemāks augstākās
izglītības līmenis. Latvijā tādu 30–34 gadus vecu vīriešu īpatsvars, kuriem ir
augstākā izglītība, 2016. gadā bija 30,1% un 17. vieta ES valstu vidū (Eurostat,
2017b). Tomēr, salīdzinot ar 2007. gadu, tas pieaudzis 1,6 reizes. Latvijai izvir
zīto mērķi – 2030. gadā panākt, ka augstāko izglītību ieguvušo īpatsvars ve
cumgrupā no 30 līdz 34 gadiem ir lielāks par 40% (Latvijas Republikas Saei
ma, 2010), – Latvija jau bija sasniegusi 2015. gadā.

Kopsavilkums
Tautas attīstība nozīmē cilvēkkapitāla palielināšanos un tā realizācijas
iespēju paplašināšanos. Tautas attīstības novērtēšanai līdzās tādiem stratē
ģiskiem indikatoriem kā, piemēram, iedzīvotāju skaits, vecumstruktūra, IKP,
izmanto citus rādītājus: iedzīvotāju vispārējais izglītības līmenis, dalība pieau
gušo izglītībā, augstāko izglītību ieguvušo īpatsvars. Iedzīvotāju skaitam Latvi
jā samazinoties, kopumā visos izglītības līmeņos samazinās arī izglītojamo
skaits. Cilvēkkapitāla novērtējumā galvenā nozīme ir 25–54 gadu vecumgru
pas izglītības līmenim, un Latvijā šajā vecumgrupā vidējo un augstāko izglītību
130

Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas izaicinājumi

ieguvušo īpatsvars pārsniedz ES valstu vidējo līmeni. Īpaši augsti rādītāji sa
sniegti 30–34 gadu vecumgrupā. Vidējo izglītību ieguvušie ir tā mērķauditorija,
kura būtu jāieinteresē un jāstimulē iegūt augtāku izglītības pakāpi. Lai arī Latvi
jā pamatizglītību ieguvušo īpatsvars 25–54 gadu vecumgrupā ir salīdzinoši ma
zāks nekā daudzās citās Eiropas valstīs šajā pašā vecumgrupā, tomēr te ir iespē
jas formālajā izglītībā paaugstināt vienas daļas iedzīvotāju izglītības līmeni par
kādu pakāpi vai arī piedāvāt profesionālo apmācību mūžizglītības programmās.
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13. Partnerattiecības, ģimeņu veidošanās un
to stabilitāte
Aivita Putniņa

Pētnieki 20. gadsimtā ģimeni un laulību ir uzskatījuši par sabiedrības uz
būves pamatšūniņu, kuras stabilitāte ir svarīgs nosacījums, lai sabiedrība būtu
stabila kopumā. Uz šādu ģimenes attīstības cikla modeli ir balstīta arī tagadējā
Latvijas ģimenes politika. Apakšnodaļas mērķis ir uzdot pētnieciskus jautāju
mus par šī pieņēmuma empīrisko validitāti un ietekmi uz politikas veidošanu.
No vienas puses, empīriskie dati visā Eiropā norāda uz partnerattiecību
un ģimeņu stabilitātes mazināšanos, kā arī uz lielāku partnerattiecību daudz
veidību un elastību. Kā rāda Eurostat (2015) ziņojums, Eiropas valstīs vērojams
laulību noslēgšanas biežuma kritums un šķiršanas īpatsvara pieaugums. Eiro
pas Komisijas publicētais “Demogrāfijas ziņojums” (Demography Report) (2015)
norāda uz metodoloģiskajām problēmām partnerattiecību analīzē, kurā izman
toti tikai laulību noslēgšanas un šķiršanas rādītāji. ES dalībvalstīs dažādās pa
kāpēs notiek pāreja uz patstāvīgu partnerattiecību vai laulību izveidi vēlākā
vecumposmā, kā arī tiek ieviests jauns partnerattiecību regulējums, pielāgojo
ties kopdzīves formām ārpus laulības. Ģimenes attiecību statistikas salīdzinošu
analīzi apgrūtina arī tas, ka ES dalībvalstīs ir dažādi kopdzīves attīstības scenā
riji. Kā skaidro Eurostat (2015), ģimenes kā analītiskas vienības jēdziens vairs
nav aptverams ar vienotu definīciju visās ES dalībvalstīs. Eiropā sastopams ci
vilās savienības un reģistrētu partnerattiecību regulējums, kas var būt dažādā
mērā pielīdzināts laulāto tiesībām un attiecināts gan uz viendzimuma, gan pre
tēja dzimuma pāriem.
No otras puses, politiķu un sabiedrības interese ģimenes un tās formas sta
bilizācijā, orientēšanās uz heteroseksuālu laulību ļauj socioloģiski un politis
ki konstruētam priekšstatam kļūt par modeli un sabiedrības pārvaldības rīku.
Ne tikai Latvija, bet arī citas ES dalībvalstis ir centušās veicināt tādu ģimeņu
veidošanos, kuras balstās uz laulību, taču tas nav atstājis būtisku socioloģiski
konstatējamu ietekmi uz ģimeņu struktūru un sabiedrības tendencēm (Cherlin,
2003; Furstenberg, 2007). Lielākā daļa ES dalībvalstu rēķinās ar pārmaiņām.
Laulībām alternatīvs regulējums nav pieņemts sešās ES dalībvalstīs – Latvijā,
135

Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas izaicinājumi

Lietuvā, Polijā, Bulgārijā, Rumānijā un Slovākijā1. Turklāt jautājums par em
pīriski konstatējamām partnerattiecībām ir plašāks nekā jautājums par laulī
bā balstītas ģimenes nozīmi sabiedrībā. Tā, piemēram, ar Cietušo tiesību di
rektīvu2 pārņemšanu saistītas pārmaiņas ir likušas pieņemt un likumā fiksēt
attiecību daudzveidību. Latvijā vardarbība ģimenē netiek regulēta ar atseviš
ķu normatīvu aktu. Krimināllikums3 neparedz atsevišķu pārkāpumu grupu, kas
saistīti ar vardarbību ģimenē, tomēr definē vardarbību starp tuviniekiem kā
vainu pastiprinošu apstākli, iezīmējot arī radniecības loku, kas aptver perso
nu loku, “ar kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir pirmajā vai otrajā rad
niecības pakāpē, vai pret laulāto vai bijušo laulāto, vai pret personu, ar kuru
noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir vai ir bijis nereģistrētās laulāto attiecībās,
vai pret personu, ar kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājam ir kopīga (neda
līta) saimniecība” (48. pants). Tāpat 2014. gada 31. martā stājas spēkā grozī
jumi Civilprocesa likumā4, nodrošinot pagaidu aizsardzību pret vardarbību un
plaši definējot aizsargājamo personu loku: “laulātie vai bijušie laulātie; perso
nas, starp kurām pastāv bērnu un vecāku attiecības, pastāv vai ir pastāvējušas
aizbildnības vai citas ārpusģimenes aprūpes attiecības; personas, starp kurām
pastāv radniecības vai svainības attiecības; personas, kas dzīvo vai dzīvojušas
vienā mājsaimniecībā; personas, kurām ir vai ir gaidāms kopīgs bērns, neatka
rīgi no tā, vai šīs personas kādreiz bijušas laulībā vai kādreiz dzīvojušas kopā;
personas, starp kurām pastāv vai ir pastāvējušas tuvas personiskās vai intīmas
attiecības” (250.44 pants). Tomēr ārpus nosaukto krīžu situāciju regulējuma
Latvijas valsts neatzīst laulībai alternatīvas kopdzīves formas.
Latvijā vērojamas citviet Eiropā fiksētās kopdzīves pārmaiņas un tām ir
konstatējama zināma vēsture. Noslēgto laulību skaits ir viens no indikatoriem,
kas ļautu mērīt ģimeņu noturību, taču tas neļauj raksturot visas kopdzīves un
attiecību formas un to attīstību. Noslēgto laulību skaits Latvijā sāk kristies jau
pagājušā gada 80. gadu vidū, veidojot nelielu kāpumu ekonomikas uzplauku
ma gados pirms ekonomiskās krīzes un tagadējā pēckrīzes periodā (13.1. at
tēls). Laulātības kāpums pēc 2004. gada ir saistīts ar ekonomiskās situācijas
uzlabošanos, taču tam seko kritums, kas saistīts ar ekonomiskās situācijas pa
sliktināšanos. Pēckrīzes periodu kāpums, iespējams, akumulē arī krīzes peri
odos akumulētās nenoslēgtās laulības, tāpēc 2016. gada rādītājos atkal vēroja
mais kritums liecina par krīzes laikā nenoslēgto laulību kompensācijas perioda

1

2

3
4
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Sīkāk skat. http://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/registered-partners/index_
en.htm.
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/29/ES (2012. gada 25. oktobris ), ar ko no
saka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus, http://eurlex.europa.eu/legal-content/lv/ALL/?uri=CELEX:32012L0029.
Krimināllikums, https://likumi.lv/doc.php?id=88966.
Civilprocesa likums, https://likumi.lv/doc.php?id=50500.
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13.1. attēls. N
 oslēgto un šķirto laulību dinamika Latvijā no 1946. līdz 2016. gadam
Avots: CSP datubāzē ILG01 pieejamā informācija.

noslēgumu, nevis laulības popularitātes kritumu. Līdzīga situācija saistīta ar
laulību šķiršanu, kuras dinamika arī seko līdzīgām likumsakarībām.
Kā norāda pētnieki (Putniņa et al., 2015b), noslēgto un šķirto laulību di
namika nav interpretējama viennozīmīgi un tā nenorāda uz lielāku ģimeņu sta
bilitāti. Laulātības kāpumu ietekmē dažādi faktori. Pirmkārt, laulības tiek at
liktas uz vēlāku dzīves posmu, kas var nozīmēt, ka tās tiek slēgtas pēc ilgstoša
nereģistrētas kopdzīves perioda vai pēc īstā dzīvesbiedra atrašanas. Par šādu
nobīdi laikā liecina pirmajā laulībā stājušos vidējā vecuma noturīgais kāpums,
kurš Latvijā vērojams kopš 1990. gada (Putniņa et al., 2015b, 51). Vīriešiem tas
ir pieaudzis par 6,3 gadiem, bet sievietēm – par 6,2 gadiem. Pirmajā laulībā
stājušos vidējā vecuma pieaugums joprojām turpinās – no 2011. līdz 2014. ga
dam vīriešiem tas ir paaugstinājies par 1,1 gadu, bet sievietēm par 1,2 gadiem.
Otrkārt, arvien biežāk ir vērojama vairāku secīgu partnerattiecību un ģime
ņu veidošana mūža laikā. Neskatoties uz noslēgto laulību īpatsvara kopējo kā
pumu, kopš 2010. gada vērojams pirmo laulību īpatsvara kritums – vīriešiem
par 1,9%, bet sievietēm par 2,9%. Tas ļauj secināt, ka noslēgto laulību īpatsva
ra pieaugumu rada atkārtotās, nevis pirmreizējās laulības. Laulību noslēgšanas
biežums sabiedrībā neliecina par ģimeņu stabilitāti, bet atspoguļo to daļu no
partnerattiecībām, kas tiek reģistrētas, noslēpjot nereģistrētu attiecību un for
māli pārtrauktu attiecību dinamiku.
Krimināllikumā un Civilprocesa likumā ģimeniskās attiecībās ietverto
personu loks norāda, ka problēmsituācijas rodas arī tajās attiecībās, kur kop
dzīve ir pārtraukta vai nav reģistrēta un attiecības starp bijušajiem partneriem
var turpināties, ja tiem ir kopīgi bērni vai neatrisināti attiecību jautājumi. Tā
pat atkārtotās laulības un uz to pamata izveidotās mājsaimniecības izdevumu
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13.2. attēls. Respondentu nereģistrētas kopdzīves pieredze pēdējo 5 gadu laikā (2015)
Avots: pārpublicēts no Putniņa et al., 2015b, 65. Bāze: 18–64 gadus veci Latvijas iedzīvotāji. Attēlā redzamās
proporcijas aprēķinātas pēc 2015. gada SKDS omnibusa aptaujas jautājuma datiem (atlasītas 762 respondentu
atbildes) un pēc aptaujas datiem, kura veikta “Pētījumā par laulību nereģistrēšanas problemātiku” (atlasītas
277 respondentu atbildes).

struktūru var ietekmēt iepriekšējā kopdzīvē izveidotās saistības, vecajām attie
cībām uzslāņojoties jaunajām.
Nereģistrētas kopdzīves pētījuma (Putniņa et al., 2015b) dati aptver re
ģistrētas un nereģistrētas kopdzīves formas noteiktā laikā posmā, ļaujot gūt
priekšstatu par vienu no ģimenes attiecību dimensijām. Šādi analizējot statis
tikas datus un pievēršoties personām reproduktīvajā vecumā 20–44 gadu ve
cumposmā, vērojams, ka šajā vecumā precējušies ir 34% vīriešu un 41% sie
viešu, bet jebkad precējušies šajā vecumā bijuši 41% vīriešu un 52% sieviešu1.
Vecumstruktūra starp dzimumiem šajā vecumposmā ir līdzīga, un tāpēc dati ir
salīdzināmi. Atšķirības laulātības īpatsvarā ir saistītas ar abu dzimumu laulāto
vecuma starpību, stājoties laulībā. Statistikas dati rāda, ka precēto vīriešu īpat
svars kopš 2011. gada līdz 2015. gadam samazinājies par procentu, bet sievie
šu – par 0,8%. Vīriešiem īpatsvara mazināšanās saistīta ar laulību neslēgšanu,
bet sievietēm – ar laulību šķiršanu. 2015. gadā veiktā aptauja par nereģistrētas
kopdzīves pieredzi (Putnina et al., 2015b) liecina, ka 35% tās respondentu pē
dējo 5 gadu laikā ir bijusi vai pastāv nereģistrēta kopdzīve. No tiem 7% nere
ģistrēta kopdzīve ir pāraugusi laulībā, kura 1% gadījumu jau ir šķirta (13.2. at
tēls). Savukārt 9% pāru, kam pēdējo 5 gadu laikā bijusi nereģistrēta kopdzīve,
ir izšķīrušies.

1
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Dati iegūti, balstoties uz CSP datubāzes ISG11 informāciju, http://data.csb.gov.lv/pxweb/
lv/Sociala/Sociala__ikgad__iedz__iedzskaits/IS0110.px/table/tableViewLayout1/?rxid=cd
cb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0.
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Situācijas analīze kļūtu komplicētāka, ietverot tajā saistības, kuras perso
nas uzņēmās iepriekšējo attiecību laikā, – kopēju bērnu apgādību, kredītsaistī
bas un citus mantiskus ieguldījumus. Dati par nereģistrētu kopdzīvi iegūstami
aptaujās, jo valsts šādus pārus neuzskaita un administratīvi dati par tiem nav
pieejami. Tomēr ir situācijas, kur, piemēram, piešķirot sociālo palīdzību vai aiz
sargājot personas tiesības, tiek ņemta vērā faktiskā mājsaimniecības un part
nerattiecību struktūra. Aptauju dati par kopdzīvi ir uzmanīgi interpretējami.
Ne vienmēr respondenti, un īpaši sievietes, aptaujā atzīst nereģistrētas kopdzī
ves faktu. Nereģistrētai kopdzīvei nav arī sava vispāratzīta nosaukuma latviešu
valodā. Dažkārt ikdienas valodā to sauc par civillaulību, pārņemot krievu valo
das tradīciju. Pāri, kas dzīvo nereģistrētā kopdzīvē, sevi sauc par ģimeni un no
rāda uz kopdzīvi kā tās pamatu. Piemēram minēts citāts no 2015. gadā veiktas
intervijas ar nereģistrētās attiecībās dzīvojošu pāri:
Sieviete: Vienkārši dzīvojam kopā. Vienkārši nav tur man tāda vārda.
Es nezinu, man liekas, ka agrāk tāda vārda [nebija] – es pat pati [tam nekādu] nozīmi nedevu.
Vīrietis: Nē, es to zināju, jā, es vienkārši nekad neafišēju un ko – es runāšu, ka neatzīstu vārdu “laulība” vai tur .. Es ne par to .. (Nereģistrētā kop
dzīvē dzīvojošs pāris, Putniņa et al., 2015b)
Analizējot ģimenes pārmaiņu cēloņus Francijas gadījumā, Godeljē (Gode
lier, 2012) min vairākas pārmaiņas ģimenē – laulība vairs nav ģimenes attiecī
bu vienīgais pamats, radniecības tīkli un nozīme mazinās, bet valsts uzņemas
lielākas rūpes par bērniem un viņu bērnību, piedāvājot bērna aprūpes un izglī
tošanas pakalpojumus un uzraugot bērnu tiesības. Ģimenē vērojama arī auto
ritātes formu maiņa: attiecības, kas balstās uz tēva autoritāti, nomaina brīvā
kas attiecības, kuru pamatā ir savstarpējās vienošanās. Arī Gidenss (Giddens,
1992) norāda uz attiecību maiņu ģimenē, pievēršot uzmanību partnerattiecī
bu kvalitātes galvenajai nozīmei tajā – pāru uzmanības centrā ir “tīras” sav
starpējās attiecības, nevis savstarpējie sociālie pienākumi, bērnu audzināša
nas funkcijas vai sabiedrības stabilitātes nodrošināšana. Ja attiecības vienu no
pāra neapmierina, tām ir risks izjukt, jo sagrūst attiecību pamats. Papildus at
tiecību izpausme kļūst afektīvāka – tās balstās uz jūtām un uzvedību, aizstājot
instrumentāli orientētas attiecības, kas balstās uz pāra savstarpējiem pienāku
miem un lomām.
Abu Latvijas pētījumu (Putniņa, 2015a; Putniņa et al., 2015b) dalībnieki
savas ģimenes dzīves cikla posmus apraksta kā attiecību dinamikas rezultātu,
kur attiecību stabilitāte un statuss mainās dažādos kopdzīves posmos.
Vai tāpēc ģimene, kas dzīvo nereģistrētā laulībā, ir sliktāka, nepilnvērtīgāka? Nu, es neuzdrošinātos neko tādu atbildēt. Jo nav nekāds noslēpums,
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ka mums netrūkst ģimeņu, kas dzīvo reģistrētā laulībā, bet kuru attiecības
ir formālas, kuru vecākiem ir paralēla dzīve. Tas vien, ka laulība ir reģistrēta, mums nenodrošina pats par sevi veselīgu ģimeni. (Intervija ar speciālistu
darbā ar ģimenēm, Putniņa et al., 2015b)
Kopumā nereģistrētas kopdzīves forma būtiski neatšķiras no laulības,
taču, pētot ģimenes dzīves ciklu, atklājas dažas atšķirības, kas gan neattie
cas uz visiem pāriem un nav vispārināmas. Pāri uzsver, ka laulības vien nevar
nodrošināt attiecību kvalitāti. Pētījumu dati (Putniņa, 2015a; Putniņa et al.,
2015b) rāda, ka pāri, neskatoties uz to, vai attiecības tiek reģistrētas kā laulī
ba, tās saista ar pašu attiecību kvalitāti – mīlestību, savstarpēju uzticēšanos,
rūpēm.
Jautājums: Ko Jūs sagaidāt no kopdzīves?
Vīrietis: Mazbērnus...
Sieviete: Nu, man gribas papildināt vienam otru, lai mēs kā cilvēki – veselumi, veidotu savu veselumu, gribas, lai abi kopā attīstītos un ietu uz priekšu. Gribas, lai mēs kopā soļotu uz priekšu, lai laikam vienmēr būtu kāda daļiņa no tā stāvokļa, kas bija astoņus gadus atpakaļ... (Nereģistrētā kopdzīvē
dzīvojošs pāris, Putniņa et al., 2015b)
Kopumā pētījums “Par laulību nereģistrēšanas problemātiku” rāda, ka ne
reģistrēta kopdzīve ir nevis alternatīva forma laulībai, bet gan ģimenes izvei
des cikla posms, kam var sekot laulība. Tas, ka nereģistrēta kopdzīve ir riskan
tāka un nedrošāka kopdzīves forma, kurā vidēji piedzimst mazāk bērnu nekā
laulībā (Putniņa, 2011), ir saistīts nevis ar kādas noteiktas kopdzīves formas
izvēli, bet gan ar partnerattiecību ciklu – nereģistrēta kopdzīve ir agrīnāka
kopdzīves stadija, salīdzinot ar laulību. Situācijā, kad laulības statistiski vidē
ji tiek slēgtas arvien vēlākā laika posmā, palielinās gan nereģistrētā kopdzīvē
dzīvojošu personu īpatsvars, gan laika posms personas dzīvē. Turklāt nereģis
trēta kopdzīve var veidoties arī pēc laulības šķiršanas kā jaunu attiecību sāku
ma posms. Tātad laulātību ietekmē gan tās nozīmes mazināšanās pāra attiecī
bu faktiskā uzturēšanā, gan pāra attiecību dinamika, kur laulību noslēgšana
var atspoguļot noteikta attiecību brieduma sasniegšanu vai arī regulēt partne
ru mantiskās attiecības. Nozīmīgu īpašumu trūkums pētījumos par kopdzīvi
(Putniņa, 2015a; Putniņa et al., 2015b) bija viens no iemesliem, kāpēc perso
nas neuzskatīja par svarīgu slēgt laulību, bet dažos gadījumos apzināta laulības
neslēgšana ļāva vienam no partneriem gūt labumu, faktiskās kopdzīves laikā
uzkrāto mantu reģistrējot kā savu īpašumu un otram partnerim radot šķēršļus
pretendēšanai uz to.
Sabiedrības vērtējumā laulība vairs netiek uzskatīta par priekšnoteikumu
kopdzīves uzsākšanai. Interesanti, ka attieksme pret nereģistrētu kopdzīvi kopš
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13.3. attēls. Lūdzu, novērtējiet katru apgalvojumu, sakot, vai pilnībā piekrītat, drīzāk piekrītat,
drīzāk nepiekrītat vai arī pilnībā nepiekrītat
Bāze: 18–64 gadus veci Latvijas iedzīvotāji. Avots: “Pētījuma par laulību nereģistrēšanas problemātiku” (2015)
ietvaros veiktā aptauja un pētījums “Demogrāfija un ģimenes stāvoklis Latvijā. Iedzīvotāju aptauja” (SKDS, 2008).
SKDS datos atlasīta 16–64 gadu vecumgrupa, lai varētu salīdzināt.

2008. gada ir iecietīgāka (13.3. attēls) – 79% respondentu piekrīt vai drīzāk
piekrīt, ka kopdzīve bez laulības ir pieņemama. Turklāt par 15% ir pieaudzis to
respondentu īpatsvars, kuri šim apgalvojumam piekrīt pilnībā. Lai gan tas lieci
na par stabilu sabiedrības atbalstu nereģistrētai kopdzīvei, tomēr tas nenozīmē,
ka laulībai piešķirtais svarīgums mazinās. Kopš 2008. gada šajā rādītājā nav iz
maiņu – 68% respondentu drīzāk vai pilnīgi nepiekrīt, ka laulība būtu noveco
jusi institūcija. Dati liecina, ka daļa respondentu vienlaikus atbalsta gan laulī
bu, gan nereģistrētu kopdzīvi un abas kopdzīves formas nepretstata.
Ir vērojamas viedokļa izmaiņas starp paaudzēm. Nereģistrētu kopdzīvi
biežāk atbalsta 18–24 gadus veci jaunieši – tā ir pilnībā vai drīzāk pieņemama
87% respondentu, bet retāk to atbalsta vecākajā vecumgrupā, kur atbalsts sa
sniedz 68%. Tāpat nereģistrētu kopdzīvi biežāk pilnībā vai drīzāk atbalsta vī
rieši (83%) nekā sievietes (76%).
Raugoties uz laulību noslēgšanas iemesliem, sabiedrība uzskata, ka tādi
faktori kā kopdzīves vai dzimumattiecību uzsākšana, bērna ieņemšana vai pat
piedzimšana vairs nav pamats, lai noteikti slēgtu laulību. Salīdzinot sabiedrī
bas viedokli ar statistikas datiem par vidējo vecumu, kad sievietēm piedzimst
pirmais bērns, un par pirmo laulību noslēgšanas vidējo vecumu, redzams, ka
pārmaiņas sākušās jau pagājušā gadsimta 80. gados, kad starpība starp abiem
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rādītājiem sāka sarukt zem 9 mēnešu robežas1. Kā liecina CSP dati2, 2016. ga
dā starpība starp mātes vidējo vecumu, bērnam piedzimstot, un pirmajā laulī
bā stājušos sieviešu vidējo vecumu ir 2,3 gadi (rādītāji attiecīgi ir 27,4 gadi un
29,7 gadi). Šie dati uzrāda gan abu rādītāju kāpuma tendenci, gan starpības pa
lielināšanos. Interesanti, ka starpība starp sievietes vidējo vecumu, piedzimstot
otrajam bērnam, un viņas vidējo vecumu, stājoties laulībā, pastāvīgi samazi
nās, 2016. gadā tā ir 1,2 gadi, – vidējais sievietes vecums, piedzimstot otrajam
bērnam, šai gadā bija sasniedzis 30,9 gadus. Lai arī dati interpretējami piesar
dzīgi, tendence apliecina pētījuma (Putniņa et al., 2015b) atziņu, ka laulība nav
alternatīva forma nereģistrētai kopdzīvei vai vienīgā ģimenes organizācijas for
ma, bet drīzāk tā ir kopdzīves nostiprināšana, ja attiecības tajā ir stabilas.
Pārmaiņas ģimenē un valsts dalītā attieksme pret nereģistrētu kopdzīvi,
to atzīstot vien noteiktos gadījumos, būtiski ietekmē iedzīvotāju dzīves kvali
tāti. Jaunās kopdzīves formas rada gan jaunus izaicinājumus, tās veidojot, gan
problēmas, tām izjūkot. Nereģistrēti pāri nevar saņemt nodokļu atviegloju
mus, kas paredzēti precētiem pāriem; personas, kas faktiski ilgstoši iesaistītas
partnera bērnu aprūpē un apgādāšanā, netiek uzskatītas par šī bērna radinie
kiem, lai arī radniecības saites ir izveidojušās; nereģistrētā kopdzīvē uzkrā
tas kopmantas pierādīšana ir sarežģīta; naidīgas vecāku attiecības pēc šķir
šanās negatīvi ietekmē bērnu emocionālo un ekonomisko labklājību. Dažkārt
problēmas risināmas, preventīvi nodrošinot atbalstu personām, kas nonāku
šas jaunajās situācijās, – viena vecāka ģimenēm, rekombinētām ģimenēm, kur
partneri jaunās attiecībās ienāk ar bērniem no iepriekšējām attiecībām, kā arī
garantējot ilgāku partnerattiecību meklēšanas periodu līdz stabilu attiecību iz
veidei. Antropoloģes Hirša un Vordlova (Hirsch and Wardlow 2006), rakstot
par attiecību kvalitāti un mīlestībā balstītu attiecību stabilitāti, apgalvo, ka
spriedze afektā balstītās attiecībās rodas no nespējas transformēt romantis
ko mīlestību un aplidošanu transformēt vienlīdzīgās laulāto attiecībās. Pētnie
ki (Hirsch and Wardlow, 2006; Bourdieu, 2001) aicina pievērst uzmanību ne
vienlīdzībai, kas saistīta ar jaunajām it kā brīvākajām kopdzīves un attiecību
veidošanas formām. Emocionālā intimitāte var kļūt par ekonomiskās atkarības
un izveides stratēģiju un novest pie nevienlīdzības un vardarbības attiecībās.
Kā rāda Latvijas pētījuma dati (Putniņa et al., 2015b), problēmas pāra
attiecībās kļūst redzamas gadījumos, kad pāris šķiras, neskatoties, vai lau
lība bijusi reģistrēta. Kā šķiršanās iemesli neatkarīgi no attiecību statusa
tiek minēta spriedze attiecībās, alkohola lietošana, nevienlīdzīgs mājasdarbu
1
2
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sadalījums, vardarbība, darbs ārzemēs vai vienkārši intereses zudums un mī
lestības beigšanās.
Jautājums: Kā Jūs īstenojāt šķiršanās procesu? Vai bija savstarpēja vienošanās vai tiesa?
Sieviete: Es viņu izmetu no mājām (smejas). Vienā dienā, pie kārtējā
mūsu strīda, es vienkārši sapratu, ka es jau ilgu laiku dzīvoju emocionālā vardarbībā un ka tas nebeigsies. Es vairs to nevarēju izturēt, man bija tāds izmisums, ka es domāju, ja man būtu kaut kas ļoti ass vai stingrs bijis pa rokai,
būtu slikti beidzies, jo vienkārši, tas viss bija tik jau, ka es vienkārši viņu izmetu ārā. (Intervija ar sievieti pēc attiecību izjukšanas, Putniņa et al., 2015a)
Laulātajiem laulības šķiršanas gadījumā valsts sniedz zināmu aizsardzību
ar kopmantas regulējumu, taču kopmantas statuss vien nenodrošina vienlīdzī
gu partnera ieguldījuma sadali. Nereģistrētu attiecību gadījumā ir grūti pierā
dīt abu partneru ieguldījumu kopīpašuma izveidē, īpaši, ja attiecību pamatā bi
jis tradicionālais lomu dalījums. Gan reģistrētās, gan nereģistrētās kopdzīves
partneriem šķiroties, īpašuma sadali ietekmē dažādais partneru ieguldījums ģi
menē, sievietēm rūpējoties par bērnu audzināšanu un mājokli, bet vīriešiem –
par mājsaimniecības ienākumiem. Tāpat tradicionāls lomu dalījums mudina
īpašumu biežāk noformēt uz vīrieša vārda. Tradīcijas ietekmē arī mantas sadali
pēc attiecību izjukšanas, prioritāte tiek dota mantiskajam ieguldījumam, nevis
mājsaimniecībā veiktajam darbam. Tāpēc, attiecībām izjūkot, sievietes Latvijā
bieži ir sliktākā situācijā nekā vīrieši. Gan reģistrētām, gan nereģistrētām attie
cībām izjūkot, mantiskās attiecības partneru starpā nereti tiek regulētas ar bēr
nu starpniecību un bērni kļūst par vecāku attiecību ķīlniekiem.

Kopsavilkums
Kopumā Latvija patlaban atrodas ģimenes attiecību pārmaiņu posmā, kur
pārmaiņas vēl nav pilnībā apzinātas un novērtētas. Arvien vairāk iedzīvotāju
attiecības veido ārpus valsts regulētu attiecību zonas. No vienas puses, ar indi
viduālismu un izvēles brīvību saistītās vērtības kļūst sabiedrībā arvien vairāk
atzītas un praktizētas, no otras puses, tās apdraud cilvēku sadarbības formas,
tai skaitā ģimeni. Tāpēc būtu kļūdaini pārmaiņas ģimenē uzskatīt par indivīdu
brīvu izvēli. Tās ietekmē ne tikai pašu indivīdu, bet arī tā partneri vai vairākus
secīgus partnerus un bērnus. Šajās attiecībās var ienākt nevienlīdzība, vardar
bība un spriedze, kas ir ne tikai indivīdu sociālās nevienlīdzības, bet arī plašā
kas strukturālas nevienlīdzības rezultāts un ietekmē gana būtisku sabiedrības
daļu. Pārmaiņas ģimeņu struktūrā un saturā ir ilgstošas un aptver plašu kultū
ras areālu, tāpēc tās nevar risināt ar nostalģiju par pagātni, kad ģimenes attie
cības bija stabilākas.
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14. Ģimenes politikas attīstība
Līga Āboliņa

Latvijā, līdzīgi kā citviet Eiropā, ģimenes atbalsta politikai, īpaši pēdējos
gados, tiek pievērsta pastiprināta uzmanība. Savu nozīmīgumu tā iemantojusi
tādu mūsdienu sabiedrībā notiekošo pārmaiņu dēļ kā, piemēram, sabiedrības
novecošana, iedzīvotāju skaita samazināšanās, ģimeņu skaita samazināšanās,
zemie dzimstības rādītāji, ģimenes tipu diversifikācija, kā arī sieviešu īpatsva
ra un lomas pieaugums darba tirgū. Līdz ar to pieaug nepieciešamība saskaņot
darba un ģimenes dzīvi.
Nepieciešamība atsevišķi izvērtēt ģimenes atbalsta politiku, lai veicinātu
ar dzimstību, ģimeņu veidošanos un ar stabilitāti saistītu mērķu sasniegšanu,
ir vēsturiski priekšnosacīta un sakņojas demogrāfiskās pārejas teorijā. Holan
diešu zinātnieks D. van de Kaa un beļģu zinātnieks R. Lesthaeghe jau 1986. gadā
norādīja uz savstarpēji saistītām izmaiņām dzimstībā, ģimenes veidošanas pro
cesā un attiecībās starp partneriem, kuras sākušās pagājušā gadsimta 60. gadu
beigās daudzās Rietumeiropas un Ziemeļeiropas valstīs. Šīs izmaiņas bija cie
ši saistītas ar būtiskām vērtību sistēmas pārmaiņām, kuras attiecas uz ģimenes
dzīvi un bērniem. Tika atzīmēts, ka, palielinoties kontraceptīvo līdzekļu pieeja
mībai un ievērojami samazinoties dzimstībai, nesasniedzot paaudžu nomaiņas
slieksni, vājinās tradicionālās ģimenes kā institūta nozīme sabiedrībā. Tam par
pamatu bija uzskats, ka rūpnieciski attīstītās valstis ir sasniegušas jaunu pos
mu demogrāfiskajā attīstībā, kuram raksturīga pilnīga dzimstības kontrole. Tā
kā pāriem zuda motivācija radīt vairāk nekā divus bērnus, arī dzimstība sama
zinājās zem paaudžu nomaiņai nepieciešamā sliekšņa. Lai gan pieļaujams, ka
zināma nozīme bija arī bērna radīšanas atlikšanai, novērojumi liecināja, ka jo
projām saglabājas zems dzimstības līmenis, tādējādi radot jaunu demogrāfiskā
līdzsvara trūkumu. Pārmaiņas sabiedrībā ietekmē jēdziena “ģimene” saturu un
ģimenes atbalsta politikas attīstību un redzējumu par nepieciešamajiem atbal
sta pasākumiem.
Laika gaitā ģimenes politikas jēdziens un saturs ir plaši analizēts vairā
ku dažādu nozaru pētnieku zinātniskajos darbos. Pēc kanādiešu sociologa Ešle
mana (J. R. Eshleman) domām, ģimenes politika ir sociālās politikas atsevišķā
priekšmetiskā joma, kas orientēta uz ģimeni un saistīta ar virkni tādu publisko
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politiku īstenošanu, kuru mērķis ir veicināt ģimeņu veidošanu un attīstību, no
drošinot ģimenēm pietiekamus ienākumus, nodarbinātības apstākļus un publis
kos pakalpojumus. Ģimenes politikai nav izsmeļošas definīcijas, un tā pārsvarā
reducējama uz ģimenes struktūru (angļu – family composition) veidošanu, at
balsta pasākumiem ģimenēm ar bērniem (pabalstiem, pakalpojumiem un no
darbinātību) un bērnu attīstību (izglītību, veselību, sociālo drošību un tiesību
aizsardzību) (Eshleman, Bulcroft, 1991). Ģimenes politika parasti ir integrēta
labklājības sistēmā (Schubert et al., 2009). Tā kā ģimenes politika ir viena no
jaunākajām politikas jomām un tā ir attīstījusies vēlāk un lēnāk nekā lielākā
daļa sociālo politiku, tai ir raksturīga zema institucionalizācijas pakāpe (Blum,
Rille-Pfeiffer, 2009, 3).
Savukārt Groningenas Universitātes (Nīderlande) profesore demogrā
fe A. Gauthier uzskata, ka ģimenes politika ir dažādu politikas jomu, kas vēr
stas uz ģimeni ar bērniem, apvienojums un tās mērķis ir paaugstināt labklājī
bas līmeni. Ģimenes politikai vairāk nekā jebkurai citai politikas jomai piemīt
pārnozaru raksturs, tā ietver dažādus tematus, kā nodarbinātība, izglītība, mā
joklis, kas visi zināmā mērā ietekmē ģimeni (Gauthier, Anne, 1999). Viskonsi
nas-Medisonas Universitātes (ASV) profesore un ģimenes politikas speciāliste
Bogenšneidere (K. Bogenschneider) ģimenes politiku definē kā valdības aktivitā
tes, kas veiktas, lai atbalstītu ģimenes, uzlabotu ģimenes locekļu labklājību un
stiprinātu ģimenes attiecības (Robila, 2014, 3). Ņemot vērā ģimenes centrālo
lomu sabiedrībā, ģimenes politikas izstrādei, ieviešanai un novērtēšanai vaja
dzētu būt vienai no svarīgākajām politiskās dienaskārtības sastāvdaļām. Tas ir
komplekss process, kas prasa savstarpēji koordinētu multidisciplināras koman
das darbu. Šādu komandu veido dažādas ieinteresētās puses: valdības un politi
kas eksperti, zinātnieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji un arī aktīvas ģime
nes, kas iesaistās sabiedriskās domas veidošanā.
Tāpat ģimenes politika ir kā iedzīvotāju politikas, tā arī demogrāfiskās
politikas1 sastāvdaļa, jo tās aktīva vai, gluži pretēji, pasīva īstenošana ietek
mē iedzīvotāju kustības procesus. Demogrāfiskā politika savukārt ietilpst valsts
sociālās politikas sastāvā. Tā ir pasākumu kopums demogrāfisko procesu un
struktūru apzinātai izmainīšanai, lai sasniegtu vēlamo stāvokli (Sociālā darba
terminoloģijas vārdnīca, 2000, 44). Iedzīvotāju politika ir instruments, ar kura
palīdzību valdība, iesaistot arī nevalstisko sektoru, tieši vai netieši ietekmē de
mogrāfisko attīstību. Šis instrumentārijs ietver juridiskus līdzekļus, adminis
tratīvas programmas un citas valsts institūciju darbības, lai panāktu izmaiņas
1
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pašreizējās iedzīvotāju attīstības tendencēs un nodrošinātu valsts ilgtspēju un
labklājību (Demeny, 2003, 752; Poston, Bouvier, 2010, 338 u. c.), un iedzīvotāju
politikā svarīga nozīme ir ģimenes dimensijai. Autores ieskatā ģimenes politika
pēc būtības ir atsevišķa valsts politikas joma, tomēr, tā kā tā ir gan demogrāfis
kās, gan sociālās politikas sastāvdaļa, tā nevar būt no pārējās sociālās politikas
atrauts, patstāvīgs process (14.1. attēls).

Sociālā
politika

Demogrāfiskā
politika

Ģimenes atbalsta
politika

14.1. attēls. Ģ
 imenes atbalsta politikas vieta hierarhijā

Galvenā ģimenes politikas īpatnība ir tās pārnozaru un starpdisciplinārais
raksturs, un tās īstenošana līdztekus sociālās drošības, pabalstu, pensiju un ci
tām politikām ietekmē demogrāfiskos procesus. Tiek uzskatīts, ka pastāv vairā
kas jomas, uz kurām iedarbojoties var ietekmēt iedzīvotāju procesus, tajā skai
tā laulātību, dzimstību, mirstību un migrāciju. Tādējādi ikvienai politikai, kas
izstrādāta, lai ietekmētu demogrāfiskos procesus, jābūt vērstai uz vismaz vienu
no minētajām politikām. Nepieciešamība pēc aktīvas demogrāfiskās politikas
dažādos laika posmos un dažādās valstīs var nebūt aktuāla, arī demogrāfiskās
politikas mērķi var būt atšķirīgi. Piemēram, dzimstību ietekmējošās politikas
var iedalīt divās grupās – ir pronatalistiskas politikas un antinatalistiskas po
litikas (Poston et al., 2010, 351). Antinatalistiska pieeja politikā raksturīga val
stīm, kurām nav nepieciešams iedzīvotāju skaita pieaugums, piemēram, ASV,
Meksikai, Indijai, Vjetnamai, Ēģiptei u. c. Savukārt pronatalistiskas politikas
virziena ievērošana ir raksturīga ģimenes politikas jomām Eiropā, ņemot vērā
samērā straujo novecošanu un zemo dzimstību, kas lielākajā daļā attīstīto val
stu nesasniedz to līmeni, kurš nepieciešams vienkāršai paaudžu maiņai. Šāda
politika parasti ietver trīs virzienus – dzimstības veicināšanu, uz ģimeni vēr
stus atbalsta pasākumus, piemēram, ģimenes pabalstus, kā arī radikālākos risi
nājumos pat abortu aizliegumus un kontraceptīvo līdzekļu pieejamības ierobe
žošanu.
Ungāru izcelsmes pētnieks norādījis (Demeny, 2003, 26), ka pronatalistis
kas politikas mērķim būtu jābūt plašākam par vienkāršu dzimstības veicināša
nu. Pronatalistiskai politikai jābūt vērstai arī uz atbalstu ģimenēm, lai bērniem
tiktu nodrošināta vislabākā iespēja izaugt par produktīviem un atbildīgiem sa
biedrības locekļiem. Bet Austrijas izcelsmes pētnieks ir uzsvēris, ka pronatalis
tiskas politikas pamatā ir vienlīdzīgu iespēju radīšana un atbalsts sievietēm, lai
tās spētu apvienot bērnu aprūpi un audzināšanu ar nodarbinātību (Lutz et al.,
2003). Atkarībā no katras valsts nacionālās kultūras, sociālajiem paradumiem
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un tradīcijām arī ģimenes politikas akcenti katrā valstī ir atšķirīgi (Lutz et al.,
2003). Eiropā mūsdienās par vienu no visveiksmīgākajām tiek uzskatīta Franci
jas pieredze, kurā ir augsts strādājošu sieviešu īpatsvars un vienlaikus arī vieni
no augstākajiem dzimstības rādītājiem, jo ir izveidota visaptveroša bērnu pie
skatīšanas un aprūpes sistēma. Eiropā popularitāti iemantojusi arī Ziemeļvalstu
pieeja, bērnu aprūpē un audzināšanā attīstot dzimumneitrālu pieeju un tādē
jādi nodrošinot atbalstu ģimenei kopumā un līdzvērtīgus atbalsta pasākumus
kā mātei, tā tēvam, piemēram, vecāku pabalsta saņemšanu un tiesības izman
tot bērna kopšanas atvaļinājumu gan vienam, gan otram bērna vecākam, dalī
tu atvaļinājumu, elastīgu darba laiku u. tml. Gan periodā, kad Latvija atradās
PSRS sastāvā, gan arī patlaban, ņemot vērā ģimenes atbalsta politikā izvirzī
tos mērķus, manuprāt, Latvijai, it īpaši kopš neatkarības atjaunošanas, ir ak
tuāla dzimstības veicināšana un atbalsts ģimenēm bērnu audzināšanā, jo paau
džu maiņas rādītāji ir vieni no zemākajiem Eiropā un attīstīto valstu kopumā.
Latvijā īstenotā politika ilgtermiņā ir bijusi ar pronatalistisku ievirzi un vērsta
uz dzimstības palielināšanu, tomēr nepietiekoši sekmīga. Tā kā Latvijas ģime
nes politika ir vērsta uz dzimstības, tātad iedzīvotāju ataudzes veicināšanu, ar
ģimenes politiku saprotama tāda politika, kas vērsta uz ģimenes atbalsta vei
cināšanu, tātad – ģimenes atbalsta politika. Šāds termins lietojams, raksturo
jot Latvijas situāciju patlaban un ņemot vērā arī vēsturiskus aspektus, proti, arī
padomju okupācijas perioda beigu posmā galvenais bija pronatalistiskas poli
tikas virziens, ko apliecina arī virkne valdības lēmumu, kas atspoguļoti darbā.
Franču pētnieki (Math et al., 2009, 39) uzskata, ka pamatā ģimenes atbal
sta politikas kodolu veido triju veidu pasākumu kopums:
• finansiāls atbalsts ģimenēm sociālo pabalstu un/vai nodokļu atviegloju
mu veidā, kompensējot papildu izmaksas, kas ģimenei rodas līdz ar bēr
na piedzimšanu;
• atbalsts pakalpojumu veidā izglītības, aprūpes un uzraudzības jomā bēr
niem dažādā vecumā. Līdzekļi, ar kuru palīdzību valsts sniedz atbalstu,
var būt dažādi – tieša nodrošināšana ar pakalpojumu un/vai subsīdijas
pakalpojumu sniedzējiem, bet tāpat iespējams sniegt atbalstu nodokļu
atvieglojumu veidā vai izmaksāt pabalstu, lai palīdzētu segt izmaksas
par pakalpojumu;
• apmaksāti bērna kopšanas atvaļinājumi un ar bērna aprūpi saistītas so
ciālās garantijas (maternitātes, paternitātes atvaļinājumi, bērna kopša
nas atvaļinājums, apmaksā slima bērna vai bērna ar īpašām vajadzībām
kopšanu u. tml.).
Pēc šādiem principiem ģimenes atbalsta politika ir veidota visās ES dalīb
valstīs, pat ja atkarībā no valsts uzsvars ir likts uz dažādiem aspektiem vai tā ir
veidota lielākoties kā sociālā atbalsta, nevis ģimenes atbalsta politika.
Kopumā ģimenes atbalsta politika ir jauna politikas joma arī Latvijā.
Kā atsevišķa politikas nozare (sākotnēji bērnu un ģimenes atbalsta politika,
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vēlāk – bērnu un ģimenes politika) tā pirmo reizi iekļauta Ministru kabineta
noteikumos “Ministru kabineta kārtības rullis” (2002) nodarbinātības un soci
ālās politikas jomā. Tās starpdisciplināro raksturu uzskatāmi parāda fakts, ka
ģimenes atbalsta politikas jomas dokumentu izstrādes un īstenošanas stadijās ir
iesaistītas lielākā daļa valsts pārvaldes sektorā esošās centrālās pārvaldes iestā
des – ministrijas un to padotības iestādes, veidojot sarežģītu sadarbības modeli.
Faktiski visas politikas jomas un ekonomiskā izaugsme kopumā ietekmē ģime
nes atbalsta politikas attīstību un vietu valsts un sabiedrības vērtību skalā.
Ģimenes atbalsta politikas kodolu Latvijā pamatā veido iepriekš minētie
3 galvenie elementi – finansiāls atbalsts ģimenēm, atbalsts pakalpojumu un
citu ģimenei paredzētu pasākumu veidā un bērna kopšanas atvaļinājums, taču
kā starpdisciplināra nozare tā cieši mijiedarbojas ar citām politikas jomām un
nozarēm (14.2. attēls). Minētais atspoguļojas visos politikas plānošanas doku
mentos, jo lielākā daļa pasākumu ir īstenojami, tikai sadarbojoties valsts, paš
valdību institūcijām un nevalstiskā sektora pārstāvjiem.

Ekonomiskā situācija
un stabilitāte kopumā

Finansiāls
atbalsts
ģimenēm

Atbalsts
pakalpojumu
veidā

Bērnu
kopšanas
atvaļinājumi

Iekšlietu politika

Veselības
politika
ES politika
Budžeta un
finanšu
politika

Izglītības (t. sk.
sporta, interešu izgl.)
politika
Reģionālā
politika

Jaunatnes
politika

Industrijas un
pakalpojumu
politika

Nodarbinātības
un sociālā politika
Tieslietu
politika

Transporta
politika

Kultūras
politika

14.2. attēls. Ģ
 imenes atbalsta politikas shēma
Avots: veidojusi autore, ņemot vērā kopējās pazīmes visām ES ģimenes politikām (Math et al., 2009) un Ministru
kabineta 07.04.2009. noteikumu Nr. 300 “Ministru kabineta kārtības rullis” noteikto politikas jomu sadalījumu.

Ģimenes atbalsta politikas īstenošana ietver daudzu tās dalībnieku un da
žādu līmeņu (valsts, pašvaldības) koordināciju. Tāpēc, lai arī dažkārt ir izstrā
dātas patiešām labas politikas, pastāv grūtības tās ieviest. Bieži vien trūkst in
formācijas par jaunieviestiem pasākumiem, tāpēc iedzīvotāji tos neizmanto un
negūst labumu no tiem. Piemēram, tiek ieviesti pasākumi vardarbības ģimenē
novēršanai, bet iedzīvotāji nav pietiekoši informēti par tiem, līdz ar to upuri
nav informēti par savām tiesībām un pieejamajiem resursiem un tos neizmanto,
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attiecīgi ieviesto politikas iniciatīvu padarot mazrezultatīvu. Tāpat arī resursu
trūkums var atturēt no rīcībpolitikas ieviešanas (Robila, 2014, 4). Tāpēc sabied
rības informēšana par atbalsta pasākumiem, izpratnes veidošana un informētas
sabiedrības radīšana ir viens no svarīgiem un pastāvīgiem ģimenes atbalsta po
litikas uzdevumiem.
Viens no Latvijas ģimenes politikas virsmērķiem ir dzimstības palielinā
šana. “Deklarācijā par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto
darbību” bija iecerēts veicināt tautas ataudzi, lai dabiskais pieaugums 2020. ga
dā sasniegtu pozitīvu vērtību. Tomēr pret šādām prognozēm jāattiecas piesar
dzīgi, jo demogrāfiskā situācija kopumā, neraugoties uz to, ka pēdējos gados
novērojams pastāvīgs dzimstības, arī laulātības, neliels pieaugums, uzlabojas
nepietiekami. Deklarācijā nosauktie uzdevumi sasniegti netika, jo L. Strau
jumas vadītā valdība demisionēja. Arī sekojošajai valdībai (M. Kučinska vadī
bā) Valsts prezidents R. Vējonis kā vienu no prioritāriem uzdevumiem izvirzīja
demogrāfiskās situācijas būtisku uzlabošanu.
ES Pamattiesību harta noteic, ka tiesības stāties laulībā un tiesības vei
dot ģimeni tiek garantētas saskaņā ar valsts tiesību aktiem, kas nosaka šo tie
sību izmantošanu (ES Pamattiesību harta, 2010). Tādējādi ģimenes atbalsta
politika atrodas katras dalībvalsts ziņā un nav ES kompetencē, tomēr netieši
tā ietekmē ģimenes atbalsta politikas kodolu. ES var izstrādāt tiesību aktus jo
mās, kas attiecas uz ģimenes dzīves saskaņošanu ar darbu, bet sociālie part
neri var vienoties par līgumiem, kuri kļūst par direktīvām. Tāpat ES ir plat
forma ekspertu darbam ar ģimenes atbalsta politikas jautājumiem (piemēram,
Eiropas Ģimeņu alianses interneta portāls, darba grupa, kas atbild par demo
grāfijas jautājumiem u. c.), dalībvalstīm pieejami struktūrfondu līdzekļi (pie
mēram, ERAF, ESF) iniciatīvām, kas saistītas ar ģimenes situācijas uzlabošanu
(Eiropas Ekonomikas, 2011, 11). Kā minētajā atzinumā norādījuši Eiropas Eko
nomikas un sociālo lietu komitejas eksperti, vispārējā ģimenes atbalsta po
litika ietver fiskālos pasākumus, pabalstus ģimenēm, pasākumus vīriešu un
sieviešu profesionālās vienlīdzības veicināšanai, pakalpojumus bērnu un ap
rūpējamu cilvēku atbalsta jomā, ģimenes tiesības vecuma pensijas sistēmā, kā
arī iespēju saskaņot ģimenes dzīvi ar darbu: var izmantot bērna kopšanas at
vaļinājumu, izvēlēties nepilnu darbalaiku. Pēc Bogenšneideres domām, ģime
nes atbalsta politika var būt tieša vai netieša. Tieša ģimenes atbalsta politika
tiek apzināti veidota, lai sasniegtu specifiskus mērķus, kas vērsti tieši uz ģi
meni kā kopumu un uz ģimenes locekļiem (piemēram, bērnu kopšanas atvaļi
nājums, vardarbības ģimenē izskaušana), kamēr netieša ģimenes politika nav
īpaši vērsta uz ģimeni, taču tā ietekmē ģimeni netieši (piemēram, starptautis
kās migrācijas politika).
Latvijā novērojamas abas pieejas – gan tieša ģimenes atbalsta politika, kas
vērsta uz ģimenes labklājību (dažādi pabalsti, specifiski nodokļu atviegloju
mi ģimenēm ar bērniem, t. sk. daudzbērnu ģimenēm), gan arī netieša ģimenes
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atbalsta politika (minimālās darba algas un nodokļu politikas izmaiņas kopumā
ietekmē ģimeni).
1990. gada 4. maijā, atjaunojot Latvijas valstisko neatkarību, Latvija pa
sludināja pievienošanos virknei starptautisko tiesību aktu, tajā skaitā ANO
Konvencijai par bērna tiesībām, “Deklarācijai par sociālajiem un tiesību prin
cipiem attiecībā uz bērnu aizsardzību un materiālo nodrošinātību, pievēršot
īpašu uzmanību aizgādnības un aizbildnības iedibināšanai, kā arī nacionālai
un starptautiskai adopcijai” un citiem starptautiskiem cilvēktiesību dokumen
tiem (Latvijas Republikas Augstākā Padome, 1990). Tas konstitucionālā līmenī
noteica tālāko valsts virzību arī ģimenes atbalsta jomā un bērnu tiesību ievē
rošanā. Tomēr virkne pasākumu ģimenes situācijas uzlabošanai un dzimstības
veicināšanai, ņemot vērā demogrāfisko situāciju kopumā un dzimstību Latvijā,
tika veikti jau iepriekš un bija ģimenes atbalsta politikas platformas priekšno
teikums. Jau pagājušā gadsimta 70. gadu otrajā pusē, pēc tam, kad 1976. gadā
LPSR Ministru Padome izveidoja starpresoru padomi demogrāfisko problēmu
izpētei, tika izstrādāts komplekss pasākumu kopums dzimstības veicināšanai
nākamajiem desmit gadiem, tomēr šo pasākumu kopumu valdība neapstipri
nāja (Eglīte, 2013, 51). Drīz pēc tam – 1980. gadā – tapa Latvijas Komunis
tiskās partijas un LPSR Ministru Padomes lēmums Nr. 304, kas faktiski bija
padomju okupācijas perioda pirmais ģimenes atbalsta politikas plānošanas do
kuments Latvijā un paredzēja attīstīt atbalstu vairākos virzienos – gan stiprināt
mātes un bērna aizsardzību nodarbinātībā un mājokļa jautājumos, gan atbalstīt
daudzbērnu ģimenes un ģimenes stiprināšanas pasākumus. 1983. gadā sāka iz
strādāt mērķprogrammu “Latvijas PSR iedzīvotāji”, un tās īstenošana rezultē
jās dzimstības pieaugumā: tika sasniegts dzimstības līmenis, kas nepieciešams
vienkāršai paaudžu nomaiņai, pieauga otrā, trešā un nākamo bērnu dzimstība
(Zvidriņš, Eglīte, 1990, 69–72). Savukārt 1987. gadā tika pieņemts jauns valdī
bas līmeņa dokuments, kas noteica papildu garantiju un priekšrocību (piemē
ram, ārpuskārtas nodrošināšana ar vietu pirmsskolas izglītības iestādē, labāka
pieejamība ārstniecības, komunālajiem, sadzīves, mājokļa labiekārtošanas, kul
tūras un transporta pakalpojumiem) īstenošanu daudzbērnu ģimenēm un mā
tēm ar bērniem līdz trīs gadu vecumam.
Tāpat neatkarības atgūšanas priekšvakarā valdībai bija citas, mūsdienās
netipiskas problēmas, piemēram, 1989. gada 14. februārī tika pieņemts lēmums
Nr. 46 “Par pasākumiem iedzīvotāju skaita nepamatota mehāniskā pieauguma
pārtraukšanai un migrācijas procesu regulēšanai Latvijas Padomju Sociālistis
kajā Republikā”, kas gan primāri bija vērsts uz papildu darbaspēka pieplūdu
ma tempa samazinājumu, bet pastarpināti norādīja gan uz infrastruktūras pār
slodzi, nodrošinot iedzīvotājus ar dzīvokļiem un pārtiku, gan uz infrastruktūru
izglītības un veselības vajadzībām. Tādējādi neatkarības atjaunošanas periodā
valstī iezīmējās daudz fundamentālāka problemātika, tostarp saistīta ar ekono
mikas transformāciju, rubļa devalvāciju, augsto inflāciju utt.
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Noslēdzoties okupācijas periodam un uzsākot demokrātiskas un suverēnas
valsts atjaunošanu, kopējā sociālekonomiskā situācija Latvijā pasliktinājās. Gan
pāreja uz tirgus ekonomiku, gan straujais bezdarbs, rūpniecības sabrukums un
ekonomiskā krīze lielākajai sabiedrības daļai, tostarp ģimenēm ar bērniem, iz
raisīja strauju materiālās situācijas pasliktināšanos. Iedzīvotājiem samazinājās
ienākumi, būtiski palielinājās inflācija, vienlaikus ar naudas maiņu notika rub
ļa devalvācija, kas visai tieši ietekmēja iedzīvotāju ilgtermiņa uzkrājumus un
terminētos mērķnoguldījumus (obligācijas), piemēram, bērnam pēc pilngadības
sasniegšanas, kāzām u. tml., padarot tos par nevērtīgiem, tāpēc sabiedrībā pie
auga bažas par valsts attīstību, stabilitāti un drošību nākotnē. Ģimenes ar bēr
niem nonāca situācijā, ar kuru nebija rēķinājušās, kad plānoja un realizēja sa
vas reproduktīvās ieceres. Tas radīja nepieciešamību pēc atbalsta sistēmas un
bija priekšnoteikums sociālās palīdzības sistēmas attīstībai Latvijā.
Atbalsta pasākumus ģimenēm atbilstoši pētnieku (Math, Thevenon, 2009)
uzskatam, proti, 3 pamatelementu kopumam (finansiāls atbalsts, bērna kopša
nas atvaļinājumi un atbalsts pakalpojumu veidā), laika posmā, kad Latvija at
tīstījās kā neatkarīga valsts, atsevišķi nodalīt bija sarežģīti. Tas gan nenozīmē,
ka atbalsta sistēma ar ģimenes atbalsta politikai raksturīgajām iezīmēm nepa
stāvēja. Sociālās drošības jomā Latvijā tika īstenota virkne reformu – no hao
tiskiem, nekoordinētiem ģimenes atbalsta elementiem tika izveidota valsts so
ciālo pabalstu sistēma, kas tika nošķirta no sociālās palīdzības un sociālajiem
pakalpojumiem un kas pilnveidoja sociālās apdrošināšanas sistēmu, kura būtis
ki ietekmēja bērna kopšanas un vecāku pabalstu reformu. Tāpēc autore uzska
ta, ka ģimenes atbalsta politikas analīzei ir lietderīgi periodu (kopš neatkarības
atjaunošanas līdz mūsdienām) iedalīt vairākos laikposmos. Atbilstoši pieņem
tajiem tiesību aktiem un politikas plānošanas periodiem no rīcībpolitikas ana
līzes viedokļa izšķirami šādi pieci ģimenes atbalsta politikas attīstības posmi:
1) kopš neatkarības atgūšanas 1990. gadā līdz 1994. gadam, kad pakāpe
niski tika izveidota sociālās drošības un atbalsta sistēma, kā arī pieņem
ti normatīvie akti atbilstoši starptautiskajiem cilvēktiesību dokumen
tiem, kuriem Latvija pievienojās;
2) no 1995. gada līdz 2002. gadam, kad Latvijā bija spēkā likums “Par so
ciālo palīdzību”;
3) no 2003. gada līdz 2008. gadam, kad tika aktivizēta ģimenes atbalsta
politika, gan pieņemot jaunus progresīvus tiesību aktus un politikas plā
nošanas dokumentus, kas tieši vai netieši ietekmēja ģimeni, gan institu
cionalizējot ģimenes atbalsta politiku un ieviešot jaunus ģimenes atbal
sta instrumentus;
4) no 2009. gada līdz 2015. gadam, kad ekonomiskās krīzes ietekmē tika
īstenoti pasākumi, kas iespaido ģimenes atbalsta sistēmu, bet, situācijai
uzlabojoties, ierobežojumi tika atcelti un ģimenes atbalsta sistēma atkal
aktivizēta;
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5) no 2016. gada jeb ģimenes atbalsta politikas “pavasaris”, kad demogrā
fiskās situācijas uzlabošana un ģimenes atbalsta politikas pilnveide tika
atzīta par vienu no valdības prioritātēm un atsākts mērķtiecīgs darbs, lai
sistēmiski pilnveidotu ģimenes atbalstu, atvēlot ievērojamus valsts bu
džeta līdzekļus mazāk aizsargātām mērķgrupām – aizbildnībā esošiem
bērniem, bērniem, kuri zaudējuši vienu vai abus apgādniekus, adoptētā
jiem, daudzbērnu ģimenēm (sākot ar ceturto bērnu, būtiski pieaudzis ģi
menes valsts pabalsts) u. c.
2016. gada pavasarī Ministru prezidenta padotībā izveidota ekspertu sa
darbības platforma “Demogrāfisko lietu centrs”, kuras eksperti turpina intensī
vi strādāt, lai pilnveidotu ģimenes atbalsta politiku.
Tomēr jāuzsver, ka ģimenēm labvēlīga atbalsta politika ir viena no kompo
nentēm, kas pozitīvi iespaido dzimstības līmeni. Pētījumi citviet Eiropas Savie
nībā neliecina, ka, īstenojot ģimenes atbalsta politiku, speciāli pasākumi ģime
nes institūta stiprināšanai spēj ilgtermiņā būtiski ietekmēt dzimstības rādītājus.
Jāatzīst, ka veiksmīgai politikas ieviešanai būtiska ir sistēmas koordina
tora kapacitāte – cik lielā mērā pārējās sistēmas sastāvdaļas respektē un ie
klausās vadošās institūcijas priekšlikumos. Ģimenes valsts politika ir plaša pār
nozaru politika, līdz ar to tās koordinējošai iestādei būtu jābūt ar plašākām
pilnvarām un ietekmes svirām. Dzimstības veicināšana, nabadzības mazināša
na un ģimenes labklājības nodrošināšana kopumā ir viens no svarīgākajiem ilg
termiņa valsts attīstības plānošanas uzdevumiem. Lai ģimenes valsts politikas
īstenošana būtu sekmīgāka, jāpanāk, ka tās pārraudzība tiek uzticēta augstāka
līmeņa pārnozaru institūcijai, piemēram, kā tas ir šobrīd, – Ministru prezidenta
pakļautībā esošai iestādei.
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15. Dzimstības izmaiņas
Atis Bērziņš

Kopš 1990. gada sākuma dzimušo skaits ir ievērojami mazāks nekā mi
rušo skaits. Laika posmā no 1990. līdz 2016. gadam dzimušo skaits ir bijis par
268,5 tūkst. mazāks nekā mirušo skaits. Tādējādi nepietiekamas dzimstības re
zultātā valsts iedzīvotāju skaits šajā periodā ir samazinājies par 10,1% jeb vidēji
gadā par gandrīz 10 tūkst.
Vērtējot no paaudžu nomaiņas viedokļa, apmierinošā līmenī dzimstī
ba pēdējo reizi bija 1986.–1988. gadā, kad katru gadu dzimušo skaits bija 41–
42 tūkst. Pēc neatkarības atjaunošanas dzimušo skaits krasi samazinājās un
1998. gadā sasniedza minimumu – 18,4 tūkst. Uzlabojoties ekonomiskajai situ
ācijai, neliels dzimstības kāpuma periods ar ikgadēju dzimušo skaita palielinā
jumu par aptuveni vienu tūkstoti bija 2005.–2008. gadā, kura beigās dzimušo
skaits sasniedza 24,4 tūkst. Ekonomiskās krīze ļoti negatīvi ietekmēja dzimušo
skaitu, un 2011. gadā tas nokritās līdz 18,8 tūkst. Neraugoties uz sekojošo čet
rus gadus ilgo dzimstības pieauguma periodu 2012.–2015. gadā, dzimušo skaits
2015. un 2016. gadā (nepilni 22 tūkst. katru gadu) joprojām bija mazāks nekā
pirms krīzes.
Kopš 90. gadu otrās puses nepārtraukti un visai strauji palielinās mātes
vidējais vecums bērna piedzimšanas laikā (15.1. tabula). Līdzīga aina ir vēroja
ma, pētot vidējo mātes vecumu, kad piedzimst pirmais, otrais un tālākie bērni
(Eglīte et al., 2013, 44). Mātes vecums pirmā bērna piedzimšanas laikā visma
zākais bija 1990.–1993. gadā (23,0–23,2 gadi) (Bērziņš, Zvidriņš, 2014). Turp
māk tas pieauga par četriem gadiem un 2015. gadā sasniedza 27 gadus (Demo
grāfija, 2016, 74). CSP publikācijās pa gadiem līdz 2015. gadam mātes vidējais
vecums uzrādīts par vidēji 0,5 gadiem mazāks, jo tika rēķināts pēc mātes dzim
šanas gadskaitļa, nevis pēc pilna vecuma.
Arī Eiropā kopumā pastāv tendence palielināties mātes vidējam vecumam
bērna piedzimšanas laikā. Latvija atrodas to valstu vidū, kurās šis vecums ir
zems. Vidēji ES 28 valstīs jaundzimušā mātes vidējais vecums ir par vienu gadu
lielāks nekā Latvijā, bet Itālijā un Spānijā 2015. gadā par 2,3–2,5 gadiem lie
lāks nekā Latvijā.
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15.1. tabula. Dzimušo skaits un mātes vidējais vecums Latvijā 1990.–2015. gadā
Gads

Mātes vidējais vecums, piedzimstot

Dzimušo skaits

Mātes vidējais vecums,
gadi

pirmajam bērnam, gadi

otrajam bērnam, gadi

37 918

25,9

23,2

27,0

1990
1995

21 595

26,0

23,5

27,4

2000

20 302

27,3

24,4

28,7

2005

21 879

28,0

25,2

29,7

2010

19 781

29,0

26,4

30,3

2015

21 979

29,8

27,0

30,7

Avots: CSP datubāze un autora aprēķinātais vidējais vecums līdz 2010. gadam pēc faktiskā vecuma, kas vidēji ir
par 0,5 gadiem lielāks nekā pēdējās dzimšanas dienas skaitlis.

15.2. tabula. Dzimušo skaita izmaiņas un to sadalījums pa faktoriem Latvijā 1990.–2015. gadā

Laika posms

Dzimušo
ikgadējā skaita
izmaiņas

1990–1995

–16 323

1995–2000
2000–2005

Tajā skaitā:
dzimstības
intensitātes izmaiņu
ietekmē

sieviešu 15–49 g. v. skaita
un vecumsastāva izmaiņu
ietekmē

faktoru
mijiedarbības
ietekmē

–13 705

–3924

–1293

–379

–1099

185

1577

2692

–804

–311

1306

2518

3237

–513

–206

2008–2011

–5572

–3861

–2121

410

2011–2015

3154

5169

–1695

–320

2005–2008

Gada laikā dzimušo skaita straujo izmaiņu padziļinātai izpētei tika lie
tota indeksu metode izmaiņu sadalīšanai pa faktoriem (15.2. tabula). Dzimu
šo skaits katrā periodā ir atkarīgs no fertilā vecuma sieviešu skaita un viņu
sadalījuma pa vecumgrupām, kā arī no dzimstības intensitātes katrā vecum
grupā fertilajā intervālā. Analīzes rezultātā noskaidrotas trīs sastāvdaļas, kas
veido bilanci un izskaidro dzimušo skaita izmaiņas katrā laika posmā, – in
tensitātes izmaiņu faktors, struktūras faktors un abu faktoru mijiedarbības
rezultāts.
Dzimstības intensitātes faktora ietekme rāda, kā būtu izmainījies dzimu
šo skaits tikai vecumkoeficientu izmaiņu rezultātā pie nemainīga sieviešu skai
ta un vecumsastāva. Savukārt struktūras faktora ietekme parāda, kā mainītos
dzimušo skaits, ja to ietekmētu tikai sieviešu skaita un vecumsastāva izmaiņas
pie nemainīgas dzimstības intensitātes. Piemēram, 1995. gadā dzimušo skaits
bija par 16 323 mazāks nekā 1990. gadā. Ja būtu izmainījusies tikai dzimstības
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intensitāte, dzimušo skaita samazinājums būtu 13 705. Ja būtu izmainījies tikai
struktūras faktors, dzimušo skaita samazinājums būtu tikai 3924.
Visā laika posmā (1990–2015) fertilā vecuma sieviešu skaita un sadalī
juma pa vecumgrupām izmaiņas ir nelabvēlīgi ietekmējušas dzimušo skaitu.
Visnozīmīgākā šī struktūras faktora pasliktināšanās bijusi 1990.–1995. gadā,
kad tā ietekmē dzimušo skaits samazinājās par gandrīz 4 tūkst., kā arī 2008.–
2011. gadā, kad ietekme izraisīja samazinājumu par 2,1 tūkst. Pēdējos gados
sāk izpausties potenciālo māšu skaita samazināšanās atbilstoši tam, ka 90. ga
dos strauji samazinājās piedzimušo meiteņu skaits, kuras tagad sasniedz fertilā
vecuma aktīvāko periodu.
Dzimstības intensitātes izmaiņas cieši korelē ar politiskās un ekonomiskās
situācijas izmaiņām valstī. Par to liecina būtisks samazinājums 90. gados, īpaši
to pirmajā pusē, un mazākā mērā ekonomiskās krīzes periodā 2008.–2011. ga
dā. Tieši dzimstības intensitātes kāpinājums nodrošinājis dzimušo skaita palie
lināšanos pēc 2011. gada, neskatoties uz nelabvēlīgām sieviešu skaita un ve
cumsastāva izmaiņām.
Dzimstības intensitātes izmaiņu analīzē lietderīgi izmantot dzimstības
vecumkoeficientus un speciālo dzimstības koeficientu, kas raksturo dzimstī
bu fertilā vecuma (15–49 gadi) sievietēm (15.1. attēls). Īpaši strauji samazi
nās dzimstība jaunākajās sieviešu fertilā vecuma grupās. Samazinājuma galve
nie cēloņi ir jauniešu centieni pirms ģimenes nodibināšanas iegūt izglītību un
ekonomisko patstāvību, daļēji arī ģimenisko attiecību prestiža samazināšanās
(Eglīte, 2011). Vecumā līdz 25 gadiem dzimstība salīdzinājumā ar 90. gadu ir
2,5–3,0 reizes zemāka. Sievietēm vecumā virs 30 gadiem dzimstība ir nedaudz
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15.1. attēls. D
 zimstības vecumkoeficienti Latvijā 1990.–2015. gadā
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pieaugusi, taču šis pieaugums nekompensē samazinājumu jaunajām sievietēm
līdz 25 gadu vecumam.
Eiropā un tātad arī Latvijā krities laulības prestižs un arvien ierastā
ka kļūst partneru kopdzīve, oficiāli nereģistrējot laulību (Āboliņa, 2016, 24;
SKDS, 2008, 28). Aizvien vairāk bērnu piedzimst nereģistrētā laulībā. Latvijā
1990. gadā 83% bērnu piedzima reģistrētā laulībā sastāvošām sievietēm, bet
2015. gadā šis īpatsvars bija nokrities līdz 58,5%.
90. gados būtisks dzimstības samazinājums noticis visās vecumgrupās.
Pēc 2000. gada notikusi dzimstības maksimumam atbilstošā vecuma pārbīde:
20–24 gadu vecumgrupu ir nomainījusi 25–29 gadu vecumgrupa. Vienlaicīgi ar
maksimuma pārbīdi dzimstības līmenis maksimālās intensitātes vecumā nosta
bilizējies ievērojami zemākā līmenī salīdzinājumā ar 1990. gadu.

15.3. tabula. Iedzīvotāju atražošanās koeficienti 1990.–2015. gadā (uz 1 sievieti)
Gads

Summārais dzimstības
koeficients

Atražošanās bruto koeficients

Atražošanās neto koeficients

1990

2,04

0,98

0,96

1995

1,27

0,61

0,59

2000

1,24

0,61

0,59

2005

1,38

0,68

0,66

2010

1,36

0,66

0,65

2015

1,71

0,82

0,81

Avots: CSP datubāze. Tabula “Dzimstības vecumkoeficienti” (IDG04).

2,5
Vienkāršas atražošanās līmenis; F = 2,1
2,0
1,5
1,0

15.2. attēls. S
 ummārais dzimstības koeficients Latvijā 1990.–2015. gadā
Avots: CSP datubāze. Tabula “Dzimstības vecumkoeficienti” (IDG04); Demogrāfija, 2016, 76. lpp.
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Dzimstības līkņu konfigurācija, īpaši 1990. un 2015. gada salīdzinājums,
liecina, ka izmaiņas Latvijā kopš neatkarības atgūšanas lielā mērā atbilst pazī
mēm, kādas ir raksturīgas visā Eiropā notiekošajai otrajai demogrāfiskajai pār
ejai uz ļoti zemu dzimstības līmeni. Ģimenes veidošana un bērnu dzimšana tiek
atlikta uz vēlāku laiku, par ko liecina jaundzimušo mātes vidējā vecuma palie
lināšanās un dzimstības intensitātes mazināšanās dzimstībai labvēlīgākajos fer
tilā vecuma periodos. Latvijā, atšķirībā no Rietumeiropas, pāreja uz ļoti zemu
dzimstības līmeni notikusi ļoti īsā periodā (galvenokārt 90. gados). Vairākās
Rietumeiropas valstīs dzimstības pazemināšanās bija vērojama jau 60. gadu ot
rajā pusē (Frejka and Sobotka, 2008).
Iedzīvotāju atražošanās rādītāji 90. gados katru gadu sistemātiski samazi
nājās (15.3. tabula un 15.2. attēls) līdz 1998. gadam ieskaitot, kad summārais
koeficients bija 1,11 jeb tikai puse no 1986.–1988. gada līmeņa. 1998. gadā tas
bija zemākais lielums kādā no pasaules valstīm.
Tikai kopš 1999. gada vērojams neliels dzimstības pieaugums, tas gan nav
pietiekams depopulācijas pārvarēšanai (Eglīte, 2011, 27; Zvidriņš, 2010). 2015.
un arī 2016. gadā dzimstības līmenis Latvijā ir tikai aptuveni 80% no vienkār
šai paaudžu nomaiņai nepieciešamā līmeņa.
Neraugoties uz pēdējos gados vērojamo situācijas uzlabošanos Latvijā ko
pumā un administratīvi teritoriālajās vienībās, pēdējām desmitgadēm ir rakstu
rīga sašaurināta paaudžu nomaiņa, kuras iemesls ir zema, paaudžu vienkāršai
nomaiņai nepietiekama dzimstība. Summārais dzimstības koeficients liecina
par vienkāršai paaudžu nomaiņai nepietiekamu dzimstības līmeni arī visos se
šos Latvijas statistiskajos reģionos (15.3. attēls) un visās deviņās republikas pil
sētās. Relatīvi labvēlīgāka situācija 2015. gadā ir Pierīgas reģionā (1,878), Jūr
malā (1,900) un Liepājā (1,887), bet viszemākais summārais koeficients ir Rīgā
(1,599) un Latgales reģionā (1,600).
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15.3. attēls. S
 ummārā dzimstības koeficienta izmaiņas reģionos 2000.–2015. gadā
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15.4. tabula. Latvijas novadi ar visaugstāko un viszemāko dzimstības līmeni 2015. gadā
(uz 1000 iedzīvotājiem)
Visaugstākā dzimstība
Novads

Mārupes

Viszemākā dzimstība

2000

2015

8,7

19,6

Novads

2000

2015

Aglonas

8,0

7,2

Ķekavas

8,3

17,1

Skrundas

11,8

7,0

Jaunpils

11,5

14,8

Krāslavas

8,5

6,8

9,2

14,5

Salacgrīvas

7,9

6,8

Ozolnieku

Ādažu

10,9

14,4

Vecpiebalgas

11,4

6,4

Ventspils

9,6

14,3

Nīcas

8,7

6,2

Babītes

8,9

14,2

Kārsavas

10,1

5,9

Garkalnes

8,1

13,9

Aknīstes

8,5

5,3

Siguldas

9,8

13,6

Strenču

8,5

4,3

Statistiskie dati par dzimstības līmeni uz 1000 iedzīvotājiem novados uz
rāda izteiktu variāciju (15.4. tabula). Atšķirība starp augstāko līmeni (19,6 Mār
upes novadā) un zemāko līmeni (4,3 Strenču novadā) ir 4,6 reizes. Novadu
uzskaitījums rāda, ka 2015. gadā izteikti augstākā dzimstība uz 1000 iedzīvo
tājiem ir novados, kuru attīstību labvēlīgi ietekmē Rīgas vai citas lielas pilsētas
tuvums (piemēram, Ventspils un Ozolnieku novads). Savukārt zemākā dzim
stība raksturīga nelieliem novadiem, kuri atrodas tālu no galvaspilsētas. Rak
sturīgi, ka novadiem ar augstāko dzimstības līmeni dzimstība kopš 2000. ga
da ir ievērojami paaugstinājusies (Mārupes un Ķekavas novadā pat vairāk nekā
2 reizes), bet novadiem ar zemāko dzimstību notikusi samazināšanās un līme
nis ir ievērojami zemāks salīdzinājumā ar 2000. gadu.
Dzimstības situāciju novados lielā mērā ir ietekmējusi iedzīvotāju dzi
mumvecuma struktūra, īpaši aktīvākā fertilā vecuma sieviešu īpatsvars. Papil
dus novadu ekonomiskās attīstības līmenim zināmā mērā dzimstības līmeni no
vados ietekmē arī pašvaldību sniegtais atbalsts ģimenēm ar bērniem, skolu un
bērnudārzu pieejamība.
Latvijas Republikas apstākļos joprojām latviešiem bērnu ir vairāk nekā
krieviem. Saskaņā ar 1995. gada ģimenes un dzimstības apsekojuma datiem
latvietēm 40–49 gadu vecumā vidēji bija 1,91 bērns, krievietēm – 1,61. Šo saka
rību apstiprina arī ikgadējie dzimstības dati etniskajā skatījumā.
Dzimstības līmenis ir atšķirīgs skaitliski lielākajām Latvijā dzīvojošām
tautībām – latviešiem un krieviem. Pēc bērna mātes tautības 2015. gadā dzim
stības līmenis latviešiem (13,0 uz 1000 attiecīgās tautības iedzīvotājiem) bija
jūtami augstāks nekā krieviem (7,1).
Latviešiem 2014.–2015. gadā dzimstības paaugstināšanās rezultātā pir
mo reizi pēc 23 gadu pārtraukuma dabiskais pieaugums ir kļuvis pozitīvs
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15.4. attēls. D
 abiskais pieaugums (samazinājums) lielākajiem etnosiem Latvijā 1990.–2015. gadā

(15.4. attēls). Krieviem raksturīga gan zemāka dzimstības intensitāte, gan ve
cāks iedzīvotāju sastāvs, tāpēc arī pēdējos gados negatīvais dabiskais pieau
gums sasniedz 4 tūkst.
Kalendārajos gados aprēķinātie atražošanās koeficienti var būt pakļauti
strukturālām ietekmēm, ja vienlaikus dažādās paaudzēs norisinās agrāk atlik
to dzimstību palielināšanās vai samazināšanās apstākļu ietekmē. To apstiprina
Latvijas situācija 90. gados un 2008.–2010. gada ekonomiskās krīzes periodā,
kad dzimstības un atražošanās rādītāji strauji pazeminājās līdz ar ekonomiskās
situācijas pasliktināšanos. Vēlāk, uzlabojoties ekonomiskajai situācijai, paaug
stinājās arī iedzīvotāju atražošanās rādītāji.
Atražošanās raksturlielumus iespējams iegūt arī par reālām paaudzēm
(kohortām pēc dzimšanas gada). Tas ļauj precīzāk novērtēt dzimstību sievietēm
auglīgā perioda beigās neatkarīgi no konkrētās paaudzes piedzīvotajām problē
mām un dzimstības sadalījuma pa vecumgrupām.
Izplatīts veids, kā uzzināt atražošanās līmeni reālajām paaudzēm, ir tau
tas skaitīšanās vai speciālos apsekojumos iekļautie jautājumi sievietēm par
dzimušo bērnu skaitu. Latvijā šādi jautājumi bija 1989. un 2000. gada tautas
skaitīšanā, kā arī 1995. gadā veiktajā ģimenes un dzimstības apsekojumā. Pēc
2000. gada tautas skaitīšanas rezultātiem redzams, ka neviena sieviešu reālā
paaudze nebija sasniegusi vienkāršai atražošanai nepieciešamo dzimušo skai
tu. 30. gados dzimušajām vidējais bērnu skaits bija 1,5–1,6; 40. gados dzimuša
jām 1,6 bērni un 50. gados dzimušajām 1,6–1,7 bērni.
Reālo paaudžu skatījumā var apkopot arī kalendārajiem gadiem (nosacī
tajām paaudzēm) rēķinātos dzimstības koeficientus. 15.5. tabulā attēloti dzim
stības vecumkoeficienti laika posmam kopš 1971. gada līdz 2015. gadam apko
pojumā pa 5 gadiem un 5-gadīgiem vecuma intervāliem. Horizontālā skatījumā
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15.5. tabula. Dzimstības vecumkoeficienti (vidēji gadā uz 1000 sievietēm) un summārais
dzimstības koeficients
Gadi

Vecums, gadi
25–29

45–49

Summārais dzimstības
koeficients

7,1

0,4

2,00

5,9

0,3

1,89

5,3

0,3

2,05

5,7

0,3

2,13

17,4

4,1

0,2

1,56

15,9

3,9

0,2

1,17

51,6

21,6

4,6

0,2

1,29

67,8

31,7

6,8

0,3

1,48

41,4

9,1

0,4

1,54

15–19

20–24

30–34

35–39

1971–1975

27,9

149,4

115,8

67,7

31,1

1976–1980

34,4

150,2

105,8

56,2

24,9

1981–1985

40,7

165,2

114,4

59,3

24,5

1986–1990

45,0

172,2

115,2

61,8

26,0

1991–1995

41,5

125,5

82,4

40,8

1996–2000

21,9

83,1

71,1

37,5

2001–2005

21,8

76,5

82,0

2006–2010

22,9

71,3

95,8

2011–2015

19,6

60,5

96,1

80,2

40–44

Avots: CSP datubāze. Tabula “Dzimstības vecumkoeficienti” (IDG04).

pēdējā ailē redzams summārais dzimstības koeficients, kas rāda vislabvēlīgāko
situāciju 80. gados un viszemāko atražošanās līmeni 90. gadu otrajā pusē.
Šos pašus vecumkoeficientus iespējams apkopot arī reālo paaudžu (kohor
tu) skatījumā. Piemēram, sieviešu kohorta, kura 1971.–1975. gadā bija vecumā
15–19 gadi, nākamajā vecumgrupā 20–24 gadi bija 1976.–1980. gadā un ve
cumgrupā 25–29 gadi – 1981.–1985. gadā. Šādā diagonālā tabulas koeficien
tu apstrādē iegūstam kohortai summāro koeficientu 1,88. Aprēķini rāda, ka
arī nākamajām divām kohortām, kurām dzimstība raksturota, sākot ar 1976.–
1980. gadu un 1981.–1985. gadu, summārais koeficients (attiecīgi 1,88 un 1,81)
ir zemāks par atražošanai nepieciešamo minimālo līmeni. Reālo paaudžu ska
tījumā dzimstības līmeņa svārstības ir mazāk izteiktas nekā nosacīto paaudžu
(kalendāro gadu) skatījumā.

Secinājumi
Dzimstības izmaiņas Latvijā pēc 1990. gada novedušas pie ļoti zema dzim
stības līmeņa nostabilizēšanās ar nelielu pieaugumu pēdējos gados. Būtiski iz
mainījies intensitātes sadalījums pa vecumgrupām, pazeminoties dzimstībai
jaunākās vecumgrupās un nedaudz palielinoties vecumgrupās virs 30 gadiem.
Kopš valstiskās neatkarības atgūšanas Latvijā notikušās dzimstības izmai
ņas lielā mērā skaidrojamas ar visā Eiropā notiekošo otro demogrāfisko pāreju.
Latvijā, atšķirībā no Rietumeiropas, pāreja uz ļoti zemu dzimstības līmeni no
tikusi ļoti īsā periodā (galvenokārt 90. gados). Vairākās Rietumeiropas valstīs
dzimstības pazemināšanās sākās jau 60. gadu otrajā pusē.
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Aprēķini reālo paaudžu skatījumā rāda, ka notikusi summārās dzimstības
pazemināšanās no līmeņa 1,8–1,9 (1950.–1959. gadā dzimušajām sievietēm)
līdz līmenim 1,6–1,7 (1970.–1979. gadā dzimušajām).
Literatūra un avoti
Āboliņa, L. (2016) Ģimene un tās atbalsta politikas attīstība Latvijā (1990–2015). Promocijas
darba kopsavilkums. Rīga: Latvijas Universitāte, 92 lpp.
Bērziņš, A., Zvidriņš, P. (2014) Actualities in demographic situation of Latvia. Materials of
72nd Scientific Conference of University of Latvia [https://www.slideserve.com/kohana/
aktualit-tes-demogr-fiskaj-situ-cij-latvij-actualities-in-demographic-situation-of-latvia];
konferences video [https://www.youtube.com/watch?v=AzftzputBNM].
CSP datubāze “Iedzīvotāji” [https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/iedzivotaji].
Demogrāfija (2016) Rīga: CSP, 123 lpp. [https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-te
mas/iedzivotaji/iedzivotaju-skaits/meklet-tema/5-demografija-2016].
Eglīte, P. (2011) Dzimstība un ģimenes politika Latvijā 1990.–2009. gadā. LZA Vēstis, 65 (3/4):
17–33 [http://www.lza.lv/LZA_VestisA/65_3-4/2_Parsla%20Eglite_Dzimstiba.pdf].
Eglīte, P., Putniņa, A. u. c. (2013) Tautas ataudzi ietekmējošo faktoru izpēte [http://www.
lm.gov.lv/upload/berns_gimene/gala_zin13012014.pdf].
Frejka, T. and Sobotka, T. (2008) Fertility in Europe: Diverse, delayed and below replace
ment. Demographic Research, 19: 15–46 [http://www.demographic-research.org/Volu
mes/Vol19/3/19-3.pdf].
SKDS (2008) Latvijas iedzīvotāju aptauja “Demogrāfija un ģimenes stāvoklis Latvijā” [http://
www.lm.gov.lv/upload/berns_gimene/bernu_tiesibas/demogr_gim_lv.pdf].
Zvidriņš, P. (atb. red.) (2010) Depopulācija Latvijā. Rīga: Latvijas Universitāte, 60 lpp.

163

Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas izaicinājumi
http://doi.org/10.22364/talsai.17

16. Pirmsskolu un vispārizglītojošo izglītības
iestāžu audzēkņu mācību valodas izvēle
etniski jauktās ģimenēs
Kristīne Lece, Denīze Ponomarjova, Anna Kluša

Latvija ir viena no etniski un kultūras ziņā daudzveidīgākajām valstīm
Eiropā. Iedzīvotāju etniskā struktūra Latvijas Republikas teritorijā veidojusies
dažādu vēsturisku notikumu ietekmē. Šobrīd etnisko minoritāšu īpatsvars ir
38% (jeb 740,7 tūkst.) no visiem iedzīvotājiem. Statistiski lielākas etniskās gru
pas veido krievu, baltkrievu, ukraiņu, poļu u. c. tautību pārstāvji (CSP, 2017).
Mazākumtautības galvenokārt dzīvo lielākajās Latvijas pilsētās. Atšķirībā no
lielākās daļas Eiropas valstu, kur dati par etnisko piederību tiek iegūti tautas
skaitīšanu laikā, Latvijā šāda informācija tiek uzskaitīta arī Iedzīvotāju reģis
trā, kas rada iespēju analizēt dažādus Latvijas iedzīvotāju demogrāfiskos proce
sus saistībā ar tautību.
Ņemot vērā augsto etnisko minoritāšu īpatsvaru, mazākumtautību izglī
tība ir būtiska Latvijas izglītības sistēmas sastāvdaļa. Viens no rīcības uzdevu
miem Latvijas Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam (IZM,
2013) ir sekmēt daudzvalodīgas personības attīstību, gan apgūstot svešvalodas,
gan arī sekmējot dzimtās valodas un valsts valodas apguvi. Šobrīd valsts finan
sētu izglītību Latvijā īsteno septiņās mazākumtautību izglītības programmās –
krievu, poļu, ebreju, ukraiņu, igauņu, lietuviešu un baltkrievu (LR Ārlietu mi
nistrija, 2018). Tā, piemēram, Izglītības un kultūras ministrijas dati liecina, ka
2017./2018. mācību gadā 1.–12. klasē dienas un vakara skolās pavisam mācījās
215 053 skolēni, no kuriem 26,8% izglītojās krievu valodā, bet 1,1% – citās ma
zākumtautību valodās.
2018. gada aprīļa beigās Saeima pieņēma un Valsts prezidents izsludināja
Izglītības likuma un Vispārējās izglītības likuma grozījumus par mazākumtau
tību vispārējās izglītības iestāžu pakāpenisku pāreju uz mācībām tikai latvie
šu valodā (process noslēgsies 2021./2022. m. g.). Izglītības reforma paredz, ka
pirmsskolās mācības notiks bilingvāli. Skolās no 1. līdz 6. klasei būs nodrošinā
ti trīs bilingvālās izglītības modeļi. No 7. līdz 9. klasei 80% mācību procesa no
tiks latviešu valodā, savukārt vidusskolā skolēni mācīsies tikai valsts valodā.
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Mācību valodu, kādā izglītību apgūst izglītojamais (audzēknis), galveno
kārt nosaka viņa vecāku izvēle un mācību iestāžu pieejamība attiecīgajā teri
torijā. Pieņemot, ka etniski viendabīgās ģimenēs bērnu mācību valodu parasti
izvēlas atbilstoši ģimenē lietotajai valodai, šajā pētījumā uzmanība tiek pievēr
sta etniski jauktajām ģimenēm. Pētījuma mērķis ir analizēt audzēkņu mācību
valodas izvēli apstākļos, kad viņu dzīvesvietā ir pieejamas pirmsskolas izglītī
bas iestādes (PII) un vispārizglītojošās skolas gan ar latviešu, gan citu mācību
valodu.
Pētāmais objekts ir 2017./2018. mācību gadā reģistrētie audzēkņi, kuriem
viens no vecākiem ir latvietis, bet otrs – citas tautības pārstāvis (analīzē tiek
iekļauti tikai tie skolēni, kuriem ir zināma abu vecāku tautība). Pētījumā tiek
analizēti vairāki faktori (izglītojamo vecums, dzimums, dzīvesvieta, vecāku
tautība, ģimenes forma u. c.), kas ietekmē mācību valodas izvēli bērniem etnis
ki jauktās ģimenēs.

Mazākumtautību skolu pieejamība
Samazinoties iedzīvotāju skaitam Latvijas reģionos, mainoties tā etniska
jai struktūrai, kā arī skolu tīkla optimizācijas rezultātā ir izveidojusies situāci
ja, ka ne visos Latvijas reģionos var runāt par mācību valodas izvēli šī jēdziena
ierastajā nozīmē. Lai arī ģimenei teorētiski vienmēr pastāv iespēja mainīt dzī
vesvietu vai pieteikt bērnu PII vai skolā, kura atrodas ievērojamā attālumā no
mājām, tomēr realitātē vecāki parasti izvēlas skolu, kas pieejama savā vai ne
tālā novadā. Daļā ģimeņu skolas izvēli ietekmē arī lēmums mācīties kādā spe
cializētā – mūzikas, mākslas vai sporta – skolā, kā arī bērna veselības stāvoklis,
kura dēļ bērns nevar apmeklēt dzīvesvietai tuvāko skolu. Šādos gadījums jautā
jums par mācību valodu var kļūt sekundārs.
Saistībā ar apdzīvoto vietu etnisko struktūru mazākumtautību skolas un
PII pārsvarā darbojas Latvijas pilsētās, savukārt lauku reģionos tās pieejamas
retāk. Rīgā, kur etnisko minoritāšu īpatsvars ir 53% no iedzīvotājiem, darbo
jas skolas un PII ar dažādām mācību valodām – latviešu, krievu, poļu, ukrai
ņu, baltkrievu, angļu, franču, vācu. Latvijas pārējās astoņās republikas pilsē
tās var izvēlēties skolas gan ar latviešu, gan krievu, bet Jūrmalā – arī ar angļu
mācību valodu. Pierīgā un Latgalē apmēram pusē novadu pilsētu ir pieejamas
skolas, kur var mācīties gan latviešu, gan krievu valodā. Latgales mazpilsē
tā Krāslavā var izvēlēties arī skolu ar poļu mācību valodu. Savukārt Kurzemē,
Vidzemē un Zemgalē ārpus republikas pilsētām ir tikai atsevišķas skolas atse
višķās vecumgrupās, kurās mācības notiek krievu valodā (16.1. tabula).
Tādējādi par mācību valodas izvēli šī jēdziena ierastajā nozīmē varam ru
nāt vienīgi deviņās republikas pilsētās. Šī iemesla dēļ pētījumā netiek apskatīti
audzēkņi, kuru dzīvesvieta deklarēta novadu pilsētās vai lauku teritorijās.
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16.1. tabula. Latvijas vispārizglītojošo dienas skolu skaits pēc mācību valodas
2017./2018. mācību gadā

Valstī kopā:
Rīga

Kopā

Latviešu

Krievu

Latviešu/
krievu*

748

590

94

54

141

67

Poļu

4

6
ukraiņu, baltkrievu,
angļu, franču, vācu

53

15

1
1

Daugavpils

18

3

9

5

Jūrmala

16

10

4

1

Liepāja

16

11

4

1

Jelgava

12

8

3

1

Rēzekne

10

5

3

1

Ventspils

9

5

2

2

Jēkabpils

4

3

1

Valmiera

9

7

Latgales novadu
pilsētas un lauki

110

83

12

14

Pierīgas novadu
pilsētas un lauki

105

95

3

7

Zemgales novadu
pilsētas un lauki

88

85

3

Vidzemes novadu
pilsētas un lauki

117

115

2

Kurzemes novadu
pilsētas un lauki

93

93

Citas

angļu

1

2
1

* Divplūsmu skolas – latviešu/krievu mācību valoda.
Avots: informācija apkopota, balstoties uz IZM datiem.

Pētījumā izmantotie dati
Lai analizētu PII un skolas mācību valodas izvēli bērniem etniski jauktās
ģimenēs, kurās viens no vecākiem ir latvietis, pētījumā ir izmantoti Izglītības
un zinātnes ministrijas (IZM) dati par izglītojamiem 2017./2018. mācību gadā,
kā arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Iedzīvotāju reģistra dati
uz 2018. gada 1. janvāri.
IZM 2017./2018. mācību gada izglītojamo datubāzē ir pieejama informā
cija par 339 877 audzēkņiem, kuri 2017./2018. mācību gadā mācījās vispārē
jās izglītības iestādēs (ieskaitot PII), apgūstot vispārējās vai profesionālās, vai
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speciālās izglītības programmas. Datubāze satur arī informāciju par izglītības
programmu, kuru audzēknis apgūst.
Vispārējās izglītības programmas koda 7. cipars nosaka, kādā valodā tiek
apgūta mācību programma (1 – latviešu, 2 – mazākumtautību, 3 – cita). Tā
kā profesionālās izglītības un speciālās izglītības programmām šāda kodējuma
nav, šo mācību iestāžu audzēkņi pētījumā nav iekļauti.
Pētījums ietver audzēkņus, kuru apgūstamās programmas kods sākas ar
šādiem cipariem:
• 01 – pirmsskolas izglītības programmas;
• 11 – vispārējā izglītība, pamatizglītības pirmā posma (1.–6. klase) pro
grammas;
• 21 – vispārējā izglītība, pamatizglītības (1.–9. klase) programmas;
• 23 – vispārējā izglītība, pamatizglītības otrā posma (7.–9. klase) pro
grammas;
• 31 – vispārējā vidējā izglītība, īstenojama pēc pamatizglītības ieguves,
mācību ilgums trīs gadi.
Izņemot programmas, kuru koda piektais un sestais cipars ir
• 18 – pedagoģiskās korekcijas programmas;
• 19 – sociālās korekcijas programmas;
• no 51 līdz 59 – speciālās izglītības programmas.
Atbilstoši šim kodējumam vispārējās izglītības programmas apgūst
294 727 jeb 86,7% no visiem IZM datubāzē iekļautajiem audzēkņiem, savukārt
45 150 audzēkņu (13,3%), kuri apgūst speciālās programmas vai profesionālo
izglītību, pētījumā nav iekļauti. No pētījuma izslēgti arī 5155 audzēkņi (1,5%),
kuru apgūstamo programmu kodi atbilst apskatāmajai kopai, bet viņu vecums
pārsniedz 20 gadus, – ja mācības atsāktas pēc pārtraukuma pieaugušā vecumā,
tad vecāku tautībai vairs nav būtiskas nozīmes mācību valodas izvēlē. Nav ie
kļauti arī 58 audzēkņi, kuri mācās starptautiskajās skolās ar citu mācību pro
grammu kodējumu (koda 7. cipars ir 3).
No PMLP Iedzīvotāju reģistra datiem (uz 2018. gada 1. janvāri) izglītojamo
datubāzei pievienoti dati par audzēkņa vecumu, dzimumu, dzīvesvietu, kā arī par
skolēna vecāku tautību. Lai nesarežģītu pētījuma dizainu, paša skolēna reģistrētā
tautība nav apskatīta. Šā paša iemesla dēļ ir aplūkota tikai skolēna deklarētā dzī
vesvieta neatkarīgi no tā, vai viņa vecāki ir vai nav deklarēti tajā pašā mājoklī.
IZM un PMLP dati liecina, ka 289 572 audzēkņi 2017./2018. mācību gadā
apguva vispārējās izglītības programmu. Ziņas par viņu vecāku tautību:
• 54,5% abi vecāki ir latvieši;
• 21,5% abi vecāki ir citu tautību personas;
• 19,4% viens vecāks ir latvietis, bet otrs – cittautietis;
• 4,6% audzēkņu vienam vecākam vai abiem vecākiem PMLP datubāzē
nav norādīta tautība vai arī nav iespējams to noskaidrot (neizvēlēta tau
tība, ārzemnieks u. tml.).
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Audzēkņu dzīvesvieta ir deklarēta:
• 31,5% – Rīgā;
• 19,3% – kādā no pārējām Latvijas republikas pilsētām (Daugavpils, Jūr
mala, Liepāja, Jelgava, Rēzekne, Ventspils, Jēkabpils, Valmiera);
• 17,0% – kādā no Latvijas novadu pilsētām;
• 32,1% – lauku teritorijā;
• 0,2% – ārzemēs.
Tā kā par mācību valodas izvēli šī jēdziena ierastajā nozīmē varam runāt
vienīgi deviņās Latvijas republikas pilsētās, tad pētījumā nav iekļauti audzēkņi,
kuru dzīvesvieta deklarēta novadu pilsētās, lauku teritorijā vai ārzemēs. Nav
iekļauti arī tiek audzēkņi, kuri mācās divās mācību iestādēs dažādās valodās.
Līdz ar to pētījumā ir iekļauti 30 511 skolēni un PII audzēkņi.
• 2017./2018. mācību gadā viņi apmeklē skolu vai PII;
• viņi apgūst vispārējās izglītības programmu ar atbilstošu kodu;
• viņu dzīvesvieta deklarēta kādā no deviņām Latvijas republikas pilsētām;
• viens no viņu vecākiem ir latvietis, otrs – cittautietis;
• viņu vecums nepārsniedz 20 gadus.
Tautas skaitīšanās tiek konstatēts, ka ne vienmēr tautība, ar kuru persona
sevi identificē, sakrīt ar Iedzīvotāju reģistrā norādīto (2011. gada tautas skaitī
šanā tādu personu bija 3,1%) un ka daļa iedzīvotāju reģistrētās tautības valodu
nemaz nepārvalda (izmantoti 2000. gada tautas skaitīšanas dati, jo 2011. gada
tautas skaitīšanā šis jautājums nebija iekļauts). Tā kā šī iedzīvotāju daļa ir skait
liski neliela, tad šajā pētījumā bērna vecāku tautība ir apskatīta atbilstoši PMLP
reģistrā norādītajai.

Mācību valodas saistība ar dažādiem demogrāfiskiem faktoriem
Pētāmā grupa – etniski jaukto ģimeņu bērni – ir daudzveidīga, tāpēc anali
zēts, kā mācību valodas izvēli izglītības iestādē ir ietekmējuši tādi faktori kā bēr
na vecums, nelatviešu vecāka dzimums un tautība, bērna vecāku kopdzīve vai
atsevišķas ģimenes, kā arī latviešu īpatsvars audzēkņa deklarētajā dzīvesvietā.

Mācību valodas saistība ar audzēkņa vecumu
No visiem etniski jaukto ģimeņu bērniem 51,1% mācās PII vai skolā ar lat
viešu mācību valodu. Analizējot procentuālo audzēkņu sadalījumu latviešu un
mazākumtautību mācību programmās, parādās divas izteiktas vecuma robežas.
Pirmsskolas vecumā bērni 57,8–65,6% gadījumu mācās PII ar latviešu mā
cību valodu, savukārt, sasniedzot skolas vecumu, šis īpatsvars samazinās, un
vidējā vecumā (7–16 gadi) bērni biežāk mācās skolā, kurā mācības nenotiek lat
viski. Vecākajā grupā (sākot ar 17 gadu vecumu) atkal pieaug to skolēnu īpat
svars, kuri mācības apgūst latviešu valodā (16.1. attēls).
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16.1. attēls.Audzēkņu īpatsvars PII un vispārizglītojošās skolās pēc mācību valodas atkarībā no
skolēna vecuma (n = 30 511)
Avots: aprēķini veikti, balstoties uz IZM 2017./2018. m. g. un PMLP (01.01.2018.) datiem.

Mācību valodas saistība ar nelatviešu vecāka dzimumu un tautību
Aprēķinot etniski jaukto ģimeņu bērnu īpatsvaru, kuri apmeklē PII un vis
pārizglītojošo skolu ar latviešu mācību valodu atkarībā no nelatviešu vecāka
dzimuma un tautības, ir apskatītas piecas lielākās Latvijas mazākumtautības,
pārējās tautības apvienotas grupā “citas”.
Pieņemot, ka katrs no vecākiem vairāk vēlas, lai bērns mācītos viņa dzim
tajā valodā, var secināt, ka mātes tautībai ir lielāka ietekme uz šī lēmuma pie
ņemšanu nekā tēva tautībai (16.2. attēls).
Dati rāda, ka vidēji ģimenēs, kurās māte ir latviete, bet tēvs citas tautības,
bērns 55,7% gadījumu mācās PII vai skolā ar latviešu mācību valodu. Savukārt
ģimenēs, kurās tēvs ir latvietis, bet māte citas tautības, bērns 46,3% gadījumu
mācās PII vai skolā ar latviešu mācību valodu. Visām lielākajām tautībām, iz
ņemot baltkrievu un lietuviešu tautību, šī atšķirība ir ap 10 procentpunktiem.
Bērniem, kuriem viens no vecākiem ir krievs, ir pieejamas skolas, kur mā
cības notiek šī vecāka dzimtajā valodā, līdz ar to šādi bērni visretāk mācās
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16.2. attēls. A
 udzēkņu īpatsvars PII un vispārizglītojošās skolās pēc mācību valodas atkarībā no
nelatviešu vecāka dzimuma un tautības (%, n = 30 511)
Avots: aprēķini veikti, balstoties uz IZM 2017./2018. m. g. un PMPL (01.01.2018.) datiem.

PII un skolās ar latviešu mācību valodu (45,9%). Visbiežāk latviešu skolas ap
meklē bērni, kuriem viens no vecākiem ir lietuvietis (87,4%) vai citas tautības
(72,1%), kas Latvijā ir maz pārstāvētas.

Mācību valodas saistība ar nelatviešu vecāka dzimumu un
ģimenes tipu
Ģimenēs, kurās vecāki dzīvo reģistrētā vai nereģistrētā kopdzīvē, lēmumu
par skolēna mācību valodu biežāk pieņem kopīgi, ņemot vērā gan abu vecāku,
gan lielākā vecumā – arī bērna viedokli. Savukārt, ja ikdienā bērnu audzina ti
kai viens no vecākiem, lēmumu par bērna mācību valodu viņš biežāk pieņem
vienatnē. Avotu dati liecina, ka
• 56,5% pētījumā iekļauto audzēkņu vecāku uz 2018. gada 1. janvāri atro
das savstarpējā laulībā;
• 6,9% audzēkņu vecāku nav laulāti, taču, tā kā abu vecāku dzīvesvieta
ir deklarēta vienā adresē, tiek pieņemts, ka viņi dzīvo nereģistrētā kop
dzīvē;
• 36,6% audzēkņu vecāku nav laulāti, un abu vecāku dzīvesvieta ir deklarē
ta dažādās adresēs (vai arī vienam no vecākiem dzīvesvieta nav zināma);
šajā gadījumā tiek pieņemts, ka bērna vecākiem nav reģistrētas vai nere
ģistrētas kopdzīves un ikdienā bērnu audzina tikai viens no vecākiem.
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16.3. attēls. A
 udzēkņu īpatsvars pēc mācību valodas atkarībā no nelatviešu vecāka dzimuma un
ģimenes tipa (%, n = 30 511)
Avots: aprēķini veikti, balstoties uz IZM 2017./2018. m. g. un PMLP (01.01.2018.) datiem.

Apvienojot ģimenes, kurās vecāki dzīvo reģistrētā vai nereģistrētā kopdzī
vē, vienā grupā, redzams, ka 19 340 jeb 63,4% audzēkņu ikdienā audzina abi
vecāki, savukārt 11 171 jeb 36,6% – tikai viens no vecākiem.
Tā kā bērns ne vienmēr dzīvo deklarētajā dzīvesvietā, ir grūti noteikt, pie
kura no vecākiem viņš dzīvo, ja viņa vecākiem nav reģistrētas vai nereģistrētas
kopdzīves. Tomēr dati rāda, ka šādās ģimenēs palielinās mātes tautības ietek
me – ja māte ir latviete, bērns biežāk nekā pilnajās ģimenēs mācās latviešu va
lodā, savukārt, ja tēvs ir latvietis, bērns biežāk nekā pilnajās ģimenēs mācās et
nisko minoritāšu valodā (16.3. attēls).
Pilnajās ģimenēs latviešu vai citu mācību valodas izvēli ietekmē mātes vai
tēva tautība (atšķirība ir 4,6 procentpunkti). Savukārt, ja bērnu ikdienā audzi
na tikai viens no vecākiem, šī atšķirība ir 17,9 procentpunkti. Acīmredzot gadī
jumos, kad vecākiem nav reģistrētas vai nereģistrētas kopdzīves, bērns biežāk
dzīvo kopā ar māti nekā tēvu.

Mācību valodas saistība ar latviešu īpatsvaru audzēkņa
deklarētajā dzīvesvietā
Salīdzinot Latvijas deviņas republikas pilsētas, novērojama saistība – jo lie
lāks latviešu īpatsvars ir kādā pilsētā, jo lielāka daļa etniski jaukto ģimeņu bēr
nu mācās skolā vai PII ar latviešu mācību valodu (15.4. attēls un 15.2. tabula).
Valmierā, kur latviešu īpatsvars ir 84,3%, skolās ar latviešu mācību valo
du mācās 87,3% jaukto ģimeņu bērnu. Savukārt Daugavpilī, kur latviešu īpat
svars ir 19,9%, skolās ar latviešu mācību valodu mācās tikai 36,8% jaukto ģi
meņu bērnu.
Lai arī jebkurā no šīm pilsētām ģimenei pastāv reāla izvēle starp mācībām
latviešu un krievu valodā, acīmredzot pilsētas etniskā vide rosina izvēlēties
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Jaukto ģimeņu bērnu īpatsvars, kuri mācās latviski, %

plašāk pārstāvēto valodu. Iespējams, ka zināma loma ir mācību kvalitātei, inte
rešu izglītībai utt., kuras plašāk pārstāvētajā valodā ir atšķirīgākas.
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16.4. attēls. J aukto ģimeņu tādu bērnu īpatsvars, kuri mācās latviešu valodā, atkarībā no latviešu
īpatsvara audzēkņa dzīvesvietā (%, n = 30 511)
Avots: aprēķini veikti, balstoties uz IZM 2017./2018. m. g. un PMLP (01.01.2018.) datiem.

16.2. tabula. Audzēkņu īpatsvars pēc mācību valodas atkarībā no latviešu īpatsvara
audzēkņa dzīvesvietā (%, n = 30 511)
Pilsēta

Latviešu īpatsvars pilsētā, %

Mācās latviski, %

Mācās citā valodā, %

Valmiera

84,3

87,3

12,7

Jēkabpils

62,4

80,5

19,5

Jelgava

60,7

72,9

27,1

Liepāja

58,1

69,0

31,0

Ventspils

58,7

63,0

37,0

Jūrmala

52,6

58,7

41,3

Rīga

47,0

46,8

53,2

Rēzekne

46,7

42,8

57,2

Daugavpils

19,9

36,8

63,2

Avots: aprēķini veikti, balstoties uz IZM 2017./2018. m. g. un PMLP (01.01.2018.) datiem.
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Secinājumi
Analizējot IZM apkopotos datus par izglītojamajiem, kuri 2017./2018. ga
dā Latvijas mācību iestādē (tajā skaitā pirmsskolas izglītības iestādē) apguva
kādu izglītības programmu, un PMLP iedzīvotāju reģistra rādītājus par skolēna
dzimumu, vecumu, vecāku tautību un deklarētās dzīvesvietas lielumu, var seci
nāt, ka lielajās republikas pilsētās pastāv izvēle mācīties latviešu vai krievu va
lodā, Rīgā – arī citās valodās, savukārt novadu pilsētās un laukos, izņemot daļu
Pierīgas un Latgales pagastu, gandrīz visi audzēkņi mācās latviešu valodā.
Tā kā mērķis bija pētīt iedzīvotāju lēmumus reālas izvēles apstākļos, tad
apskatīti audzēkņi, kuru dzīvesvietā ir pieejamas PII un vispārizglītojošās sko
las gan ar latviešu, gan krievu mācību valodu.
No 30 511 pētījumā iekļautajiem skolēniem 51,1% (15 578) apmeklē mā
cību iestādes, kurā pamata valoda ir latviešu valoda. Skolas ar latviešu mācību
valodu bērni biežāk apmeklē šādos gadījumos – pirmsskolas vecumā; ja māte ir
latviete; ja otrs vecāks ir lietuvietis vai kādas Latvijā reti sastopamas tautības
pārstāvis. Ja bērna vecākiem nav reģistrētas vai nereģistrētas kopdzīves, palie
linās mātes tautības ietekme uz mācību valodas izvēli bērnam.
Kā vienu no negaidītākajiem secinājumiem var atzīmēt pilsētu iedzīvotāju
etniskā sastāva lielo ietekmi uz mācību valodas izvēli audzēknim.
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17. Veselīgā mūža ilguma izmaiņas
Juris Krūmiņš

Veselības rādītāju loma sociāli demogrāfiskajā attīstībā
Veselības stāvokli raksturo vairāku rādītāju kopums – fiziskās un garīgās
attīstības, saslimstības, mirstības un mūža ilguma rādītāji. Tos papildina ve
selības stāvokļa pašnovērtējumi, kurus iegūst no iedzīvotāju veselības un dzī
ves līmeņa apsekojumiem. Otrās demogrāfiskās pārejas noslēguma fāzē virknē
valstu ir sasniegts augsts iedzīvotāju paredzamais mūža ilgums, kas pārsniedz
80 gadu robežu un ir aptuveni divas reizes augstāks nekā 20. gs. sākumā. Šādu
palielinājumu pavada veco ļaužu skaita un īpatsvara pieaugums, kas noved pie
lielākas hronisko slimību izplatības un veselības aprūpes izdevumu palielinā
šanās, tādējādi pastiprinot veselības rādītāju sociālekonomisko nozīmību. ANO
Attīstības programma kopš 90. gadu sākuma paredzamo mūža ilgumu kā līdz
vērtīgu izglītības un labklājības rādītājiem iekļauj tautas attīstības indeksa ap
rēķinos.
Veselības stāvokļa rādītājiem ir svarīga nozīme sabiedrības atjaunotnē un
tautas ataudzē. Demogrāfiskās pārejas perioda norisēs mirstības un mūža ilgu
ma izmaiņu faktoram ir būtiska loma demogrāfiskajā un sociālekonomiskajā
attīstībā. Mūža ilguma palielināšanā un iedzīvotāju sastāva novecošanā blakus
kvantitatīviem rādītājiem arvien būtiskāki kļūst kvalitatīvie rādītāji – ekono
miski aktīvais, veselīgais un laimīgais dzīves ilgums. Vīriešu un sieviešu mūža
ilgums bez ilgtermiņa aktivitātes ierobežojuma jeb paredzamie veselīga mūža
gadi kopš 2005. gada ir viens no ES strukturālajiem indikatoriem stratēģisko
mērķu (Lisabonas stratēģijas) sasniegšanas izvērtējumam. Veselīga mūža gadu
pieaugums ne tikai uzlabo indivīdu dzīves kvalitāti, bet arī samazina sabiedrī
bas veselības aprūpes izdevumus, paildzina vienlaikus dzīvojošu paaudžu dzī
ves laiku un paaugstina sadarbības devumu tautas ataudzē.

Paātrinājuma un stagnācijas periodi mūža ilguma dinamikā
Medicīnas sasniegumi, vispārējā sanitārā stāvokļa uzlabošanās un vese
līga dzīvesveida izplatība, sākot ar 19. gs. otro pusi, noteica infekcijas un citu
ārēju faktoru izraisītas mirstības līmeņa pazemināšanās sākumu un turpmāku
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paredzamā mūža ilguma pieaugumu. Tā sākotnējais līmenis attīstītajās val
stīs bija 30–35 gadi. Jaundzimušo paredzamais mūža ilgums Latvijas teritorijā
1896.–1897. gadā vīriešiem bija 41,1 gads, bet sievietēm 43,6 gadi. Tas aptuve
ni līdzinājās Vācijas līmenim un par 3–6 gadiem atpalika no Anglijas, ASV un
Francijas rādītājiem. To der atcerēties, lai labāk izprastu turpmākās mūža il
guma izmaiņas 20. un 21. gadsimtā. Paredzamais mūža ilgums Latvijā 20. gs.
30. gadu vidū vīriešiem bija 55,4, bet sievietēm 60,9 gadi, un tas bija augstāks
nekā Igaunijā, Polijā, Somijā, Itālijā, Spānijā un Japānā. 1940. gadā, kad Pa
domju Savienība okupēja Latviju, paredzamais mūža ilgums Latvijā pārsniedza
PSRS līmeni par aptuveni 15 gadiem (Krūmiņš, 1993, 43–47).
Neskatoties uz ievērojamiem tiešiem un netiešiem demogrāfiskiem zaudē
jumiem Otrā pasaules kara laikā un okupācijas masveida represijās, mirstība
pēckara periodā turpināja samazināties līdz 60. gadu vidum, ko var uzskatīt
par lūzuma laiku iedzīvotāju veselības rādītājos. Mūža ilgums vīriešiem Latvi
jā 1963.–1964. gadā sasniedza 67,0, bet sievietēm 74,0 gadus (CSP, 2002, 120).
Turpmākajās desmitgadēs vīriešu mūža ilgums sistemātiski samazinājās, to
mēr M. Gorbačova laikā sāktā pretalkohola kampaņa 1986.–1987. gadā vīrie
šu mūža ilgumu īslaicīgi palielināja līdz 66,3 gadiem. Sievietēm turpretī šajās
desmitgadēs bija vērojama mūža ilguma stagnācija 74–75 gadu līmenī. Latvijas
neatkarības atjaunošanas 1990. gadā paredzamais mūža ilgums Latvijas vīrie
šiem bija 64,2 un sievietēm 74,6 gadi. Turpmākajos gados, kad notika pāreja uz
tirgus ekonomiku, straujo sociālekonomisko pārmaiņu (bezdarba pieaugums,
inflācija u. c.) izraisītais psihoemocionālais stress, kas skāra galvenokārt darb
spējīgā vecuma iedzīvotājus, ietekmēja mirstību – tā palielinājās ārēju cēlo
ņu dēļ (Krumins, Usackis, 2000). Mūža ilguma minimums Latvijā tika fiksēts
1994. gadā – vīriešiem 60,7, bet sievietēm 72,9 gadi (CSP, 2002, 120). Turpmāk
līdz ar tautsaimniecības izaugsmi sekoja sistemātiska mūža ilguma palielināša
nās, 2017. gadā vīriešiem sasniedzot 69,8 un sievietēm 79,6 gadus (CSP, 2018).
Lai gan abos gadījumos tas ir Latvijā vēsturiski visaugstākais fiksētais iedzīvo
tāju paredzamais mūža ilgums, tomēr par vairāk nekā 8 gadiem vīriešiem un
par 4 gadiem sievietēm atpaliek no ES valstu vidējā līmeņa. Latvija un Lietuva
bija vienīgās ES valstis, kurās vīriešu paredzamais mūža ilgums vēl nav sasnie
dzis 70 gadu robežu. Sievietēm Latvijā, kā arī Bulgārijā un Rumānijā paredza
mais mūža ilgums joprojām ir mazāks nekā 80 gadi.
ANO Attīstības programmā ik gadu, izmantojot paredzamā mūža ilguma
rādītājus, tiek aprēķināti veselības indeksi (17.1. tabula). Šie indeksi saistībā ar
izglītības un labklājības indeksiem veido tautas attīstības indeksu (TAI). Pēc in
deksu lieluma valstis tiek sarindotas attīstības līmeņa ziņā. Jo indeksa skaitlis
kā vērtība ir tuvāk vienam, jo labvēlīgāks ir indeksa starptautiskais salīdzino
šais vērtējums.
Salīdzinoši zemais veselības indeksa novērtējums, kas laika gaitā gan pa
lielinās, kavē Latvijai straujāk ieņemt augstāku vietu pasaules valstu sarakstā.
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17.1. tabula. ANO tautas attīstības veselības (paredzamā mūža ilguma) indeksi* Latvijā,
Igaunijā un Lietuvā salīdzinājumā ar Baltijas jūras reģiona valstīm 1990.–2017. gadā
Valsts

1990

2000

2010

2017

2017 TAI**
vieta

Indeksa izmaiņas
2017/1990 (%)

Latvija

0,755

0,765

0,812

0,842

41.

(2017–1990) × 1000

87

11,5

Igaunija

0,760

0,776

0,850

0,888

30.

128

16,8

Lietuva

0,780

0,785

0,802

0,843

35.

63

8,1

Baltkrievija

0,779

0,729

0,773

0,816

53.

37

4,7

Dānija

0,845

0,871

0,913

0,937

11.

92

10,9

Krievija

0,739

0,694

0,748

0,788

49.

49

6,6

Polija

0,784

0,826

0,866

0,889

33.

105

13,4

Somija

0,849

0,887

0,923

0,946

15

97

11,4

Vācija

0,853

0,891

0,927

0,941

5.

88

10,3

Zviedrija

0,885

0,918

0,946

0,963

7.

78

8,8

* Par veselības apkopojošu rādītāju izmanto jaundzimušo paredzamo mūža ilgumu (Eo). Veselības indeksu
aprēķina, dalot attiecīgās valsts dotā gada faktisko Eo ar maksimālo Eo = 85, no abiem minētiem lielumiem
iepriekš atņemot minimālo Eo = 20.
** Valsts vieta pēc tautas attīstības indeksa skaitliskās vērtības.
Aprēķināts no: United Nations Development Programme (UNDP). Human Development Reports. Human
Development Data. Life Expectancy Index [http://hdr.undp.org/en/data (15.09.2018.)].

Pēc tautas attīstības indeksa 2017. gadā Latvija ieņēma 41. vietu. Ekonomiski
attīstītās valstīs, t. sk. Baltijas jūras reģiona valstīs, kuras ietilpst valstu grupā
ar visai augstu tautas attīstības indeksa vērtību, veselības indeksi turpina palie
lināties. Visaugstākie to rādītāji (pārsniedzot 0,9) 2017. gadā bija sasniegti Dā
nijā, Somijā, Zviedrijā un Vācijā. Skatot izmaiņas dinamikā, veselības indeksa
vislielākais absolūtais pieaugums kopš 1990. gada ir sasniegts Igaunijā un Poli
jā. Arī relatīvo izmaiņu ziņā šīs abas valstis ir līderes. Tām seko Latvija, Somija
un Dānija.

Veselīgais mūžs un tā īpatsvars paredzamajā dzīves ilgumā
Mūža ilgums iedalās dzīves periodos ar atšķirīgu veselības stāvokli. Šie
periodi sniedz ieskatu iedzīvotāju dzīves kvalitātē. Pasaules Veselības organizā
cijas vispārējais veselības izmaiņu modelis (17.1. attēls) raksturo noteiktas pa
audzes dažādu vecumu sasniegušo īpatsvarus, kuri samazinās mirstības rezul
tātā un kurus veido dažādi dzīves kvalitātes statusi – no invaliditātes brīva un
no hroniskām slimībām brīva dzīve. Grafiski šos statusus raksturo paredzamais
mūža ilgums (laukums zem mirstības līknes), no nespējas brīvs mūža ilgums
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17.1. attēls. V
 eselības izmaiņu modelis: izdzīvošanas līknes (attiecīgo vecumu sasniegušie)
atbilstoši faktiskai mirstībai, hipotētiskai saslimstībai un invaliditātei (ASV sievietes, 1980).
Avots: WHO, 1984.

(laukums zem invaliditātes līknes) un no hroniskām slimībām brīvs mūža il
gums (laukums zem saslimstības līknes).
Veselīgā mūža ilgumu un struktūru ietekmē veselības jēdziena skaidro
jumi. Veselīgo mūža ilgumu parasti nosaka pēc Sulivana metodes (Sullivan,
1971), aprēķinos izmantojot iedzīvotāju mirstības un mūža ilguma tabulas, kā
arī iedzīvotāju veselības pašvērtējuma, ikdienas dzīves aktivitāšu un hroniskās
saslimstības datus. Aprēķinos lietotajiem veselības stāvokļa rādītājiem ir jābūt
starptautiski salīdzināmiem. Eiropas Savienībā paredzamā veselīgā mūža rādī
tāji ir iekļauti Eiropas Kopienas veselības indikatoru (ECHI) grupā, tos nosakot
pēc aktivitāšu ierobežojuma, hronisku saslimšanu un veselības pašnovērtēju
ma kritērijiem. Lai uzlabotu veselīgā mūža starptautisko salīdzināmību, minēto
kritēriju trīs jautājumi ir ietverti Eiropas veselības modulī (MEHM) un iekļauti
apsekojumā “Eiropas Savienības statistika par ienākumiem un dzīves apstāk
ļiem (EU-SILC)”.
Saistībā ar jaundzimušo mūža ilguma palielināšanos un iedzīvotāju sastā
va novecošanu īpašu nozīmi iegūst veselīgā paredzamā mūža rādītāji jaundzi
mušajiem un pensijas vecumu sasniegušajiem, kā arī šo rādītāju īpatsvari mūža
ilgumā. Ņemot vērā atšķirīgos pensionēšanās vecumus dažādās valstīs, salīdzi
nāmības nolūkā mūža ilgumu visbiežāk aprēķina un analizē 65 gadu vecumu
sasniegušajiem vīriešiem un sievietēm (17.2. tabula).
Jaundzimušo paredzamie veselīgas dzīves gadi Latvijā no 2005. līdz
2016. gadam ir palielinājušies vīriešiem par 1,5 gadiem jeb 4,7%, bet sievie
tēm par 1,7 gadiem jeb 4,9%. Tomēr tai pašā laikā vispārējais mūža ilgums ir
palielinājies vēl straujāk. Rezultātā paredzamo veselīgo dzīves gadu īpatsvars
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17.2. tabula. Jaundzimušo paredzamie veselīgās dzīves gadi un paredzamais veselīgā mūža
ilgums 65 gadu vecumu sasniegušiem Latvijā un Eiropas Savienībā 2005. un 2016. gadā
Latvija
Vīrieši

ES

Sievietes

Vīrieši

Sievietes

2005

2016

2005

2016

2016

2016

50,8

52,3

53,2

54,9

63,5

64,2

JPVDzG īpatsvars jaundzimušo
paredzamajā mūža ilgumā, procentos

78

75

70

69

81

77

Paredzamais veselīgā mūža ilgums
65 gadu vecumu sasniegušiem (PVMI 65)*, gadi

6,5

8,9

7,2

11,1

15,0

16,6

PVMI 65 īpatsvars paredzamajā
veselīgā mūža ilgumā 65 gadu vecumu
sasniegušiem, procentos

53

64

42

58

82

77

Jaundzimušo paredzamie veselīgās
dzīves gadi (JPVDzG)*

* Rādītāja aprēķini balstās uz veselības stāvokļa pašvērtējumu par ikdienas aktivitāšu ierobežojumu, kas
ietekmējis veselību sešus mēnešus pirms respondenta atbildēm SILC aptaujā. Veselības statusam atbilst
atbilde “nav ierobežojumu”. Šādam jautājumam aptaujās dots nosaukums “Globālais aktivitāšu ierobežojuma
instruments” (Global Activity Limitation Instrument, GALI), bet uz to balstīto aprēķināto rādītāju, kas raksturo
veselības stāvokli, sauc par nespējas neietekmēto mūža ilgumu (Disability-Free Life Expectancy, DFLE) jeb
veselīgo mūža ilgumu.
Autora aprēķini no: Eurostat tabulas [hlth_hlye], [hlth_silc_17], [demo_mlexpec] [https://ec.europa.eu/eurostat/
data/database (07.09.2018.)].

vīriešu mūža ilgumā ir samazinājies par trīs procentpunktiem, bet sieviešu
mūža ilgumā par vienu procentpunktu. Šāda tendence ir jāvērtē negatīvi, jo ve
selīga dzīvesveida un veselības aprūpes faktori nespēj nodrošināt veselīgās dzī
ves gadu pieaugumu, kas līdzvērtīgs mūža ilguma pagarinājumam. Par to, ka
tas ir iespējams, liecina visu ES valstu vidējie rādītāji. Vīriešiem jaundzimušo
paredzamie veselīgās dzīves gadi Latvijā par 11,2 gadiem atpaliek no ES vidējā
līmeņa, un viņu veselīgā mūža īpatsvars ir par 6 procentpunktiem mazāks nekā
ES. Sievietēm minētie rādītāji Latvijā ir attiecīgi par 9,3 gadiem un 8 procent
punktiem mazāki nekā vidēji ES.
Mirstība, invaliditāte un saslimstība ir atšķirīga darba dzīves laikā un ve
cumā. 17.2. tabulas dati liecina par labvēlīgām paredzamā veselīgā mūža ilgu
ma izmaiņām Latvijā 65 gadu vecumu sasniegušajiem vīriešiem un sievietēm.
Tas ir palielinājies attiecīgi par 2,4 un 3,9 gadiem jeb 37 un 54%. Rezultātā ir
palielinājies veselīgā mūža ilguma īpatsvars 65 gadu vecumu sasniegušo vīrie
šu un sieviešu paredzamajā mūža ilgumā (vīriešiem par 11, bet sievietēm par
16 procentpunktiem). Tādējādi veselības stāvokļa relatīva pasliktināšanās, salī
dzinot ar paredzamā mūža ilguma pieaugumu, apskatāmajā periodā ir galveno
kārt skārusi darbspējīgos un pirmspensijas vecuma iedzīvotājus, nevis pensijas
vecuma personas virs 65 gadu vecuma. Tomēr rezerves veselīgā mūža ilguma
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palielinājumam virs 65 gadu vecuma Latvijā ir ļoti lielas. ES veselīgo dzīves ga
du īpatsvars gan jaundzimušajiem, gan 65 gadu vecumu sasniegušajiem ir prak
tiski vienāds, bet Latvijā pensijas vecumā veselīgā dzīve veido mazāku īpat
svaru nekā jaundzimušajiem. Latvijā 65 gadu vecumu sasniegušo vīriešu un
sieviešu veselīgā mūža ilguma īpatsvars paredzamajā mūža ilgumā atpaliek no
ES vidējā līmeņa par gandrīz 1/5.

Veselības stāvokļa pašvērtējums
Zemāks veselīgās dzīves gadu īpatsvars kopējā mūža ilgumā sievietēm sa
līdzinājumā ar vīriešiem ir izplatīta parādība. Tā lielā mērā ir saistīta ar to, ka
sievietes, salīdzinot ar vīriešiem, kritiskāk vērtē savu veselības stāvokli. Izņē
mums nav arī Latvija (17.3. tabula).
Pamatojoties uz EU-SILC 2017 datiem, vīriešu un sieviešu veselības paš
vērtējums ievērojami atšķiras, it īpaši vērtējumā “Labs un ļoti labs” – 25 ga
du vecām un vecākām sievietēm tas ir zemāks nekā vīriešiem. Līdzīga situācija
ir arī hronisku slimību, kaišu un aktivitāšu ierobežojuma jomā. Vīriešu īpat
svars, kuri ir norādījuši uz hronisku slimību, kaišu esamību un dažādas pakā
pes aktivitātes ierobežojumiem, ir mazāks nekā sieviešu – attiecīgi par 10,5 un
9,4 procentpunktiem. Lielākas atšķirības abu dzimumu veselības vērtējumos ir
pēc 50 gadu vecuma sasniegšanas. Sievietes šajā vecumā savu veselības stāvok
li vērtē kritiskāk nekā vīrieši.
Informācija par iemesliem, kuri ir traucējuši pārbaudīt veselību vai ārstē
ties pie medicīnas speciālista, papildina iepriekš minēto. Dati liecina, ka vīrie
šiem vienlaikus ar optimistiskāku veselības pašvērtējumu tomēr kopējā attiek
sme pret savu veselību ir vieglprātīgāka nekā sievietēm, jo 30,4% vīriešu (par
13,3 procentpunktiem vairāk nekā sieviešu) izvēlas nogaidīt un paskatīties, vai
ar laiku nekļūs labāk. Visbūtiskākais iemesls, kas traucējis veselības pārbaudi
vai ārstēšanos pie medicīnas speciālista, gan vīriešiem, gan sievietēm bija ma
teriālās problēmas un nespēja to atļauties (attiecīgi 37,6% un 47,3%), turklāt šī
iemesla īpatsvars sievietēm visās vecumgrupās bija lielāks nekā vīriešiem. Šādu
situāciju ietekmē gan nepietiekamais publiskā sektora finansējums veselības
aprūpei, gan sabiedrības noslāņošanās (WHO, 2018). Nabadzīgo iedzīvotāju va
jadzības pēc veselības aprūpes un zobārstniecības pakalpojumiem kopš pēdējās
ekonomiskās krīzes vēl joprojām nav pilnībā apmierinātas. Tikai konsekventas
uzsāktās veselības aprūpes sistēmas un tās finansēšanas reformas rezultātā var
gaidīt turpmāku veselīgās dzīves garuma palielināšanos visās vecumgrupās un
tuvināšanos ES vidējiem rādītājiem.
Eiropas demogrāfijas sadarbības tīkla “Eiropas iedzīvotāji” organizētajā
sanāksmē LU 2015. gada oktobrī (Population-Europe, 2015) tika uzsvērts, ka
Baltijas valstīs gan to iekšienē, gan salīdzinājumā ar daudzām citām ES valstīm
vēl joprojām pastāv pārlieku lielas atšķirības iedzīvotāju mirstībā un veselīgās
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17.3. tabula. Latvijas vīriešu un sieviešu veselības pašvērtējums, hroniskās slimības,
aktivitātes ierobežojumi un apstākļi, kas traucējuši pārbaudīties vai ārstēties pie
medicīnas speciālista (pēc vecuma un dzimuma, %*) (dati no EU-SILC 2017)
Vīrieši
Kopā

Sievietes

16–24

25–49

50–64

65+

Kopā

16–24

25–49

50–64

65+

49,9

85,3

67,5

29,2

12,3

39,7

85,8

64,4

24,5

7,8

Vidējs

36,1

12,7

27,2

52,6

50,3

41,0

85,8

64,4

24,5

48,3

Slikts un ļoti slikts

13,9

2,0

5,2

18,2

37,4

19,3

1,1

5,9

16,3

43,9

Veselības pašvērtējums
Labs un ļoti labs

Hroniskās slimības, kaites
Jā

36,9

12,8

20,7

49,8

74,5

47,4

12,7

23,1

55,0

81,9

Nē

63,1

87,2

79,3

50,2

25,5

52,6

87,3

76,9

45,0

18,1

8,8

2,0

3,7

9,7

24,7

11,8

1,2

2,8

9,9

27,8

Ir ierobežojumi

27,3

10,1

17,4

39,7

46,0

33,7

10,4

21,0

41,0

50,5

Nav ierobežojumu

63,9

87,9

78,9

50,6

29,3

54,5

88,5

76,2

49,1

21,7

Aktivitātes ierobežojumi
Ir stipri
ierobežojumi

Apstākļi, kas traucējuši pārbaudīties vai ārstēties
Nevarēja to
atļauties

37,6

41,3

32,2

42,2

39,2

47,3

42,9

43,8

55,1

44,7

Pārāk ilgi jāgaida
uz pieņemšanu /
rindas

12,7

22,0

8,1

16,1

13,2

13,0

18,8

16,6

11,8

10,7

Nevarēja izbrīvēt
laiku

10,7

4,9

16,5

10,1

1,7

10,0

…

23,0

10,2

0,8

Pārāk tālu
jābrauc / nav
transportlīdzekļu

3,1

…

0,9

1,9

10,6

5,2

…

0,7

5,0

9,2

Bailes no ārstiem

2,6

…

2,5

2,2

3,8

1,7

…

1,4

…

3,3

Gribēja nogaidīt
un paskatīties,
vai ar laiku nekļūs
labāk

30,4

31,8

35,8

26,7

25,4

17,1

32,1

12,2

13,9

21,7

3,1

3,3

…

1,5

3,3

5,1

3

2,4

6,1

0,7

0,8

4,5

Nezināja nevienu
labu ārstu vai
speciālistu

2,3

…

3,3

0,9

Citi iemesli

0,8

…

0,4

…

* Īpatsvaru kopsumma var atšķirties no 100% noapaļošanas dēļ; daudzpunkte nozīmē, ka trūkst datu vai arī tie ir
apšaubāmi.
Avots: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde.
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dzīves ilgumā. Šo atšķirību mazināšana, īpašu uzmanību vēršot uz maznodroši
nātām iedzīvotāju grupām, var būtiski uzlabot veselības rādītājus Latvijā, līdzī
gi, kā tas ir noticis daudzās citās ES valstīs.

Nobeigums
Kaut gan paredzamais mūža ilgums Latvijā pieaug, tomēr paredzamie ve
selīgās dzīves gadi palielinās par to lēnāk. Tāpēc paredzamo veselīgās dzīves
gadu īpatsvars jaundzimušo un 65 gadu vecumu sasniegušo mūža ilgumā pēdē
jo desmit gadu laikā ir samazinājies gan vīriešiem, gan sievietēm. Visticamāk,
Latvijas Nacionālās attīstības plānā 2014.–2020. gadam (NAP2020) veselības
jomā nospraustie stratēģiskie veselības mērķa rādītāji – paredzamie veselīgās
dzīves gadi (vīriešiem attiecīgi 55–57, bet sievietēm 58–60 gadi) – netiks sa
sniegti. Maz ticams, ka līdz 2020. gadam paredzamais veselīgās dzīves ilgums
palielināsies aptuveni par trīs gadiem. Turpmāk veselības aprūpes reformu
gaitā jānovērš apstākļi, kas traucējuši pārbaudīt veselību vai ārstēties, un jā
izskaidro iedzīvotājiem veselīga dzīvesveida un ārsta savlaicīga apmeklējuma
priekšrocības.
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18. Starptautiskā migrācija
Zaiga Krišjāne, Elīna Apsīte-Beriņa, Ģirts Burgmanis,
Sigita Šulca
Starpvalstu migrācija ir ietekmējusi iedzīvotāju skaita izmaiņas Latvi
jā pēc neatkarības atjaunošanas. Latvija no migrantu saņēmējvalsts padomju
periodā ir kļuvusi par izceļošanas valsti. Tāpat ir mainījušās migrācijas for
mas un ģeogrāfija. Šajā nodaļā plašāk tiks aplūkota starpvalstu migrācija kopš
1991. gada, detalizētāk analizējot situāciju kopš 2004. gada, kad Latvija kļuva
par ES dalībvalsti. Papildus tam tiks aplūkotas pēdējo gadu atgriešanās migrā
cijas iezīmes (2014–2016).
Latvija 40 gadus pēc Otrā pasaules kara bija pievilcīgs galamērķis migran
tiem no citiem PSRS reģioniem, tā piesaistīja ar darbavietām un augstāku dzī
ves līmeni. Migrācijas rezultātā tika būtiski izmainīta gan iedzīvotāju etniskā,
dzimuma un vecuma struktūra, gan saimnieciskais profils, kas līdz ar centrali
zētās plānošanas ekonomikas sabrukumu kļuva nekonkurētspējīgs. Mūsdienās
Latvija ir kļuvusi par emigrācijas valsti pašu iedzīvotājiem. Latvijā, tāpat kā ci
tās ES jaunajās dalībvalstīs, novecojošais iedzīvotāju sastāvs un gados jaunu cil
vēku izceļošana veicina iedzīvotāju depopulāciju. Šie procesi mazina izredzes
uz pilnvērtīgu paaudžu maiņu, kā arī sabiedrības atjaunotni, tādējādi neveici
not valsts izaugsmi.

1. Starpvalstu migrācijas formas un ģeogrāfija: no austrumiem
uz rietumiem
Mūsdienās būtiski ir mainījusies izpratne par migrāciju, parādījušās jau
nas formas un vairs nevar novilkt krasu robežu starp pagaidu migrāciju un pil
nīgu pārcelšanos uz dzīvi citā valstī (Castles, 2002; Massey et al., 1993; Engber
sen et al., 2013). Oficiālie statistikas dati šos procesus pilnībā neatspoguļo, jo
tie balstās uz administratīvajos datu avotos reģistrētajiem faktiem.
Migrācijas statistika Latvijā tiek sagatavota atbilstoši divām Eiropas Pa
domes un Parlamenta regulām – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES)
Nr. 1260/2013 (2013. gada 20. novembris) par Eiropas demogrāfijas statisti
ku un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 862/2007 (2007. ga
da 11. jūlijs) par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko
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aizsardzību. Atbilstoši Regulā Nr. 1260/2013 2. panta definīcijās noteiktajam
“pastāvīgā dzīvesvieta” ir vieta, kurā persona parasti pavada dienas atpūtas
daļu, neņemot vērā īslaicīgu prombūtni izklaides, brīvdienu pavadīšanas, drau
gu un radinieku apciemošanas, darīšanu, ārstniecības vai svētceļojumu nolūkā
vismaz gadu. Attiecīgi par ilgtermiņa starptautiskajiem migrantiem tiek uzska
tītas personas, kuras pārceļas uz pastāvīgu dzīvesvietu, šķērsojot valsts robežu.
Mūsdienās daudzi migranti neatbilst tradicionālajām migranta pazīmēm –
uzturēšanās ilgums valstī ilgāk par gadu un pastāvīgās dzīvesvietas maiņa.
Daudzi cilvēki, it īpaši deviņdesmitajos gados un pirmajos gados pēc ES papla
šināšanās, izbrauca ar domu atgriezties pēc pāris mēnešiem vai gadiem un savu
dzīvesvietas maiņu nedeklarēja (Krišjāne et al., 2007). Arī pētījumi citās val
stīs norāda, ka cilvēki biežāk dodas uz ārvalstīm, it īpaši ekonomisku motīvu
vadīti, uz neilgu laiku vai arī atkārtoti vairākas reizes, nevis pastāvīgi maina
dzīvesvietu (Mansoor and Ouillin, 2007; Okolski, 2007; Hazans, Philips, 2010;
Engbersen, Snel, 2013; Lang et al., 2015).
Darbā izmantoti Latvijas Republikas CSP dati par reģistrēto migrāciju,
Eurostat, ārvalstu statistikas un citu institūciju dati, kā arī Latvijā un ārvalstīs
dzīvojošo iedzīvotāju aptauju rezultāti.
Kopš 1990. gada sākuma migrācijas rezultātā Latvijā iedzīvotāju skaits
ir samazinājies gandrīz par pusmiljonu (457 tūkst.). Starptautiskās ilgtermi
ņa migrācijas rezultātā iedzīvotāju skaits 2010.–2017. gadā samazinājās par
121,2 tūkst. (LR CSP, 2018).
Starpvalstu migrāciju Latvijā kopš valstiskās neatkarības atjaunošanas
(1991) var iedalīt vairākos posmos, ko iezīmēja gan sociālekonomiskie, gan arī
politiskie procesi valstī.
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1.1. Starpvalstu migrācijas formas un ģeogrāfija pirms iestāšanās
Eiropas Savienībā (20. gs. 90. gadi un 21. gs. sākums)
90. gadu sākums iezīmējās ar migrāciju austrumu virzienā, jo bijušās
PSRS postpadomju telpā migrācija starp republikām ieguva starpvalstu statu
su. Šīs pārmaiņas atspoguļojās arī migrācijas plūsmās. Par dominējošo kļuva iz
ceļošana no valsts, migrācijas plūsmas bija virzītas austrumu virzienā uz NVS
valstīm. No Latvijas izbrauca tie cilvēki, kas bija saistīti ar padomju pārvaldes
aparātu un padomju karaspēku, kā arī Latvijas industrializācijas rezultātā no
bijušās Padomju Savienības reģioniem brīvprātīgi rekrutētie un uz darbu nosū
tītie. Latvijas iedzīvotāji šajā periodā visvairāk izceļoja uz Krieviju un Baltkrie
viju, Ukrainu un Vāciju.
Kopš 90. gadu vidus ir iezīmējusies arī migrācijas virziena maiņa no ilgu
laiku dominējošās nu jau postpadomju telpas (no austrumiem) uz rietumiem.
Latvija no imigrācijas zemes bija kļuvusi par emigrācijas valsti.

1.2. Starpvalstu migrācijas formas un ģeogrāfija pēc Eiropas
Savienības paplašināšanās
Būtiskas izmaiņas migrācijas plūsmās ienes Latvijas iestāšanās Eiropas Sa
vienībā 2004. gada 1. maijā. Tā pavēra daudz plašākas iespējas migrācijai, bet
īpaši – brīvai darbaspēka kustībai. Sākotnēji šādas iespējas jaunajām ES dalīb
valstīm (ES-8) piedāvāja tikai 3 no 15 t. s. vecajām ES dalībvalstīm (ES-15):
Lielbritānija, Īrija un Zviedrija. Kā pēdējās 2011. gadā ierobežojumus Latvijai
un parējām ES-8 dalībvalstīm atcēla Vācija un Austrija.
Nozīmīgākās migrācijas plūsmas kopš 2004. gada bija uz Lielbritāniju un
Īriju. Īpaši strauji ārvalstīs dzīvojošo Latvijas iedzīvotāju kopiena veidojās Īrijā
(skat. V nodaļu).
Būtiski migrācijas procesus ietekmēja 2008. gada globālā ekonomiskā krī
ze. Ekonomiskās lejupslīdes rezultātā Latvijas iekšzemes kopprodukts kritās par
15%, ļoti strauji pieauga bezdarbs visos valsts reģionos. Tas savukārt veicināja
emigrācijas pieaugumu. Tāpēc šim periodam ir svarīgi pievērst uzmanību, ana
lizējot starpvalstu migrācijas procesus.
Pēckrīzes periodā, uzlabojoties ekonomiskajai situācijai, arī migrācijas ap
jomi sāk stabilizēties (18.1. attēls).
Lai plašāk raksturotu Latvijas starpvalstu migrācijas iezīmes pēc iestā
šanās ES, iedalīsim periodu kopš 2004. gada trīs posmos. Lai raksturotu šos
periodus, izmantota 2016. gadā maijā veiktā piecās ārvalstīs (Lielbritāni
jā, Īrijā, Vācijā, Zviedrijā un Norvēģijā) dzīvojošo Latvijas iedzīvotāju aptauja.
Respondenti tika iedalīti pēc ierašanās laika minētajās valstīs: ES paplašināša
nās posms līdz ekonomiskajai krīzei (2004–2007), ekonomiskās krīzes posms
(2008–2012) un posms pēc ekonomiskās krīzes (2013–2016). Izvērtējumam
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izmantots t. s. atgrūšanās un pievilkšanās (push and pull) migrācijas modelis,
kas parāda, kādi apstākļi izraisa izceļošanu no valsts un kādi savukārt piesaista
migrantus galamērķa valstī (Lee, 1966). Šajā pētījumā minētā modeļa pamatā
izmantoti migrācijas motīvi.
Papildus tam izceltie periodi labi raksturo migrācijas plūsmu ģeogrāfiju
un motīvus.
Ģeogrāfija
Pirmos gadus pēc ES paplašināšanās nozīmīgākie galamērķi bija Lielbri
tānija un Īrija. Globālās ekonomiskās krīzes periodā izteikti sāk dominēt Liel
britānija, samazinās izbraukušo skaits uz Īriju, jo arī šo valsti skar ekonomis
kā lejupslīde. Šajā periodā daudzi Latvijas iedzīvotāji dodas uz Vāciju, it īpaši
kopš 2011. gada maija, kad šajā valstī vairs nav nepieciešamas darba un uzturē
šanās atļaujas astoņu ES jauno dalībvalstu (ES-8) pilsoņiem. Pēckrīzes periodā
par nozīmīgāko galamērķi paliek Lielbritānija, bet būtiski ir augusi migrācijas
plūsma uz Vāciju, kā arī Norvēģiju, savukārt ir mazinājusies uz Īriju. Migrācijas
plūsmu ģeogrāfija atspoguļojas arī respondentu sadalījumā (18.2. attēls).
Migrācijas motīvi
Ārvalstīs dzīvojošie Latvijas iedzīvotāji visbiežāk kā svarīgākos motī
vus izceļošanai no valsts pēc ES paplašināšanās norādījuši zemu atalgojumu
(28,6%), darba perspektīvu trūkumu Latvijā un nespēju veikt ikmēneša maksā
jumus. Zemais atalgojums ir visbiežāk minētais iemesls aizbraukšanai no Latvi
jas pēc ES paplašināšanās un pēckrīzes periodā, bet atšķiras to pieminēšanas
biežums respondentu atbildēs (sākotnēji to min 24,4%, bet pēckrīzes periodā –
jau 34,5%). Salīdzinot izceļošanas motīvus šajos trīs periodos, redzam katram
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periodam raksturīgas iezīmes. Sākotnējā posmā izbraukšanu no valsts noteica
zemais iedzīvotāju ienākumu līmenis. Tāpat tiek minēti dažādi ģimenes apstāk
ļi. Salīdzinoši mazāk respondenti runā par nespēju veikt gan ikdienas maksā
jumus, gan arī kredītmaksājumus. Krīzes periodā dubultojās respondentu atbil
žu skaits, kurās minēta darbavietas likvidācija (attiecīgi 8,3% un 16%). Tāpat
būtiski pieaudzis to cilvēku skaits, kuri nespēj nokārtot kredītsaistības un tā
pēc bija spiesti emigrēt. Šo procesu pastiprināja hipotekārās kreditēšanas pie
augums mājokļa iegādei. Sākoties ekonomiskajai krīzei, daudzi jauno mājokļu
īpašnieki zaudēja darbu un bija spiesti doties uz ārzemēm, lai varētu veikt kre
dītmaksājumus. Visbiežāk minētais iemesls ekonomiskās krīzes periodā ir dar
ba perspektīvu trūkums Latvijā. Pēckrīzes periodā savukārt visbiežāk tiek mi
nēts zemais atalgojums un darba iespējas Latvijā, kā arī nespēja veikt ikdienas
maksājumus (18.1. tabula).
Kopumā Latvijas iedzīvotāji kā nozīmīgāko piesaistes motīvu ārvalstīs min
lielākas atalgojuma iespējas (46,6%). Tas ir visbiežāk nosauktais iemesls vi
sos trīs posmos. Ekonomiskās krīzes periodā šo motīvu ir norādījis katrs otrais

18.1. tabula. Atgrūdošie iemesli, kas pamudināja aizbraukt
Izstumjošie apstākļi (faktori)

Darbavietas likvidācija
Nespēja segt kredītmaksājumus

Pirms
krīzes

%

Krīzes

61

8,3

155

%

16

Pēc
krīzes

%

Kopā

%

11,4

77

9

293

60

8,1

132

13,6

117

13,7

309

12,0

Nespēja veikt ikmēneša maksājumus

156

21,1

258

26,6

240

28

654

25,5

Zems atalgojums

180

24,4

258

26,5

296

34,5

734

28,6

Darba perspektīvu trūkums Latvijā

153

20,7

294

30,3

253

29,5

700

27,3

Ģimenes apstākļi

179

24,2

243

25

212

24,7

634

24,7

Neskaidrība/nedrošība par nākotni

176

23,8

247

25,4

199

23,2

622

24,2

%

Kopā

%

18.2. tabula. Piesaistes iemesli, kas pamudināja doties uz ārvalstīm
Piesaistošie faktori

Ģimenes apstākļi

Pirms
krīzes

%

Krīzes

204

27,6

301

Augstāks atalgojums ārvalstīs

329

44,5

Labāki darba apstākļi ārvalstīs

250

33,8

%

Pēc
krīzes

31,0

258

30,1

763

29,7

434

44,7

386

39,8

429

50,1

1192

46,4

319

37,2

955

37,2

Karjeras un izaugsmes iespējas

136

18,4

287

29,6

193

22,5

616

24

Peļņa konkrētam mērķim

205

27,7

259

26,7

276

32,2

740

28,8

Svešvalodu apgūšana

124

16,8

157

16,2

146

17

427

16,6

Jauna dzīves pieredze

148

20,0

183

18,8

197

23

528

20,6
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respondents (50,1%), kurš bija devies uz ārzemēm šajā periodā. Tāpat respon
denti norāda, ka ārvalstīs pievilcīgāki ir labāki darba apstākļi. Visos aplūkota
jos posmos svarīga ir ģimenes motīva loma. Krīzes periodā kā svarīgs motīvs
tiek minētas peļņas iespējas konkrētam mērķim – kredītmaksājumiem. Nozīmī
gas ir arī karjeras un izaugsmes iespējas un jaunas dzīves pieredzes gūšana. Šie
faktori gan norāda, ka papildus ekonomiskajai un ģimenes migrācijai iezīmējas
arī t. s. dzīvesveida migrācija (King, 2018), gan parāda transnacionālas migrā
cijas iezīmes (King, 2012).

2. Emigrācija un atgriešanās Latvijā
Reģistrētās starpvalstu migrācijas dati liecina, ka pēdējos gados visvairāk
izceļo no Rīgas, Pierīgas un Latgales reģiona. Izbraucēju vidū nedaudz augstāks
ir vīriešu īpatsvars (56,1%), t. sk. 2014.–2016. gadā (54,8%). Šajā periodā visos
reģionos dominējošā izceļotāju vecumgrupa bija 25–34 gadi, ieskaitot visaug
stāko šīs vecumgrupas īpatsvaru Latgalē (33,8%). Rīgā un Pierīgā salīdzinoši
augsts ir emigrantu īpatsvars vecumā no 35 līdz 44 gadiem. Savukārt Kurzemē,
Vidzemē, Latgalē un Zemgalē augsts ir gados jaunāku izbraucēju īpatsvars ve
cumgrupā no 15 līdz 24 gadiem. Tas parāda, ka salīdzinoši daudz jauniešu no
šiem reģioniem pēc izglītības iegūšanas uzreiz dodas uz ārzemēm un ka ir iz
veidojies jauns migrācijas plūsmu modelis – iedzīvotāji no reģioniem dodas ne
tikai uz galvaspilsētu vai valsts centrālo daļu, bet arī uz ārzemēm.

18.3. tabula. Emigrantu profils Latvijas reģionos 2014.–2016. gadā (procentos)
(izveidots, izmantojot LR CSP datus)
Pazīme

Emigrācijas reģions

Raksturo
jums

RĪGA

Vīrietis
Sieviete

PIERĪGA

LATGALE

51,3%

56,1%

52,3%

48,7%

43,9%

11,5%

13,2%

15–24

18,8%

18,5%

25–34

30,3%

26,1%

35–44

18,4%

21,3%

45–59

17,2%
7,0%

ZEMGALE

KURZEME

VIDZEME

51,2%

53,2%

55,3%

47,7%

48,8%

46,8%

44,7%

13,5%

13,4%

12,9%

11,2%

19,7%

18,5%

19,4%

20,0%

33,8%

30,8%

31,3%

31,6%

15,5%

16,6%

16,2%

15,7%

18,4%

13,7%

16,1%

15,9%

18,1%

5,0%

3,9%

4,5%

4,3%

3,4%

X2

Dzimums
83,673**

Vecums
0–14

60+

Piezīme: Hī kvadrāta (x2) kritērijs statistiski nozīmīgs pie ** p < 0,01.
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Latvijas iedzīvotāji ne tikai aizbrauc no valsts, bet arī atgriežas. 2016. ga
dā veiktā Latvijas iedzīvotāju aptauja liecina, ka 14,3% respondentu ir migrāci
jas pieredze. Viņi kopš Latvijas iestāšanās ES vismaz 3 mēnešus ir dzīvojuši ār
valstīs, bet 5,8% ir uzturējušies ārzemēs vairākas reizes.
Dati par reģistrēto starpvalstu migrāciju parāda, ka valstī iebraukušo
vidū 2014.–2016. gadā vairāk nekā 60% ir personas, kuras ir Latvijas valstspie
derīgie (Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi vai arī dzimuši Latvijā), kādu laiku dzī
vojušas ārzemēs un imigrējušas uz Latviju (LR CSP). Šajā periodā tādu perso
nu ir 17 900. Aplūkojot reģionālo sadalījumu, redzams, ka 33,4% no viņiem
atgriezās Rīgā, 16% – Pierīgā, 15,8% – Latgalē, 12,9% – Kurzemē, 12% – Zem
galē, bet vismazāk – 9,8% – Vidzemē. Gan valstī kopumā, gan reģionos remig
rantu vidū dominē vīrieši, to reģionālajā sadalījumā vērojamas statistiski bū
tiskas atšķirības (18.4. tabula). Visos reģionos dominējošo remigrantu grupa ir
vecumā no 25 līdz 34 gadiem, Vidzemē šī grupa veido gandrīz 1/3 (32,1%) no
visu atgriezušos skaita. Salīdzinoši augsts atgriezušos skaits visos reģionos ir
arī bērniem vecumā līdz 14 gadiem. Tas liecina, ka atgriežas ģimenes ar bēr
niem. 15–24 gadus vecu remigrantu īpatsvars ir lielāks Kurzemē un Vidzemē,
bet zemāks Rīgā un Pierīgā. Savukārt Rīgā ir augstāks gados vecāku remig
rantu īpatsvars (9,8%), bet salīdzinoši zemākais tas ir Vidzemē un Latgalē (at
tiecīgi 5,9%).
Attiecinot emigrantu skaitu (2014–2016) pret perioda vidējo iedzīvo
tāju skaitu novados un republikas pilsētās, redzams, ka 28 administratīvi

18.4. tabula. Remigrantu profils Latvijas reģionos 2014.–2016. gadā (procentos)
(izveidots, izmantojot LR CSP datus)
Pazīme

Raksturo
jums

Remigrācijas reģions
RĪGA

PIERĪGA

LATGALE

ZEMGALE

KURZEME

VIDZEME

X2

Dzimums
Vīrietis

53,7%

54,7%

59,9%

57,3%

53,9%

56,5%

Sieviete

46,3%

45,3%

40,1%

42,7%

46,1%

43,5%

0–14

20,3%

25,6%

23,6%

25,7%

23,1%

23,3%

36,256**

Vecums
15–24

5,6%

6,1%

7,0%

7,0%

7,4%

7,3%

25–34

28,3%

27,6%

31,1%

29,6%

29,6%

32,1%

35–44

18,1%

16,1%

15,3%

14,8%

14,5%

15,9%

45–59

17,9%

16,2%

17,1%

15,6%

17,9%

15,4%

60+

9,8%

8,3%

5,9%

7,3%

7,4%

5,9%

152,961**

Piezīme: Hī kvadrāta (x2) kritērijs statistiski nozīmīgs pie ** p < 0,01.
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teritoriālajās vienībās emigrantu skaits bijis vismaz 10 promiles (18.3. attēls),
t. sk. visās republikas pilsētās. Tāpat augsta emigrācijas intensitāte promilēs
novērota atsevišķos novados Igaunijas pierobežā (Strenču, Valkas, Mazsalacas,
Alūksnes, Apes novadā), Lietuvas pierobežā (Auces, Saldus novadā), Baltkrie
vijas pierobežā (Daugavpils, Krāslavas novadā) un Krievijas pierobežā (Zilupes
novadā). Zemāka emigrācijas intensitāte ir lauku pašvaldībās, kas atrodas tu
vāk republikas pilsētām un kam raksturīgs neliels iedzīvotāju skaits. Lielai da
ļai šo pašvaldību iedzīvotāju darbavietas nodrošina tuvumā esošās republikas
pilsētas. Izteikti tas redzams Jelgavas, Rēzeknes, Jēkabpils un Liepājas gadī
jumā, kamēr Daugavpils, Valmieras un Ventspils tuvumā esošajām atsevišķām
pašvaldībām raksturīgā emigrācijas intensitāte ir augstāka par 10 promilēm.
No visām republikas pilsētām Rīgai, kas Latvijas mērogā tiek raksturota kā
ekonomisko un sociālo aktivitāšu centrs, raksturīgi viszemākie emigrācijas rā
dītāji. Arī apkārtesošajām pašvaldībām rādītāji ir salīdzinoši zemi. Tas skaidro
jams ar darbavietu nodrošinājumu galvaspilsētā, kas piedāvā alternatīvu starp
valstu migrācijai.
Lielākais remigrantu skaits laika posmā no 2014. līdz 2016. gadam ir at
griezies Rīgā (18.4. attēls) – vairāk nekā 1800 iedzīvotāju vidēji gadā. Vidēji
200–400 remigrantu gadā atgriezušies citās Latvijas republikas pilsētās – Dau
gavpilī (371), Liepājā (257) un Jelgavā (218). Tikmēr Jūrmalā un Ventspilī re
migrantu skaits šajā periodā bijis attiecīgi 155 un 105 remigranti vidēji gadā.
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Emigrantu skaits uz 1000 iedzīvotājiem

7

9

11

18.3. attēls. S
 tarpvalstu emigrācijas rādītāji Latvijā 2014.–2016. gadā (promilēs, vidēji gadā)
Avots: autoru izveidots, izmantojot LR CSP datus.
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18.4. attēls. V
 idējais remigrantu skaits Latvijas pašvaldībās 2014.–2016. gadā
Avots: autoru izveidots, izmantojot LR CSP datus.
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18.5. attēls. R
 emigrantu skaits Latvijas pašvaldībās uz 1000 iedzīvotājiem attiecībā pret vidējo
iedzīvotāju skaitu novados no 2014. līdz 2016. gadam (promilēs, vidēji gadā)
Avots: autoru izveidots, izmantojot LR CSP datus.
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No novadiem augstākie remigrācijas rādītāji raksturīgi tām pašvaldībām,
kas ietver pilsētas, kuras darbojas kā lokālas nozīmes ekonomiskie un darba
vietu nodrošinājuma centri. Izteiktākie piemēri ir Talsu, Tukuma un Ogres no
vads, kas ietver reģionālas nozīmes centrus. Turklāt Tukuma un Ogres novads
atrodas netālu no Rīgas.
Kopumā augstākie remigrācijas rādītāji raksturīgi teritorijām ar lielāku ie
dzīvotāju skaitu, kurās ir augstāks darbavietu piedāvājums un ekonomiskā ak
tivitāte.
Attiecinot remigrantu skaitu pret iedzīvotāju skaitu pašvaldībās, iespē
jams saskatīt līdzīgas iezīmes, kā analizējot kopējo remigrantu skaitu nova
dos, tomēr atšķirīgas ir lauku teritorijas, kur intensitāte ir visaugstākā. Kar
tē ar augstākajiem rādītājiem izceļas, pirmkārt, republikas pilsētas, otrkārt,
lauku pašvaldības, kas atrodas netālu no atsevišķām republikas pilsētām. No
pilsētām augstākie rādītāji ir Daugavpilij, Jelgavai, Liepājai, Valmierai, Jēkab
pilij un Rēzeknei. Interesanti, ka augsti remigrācijas rādītāji ir vairākos nova
dos, kas atrodas Ventspils, Valmieras, Daugavpils un Jēkabpils tuvumā. Līdzī
ga situācija redzama arī, izvērtējot emigrācijas rādītājus (18.5. attēls). Tas ļauj
secināt, ka šajās pilsētās vienlaikus ir augsti gan emigrācijas, gan remigrācijas
rādītāji.
Migrācijas globālais raksturs iezīmē vēl vienu jaunu tendenci, kas sais
tīta ar jaunas pieredzes un zināšanu gūšanu. Atgriežoties izceļojušie bagāti
na vietējo darbaspēku ar gūto pieredzi un jaunām iemaņām, kaut arī dažkārt
tās nav savā, bieži vien augstāk kvalificētā profesijā. Te redzams t. s. izglītotu,
kvalificētu iedzīvotāju pieplūdums un aprites (brain gain and brain circulation)
process. Protams, jāakcentē tas, ka notiek arī kvalificētu speciālistu aizplūša
nas (brain drain) process, kad daudzi izglītoti cilvēki aizbrauc no valsts. Pētī
jumā iegūtos rezultātus apstiprina arī citi pētījumi Latvijā un ārvalstīs (skat.
Lulle u. c., 2006; Eglīte u. c., 2006; Williams, 2006; Engbersen et al., 2013;
Mieriņa u. c., 2015).

Nobeigums
Emigrācija no Latvijas dažādos periodos 21. gadsimta sākumā norāda uz
daudzveidību un migrācijas plūsmās iesaistīto iedzīvotāju grupu dažādību. Ne
reti emigrācija no Latvijas un iesaistīšanās darba tirgū citviet, īpaši ekonomis
ko satricinājumu un nestabilitātes periodā, ir bijušas plaši izmantotas stratēģi
jas Latvijas iedzīvotāju vidū (McCollum et al., 2017). Savukārt atpakaļmigrācija
Latvijai ir vērtīgs ieguvums cilvēkkapitāla atgūšanā, valsts kopējā un reģionu
attīstībā, kā arī turpmākā valsts atjaunotnē. Atgriešanās migrācijas potenciāla
veicināšana Latvijā saistāma ar valsts un privātām iniciatīvām, it īpaši apstāk
ļos, kad atpakaļmigrācijas tendences pastiprina politiskā un ekonomiskā nesta
bilitāte citviet Eiropā.
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19. Iedzīvotāju izvietojuma un
iekšzemes migrācijas reģionālās atšķirības
Māris Bērziņš, Jānis Krūmiņš, Margarita Kairjaka, Toms Skadiņš

Ievads
Iedzīvotāju pārvietošanās mūsdienās kļuvusi ļoti daudzveidīga, un tās
komplekso raksturu apzīmē jēdziens “ģeogrāfiskā mobilitāte”. Iekšzemes mig
rācija ir nozīmīga mobilitātes forma, jo katru gadu no vienas administratīvās
teritorijas uz citu pārceļas ievērojams skaits Latvijas iedzīvotāju. Dzīvesvietas
maiņa neizbēgami ietekmē citus demogrāfiskos procesus, jo tās rezultātā mai
nās iedzīvotāju sastāvs un izvietojums. Valsts apdzīvojuma sistēmas un reģionā
lās attīstības kontekstā iekšzemes migrācijas plūsmu struktūrai ir ļoti būtiska
nozīme. Tā atklāj dažādu teritoriju novietojuma īpatnības, sociālekonomiskās
attīstības pakāpi un dzīves vides pievilcības aspektus. Kopš valsts neatkarības
atjaunošanas iedzīvotāju ataudzes un migrācijas procesu mijiedarbību raksturo
jauns demogrāfiskās attīstības posms. To raksturo ne tikai ilgstošs iedzīvotāju
skaita sarukums un ar to saistītās izmaiņas iedzīvotāju sastāvā, bet arī reģionā
las pārmaiņas iedzīvotāju izvietojumā un apdzīvojumā.
Šajā monogrāfijas nodaļā pētītas iedzīvotāju izvietojuma un iekšzemes
pārvietošanās reģionālās atšķirības, analizējot tādus rādītājus atsevišķos gados
divas dekādes garā laika posmā (1996–2016), kuri raksturo migrācijas proce
sus. Pētījumam izmantoti CSP apkopotie reģistrētās iekšzemes migrācijas dati
un Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju aptaujas rezultāti (tā veikta 2016. gada sā
kumā VPP projekta vajadzībām). Latvijā migrācijai ir sevišķa loma iedzīvotāju
skaita pieaugumā un samazinājumā. Starpvalstu migrācijas virzienmaiņas re
zultātā relatīvi īsā laikā Latvija no imigrācijas valsts ir kļuvusi par izceļošanas
zemi. Intensīva iedzīvotāju izceļošana bija vērojama 20. gs. 90. gadu sākumā
pēc neatkarības atjaunošanas, kā arī pēc Latvijas pievienošanās ES 2004. gadā
un nesenās ekonomiskās krīzes laikā pēc 2008. gada. Turpretī iekšzemes mig
rācija nav saistīta ar darbaspēka un jauniešu aizplūšanu no Latvijas, bet rakstu
ro pārmaiņas apdzīvojuma sistēmā un iedzīvotāju izvietojumā. Līdzīgi starp
valstu migrācijai, pārvietošanās valsts robežās arī ietekmē virkni procesu, kas
saistīti ar sabiedrības atjaunošanos un iedzīvotāju demogrāfisko uzvedību.
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Iedzīvotāju izvietojums un skaita pārmaiņas Latvijas reģionos
Iedzīvotāju skaitu un izvietojumu nosaka dažādu politisko, sociāleko
nomisko un demogrāfisko apstākļu pārmaiņas laika gaitā, savstarpējā mijie
darbība un ģeogrāfiskās atšķirības. Katras valsts, reģiona vai citu teritoriālā
iedalījuma vienību iedzīvotāju skaits mainās dabiskās kustības un pārrobe
žu pārvietošanās jeb migrācijas rezultātā. Turklāt iedzīvotāju izvietojums un
skaita dinamika ir būtiski rādītāji, kas raksturo valsts apdzīvojuma sistēmu.
Visbiežāk uzlūkots ir pilsētās un laukos dzīvojošo cilvēku sadalījums. Latvi
jā 2018. gada sākumā pilsētu teritorijas aizņēma aptuveni 2% valsts terito
rijas, bet tajās dzīvoja 68% iedzīvotāju. Turklāt gandrīz puse pilsētnieku jeb
48% dzīvo galvaspilsētā. Rīgā ir arī augstākais iedzīvotāju blīvums. Vidējais
iedzīvotāju blīvums Latvijas teritorijā 2016. gadā bija 30 cilvēki uz km2. Div
desmit gadu periodā kopš 1996. gada tas ir samazinājies visos statistiskajos re
ģionos, izņemot Pierīgu. Tāpat par valsts vidējo rādītāju augstāks iedzīvotāju
blīvums ir ne tikai apdzīvojuma centros – pilsētās un lielākajos ciemos, bet arī
Pierīgas statistiskajā reģionā.
Latvijas teritorijas sadalījums sešos statistiskajos reģionos ir samērā vien
dabīgs, ja neskaita galvaspilsētu Rīgu. Tā aizņem tikai 0,5% valsts teritorijas,
bet galvaspilsētā dzīvo aptuveni trešdaļa visu iedzīvotāju. No pārējiem reģio
niem vislielāko īpatsvaru teritorijas platības ziņā aizņem Vidzeme, bet visma
zāko – Pierīgas statistiskais reģions. Attiecīgi mazākais iedzīvotāju skaits un
zemākais apdzīvojuma blīvums gan 1996., gan 2016. gadā bija Vidzemes re
ģionā (19.1. tabula). Valsts un reģionu iedzīvotāju skaitam sarūkot, mainās arī
iedzīvotāju blīvuma rādītāji. Iedzīvotāju blīvuma izmaiņas valsts statistiska
jos reģionos liecina par nozīmīgu iedzīvotāju skaita sarukumu ārpus Rīgas un

19.1. tabula. Latvijas teritorijas sadalījums statistiskajos reģionos, to platība, iedzīvotāju
blīvums un gada vidējais iedzīvotāju skaits 1996. un 2016. gadā
Statistiskais
reģions
Latvija

Rīga

Iedzīvotāju blīvums,
cilv./km2

Platība
km2

%

64 573

100,0

38

304

0,5

2684

1996

2016

Gada vidējais
iedzīvotāju skaits
1996

2016

30

2 490 765

1 959 537

2104

821 180

640 527

Pierīga

10 135

15,7

36

36

364 455

365 650

Vidzeme

15 245

23,6

17

13

263 575

193 896

Kurzeme

13 607

21,1

25

18

339 552

248 702

Zemgale

10 732

16,6

28

22

302 397

237 387

Latgale

14 550

22,5

27

19

399 606

273 375

Avots: autoru izveidots, izmantojot LR CSP datus.
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19.1. attēls. Pastāvīgo iedzīvotāju blīvums teritoriālajās vienībās Latvijā 2018. gada sākumā (cilv./1 km2)
Avots: autoru izveidots, izmantojot LR CSP datus.

Pierīgas. Vidējais iedzīvotāju blīvums ES valstīs pārsniedz 100 cilvēkus uz km2.
Igaunijā, Somijā un Zviedrijā ir zemāki iedzīvotāju blīvuma rādītāji, nekā tas ir
Latvijā (Eurostat, 2016).
Demogrāfiskā attīstība Latvijā norit nevienmērīgi dažādās teritoriālā ieda
lījuma vienībās. Ilgstošs iedzīvotāju skaita sarukums turpat trīsdesmit gadu ga
rumā būtiski ietekmē iedzīvotāju izvietojumu un blīvumu ne tikai reģionos, bet
arī pašvaldībās. Salīdzinoši augsta iedzīvotāju koncentrācija saglabājas plašākā
apkārtnē ap galvaspilsētu, kā arī citu republikas un lielāko novadu pilsētu tu
vumā (19.1. attēls). Tā ir raksturīga iedzīvotāju izvietojuma un apdzīvojuma at
tīstības iezīme ne tikai Latvijā. Suburbanizācijas rezultātā daudzviet Eiropā ap
lielākām un mazākām pilsētām veidojas piepilsētas apdzīvojuma zona ar augo
šu iedzīvotāju skaitu. Ārpus blīvi apdzīvotām teritorijām augstāka iedzīvotāju
koncentrācija ir Rīgas jūras līča piekrastē, bet ievērojami retāk apdzīvotas ir te
ritorijas valsts pierobežā un no apdzīvojuma centriem attālākos pagastos. Iedzī
votāju skaita un apdzīvojuma blīvuma izmaiņas būtiski ietekmē arī iekšzemes
migrācijas plūsmu struktūra. Latvijā cilvēku pārvietošanās starp administra
tīvajām teritorijām ir vērsta no attālākiem valsts reģioniem uz centru – gal
vaspilsētu un tās apkārtni, kā arī no Rīgas uz tuvākajām Pierīgas reģiona paš
valdībām. Ģeogrāfiski tas uzskatāmi parādās, aplūkojot pastāvīgo iedzīvotāju
skaita izmaiņas Latvijas pašvaldībās. Vislielākais iedzīvotāju skaita pieaugums
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19.2. attēls. P
 astāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas Latvijas pašvaldībās no 1996. līdz 2016. gadam
Avots: autoru izveidots, izmantojot LR CSP datus.

vērojams pašvaldībās, kas robežojas ar Rīgu. Turpretī visvairāk pastāvīgo iedzī
votāju skaits sarucis galvaspilsētā un pārējās republikas pilsētās, kā arī attālā
kos novados Vidzemes ziemeļu daļā un Latgalē (19.2. attēls).
Statistikas dati liecina, ka divās dekādēs no 1996. līdz 2016. gadam ie
dzīvotāju skaits valstī sarucis par 500 tūkst. jeb par 20%. Kopš neatkarības at
jaunošanas 1991. gadā līdz pat 2018. gada sākumam iedzīvotāju skaita saru
kums Latvijā bijis vēl lielāks un tuvojas 30%. Reģionāli vislielākais iedzīvotāju
skaita samazinājums aplūkotajā laika posmā vērojams Latgalē (31%), Vidzemē
(25%) un Kurzemē (25%). Arī galvaspilsēta zaudējusi piekto daļu iedzīvotāju.
Vienīgais statistiskais reģions ar nelielu iedzīvotāju skaita pieaugumu ir Pierīga
(2%). Aplūkojot iedzīvotāju skaita izmaiņas apdzīvojuma sistēmā, redzams, ka
lielākais iedzīvotāju skaita zudums ir pilsētās un īpaši republikas pilsētās. Vai
rāk nekā divas reizes mazāks iedzīvotāju skaita sarukums ir bijis lauku apdzī
votajās vietās. Tomēr kopējā iedzīvotāju skaita samazinājuma intensitāte vien
līdz strauja bijusi gan pilsētās, gan laukos, un tur dzīvojošo skaits sarucis par
aptuveni piekto daļu. Notikušās pārmaiņas iedzīvotāju skaitā mainījušas arī
to reģionālo sadalījumu. Rīgā un Pierīgā dzīvojošo īpatsvars pieaudzis kopējā
valsts iedzīvotāju skaitā un veido 51%. Savukārt Latgalē, Kurzemē un Vidze
mē dzīvojošo īpatsvars ir samazinājies, bet Zemgalē tas nav mainījies. Apdzī
vojuma sistēmā pārmaiņas bijušas mazāk izteiktas – pilsētās un lauku apdzī
votajās vietās dzīvojošo sadalījums saglabājas noturīgs aplūkotajā laika posmā.
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Neskatoties uz iedzīvotāju skaita sarukumu, nedaudz pat pieaudzis laukos dzī
vojošo cilvēku īpatsvars.
Vērtējot faktorus, kas ietekmē iedzīvotāju skaita izmaiņas, uzskatāmi re
dzams ilgtermiņa migrācijas pārsvars pār dabiskās kustības izraisītajām pār
maiņām iedzīvotāju skaitā un izvietojumā Latvijas reģionos (19.3. attēls).

19.2. tabula. Iedzīvotāju skaita un izvietojuma izmaiņas Latvijas statistiskajos reģionos,
pilsētās un lauku apdzīvotajās vietās 1996. un 2016. gadā
1996

Statistiskie reģioni

Iedzīvotāju skaita
izmaiņas (1996–2016)

2016

tūkst.

%

tūkst.

%

tūkst.

%

2470

100

1969

100

–501

–20,3

Rīga

810

32,8

640

32,5

–170

–21,1

Latvija
Pierīga

360

14,6

366

18,6

6

1,8

Vidzeme

263

10,6

196

10,0

–67

–25,3

Kurzeme

335

13,5

251

12,7

–84

–24,9

Zemgale

301

12,2

239

12,2

–62

–20,6

Latgale
Pilsētas
republikas pils.
novadu pils.
Lauki

401

16,3

277

14,0

–124

–31,1

1694

68,6

1340

68,0

–354

–20,9

1290

52,2

1013

51,4

–277

–21,5

405

16,4

327

16,6

–78

–19,2

775

31,4

629

32,0

–146

–18,9

Avots: autoru izveidots, izmantojot LR CSP datus.
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19.3. attēls. F
 aktori, kas ietekmē iedzīvotāju skaita izmaiņas statistiskajos reģionos no 1996. līdz
2006. gadam un no 2007. līdz 2016. gadam
Avots: autoru izveidots, izmantojot LR CSP datus.
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Pētījumā aplūkotajā periodā dabiskās kustības rezultātā iedzīvotāju skaits
sarūk visos Latvijas reģionos, bet lielāka intensitāte vērojama Rīgā un Latga
lē. Savukārt migrācijas ietekmē Pierīgas reģionā iedzīvotāju skaits ir pieaudzis.

Iedzīvotāju iekšzemes migrācijas reģionālās iezīmes
Ilgtermiņa migrācijas uzskaitē dzīvesvietas maiņa valsts robežās būtis
ki pārsniedz starpvalstu migrācijas rādītājus. To izskaidro gan migrācijas iz
pētes likumsakarības, gan dzīvesvietas maiņas gadījumu reģistrācijas kārtība
un uzskaites īpatnības. Vienlaikus iekšzemes migrācija ir svarīgs rādītājs, vēr
tējot iepriekš raksturotās iedzīvotāju skaita un izvietojuma pārmaiņas. Cilvē
ku kustībai starp valsts reģioniem un pašvaldībām ir daudz lielāka ietekme uz
Latvijas apdzīvojuma sistēmas attīstību un iedzīvotāju izvietojumu nekā pla
ši aplūkotajiem starpvalstu migrācijas aspektiem. No 1996. līdz 2016. gadam
iekšzemes migrācijā vidēji katru gadu bija iesaistīti 46 tūkst. iedzīvotāju. Tas
veido aptuveni 2% no kopējā iedzīvotāju skaita katrā no gadiem aplūkotajā pe
riodā. Reģistrētās iekšzemes migrācijas kopapjoms visā aplūkotajā periodā pār
sniedz Latvijā reģistrēto, starpvalstu migrācijā iesaistīto cilvēku skaitu un nav
bijis mazāks par pusi no reģistrētās ilgtermiņa migrācijas kopapjoma. Tomēr
iekšzemes migrācijas apjoma dinamika no 1996. līdz 2016. gadam ir bijusi vi
sai atšķirīga. To ietekmēja izmaiņas virknē normatīvo aktu, kas tieši vai netieši
ir saistīti ar dzīvesvietas reģistrāciju. Obligāto uzturēšanās reģistrāciju Latvijā
atcēla pēc neatkarības atjaunošanas, bet jauna funkcionāla sistēma – pāreja no
pieraksta sistēmas uz brīvprātīgu dzīvesvietas deklarēšanu – tika izveidota ti
kai 2003. gadā. Tas uzskatāmi atspoguļojas iekšzemes migrācijas uzskaitē, jo
zemākais iekšzemes migrācijas apjoms reģistrēts 2002. gadā, bet augstākais –
nākamajā 2003. gadā, stājoties spēkā Dzīvesvietas deklarēšanas likumam. Pār
ejot no pieraksta sistēmas uz brīvprātīgu dzīvesvietas deklarēšanu, ievērojami
pieauga migrācijas apjomi. Galvenokārt tas izskaidrojams ar iepriekšējos gados
notikušo dzīvesvietas maiņas gadījumu deklarēšanu. Arī turpmākos gadus iekš
zemes migrācijas uzskaitē notiek vērā ņemamas izmaiņas. Līdzīgā veidā reģis
trētās iekšzemes migrācijas apjomus ietekmē arī pārmaiņas likumā “Par nekus
tamā īpašuma nodokli” un 2009. gadā veiktā administratīvi teritoriālā reforma.
Tā, piemēram, kopš 2013. gada reģistrētās iekšzemes migrācijas apjoma pieau
gums ir tieši saistīts ar pašvaldību piešķirtajiem atvieglojumiem, jo nekustamā
īpašuma nodokļa augstākās likmes piemēro tiem mājokļiem, kuros neviens nav
deklarējis dzīvesvietu. Daļa iedzīvotāju ir materiāli ieinteresēti deklarēties gal
vaspilsētā vai Pierīgas pašvaldībās, kur atrodas to nekustamie īpašumi. Tādē
jādi jāsecina, ka pieejamie statistikas dati migrācijas procesus atspoguļo nepil
nīgi vai ar noteiktu laika nobīdi. Turklāt statistikā migrācija apzīmē pastāvīgās
dzīvesvietas maiņu vismaz uz gadu, šķērsojot noteiktu administratīvo robežu.
Tā ir tikai daļa no vispārējās iedzīvotāju ģeogrāfiskās mobilitātes.
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19.3. tabula. Galveno iekšzemes migrācijas plūsmu sadalījums 1996., 2006. un 2016. gadā
1996

Reģistrētā iekšzemes migrācija

2006

2016

apjoms

%

apjoms

%

apjoms

%

39 365

100,0

52 482

100,0

62 627

100,0

Iebrauc
pilsētas

23 478

59,6

30 766

58,6

39 066

62,4

lauku apdzīvotās vietas

15 887

40,4

21 716

41,4

23 561

37,6

pilsētas

23 000

58,4

31 110

59,3

34 592

55,2

lauku apdzīvotās vietas

16 365

41,6

21 372

40,7

28 035

44,8

11 603

29,5

16 295

31,0

18 371

29,4

pilsētas → lauki

11 397

28,9

14 470

27,6

16 221

25,9

lauki → pilsētas

11 875

30,2

14 113

26,9

20 695

33,0

lauki → lauki

4490

11,4

7604

14,5

7340

11,7

Izbrauc

Plūsmu sadalījums
pilsētas → pilsētas

Avots: autoru izveidots, izmantojot LR CSP datus.

Pētījumam izvēlētais periods uzskatāmi raksturo pārmaiņas, kas notiku
šas iekšzemes migrācijas uzskaitē. Maz dzīvesvietas maiņas gadījumu reģistrēts
20. gs. 90. gadu otrajā pusē un 21. gs. sākumā. Savukārt lielākais apjoms reģis
trēts pēc brīvprātīgas dzīvesvietas deklarēšanas sistēmas ieviešanas. Ekonomis
kās krīzes apstākļos no 2008. līdz 2012. gadam reģistrētās iekšzemes migrā
cijas apjomi atkal saruka, bet kopš 2013. gada ir ļoti mainīgi un 2016. gadā
pārsniedz 60 tūkst. gadījumu.
Analizējot iekšzemes migrācijas plūsmu struktūru apdzīvojumā, redzams
lielāks pilsētu īpatsvars, gan pārceļoties uz pilsētām, gan pametot tās. Vienlai
kus gan jānorāda, ka daudz dzīvesvietas maiņas gadījumu tiek reģistrēts migrā
cijā starp pilsētām, kur izteikti dominē ar Rīgu saistītās plūsmas (19.4. attēls).
Lielākais reģistrētās iekšzemes migrācijas plūsmu īpatsvars ir starp pilsētām
un lauku apdzīvotajām vietām. Tās veido vairāk nekā pusi no valsts iekšzemes
migrācijas apjoma aplūkotajos gados. Migrācijas plūsmas starp lauku apdzī
votajām vietām veido vismazāko reģistrētās iekšzemes migrācijas kopapjoma
daļu. Lauku iedzīvotājiem raksturīga augstāka migrācijas aktivitāte, jo no visa
iekšzemes migrācijas apjoma 40% plūsmu saistītas ar laukiem, lai gan laukos
dzīvojošo skaits tikai nedaudz pārsniedz 30%. Kopumā aplūkotajos gados lau
ki iekšzemes migrācijas rezultātā iedzīvotājus zaudē, kamēr pilsētās iebrauku
šo skaits pārsniedz izbraukušo skaitu. Te gan jānorāda, ka iekšzemes migrāci
jas procesiem apdzīvojumā ir izteikti reģionālas iezīmes. Pierīgā, un īpaši Rīgas
piepilsētas zonā, daudzās pašvaldībās iekšzemes migrācijas rezultātā iedzīvotā
ju skaits lauku apdzīvotajās vietās ir pieaudzis.
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19.4. attēls. I ekšzemes migrācijas plūsmu struktūra 1996., 2006. un 2016. gadā
Avots: autoru izveidots, izmantojot LR CSP datus.

Iedzīvotāju iekšzemes migrācijai ir raksturīgas reģionālas iezīmes. Neska
toties uz iekšzemes migrācijas apjoma svārstībām, reģionālā struktūra ir sa
līdzinoši noturīga. Apmēram 40–50% visu reģistrēto iekšzemes migrācijas
gadījumu ir saistīti ar Rīgu (19.4. attēls). Kopš tika pabeigta administratīvi teri
toriālā reforma, Rīgas nozīme iekšzemes migrācijas plūsmu struktūrā ir pieau
gusi. Tas skaidrojams ar iedzīvotāju teritoriālo koncentrāciju un skaita pieaugu
mu Pierīgā. Cilvēki uz Rīgai tuvākajām pašvaldībām Pierīgas reģionā pārceļas
gan no Rīgas, gan pārējiem valsts reģioniem. Tāpat svarīgi apstākļi, kas veici
na iedzīvotāju koncentrāciju galvaspilsētas apkārtnē, ir atšķirīgā reģionu eko
nomiskās attīstības pakāpe un struktūra, ko nosaka ģeogrāfiskais novietojums,
dabas resursi un iedzīvotāju sastāva atšķirības. Tieši sociālekonomiskās attīs
tības atšķirības starp galvaspilsētu, tās piepilsētas zonu un attālākiem mazāk
urbanizētiem reģioniem nosaka arī iedzīvotāju kustības reģionālās atšķirības.
Piemēram, bezdarba līmeņa, atalgojuma apmēra un izglītības pieejamības at
šķirības starp reģioniem lielākoties ietekmē arī iekšzemes migrācijas plūsmas.
Augsts bezdarba līmenis, darbavietu trūkums un zems atalgojums, kā arī profe
sionālās un augstākās izglītības iestāžu izvietojums pastiprina iedzīvotāju aiz
plūšanu no retāk apdzīvotām un grūtāk sasniedzamām teritorijām perifērijā.
To apliecina iedzīvotāju migrācijas plūsmas Latgalē un Vidzemē, kas apmaiņā
ar citiem reģioniem iedzīvotājus zaudē. Migrācijas procesu izpētei izvēlētie gadi
labi atspoguļo arī ilglaicīgās tendences. Tomēr jāņem vērā, ka atsevišķos gados
iekšzemes migrācijas procesiem ir bijis arī pagaidu raksturs. Piemēram, 90. ga
du pirmajā pusē Latgalē bija pozitīvs iekšzemes migrācijas saldo, bet Rīgā, ilg
stoši saglabājoties negatīvam migrācijas saldo, 2016. gadā tas uzrāda ievēroja
mu iedzīvotāju skaita pieaugumu iekšzemes migrācijas rezultātā.
Aplūkotajā laika posmā no 1996. līdz 2016. gadam iekšzemes migrācijas
ietekmē visos statistiskos reģionos, izņemot Pierīgu, ir negatīvs migrācijas sal
do. Rīgai negatīvo kopējo migrācijas saldo jeb iedzīvotāju zaudējumu radījusi
tieši iedzīvotāju apmaiņa ar Pierīgu, jo apmaiņā ar visiem pārējiem reģioniem
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19.4. tabula. Iekšzemes migrācijas saldo un kopapjoma sadalījums 1996., 2006. un
2016. gadā
Migrācijas saldo

Statistiskie reģioni

Rīga
Pierīga

Migrācijas kopapjoma īpatsvars, %

1996

2006

2016

1996

2006

2016

–1343

–1302

7892

19,6

20,4

29,6

1937

4926

1333

19,3

24,5

27,9

Vidzeme

–172

–1252

–2 514

14,0

12,3

10,4

Kurzeme

–192

–930

–2 203

13,9

12,8

10,1

Zemgale

–453

–293

–2 188

13,7

15,5

12,0

223

–1149

–2 320

19,5

14,5

10,0

Latgale

Avots: autoru izveidots, izmantojot LR CSP datus.
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19.5. attēls. I ekšzemes migrācijas saldo Latvijas pašvaldībās no 1996. līdz 2016. gadam
Avots: autoru izveidots, izmantojot LR CSP datus.

pilsēta iedzīvotājus iegūst. Pierīgā migrācijas saldo gluži pretēji ir pozitīvs
starpreģionu migrācijas plūsmās visos reģionos, un lielākā daļa jauno iedzīvo
tāju ir bijušie Rīgas iedzīvotāji. Pārējos statistiskajos reģionos kopējais migrā
cijas saldo ir negatīvs, jeb tie iedzīvotājus zaudē. Atsevišķos aplūkotā perioda
gados ir izņēmumi, kas jau raksturoti pirms Latgales un Rīgas gadījumiem.
Analizējot iekšzemes migrācijas saldo rādītājus atsevišķos reģionos, jāsecina,
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ka tie ir ievērojami zemāki nekā Rīgā un Pierīgā. Tāpat dažu reģionu savstarpē
jās migrācijas saldo rādītāji ir pozitīvi. Vidzeme iedzīvotājus zaudē apmaiņā ar
Rīgu un Pierīgu, bet iegūst migrācijas plūsmās no pārējiem reģioniem. Kurze
me iedzīvotājus zaudē apmaiņā ar visiem reģioniem. Zemgalē pozitīvs migrāci
jas plūsmu saldo ir iedzīvotāju apmaiņā ar Kurzemi un Latgali, bet iedzīvotāju
skaita zudumus ietekmē emigrācija uz Rīgu, Pierīgu un Vidzemi. Latgale zaudē
iedzīvotājus iekšzemes migrācijas rezultātā, jo reģionam ir negatīvs migrācijas
saldo plūsmās ar pārējiem reģioniem, izņemot Kurzemi.
Iekšzemes migrācijas kopapjoma sadalījumā dominē Rīga un Pierīga,
bet pārējo reģionu sadalījums ir līdzvērtīgāks. Arī iekšzemes migrācijas saldo
struktūra parāda, ka visi reģioni visvairāk iedzīvotājus iegūst vai zaudē tie
ši apmaiņā ar Rīgu. Latvijai raksturīga iezīme ir izteikts iekšzemes migrāci
jas kopapjoma īpatsvara pieaugums Pierīgas reģionā un sarukums Latgalē. Tas
skaidrojams ar suburbanizācijas procesiem galvaspilsētas apkārtnē, un to ap
stiprina pozitīvs migrācijas saldo pašvaldībās ap Rīgu (19.5. attēls). Savukārt
iedzīvotāju izceļošana no Latgales un apmaiņa ar Rīgu un Pierīgu nodrošinā
jusi reģionam ilgstoši negatīvu migrācijas saldo un pakāpenisku samazinājumu
iekšzemes migrācijas kopapjomā.
Latvijas salīdzinoši nelielā teritorija un reģionu skaits ietekmē iedzīvotā
ju iekšzemes migrācijas plūsmu reģionālās atšķirības. Arvien biežāk bilaterā
lās migrācijas plūsmas gan starpvalstu, gan iekšzemes migrācijā attēlo apļveida
diagrammu veidā. Izvēloties atsevišķus gadus pētījumā aplūkotā perioda sāku
mā, vidū un beigās, uzskatāmi parādīta iekšzemes migrācijas plūsmu struktūra
Latvijas statistiskajos reģionos (19.6. attēls). Kopš 90. gadu vidus starpreģionu
migrācijā dominē plūsmas, kas vērstas uz Rīgu un Pierīgu, sekmējot iedzīvotā
ju koncentrācijas procesus valsts centrālajā daļā. Tāpat noturīgas pārvietošanās
plūsmas ir starp Rīgu un Pierīgu. Uzskatāmi tas parādās suburbanizācijas in
tensitātes pieaugumā Rīgai tuvākajās pašvaldībās. Iedzīvotāju kustība reģionu
robežās veido turpat 40% no reģistrētās migrācijas kopapjoma. Kopumā migrā
cijai vienā statistiskā reģionā ir tendence samazināties.
Tas izskaidrojams ar teritoriāli administratīvo reformu, jo samazinājies
administratīvo teritoriju skaits un sekojoši arī migrācijas statistikā uzskaitīto
dzīvesvietas maiņas gadījumu skaits. Migrācija starp reģioniem, neskaitot gal
vaspilsētu, veido vismazākās plūsmas. Vismazākās starpreģionu iekšzemes
migrācijas plūsmas un saldo rādītāji ir starp ģeogrāfiski attālākiem reģioniem,
piemēram, starp Latgali un Kurzemi.
Tāpat pastāv reģionu atšķirības attiecībā uz iedzīvotāju pārvietošanos
starp dažāda lieluma un nozīmes apdzīvotajām vietām. Ne visu reģionu lielā
kās pilsētas zaudē iedzīvotājus, tiem pārceļoties uz piepilsētām ārpus pilsētas
administratīvajām robežām jeb suburbanizācijas rezultātā. Latvijas lielās pilsē
tas jeb tā dēvētās republikas pilsētas ir reģionu nodarbinātības centri, un tās,
domājams, piesaista nozīmīgas migrācijas plūsmas statistiskā reģiona robežās.
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Avots: autoru izveidots, izmantojot LR CSP datus.

Savukārt galvaspilsēta Rīga kā valsts mēroga nodarbinātības centrs ar augstā
ku darbaspēka atalgojumu piesaista starpreģionu plūsmas no visiem valsts re
ģioniem.

Dzīvesvietas maiņas iemesli
Migrācija ir ļoti selektīva ne tikai pēc iesaistīto iedzīvotāju sociāldemo
grāfiskā sastāva, bet arī pēc dzīvesvietas maiņas iemesliem. Tāpēc, apkopojot
pētījumā veiktās iedzīvotāju aptaujas datus, noskaidroti biežāk minētie iemes
li dzīvesvietas maiņai Latvijas reģionos. Aptaujā respondenti tika lūgti nosaukt
trīs galvenos iemeslus pašreizējās dzīvesvietas izvēlei. No visiem pārcelšanās
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19.7. attēls. B
 iežāk minētie dzīvesvietas maiņas iemesli Latvijas reģionos

iemesliem visbiežāk minētie ir ģimenes apstākļi, pēc tam seko iemesli, kas sais
tīti ar mājokli vai īpašumu. Ģimenes apstākļi izteikti dominē migrācijā uz Rīgu,
Pierīgu un Kurzemi. Mājoklis vai īpašums kā visbiežāk nosauktais pārcelšanās
iemesls konstatēts Zemgalē, bet bieži tas minēts arī pārējos reģionos.
Pārsteidzoši, bet šīs aptaujas respondenti salīdzinoši retāk dzīvesvietu
mainījuši darba un mācību dēļ. Citās līdzīgās aptaujās šī motivācija ir ļoti nozī
mīga un parasti tiek norādīta uzreiz aiz iemesla “ģimenes apstākļi”.
Iemesls pārcelties lētākas sadzīves dēļ salīdzinoši biežāk minēts, migrējot
uz Zemgali, bet retāk, pārceļoties uz Rīgu. Savukārt piemēroti dzīves vides ap
stākļi biežāk minēti migrācijā uz Vidzemi, bet ievērojami retāk, pārceļoties uz
Kurzemi.

Nobeigums
Iekšzemes migrācija ilgstoši ir ietekmējusi iedzīvotāju skaita un izvietoju
ma pārmaiņas Latvijas administratīvajās teritorijās, kā arī sekmējusi reģionālās
atšķirības iedzīvotāju demogrāfiskajā uzvedībā un kvalitatīvā sastāva izmaiņās.
Mūsdienās iedzīvotāju skaitu un izvietojumu teritorijā nosaka vairāki svarīgi
faktori. Pirmkārt, zem vienkāršās paaudžu maiņas līmeņa esošie dzimstības rā
dītāji, kas kopš 90. gadu sākuma ir krietni zemāki par mirstības rādītājiem.
Otrkārt, sabiedrības novecošana līdz ar paredzamā mūža ilguma pakāpenisku
pieaugumu. Šobrīd vidējais paredzamā mūža ilgums ir par 5 gadiem garāks
nekā 1991. gadā. Treškārt, demogrāfiskās pārejas ietekmē Latvijā jau ilgstoši
iedzīvotāju skaita izmaiņas galvenokārt nosaka cilvēku pārvietošanās, nevis
dabiskās kustības rādītāji. Kopš 90. gadu sākuma Latvijas iedzīvotāju starptau
tiskās ilgtermiņa migrācijas saldo katru gadu ir negatīvs un izceļošanas rezultā
tā valsts zaudē iedzīvotājus. Savukārt iekšzemes migrācijas rezultātā nemainās
valsts kopējais iedzīvotāju skaits, bet mainās iedzīvotāju izvietojums reģionos
208

Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas izaicinājumi

un pašvaldībās. Pētījums atklāja, ka Latvijai ir raksturīgas reģionālas iezīmes
iekšzemes migrācijā. Vairums dzīvesvietu mainījušo pārcēlušies Rīgā vai Pie
rīgā, kā arī dzīvesvietu mainījuši viena statistiskā reģiona robežās. Tāpat aug
stāka migrācijas aktivitāte vērojama pilsētās, salīdzinot ar lauku apdzīvotajām
vietām. Visbūtiskāk iedzīvotāju skaits iekšzemes migrācijas rezultātā ir saru
cis Latgalē un galvaspilsētā. Vienlaikus Rīga iedzīvotājus iegūst apmaiņā ar vi
siem statistiskajiem reģioniem, izņemot Pierīgu. Tas izskaidrojams ar lielāku
darbavietu piedāvājumu galvaspilsētā, jo, pastāvot visā valstī vienādām nodok
ļu likmēm, lielpilsētai ar visu transporta veidu labāku pieejamību, arī satiksmē
ar ārvalstīm, ir lielas sociālekonomiskās attīstības priekšrocības. Turpretī Rī
gai tuvākajās pašvaldībās Pierīgas reģionā vērojama iedzīvotāju dekoncentrāci
ja viena funkcionālā reģiona robežās, kas izpaužas kā mājokļu suburbanizācija
ar tai raksturīgo pieaugošo svārstmigrāciju uz galvaspilsētu. Tāpēc pārceļotāji
no pārējām valsts daļām cenšas apmesties Rīgā un tās tuvumā, atjaunojot tur
esošo pašvaldību iedzīvotāju sastāvu. Sekas tam ir visaugstākie dzimstības rā
dītāji un pēdējos gados pat dabiskais pieaugums Pierīgas reģionā, kur iedzīvo
tāju skaita pieaugumu nodrošina piepilsētai raksturīgās dzīvojamās apbūves iz
plešanās un plašais jauno mājokļu piedāvājums. Tas darbojas kā magnēts, kas
pievelk topošās vai jaunās ģimenes ar bērniem. Tādējādi iekšzemes migrācijas
plūsmas reaģē uz sociālekonomiskās attīstības reģionālajām atšķirībām Latvijā
un vienlaikus tās pastiprina, jo ietekmē arī reģionu demogrāfisko attīstību.
Literatūra un avoti
Eurostat regional yearbook, 2016 edition (2016) Eurostat. Luxembourg: Publications Office of
the European Union, 272 p.
Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes nepublicētie materiāli par reģistrēto ie
dzīvotāju iekšzemes migrāciju dažādos gados un periodos.
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20. Rīgas svārstmigrācijas areāla attīstība
Jānis Krūmiņš, Toms Skadiņš, Māris Bērziņš,
Margarita Kairjaka, Gvido Seki (Guido Sechi)

Ievads
Paaugstināta iedzīvotāju ģeogrāfiskā mobilitāte izpaužas ne vien kā mig
rācija pastāvīgās dzīvesvietas maiņas gadījumā, bet arī ikdienas un iknedē
ļas svārstmigrācijas veidā. Šāda regulāra cilvēku pārvietošanās atspoguļo
gan pētāmās teritorijas apdzīvojumu un transporta sistēmu, gan ekonomikas
struktūru un darba tirgus īpatnības, gan arī iedzīvotāju sastāvu. Tāpat svārst
migrācija darbojas kā process, kas palīdz skaidrot dažādu ģeogrāfiskās telpas
vienību funkcionālo saikni. Šo funkcionālo teritoriju daudzveidība parāda ar
darbu, izglītību, pakalpojumiem un brīvo laiku saistītās cilvēku dzīves nori
ses, kas mūsdienās nav iedomājamas bez iedzīvotāju pārvietošanās. Iedzīvo
tāju ikdienas darba un mācību svārstmigrācija ir nozīmīgs ģeogrāfiskās mobi
litātes veids Latvijā. Kā liecina statistikā apkopotie darba mobilitātes rādītāji,
šāda veida kustība pārsniedz iekšzemes migrācijas apjomus. Līdzīga tendence
vērojama arī darbaspēka apsekojuma rezultātos dažādās ES valstīs (Annual
Report, 2017).
Visintensīvākās svārstmigrācijas plūsmas ir saistītas ar lielpilsētām, kam
raksturīga augstākā nodarbinātības, izglītības, valsts pārvaldes un citu pakal
pojumu koncentrēšanās. Tādējādi tieši lielpilsētu funkcionālā nozīmīguma dēļ
tām raksturīgas arī izteiktas migrācijas plūsmas no pilsētas uz piepilsētu, kas
suburbanizācijas procesa veidā sekmē pārmaiņas gan iedzīvotāju sastāvā un iz
vietojumā, gan apdzīvojumā. Tas veicina nepieciešamību pēc lietišķiem pētīju
miem piepilsētas zonu un aglomerāciju funkcionālo areālu noteikšanai, izman
tojot galvenokārt ar svārstmigrāciju saistītus indikatorus.
Līdzšinējie pētījumi parāda ģeogrāfiskās mobilitātes svarīgo nozīmi piepil
sētas zonu attīstībā. Latvijas apdzīvojuma struktūrā galvaspilsētai ir liela loma.
Rīga ir ne tikai lielākā apdzīvotā vieta, bet arī visas valsts apdzīvojuma sistē
mas centrs. Pilsētas politiskās un ekonomiskās attīstības, kā arī pakalpojumu
nodrošināšanas un nodarbinātības iespējas sniedzas pāri administratīvajām,
bet atsevišķos gadījumos – arī valsts robežām. Rīga ir Baltijas valstu lielākā pil
sēta un vēsturiski veidojusies kā nozīmīgs Baltijas apdzīvojuma centrs.
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Rīgas nozīme apdzīvojumā un ar galvaspilsētu saistītās
darba svārstmigrācijas plūsmas
Latvijas apdzīvojuma struktūrā liela nozīme ir tās galvaspilsētai Rīgai, kas
ir valsts apdzīvojuma sistēmas centrs un lielākā apdzīvotā vieta Latvijā. Pēc LR
CSP datiem, 2018. gada sākumā galvaspilsētā dzīvoja 638 tūkst. jeb 32,98%
no visiem valsts iedzīvotājiem. Kopš neatkarības atgūšanas 1991. gadā pilsētas
iedzīvotāju skaits piedzīvojis pakāpenisku samazinājumu, neskatoties uz Rīgas
milzīgo lomu valsts apdzīvojuma sistēmas un iedzīvotāju izvietojuma noteikša
nā. Tomēr pilsētas funkcionālā nozīme nav zudusi. Tas skaidrojams ar galvas
pilsētu saistītajām starpvalstu, kā arī iekšzemes migrācijas plūsmām no attā
lākajiem Latvijas reģioniem. Tāpat pilsēta piesaista arī zīmīgu skaitu darba un
mācību svārstmigrantu no citiem Latvijas reģioniem – īpaši no tuvajām Pierīgas
pašvaldībām.
Galvaspilsēta ir politiskās ietekmes, ekonomiskās attīstības, nodarbinātī
bas, kā arī visu veidu pakalpojumu centrs, kura funkcionālās robežas sniedzas
pāri administratīvajām, bet atsevišķos gadījumos – arī valsts robežām. Rīgai un
tai apkārtesošajām teritorijām jau izsenis raksturīga kopīga savstarpējās mijie
darbības vēsture, kas līdz 19. gadsimta beigām vairāk izpaudās kā pilsētas īpa
šumtiesības uz lauku un meža teritorijām, kuras atrodas ārpus pilsētas robe
žām. Šie īpašumi galvenokārt tikuši izmantoti, lai nodrošinātu pilsētniekiem
nepieciešamo pārtikas preču sagādi, kā arī tie aktīvi tikuši nomāti, mainīti vai
pārdoti. Sākot ar 19. gadsimta beigām, Rīgai piederošās lauku teritorijas pakā
peniski tika administratīvi nodalītas no pilsētas pārvaldes, saglabājot savas īpa
šumtiesības vien uz meža zemēm.
Mūsdienās galvaspilsētas īpašais funkcionālais statuss attiecībā pret teri
torijām ārpus tās administratīvajām robežām izpaužas kā augsta dažāda veida
aktivitāšu koncentrēšanās pilsētā, kas piesaista svārstmigrācijas plūsmas. Tieši
ar Rīgu saistāmas lielākās darba un mācību svārstmigrācijas plūsmas no pārē
jiem Latvijas reģioniem. Rezultātā pieaug ikdienas mobilitātes plūsmu daudz
veidība pilsētā un tās tuvumā, veidojot vienotu funkcionālu svārstmigrācijas
tieces areālu.
Svārstmigrācijas intensitāte šādā areālā ir atkarīga no darbavietu un mā
jokļu nodrošinājuma, izvietojuma un sasniedzamības, kā arī no autoceļu un
dzelzceļa infrastruktūras attīstības pakāpes. Raksturīgs šādas telpiskās struk
tūras piemērs Latvijā ir Rīgas aglomerācija, kas ir lielākais šāda veida funkcio
nālais areāls Baltijā. Latvija ir ģeogrāfiski neliela valsts, un Rīgas sasniedzamī
ba nosaka to, ka galvaspilsētu darbam un mācībām izvēlas arī attālāku reģionu
iedzīvotāji, kas nevēlas mainīt savu pastāvīgo dzīvesvietu. To sekmē gan Rīgas
novietojums un attālums salīdzinājumā ar citām apdzīvotajām vietām, gan arī
darbavietu salīdzinoši nelielais skaits ārpus Rīgas. Uz galvaspilsētas saikni ar
pārējo teritoriju norāda svārstmigrācijas plūsmu apjomi (20.1. attēls).
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20.1. attēls. N
 odarbināto iedzīvotāju darba svārstmigrācijas plūsmas uz Rīgu un no tās dažādos
gados
Avots: autoru izveidots, izmantojot LR CSP iedzīvotāju darbaspēka apsekojuma datus.

Svārstmigrācijas plūsmas uz Rīgu, līdzīgi kā iekšzemes migrācijas plūsmu
apjoma dinamiku, iespējams nodalīt vairākos posmos, kas lielā mērā ir saistā
mi arī ar Rīgas ietekmes areāla attīstību. Kopš 1991. gada, mainoties valsts po
litiskajai iekārtai un iedzīvotāju sociālekonomiskajai situācijai, palielinājās arī
iedzīvotāju svārstmigrācijas apjomi uz galvaspilsētu. Kā liecina CSP dati par
iedzīvotāju darbaspēka apsekojumu, vislielākais ikdienas svārstmigrācijā (uz
Rīgu) iesaistīto nodarbināto skaits bija pirms ekonomiskās krīzes, respektīvi,
2007. un 2008. gadā. Pēdējā no tiem darba svārstmigrantu skaits pārsniedza
120 tūkst. iedzīvotāju, kas ir 2,5 reizes vairāk nekā uzreiz pēc neatkarības at
jaunošanas 1991. gadā.
Krīzes gados darba svārstmigrācija piedzīvoja pakāpenisku samazināju
mu, jo pieauga bezdarba līmenis arī galvaspilsētā. Tādējādi nelabvēlīgās darba
tirgus situācijas dēļ gan galvaspilsētā, gan citos valsts reģionos krasi samazinā
jās darbavietu skaits, sekmējot starptautiskās migrācijas plūsmu apjomu pieau
gumu. Pēc krīzes beigām 2012. gadā darba svārstmigrantu skaits pakāpeniski
sāka pieaugt un stabilizēties, no 2014. līdz 2016. gadam pietuvojoties pirmskrī
zes gados novērotajam svārstmigrantu skaitam. Starpreģionu griezumā tieši
plūsmas no Pierīgas ir visapjomīgākās.
Starpreģionu līmenī visaugstākā svārstmigrācijas intensitāte un ievēroja
mākās plūsmas ir starp Rīgu un Pierīgu. No 2002. līdz 2016. gadam aptuveni
60–70% no visiem darba svārstmigrantiem, kas devās uz Rīgu, dzīvoja Pierīgā.
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Tas skaidrojams ar Rīgas ietekmi, ciešām funkcionālajām saiknēm starp galvas
pilsētu un Pierīgas pašvaldībām, kā arī transporta infrastruktūras attīstību un
ērto Rīgas sasniedzamību. Arī lielākā daļa svārstmigrantu no citiem reģioniem
dodas darbā uz Rīgu, tomēr šeit nav raksturīgi tik lieli plūsmu kopapjomi kā
Pierīgai, tas skaidrojams ar citu reģionālas nozīmes pilsētu tuvumu un lielāku
attālumu līdz Rīgai. No 2014. līdz 2016. gadam Pierīgas svārstmigranti uz Rīgu
veidoja 68,1% no plūsmu kopapjoma. Citiem reģioniem attiecīgi bija raksturīga
ievērojami zemāka plūsmu intensitāte. Aptuveni 16,3% visu darba svārstmig
rantu, kas brauca uz Rīgu, bija no Zemgales, bet 7,5% – no Vidzemes, 5,1% – no
Kurzemes, 3% – no Latgales.
Saskaņā ar CSP veikto apsekojumu par svārstmigrantiem tajā tiek uz
skaitītas personas, kas pārskata nedēļā bija 15–74 gadus vecas un pamatdar
bā strādāja citas pašvaldības teritorijā. Tādējādi pie svārstmigrantu grupas tiek
pieskaitīti arī tie, kas ir deklarēti citā pašvaldībā, bet darba gaitās dodas uz
Rīgu (uz visu nedēļu). Šādas uzskaites īpatnības daļēji izskaidro to, kāpēc ar
galvaspilsētu saistītie svārstmigrācijas apjomi ir ievērojami lielāki, nekā tas ir
iekšzemes migrācijas gadījumā. CSP apsekojums sniedz informāciju par darba
svārstmigrācijas plūsmu apjomiem reģionu līmenī. Salīdzinājumam – 2007. ga
dā publicētajā pētījumā par darbaspēka mobilitāti Latvijā secināts, ka aptuveni
piektdaļa no pilna laika nodarbinātajiem ir iesaistīti svārstmigrācijā starp paš
valdībām (Krišjāne u. c., 2007), apstiprinot to, ka darba svārstmigrācija Latvijā
ir ļoti nozīmīgs ģeogrāfiskās mobilitātes veids.
Kopējām svārstmigrācijas plūsmām no Rīgas tradicionāli ir raksturīgi
daudz mazāki apjomi, kas skaidrojami ar mazāku darbavietu nodrošinājumu un
vidējā atalgojuma atšķirībām starp Rīgu un citām pašvaldībām. No 2002. līdz
2016. gadam svārstmigrantu kopskaits no Rīgas uz citiem reģioniem bijis vairāk
nekā 6 reizes mazāks nekā pretējā virzienā. Augstākais svārstmigrantu skaits
no Rīgas bija no 2004. līdz 2006. gadam (ap 17 tūkst. katru gadu), bet zemā
kais – ekonomiskās krīzes laikā 2011. gadā, kad citās Latvijas pašvaldībās strā
dāja ap 10 tūkst. Rīgas iedzīvotāju.
Ikdienas mācību svārstmigrācijai raksturīgas līdzīgas iezīmes kā darba
mobilitātei, jo apdzīvojuma centros pastāv ne vien plašas nodarbinātības iespē
jas, bet arī daudzveidīgāks izglītības iestāžu nodrošinājums. Latvijas mērogā
tās galvaspilsēta Rīga ir zīmīgākais izglītības un zinātnes centrs, kas sniedz vis
plašākās izglītības iespējas valstī. Citas republikas pilsētas un lielākās novadu
pilsētas uzskatāmas par reģionālas nozīmes izglītības centriem. Mācību svārst
migrācijas raksturs atšķiras galvenokārt pēc mobilitātē iesaistīto apgūstamā iz
glītības līmeņa. Pamatizglītību skolēni apgūst galvenokārt savas dzīvesvietas
pašvaldības teritorijā, kamēr profesionālo un augstāko izglītību izglītojamie
dodas iegūt ārpus pastāvīgās dzīvesvietas pašvaldības. Arī mācību mobilitātes
galvenās plūsmas ir tendētas virzienā uz Rīgu, augstāko intensitāti sasniedzot
Pierīgas reģionā.
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Rīgas aglomerācijas vēsturiskā attīstība
Rīgas aglomerācijas attīstība laika gaitā saistāma ar dažādām politiskām,
ekonomiskām un sociālām pārmaiņām. Tādējādi aglomerācija veidojusies un
attīstījusies ap Rīgu kā galveno administratīvo, apdzīvojuma un ekonomiskās
attīstības centru. Tas noteicis aglomerācijas telpiski funkcionālo struktūru, kā
arī ietekmējis iedzīvotāju migrācijas un svārstmigrācijas plūsmas. Tieši ar gal
vaspilsētu saistīto svārstmigrācijas plūsmu apjoms un struktūras dinamika no
teikuši Rīgas aglomerācijas veidošanos un attīstību.
Pirmoreiz Rīgas aglomerācija definēta 20. gadsimta vidū, nosakot galvas
pilsētas ietekmes zonu un piemērojot ekonomiskās rajonēšanas principus apdzī
voto vietu attīstības plānošanā (Филимоненко, 1991). Attīstoties un paplašino
ties Rīgas piepilsētas zonai, Jūrmala un citas Rīgai tuvākās apdzīvotās vietas
veidoja vienotu funkcionālu teritoriju – aglomerāciju (Bauls et al., 1996). Šajā
laika posmā aizsākās svārstmigrācijas pētījumi par iedzīvotāju darba un mācību
mobilitāti Rīgas aglomerācijā (Bauls, 1978). Tie ļāva noteikt iedzīvotāju svārst
migrācijas intensitāti un funkcionālās saiknes starp dažādām apdzīvotajām vie
tām Rīgas aglomerācijā. Sākotnēji tika uzskatīts, ka aglomerācija veido vienlai
du teritoriju 60–70 km rādiusā ap Rīgu un ietver tajā esošās pilsētas un lauku
apdzīvotās vietas (Филимоненко, 1991). Starp aglomerācijas apdzīvojuma cen
triem pastāvēja funkcionālās saiknes, kas izpaudās ekonomiskajos sakaros starp
dažādiem rūpniecības un lauksaimniecības uzņēmumiem, kā arī iedzīvotāju
mobilitātē. Tieši svārstmigrācijas pētījumi ļāva noteikt atšķirības aglomerācijas
telpiski funkcionālajā struktūrā, izceļot divas pēc svārstmigrācijas intensitātes
atšķirīgas aglomerācijas zonas (Bauls et al., 1996).
Rīgas aglomerācijas robežu noteikšanā vienmēr ievērots administratīvi te
ritoriālais dalījums, apdzīvoto vietu attālums līdz galvaspilsētai un svārstmig
rācijas intensitāte (Филимоненко, 1991; Bauls et al., 1996). Noteicošie kritēriji
lielākoties ir bijuši saistīti tieši ar svārstmigrācijas plūsmu virzieniem un inten
sitāti. Svārstmigrācijas plūsmu intensitāte vienmēr augstāka ir tiešā Rīgas tuvu
mā un samazinās līdz ar attālumu. To noteikusi gan piepilsētas apdzīvojuma un
transporta tīkla attīstība, gan arī sabiedriskā transporta sistēmas daudzveidība
un pieejamība. Tādējādi aglomerācijas ārējie robežpunkti lielā mērā sakrita ar
pasažieru elektrovilcienu maršruta galapunktiem – Tukumu, Jelgavu, Lielvārdi
un Saulkrastiem (20.2. attēls). Svārstmigrācijas plūsmu apjomi tālāk aiz norā
dītājiem galapunktiem strauji saruka. Šo plūsmu intensitāti, līdzīgi dzelzceļam,
ietekmē arī valsts nozīmes autoceļu tīkls, īpaši teritorijās autoceļu tuvumā. Tur
klāt svārstmigrācijas rādītāji bija zemāki tajās aglomerācijas apdzīvotajās vie
tās, kas bija sasniedzamas tikai pa zemākas nozīmes autoceļiem (Bauls u. c.,
1996; Krišjāne, Bērziņš, 2009).
Aglomerācijas attīstību un teritorijas funkcionālo struktūru ietekmē
ja arī padomju periodam raksturīgā ekonomiskā plānošana. Piemēram,
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Avots: autoru izveidots, izmantojot LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Cilvēka ģeogrāfijas katedras
pētījumu datus.

Rīgas piepilsētā tika radīti vairāki zemāka ranga rūpniecības uzņēmumi. Līdz
1991. gadam Rīgas aglomerācijas saimniecisko struktūru veidoja dažādi ekono
mikas sektori (ķīmijas, mašīnbūves, vieglās rūpniecības u. c. uzņēmumi), kas
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importēja izejvielas, bet gatavo produkciju pārsvarā eksportēja tālāk uz citām
PSRS republikām. Padomju periodā bija centieni ierobežot pārmērīgu Rīgas iz
augsmi, mēģinot mazināt pilsētas lomu apdzīvojuma un ekonomikas struktū
rā. Tomēr jaunu tautsaimniecības nozaru, piemēram, zinātnes un tehnoloģiju,
attīstība tikai pastiprināja galvaspilsētas ietekmi. Pavisam Rīgas aglomerācijā
80. gadu sākumā saražoja 67,3% no Latvijas PSR rūpniecības kopprodukcijas,
nodarbinot 67,1% rūpniecībā strādājošo (Филимоненко, 1991).
Kopš 1991. gada apdzīvojuma attīstību ietekmēja būtiskas politiskas, soci
ālas un ekonomiskas pārmaiņas. Mainoties apstākļiem un pārejot uz tirgus eko
nomiku, apdzīvojuma attīstības politikas dokumentos akcentēta nepieciešamība
virzīties uz policentrisku apdzīvojuma struktūru, kā arī mazināt reģionu nevien
mērīgo attīstību. Rīgas aglomerācijas telpiski funkcionālā struktūra arī mainī
jās, un arvien izteiktāki kļuva mājokļu suburbanizācijas procesi. Piepilsētu dzī
vesvietai izvēlējās gan iedzīvotāji ar augstākiem ienākumiem, gan arī tie, kas
meklēja lētākus mājokļus un dzīves apstākļus (Krišjāne, Bērziņš, 2012). Postso
ciālisma apstākļos Rīgas aglomerācijas attīstībai bija raksturīgas šādas iezīmes:
1) salīdzinot ar padomju periodu, 90. gadu sākumā strauji samazinājās ik
dienas mobilitātes plūsmas no Rīgas uz piepilsētas zonu, jo saruka pie
pilsētā esošo darbavietu skaits. Lielākās padomju kolektīvās saimniecī
bas un rūpniecības uzņēmumi tika likvidēti;
2) daļa iedzīvotāju darbu atrada dzīvesvietas pašvaldībā, tāpēc samazinā
jās svārstmigrācija starp aglomerācijas pašvaldībām ārpus Rīgas. Svārst
migrācijas plūsmu struktūrā izteikti dominēja Rīga;
3) sarūkot darba iespējām piepilsētā, pieauga svārstmigrācijas plūsmas uz
Rīgu. Daļa nodarbināto no Rīgai attālākām pašvaldībām uz darbu gal
vaspilsētā devās, paliekot tur visu darba nedēļu. Veidojās jauna svārst
migrantu grupa – nedēļas svārstmigranti;
4) sarūkot darba iespējām un pasliktinoties ekonomiskajai situācijai Latvi
jas reģionos, iedzīvotāji no mazpilsētām un lauku reģioniem pārcēlās uz
piepilsētu, kur bija lētāki mājokļi un lielākas iespējas atrast darbu galvas
pilsētā.
Piepilsētas apdzīvojuma attīstība suburbanizācijas rezultātā un svārst
migrācijas uz Rīgu intensitātes pieaugums veicināja šo procesu izpēti Rīgas ag
lomerācijā, precizējot tās robežas un nosakot svārstmigrācijas tieces areālus
(Bauls u. c., 1999). Pētījumos allaž tiek izmantoti rādītāji, kas saistīti ar svārst
migrāciju un iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti, piemēram, 2017. gadā bija šādi
galvenie robežu noteikšanas rādītāji:
1) Rīgā strādājošo iedzīvotāju ienākuma nodokļa īpatsvars no pagasta ko
pējās iedzīvotāju ienākuma nodokļu summas;
2) iedzīvotāju darba svārstmigrācijas (uz Rīgu) apjoms un intensitāte;
3) iedzīvotāju darba svārstmigrācijas (no Rīgas uz pagastiem un pilsētām)
apjoms un intensitāte.
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Strīdīgo teritoriju definēšanai tiek izskatīti atsevišķi koriģējošie rādītāji,
piemēram, sabiedriskā transporta nodrošinājums, iedzīvotāju darba svārstmig
rācijas intensitāte uz Rīgu, skolu komplektēšanas areāli u. c.

Rīgas svārstmigrācijas areāla raksturojums
Kopš neatkarības atgūšanas Rīgas aglomerācijas robežas ir noteiktas vai
precizētas kopskaitā 4 reizes – 1996., 2004., 2012. un 2017. gadā. Līdz pat
2017. gadam visu pētījumu rezultātos ir bijis redzams, ka pieaug Rīgas aglome
rācijas platība, savukārt iedzīvotāju skaita izmaiņu tendences ir bijušas dažā
das (20.1. tabula). Mūsdienās Rīgas aglomerācija aizņem 11,4% no Latvijas te
ritorijas un tajā dzīvo vairāk nekā puse valsts iedzīvotāju (55,2%).
Izvērtējot Rīgas aglomerācijas attīstības tendences, redzams, ka suburba
nizācijas un transporta infrastruktūras attīstības rezultātā pieaug iedzīvotā
ju ikdienas mobilitātes apjomi. Tāpēc Rīgas aglomerācija paplašinājusies līdz
7454,1 km2 jeb par 156 km2, salīdzinot ar 2012. gadu (20.1. attēls). Salīdzi
not ar 2004. gada pētījumu, būtisks teritorijas pieaugums saistīts ar Salacgrī
vas novada pievienošanu Rīgas aglomerācijai. Valsts galvenā autoceļa A1 re
konstrukcija ļāvusi Rīgas svārstmigrācijas tieces areālam paplašināties līdz
Igaunijas robežai. Jaunākajā pētījumā konstatēts arī aglomerācijas teritorijas
sarukums attiecībā pret atsevišķām teritoriālām vienībām. Tas skaidrots ar
Jelgavas nozīmes pieaugumu, piesaistot reģionālās svārstmigrācijas plūsmas
un mazinot Rīgas ietekmi. 2017. gadā nozīmīgākais teritorijas pieaugums bijis
aglomerācijas D un DA daļā, Rīgas ietekmes areālā iekļaujot vairākus Vecum
nieku un Ogres novada pagastus. Tas arī skaidrojams ar transporta infrastruk
tūras attīstību un līdz ar to – mazāk pavadītu laiku ceļā uz darbavietu Rīgā.

20.1. tabula. Rīgas aglomerācijas iedzīvotāju skaita un platības izmaiņas
1996

2004

2012

2017

Platība
Pilsētās un pagastos

5701,2

Rīga
Kopā

6 676,6

307,2

307,2

6008,4

6 983,8

6 994,6
303

7 292,8
303,8

7 297,6

7 596,6

437 956

428 778

Iedzīvotāju skaits
Pilsētās un pagastos

321 412

Rīgā
Kopā

810 172

739 232

658 640

641 423

1 131 584

1 148 003

1 096 596

1 070 201

Avots: autoru izveidots, izmantojot LR CSP datus.
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 īgas aglomerācijas teritorija 2017. gadā
Avots: autoru izveidots, izmantojot Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Cilvēka ģeogrāfijas katedras materiālus.

Aglomerācijas ārējās robežas gan padomju periodā, gan arī pēc neatka
rības atgūšanas noteikusi transporta infrastruktūras attīstība un sabiedriskā
transporta pieejamība, tāpēc tai raksturīga radiāla forma (20.3. attēls). Savu
kārt aglomerācijas iekšējo struktūru nosaka tieši svārstmigrācijas intensitā
te. Rīgas aglomerāciju veido kodols – Rīga, kā arī divas pēc svārstmigrācijas
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intensitātes atšķirīgas zonas – iekšējā un ārējā aglomerācijas zona. Rīgai tuvāk
esošajā iekšējā zonā atrodas 31 teritoriālā vienība, bet ārējā zonā – 38. Aglo
merācijas zonās un tās veidojošajās teritoriālajās vienībās tieces intensitāte uz
Rīgu ir atšķirīga. To nosaka teritorijas apdzīvojuma struktūra un apdzīvoto vie
tu sasniedzamība.
Mobilitātes procesos iesaistītais iedzīvotāju sastāvs ir svarīgs aspekts, kas
norāda uz svārstmigrācijas areāla attīstību un suburbanizācijas procesa ietek
mi uz apdzīvojuma pārmaiņām. Rīgas aglomerācijas kontekstā veikti vairāki
pētījumi par iekšzemes migrācijā un svārstmigrācijā iesaistīto iedzīvotāju sa
stāvu. Šajos pētījumos tika izvērtēts to demogrāfiskais un sociālekonomiskais
profils (Krišjāne et al., 2012), kā arī salīdzinātas mobilitātē iesaistītā iedzīvotā
ju sastāva atšķirības no neiesaistītajiem iedzīvotājiem (Bērziņš, 2011; Krūmiņš,
Skadiņš, 2018), lai izvērtētu procesa ietekmi. Pēc 2014., 2015. un 2016. gada
CSP darbaspēka apsekojuma datiem, to svārstmigrantu vidū, kas strādā Rīgā,
bet dzīvo ārpus tās, lielākā daļa (58,5%) ir vīrieši un iedzīvotāji vecumgrupā
no 25 līdz 44 gadiem (aptuveni 56%). Ievērojami zemākas ir jauniešu (15–24)
un vecāka gadagājuma (55–74) iedzīvotāju darba svārstmigrācijas plūsmas uz
Rīgu. Vairums svārstmigrācijā iesaistīto ir iedzīvotāji ar augstāko izglītību (ap
tuveni 45%). Lielākā daļa (21%) nodarbināto galvaspilsētā strādā pakalpoju
mu nozarē – tirdzniecībā, izmitināšanā un ēdināšanas uzņēmumos, arī trans
porta, uzglabāšanas, informācijas un komunikācijas pakalpojumu jomā (21%)
un finanšu, apdrošināšanas, nekustamo īpašumu apsaimniekošanas, kā arī ad
ministratīvo pakalpojumu jomā (15%). Pēc profesionālās kvalifikācijas lielākā
daļa (17%) svārstmigrantu Rīgā strādā vecākā speciālista vai speciālista (14%),
vai pakalpojumu un tirdzniecības darbinieka profesijā (13%). Vismazāk darba
svārstmigrnatu vidū ir zemāk atalgoto profesiju pārstāvjiem – vienkāršajās pro
fesijās strādājošajiem (6%) un kalpotājiem (6%).

Kopsavilkums
Latvijas apdzīvojuma struktūrā milzīga nozīme ir tās galvaspilsētai Rīgai,
kas ir lielākā apdzīvotā vieta Latvijā un valsts apdzīvojuma sistēmas centrs.
2018. gada sākumā galvaspilsētā dzīvoja 638 tūkst. jeb aptuveni trešdaļa visu
valsts iedzīvotāju. Neskatoties uz iedzīvotāju skaita samazinājumu pilsētā, tās
funkcionālā nozīme nav zudusi.
Rīgas svārstmigrācijas areāla telpiski funkcionālā struktūra galvenokārt
mainās suburbanizācijas procesa ietekmē. Gan Rīgas, gan attālāku valsts reģio
nu iedzīvotāji dzīvesvietas izvēlas sev pievilcīgā vidē ārpus galvaspilsētas, tajā
pašā laikā iesaistoties darba vai mācību svārstmigrācijā uz to. Kopumā Rīgas
aglomerācijas attīstībai ir raksturīgas vairākas iezīmes:
1) 20. gs. 90. gados strauji samazinājās darba svārstmigrācija no Rīgas uz
piepilsētas zonu, tas skaidrojams ar darbavietu sarukumu piepilsētā;
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2) daļa iedzīvotāju darbu atrada dzīvesvietas pašvaldībā, tāpēc samazinā
jās svārstmigrācija starp aglomerācijas pašvaldībām ārpus Rīgas;
3) pieauga svārstmigrācijas plūsmu intensitāte uz galvaspilsētu, tas skaid
rojams ar Rīgas nozīmes palielināšanos darba un mācību svārstmigrāci
jas plūsmu struktūrā;
4) daļa iedzīvotāju, kas dzīvoja attālāk no Rīgas, devās darba gaitās uz
Rīgu un mājās atgriezās nedēļas nogalē. Tādējādi veidojās jauna svārst
migrantu grupa – nedēļas svārstmigranti;
5) sarūkot darba iespējām un pasliktinoties ekonomiskajai situācijai Latvi
jas perifērijā, lauku novadu un mazpilsētu iedzīvotāji pārcēlās uz piepil
sētu, kur bija lētāki dzīvokļi un lielākas iespējas atrast darbu.
Tāpat Pierīgas pašvaldības sekmēja dzīvojamās apbūves attīstību, veicinot
piepilsētas apdzīvojamo vietu izplešanos un jaunu privātmāju ciematu rašanos.
Šāda apdzīvojuma attīstība paātrināja svārstmigrācijas intensitātes pieaugumu
Rīgas aglomerācijā.
Suburbanizācijas procesa rezultātā pieaug iedzīvotāju svārstmigrācijas in
tensitāte un aglomerācijas teritorija turpina paplašināties, 2017. gadā aizņemot
11,4% no valsts kopplatības un izmitinot areāla pašvaldībās vairāk nekā pusi
(55,2%) Latvijas iedzīvotāju. Lai arī pastāv cieša saikne starp svārstmigrāci
ju un iekšzemes migrāciju, nosakot apdzīvojuma izvietojuma iezīmes, ikdienas
mobilitātei nav tiešas ietekmes uz iedzīvotāju ataudzi Rīgas aglomerācijā un
Latvijā.
Literatūra un avoti
Annual Report on Intra-EU Labour Mobility in 2017 (2018) European Commission [https://
ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/2017_report_on_intra-eu_labour_mobility.
pdf (06.07.2018.)].
Bauls, A. (1978) Commuting in the Suburban Zones of Some Cities of the Latvian SSR. Soviet
Geography, 19 (6): 406–415.
Bauls, A., Krišjāne, Z., Melbārde, Z., Šķiņķis, P. (1996) Aglomerācijas formēšanas faktori, noteikšanas kritēriji un Rīgas aglomerācijas izpētes analīze nacionālā plānojuma iespējamā
modeļa izstrādāšanai. Rīga: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Bauls, A., Melbārde, Z., Šķiņķis, P. (1999) Rīgas aglomerācijas robežu noteikšana nepilnīgas
informācijas apstākļos. Folia Geographica, 7: 85–93.
Bērziņš, M. (2011) Iedzīvotāju ģeogrāfiskās mobilitātes loma suburbanizācijas norisēs Latvijā:
doktora darbs. Rīga: LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte.
Couch C., Leontidou, L., Arnstberg, K. O. (2007) Introduction: Definitions, Theories and Me
thods of Comparative Analysis. In: Couch, C., Leontidou, L., Petschel-Held, G. (eds.) Urban Sprawl in Europe: Landscapes, Land-Use Change & Policy. Oxford, Blackwell, pp. 3–38.
Krišjāne, Z., Bērziņš, M. (2009) Commuting and the Deconcentration of the Post-socialist Ur
ban Population: the Case of the Rīga Agglomeration. Folia Geographica, 14: 56–74.
Krišjāne, Z., Bērziņš, M. (2012) Post-socialist Urban Trends: New Patterns and Motivations
for Migration in the Suburban Areas of Riga, Latvia. Urban Studies, 49 (2): 289–306.

221

Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas izaicinājumi

Krišjāne, Z., Bērziņš, M., Ivļevs, A., Bauls, A. (2012) Who are the Typical Commuters in the
Post-socialist Metropolis? The Case of Riga, Latvia. Cities, 29 (5): 334–340.
Krišjāne, Z., Eglīte, P., Bauls, A., Lulle, A., Bērziņš, M., Brants, M., Cunska, Z., Gņedovska, I.,
Ivbulis, B., Krūzmētra, Ž., Kūle, L., Markausa, I. M., Niklass, M., Pavlina, I., Titova, N.,
Vanaga, S., Vilciņš, A., Zariņa, I. B. (2007) Darbaspēka ģeogrāfiskā mobilitāte. Rīga: Latvi
jas Universitāte.
Krūmiņš, J., Skadiņš, T. (2018) Population Composition of Migrants in Suburbs of Riga Met
ropolitan Area. Proceedings of the 2018 International Conference “Economic Science for
Rural Development”, 49: 324–331.
Stanilov, K. (2007) The Post-Socialist City: Urban Form and Space Transformations in Central and
Eastern Europe after Socialism. New York, Springer Science & Business Media, pp. 185–187.
Филимоненко, Л. (1991) Проблемы развития Рижской агломерации. Латвийский науч
но-исследовательский институт строительства. Неопубликованный отчёт. Рига:
Латвийский НИИ строительства.

222

V.
Diasporas saiknes ar sabiedrības
norisēm Latvijā

Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas izaicinājumi
http://doi.org/10.22364/talsai.22

21. Diasporas izpratne nesenās migrācijas
procesos
Aija Lulle

Ar diasporu mūsdienu Latvijā saprot ārpus valsts teritorijas dzīvojošus
Latvijas iedzīvotājus, kuri jūtas piederīgi Latvijai. Taču diaspora ir politiski no
teikts skaidrojums, kurš tiek lietots kopš 2010. gada, kad Latvijas Kultūras mi
nistrija uzņēmās koordinācijas darbu saikņu stiprināšanā ar diasporu. Kopš
2013. gada Ārlietu ministrijā (ĀM) izveidots īpašu uzdevuma vēstnieka poste
nis sadarbībai ar diasporu, kā arī darba grupa diasporas politikas jautājumos.
Akadēmiski diasporas jēdziens ir strīdīgs: daļa pētnieku (piemēram, Robins Ko
ens (Robin Cohen), 2008) uzsver, ka diasporas veidošanās ir vēsturiski noteikta
un ka pastāv dažas klasiskas diasporas. Pārējos izceļotājus klasiskā diasporas
pieeja dēvē par emigrantiem. Savukārt citi (piemēram, Ho et al., 2015) diaspo
ras jēdzienu attiecina arī uz nesen izceļojušajiem, tai skatā tiem, kuri izceļoja
pēc pašu vēlēšanās un kuriem nebija mērķis veidot politiskas vai tirdzniecības
saiknes ar izcelsmes valsti vai teritoriju. Terminoloģiski bēgļu gaitās devušos
sauca nevis par migrantiem, bet par trimdiniekiem, kas saskan ar pašidentifi
kāciju. Visi izbraukušie saskaņā ar Latvijas valsts iestāžu politiku 21. gadsimtā
tiek saukti par diasporas locekļiem, lai uzsvērtu viņu Latvijas izcelsmi un pie
derību Latvijai.
Paturot prātā politisko aspektu un akadēmisko viedokļu pretrunas, šajā
nodaļā jēdziens “diaspora” lietots, ņemot vērā politisko skaidrojumu un politi
ku iniciatīvas attiecībā uz iedzīvotājiem, kuri jūtas piederīgi Latvijai. Tas ietver
visus, kuri agrāk tika dalīti kā “vecā trimda”, “jaunie emigranti”, “Rietumu dia
spora” un “Austrumu diaspora” (Zelče, 2011). Savukārt, aprakstot izceļošanas
procesus, paralēli lietoti termini “izceļotāji”, “bijušie Latvijas iedzīvotāji”. Ja
ir zināms, ka izceļojušo uzskaitē norādīta Latvijas pilsonība, varam runāt par
Latvijas pilsoņiem ārpus Latvijas. Taču daudzos gadījumos terminoloģiski pa
reizāk būtu runāt par “Latvijas valstspiederīgajiem”, ja nav zināma pilsonība,
nav reģistrēta tautība, bet ir zināms, ka personas izceļojušas no Latvijas. Tur
klāt migrācija notika arī pirms Latvijas valsts dibināšanas 1918. gadā, un par
šiem izceļotājiem varam norādīt, ka viņi izceļojuši no Latvijas teritorijas.
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Emigrācijas statistika visur pasaulē ir nepilnīga, tādēļ nav iespējams no
rādīt pilnīgi precīzus datus, bet migrācijas apjoma noteikšanai lieto aplēses un
pētnieku vērtējumu. Pēc aptuveniem ĀM Konsulārā departamenta datiem, ār
pus Latvijas pastāvīgi dzīvo vairāk nekā 370 tūkst. Latvijas diasporas pārstāvju
(ĀM, 2014). Skaits ietver tos, kuri Latvijas teritoriju atstājuši jau kopš 19. gad
simta beigām; bēgļu gaitās devušos Pirmā pasaules kara laikā, pēc Otrā pasau
les kara; izbraukušos PSRS laikā un pēc neatkarības atjaunošanas.

Diasporas vēsturiskās, ģeogrāfiskās un demogrāfiskās iezīmes
Izceļošana no Latvijas teritorijas dažādos avotos datēta jau kopš viduslai
kiem (Stradiņš, 2013), bet masveidā – ar 19. gadsimta beigām. Tālāk emigrāci
ja turpinājās 20. gadsimta sākumā, sekojot lielākajiem viļņiem – deportācijām
un bēgļu gaitām Otrā pasaules kara laikā un pēc tā, un 20. gadsimta beigās pēc
Latvijas neatkarības atjaunošanas, kad bija iespēja emigrēt no Latvijas un kad
bijušais PSRS karaspēks, militārās personas un viņu ģimenes locekļi izbrauca
no Latvijas. Lielākās kopienas vēsturiski veidojās Amerikas Savienotajās Valstīs
(ASV), Dienvidamerikā (īpaši Brazīlijā), Krievijā un Vācijā. Turpmāk aplēses no
rādītas pēc Veignera pētījumiem (Veigners, 2015), ja nav minēti vēl citi avoti.
ASV 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā bija 16 veclatviešu kolo
nijas (Veigners, 2015, 64). Otrā pasaules kara laikā ieceļoja 3–4 tūkst. latviešu.
1948. gadā pieļāva baltiešu bēgļu iebraukšanu, apejot ierasto ASV kvotu kārtī
bu. Oficiālā statistika liecina, ka ar Starptautiskās bēgļu organizācijas (International Refugee Organization, IRO) palīdzību līdz 1952. gadam ASV ieceļoja ap
mēram 38 tūkst. latviešu.
Dienvidamerikas valstī, Brazīlijā, latvieši sāka ieceļot 19. gadsimta beigās
(600–800 latviešu). 1906. gadā 400–600 latviešu nodibināja Novaodesas koloni
ju. 1922.–1923. gadā Brazīlijā ieceļoja 2,3 tūkst. latviešu un izveidoja “Vārpas”
koloniju. Draudžu statistika liecina, ka šajos gados ieceļojuši 3 tūkst. baptistu,
savukārt IRO statistika – ka 1947.–1951. gadā izvietoti 800 latviešu bēgļu.
Argentīnā 1930. gadā reģistrēti 400–500 iebraukušie no Latvijas, un, pēc
IRO datiem, 1947.–1951. gadā Argentīnā bija 650 cilvēku no Latvijas.
Čīlē 1947.–1951. gadā izvietoti 134 Latvijas pilsoņi. Venecuēlā šajos gados
izvietoti 745 Latvijas izcelsmes bēgļi.
Izceļošana uz Krieviju masveidā sākās 19. gadsimta otrajā pusē. 20. gs.
30. gados Krievijā bija vairāk nekā 300 latviešu koloniju. Otrā lielākā emigrā
cijas plūsma bija deportācijas 1941. un 1949. gadā. Trešā plūsma bija brīvprā
tīgi izbraukušie Otrā pasaules kara laikā un Padomju Savienības laikā. Pēc
1989. gada tautas skaitīšanas datiem, Krievijas teritorijā dzīvoja 30 tūkst. latvie
šu. Aplēsts, ka 2014. gadā Krievijā bija 15 tūkst. latviešu (Vlasova, 2014, 34–36).
Vācijā latvieši sāka ieceļot vai nonāca karu dēļ jau vismaz 17. gad
simtā. Migrācija, arī repatriācija, uz Latviju turpinājās 20. gs. 20. gados.
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30. gados Vācijā bija ap 2 tūkst. Latvijas pilsoņu, bet latviešu – ap 300. Sākot
ar 1939. gadu, Latviju atstāja 63 tūkst. pilsoņu, no tiem ap 5–7,5 tūkst. latvie
šu. 1940.–1941. gadā turpinājās vācbaltu repatriācija; 1941.–1943. gadā atšķi
rīgās aplēsēs ap 35 tūkst. (svārstība no 16 līdz 52 tūkst.) Latvijas pilsoņu tika
nosūtīti obligātajā darba dienestā uz Vāciju. 1944.–1945. gadā, pēc atšķirīgiem
avotiem, Vācijā bija 171–202 tūkst. bēgļu no Latvijas (Hinkle, 2014; Veigners,
2015). “Mazās Latvijas” periodā (1945–1952) 100–135 tūkst. bēgļu no Latvijas
dzīvoja nometnēs Rietumvācijā. 1945. gadā Vācijā darbību atjaunoja Latvijas
Sarkanais Krusts. Latviešu centrālo kartotēku 1945. gadā sāka veidot arī Lat
viešu centrālā padome. Tajā ir personu uzskaites kartītes, kopā 142 tūkst. ie
rakstu.
1952. gadā Rietumvācijā vēl uzturējušies 14 tūkst. latviešu, 1960. gadā
13,1 tūkst., 1970. gadā 10–11 tūkst., 80. gados 9–10 tūkst. latviešu.
Nelielas kopienas jau 19. gadsimta beigās veidojās arī citviet pasaulē. Ne
raugoties uz vēsturiski niecīgu ieceļotāju skaitu no Latvijas, Austrālija, Kanāda,
Lielbritānija un Zviedrija papildus jau iepriekš minētajām mītnes zemēm izvei
dojās par nozīmīgām valstīm latviešu trimdiniekiem.
Pirmie ieceļotāji no Latvijas Austrālijā un Jaunzēlandē reģistrēti 19. gad
simta beigās. 1933. gadā uzskaitīti 500 no Latvijas ieceļojušie pēdējo 60 gadu
laikā, nenorādot tautību. Saskaņā ar Starptautiskās bēgļu organizācijas un Aus
trālijas valdības līgumu 1947. gadā Austrālijā ieradās 19 601 latvietis no pār
vietoto personu nometnēm Vācijā (Didrihsone-Tomaševska, 2014, 240). Pirmās
Kultūras dienas ar dziesmu svētkiem Austrālijā notika 1951. gadā.
1949.–1950. gadā ar IRO palīdzību Jaunzēlandē ieceļoja ap 550 latviešu.
1952. gadā latviešu kopskaits Jaunzēlandē bija 22 tūkst., 1961. gadā 25,5 tūkst.,
80. gados – 35 tūkst. (Veigners, 2015, 72). 60. gados Jaunzēlandē bija 700–
800 latviešu, bet 1993. gadā reģistrētas 109 personas, 1997. gadā – 500.
Lielbritānijā pirmie latvieši ieradās kā jūras braucēji 18.–19. gadsim
tā (Kalniņš, 1995, 269). Pirms Pirmā pasaules kara tur dzīvoja 400–500 lat
viešu. 1946. gadā Lielbritānijas valdības Ārzemju strādnieku komiteja pieņē
ma lēmumu aicināt darbiem slimnīcās baltiešu sievietes vecumā no 20 līdz
40 gadiem ar sākotnēju uzturēšanās atļauju līdz 12 mēnešiem. Pirmās baltie
tes ieradās 1946. gada 19. oktobrī. Balt Cygnet (Baltijas gulbīšu) akcijas laikā
1946.–1948. gadā Lielbritānijā iebrauca 2,5 tūkst. latviešu, bet Westward Ho!
(“Uz Rietumiem!”) akcijas laikā 1947.–1950. gadā – 12 tūkst. latviešu. 1950. ga
dā viņu kopskaits sasniedza 18 tūkst., ieskaitot pirms kara dzīvojušos un radus.
1951. gadā šis skaits vērtēts ap 15 tūkst., 1961. gadā – 11 tūkst., bet 70.–80. ga
dos – 9 tūkst. latviešu (Andrups, 1995, 168–178). 1955. gada 23. oktobrī Londo
nā nodibināja Pasaules brīvo latviešu apvienību (PBLA) (ar toreizējo nosauku
mu Brīvās pasaules latviešu apvienība, BPLA).
1944.–1945. gadā Kurzemes krastu ar laivām atstāja 8–8,5 tūkst. cilvē
ku, bet Zviedriju sasniedza 6–6,5 tūkst. 1945. gadā Zviedrijā oficiāli skaitījās
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3418 bēgļu no Latvijas, bet nebija uzskaitīti bērni un pusaudži. 50. gados bija
4,5 tūkst. personu no Latvijas, 60. gados sabiedriskā kārtā savāktas 1,5 tūkst.
latviešu ģimeņu adreses. 1995. gadā Zviedrijā reģistrēti 1217 Latvijas pilsoņi.
Latvijas iedzīvotāji mazākā skaitā apmetās arī citās valstīs. Beļģijā 1947.–
1951. gadā ar IRO palīdzību izvietoja 900 personu, kas bija izceļojušas no Latvi
jas, bet 1952. gadā to skaits samazinājās līdz 300 personām.
Dānijā 1944.–1945. gadā nonāca ap 2 tūkst. bēgļu no Latvijas, bet 1948.–
1952. gadā 1,5 tūkst. no tiem aizbrauca uz citām valstīm. 50. gados Dānijā bija
ap 400 latviešu. 1995. gadā Dānijā reģistrēts 21 Latvijas pilsonis.
Francijā 30. gados bija 150 latviešu, bet ap 1,5–2 tūkst. citas tautības
Latvijas pilsoņu. 1947.–1951. gadā ar IRO starpniecību izvietoti 900 Latvijas
pilsoņu un vēl 50 Marokā. 50. gados Francijā bija ap 700–800, 80. gados –
600 personu no Latvijas.
Kanādā no 1946. līdz 1955. gadam ieceļoja ap 13 tūkst. latviešu, tai skai
tā 8 tūkst. ar IRO starpniecību. Līdz 1963. gadam ieceļoja vēl ap 2,4 tūkst. lat
viešu (Veigners, 2015, 70). Jau 1949. gadā ASV, Kanādā un Austrālijā izveidoja
latviešu skautu un gaidu vienības. Kopš 1952. gada dibināja plaša kultūras un
izglītības spektra nometnes. ASV galvenās nometnes bija Katskiļi, Garezers, Pie
saule, Mežotne; Kanādā: Saulaine, Sidrabene, Tērvete; Austrālijā: Tērvete (Šķiņ
ķe, Šķiņķis 2014). Pirmie Vispārējie latviešu dziesmu svētki ASV un Kanādā no
tika 1953. gadā.
Ķīnā daži simti no Latvijas ieceļojuši jau 1900. gadā, un 1918.–1919. gadā
Ķīnā bija 2,5 tūkst. bēgļu.
Nīderlandē 30. gados dzīvoja ap 120 Latvijas pilsoņu.
Uz Poliju Latvijas iedzīvotāji devās studēt jau 19. gs.; 30. gados tur dzīvoja
ap tūkstoš Latvijas pilsoņu. Šveicē 19. gadsimtā latvieši studēja; pēc 1905. gada
revolūcijas devās uz turieni kā bēgļi. 30. gados Šveicē dzīvoja ap 400 Latvijas
pilsoņu. Ar IRO starpniecību 1947.–1951. gadā tajā ieceļoja ap 70 latviešu.

Galvenās izmaiņas un izaicinājumi diasporā kopš 1990. gada
Saskaņā ar tautas skaitīšanas datiem 2011. gada 1. martā Latvijā bija
2 070 371 iedzīvotājs (salīdzinājumam: 2000. gadā – 2,38 milj.). Iedzīvotā
ju skaita samazinājums skaidrojams gan ar demogrāfiskiem, gan politiskiem,
gan ekonomiskiem iemesliem. Tautas skaitīšanas dati liecina, ka laika posmā
no 2001. līdz 2011. gadam iedzīvotāju skaita samazinājums emigrācijas dēļ ir
ap 213 tūkst.
Pēc ĀM (2013) aptuveniem datiem un aplēsēm, lielākās latviešu kopie
nas, kas veidojušās migrācijas dēļ, 21. gadsimta pirmajā desmitgadē ir Lielbri
tānijā (ap 100 tūkst.), ASV (pēdējā tautas skaitīšanā ASV 96 tūkst. iedzīvotāju
uzrādīja latvisku izcelsmi; ASV šobrīd dzīvo ap 15 tūkst. Latvijas Republikas
pilsoņu), Kanādā (ap 26 tūkst.), Īrijā (25–30 tūkst.), Zviedrijā (ap 30 tūkst.),
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Austrālijā (ap 25 tūkst.), Krievijā (ap 20 tūkst.), Brazīlijā (līdz 20 tūkst.), Vācijā
(ap 30 tūkst.), Norvēģijā (ap 11 tūkst.) un Spānijā (ap 7 tūkst.). ĀM Konsulārā
departamenta dati apliecina, ka izceļotāju skaits no Latvijas uz daudzām ES da
lībvalstīm turpina pieaugt.
Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas pakāpeniski palielinājās iespējas
doties uz ārzemēm, īpaši Eiropas valstīm. CSP dati uzrāda, ka no 2000. līdz
2017. gadam prom no Latvijas devušies 409,6 tūkst. iedzīvotāju, kas kopā vei
do 17,2% no Latvijas kopējā iedzīvotāju skaita 2000. gada sākumā. Emigrāci
jas plūsmu lielākie apjomi raksturīgi finanšu un ekonomiskās krīzes periodā
(2008–2012), bet mūsdienās tie ir mazinājušies un, uzlabojoties Latvijas eko
nomiskajai situācijai un darbavietu pieejamībai, lēnām sasniedz pirmskrīzes
emigrācijas apjomus.
Eiropas Latviešu apvienība ir aplēsusi, ka Eiropā dzīvo ap 200 tūkst. iedzī
votāju, kas izbraukuši no Latvijas.
Līdz šim lielākajā emigrantu interneta aptaujā 2014. gadā atbildes snieg
tas no 118 pasaules valstīm (Mieriņa, 2015).
Turpmāk ir norādīts atsevišķajās valstīs esošais Latvijas izcelsmes personu
skaits 21. gadsimta sākumā pēc Veignera datiem (Veigners, 2015), ja nav norā
dīts citādi.
Pēc Amerikas kopienu aptaujas (American Community Survey, 2006–2010)
datiem, ASV 91 096 iedzīvotāji uzrāda latvisku izcelsmi, no tiem 41 851 perso
na uzrādīja savu senču piederību tikai latviešu etniskajai grupai (Garoza, 2014,
186). Krietni mazāks ir to ASV iedzīvotāju skaits, kam ir Latvijas pilsoņa sta
tuss. Pēc Latvijas PMLP datiem, 2017. gadā ASV reģistrēti 14,5 tūkst. Latvijas
pilsoņu.
Pēc tautas skaitīšanas datiem, 2006. gadā Austrālijā 20 058 personas sevi
dēvēja par latviešiem vai par Latvijas izcelsmes personām. 2017. gadā PMLP zi
ņoja par 5,4 tūkst. Latvijas pilsoņu, kas dzīvoja Austrālijā, kamēr Jaunzēlandē
to bija 229.
Dienvidamerikā, Brazīlijā, 2006. gadā bija 10 tūkst. iedzīvotāju ar Latvi
jas izcelsmi, kā arī 230 Latvijas pilsoņu. 2017. gadā, pēc PMLP datiem, tiek zi
ņots par 327 Latvijas valsts piederīgajiem.
Argentīnā 2006. gadā uzskaitīti 152 Latvijas pilsoņi, bet 2017. gadā – 177.
Austrijā 2006. gadā bija 383 Latvijas pilsoņi, bet 2017. gadā šis skaits ir
gandrīz divreiz pieaudzis – līdz 676.
Beļģijā 2006. gadā uzturējās 335 Latvijas pilsoņi, bet 2017. gadā jau 1017.
Dānijā 2006. gadā dzīvoja ap 500 latviešu izcelsmes personu. Tas skaidro
jams ar to, ka 1921. gadā zīmīgs skaits Latvijas pilsoņu Dānijā ieceļoja, lai strā
dātu vai studētu. Tādējādi 2017. gadā Latvijas pilsoņu skaits Dānijā bija sasnie
dzis 1520.
Tautas skaitīšanas rādītājos reģistrētie latvieši Kanādā: 2001. ga
dā 22,6 tūkst. un 2011. gadā 27,4 tūkst. Taču kā Latvijas pilsoņi 2002. gadā
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bija reģistrētas 4102 personas. 2017. gadā, pēc PMLP datiem, Kanādā dzīvoja
4920 Latvijas pilsoņu.
Īrijā 2003. gadā darba atļaujas bija 4 tūkst. personu, kas iebraukušas no
Latvijas; aplēses liecināja, ka pavisam to ir 10 tūkst. Pēc Īrijas nodokļu admi
nistrācijas datiem, 2005. gadā Īrijā bija 23 tūkst. Latvijas pilsoņu, pēc sociālās
apdrošināšanas numuriem (PPS) – 24 tūkst. Pēc Īrijas Nacionālā statistikas bi
roja (Central Statistics Office) 2006. gada tautas skaitīšanas datiem, valstī dzīvo
ja 17,2 tūkst. Latvijas valsts piederīgo, bet 2011. gadā tautas skaitīšanā reģistrē
ti jau 20,6 tūkst. Interesanti, ka 2016. gadā Latvijas valsts piederīgo skaits Īrijā
bija samazinājies līdz 19,9 tūkst. Savukārt PMLP 2017. gadā ziņoja, ka Īrijā dzī
vo 18,5 tūkst. Latvijas valsts piederīgo, no kuriem 18,8 tūkst. bija Latvijas pil
soņi, bet 220 – nepilsoņi.
Islandē 2017. gadā dzīvoja 283 Latvijas pilsoņi.
Grieķijā pēc 2004. gada bija 500 latviešu. 2014. gadā Saeimas vēlēšanās
Atēnās nobalsoja 85 pilsoņi. PMLP dati par 2017. gadu rāda, ka Grieķijā šajā ga
dā dzīvoja 305 Latvijas pilsoņi. Aplēsts, ka Kiprā pēc 2004. gada bija 1–2 tūkst.
iedzīvotāju, kas iebraukuši no Latvijas. 2017. gadā PMLP ziņoja, ka Kiprā dzīvo
575 Latvijas pilsoņi.
Francijā 2011. gadā dzīvoja ap 1,8 tūkst. latviešu, bet 2017. gadā –
2315 Latvijas pilsoņu.
Lielbritānijā 2002. gadā dzīvoja 2649 Latvijas pilsoņi. Pēc Lielbritāni
jas nacionālās apdrošināšanas numuru (National Insurance Number application
(NINo)) datiem, 2002.–2010. gadā bija 120 tūkst. no Latvijas iebraukušo reģis
trēto personu. Pēc strādājošo reģistrācijas sistēmas (Worker Registration Scheme,
WRS) datiem, 2004.–2011. gadā Lielbritānijā bija 80 tūkst. reģistrēto personu
no Latvijas. Iebraukušo Latvijas iedzīvotāju skaita maksimums Lielbritānijā bija
2010. gadā, kad gada laikā reģistrētas 28 280 personas (Apsīte-Beriņa, 2013). Kā
ziņo PMLP, 2017. gada sākumā Lielbritānijā dzīvoja 62,2 tūkst. Latvijas pilsoņu.
Luksemburgā 2006. gadā dzīvo ap 500 cilvēku, kas iebraukuši no Latvi
jas, bet PMLP dati liecina, ka 2017. gadā tajā mīt 332 Latvijas pilsoņi.
Norvēģijā, pēc tās statistikas datiem, 2005. gadā dzīvoja 338 Latvijas pil
soņi, bet 2017. gadā, pēc PMLP ziņām, jau 2644.
Nīderlandē 2006. gadā bija 2,5 tūkst. Latvijas pilsoņu, bet 2011. gadā –
jau 4,2 tūkst. PMLP dati par 2017. gadu liecina, ka Latvijas pilsoņu skaits Nī
derlandē ir krietni mazāks – 1,7 tūkst.
Polijā, pēc statistikas aplēsēm, 2006. gadā dzīvoja aptuveni 100 Latvijas
pilsoņu, savukārt 2017. gadā PMLP ziņo par 238.
Portugālē 2013. gadā bija 400 Latvijas pilsoņu, bet 2017. gadā, pēc PMLP
ziņām, vien 190.
Somijā Latvijas pilsoņu skaits audzis: no apmēram 30 cilvēkiem 20. gs.
30. gados un 20 cilvēkiem 1990. gadā līdz vienam tūkstotim 2010. gadā.
2017. gadā PMLP ziņo par 1007 Latvijas pilsoņiem šajā valstī.
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Spānijā 2006. gadā bija apmēram 1,5 tūkst. Latvijas pilsoņu, 2008. gadā –
ap 3 tūkst., kas bija saņēmuši uzturēšanās atļauju. 2017. gadā Spānijā dzīvoja
1,6 tūkst. Latvijas pilsoņu.
Šveicē 2006. gadā bija uzskaitīti 611 Latvijas pilsoņu, 2017. gadā šis skaits
sasniedza 1,2 tūkst.
Vācijā 2002. gadā reģistrēti 2784 Latvijas pilsoņi, bet latviešu tautības cil
vēku kopskaits bija ap 8,5 tūkst., ieskaitot gan ilgstoši tur dzīvojušos, gan nesen
ieradušos. Pēc Vācijas statistikas datiem, 2006. gadā reģistrēti ap 9,5 tūkst., bet
2010. gadā beigās – 15 tūkst. Latvijas izcelsmes personu, 2012. gadā Vācijā dzī
voja 21,790 tūkst. Latvijas pilsoņu. PMLP dati par 2017. gadu rāda, ka Vācijā
dzīvoja 14,4 tūkst. Latvijas pilsoņu.
Zviedrijā 2002. gadā reģistrēti 1405 Latvijas pilsoņi. 2017. gadā šis skaits
sasniedzis 3616.
Informāciju par citās Eiropas valstīs dzīvojošo Latvijas pilsoņu skai
tu sniedz arī Eurostat, un šis skaits atšķiras no PMLP datiem. Kā redzams
21.1. attēlā, 2012. gadā lielākais Latvijas pilsoņu skaits dzīvoja Lielbritānijā
(64,8 tūkst.), Īrijā (21,2 tūkst.) un Vācijā (19,8 tūkst.).
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2017. gadā lielākais Latvijas pilsoņu skaits joprojām dzīvoja Lielbritāni
jā (100,1 tūkst.), Vācijā (31,6 tūkst.) un Īrijā (20,6 tūkst.). Kopumā Eurostat
sniedz informāciju par Latvijas pilsoņu skaitu 29 Eiropas valstīs. 27 no tām
kopš 2012. gada sākuma Latvijas valsts piederīgo skaits ir pieaudzis. Izņēmumi
ir Īrija un Portugāle. Tādējādi, aizstājot Īriju, par otro iecienītāko Latvijas pilso
ņu migrācijas galapunktu piecu gadu laikā kļuvusi Vācija.

Sabiedrības atjaunošana un diaspora: saikņu stiprināšana
Emigrāciju, pirmkārt, ietekmē ekonomiskā situācija un visvairāk – atal
gojuma atšķirības par labu valstīm, uz kurām cilvēki izbraukuši (Krišjāne u. c.,
2007). Atgriešanās migrāciju var ietekmēt ekonomiskā situācija mītnes zemēs,
piemēram, krīze, pieaugošs bezdarbs. Taču krīze, piemēram, Lielbritānijā, kas
ir populārs galamērķis, var veicināt ne vien atgriešanos dzimtenē, bet tālāku
izbraukšanu uz citām valstīm.
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Latviešu tīklošanās aktivitātes ārzemēs, otrkārt, ietekmē politiskā dina
mika un interese par notikumiem dzimtenē, dalība vēlēšanās, kandidēšana uz
amatiem Latvijā, kopīgu interešu kopu uzturēšana un likumu izmaiņu lobēša
na, piemēram, nodokļu, sociālajos, pilsonības un izglītības jautājumos. Politiski
visnozīmīgākās pārmaiņas bija Latvijas iestāšanās ES un darba tirgus atvēršana
ES valstīs, tas radīja apstākļus brīvā darba tirgus kustībai. Saiknes uzturēšanu
ar Latviju, dzīvojot ārzemēs, veicina dubultpilsonības iespēja.
Izbraukšanu uz laiku vai ilgstoši ietekmēt arī globalizācija – aizvien pla
šākas iespējas sazināties, kā arī pieejamie transporta tīkli. Latvijas Ekonomi
kas ministrija (EM, 2013) izstrādāja “Reemigrācijas atbalsta pasākumu plānu
2013.–2016. gadam”, kurā bija paredzēti daudzpusīgi pasākumi atpakaļmigrā
cijas veicināšanai. Tā ietvaros divus gadus norisinājās diasporas jauniešu sti
pendiju programma, radot iespējas atrast darbu valsts iestādēs tiem, kuri izglī
tību ieguvuši ārvalstīs. Taču daudzi pasākumi netika īstenoti līdzekļu trūkuma
dēļ, tai skaitā iecere par vienas pieturas aģentūru, kurā visi, kuri vēlas atgriez
ties, vienkopus varētu uzzināt nepieciešamo informāciju par dzīvesvietas, dar
ba, skolu, veselības un citiem jautājumiem.

Dubultpilsonība – iespējas un izaicinājumi sabiedrības
atjaunošanā
Būtisks normatīvā ietvara pavērsiens sabiedrības atjaunošanā tautas daļā
ārpus Latvijas robežām ir iespēja iegūt dubultpilsonību arī tiem Latvijas iedzī
votājiem, kuri, piemēram, saviem bērniem, bija izvēlējušies tikai vienu citas
valsts pilsonību.
Sākot ar 2013. gada 1. oktobri, stājušies spēkā grozījumi Latvijas Pilso
nības likumā (1994), kas paredz iespēju ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem pie
teikties Latvijas pilsonībai vai dubultpilsonībai. Trimdas latvieši un viņu pēc
teči jau varēja iegūt dubultpilsonību līdz 1995. gadam, bet daudzi nepaspēja to
izdarīt. Taču 2013. gada grozījumos ir noteikti ierobežojumi valstīm, ar kurām
ir pieļaujama vai nav pieļaujama dubultpilsonība. To atļauts iegūt kopā ar ci
tas ES dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts pilso
nību, citas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts pilsonību,
Austrālijas Savienības, Brazīlijas Federatīvās Republikas vai Jaunzēlandes pil
sonību, tādas valsts pilsonību, ar kuru Latvija ir noslēgusi līgumu par dubul
tās pilsonības atzīšanu (lai gan grozījumu pieņemšanas laikā neviens līgums
nebija noslēgts), iepriekš neminētas valsts pilsonību, ja saistībā ar svarīgām
valsts interesēm būs saņemta Ministru kabineta atļauja saglabāt dubultpilso
nību, iepriekš neminētas valsts pilsonību, ja tā iegūta automātiski, apprecoties
vai adopcijas dēļ.
Jāuzsver, ka Latvijas pilsoņu bērniem dubultpilsonība ir iespējama ar jeb
kuru valsti. Tādējādi dubultpilsonības atļaušana ir izteikti vērsta uz ataudzes
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un sabiedrības atjaunošanas mērķiem, kurā diaspora tiek uztverta kā neatņe
mama Latvijas tautas un pilsoņu kopuma daļa.

Nobeigums: valsts un diasporas mijiedarbība sabiedrības
atjaunošanā
Latviešu skaita ārzemēs pilnīgākai aplēsei ieteicams pilnveidot emigrāci
jas un atpakaļmigrācijas statistiku. Prognozēt emigrācijas plūsmas ilgtermiņā
apgrūtina daudzu faktoru kopums, tai skaitā politikas, ekonomikas, drošības
un citi jautājumi atšķirīgās valstīs, kurās mīt no Latvijas izbraukušie. Līdzdalī
ba Saeimas vēlēšanās ir relatīvi zema.
Latviešu skaitu un aktivitātes ārzemēs veicina gan pašiniciatīva, gan
Latvijas valsts, sabiedrisko organizāciju, uzņēmēju, radu un draugu kontakti.
Atpakaļmigrācijas un sadarbības ar diasporu veicināšanai jāņem vērā demo
grāfiskās tendences, t. sk. 21. gadsimta sākumā izbraukušo pakāpeniska nove
cošana.
Jāveicina kultūras uz izglītības saikņu pilnveide, īpaši latviešu valodas ap
guvē un nostiprināšanā. Līdzdalībai liela mēroga kultūras pasākumos Latvijā
ir tendence pieaugt. Kopš 1990. gada dziesmu un deju svētkos Latvijā pieda
lās ārzemju latviešu kolektīvi. Pēc Latvijas Nacionālā kultūras centra datiem,
2013. gadā dziesmu un deju svētkos Latvijā piedalījās 48 ārvalstu latviešu ko
lektīvi, kopskaitā ar 1300 dalībniekiem. 2018. gadā XXVI Vispārējos latvie
šu dziesmu un XVI deju svētkos ir piedalījušies 5500 diasporas latviešu no
21 valsts.
Jāturpina dokumentēt un pētīt ārzemju latviešu dzīves gaitas. 1992. ga
dā uzsākta trimdas dokumentārā mantojuma veidošana. Tas uzkrāts kopš
1944. gada, kad sākās iedzīvotāju evakuācija un bēgļu plūsmas uz Vāciju (Kal
niņa, 2014, 259). 1948. gadā tika noslēgts līgums par Latviešu centrālās komi
tejas bēgļu dzīves arhīva dokumentu nodošanu glabāšanā Stenfordas Universi
tātes Hūvera institūta arhīvā. Nodotie dokumenti ir mikrofilmēti un pieejami
Latvijas Nacionālajā arhīvā (Kalniņa, 2014, 261). Latvijas Nacionālajā arhīvā
daudzi trimdinieki ir nodevuši personīgos arhīvus.
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22. Diasporas jaunieši – sabiedrības atjaunotnes
potenciāls
Elīna Apsīte-Beriņa

Ievads
No Latvijas uz ārzemēm devušos cilvēku atvases, kas savu bērnību un jau
nības gadus pavadījuši ārzemēs, ir nenovērtējams resurss sabiedrības atjaunot
nei Latvijā, taču šis resurss var netikt izmantots, ja fiziskā un emocionālā saik
ne starp Latviju un ārzemēs mītošajiem jauniešiem ir vāja.
Tradicionālie migrācijas pētījumi par Austrumeiropas migrantiem aktu
alitāti ieguvuši pēc ES paplašināšanās 2004. gadā, otrkārt, ekonomiskās krīzes
kontekstā kopš 2008. gada, kā arī saistībā ar nesenajiem breksita (Brexit) nosa
cījumiem un ierobežojumiem, kas skars daudzus migrantus, sākot ar 2019. ga
du. Jauno migrantu grupas izpēte un pētījumi par ārzemēs dzīvojošo jauno cil
vēku dzīvi, pieredzi, identitāti, saikni ar dzimteni, potenciālajiem nākotnes
plāniem u. c. ir nonākuši politikas un akadēmisko pētījumu centrā.
Iepriekšējie pētījumi parāda, ka atkarībā no finanšu iespējām jauniešu ve
cumposmam no 16 līdz 34 gadiem ir raksturīga formālā izglītība, algots vai
brīvprātīgs darbs (Valentine, 2003), kas noved pie pieaugušā lomas un atbildī
bas uzņemšanās. Nereti tieši šajā vecumposmā jaunieši izvēlas iegūt migrācijas
pieredzi, piemēram, poļu migrantu gadījumā. Jauniešu migrācijas pētījumi Po
lijā liecina, ka papildus izglītotajiem poļiem, kuri vēlas iesaistīties Eiropas brī
vā darba tirgus piedāvājumos, migrē arī tie, kas sasnieguši zemāku izglītības
līmeni un kam radušās problēmas ar iesaisti vietējā darba tirgū. Tādā veidā
jaunieši migrāciju izmanto kā dzīvesveida stratēģiju (Apsīte-Beriņa, Burgma
nis, 2015; White, 2010; Burgmanis, 2013).
Pētījumā analizēti un raksturoti 16–34 gadus veci jaunieši, kas aizbrauku
ši no Latvijas un dzīvo ārzemēs un kas uzskatāmi par nozīmīgu grupu Latvijas
demogrāfiskās situācijas uzlabošanai nākotnē. Šai rakstā apskatīti arī būtiskā
kie viņu aizbraukšanas iemesli un sniegts šo jauniešu sociālekonomiskais rak
sturojums.
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Jauniešu migrācija
Zinātniskajā literatūrā diasporai ir vairākas definīcijas, kas sintezējušās
vēsturiskās attīstības kontekstā un mūsdienu globalizācijas un interneta at
tīstības laikmetā. Diasporas pamatā ir saikne ar lokālo, kopīgs kultūras man
tojums, kas sniedzas ārpus šīs grupas mītnes zemes robežām (Dlamini et al.,
2017). Diasporu arī pēta kā sociālu formu un kultūras rašanās stāvokli (Ver
tovec, 1999). Savukārt precīzas vecumposma robežas noteikt ir grūti, jo jau
nā cilvēka identitāte veidojas bioloģisku un sociālu faktoru ietekmē (Valentine
et al., 1998; Apsīte-Beriņa, Burgmanis, 2015). Ģeogrāfiskos pētījumos jaunieši
iekļauti salīdzinoši nesen (20. gs. 70. gados), kad radās interese pētīt jauniešu
telpisko vidi un mijattiecības ar to, telpas pieejamību un lietojumu, saiknes uz
turēšanu un veidošanu ar vietu (Burgmanis, 2013). Globalizācijas, transnacio
nālisma, izglītības iespēju un darba tirgus pieejamība ārpus savas nacionālās
valsts robežām un intensīva vēlme iegūt jaunas pieredzes ietekmē starpvalstu
migrāciju, un bieži vien jauniešiem ir aktīvāka starptautiskās migrācijas piere
dze nekā pieaugušajiem (Hopkins, Alexander, 2010).
Migrācijas motīvu daudzveidība vērojama visās vecumgrupās un var at
šķirties katrā konkrētā grupā. Latvijas jauniešiem ir raksturīga gan nodarbi
nātība, gan izglītības iegūšana (Lundholm, 2007), gan brīvā laika pavadīšana
(Cairns, Smyth, 2010). Vēlme distancēties no ģimenes un iegūt neatkarību ir
mērķis, uz ko daudzi jaunieši tiecas, iesaistoties starpvalstu migrācijā. Tomēr,
neskatoties uz savām vēlmēm un sevis identificēšanas un pilnveides posmu dzī
vē, lielai daļai Austrumeiropas jauniešu migrācijas iemesls ir finansiālu ieguvu
mu palielināšana ārzemēs, vai arī tie bieži migrē uz ārzemēm, lai būtu kopā ar
tur esošajām ģimenēm. Tātad jaunieši ir spiesti pārcelties ģimeņu apvienošanas
nolūkā.

Pētījuma dati un metodes
Lai analizētu Latvijas jauniešu aizbraukšanas iemeslus, pētījumā izmanto
ti dati, kas iegūti, lietojot tiešsaistes aptauju rīkus. 2016. gada aptaujā tika ap
taujāti 1326 jaunieši (no tiem 61% sieviešu un 39% vīriešu) vecumā no 16 līdz
34 gadiem, kuri aptaujas brīdī ilgāk nekā 6 mēnešus bija uzturējušies kādā no
galamērķa valstīm – Lielbritānijā (45%), Īrijā (17%), Vācijā (18%), Zviedrijā
(10%) un Norvēģijā (10%). Dati iegūti, izmantojot tiešsaistes aptauju rīkus, ko
mūsdienās arvien plašāk lieto migrācijas pētījumu jomā un jo īpaši tādu jaunie
šu grupā, kuri ir aktīvi moderno tehnoloģiju lietotāji. Izmantojot sociālo por
tālu www.draugiem.lv, tika iegūta primāro datu datubāze nesaistītās ģeogrā
fiskās vietās (Brickman-Bhutta, 2012; Reips, Buffardi, 2012; Oiarzabal, Reips,
2012; Kissau 2012; McCollum, Apsīte-Beriņa, 2015; Apsīte-Beriņa, Burgma
nis, 2015; Burgmanis, 2013). Sastādītā anketa sastāvēja no 40 jautājumiem.
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Reģistrētajiem portāla lietotājiem tā tika nosūtīta, pamatojoties uz viņu ģeo
grāfisko atrašanās vietu pēc IP (interneta protokola) adresēm. Iegūtie rezultā
ti ļauj spriest par ārzemēs dzīvojošo jauniešu grupas demogrāfiskajiem rādītā
jiem, ģeogrāfisko mobilitāti un potenciālo atgriešanos Latvijā.

Diasporas jaunieši kā sabiedrības atjaunotnes potenciāls
Akadēmisko un rīcībpolitikas pētījumu interešu lokā pēdējā laikā ir pieau
gusi interese par migrējošo jauniešu grupas raksturojumu, jo tas ļauj spriest par
šo jauniešu daudzveidību. Pētījuma gaitā būtiski bija noskaidrot, vai ārzemēs
dzīvojošie jaunieši ir saskatāms kā reāls Latvijas atjaunotnes potenciāls. Rezul
tāti arī parāda, ka kaut kādā mērā tas būs iespējams, un Latvijai kā izcelsmes
valstij jārada pēc iespējas pievilcīgāki apstākļi, lai tā notiktu. Cirkularitāte jeb
atkārtota migrācija uz ārzemēm ir bieži sastopama Latvijas jauniešu vidū, pro
ti, 56% aptaujāto jauniešu jau iepriekš bijuši ārzemēs ilgāk nekā 6 mēnešus. Ap
60% jauniešu aptaujas brīdī plānojuši ārzemēs palikt ilgstoši. 22% nākotnes
plānus saista ar pārcelšanos mītnes valsts robežās vai pārcelšanos uz citu val
sti, bet 18% jauniešu vecumā līdz 34 gadiem tuvāko piecu gadu laikā plāno at
griezties Latvijā. Tātad apmēram ceturtā daļa aizbraukušo savu tuvāko nākotni
saista ar atgriešanos dzimtenē, un visbiežāk notiek atgriešanās iepriekšējā dzī
vesvietā vai vismaz reģionā. Ģeogrāfiski visvairāk aptaujāto jauniešu bijis no
Kurzemes (24%), Vidzemes (18%), Rīgas (18%), Pierīgas (16%), Zemgales (16%)
un Latgales (8%). Respondentu atbildes atklāj, ka visvairāk (32%) ir tādu, ku
riem ir profesionālā vidējā izglītība, 27% ir vispārējā vidējā izglītība, 16% – pa
matizglītība, salīdzinoši liela daļa respondentu (25%) ir ieguvuši augstāko izglī
tību. Skaidrojot vietu, kur izglītība iegūta (Latvijā vai ārzemēs), izteikti dominē
Latvija (84%) un pēc tam ārzemes (16%). Izglītība savukārt ir cieši saistīta ar
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nodarbinātības statusu jeb diasporā dzīvojošo jauniešu pašreizējo nodarboša
nos. Nodarbinātības statusa atšķirības, analizējot nodarbošanos Latvijā pirms
aizbraukšanas un nodarbošanos kādā no galamērķa valstīm, ir būtiskas.
30% jauniešu Latvijā ir bijuši skolēni vai studenti, taču no šiem jauniešiem
savā galamērķa valstī studējuši vairs tikai 10% aptaujāto. Visstraujākā statu
sa maiņa novērojama, pieaugot tādu jauniešu skaitam, kuri ārvalstīs veic fizis
ku darbu (29%), bet Latvijā fizisku darbu darījuši ap 15% aptaujāto jauniešu.
Diasporas jauniešu lielākās grupas pirms emigrācijas bijuši skolēni, studenti un
pakalpojumu un tirdzniecības sfēras darbinieki. Taču salīdzinājumā ar Latviju
ārvalstīs vērojams fiziska darba strādnieku, kvalificētu darbinieku, kā arī māj
saimnieču pieaugums.
Kā galvenos aizbraukšanas iemeslus var izcelt darba perspektīvu trūkumu
Latvijā (17%), zemu atalgojumu (16%), ģimenes apstākļus (14%), nespēju segt
ikmēneša maksājumus (13%) un jaunas dzīves pieredzi (11%).
Ekonomiskie apstākļi ir nozīmīgs faktors, kas jauniešus piesaista galamēr
ķa valstī, jo iespēju iegūt augstāku atalgojumu izvēlētajā profesijā min 20% ap
taujāto jauniešu, labākus darba apstākļus – 18%, lielākas karjeras un izaugsmes
iespējas – 14%, vēlmi nopelnīt konkrētam mērķim – 12%, un ģimenes apstākļus
min 14% respondentu. Tikai apmēram 4% aptaujāto jauniešu par būtisku fakto
ru, kas veicinājis viņu došanos uz ārzemēm, uzskatījuši studiju iespējas. Viņi bi
juši mērķtiecīgi, studējuši konkrētu studiju programmu vai arī turpinājuši stu
dijas ārvalstīs, sākotnēji uz ārvalstīm dodoties ģimenes apvienošanas nolūkā.

Secinājumi
No Latvijas neseno migrācijas viļņu laikā uz galvenajām galamērķa val
stīm aizbraukušas daudzveidīgas iedzīvotāju grupas. Pētījumā izmantotā datu
ieguves metode ļāva iegūt vērtīgu informāciju par Latvijas jauniešu migrācijas
plūsmu uz galvenajām galamērķa valstīm – Lielbritāniju, Īriju, Vāciju, Zviedriju
un Norvēģiju.
Visvairāk ir aizbraukuši tādi jaunieši, kuri Latvijā ir bijuši skolēni vai stu
denti ar profesionālo vidējo izglītību (ap 30%) un, nesaskatot iespēju iekļauties
darba tirgū Latvijā, devušies uz ārvalstīm. Rezultāti liecina, ka ceturtā daļa
jauniešu vecumā no 16 līdz 34 gadiem tuvāko piecu gadu laikā saista savu nā
kotni ar pastāvīgu atgriešanos Latvijā. Līdztekus puse respondentu plāno palikt
pašreizējā galamērķa valstī un tur iesakņoties vēl pamatīgāk, bet ceturtdaļa
nākotnes perspektīvas saskata vēl cita galamērķa valstī.
Aptaujas laikā iegūto datu analīze liecina, ka jauniešu aizbraukšanas (no
Latvijas) iemesli, starp kuriem dominē ekonomiskie faktori, ir līdzīgi tiem, kā
dus savos pētījumos ir atklājuši citi autori (Lundholm, 2007; White 2010). Vis
biežāk jaunieši uz ārvalstīm devušies, Latvijā saskaroties ar bezdarbu un ne
saskatot perspektīvas karjeras attīstībai. Turklāt ārvalstīs viņi parasti strādā
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mazkvalificētu darbu. Novērotās straujās statusa izmaiņas, iekļaujoties ārval
stu darba tirgū, protams, sniedz ekonomisko neatkarību un stabilitāti, bet vien
laikus arī paaugstina jauniešiem atgriešanās risku. Jauniešu grupai, kuri ārval
stīs studē vai ir uz noteiktu laiku, noslēdzoties konkrētajam dzīves posmam,
rodas iespēja atgriezties Latvijā. Tomēr 60% aptaujāto tuvāko piecu gadu laikā
nākotnes plānus nesaista ar atgriešanos Latvijā, jo piedāvātais atalgojuma līme
nis Latvijā nenodrošinās identisku labklājības līmeni. Turklāt jaunieši, pārsnie
dzot 25 gadu vecumu, bieži ir partnerattiecībās vai izveidojuši ģimeni un tāpēc
ir piesaistīti mītnes zemei.
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23. Nepazaudēt grūtāk sasniedzamo
diasporas kopienu potenciālu
Arta Krūmiņa

Latvijas ļaudis Brazīlijā
Latvieši Brazīlijā ieradās, sākot ar 19. gadsimta beigām, tomēr lielo plašu
mu un ģeogrāfisko apstākļu dēļ latviešu kopienas neatkarīgi no konfesijas kaut
vienā pilsētā nebija izveidojušās. Toties mūsdienu tehnoloģiskās iespējas un in
formācijas aprites ātrums daudziem nu jau trešās vai pat ceturtās paaudzes tau
tiešiem izraisījis plašāku interesi par Latviju, tāpēc Brazīlijā gan pastāv latviešu
kultūras centrs Ižui pilsētā, kur darbojas Eiropas tautu deju kolektīvs ar skanī
go nosaukumu “Staburags”, gan darbojas latviešu nedēļas nogales skola Nova
odesā, kur latviešu pēcteči regulāri apgūst latviešu valodu.
Visos mūsdienu Brazīlijas un Latvijas interakciju dokumentos (piemēram,
valsts amatpersonu vizītēs) tiek lēsts, ka Brazīlijā dzīvo apmēram 20 tūkst. lat
viešu, bet konkrēts skaits nav zināms, jo Brazīlijā tautas skaitīšanas datos ne
tiek norādīta etniskā izcelsme.
Brazīlijā dzimušais Hanss Bērziņš ar sievu Elaini un bērniem uz Latviju
pārcēlies 2006. gadā. Hansa tēvs Rūdolfs Bērziņš piecu gadu vecumā uz Brazī
liju kopā ar savu ģimeni izceļoja no Talsiem. Mamma – Dzidra Cerpe-Bērziņa –
piedzima latviešu kolonijā “Vārpa” Sanpaulu pavalstī Brazīlijas dienvidos. Tur
abi Hansa vecāki satikās un nodibināja ģimeni. Hansa Bērziņa stāsts ir unikāls,
jo tikai dažas ģimenes no Brazīlijas pēc vairākām paaudzēm ir atgriezušās uz
dzīvi Latvijā.
19. gadsimta beigās dominējošie izceļošanas iemesli bija ekonomiskie ap
stākļi, daļa aizbraucēju pirms Brazīlijas jau bija devušies uz Sibīriju, bet ne
bija varējuši tur iedzīvoties (Lulle, 2010). 1906. gadā Novaodesā, 1907. gadā
Nova Europa, 1910. gadā Paríquera-Açú un 1914. gadā Sanžozē dus Kampusā
(São José dos Campos) dibinātas pirmās latviešu kolonijas. Lielākā latviešu ko
lonija “Vārpa” dibināta 1922. gadā. Tieši 20. gs. 20. gados notika intensīvā
kā Brazīlijas apgūšana, un mūsdienu apzinātie latviešu pēcteči cēlušies no ša
jos gados izbraukušajiem. Pēc 1921. gada izbraukuši apmēram 2500 cilvēku.
Izbraukšanai tolaik bija reģistrējušies 6000 cilvēku, taču baptistu baznīcas
243

Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas izaicinājumi

aktīvās pretdarbības dēļ aizbrauca mazāk par pusi no tiem, kas bija plānojuši to
darīt. Izbraucēju aprēķini veikti pēc baptistu draudžu arhīviem, līdz ar to ko
pējos skaitļos varētu nebūt iekļauti nekristīti bērni un citu konfesiju piederīgie.
1921. gadā uz Brazīliju, uz Novaodesas draudzi, devās baptistu mācītājs, haris
mātisks līderis Jānis Iņķis (1872–1958), kurš jau iepriekš bija viesojies Brazīli
jā un tiek uzskatīts par 20. gados izceļojošo tautiešu vadoni. Lai gan izceļošana
bija centralizēta, veidojot kopīgas kases ceļa izdevumu segšanai (Lulle, 2010;
Tupess, 2007; Krakopa, 2007), tomēr ceļš līdz “apsolītajai zemei”1 bija garš un
nogurdinošs. Apstākļi vēl neapgūtajos Brazīlijas mežu reģionos bija ļoti grūti.
30. gados Latvijas presē parādās izziņas, ceļojumu un dzīvesstāstu raksti par
Brazīliju.

Brazīlijas latviešu vēsturiskās sabiedriskās organizācijas
Pirmā zināmā Brazīlijas latviešu trimdas organizācija bija “Baltijas valstu
draugu biedrība”, kas tika dibināta 1935. gada 9. februārī Sanpaulu, lai Baltijas
valstis un Brazīlija savstarpēji iepazītu cita citu un lai veicinātu garīgus, inte
lektuālus un saimnieciskus sakarus. Pēc Latvijas okupēšanas Brazīlijas latvieši
1941. gada 18. novembrī Sanpaulu dibināja Brazīlijas Latviešu palīdzības komi
teju. Līdzīgas palīdzības komitejas nodibināja arī Brazīlijas Latviešu baptistu
draudžu apvienība (1945) un Riodežaneiro latviešu draudze (1947). Brazīlijā,
īpaši Sanpaulu, no 1951. līdz 1957. gadam darbojās arī Daugavas Vanagu orga
nizācija. 1967. gadā Daugavas Vanagu Brazīlijas nodaļa mēģināja atjaunot savu
darbību ar divpadsmit biedriem, bet tas neizdevās: meklēdami labākus dzīves
apstākļus, lielākā daļa sabiedriski aktīvo latviešu bija devušies uz attālām Bra
zīlijas vietām vai uz ārvalstīm.
Latviešu apvienība Brazīlijā (LAB), kas dibināta 1950. gadā Sanpaulu, ir
visvecākā tautiskā organizācija, kas darbojas vēl mūsdienās (Gūtmane, 2011).
Kā ziņots 1935. gada laikrakstā “Rīts” (Lulle, 2010), Sanpaulu darbojusies arī
latviešu pamatskola. Lai LAB pastāvētu un tajā varētu iesaistīt plašāku skaitu
cilvēku, 1972. gadā tika mainīts nosaukums – turpmāk to sauca Latviešu bra
zīliešu apvienība, un organizācijas biedri varēja būt gan latvieši, gan latviskas
izcelsmes brazīlieši un viņu ģimenes locekļi (neatkarīgi no etniskās izcelsmes)
(Gūtmane, 2011). Organizācija “Dienvidamerikas un Karību Latviešu apvienī
ba” (DAKLA) ar ilggadējo vadītāju Dainu Gūtmani ir Latviešu brazīliešu apvie
nības pēctece.

1
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Dienvidamerikas Latviešu apvienības (DALA) dibināšanas kongress noti
ka 1977. gada 16. un 17. aprīlī Sanpaulu Latviešu luterāņu baznīcā. Kongresā
piedalījās pārstāvji no Argentīnas, Venecuēlas un Brazīlijas. Par organizācijas
centru izraudzījās Venecuēlu, jo Brazīlijas likumi nepieļāva organizācijas, kuru
biedri ir no dažādām valstīm. 2006. gadā politisko pārmaiņu dēļ Venecuēlā
DALA biroju pārcēla uz Brazīliju. Statūti tika pielāgoti jauniem apstākļiem, un,
ņemot vērā, ka latvieši ir arī citās Dienvidamerikas valstīs, piemēram, Meksi
kā, organizācijas nosaukumu nomainīja – turpmāk to sauca Dienvidamerikas
un Karību Latviešu apvienība. Kopš tā laika organizācijas priekšsēde ir Daina
Gūtmane, kura bija viena no pirmajām latviešu izcelsmes Brazīlijas jaunietēm,
kas devās uz 2 × 2 nometnēm (Gūtmane, 2011).

Mūsdienu Brazīlijas latviešu organizācijas
Populārākajā 20. gados būvētajā latviešu kolonijā “Vārpa” pašlaik dzīvo
latviešu pēcnācēji pensijas vecumā, gandrīz visi jaunieši ir pārcēlušies. No as
toņsimt ciema iedzīvotājiem lielākā daļa ir brazīlieši, tomēr “Vārpas” galvenajā
ielā Avenida Brasil vēl atrodamas mājas ar uzrakstiem: “Dievs tevi mīlē”, “Agrā
kā aptieka”, “Darbnīca”. Liela daļa latviešu jaunībā “Vārpu” pameta, lai dotos
studēt vai atrastu labāk atalgotu darbu. Daudzi īpašumi, kuri agrāk piederējuši
latviešu ģimenēm, pārdoti brazīliešiem. Paši “Vārpas” latvieši ik uz soļa apgal
voja: “Latviešu te vairs nav.” “Vārpas” skolā, kas tika uzcelta par latviešu ziedo
jumiem, latviešu izcelsmes bērnu vairs neesot (Tamuža, 2012).
Tiek lēsts, ka Brazīlijā dzīvo apmēram 20 tūkst. latviešu (Latviesi.com,
2014), bet nav zināms konkrēts skaits, jo Brazīlijā dokumentos netiek norādīta
tautība. Lielākā un aktīvākā latviešu pēcteču kopiena Brazīlijā darbojas Nova
odesā, kur atrodas biedrība “Brazīlijas Latviešu kultūras apvienība” (BLKA), tās
paspārnē strādā arī Novaodesas Latviešu nedēļas nogales skola. BLA paspārnē
darbojas arī folkloras kopa “Tarkšķi”.
Lielākais latviešu kultūras centrs atrodas Ižuī Brazīlijas dienvidos.
Ižuī darbojas Eiropas tautas deju kolektīvs “Staburags”. Lielākā daļa dejotā
ju 2015. gada saulgriežu laikā pirmo reizi viesojās ne vien Latvijā, bet vispār
Eiropā. “Staburags” piedalījās Sēlijas novada svētkos Jaunjelgavā un 2018. ga
dā – Latvijas simtgades dziesmu un deju svētkos.
Brazīlijas Latviešu kultūras apvienības medija auditorija galvenokārt ir
Brazīlijas latvieši, ap 1500 cilvēku. Atsevišķi paziņojumi un raksti sasniedz līdz
5000 lielu auditoriju. Brazīlijas Latviešu kultūras apvienības nākotnes plāni –
Brazīlijā palielināt auditoriju un elektroniskajam medijam kļūt arī par drukāto
mediju. “Tiek plānots arī drukāts žurnāls, kura uzvedums būtu ne tikai infor
mēt, bet arī ieinteresēt Brazīlijas latviešus apmeklēt Latviju, apgūt latviešu va
lodu un iedrošināt aktīvāk piedalīties kultūras dzīvē.” (Lulle, Ungure, Bužinska
2015)
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Latvijas ļaudis Krievijā
Latvijai ar kaimiņos esošo Krieviju vēsturiski bijušas ļoti ciešas saiknes,
tāpēc tajā veidojusies nozīmīga latviešu diaspora. Krievijā dzīvojošos latviešus
var iedalīt arī pēc ierašanās laika posma: veclatvieši, padomju varas represē
tie un viņu pēcnācēji, kā arī Padomju Savienības laikā brīvprātīgi aizbraukušie
(Vlasova, 2009). Pilsētās (Maskavā, Krasnojarskā, Omskā) un ciemos (Augšbeb
ros, M. Gorkija ciemā Baškortostānā u. c.), kur latviešu un latgaļu pēcteči dzīvo
lielākā skaitā vai kompakti, pēc Padomju Savienības sabrukuma darbojas lat
viešu organizācijas, vēl pašlaik uzturot dzīvu latviešu valodu un kultūru. Vec
latviešu ciemu latviskās aktivitātes atšķiras no pilsētu biedrību aktivitātēm, jo
pirmajiem tās joprojām ir ikdiena un dzīvesveids, savukārt pilsētniekiem jāuz
tur latviskās tradīcijas daudzkultūru vidē.

Veclatvieši
Par pirmo Krievijā dokumentāli minēto koloniju var saukt Rižkovu Toboļ
skas guberņā. Šī kolonija dibināta 1802. gadā. Tās pirmie iemītnieki bija 18. gad
simta beigās un 19. gadsimta sākumā zemnieku nemieros (Kauguru nemieros)
notiesātie vidzemnieki (Poriete, 2002). Sākotnēji latvieši uz Krieviju devās pie
spiedu kārtā – tāda bija cariskās Krievijas alternatīva piespriestajiem sodiem cie
tumā vai nāves soda izpildei. Dodoties uz Sibīriju, notiesātajiem bijusi izvēle ņemt
līdzi ģimeni, ko daudzi arī izmantoja (Driķis, 1995; Salmiņa, 2012). Pusgadsmitu
vēlāk uz auglīgās zemes plašumiem aiz Urāliem, uz Sibīriju, brīvprātīgi devās ar
vien jaunas latviešu ģimenes (Poriete, 2002 pēc “Baznīcas Vēstnesis”, 1900).
20. gs. 30. gadu beigās Krievijā jau bija izveidojušās vairāk nek 300 latvie
šu koloniju (Vlasova, 2014). Pirmā latviešu skola Krievijā tika atvērta 1864. ga
dā Lejas Bulānā. Sākumā no ciema 60–80 bērniem skolu apmeklēja tikai kādi
10–15, turklāt neregulāri. Situācija mainījās pēc 1890. gada, kad skolu pārņē
ma jauni harismātiski mācībspēki un skolēnu skaits strauji pieauga (ik gadu
bija vairāk nekā 100 skolēnu) (Turlaja, 1995).
Par unikālo Lejas Bulānas ciemu plašāka sabiedrība Latvijā uzzināja pēc
70. gados aizsāktajām latviešu kinematogrāfistu un pētnieku ekspedīcijām Si
bīrijā. Viena no pētniecēm – Vaira Strautniece – 1995. gadā laida klajā grāmatu
“Lejas Bulāna – latviešu ciems Sibīrijā”.
Bēgļu gaitas Pirmā pasaules kara laikā latviešus aizveda uz Krievijas lielā
kajām pilsētām, arī Altaja apgabalu. Lielākā daļa no viņiem pēc Latvijas valsts
dibināšanas atgriezās Latvijā, bet daļa palika Krievijā karjeras vai ideoloģijas
dēļ. Pēc boļševiku revolūcijas Krievijā palika daudzi latviešu strēlnieki, ieņem
dami atbildīgus amatus valsts un saimnieciskajā darbā (Poriete, 2002). Arī šie
latvieši apvienojās pēc nacionālā principa, veidojot apvienības un biedrības,
kur dominēja latviešu valoda un kultūra (Vlasova, 2014).
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Padomju Krievija līdz 1937. gadam
Laikā no 1918. līdz 1937. gadam daudzpusīga latviešu sociālā un kultū
ras dzīve norisinājās Krievijas lielākajās pilsētās. Maskavā darbojās latviešu
kultūras un izglītības biedrība “Prometejs” ar teātri, latviešu skolām un tehni
kumiem, Ačinskas Pedagoģiskajā tehnikumā darbojās Latgaliešu nodaļa. Līdz
1936. gadam Krievijā strādāja vairākas latviešu izdevniecības, publicējot grā
matas tikai latviešu valodā. Piemēram, 1924./25. mācību gadā Sibīrijas apga
balā bija 30 latviešu skolu ar 1430 skolēniem; latviešu bērni bija nodrošināti
ar izglītību pat labāk nekā citas tautas. 1933./34. mācību gadā PSRS teritori
jā darbojušās jau 119 latviešu skolas, no tām 17 vidusskolas, bet Ļeņingradā
un Ačinskā – latviešu pedagoģiskie tehnikumi. Kā nozīmīgākā minama latvie
šu kultūras un izglītības biedrības “Prometejs” izdevniecības ar tādu pašu no
saukumu – “Prometejs” – darbība (1923–1937) (Poriete, 2002). “Prometejs” bija
viena no tām organizācijām, kas pulcēja latviešus arī ideoloģisku apsvērumu
dēļ. Ar tiem bija jārēķinās, jo citādi Maskavā nebija iespējams pastāvēt (Vla
sova, 2014). Lielais terors1, kuru padomju vara īstenoja no 1937. līdz 1938. ga
dam, ne vien apturēja aktīvo latviešu sabiedrisko dzīvi, bet radīja traģēdijas
gandrīz visās Krievijā dzīvojošajās latviešu ģimenēs. No 1937. gada visas latvie
šu skolas un baznīcas tika slēgtas.

Padomju varas represētie
Apkopotās ziņas par 1941. gada 14. jūnijā deportētajiem liecina, ka no
15 424 cilvēkiem 80% bija latviskas izcelsmes (Bambals, Kalnciema, 2007). Ci
tos avotos uzrādīts, ka no 1941. gada līdz kara beigām izsūtītas 14 428 perso
nas (Zālīte, Dimante). Otrā pasaules kara beigas 1945. gada 8. maijā atnesa
mieru Eiropai. Latvijā beidzās kara posts, bet lielākajai tautas daļai tas nozī
mēja otro padomju okupāciju un komunistu terora turpināšanos. Karagūstek
ņus un arī daudzus civiliedzīvotājus, it sevišķi vīriešus (no 16 gadu vecuma),
kopumā ap 90 000 cilvēku, ieslodzīja filtrācijas (pārbaudes) nometnēs Latvijā
vai citur Padomju Savienībā (LOM, 2015). 1949. gadā no Latvijas tika izsūtītas
42 975 personas, par kuru nacionālo piederību dati nav pieejami. Liela daļa iz
dzīvojušo pēc Staļina nāves, sākot ar 1956. gadu, vairāku gadu laikā atgriezās
Latvijā, – šo cilvēku likteņi pētīti un aprakstīti pamatīgāk (piemēram, Heide
mane, 2001; Kalniete, 2001; D. Gekas dokumentālās filmas; Latvijas Okupācijas
1

Lielā terora laikā tika arestēti teju visi latviešu biedrību locekļi, visi politiskie emigranti no
Latvijas, kuri PSRS bija ieradušies pēc 1920. gada, visi Latvijas pavalstnieki, izņemot diplo
mātisko iestāžu darbiniekus, un citi latvieši. Saglabājušies dati par vairāk nekā 22 tūkst. lat
viešu, kas 1937.–1938. gadā apcietināti un notiesāti. Zināms, ka no viņiem 16 573 ir nošauti
un apglabāti masu kapos dažādās PSRS vietās (Ohotina, Roginska, 2009).
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muzeja savāktie materiāli u. c.); diemžēl trūkst pētījumu un aprakstu par tiem
tautiešiem, kuri palika Sibīrijā un tur dzīvo joprojām. Tieši viņi, spītējot visam,
ir saglabājuši latviešu tautas kultūru Krievijā (Vlasova, 2014).

Brīvprātīgi izbraukušie pēc Otrā pasaules kara
Padomju Savienības varas gados daudzi latvieši devās uz Maskavu, Ļe
ņingradu, Novosibirsku un citām lielpilsētām. Iemesli dažādi: mācības, Latvijā
nerealizējamas karjeras izaugsmes iespējas, ģimenes veidošana u. c. Pēc Krie
vijas latviešu kongresa vadītājas Laumas Vlasovas datiem, šo cilvēku saiknes
ar Latviju ir visciešākās, tāpēc, iespējams, Krievijā šī tautiešu daļa par latvis
kās identitātes uzturēšanu rūpējas mazāk nekā tie, kas iebraukuši agrākos pe
riodos. Iemesli: izkliedētās dzīvesvietas un jauktu tautību ģimenes (Vlasova,
2009, 2014). Pēc 1989. gada tautas skaitīšanas datiem, Krievijā tobrīd dzīvoja
30 000 latviešu. Pašlaik precīzu skaitu uzrādīt nav iespējams, jo tautas skaitīša
nā tautība vairs nav jāuzrāda. Savukārt pēc Krievijas latviešu kongresa datiem,
šobrīd Krievijā varētu būt ap 15 000 latviešu (Vlasova, 2014).

Pēc neatkarības atjaunošanas 1991. gadā
Līdz ar Mihaila Gorbačova pārmaiņu laikiem Padomju Savienībā tika vei
cināta nacionālo kultūras biedrību izveide. 1989. gadā tika sasaukts Krievijas
latviešu kongress Maskavā un Ļeņingradā, dažus gadus vēlāk arī Sibīrijā, Tā
lajos Austrumos un Krievijas ziemeļos. Tā mērķis bija vienot latviešus Krievi
jā, uzturēt un attīstīt saiknes ar dzimteni un tautiešu organizācijām visā pa
saulē. Vlasova uzsver: “Tas pašiem latviešiem bija liels pārsteigums, cik daudz,
izrādās, viņu ir.” (Vlasova, 2014) Izveidojās latviešu kultūras biedrības Mas
kavā, Pēterburgā, Omskā, Tomskā, Krasnojarskā, Magadanā, Smoļenskā, Ples
kavā. Arī reģionālās apvienības, piemēram, Baškortostānas Latviešu kultūras
centrs, apvienoja visus Baškīrijā dzīvojošos latviešus. Šādam modelim daļēji
atbilst arī apvienība “Komi-Baltija”, kurā darbojas latviešu kopas no Siktivka
ras, Intas un Uhtas. Tika atjaunotas arī vairākas latviešu evaņģēliski luteriskās
draudzes. Tās darbojas Maskavā, Pēterburgā, Baškortostānā, Krasnojarskas ap
gabala Lejas Bulānas ciemā un Magadanā. Baptistu draudze – Omskas apgabala
Bobrovkas ciemā (LRVKF, 2015). Tika veidotas pirmās latviešu nedēļas nogales
skolas. Latvieši pulcējās koros un folkloras kopās. 80. gadu beigās, sākoties Tre
šajai atmodai, daži entuziasti ar Latvijas Kultūras fonda un Latvijas Izglītības
ministrijas atbalstu izveidoja latviskas izglītības misiju, kuras mērķis bija kat
ru gadu atrast latviešu valodas skolotājus, kas gribētu doties strādāt uz latviešu
ciemiem Krievijā. Laika gaitā mainījās finansētāji un programmas, kas nodroši
nāja skolotāju ierašanos un uzturēšanos Krasnojarskas novada Lejas Bulānā un
Krasnojarskā (Salmiņa, 2012).
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Mūsdienu situācija
Maskava ir vienīgā pilsēta Krievijā, kurā kopš 1994. gada darbojas latvie
šu nedēļas nogales skola (līdzīgi kā latviešu Rietumu diasporā) – Latvijas Re
publikas vēstniecības (Krievijas Federācijā) paspārnē esošā svētdienas skola
Maskavā. Divdesmit gadu laikā skolu apmeklējuši vairāk nekā 200 audzēkņu
(LRVKF, 2015). No 2010. gada to finansiāli atbalsta Latviešu valodas aģentūras
administrētais Izglītības un zinātnes ministrijas finanšu instruments un Krievi
jā strādā skolotāji no Latvijas.
Latvijas valstij jāpieņem būtiski lēmumi par Krievijas latviešu diaspo
ru. Krievijā joprojām dzīvo liels skaits cilvēku, kas jūtas piederīgi latviskai iz
celsmei un kultūrai. Līdzšinējā prakse, sūtot no Latvijas valodas skolotājus, ir
attaisnojusies, jo tikusi saglabāta būtiska saite ar Krievijas latviešiem. Nepiecie
šams paplašināt latviešu valodas skolotāju uzdevumus. Bez valodas mācīšanas
izglītības misijas darbiniekiem jābūt arī latviskās kultūras un identitātes nesē
jiem, kas darba uzdevumos atspoguļotos arī kā sadarbības projektu iniciatori
un veicēji. Ļoti nepieciešamas plašākas iespējas izglītojošu pasākumu norisē,
tas stiprinātu sarūkošo saikni ar Latviju. Diasporas bērni un jaunieši var pie
dalīties nometnēs Latvijā, tomēr, vērtējot lielās izmaksas, kādas nepieciešamas
viena Krievijas bērna un pavadoņa nonākšanai šādā nometnē, jāparedz lielāks
finansējums izglītības un kultūras pasākumiem arī mītnes zemē.
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24. Demogrāfiskās politikas izaicinājumi un
pasākumi dzimstības veicināšanai
Līga Āboliņa, Ilmārs Mežs, Ilze Mileiko

Demogrāfiskā politika un tautas ataudze
Demogrāfiskās politikas saturu, uzdevumus un pasākumus ir skaidrojuši
gan speciālisti, gan starptautiskas, valstiskas un nevalstiskas institūcijas (Uni
ted Nations, 2013). Demogrāfisko terminu skaidrojošajā vārdnīcā (Zvidriņš,
2001, 26) demogrāfijas politika skatīta kā mērķtiecīga darbība, lai ietekmētu
iedzīvotāju kustību. Dažādu valstu pieredze demogrāfiskās politikas realizā
cijā atšķiras. Strauji augošās sabiedrībās demogrāfiskās politikas mērķis bieži
vien ir iedzīvotāju skaita pieauguma ierobežošana, kamēr depopulācijas situ
ācijās tiek meklēti risinājumi iedzīvotāju skaita pieauguma veicināšanai. Demo
grāfiskās politikas izaicinājums sabiedrības ilgtspējas nodrošināšanai Latvijā ir
dzimstības rādītāju palielināšana, sasniedzot vismaz vidējos rādītājus ES. Šajā
nodaļā galvenokārt ir apskatīti demogrāfiskās politikas instrumenti saistībā ar
tautas ataudzes veicināšanu un depopulācijas ierobežošanu.
“Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam” jeb projekta
“Latvija 2030” uzraudzības ziņojumā uzsvērts, ka dzimstības rādītāji ir kritis
kā situācijā, par cēloni minot ne tik daudz valsts ekonomisko stāvokli, cik ne
pietiekamu ekonomiskās drošības sajūtu (PKC, 2012, 18). 90. gados dzimstī
bas samazinājuma apstākļos dzimušie bērni pašlaik ir sasnieguši reproduktīvo
vecumu, un viņu nepietiekamais skaits tautas ataudzes nodrošināšanai ietek
mēs arī dzimušo bērnu skaitu Latvijā nākotnē. Tāpēc nepieciešams veidot ak
tīvu demogrāfisko politiku. Citu valstu pieredze liecina, ka, veidojot pārdomā
tu demogrāfisko politiku, iespējams panākt dzimstības pieaugumu. Piemēram,
Igaunijā 2003. gadā tika ieviesti demogrāfiskās politikas pasākumi atbalstam
ģimenēm ar bērniem, tās rezultātā dzimušo skaits palielinājās gandrīz par 1/3
(Mežs, 2014). Igaunijā tika definēti demogrāfiskās politikas mērķi, kas ietvēra
virkni atbalsta pasākumu ģimenēm ar bērniem. Kā galvenā Igaunijas panāku
mu atslēga dzimstības līmeņa paaugstināšanai tiek minēta drošības palielinā
šanās dažādos aspektos (Uibu, 2013, 6). Arī Latvijā veiktajā pētījumā (Eglī
te u. c., 2013) ekonomiskā drošība, kā arī drošība attiecībās un citās dzīves
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jomās ir skatīta kā priekšnoteikums, lai ģimenē plānotu tautas ataudzei pietie
kamu bērnu skaitu.

Demogrāfiskās politikas mērķi un instrumenti Latvijā
Demogrāfisko rādītāju uzlabošanās ir izvirzīta par mērķi “Latvijas Nacio
nālajā attīstības plānā 2014.–2020. gadam”. To saista ar 1) reproduktīvās ve
selības uzlabošanos; 2) abortu skaita samazināšanos; 3) labākām iespējām sa
skaņot darba un ģimenes dzīvi, arī ar bērnudārzu pieejamības uzlabošanos;
4) motivējošu atbalstu ģimenēm; 5) atbalstu ģimenēm krīzes situācijās (Latvi
jas Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020. gadam). Dzimstības paaugstināša
na minētajā plānā ir skatīta kā priekšnoteikums latviešu tautas pastāvēšanai
nākotnē. Arī plānošanas dokumentā “Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija
līdz 2030. gadam” dzimstība skatīta valsts ilgtermiņa attīstības kontekstā. Šajā
dokumentā atzīts, ka ilgtermiņā nebūs viegli uzturēt sociālo līdzekļu pārdali
par labu dzimstības veicināšanai. Tāpēc tiek ieteikts meklēt arī citus veidus at
balstam vecākiem ar bērniem, kā galveno minot darba un ģimenes dzīves sa
skaņošanu.
Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēs 2011.–2017. gadam ģimene ska
tīta kā pamats valsts demogrāfiskās attīstības stabilitātei. Dokumentā teikts, ka
valsts atbalsta ģimeņu veidošanos un to stabilitāti, atbalsta vecākus krīzes si
tuācijās, sekmē dzimstību, stiprinot laulību un paaugstinot laulības vērtību sa
biedrībā. Tādējādi tiek uzsvērts atbalsts partnerībai, kas balstās uz laulību.
Iepriekš minētie politikas dokumenti aktualizē zemos dzimstības rādītā
jus kā valstisku problēmu. Ar dzimstības veicināšanu ir saistīti vairāki rīcībpo
litikas virzieni: ģimenes ienākumu līmeņa saglabāšana, piedzimstot bērnam;
darba, ģimenes un personiskās dzīves saskaņošana; dzimumu līdztiesības vei
cināšana; reproduktīvās veselības uzlabošana; atbalsts nabadzības mazināšanai
daudzbērnu ģimenēs un vientuļajiem vecākiem. Šie virzieni turpmāk tekstā ap
skatīti detalizētāk.
Ģimeņu ienākumu līmeņa saglabāšana, tajās ienākot bērnam, ir būtisks
dzimstības veicināšanas politikas virziens. Tas ietver dažādus atbalsta veidus
pirms un pēc dzemdībām, kurus var saņemt gan ģimenes, gan sievietes, pie
mēram, grūtniecības un pēcdzemdību perioda apmaksātu atvaļinājumu 56 vai
noteiktos gadījumos 70 dienas pirms un 56 (70) dienas pēc dzemdībām, bēr
nu kopšanas pabalstu laika posmā, kamēr vecāks nestrādā un aprūpē savu bēr
nu. Pētījumā “Tautas ataudzi ietekmējošo faktoru izpēte” norādīts, ka speciāls
monetārs atbalsts ģimenēm vairāk tiek koncentrēts uz ģimenēm bērna pirma
jos gados, vēlāk būtiski samazinoties un sniedzot mērķētu atbalstu tikai trū
cīgajām ģimenēm. Atbalsta pasākumus, kas iekļauti ģimenes ienākuma līme
ņa saglabāšanai, cilvēki vērtē pozitīvi, satraucoties nevis par atbalsta apjomu,
bet likumdošanas izmaiņām, kas rada nedrošību, vecākiem ilgtermiņā plānojot
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grūtniecību (Eglīte u. c., 2013). Latvijas demogrāfiskās atveseļošanās program
mā Latvijas simtgadei “Māras solis” ir iekļauti mērķi kāpināt gan vecāku, gan
ģimenes valsts pabalstu, mainot to apjomu atkarībā no bērnu skaita ģimenē.
Problēma ir atrast līdzekļus šādam pabalstu apjoma pieaugumam.
Darba, ģimenes un personiskās dzīves līdzsvarošana ir rīcībpolitikas vir
ziens, kas tiek saistīts ar bērnu uzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu, pie
mēram, mazinot rindas uz bērnudārzu un līdzfinansējot alternatīvus bērnu
uzraudzības pakalpojumus, ja vieta pašvaldības bērnudārzos nav pieejama.
Programmā “Māras solis” norādīts, ka pirmsskolas vecuma bērnu izglītībai un
pieskatīšanai var tikt lietots princips “nauda seko bērnam”, ļaujot vecākiem brī
vu izvēli izmantot dažādas bērnu pieskatīšanas formas.
Savienot darba un ģimenes dzīvi palīdz Darba likumā iekļautās normas,
kas ierobežo darba devēju tiesības atlaist sievietes grūtniecības laikā un nosaka
pienākumu saglabāt darbiniekam darbavietu pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma,
sniedz tiesības ņemt slimības kopšanas atvaļinājumu, bērnam saslimstot, u. c.
Aktivitāte, kas veicina darba devēja iesaisti ģimenes un darba dzīves līdzsvaro
šanai, ir “ģimenei draudzīgs komersants”, kur uzņēmumi ģimeni iekļauj kā vie
nu no savas korporatīvās kultūras vērtībām (biedrība “Korporatīvās ilgtspējas
un attīstības institūts”).
Dzimuma līdztiesība parasti netiek iekļauta politikas dokumentos saistībā
ar dzimstību. Dzimumu līdztiesības politikā būtiskas problēmas ir vardarbības
pret sievieti izskaušana, nevienlīdzība darba tirgū, dzimumu segregācija profe
siju izvēlē, kas rada pastāvīgas atšķirības darba samaksā (Rastrigina, 2015, 4).
Visi nosauktie aspekti ietekmē sieviešu drošības sajūtu un dzīves kvalitāti, kas
netieši var iespaidot arī dzimstību. Dzimumu līdztiesības veicināšana nodro
šina arī sabiedrības izpratni par abu vecāku algotā un neapmaksātā darba, ko
veic mājās, vienlīdzīgu dalīšanu. Pētījumā par šķiršanos, kas veikts VPP projek
ta ietvaros (Putniņa u. c., 2015), norādīts, ka nevienlīdzīga pienākumu sadale
mājsaimniecībās ir viens no iemesliem partnerattiecību izjukšanai. Tas liek do
māt, ka šis politikas virziens var tik attīstīts, veicinot ģimeņu stabilitāti Latvijā.
Proti, izpratne par līdzīgu pienākumu sadalījumu ģimenēs ar bērniem mazina
spriedzi attiecībās, kas var novest pie šķiršanās. Laulību šķirot, tēviem nere
ti tiek atvēlēta iespēja apciemot savus bērnus nedēļas nogalēs, liedzot regulā
ru saskarsmi. Tas var būtiski ietekmēt bērnu un tēvu savstarpējās attiecības, kā
arī “brīvdienu tēva” loma ir saistīta ar izdevumiem, tādēļ bērnu saskarsme ar
trūcīgiem tēviem ir apgrūtināta (Sedlenieks u. c., 2017).
Dzimumu līdztiesība vienlīdz negatīvi ietekmē abu dzimumu pārstāvjus.
Tāpēc abiem vecākiem jāļauj realizēt likumā noteikto kārtību, kas paredz vie
nādas tiesības un pienākumus bērnu audzināšanā. To var īstenot, tikai veicinot
sabiedrības izpratni par dzimumu līdztiesības jautājumiem. Abu vecāku lielāka
iesaistīšanās bērnu audzināšanā šķirtajās ģimenēs ļautu nodrošināt viņiem lie
lākas iespējas darba un ģimenes dzīves savienošanai, ietekmētu šķirto vecāku
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pieredzi un radītu pārliecību par sevi kā vecāku, kas var ietekmēt bērnu plāno
šanu nākotnē.
Arī atbalsts pirmā mājokļa iegādei ir saistīts ar dzimstības veicināšanu, jo
galvojuma piešķiršanas nosacījumos pirmā mājokļa iegādei ir atbalsta progresi
vitāte, kas saistīta ar bērnu skaitu ģimenē. Publiskajā telpā ir izskanējušas ziņas,
ka pašlaik ir apzināti virzieni programmas iespējamajiem uzlabojumiem, papla
šinot atbalstu daudzbērnu ģimenēm un jaunajām ģimenēm. Valsts attīstības fi
nanšu institūcijas – ALTUM – programmas mājaslapā (https://www.altum.lv)
norādīts, ka līdz šim ALTUM piešķīrusi vairāk nekā 3420 galvojumu par ko
pējo summu 22,4 milj. eiro. No galvojumu kopējā skaita 6% jeb 354 galvoju
mi ir piešķirti mājokļa iegādei ģimenēm ar trim vai vairāk bērniem, 32% jeb
1776 galvojumi – ģimenēm ar diviem bērniem, savukārt lielākā daļa – 62% jeb
3402 galvojumi piešķirti ģimenēm ar vienu bērnu. Vidējais piešķirtā galvojuma
apmērs ir 6700 eiro.
Reproduktīvā veselība tiek veicināta, nodrošinot bezmaksas veselības ap
rūpes pakalpojumus grūtniecēm, dzemdības, atbalstu pēcdzemdību periodā, kā
arī darbojas neauglības ārstēšanas valsts programma, kas ļauj saņemt atbalstu
neauglības ārstēšanai. Kā drauds dzimstībai skatīts augstais abortu skaits. Pētī
jumā secināts, ka augstais abortu skaits var būt saistīts ar nepietiekošām zinā
šanām par kontracepciju un retu tās lietošanu (Rastrigina u. c., 2015, 4). Papla
šinot jauniešu zināšanas par kontracepciju un par atbildīgu tās lietošanu, var
samazināt neauglības gadījumus, tātad ilgtermiņā pozitīvi ietekmēt dzimstību.
Savukārt, ja zināšanu par kontracepciju trūkst, tad bieži vien par dzimstību re
gulējošu instrumentu tiek izmantots aborts, kas rada riskus veselībai.
Specifisks demogrāfiskās politikas instruments dzimstības kāpināšanai ir
atbalsts nabadzības mazināšanai. Analizējot iepriekš veiktos pētījumus, tiek iezī
mētas divas specifiskas ģimeņu grupas, kurām nabadzības riski ir augstāki nekā
citām: 1) daudzbērnu ģimenes un 2) vecāki, kas audzina bērnus vieni. Katrai mi
nētajai grupai, kuras ir vairāk pakļautas nabadzības riskam, ir identificējamas
atšķirīgas valsts piedāvātā atbalsta stratēģijas, kas raksturotas turpmāk.
Daudzbērnu ģimenes Bērnu tiesību aizsardzības likumā skatītas kā tādas,
kurās ir trīs un vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (ja bērni turpina mācī
ties, tad līdz 24 gadiem). Pētījumā “Izpētes ziņojums: daudzbērnu ģimeņu situ
ācija mūsdienu Latvijā” (S. Salaka u. c., 2014, 16), aplūkojot ģimenes valsts pa
balstu saņēmēju skaitu, autori secinājuši, ka “Latvijā ir ap 27 800 ģimenes ar
trīs bērniem, apmēram 7800 ģimenes ar četriem bērniem, gandrīz 3000 ģime
nes ar pieciem bērniem un 2500 ģimenes ar sešiem un vairāk bērniem. Tādējā
di daudzbērnu ģimeņu kopējais skaits Latvijā veido vairāk nekā 41 000, ieskai
tot visas ģimenes ar trīs un vairāk bērniem līdz un pēc bērnu 18 gadu vecuma
sasniegšanas”. Šajā pētījumā ir problematizēta daudzbērnu ģimeņu definēšana
(Salaka u. c., 2014, 11). Grūtības saistītas ar mūsdienu realitāti – ģimenes tiek
šķirtas un veidotas jaunas, tajās aug bērni no vairākām laulībām vai izplatīta ir
256

Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas izaicinājumi

kopdzīve nereģistrētās attiecībās. Turpat tiek analizēts arī daudzbērnu vecāka
jautājums, jo vienam vecākam var būt trīs un vairāk bērnu dažādās attiecībās,
tomēr viņš var ar tiem nedzīvot kopā un par tiem nerūpēties. Tāpēc, sniedzot
valsts atbalstu, būtu jāņem vērā ne tikai bērnu skaits, bet arī tas, vai vecāks
gādā par saviem bērniem.
Daudzbērnu ģimeņu atbalstam tiek izmantoti vairāki specifiski instrumen
ti: 1) ģimenes valsts pabalsts, par katru nākamo bērnu kāpinot pabalsta apjo
mu; 2) atlaide transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklim vienam transportlī
dzeklim; 3) atlaide mājokļa nekustamā īpašuma nodoklim; 4) specifiski atbalsta
pakalpojumi daļā pašvaldību, kas gan atšķiras atkarībā no pašvaldību turīguma
un to vadītāju politiskās izvēles (piemēram, atlaides ēdināšanai skolās un bēr
nudārzos, interešu izglītībai un pašvaldību transportam). Būtisks valsts atbalsts
ir saistīts ar ģimenes goda programmas realizāciju, kur finansiāls atbalsts dažā
du atlaižu veidā tiek jau realizēts. Pēdējos gados atbalsta kāpināšana daudzbēr
nu ģimenēm ir bijusi diezgan konsekventa, mērķtiecīgi plānojot palielināt atbal
stu arī nākotnē. Tas ir pozitīvs signāls vecākiem ar trīs un vairāk bērniem un
rada pārliecību, ka daudzbērnu ģimenes tiks atbalstītas arī turpmāk. Pētījuma
“Tautas ataudzi ietekmējošo faktoru analīze” datu sekundārā analīze liecina, ka
vecāki, kuriem ir bērni ar lielu vecuma starpību, nav apmierināti ar pašreizējo
pabalstu kārtību. Ir situācijas, kad ģimene saņem valsts atbalstu par bērniem,
kuri ir vecāki par 18 gadiem un joprojām dzīvo ģimenē, bet citi valsts pabalsti
vairs nav pieejami. Vecāki uzskata: ja ir izaudzināti vairāk nekā divi bērni, ģi
mene ir cienīga saņemt atbalstu neatkarīgi no vecāko bērnu vecuma.
Otra grupa, kam nepieciešams atbalsts nabadzības mazināšanai, ir vien
tuļie vecāki. Līga Āboliņa norāda, ka 2011. gadā nepilno ģimeņu skaits Latvijā
ir gandrīz 1/3 no visām ģimenēm (Āboliņa 2016, 5). Šis īpatsvars ir nemainī
gi augsts kopš 2000. gada. Vientuļie vecāki identificēti kā grupa, kura visbie
žāk pakļauta nabadzības un izdegšanas riskam un kurai ir grūtības apvienot
darbu ar ģimenes dzīvi, jo viens vecāks ir gan naudas pelnītājs, gan bērnu pie
skatītājs (Eglīte u. c., 2013). Pārresoru koordinācijas centra ziņojumā “Tautas
ataudzi kavējošie faktori” (Kārkliņa, 2016, 6) norādīts, ka 2014. gadā nabadzī
bas riska indekss bērniem, kurus audzina viens pieaugušais, bija 41,1, bet ģi
menes, kur ir divi pieaugušie un trīs vai vairāk bērnu, nabadzības riska indekss
bija 27,7. Viena vecāka ģimenes saikne ar nabadzību identificēta arī citos pētī
jumos (GFK Custom Research Baltic, 2013; SKDS, 2008). Lai arī grupa ir apzi
nāta, tomēr vientuļajiem vecākiem kā grupai tiek sniegts tikai viens specifisks
atbalsts valsts līmenī – uzturlīdzekļu garantiju fonds nodrošina uzturlīdzekļus
valstī noteiktajā minimālo uzturlīdzekļu apmērā tiem vecākiem, kas vieni au
dzina savus bērnus (otrs vecāks savu pienākumu nepilda). Šī atbalsta efektivitā
te un ietekme nav mērīta. Grupa, kurai trūkt atbalsta, ir viena vecāka bērni jeb
tie, kam dzimšanas reģistrā nav ieraksta par tēvu. Šādi gadījumi ik gadu ir ap
2–3%. Ja ieraksta par paternitāti nav, bērna aprūpe pilnībā gulstas uz vienīgā
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vecāka pleciem, kamēr netiek noteikta paternitāte (tiesas ceļā vai labprātīgi).
Nav identificēti specifiski atbalsta rīki vientuļajiem vecākiem pašvaldībās (Eg
līte u. c., 2013).
Atbalsta kāpināšana tieši šai grupai ir viens no lielākajiem izaicinājumiem
demogrāfijas politikas kontekstā, jo pētījumā “Tautas ataudzi ietekmējošo fak
toru izpēte” (Eglīte u. c., 2013) secināts, ka bērnu audzināšanas pieredze ietek
mē to, vai vecāks izvēlas radīt nākamos bērnus. Nabadzības, izdegšanas risks,
kā arī grūtības savienot darba un ģimenes dzīvi var negatīvi ietekmēt vientuļo
vecāku vēlmi radīt vēl kādu bērnu citā savas dzīves posmā. Atbalsts šai grupai
var būt svarīgs dzimstības veicināšanas politikā. Līdz šim atbalsta palielinā
šana vientuļajiem vecākiem ir saistīta ar vairākiem faktoriem: 1) ar grūtībām
grupu definēt; 2) ar atšķirīgām grupas locekļu vajadzībām; 3) ar grupas mainī
gumu. Īstenot atbalsta politiku, kas mērķēta uz vientuļajiem vecākiem kā spe
cifisku grupu, apgrūtina fakts, ka grupas noteikšanai valsts kontekstā nav iz
strādāta definīcija, jo vairumā gadījumu grupa skatīta kā mainīga un ietvertās
pazīmes nav viendabīgas. Definējot vientuļos vecākus kā grupu, jāskata divi
jautājumi: bērnu aprūpes nodrošināšana un ģimenes apgādāšana. Ja viens cil
vēks veic abus pienākumus, viņu var uzskatīt par vientuļo vecāku. Tomēr ne vi
sos gadījumos, ņemot vērā šīs divas pazīmes, grupas definēšanā ir skaidrs, kurš
cilvēks var tikt klasificēts kā vientuļais vecāks. Vai viņš ir uzskatāms par vien
tuļo vecāku arī tad, ja dzīvo kopā ar bērniem vienā mājsaimniecībā ar vecve
cākiem, kuri iesaistās mazbērnu aprūpē. Ar ko atšķiras bērnu aprūpe šķirtam
vecākam, kas bērnu audzina viens, salīdzinājumā ar tiem, kuru dzīvesbiedri
ilgstoši atrodas ārzemēs un līdz ar to neiesaistās bērnu aprūpē. Runājot par ģi
menes apgādāšanu, par vientuļiem vecākiem var uzskatīt tos, kuri apgādā bēr
nus vieni, jo otrs vecāks ir miris (tiek saņemts pabalsts no valsts) vai nesniedz
finansiālu atbalstu bērnu audzināšanā, proti, uzturlīdzekļi tiek saņemti no uz
turlīdzekļu garantijas fonda vai netiek saņemti vispār, jo bērnam nav noteikta
paternitāte. Tomēr ir šaubas, vai papildu atbalsts ir sniedzams, ja bērna vecāks,
kas nedzīvo ar bērnu, formāli to sniedz, bet palīdzības apjoms neļauj nodroši
nāt bērna vajadzības. Šie ir tikai daži apsvērumi, kas apgrūtina vientuļo vecā
ku noteikšanu.
Definējot grupu pārāk aptveroši, tā būs ļoti plaša, un līdz ar to vērā ņe
mamu palīdzību grupai valsts nespēs nodrošināt, bet, definējot to šauri, tā
būs iejaukšanās cilvēku privātajā dzīvē un būs nepieciešama liela kontrole, lai
mākslīgi nekāpinātu grupas lielumu. Piemēram, Lielbritānijā, sniedzot atbalstu
vecākiem, kas bērnus audzina vieni, būtiski pieauga vientuļo vecāku skaits. Tā
pēc, definējot šo grupu, svarīgi ir padziļināti izpētīt, kā vientuļos vecākus defi
nē citās valstīs un kā definēšana ietekmē dažādu sociālu pakalpojumu piedāvā
jumu un lietojumu.
Otra problēma, kas traucē atbalstīt vientuļos vecākus atbilstoši to vajadzī
bām, ir tā, ka vecāki, kas audzina bērnus vieni, nav viendabīga grupa arī pēc
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citām pazīmēm, piemēram, pēc bērnu skaita, nodarbinātības stāvokļa, dzimu
ma. SKDS 2008. gadā veiktajā pētījumā identificēts, ka nabadzības risks vie
na vecāka ģimenēs būtiski pieaug atkarībā no bērnu skaita, – jo lielāks bērnu
skaits, jo augstāks nabadzības risks. Vientuļie vecāki nav monolīta grupa arī
saiknē ar nodarbinātības veidu un darba laika organizāciju. Labklājības minis
trijas pētījumā “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbi
niekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”1 (Mileiko u. c., 2017) identificēts,
ka vientuļie vecāki ir specifiska grupa, kam grūtāk saskaņot darba un ģimenes
dzīvi, strādājot nestandarta darba laiku, jo, ja darbs jāveic nestandarta darba
laikā, bērnu pieskatīšanas pakalpojumi pašvaldībās nav pieejami, bet paši ap
maksāt aukles pakalpojumus nevar zemo ienākumu dēļ. Dažkārt sievietes izvē
lējās strādāt nestandarta darba laiku, lai vienlaicīgi nodrošinātu bērnu pieska
tīšanu. Pētījumā identificēts, ka dažreiz vientuļie vecāki atstāj bērnu uz mirkli
mājās vienu, jo nav citu risinājumu.
Apvienojot darba dzīvi ar bērnu audzināšanu, saskaņot standarta un ne
standarta darba laiku nav vienlīdz viegli, jo standarta darba laikā tiek nodroši
nāti bērnu pieskatīšanas pakalpojumi, kamēr vientuļajiem vecākiem, kuri strā
dā nestandarta darba laiku, līdzvērtīgi bērnu uzraudzības pakalpojumi, kuru
izmaksas segtu valsts vai pašvaldības, visā Latvijā nav pieejami. Projekta “Elas
tīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā
nestandarta darba laiku” ietvaros veikts eksperiments trīs pašvaldībās Rīgā,
Valmierā un Jelgavā, lai izstrādātu ieteikumus, kā ieviest elastīgus bērnu pie
skatīšanas pakalpojumus cilvēkiem ar nestandarta darba laiku. Pakalpojuma
ieviešana var veicināt tādu vecāku, kas audzina bērnus vieni un strādā nestan
darta darba laiku, spēju līdzsvarot ģimenes un darba dzīvi, līdz ar to mazinot
nabadzības risku un veicinot vientuļo vecāku nodarbinātību.
Grūtības nodrošināt specifiskus pakalpojums vientuļajiem vecākiem var
būt saistītas arī ar šīs grupas mainību. Tomēr grūtības, kas saistītas ar vientuļā
vecāka statusa noteikšanu, nav nepārvaramas. Ir jāturpina detalizēti pētīt fak
torus, kas ietekmē dzimstību.

Dzimstību veicinošu atbalsta pasākumu iniciatīvas kopš
2013. gada
Latvijā atbalsta pasākumi ģimenēm ar bērniem tiek pilnveidoti kopš
2013. gada. Tos ir sekmējuši speciālistu ieteikumi un diskusijas Demogrāfis
ko lietu centrā, Demogrāfisko lietu padomē un Saeimas Demogrāfijas lietu
apakškomisijā. Plašākā sabiedrībā politikas uzlabojumu iniciatīvas ieguva at
pazīstamību kā “demogrāfijas ultimāti”. Aplēses liecina, ka demogrāfijas at
balsta uzlabojumu monetārā vērtība 2013.–2018. gada valsts budžetā sasniedz
1

Nestandarta darba laiks ietver agra rīta stundas, vēlas vakara stundas un nakts stundas.
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ap 200 milj. eiro. Atbalstu ir paredzēts turpināt arī nākamajos gados. Apjoma
ziņā papildu piešķīrumi ģimeņu atbalstam valsts budžetā ieņem trešo vietu aiz
valsts aizsardzības un veselības aprūpes. 2008. gadā Latvija atvēlēja tikai 0,7%
no IKP ģimeņu un bērnu atbalstam, ieņemot pēdējo vietu starp ES dalībval
stīm, bet 2016. gadā atbalsts palielinājās līdz 1,2% no IKP un Latvija pakā
pās par septiņām vietām (Eurostat, 2018). Atbalstu ir paredzēts turpināt. Bērna
kopšanas pabalsts (jeb t. s. māmiņalga neapdrošinātām māmiņām) pakāpenis
ki ir palielināts no 50 latiem (71 eiro) līdz 171 eiro. Turklāt šī atbalsta periods
ir pagarināts no viena gada līdz pusotram gadam. Arī strādājošās māmiņas vai
tēvi ilgāk saņem atbalstu, turklāt viņiem ir iespējas izvēlēties, vai atbalstu sa
ņemt gadu vai pusotru gadu, attiecīgi plānojot savu atgriešanos darbā. Izvēlo
ties pabalstu viena gada garumā, tā apjoms ir 60% no iepriekšējās algas, bet
pusotra gada garumā – 43,75% no iepriekšējās algas. Bērnu kopšanas pabalsts
tiek izmaksāts arī tiem, kuri jau saņem vecāku pabalstu.
Ģimenes valsts pabalsts ir divkāršots par otro bērnu, trīskāršots par tre
šo bērnu un 4,4 reizes lielāks par ceturto un nākamajiem bērniem. 2012. ga
dā māmiņas ik mēnesi saņēma 8 latus (11,38 eiro) par katru bērnu, bet tagad ir
panākts būtisks pieaugums par visiem bērniem, izņemt pirmo. Ģimenes valsts
pabalsts ir 22,76 eiro par otro bērnu, 34,14 eiro par trešo bērnu un 50,07 eiro
par ceturto un nākamajiem bērniem. Lai mazinātu nabadzību ģimenēs ar vairā
kiem apgādājamiem bērniem, sākot ar 2018. gadu, pie ģimenes valsts pabalsta
ir piemaksas par tiem bērniem, kuri nav sasnieguši 19 gadu vecumu un turpina
mācīties. Ja ģimenē ir divi šādi bērni, tad piemaksa ir 10 eiro, ja ģimenē ir trīs
apgādājami bērni, piemaksa ir 66 eiro, un par katru nākamo apgādājamo bēr
nu tā pieaug par 50 eiro (VSAA, 2018).
Būtiski ir palielinātas iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlaides – no agrā
kiem 100 eiro par apgādībā esošu bērnu līdz 200 eiro pašlaik. Šo summu ir pa
redzēts pakāpeniski palielināt līdz 250 eiro 2020. gadā (Finanšu ministrija in
formācija, 2018). Saistībā ar nodokļu reformu šo neapliekamo minimumu var
saņemt nevis kā algas pielikumu ik mēnesi, bet gan iesniedzot nodokļu deklarā
cijas par iepriekšējo gadu, turklāt atlaidēm proporcionāli kvalificējas tikai par
1000 eiro zemākas mēnešalgas. Piemēram, ģimene ar diviem strādājošiem un
diviem apgādājamiem bērniem (ja katrs vecāks saņem līdz 500 eiro mēnesī),
iesniedzot deklarāciju, var saņemt no valsts budžeta līdz 960 eiro gadā.
Būtiskās nodokļa atlaides ir ieviestas nekustamā īpašuma nodoklim
daudzbērnu ģimenēm. Tās var atšķirties dažādās pašvaldībās, taču biežāk tās
ir līdz 50% par mājokli un līdz 90% par zemi. Daudzbērnu ģimene var gūt
50–500 eiro atlaides ik gadu atkarībā no īpašuma vērtības. Valsts atbalsta
programma pirmā mājokļa iegādei jaunajām ģimenēm tika uzsākta 2015. ga
da nogalē, un līdz 2017. gada beigām šo atbalstu ir saņēmušas ap 7300 ģime
ņu, kurās dzīvo 10 500 bērnu (Ekonomikas ministrijas informācija, 2018). Mā
jokļu iegādes atbalsta būtība ir ļaut jaunajām ģimenēm ņemt mājokļa kredītu,
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nesakrājot aizdevuma pirmo iemaksu (nereti tā jākrāj 10–15 gadus). Valsts pa
pildus aizdod šo pirmo iemaksu garantijas veidā, un, kaut arī ģimeņu kopējās
kredītsaistības palielinās, tām tomēr ir izdevīgāk ilgus gadus nevis īrēt dzīvok
li, bet ar kredīta palīdzību apmaksāt sev piederošā īpašuma vērtību. Pagaidām
šī palīdzība pieejama turīgākajām ģimenēm, kam vispār ir pieejami mājokļu
kredīti (2/3 saņēmēju koncentrējas Rīgā un Pierīgā). Turpmāk mājokļu pro
gramma ir jāpaplašina, lai palīdzētu arī pieticīgāku mājokļu pircējiem (sākot
jau no 5 vai 10 tūkst. eiro).
Ne visi ģimeņu atbalsta veidi tiek dotēti no valsts budžeta. Daudz var pa
līdzēt arī pašvaldības. Rīdziniekiem un Pierīgā dzīvojošiem problēma joprojām
ir garās rindas uz pašvaldības bērnudārziem. Tiesību aktos noteikts, ka pašval
dības ir atbildīgas par bērnudārza pakalpojumu nodrošināšanu visiem tās teri
torijā dzīvojošiem bērniem no pusotra gada vecuma. Tomēr daudzas pašvaldī
bas šo normu nespēj izpildīt. Lai mazinātu tādu bērnu skaitu, kuriem kāds no
vecākiem nevar atgriezties darbā, jo nav vietas pašvaldības bērnudārzā, sākot
nēji tika ieviests valsts līdzmaksājums 140 eiro apmērā par tiem bērniem, kuri
rindu dēļ netiek pašvaldības bērnudārzos un kuru vecāki ir spiesti maksāt par
dārgākiem privāto bērnudārzu pakalpojumiem. Vairākas pašvaldības, t. sk. Rī
gas, pie šī līdzmaksājuma pierada kā pie ilgtermiņa dotācijas. Daļēji tāpēc šāds
līdzmaksājums tika pārtraukts. Pašlaik saskaņā ar pašvaldību lēmumiem privā
to bērnudārzu pakalpojumi rindā stāvošajiem tiek segti pilnībā vai daļēji. Rī
gas dome nesen šādos gadījumos palielināja savu dotāciju līdz 231 eiro (Rīgas
domes informācija, 2018). Tas gan nesedz maksājumus par privāto bērnudārzu
pakalpojumiem. Aptuveni par katru ceturto Rīgas bērndārznieku vecāki ik mē
nesi ir spiesti maksāt apmēram par 100 eiro vairāk nekā tad, ja nebūtu rindu
uz pašvaldības bērnudārziem.
Pirms izmaiņām brīvpusdienas valsts apmaksāja tikai pirmo klašu skolē
niem. Pakāpeniski tās sāka apmaksāt arī 2., 3. un 4. klašu skolēniem, bet vecā
ko klašu skolēniem brīvpusdienas sākušas apmaksāt arī daudzas pašvaldības,
t. sk. Rīgas pašvaldība. Arī sabiedriskais transports skolēniem līdz 11. klasei ir
par brīvu Rīgā un dažās citās pašvaldībās. Pašvaldības dotē arī bērnu un jau
niešu piedalīšanos dažādās ārpusskolas nodarbībās un interešu pulciņos.
Bez minētajiem atbalsta veidiem ir vēl arī citi, piemēram, pabalstu dubul
tošana aizbildņiem un adoptētājiem, kā arī apgādnieka zaudētājiem. No 25%
līdz 50% ir palielināts ikgadējā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa at
vieglojums daudzbērnu ģimenēm. Vairumam tā saņēmēju tas nozīmē par 20–
40 eiro mazāku maksājumu. Vairākas ministrijas regulāri sveic ģimenei drau
dzīgus komersantus un ģimenei draudzīgākās pašvaldības. Tas rosina darba
devējus un pašvaldības paplašināt atbalstu ģimenēm, lai stimulētu dzimstību
un palielinātu iedzīvotāju skaitu.
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Secinājumi un ieteikumi
Relatīvi nelielais sieviešu skaits vecumā no 20 līdz 34 gadiem Latvijā ne
gatīvi ietekmēs dzimušo skaitu nākotnē. Demogrāfiskajā politikā ir jāiekļauj
dzimstības veicināšana kā viena no galvenajām prioritātēm tautas ilgtspējīgas
ataudzes nodrošināšanai.
Dzimstības veicināšanai demogrāfiskajā politikā ir vairāki virzieni un rīcī
bas instrumenti. Svarīgi ir ilgtermiņa atbalsta pasākumi ģimenes ienākumu lī
meņa saglabāšanai pirms dzemdībām un pēcdzemdību periodā. Šim atbalstam
ir jārada drošības sajūta, plānojot nākamo bērnu dzimšanu. Nozīmīgs rīcībpoli
tikas virziens ir atbalsts nabadzības mazināšanai ģimenēm ar augstu nabadzī
bas risku – daudzbērnu ģimenēm un vientuļiem vecākiem ar bērniem.
Darba devējiem ir vairāk jāiesaistās tādu aktivitāšu nodrošināšanā, kuras
var veicināt darbinieku darba pienākumu un ģimenes apstākļu līdzsvarošanu.
Aktivitāte “Ģimenei draudzīgs komersants” šai ziņā ir labs piemērs. Līdzīgu ak
tivitāšu popularizēšana var mainīt darba devēju attieksmi, ļaujot attīstīt sociāli
atbildīgu uzņēmējdarbību. Būtu minamas 2 iniciatīvas: elastīga darba grafika
un attālināta darba veicināšana, ja to pieļauj darba specifika.
Svarīgs rīcībpolitikas virziens, kas var sekmēt tautas ataudzi, ir izpratnes
veicināšana par dzimumu līdztiesību ģimenēs. Dzimumu līdztiesībai ir būtiska
ietekme uz ģimeņu stabilitāti un vecāku ieguldījumu bērnu audzināšanā.
Jāturpina ieviest valsts atbalsta pasākumus neauglības ārstēšanai un jāat
balsta pirmā mājokļa iegāde. Mājokļa iegādes programmā jāļauj piedalīties ne
tikai vecākiem ar bērniem, bet arī jaunajiem speciālistiem bez bērniem, tas pa
līdzētu risināt mājokļa jautājumu un sekmētu jauno vecāku un bērnu dzīves ap
stākļu uzlabošanos.
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25. Izglītība un darba tirgus
Zane Vārpiņa, Ināra Kantāne

Svarīgs Latvijas tautsaimniecības attīstības priekšnosacījums ir darba tir
gus prasībām atbilstošas kvalifikācijas darbaspēks, īpaši Latvijā, kur darba
spēks ir viens no svarīgākajiem ekonomikas resursiem. Vienlaicīgi individuālā
līmenī izglītība un darba tirgus statuss ir nesaraujami saistīti. Cēlonība starp
indivīda izglītību un viņa darba tirgus situāciju ir abpusēja – nodarbinātība ie
tekmē izglītību un izglītība savukārt ietekmē nodarbinātības iespējas un ražī
gumu (25.1. tabula).

25.1. tabula. Izglītības līmeņa un darba tirgus savstarpējā ietekme
Nodarbinātības ietekme uz izglītību

Dažāds efekts:
• Darba tirgus pieprasījums nosaka izglītības izvēli
• Sliktos darba tirgus apstākļos iestāšanās darba tirgū nav pievilcīga, jaunieši
izvēlas studēt (drosmi zaudējuša darbinieka efekts), studijām ir mazas
alternatīvās izmaksas
• Tajā pašā laikā sliktos darba tirgus apstākļos samazinās algas un
mājsaimniecību ienākumi sarūk, citiem mājsaimniecības locekļiem var
rasties nepieciešamība strādāt, lai to kompensētu (papildu darbinieka
efekts), vai arī viņi nevar atļauties samaksāt studiju maksu
Augstāka izglītības līmeņa ietekme uz nodarbinātību un ražīgumu

Nodarbinātība

Vienmēr pozitīvs efekts:
• Mazāks risks tikt atlaistiem, lielāks firmai specifiskā cilvēkkapitāla
uzkrājums
• Nekvalificētu darbinieku aizstāšana ar kvalificētiem (izspiešanas efekts)
• Darbinieki ir elastīgāki darba tirgū, nepieciešamības gadījumā viņiem vieglāk
atrast jaunu darbu

Ražīgums

Pozitīvs, netiešs, bieži nenozīmīgs efekts:
• Kopumā skolas apmeklēšana palielina prasmes, darba devēji maksā vairāk
par augstāku kvalifikāciju, sagaidot augstāku produktivitāti
• Skološanās var būt tikai signāls, ka indivīdam piemīt noteiktas prasmes
• Darba tirgus nereti neatrodas līdzsvarā

Avots: autoru izstrādāts, balstoties uz Cunska, 2012.
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Darba tirgus situācija ietekmē indivīdu lēmumus iegūt izglītību, t. i., pie
prasījumu pēc izglītības. Zinātniskajā literatūrā sastopami divi skaidrojumi.
Pirmkārt, sliktā darba tirgus situācijā (augsts bezdarba, īpaši jauniešu bezdar
ba, līmenis) studijām ir mazas alternatīvās izmaksas, jo algas ir zemas un uz
darbavietām ir liela konkurence. Līdz ar to studijas ir labs laika ieguldījuma
veids, kas palielina studējošo skaitu. Daudzos empīriskos pētījumos ir konsta
tēta šāda pozitīva sakarība starp kopējo bezdarbu un studējošo skaitu (Betts,
McFarland, 1995; Card, Lemieux, 2000; Rice, 1987; Weber, 2002). Vienlaicīgi
šādos pašos darba tirgus apstākļos var būt spēkā tieši pretējs – t. s. pievienotā
darbinieka – efekts, kad, algām samazinoties, kāds no mājsaimniecības locek
ļiem var zaudēt darbu un citiem tās locekļiem var rasties nepieciešamība strā
dāt, lai to kompensētu, vai arī kad nevar atļauties samaksāt studiju maksu. Arī
negatīva sakarība ir novērojama empīriskos pētījumos (Kane, 1995). Tātad ko
pumā jāsecina, ka darba tirgus situācija ir nozīmīgs faktors, kas nosaka piepra
sījumu pēc izglītības. Tieši darba tirgus, kurā tiek pieprasītas konkrētas pras
mes, ilgtermiņā nosaka izglītības saturu.
No otras puses, izglītības līmenis un joma nosaka indivīda nodarbinātī
bu un karjeru. Zinātniskos pētījumos par bezdarba situāciju un tā ilgumu vien
mēr konstatēta statistiski nozīmīga izglītības ietekme (Nickell, 1979; Mincer,
1991; Hoynes, 1999), augstākas izglītības līmenis vienmēr tiek saistīts ar ze
māku bezdarba risku. Tas tiek skaidrots divējādi: pirmkārt, varbūtību tikt at
brīvotam no darba samazina amata specifiska cilvēkkapitāla uzkrāšana, kas ir
augstāka darbiniekiem ar augstāku izglītības līmeni un attiecīgi augstāku ama
tu, un, otrkārt, ar izspiešanas efektu (angl. crowding out) jeb pārizglītību (overeducation), t. i., zemāk izglītotu darbinieku aizvietošanu ar labāk izglītotiem
vai pieredzējušākiem (Muysken, Ter Weel, 1999). Tehnoloģiskā izaugsme attīs
tītās valstīs ir saistīta ar nepieciešamību pēc augstāk izglītota darbaspēka, kura
prasmes ir elastīgākas un kurš vieglāk adaptējas jaunām prasībām un uztver
jaunas zināšanas; zemāk izglītotā darbaspēka veiktais manuālais darbs pirmām
kārtām tiek aizvietots ar tehnoloģijām, līdz ar to samazinot relatīvo pieprasīju
mu pēc zemākas izglītības darbiniekiem. Tātad zemāk izglītoto cilvēku bezdar
ba risks ir augstāks, īpaši sliktā vai nestabilā darba tirgus situācijā (krīzē), kad,
pieaugot bezdarbam, darba devēji var nopirkt vairāk prasmju par zemāku algu.
Izglītības un produktivitātes saikne ir mazāk tieša. Lai gan pētījumi ne
parāda negatīvu sakarību starp izglītības līmeni un produktivitāti, arī statis
tiski nozīmīga pozitīva saikne netiek vienmēr pierādīta. Labi strādājoša tirgus
apstākļos darba devēji darbiniekiem maksā algu, kas vienāda ar to marginālo
ražīgumu, tātad, ja darba devēji augstāk izglītotiem darbiniekiem maksā aug
stāku algu, tiek uzskatīts, ka to produktivitāte ir augstāka. Tomēr darba tirgus
bieži vien neatrodas līdzsvarā, piemēram, laika posmā starp 2005. un 2008. ga
du Latvijā pieprasījums pēc darbaspēka pārsniedza piedāvājumu, un šajā laikā
alga neatspoguļo ražīgumu. Otrkārt, izglītību uzskata tikai par signālu, jo to
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iegūst tikai tādi indivīdi, kuru iedzimtās prasmes ir augstākas nekā citiem (Al
tonji, Pierret, 1996; Spence, 1974). Neskatoties uz diskusiju par reālo izglītī
bas pienesumu indivīda produktivitātei, zinātniskajā literatūrā pastāv uzskats,
ka izglītības līmenis ir laba mērvienība (proxy) cilvēkkapitāla vērtībai. Vērtējot izglītību darba tirgū, uzmanība jāpievērš trīs rādītājiem, kas raksturo
problemātiku Latvijā.
Cilvēki ar augstāku izglītību vienmēr ir labāk nodarbināti. Latvijā ie
dzīvotājiem ar augstāku izglītību nemainīgi visos pēdējos 20 gados darba iespē
jas ir bijušas lielākas. To atspoguļo, piemēram, bezdarba rādītāji pa izglītības
grupām (25.1. attēls). Lai arī bezdarba līmenis visām izglītības grupām ir mai
nīgs, atspoguļojot ekonomikas vispārējo situāciju un tās cikliskumu, iedzīvotā
jiem ar atšķirīgiem izglītības līmeņiem tas ir atšķirīgs, bet to dinamika ir diez
gan līdzīga.
Kopējais bezdarba līmenis Latvijā ir bijis mainīgs robežās no 6% 2007. ga
dā straujā ekonomikas pieauguma periodā līdz nepilniem 20% krīzes un pēc
krīzes periodā 2010. gadā; līdzīga situācija bija arī 1996. gadā Krievijas krī
zes iespaidā. Bezdarba līmenis iedzīvotājiem ar augstāko izglītību 2010. gadā
(25.1. attēls) bija tikai 10,7%, turpretī iedzīvotājiem ar pamatizglītību – 32,6%,
iedzīvotājiem ar vidējo izglītību 23,8% un iedzīvotājiem ar profesionālo izglī
tību – 19,2%. Raksturīgi, ka visaugstākais bezdarba pieaugums krīzes laikā
(2008–2010) skāra tos, kam ir pamatizglītība, bet bezdarba samazinājumu pēc
krīzes periodā (2011. gadā salīdzinājumā ar 2010. gadu) visstraujāk izjuta cil
vēki, kas ieguvuši augstāko izglītību.
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25.1. attēls. B
 ezdarbs sadalījumā pēc izglītības līmeņa (1996–2016) procentos no visiem
ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem ar attiecīgo izglītību
Avots: autoru veidots, izmantojot LR CSP datubāzes.
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Nepietiekama koordinācija starp darba tirgus vajadzībām un iegūto izglītību. Pētījumā “Nākotnē stratēģiski pieprasītākās prasmes Latvijā” no
rādīts, ka viena no būtiskākajām darba tirgus problēmām ir “darbaspēka pie
prasījuma un piedāvājuma nesabalansētība (prasmju un izglītības neatbilstība)”
(Kasalis u. c., 2012). Ekonomikas ministrijas informatīvajā ziņojumā par darba
tirgus vidēja termiņa un ilgtermiņa prognozēm konstatēts, ka atsevišķās profe
sijās pat tad, ja atalgojuma līmenis ir relatīvi augsts, ir grūti apmierināt pieau
gošo pieprasījumu pēc atbilstošas kvalifikācijas darbaspēka (piemēram, IT no
zarē pieprasījumu pēc programmētājiem), bet vienlaikus ir jomas, kur pastāv
būtisks darbaspēka pārpalikums (dažādu pakalpojumu jomu pārvaldes (admi
nistrācijas) darbinieki, juridisko, sociālo un kultūras lietu speciālisti, tirdznie
cības aģenti). Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas vidēja termiņa un ilgtermi
ņa darba tirgus prognozēm, saglabājoties pašreizējai darbaspēka sagatavošanas
struktūrai, varētu būt šādas būtiskākās darba tirgus disproporcijas:
• neatbilstība starp augstākās izglītības piedāvājumu un darba tirgus pie
prasījumu;
• tāda darbaspēka trūkums, kam ir vidējā profesionālā izglītība;
• liels to jauniešu īpatsvars, kuri nonāk darba tirgū bez konkrētas speci
alitātes un prasmēm;
• liels mazkvalificētā darbaspēka īpatsvars.
Tomēr Latvijā liela daļa jauniešu izvēlas studēt sociālās zinātnes, komerc
zinības un tiesības – specialitātes, kurās nākotnē tiek prognozēts darbaspēka
pārpalikums. 2016. gadā šajā izglītības tematiskajā grupā tika uzņemti 34,7%
no visiem augstskolās un koledžās uzņemtajiem jauniešiem, bet grādu vai kva
lifikāciju ieguva 39,2% no visiem augstskolu un koledžu absolventiem. Savu
kārt dabaszinātņu, matemātikas un informācijas tehnoloģiju izglītības tematis
kajā grupā, kur jau pašreiz netiek pilnībā apmierināts darbaspēka pieprasījums,
2016. gadā tika uzņemti tikai 9,7% jauniešu; grādu vai kvalifikāciju šajās jomās
ieguva 7,3% absolventu.
Augstskolas un augstākās izglītības koledžas Latvijā katru gadu absolvē
aptuveni 2 reizes vairāk studentu nekā vidējās profesionālās izglītības iestā
des (finanšu krīzes laikā pat aptuveni 3 reizes vairāk). To daļēji izskaidro no
darbinātības iespējas – tiem, kam ir augstāka izglītība, nodarbinātības iespē
jas vienmēr ir bijušas labākas. Tomēr satraucoši liela ir to jauniešu daļa, kuri
neturpina mācības. 2016. gadā bija 31,4% vidusskolu beigušo un 4,2% pamat
skolu beigušo jauniešu, kuri mācības neturpināja. Statistikas dati liecina, ka
ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vidū gadu no gada pieaug tādu nodarbināto īpat
svars un samazinās bezdarbnieku īpatsvars, kuriem ir augstākais izglītības lī
menis. 2018. gadā augstāko izglītību ieguvušo bezdarbnieku īpatsvars veido
ja 17,7%, arodizglītību vai profesionālo vidējo izglītību ieguvušo bezdarbnieku
īpatsvars – 31,5%, bet to bezdarbnieku īpatsvars, kuriem ir vispārējā vidējā iz
glītība, – 32,5% (CSP, 2019).
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25.2. attēls. G
 rādu vai kvalifikāciju ieguvušo studentu skaits pa izglītības tematiskajām grupām
augstskolās un koledžās (1998–2016)
Avots: autoru veidots, izmantojot LR CSP datubāzes.

Lai arī bezdarba rādītāji liecina par labu augstāka izglītības līmeņa iegū
šanai, kas arī samazina bezdarba risku, ir nepieciešams padziļināti skatīt iz
glītības sadalījumu pa studiju jomām. Vidēja termiņa un ilgtermiņa darba tir
gus prognozes liecina par lielāku nepieciešamību pēc absolventu profesionālās
izglītības, kā arī pēc izglītības zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un ma
temātikas jomā (pēc t. s. STEM – Science, Technologu, Engineering, Mathematics – specialitātes), tomēr faktiski lielākais ir tieši sociālo zinātņu programmu
absolventu skaits. 25.2. attēls atspoguļo izmaiņas absolventu sadalījumā pa zi
nātņu nozarēm pēdējo 18 gadu laikā.
Kā redzams, visizteiktākās pārmaiņas skārušas tieši sociālo zinātņu jomu
(sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības), šo programmu absolventu skaits
ir samazinājies no 14 tūkst. 2005. un 2009. gadā līdz mazliet vairāk nekā
6 tūkst. 2016. gadā. Tomēr tieši minētajā izglītības tematiskajā grupā iepriekš
bija visstraujākais pieaugums. Kaut arī absolūtos skaitļos sociālo zinātņu pro
grammu absolventu skaits ir samazinājies uz pusi, šī joma joprojām veido gan
drīz 40% no visiem absolventiem 2016. gadā.
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Līdz ar kopējo studentu skaita samazināšanās tendenci arī absolventu
skaits dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju studiju jomā ir nedaudz sama
zinājies: no 1265 cilvēkiem 2009. gadā līdz 1146 absolventiem 2016. gadā. In
ženierzinātnēs, ražošanā un būvniecībā absolventu skaits saruka par apmēram
100 cilvēkiem. Varētu apgalvot, ka izglītības jomas un veselības aprūpes un so
ciālās labklājības jomas dinamika attīstās saskaņā ar ekonomikas vajadzībām –
studējošo un absolventu skaits izglītības sektorā krasi samazinās, bet palielinās
veselības aprūpes un sociālās labklājības jomā. Šādu attīstību nosaka demogrā
fiskās izmaiņas – sabiedrības novecošana, līdz ar to izglītības sektors samazinās
un turpinās samazināties, savukārt palielināsies nepieciešamība pēc veselības
aprūpes un sociālās aprūpes.
Zema pieaugušo dalība formālā un neformālā izglītībā. Mūžizglītība
atspoguļo darbaspēka aktivitāti izglītošanas jomā un ir būtiska mūsdienu darba
tirgus nepieciešamība. Ekonomiskai situācijai strauji mainoties, darbaspēkam
nepieciešams elastīgi pielāgoties šīm izmaiņām. Pastāv uzskats, ka mūsdienās
katram cilvēkam dzīves laikā nepieciešams pārmācīties vismaz trīs reizes. Sa
skaņā ar darbaspēka apsekojumu 2017. gadā Latvijā tikai 13% visu darbspējīgo
iedzīvotāju piedalās izglītībā un apmācībā (25.3. attēls). Šis rādītājs krasi atpa
liek ne tikai no Ziemeļvalstīm, kur iedzīvotāju dalība izglītībā dzīves garumā
pārsniedz 30% (Dānijā 37%, Zviedrijā 34%, Somijā 30%), bet arī no Igaunijas
(21%), Lietuvas (14%) un praktiski no visas Rietumeiropas. Latvijā sieviešu da
lība mūžizglītībā nedaudz pārsniedz vīriešu dalību (14% un attiecīgi 11%).
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25.3. attēls. E
 S dalībvalstu darbspējas vecuma (18–65 gadi) iedzīvotāju dalība izglītībā un
apmācībā (pēdējo 4 nedēļu laikā no aptaujas brīža) (2017)
Avots: autoru veidots, izmantojot Eurostat [trng_lfs_02]; darbaspēka apsekojuma dati.
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Turklāt iedzīvotāji ar augstāku sasniegto izglītības līmeni arī turpmāk pro
porcionāli vairāk turpina mācīties, tādējādi vēl vairāk paplašinot izglītības un
kvalifikācijas atšķirības.
Kopumā, vērtējot darbaspēka izglītību, jāsecina, ka darbaspēks Latvijā ir
salīdzinoši augsti izglītots, tomēr pastāv neatbilstība starp prasmju pieprasīju
mu un piedāvājumu pa zinātņu jomām – novērojams darbinieku trūkums ek
saktajās jeb t. s. STEM zinātņu jomās, savukārt sociālo zinātņu programmu ab
solventu skaits pārsniedz piedāvāto darbavietu skaitu. Iedzīvotāju mūžizglītības
rādītāji ir ļoti zemi.
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26. Demogrāfiskās attīstības vērtējumi un
prognozes
Juris Krūmiņš, Atis Bērziņš

Iedzīvotāju dažādu grupu (vīriešu un sieviešu, pilsētnieku un laucinieku
u. c.) viedokļi par vēlamo un ideālo demogrāfiskās uzvedības modeli atšķiras
un laika gaitā mainās. Vērtējumus par faktisko nākotnē sasniedzamo tautas at
audzes modeli pauž gan sabiedrības pārstāvji, gan speciālisti un eksperti, gan
valdības un politiķi. Faktisko, vēlamo un ideālo demogrāfisko rādītāju vērtēju
mi aptaujās un intervijās parasti atšķiras. Šādus vērtējumus apkopo gan valsts
mērogā, gan atsevišķām teritoriālām vienībām. Viena no visaptverošākajām
aptaujām ir ANO valstu valdību regulāri veiktā aptauja par demogrāfiskās si
tuācijas un demogrāfiskās politikas vērtējumu (United Nations, 2015). Trīs Bal
tijas valstis šajās aptaujās piedalās kopš 1996. gada. Latvijas, Igaunijas un Lie
tuvas valdību atbildes uz ANO minētās aptaujas jautājumiem laika gaitā ir maz
mainījušās un daudzos gadījumos sakrīt (26.1. tabula).
Depopulācija trīs Baltijas valstīs 2015. gadā tiek vērtēta kā neapmierinoša,
tāpēc nepieciešama rīcībpolitika iedzīvotāju skaita pieauguma paaugstināšanai.
Šādas rīcībpolitikas ietvaros ir jārealizē pasākumi dzimstības līmeņa paaugsti
nāšanai. Arī sasniegtais mūža ilguma līmenis trīs Baltijas valstīs tiek uzskatīts
par nepieņemamu. Kopš 90. gadu vidus Latvijā ir izmainījies iedzīvotāju emig
rācijas vērtējums. Tās sasniegtais līmenis tiek novērtēts kā pārlieku augsts. Tā
pēc iedzīvotāju izceļošanu Igaunija, Latvija un Lietuva vēlas samazināt, kā arī
veicināt pilsoņu atgriešanos valstīs.
Iedzīvotāju ieskatā tautsaimniecības izaugsme nākotnē nemaz tik vien
nozīmīgi nav saistāma ar Latvijas iedzīvotāju skaita pieaugumu. Par to lieci
na aptauja, kas 2016. gadā veikta VPP EKOSOC-LV projekta Nr. 5.2.4. ietvaros
(26.2. tabula). Aptaujā tikai katrs piektais respondents uzskatīja, ka tautsaim
niecības izaugsme iespējama, tikai palielinoties valsts iedzīvotāju skaitam. Tāds
pats respondentu īpatsvars atbildēja, ka iedzīvotāju skaitam ar tautsaimniecī
bas izaugsmi nav nekāda sakara.
Vairāk nekā 1/4 respondentu uzskatīja, ka tautsaimniecības izaugsme ir
iespējama, stabilizējot iedzīvotāju skaitu esošā līmenī, bet 9,4% atbildēja, ka
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izaugsme ir iespējama arī tad, ja ir mazāks iedzīvotāju skaits. Aptuveni 1/4 re
spondentu nebija viedokļa par uzdoto jautājumu. Minētais aptaujas atbilžu sa
dalījums liecina, ka izpratne par iedzīvotāju skaita izmaiņu saistību ar taut
saimniecības izaugsmi un reģionālo attīstību ir atšķirīga salīdzinājumā ar
pausto NAP (NAP, 2012), rīcībpolitikas dokumentos (Krumins et al., 2017),
publikācijās (Zvidriņš, 2018), masu informācijas līdzekļos (Mežs, 2017) u. c.

26.1. tabula. Igaunijas, Latvijas un Lietuvas valdību sniegtie demogrāfisko procesu līmeņa
un rīcībpolitikas virzienu vērtējumi ANO aptaujās 1996. un 2015. gadā
Igaunija
1996

Latvija
2015

1996

Lietuva
2015

1996

2015

Iedz. skaita pieaugums

Apm.

Par zemu

Par zemu

Par zemu

Apm.

Par zemu

Rīcībpolitika

Nav iej.

Paaugst.

Nav iej.

Paaugst.

Paaugst.

Paaugst.

Dzimstības līmenis

Par zemu

Par zemu

Par zemu

Par zemu

Apm.

Par zemu

Rīcībpolitika

Paaugst.

Paaugst.

Paaugst.

Paaugst.

Paaugst.

Paaugst.

Paredzamais mūža
ilgums

Pieņem.

Nepieņ.

Nepieņ.

Nepieņ.

Pieņem.

Nepieņ.

Imigrācija

Par lielu

Apm.

Par lielu

Apm.

Apm.

Apm.

Rīcībpolitika

Samaz.

Saglabāt

Samaz.

Saglabāt

Samaz.

Paaugst.

Emigrācija

Apm.

Apm.

Par zemu

Par augstu Apm.

Apm.

Rīcībpolitika

Saglabāt

Pazemināt Paaugst.

Pazemināt Saglabāt

Pazemināt

Pilsoņu atgriešanās
veicināšana

Nē

Jā

Jā

Jā

Jā

Jā

Saīsinājumi: Apm. – apmierinošs; Nav iej. – nav iejaukšanās; Paaugst. – paaugstināt; Pieņem. – pieņemams;
Nepieņ. – nepieņemams; Samaz. – samazināt.
Avoti: World Population Policies Datasets 2015; United Nations, 2015 [https://esa.un.org/poppolicy/cprofile.
aspx?MainMenu&Type=Variables (22.08.2018.)].

26.2. tabula. Respondentu viedoklis par iedzīvotāju skaita izmaiņu saistību ar Latvijas
tautsaimniecības izaugsmi nākotnē (n = 2049; katrs respondents sniedzis vienu atbildi)
Atbildes uz jautājumu
“Jūsuprāt, Latvijas tautsaimniecības izaugsme nākotnē ir iespējama”

Visas atbildes,
t. sk. šādas atbildes:

Atbilžu relatīvais
biežums

100,0

stabilizējot iedzīvotāju skaitu esošā līmenī

27,1

tikai palielinoties valsts iedzīvotāju skaitam

19,9

iedzīvotāju skaitam ar tautsaimniecības izaugsmi nav nekāda sakara

19,6

arī pie mazāka iedzīvotāju skaita
grūti pateikt, nav atbildes
Avots: Krūmiņš, Krišjāne, 2016, 46. lpp.
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Vislielāko atbalstu iedzīvotāju skaita pieaugumam saistībā ar tautsaimniecī
bas izaugsmi pauda minētās aptaujas respondenti Vidzemē (31,7%) un Kurzemē
(25,3%), kā arī respondenti ar zemākiem ienākumiem (līdz 200 eiro) uz ģime
nes locekli (25,1%). Iedzīvotāji kritiskāk vērtē depopulāciju saistībā ar ekono
misko attīstību savā dzīvesvietā un valstī, nevis Baltijā vai ES kopumā (26.1. at
tēls). Iespējams, tas ir tāpēc, ka pastāv lielāka iespēja ar savu demogrāfisko
uzvedību un pilsonisko attieksmi ietekmēt sava novada, pilsētas un valsts, ne
vis liela reģiona vai ES attīstību.
100
Piekrītu
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Drīzāk piekrītu

60

Drīzāk nepiekrītu

40

Nepiekrītu

20
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–20
–40
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26.1. attēls. Atbildes uz jautājumu “Vai, jūsuprāt, iedzīvotāju skaita turpmāka samazināšanās jūsu
apdzīvotā teritorijā būtu drauds šo teritoriju ekonomiskai attīstībai?” (procentos; n = 2049)
Avots: projekta ietvaros veiktās aptaujas rezultāti.
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26.2. attēls. “ Kuri, jūsuprāt, ir trīs nozīmīgākie atbalsta sniedzēji demogrāfisko problēmu
turpmākai risināšanai Latvijā?” (procentos; iespējamas trīs atbildes; n = 2049)
Avots: Krūmiņš, Krišjāne, 2016, 45. lpp.
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Latvijas iedzīvotājiem ir visai augsts pašvērtējums par atbalstu demogrāfis
ko problēmu risināšanai valstī (26.2. attēls). Par to liecina aptuveni puse pozitī
vo atbilžu – starp nozīmīgākajiem atbalsta sniedzējiem demogrāfisko problēmu
turpmākai risināšanai valstī ir minētas ģimene/saime un paļaušanās katram uz
sevi. Augstu novērtējumu ir saņēmusi arī valdība. Respondentu ieskatā par paš
valdību, darbavietu un Saeimas atbalstu demogrāfisko problēmu turpmākai ri
sināšanai Latvijā tika saņemts aptuveni uz pusi mazāk pozitīvu atbilžu. Ar ma
zāk nekā 1/10 pozitīvu atbilžu tika novērtēts politisko partiju un nevalstisko
organizāciju sniegtais atbalsts demogrāfisko problēmu turpmākai risināšanai.
Aptaujā respondentiem uzdeva arī jautājumu par trīs svarīgākiem pasāku
miem demogrāfijas veicināšanai (26.3. attēls).
Sniedzot trīs atbildes uz šo jautājumu, visvairāk tika minēts atbalsts dzim
stības veicināšanai (61%). Otro vietu pēc īpatsvara ieņēma sociālās nevienlī
dzības mazināšana (52%), kas gan demogrāfisko attīstību ietekmē netieši. Uz
jautājumiem par pasākumiem emigrācijas mazināšanai, aktīvās dzīves ilguma
palielināšanai un iedzīvotāju kvalitatīvā sastāva un labklājības paaugstināšanai
tika saņemts aptuveni 1/3 atbilžu, par remigrācijas veicināšanas pasākumiem –
27% atbilžu. No uzrādītajiem pasākumiem demogrāfijas (iedzīvotāju attīstī
bas) veicināšanai visnepopulārākie bija citu valstu ierobežota skaita iedzīvotāju
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26.3. attēls. “ Kuri, jūsuprāt, ir trīs svarīgākie pasākumi demogrāfijas (iedzīvotāju attīstības)
veicināšanai?” (procentos; iespējamas trīs atbildes; n = 2049)
Avots: Krūmiņš, Krišjāne, 2016, 42. lpp.
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migrācijas veicināšana (11% atbilžu), kas atsevišķu profesiju deficīta apstākļos
jau tiek realizēta Latvijā. Dažādās atbildes uz uzdoto jautājumu par ienākumu
līmeni uz ģimenes locekli nav būtiskas. Tādējādi atbildes liecina, ka minētos
pasākumus demogrāfijas (iedzīvotāju attīstības) veicināšanai aptuveni vienādi
atbalsta gan mazturīgie, gan turīgie iedzīvotāji, gan vidusslānis.

Iedzīvotāju perspektīvā skaita aprēķini
Līdz šim veiktos Latvijas iedzīvotāju perspektīvā skaita un vecumsastāva
aprēķinos nav paredzētas radikālas izmaiņas demogrāfisko procesu norisē. Pro
gnozes visumā ietver dzimstības, mirstības un migrācijas tendenču turpināju
mu atbilstoši demogrāfiskās pārejas teorijas modelim. Jau 30. gadu vidū Rīgas
Statistikas biroja vadītājs Ernests Bulmerinks bija prognozējis: ja demogrāfisko
procesu norise būs nemainīga, 2000. gadā Latvijas iedzīvotāju skaits varētu būt
1,78 milj., bet, turpinoties tālaika dzimstības un mirstības samazinājuma ten
dencēm, iedzīvotāju skaits varētu būtu vēl mazāks – 1,55 milj. (Bulmerincq,
1935). Protams, minētā prognoze neparedzēja demogrāfiskos zaudējumus Otrā
pasaules kara rezultātā un pēckara perioda masveida migrācijas pieauguma
ietekmi uz Latvijas demogrāfisko attīstību. Latvijā 2000. gadā faktiski dzīvo
ja 2,38 milj. iedzīvotāju, tātad to skaits pārsniedza E. Bulmerinka prognozēto
skaitu attiecīgi 1,3–1,5 reizes.
Dažādu valstu, t. sk. Latvijas, iedzīvotāju perspektīvo skaitu aprēķina gan
starptautiskas organizācijas (ANO, Pasaules Banka, OECD u. c.), gan Eurostat,
gan speciālisti Latvijā. Par demogrāfisko prognožu aprēķinu precizitāti var pār
liecināties tikai pēc vairākiem gadiem vai gadu desmitiem. Prognožu precizitā
ti ietekmē gan sākotnējā iedzīvotāju skaita (prognozes bāzes) novērtējums, gan
demogrāfisko procesu turpmākas attīstības hipotēžu pamatotība un piepildīša
nās, gan sociālekonomisko krīžu grūti paredzamā ietekme.
Par pamatu ņemot iedzīvotāju skaitu 1998. gadā, LU Demogrāfijas cen
tra speciālistu aprēķinātā prognoze vairāk nekā 25 gadu periodam paredzēja
2010. gadā Latvijas iedzīvotāju skaitu 2,27 milj., tomēr faktiski tas izrādījās par
7% mazāks (Zvidriņš, 1999, 74). LZA Ekonomikas institūta (turpmāk – EI) spe
ciālistu demogrāfiskās prognozes, kas tika veidotas 25 gadu periodam 20. gad
simta beigās P. Eglītes vadībā, paredzēja, ka 2015. gadā Latvijas iedzīvotāju
skaits būs 2,17–2,28 milj., bet faktiski tas bija attiecīgi par 8–13% mazāks (Eg
līte et al., 2003, 104). Vēl komplicētākas ir reģionālās prognozes, jo to rezultā
tus bez iepriekš minētajiem faktoriem ietekmē arī iedzīvotāju migrācija valsts
iekšienē. P. Zvidriņa vadībā sagatavotās un publicētās prognozes divdesmit ga
du periodam jau 2010. gadā Latvijā uzrādīja par 9% mazāku iedzīvotāju skaitu
par faktisko, Pierīgas reģionā šī neatbilstība bija 2%, bet Latgalē 14% (Zvidriņš,
2009, 36). Tāpat faktiski mazāks par prognozēto bija iedzīvotāju skaits Latvijā
arī saskaņā ar Eurostat un citu prognožu aprēķiniem.
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26.3. tabula. Latvijas iedzīvotāju skaita prognozes, kas veiktas pēc 2011. gada tautas
skaitīšanas (tūkst.)
Prognožu aprēķinu veicēji
un prognozes bāzes gads

Iedzīvotāju skaits
bāzes gadā, tūkst.

Prognozētais iedzīv. skaits
2020

2030

ANO, 2017

1950

1893

1747

ANO, 2015

1986

1919

1806

Eurostat, 2015

1986

1911

1744

Eurostat, 2013

2024

1880

1635

OECD, 2011

2075

1973

1856

Pasaules Banka, 2017

1950

1919

1811

CERTUS, 2017

1950

1920*

1870*

Grupa 93 (VARAM), 2013

2024

1880

1635

LZA EI, inerces variants ar migrāciju, 2011

2075

1681

1578

LZA EI, aktīvais variants ar migrāciju, 2011

2075

1821

1637

Meļihovs A. (Latvijas Banka), 2011

2075

1930*

1890*

VPP EKOSOC, 2018

1934

1901

1748

* Aptuvens rezultāts, nolasīts no grafiskā attēla.
Avoti: https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_Volume-I_Comprehensive-Tables.pdf, 23. lpp.;
https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/Files/WPP2015_Volume-I_Comprehensive-Tables.pdf, 23. lpp.;
Eurostat population projections 2015 at national level (base year 2015); http://ec.europa.eu/eurostat/data/
database?node_code=proj (tabula [proj_15ndbims]); https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=POP_
PROJ#; https://datacatalog.worldbank.org/dataset/population-estimates-and-projections; http://
certusdomnica.lv/wp-content/uploads/2017/05/Certus_LatvijasDemografiskaisPortrets_2017_LV-1.pdf; http://
www.varam.gov.lv/files/text/Petijums_1%20starpatskaite.pdf; http://www.sus.lv/sites/default/files/media/
faili/demografiskas_prognozes_riga_un_pieriga_rd_lza_2012.pdf; https://www.bank.lv/images/stories/
pielikumi/publikacijas/petijumi/LV_3-2014-Melihovs_final.pdf.

Pašlaik, kad ir pārrēķinātas demogrāfisko rādītāju laikrindas, izmantojot
precizēto iedzīvotāju skaitu pēdējās tautas skaitīšanās, un kad ir pilnveidota
prognozēšanas metodika, ir pamats uzskatīt, ka prognožu precizitāte (sevišķi
attiecībā uz iedzīvotāju dabisko kustību) ir uzlabojusies.
Visi 26.3. tabulā minētie dati uzrāda sistemātisku Latvijas iedzīvotāju
skaita samazinājumu pārskatāmā nākotnē, prognožu pamatā liktajās hipotē
zēs ietverot demogrāfiskās pārejas perioda tendenču turpinājumu. Visstrau
jāko Latvijas iedzīvotāju skaita samazinājumu līdz 2030. gadam paredz LZA
EI prognozes inerces variants ar migrāciju (1,58 milj.) un VARAM prognoze
(1,63 milj.). 2015. gadā Eurostat pēc pilnveidotas metodikas, kas balstās uz
starptautiskās demogrāfiskās statistikas rādītāju ilglaicīgajām tendencēm un
to konverģenci, prognozējis, kāds būs Latvijas iedzīvotāju skaits 2030. gadā.
Tiek paredzēts, ka 2030. gadā Latvijā būs 1,74 milj. iedzīvotāju. Šis skaits par
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vairāk nekā 100 tūkst. pārsniedz Eurostat 2013. gada attiecīgās prognozes re
zultātu. Latvijas iedzīvotāju skaita aprēķini, kurus veikušas ANO, OECD un
Pasaules Banka, ir nedaudz optimistiskāki – tās paredz, ka 2030. gadā Latvijā
dzīvos ap 1,8 milj. iedzīvotāju.
Eurostat paredz, ka līdz 2080. gadam depopulācijas tendences turpinā
sies gan četrās vecajās ES dalībvalstīs (Vācijā, Itālijā, Portugālē, Grieķijā), gan
vienpadsmit jaunajās dalībvalstīs (Slovēnijā, Čehijā, Ungārijā, Slovākijā, Igau
nijā, Horvātijā, Polijā, Rumānijā, Latvijā, Bulgārijā, Lietuvā) (Eurostat, 2018).
Visstraujākais iedzīvotāju skaita samazinājums (par 43%) var notikt Lietuvā.
Latvija ar samazinājumu 35% šai ziņā ir trešā ES dalībvalsts no saraksta bei
gām pirms Lietuvas un Bulgārijas.

Latvijas reģionu demogrāfiskās attīstības prognozes
Projektā ir aprēķinātas Latvijas un tās reģionu iedzīvotāju skaita, dzi
muma un vecumsastāva prognozes. Prognozēs izmantota pasaulē plaši lietotā
komponentu metode un veikta iedzīvotāju vecumgrupu pārbīde atbilstoši izvir
zītajām demogrāfisko procesu izmaiņu hipotēzēm. Ņemot vērā, ka vislielāko
nenoteiktību demogrāfiskajās prognozēs rada gaidāmo migrācijas tendenču pa
redzēšana, ir aptaujāti Latvijas Universitātes un CSP statistikas un demogrāfijas
eksperti, lai uzzinātu viņu viedokļus par migrācijas saldo hipotēzēm progno
zējamam periodam valstī kopumā un tās reģionos. Summārā dzimstības koefi
cienta izmaiņas nākotnē atbilst Eurostat 2015. gada prognožu hipotēzēm, kas
diferencētas pa Latvijas reģioniem atbilstoši datiem par 2016.–2017. gadu. Mir
stības rādītāju hipotēzēm izmantotas ANO mūža ilguma modeļtabulas. Progno
žu aprēķini ir veikti ar datorprogrammu DemProj, kas ir daļa no apjomīgas da
torprogrammas Spectrum (5.68 versija). Dati prognozēšanas vajadzībām ir doti
pa viengadīgām vecumgrupām katram dzimumam atsevišķi, tādējādi paverot
iespēju noteikt perspektīvo iedzīvotāju skaitu specifiskām vecumgrupām, pie
mēram, kāds ir skolas vecuma (7–18) bērnu skaits. Faktiskie dati par 2017. ga
du un prognozētie iedzīvotāju dabiskās kustības un migrācijas pieauguma rādī
tāji ir doti 26.4. tabulā.
Nepietiekamais tautas ataudzes līmenis nākotnē visos valsts reģionos, pat
palielinoties iedzīvotāju paredzamajam mūža ilgumam, bet saglabājoties nega
tīvajam migrācijas pieaugumam (izņemot Rīgu un Pierīgas reģionu), var sek
mēt iedzīvotāju sastāva novecošanas procesa turpināšanos, kas savukārt izraisa
vispārējā mirstības līmeņa un negatīva dabiskā pieauguma līmeņa palielinā
šanos, kā arī depopulācijas turpināšanos. Iedzīvotāju mediālais vecums (viena
daļa iedzīvotāju ir jaunāki, bet otra daļa vecāki par šo vecumu) turpinās palie
lināties. 2040. gadā puse Vidzemes iedzīvotāju būs vecāki par 50 gadiem, bet
Latgalē tādu būs 52%. Iedzīvotāju skaita samazinājums līdz 2040. gadam ir sa
gaidāms gan valstī kopumā, gan visos reģionos (26.5. tabula).
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26.4. tabula. Faktiskie (2017) un prognozētie (2030, 2040) demogrāfiskie rādītāji Latvijas
reģionos
Reģioni
Rādītāji**

Rīga

Pierīga

Vidzeme

2017

2030

2040

2017

2030

2040

2017

2030

2040

SummDzK

1,62*

1,75

1,75

1,98*

2,10

2,10

1,72*

1,82

1,82

JPMI vīr., gadi

70,3

74,5

77,1

71,3

75,2

77,9

69,9

73,4

76,0

JPMI siev., gadi

79,9

82,8

84,6

80,4

83,4

85,3

79,8

82,4

84,2

MeVecums, gadi
VispDzK, ‰

43

45

48

41

44

43

45

47

50

10,9

8,6

9,5

12,5

10,5

12,3

10,1

8,4

8,5

VispMK, ‰

14,1

13,7

15,5

12,4

12,8

14,2

15,8

16,2

19,2

DabPK, ‰

–3,2

–5,1

–6,0

0,1

–2,3

–1,9

–5,7

–7,8

–10,7

MigrPK, ‰

–2,2

3,1

4,8

6,2

1,4

1,2

–11,6

–9,1

–5,2

IePK, ‰

–5,4

–2,0

–4,3

6,3

–0,9

–0,7

–17,3

–16,9

–15,9

Kurzeme

Zemgale

Latgale

2017

2030

2040

2017

2030

2040

2017

2030

SummDzK

1,78*

1,88

1,88

1,81*

1,92

1,92

1,56*

1,65

2040

1,65

JPMI vīr., gadi

69,4

72,6

75,2

70,3

73,2

75,8

67,1

70,5

73,0
82,4

JPMI siev., gadi

79,1

81,7

83,5

79,4

81,5

83,2

78,2

80,6

MeVecums, gadi

44

46

48

43

46

48

47

50

52

VispDzK, ‰

10,3

9,2

9,6

10,7

9,2

10,0

8,6

7,4

7,7

VispMK,‰

15,9

16,2

18,0

14,4

15,0

17,2

18,5

18,8

20,5

DabPK, ‰

–5,6

–7,0

–8,4

–3,7

–5,8

–7,2

–9,9

–11,4

–12,8

MigrPK, ‰

–7,8

–8,6

–3,6

–7,7

–7,0

–3,1

–10,1

–8,0

–4,5

IePK, ‰

–13,4

–15,6

–12,0

–11,4

–12,8

–10,3

–20,0

–19,4

–17,3

* 2016. gadā.
** SummDzK – summārais dzimstības koeficients; JPMI – jaundzimušo paredzamais mūža ilgums; MeVecums –
iedzīvotāju mediālais vecums; VispDzK – vispārīgais dzimstības koeficients; VispMK – vispārīgais mirstības
koeficients; DabPK – dabiskā pieauguma koeficients; MigrPK – migrācijas pieauguma koeficients; IePK –
iedzīvotāju pieauguma koeficients.
Avoti: 2017. g. – CSP datubāze, tabulas ISG020, IDG140, IMG081; 2016. g. – CSP, 2017, 93; 2030. g. un 2040. g.
autoru aprēķini, izmantojot nosacījumus par iedzīvotāju dabiskās kustības procesu gaidāmo norisi un ekspertu
hipotēzes par migrācijas izmaiņām reģionos.

Sagaidāms, ka līdz 2040. gadam galvaspilsētā Rīgā iedzīvotāju skaits sa
mazināsies par 7%, bet Pierīgas reģionā – par 3%. Kurzemē un Zemgalē ie
dzīvotāju skaits var samazināties aptuveni par 1/4, bet Vidzemē un Latgalē at
tiecīgi par 30–33%. Šāda nevienmērīga demogrāfiskā attīstība var novest pie
vēl lielākas iedzīvotāju koncentrācijas valsts centrālajā daļā. Rīgā un Pierīgā,
kopā ņemot, iedzīvotāju īpatsvars valsts iedzīvotāju kopskaitā var palielināties
no 52% līdz 59%. Šādu iedzīvotāju skaita dinamiku pavadīs izmaiņas iedzīvotā
ju vecumsastāvā (26.4. attēls).
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26.5. tabula. Iedzīvotāju skaits Latvijas reģionos (tūkst. iedz.) – faktiskais 2018. gadā un
prognozētais līdz 2040. gadam
Latvija

2018

2020

2025

2030

2035

2040

1934,4

1900,9

1823,0

1747,6

1675,4

1611,8

Reģioni:
Rīga

638,0

636,3

629,0

618,4

604,3

590,9

Pierīga

367,3

366,2

364,0

360,9

357,8

356,0

Vidzeme

188,4

182,0

167,7

154,7

142,7

131,8

Kurzeme

243,0

235,3

218,1

202,7

189,1

177,5

Zemgale

232,8

226,6

212,9

200,2

188,9

178,9

Latgale

264,9

254,5

231,3

210,7

192,6

176,7

Avots: autoru aprēķini.

Rīga 2020

16

Rīga 2030

16

Rīga 2040

14

Pierīga 2020

19

Pierīga 2030

18

Pierīga 2040

17

Vidzeme 2020

15

Vidzeme 2030

16

Vidzeme 2040

64

16

Kurzeme 2030

16

Kurzeme 2040

15

Zemgale 2020

17

Zemgale 2030

17

Zemgale 2040

15

Latgale 2020

14

Latgale 2030

14

Latgale 2040

12

23

62

24
63

19

61

21

61

23

63

22

57

14

Kurzeme 2020

21

61

27

56

31
62

22

58

26

57

29
63

20

59

25

58

27

64

22

58

29

55
0–14

33
15–64

65+

26.4. attēls. P
 rognozētā iedzīvotāju skaita galvenās vecumgrupas Latvijas reģionos 2020.–
2040. gadā (procentos)
Avots: autoru aprēķini.
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Saglabājoties dzimstībai zem paaudžu nomaiņai nepietiekama līmeņa,
bērnu īpatsvars vecumā līdz 14 gadiem līdz 2040. gadam samazināsies visos
Latvijas reģionos, sasniedzot Pierīgā 17%, bet Latgalē 12%. Iedzīvotāju sastā
va novecošanas process būs mazāk izteikts Rīgā un Pierīgā (23–24% vecumā
virs 65 gadiem), bet tuvosies 1/3 no iedzīvotāju kopskaita Vidzemē un Latgalē.
Tā rezultātā visos reģionos samazināsies iedzīvotāju īpatsvars ekonomiski aktī
vajās vecumgrupās 15–64 gadu vecumā. Rīgā un Pierīgā šis īpatsvars būs 61–
62%, bet pārējos reģionos 55–58%. Šādu izmaiņu rezultātā palielināsies kopē
jās demogrāfiskās slodzes līmenis (26.6. tabula).

26.6. tabula. Demogrāfiskās slodzes līmenis* Latvijas reģionos 2018. gadā un prognoze
2020.–2040. gadā (procentos)
2018

2020

2025

2030

2035

2040

56

58

64

68

68

68

Rīga

55

58

62

64

61

60

Pierīga

57

59

62

63

62

65

Vidzeme

57

59

67

75

79

79

Latvija
Reģioni:

Kurzeme

58

61

67

73

75

77

Zemgale

55

58

64

70

72

73

Latgale

55

57

64

73

79

83

* Bērnu un iedzīvotāju kopskaita virs 65 gadu vecuma attiecība pret iedzīvotāju skaitu 15–64 gadu vecumā.
Avots: autoru aprēķini.

130
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Rīga

100

Pierīga

90

Latvija
Zemgale

80

Kurzeme

70

Vidzeme
Latgale

60
50
2018

2020

2025

2030

2035

2040

26.5. attēls. S
 kolas vecuma bērnu un 7–18 gadus vecu jauniešu prognozētā skaita dinamika
Latvijas reģionos līdz 2040. gadam (2018. gadā – 100%)
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Latvijā demogrāfiskās slodzes līmenis var palielināties no 56% līdz 68%,
sasniedzot maksimumu attiecīgi 79% un 83% Vidzemē un Latgalē. Rīgā un Pie
rīgā demogrāfiskās slodzes līmenis pieaugs par 5–8 procentpunktiem, kamēr
Latvijas austrumu daļā pieaugums veidos 28 procentpunktus, tādējādi palieli
not disproporciju starp iedzīvotājiem ekonomiski aktīvajā vecumā un apgādāja
miem. Turpināsies arī skolas vecuma bērnu un jauniešu īpatsvara samazināša
nās (26.5. attēls).
Līdz 2030. gadam sagaidāma skolas vecuma bērnu un jauniešu skaita pa
lielināšanās Rīgā un Pierīgas reģionā, tādējādi sekmējot arī kopējā bērnu un
jauniešu skaita palielināšanos valstī kopumā. Visos pārējos Latvijas reģio
nos sagaidāma sistemātiska skolas vecuma bērnu un jauniešu skaita samazi
nāšanās. Tikai galvaspilsētā Rīgā šis skaits 2040. gadā var nedaudz pārsniegt
2018. gada līmeni.

Secinājumi
Depopulācija Latvijā, divās pārējās Baltijas valstīs un citviet Eiropā kopš
90. gadu sākuma ir jāvērtē kā neapmierinoša, tāpēc nepieciešama rīcībpolitika
iedzīvotāju skaita pieauguma paaugstināšanai. Rīcībpolitikas dokumentos un
pēc iedzīvotāju vairuma ieskatiem valstī ir jārealizē pasākumi dzimstības lī
meņa paaugstināšanai. Gandrīz puse iedzīvotāju, kuri ir izteikuši savu viedokli
par demogrāfiskās attīstības saistību ar tautsaimniecības izaugsmi, uzskata, ka
Latvijas tautsaimniecības izaugsme nākotnē ir saistāma ar nemainīgu vai pie
augošu iedzīvotāju skaitu. Otra puse iedzīvotāju Latvijas tautsaimniecības iz
augsmi nesaista ar iedzīvotāju skaita palielināšanos vai uzskata, ka šī izaugsme
var notikt arī tad, ja iedzīvotāju skaits sarūk. Šāds atbilžu sadalījums rosina di
vus jautājumus: 1) vai iedzīvotāji izprot valsts demogrāfiskās attīstības mērķus;
2) vai valsts ir pietiekami skaidrojusi iedzīvotājiem, kā un ar kādiem līdzek
ļiem var sasniegt šos mērķus. Demogrāfisko problēmu risināšanā, t. sk. dzimstī
bas līmeņa paaugstināšanā, Latvijā iedzīvotāji lielā mērā paļaujas uz ģimeni un
sevi. Starp diviem svarīgākajiem atbalsta sniedzējiem šai ziņā iedzīvotāji aptau
jā uzrāda arī valdību un pašvaldības. Gandrīz tikpat nozīmīgi uzdevumi kā at
balsts dzimstības veicināšanai, pēc iedzīvotāju domām, ir sociālās nevienlīdzī
bas mazināšana un emigrācijas apjoma samazināšana.
Iepriekšējos divos gadu desmitos veiktās demogrāfiskās prognozes uzrā
da sistemātisku Latvijas iedzīvotāju skaita samazinājumu pārskatāmā nākot
nē, iedzīvotāju izmaiņu faktoru hipotēzēs paredzot demogrāfiskās pārejas ten
denču turpinājumu. Arī projektā veiktie Latvijas iedzīvotāju perspektīvā skaita
un sastāva aprēķini liecina, ka nepietiekamais tautas ataudzes līmenis nākot
nē visos valsts reģionos, pat palielinoties iedzīvotāju paredzamajam mūža ilgu
mam, bet saglabājoties negatīvajam migrācijas pieaugumam (izņemot Rīgu un
Pierīgas reģionu), sekmēs iedzīvotāju sastāva novecošanu, kas savukārt izraisīs
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vispārējā mirstības līmeņa un negatīva dabiskā pieauguma līmeņa palielinā
šanos, kā arī depopulāciju. Šāds attīstības scenārijs ir nelabvēlīgs, jo turpmāk
samazināsies jauniešu skaits, palielināsies demogrāfiskā slodze un valsts cen
trālajā daļā būs vērojama vēl lielāka iedzīvotāju koncentrācija. Nākotnes demo
grāfisko situāciju uzlabot iespējams, gan veicinot dzimstības līmeņa pieaugu
mu, gan selektīvi stimulējot migrāciju, t. sk. remigrāciju.
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1. pielikums. Tautas ataudzes un sabiedrības
atjaunošanas izpētes metodoloģija un posmi
Tautas ataudzes un sabiedrības atjaunošanas saistība ar otrās demogrāfiskās pārejas un
mobilitātes teoriju konceptuālām nostādnēm

Demogrāfiskās un reģionālās attīstības normatīvais regulējums un šīs attīstības tendenču
izvērtējums iedzīvotāju statistikā un izlases apsekojumu rezultātos

Iedzīvotāju sastāva un demogrāfisko norišu pārmaiņu analīze saistībā ar depopulācijas,
tautas attīstības un cilvēkkapitāla attīstību

18–74 gadus vecu iedzīvotāju viedokļa noskaidrošana izlases apsekojumā “Migrācija un
iedzīvotāju ataudze” (visā valsts teritorijā 216izlases aptaujas vietās; stratificētā nejaušās
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saziņas vietnē draugiem.lv (n = 2567)

Iedzīvotāju mobilitātes tendenču, faktoru un seku izvērtējums

Demogrāfisko izmaiņu risinājumi turpmākai sabiedrības atjaunošanai un Latvijas ilgtspējīgai attīstībai
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ģera Skujenieka balvas – laureāts.
Kristīne Lece – Mg. math., demogrāfijas doktora studiju programmas dok
torante, pētniece. Zinātniskais darbs ir saistīts ar sabiedriski neaizsargātām
grupām ģimenes formu daudzveidības laikā. Piedalījusies konferencēs Rīgā,
Prāgā, Turku, Briselē un Vīnē, Latvijas un starptautiskos pētniecības projektos.
Darba pieredze Latvijas CSP.
Aija Lulle – Dr. geogr. Pētniece. Saņēmusi LU balvu par zinātnes sasniegu
miem. Darbojusies kā eksperte migrācijas jautājumos Eiropas Komisijā, Starp
tautiskajā Migrācijas organizācijā. Piedalījusies Latvijas un starptautiskos pēt
niecības projektos.
Ilmārs Mežs – Dr. hist. (LU), Mg. geogr. (Rietumumičiganas Universtitāte
ASV). Pētnieks. Kopš 1998. gada strādā Starptautiskajā Migrācijas organizācijā.
Demogrāfijas lietu centra un Saeimas Demogrāfijas lietu apakškomisijas eks
perts. Kopš 2011. gada vada Nākotnes fondu un sadarbībā ar citām NVO regu
lāri piedalās demogrāfiskās politikas jautājumu apspriešanā un popularizēšanā.
Ilze Mileiko – Dr. philol., Mg. sc. soc. Projektā pilda eksperta pienākumus.
LU Kultūras un sociālās antropoloģijas bakalaura studijas programmas lekto
re. Galvenās pētnieciskās intereses: cilvēku auglības sociālie aspekti, ģimenes
un reproduktīvā politika, dzimtes un seksualitātes jautājumi, ģimenes un darba
dzīves saskaņošanas jautājumu izpēte cilvēkiem ar nestandarta darba laiku, re
produktīvās tehnoloģijas un to sociālā ietekme.
Denīze Ponomarjova – Mg. sc. soc. Demogrāfijas doktora studiju program
mas doktorante. Projekta pētniece. Dalība starptautiskās konferencēs, Latvijas
un starptautiskos pētniecības projektos. Zinātniskais darbs ir saistīts ar etnis
kās demogrāfijas problēmām.
Aivita Putniņa – PhD Projekta eksperte, LU vadošā pētniece un asociētā
profesore, Antropoloģijas studiju katedras vadītāja. Ieguvusi filozofijas doktora
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grādu sociālajā antropoloģijā Kembridžas Universitātē un izgājusi pēcdoktora
apmācību politikas analīzē Centrāleiropas Universitātē. Ekspertīzes joma sais
tīta ar dzimumu līdztiesības, ģimenes un vardarbības novēršanas politiku. Pēt
niecības un vieslekciju pieredze Kalifornijas Universitātē Bērklijā (ASV), Telavi
vas (Izraēla), Šidzuokas (Japāna), Vītauta Dižā (Lietuva), Zagrebas (Horvātija)
Universitātē.
Gvido Seki (Guido Sechi) – PhD LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakul
tātes pētnieks. Latvijas Zinātnes padomes eksperts cilvēka ģeogrāfijā. Dalība
Latvijas un starptautiskos pētniecības projektos.
Toms Skadiņš – Mg. geogr. LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes ģeo
grāfijas studiju programmas doktorants. Dalība Latvijas pētniecības projektos.
Sigita Šulca – LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes ģeogrāfijas stu
diju programmas doktorante. Ieguvusi vides zinātņu maģistra grādu LU. Da
lība starptautiskās konferencēs, Eurostat un ANO darba grupu sanāksmēs par
iedzīvotāju un migrācijas statistiku. Zinātniskais darbs ir saistīts ar iedzīvotāju
migrācijas izpētes problēmām. Darba pieredze Latvijas CSP.
Zane Vārpiņa – Dr. demogr. Rīgas Ekonomikas augstskolas docente. Pro
jekta pētniece. Specializācija – sociālekonomiskā demogrāfija un augstākā iz
glītība. Dalība Latvijas un starptautiskos pētniecības projektos.
Pēteris Zvidriņš – Dr. habil. oec. Projekta vadošais pētnieks, LU profesors.
Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas loceklis, LZA īstenais loceklis un Latvi
jas Zinātnes padomes eksperts demogrāfijā. Latvijas Statistiķu asociācijas val
des loceklis. Starptautisko asociāciju IUSSP un EAPS loceklis. Viesprofesora un
viespētnieka pieredze ASV, Lielbritānijā, Kanādā, Krievijā, Vācijā, Šveicē, Nor
vēģijā, Somijā, Ungārijā. Ap 400 zinātnisku publikāciju, t. sk. 12 monogrāfiju,
autors. Latvijas un starptautisko pētniecisko projektu vadītājs. LZA vārdbalvu –
Kārļa Baloža un Marģera Skujenieka balvas – laureāts.
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Summary
The monograph “Population Reproduction and Challenges for Renewal of
Society in Latvia” written by a team of authors is based on the findings of the re
search project (Project) “Renewal of the society, reducing depopulation risks, fa
cilitating demographic development and links with diaspora for successful trans
formation of the Latvian national economy”. The Project is supported by the
national research programme (NRP) “Economic Transformation, Smart Growth,
Governance and Legal Framework for the State and Society for Sustainable De
velopment – a New Approach to the Creation of a Sustainable Learning Commu
nity (EKOSOC-LV)”, the fifth priority: sustainable development of the state and
the society (society, governance, resources, the national economy, demography
and the environment) out of six priorities for fundamental and applied research
for the period 2014–2017. The monograph provides an insight into the results of
the Project obtained in cooperation with the researchers of two other NRP pro
jects of the society development block for the period 2014–2018.
Project leader is one of the two editors of this monograph, full member of
the Latvian Academy of Sciences (LAS), professor of demography, University
of Latvia (UL) Dr. habil. oec. Juris Krūmiņš. The Project is implemented by two
research groups affiliated to two faculties of the University of Latvia:
Faculty of Business, Management and Economics (the leader of the group –
Juris Krūmiņš): Dr. oec. Atis Bērziņš (UL), Dr. med. Ģirts Briģis (Rīga Stradiņš
University), Dr. demogr. Ivars Indāns (seconded expert, EC European External
Action Service, Brussels), Dr. oec. Ināra Kantāne (UL), Dr. oec. Silvija Kristapsone
(UL), Dr. oec. Juris Krūmiņš (UL), Dr. hist. Ilmārs Mežs (International Organiza
tion for Migration, Riga), PhD Aivita Putniņa (UL), Dr. habil. oec. Pēteris Zvidriņš
(UL), doctoral students (UL) – Dr. demogr. Līga Āboliņa, Dr. demogr. Aleksandrs
Dahs, Anna Kluša, Kristīne Lece, Dr. phil. Ilze Mileiko, Denīze Ponomarjova.
Faculty of Geography and Earth Sciences (the leader of the group – cor
responding member of the LAS, dean of the faculty, professor (UL), Dr. geogr.
Zaiga Krišjāne): Elīna Apsīte-Beriņa (UL), Māris Bērziņš (UL), Dina Bite (Lat
via Agriculture University), Ģirts Burgmanis (UL), Pārsla Eglīte, Aija Lulle (UL),
Guido Sechi (UL), Zane Vārpiņa (SSE Riga), as well as doctoral students Jānis
Krūmiņš, Baiba Švāne, Līga Feldmane.
Thus, the representatives of three faculties of the UL, three universities
and other institutions were involved in the realization of the Project. A number
of MA students also took part in implementing the Project.
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The contribution of both research groups in carrying out VPP EKOSOC‑LV
is represented in the monograph written by a team of authors: “Beyond a Cen
tury: The Smart Latvia. The National Research Programme EKOSOC-LV” (Riga:
Latvian Academy of Sciences, 2018). All the scientific publications, defended
masters’ theses and doctoral dissertations of the researchers involved in the Pro
ject are enumerated in the Appendix 3 of the monograph (pp. 378–385).
The research results, including the period since the renewal of independence
in 1990 are represented in six parts of the present monograph. The introduction
contains an insight into the research of demography of Latvia, including the ac
count of the period from the 2nd to the 3rd demographic transition and the changes
of the population reproduction in the context of the theory of demographic transi
tion with a particular emphasis upon increasing significance of the qualitative as
pect characterising depopulation and demographic development today. The intro
duction also provides the aim, the tasks, the object, the subject, methodology and
stages of the research, as well as substantiation for the selected research period.
In Part I “Field of Demography: Description and Challenges”, Pārsla Eglīte
analyses the changes in the size of population, factors affecting it, shows the de
clining role of the population reproduction and increasing influence of interna
tional migration. Dina Bite offers a theoretical and applied insight into the de
velopment of society renewal and links it with the 2nd demographic transition
conditions. According to the author, it is necessary to strengthen legal capabil
ity and responsibility of the population as an imperative precondition for posi
tive changes in demographic situation. It is necessary to develop rational discus
sions, realistic estimation of the resources and to make balanced use of spatial,
economic and demographic aspects characterising the renewal of society. Legal
framework is of a great importance in time of under-replacement fertility, insuf
ficient population reproduction and increasing role of net migration. Silvija Kris
tapsone and Ivars Indāns contribute an insight into regulation of the sphere of
demography in legislation and policy documents of Latvia and European Union
(EU). Aleksandrs Dahs expands the methodological frame applying several tools
of spatial research when analysing regional demographic situation. He offers
spatially weighted regression models and applies the method of content analy
sis to legal acts and policy documents to demonstrate the role of socio-economic
factors and regional policy in demographic development of Latvia.
In Part II “Changes in the Composition of Population since 1990”, Līga
Āboliņa, Atis Bērziņš, Ināra Kantāne, Silvija Kristapsone, Zane Vārpiņa and
Pēteris Zvidriņš demonstrate the growing importance of demographic changes
since the renewal of independence. The analysis comprises population ageing,
changes in ethnic, family, economic and educational composition of popula
tion. This part offers characterisation of society’s stratification and calls atten
tion to the decisive role of the increase of human capital in the development of
the population.
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In Part III of the monograph “Changes in the Reproduction of Population”,
Aivita Putniņa presents an insight into the formation and stability of partner
ship and families. Līga Āboliņa concludes that family support policy lacks a suf
ficiently active implementation of the basic course – strengthening of matri
mony and a marriage-based family. An important factor to raise a fertility is
securing of the possibility to harmonize employment and family life. Atis Bēr
ziņš analyses the changes, factors and differentiation of fertility. The doctoral
students Kristīne Lece, Denīze Ponomarjova and Anna Kluša explore the pref
erence for the language of instruction at schools in ethnically mixed families,
using linkage of individual anonymous data. It is concluded that the bigger the
share of Latvians in a city, the more children from ethnically mixed families at
tend school or pre-school educational establishment with Latvian language of
instruction. Juris Krūmiņš analyses the changes in male and female life expec
tancy and healthy life years. Though stagnation in life expectancy during the
Soviet time and the impact of two economic crisis periods on health and mor
tality have been overcome, nevertheless, healthy life expectancy in Latvia is too
low in comparison with many other EU countries. The increase of healthy years,
particularly at the retirement ages, should become a significant task of social
policy, ensuring the process of active aging.
Part IV “Territorial Mobility of Population and its Determinants” contains
the analysis of population migration issues. They comprise the problems of inter
national migration (Zaiga Krišjāne, Elīna Apsīte-Beriņa, Ģirts Burgmanis, Sigita
Šulca), regional differences in the distribution of population and internal migra
tion (Māris Bērziņš, Jānis Krūmiņš, Toms Skadiņš), as well as questions of Riga
Agglomeration area development (Jānis Krūmiņš, Toms Skadiņš, Margarita Kair
jaka, Guido Sechi).
Part V “Linkage between Diaspora and Societal Processes in Latvia” re
lates to the problems of emigration and remigration, assessing the awareness
of diaspora in recent processes of migration (Aija Lulle), analysing numerically
small diaspora communities (Arta Krūmiņa) and emphasising the potential of
young people for renewal of society (Elīna Apsīte-Beriņa).
The monograph ends with Part VI “Demographic Solutions for Renewal of
Society”. Līga Āboliņa, Ilmārs Mežs, Ilze Mileiko perform comparative analys
is and highlight the significance of renewal of society and sustainable develop
ment to address the challenges of population policy and recent measures to
raise the level of fertility. Zane Vārpiņa and Ināra Kantāne discuss the problems
of education and labour market. The representative survey of Latvia’s popula
tion (n = 2049) and the panel of experts – demographers and statisticians –
provide the basis for conclusions brought by Juris Krūmiņš and Atis Bērziņš
regarding the assessment of current situation and further demographic de
velopment of Latvia and its regions, providing the population age and sex com
position projections until 2040.
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