
2. Kā demogrāfiskie  
un migrācijas procesi 

maina Latvijas iedzīvotāju 
skaitu un sastāvu?
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2.1.
•	kāds ir Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis; 
•	ka Latvijā daudzus gadsimtus ir bijusi citu valstu 

interešu objekts.

Tu jau zini
•	kā mainījies Latvijas iedzīvotāju skaits 

20. gadsimtā un mūsdienās;
•	prasmi iegūt informāciju par iedzīvotāju skaitu; 
•	prasmi grafiski attēlot iedzīvotāju skaita izmaiņas.

Tu apgūsi

Iedzīvotāju skaita izmaiņas

Demogrāfija ir zinātne par 
iedzīvotāju skaitu, sastāvu un to 
izmaiņu cēloņiem.

Demogrāfiskie procesi ir visi ar 
iedzīvotājiem saistītie procesi un 
parādības (dzimstība, mirstība, 
migrācija, iedzīvotāju sastāvs), 
kurus pēta demogrāfija.

Iegaumē

Vai zināji?

18. gadsimtā  
iedzīvotāju skaitīšanas 

sāka saukt par  
“dvēseļu revīzijām”.

Latvijas statistiskā gada grāmata. 
Rīga, Valsts Statistiskā pārvalde, 
1921. gads

B

19. gadsimtā pasaulē, pieaugot interesei par iedzīvotāju skaitu 
un sastāvu, attīstījās jauna zinātnes nozare – demogrāfija. 
Termins ir radies no grieķu vārdiem dēmos (tauta) un graphein 
(rakstīt). Tātad demogrāfija pēta un prognozē demogrāfiskos 
procesus.

Latvijā, tāpat kā vairumā pasaules valstu, ziņas par iedzīvotāju 
skaitu un sastāvu iegūst tautskaitēs. Starplaikā starp tām 
iedzīvotāju skaitu aprēķina, izmantojot informāciju par 
reģistrētajiem dzimušajiem, mirušajiem cilvēkiem un 
migrācijas gadījumiem. Salīdzinājumā ar citām pasaules 
valstīm Latvijas iedzīvotāju skaits ir mazs. Pasaulē 
2021. gada sākumā bija vairāk nekā 7,9 miljardi iedzīvotāju, 
savukārt Latvijā – tikai 1,89 miljoni. 

miljoniA

Latvijas iedzīvotāju skaits

Iedzīvotāju skaits mūsu valstī 20. gadsimta laikā ir mainījies 
gan demogrāfisko, gan politisko procesu (kari, izsūtīšana, 
represijas) rezultātā. Ļoti būtiski iedzīvotāju skaits samazinājās 
Pirmā pasaules kara un Latvijas Neatkarības kara rezultātā 
(no aptuveni 2,5 miljoniem līdz 1,3 miljoniem). Tolaik daļa 
iedzīvotāju devās bēgļu gaitās uz Krievijas centrālajiem 
rajoniem, citi karā gāja bojā. 1920. gadā, kad notika pirmā 
tautas skaitīšana Latvijas Republikā, iedzīvotāju skaits valstī 
bija tikai 1,6 miljoni. Laikā starp diviem pasaules kariem 
iedzīvotāju skaits pakāpeniski pieauga, jo Latvijā atgriezās daļa 
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bēgļu un dzimušo skaits pārsniedza mirušo 
skaitu.

Iedzīvotāju skaits ievērojami samazinājās arī 
Otrā pasaules kara, represiju un izsūtīšanu 
rezultātā. Padomju varas deportācijās un 
Vācijas okupācijas varas terorā 1941.–1944. g. 
Latvija zaudēja aptuveni 90 000 cilvēku 
(¾ no tiem bija Latvijas ebreji), bet, ieskaitot 
arī latviešu leģionā kritušos, – aptuveni 
150 000 cilvēku. Otrā pasaules kara beigu 
posmā, ienākot padomju armijai, uz 
Rietumiem (Vāciju, Zviedriju) bēgļu gaitas 
devās aptuveni 120 000 Latvijas iedzīvotāju. 
Savukārt kopējais PSRS totalitārā režīma 
upuru skaits ir aptuveni 340 000 (17 % no 
Latvijas iedzīvotāju kopskaita 1940. gadā). 
Tādējādi Otrā pasaules kara laikā divu 
totalitāro režīmu savstarpējā cīņā Latvija 
zaudēja vairāk nekā pusmiljonu iedzīvotāju, 

Pirmā tautas skaitīšana jeb tautskaite, kas aptvēra visu 
pašreizējās Latvijas teritoriju bija 1897. gadā organizētā 
Viskrievijas tautas skaitīšana (tā bija pirmā tautskaite 
Latgalē). Tajā tika konstatēts, ka Kurzemē un Zemgalē 
dzīvoja 35 %, Vidzemē – 39 % un Latgalē – 26 % no 
visiem Latvijas iedzīvotājiem. 

Ziņas par iedzīvotājiem sniedza arī tā sauktie pagasta 
ruļļi, kurus veidot paredzēja 1866. gada likums par 
pagastu pašvaldībām. Pārmaiņas rullī atzīmēja ik gadu 
pēc Jurģiem. Ticamas ziņas par iedzīvotājiem var iegūt 
arī vecajās baznīcu grāmatās. Tajās reģistrēti mūsu 
senču dzīves svarīgākie notikumi no šūpuļa līdz kapam. 

Pēc Latvijas valsts nodibināšanas 1921. gadā tika 
atcelts baznīcu reģistrs un tā vietā izveidotas 

dzimtsarakstu nodaļas. Starpkaru periodā Latvijā 
notiks četras tautskaites – 1920., 1925., 1930. un 
1935. gadā. Tautas skaitīšanai bija jānotiek arī 
1940. gadā, taču to izjauca padomju okupācija. Pēc 
Otrā pasaules kara, Latvijai esot PSRS sastāvā, arī notika 
četras tautskaites – 1959., 1979., 1979. un 1989. gadā. 
Pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas ir notikušas trīs 
tautskaites – 2000., 2011. un 2021. gadā. Tieši šajos 
gados ir pieejami precīzākie un detalizētākie dati par 
iedzīvotājiem. 2021. gadā Latvijā pirmo reizi tautas un 
mājokļu skaitīšana notika, neiesaistot īpaši apmācītus 
cilvēkus – tautas skaitītājus –, kuri, lai iegūtu vajadzīgās 
ziņas, ieradās katrā mājoklī. Pēdējā tautskaitē ziņas par 
iedzīvotājiem ieguva, izmantojot tikai administratīvo 
reģistru datus.

Uzzini vairāk
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KURZEME

LATGALE

VIDZEME

PIERĪGA

ZEMGALE

1989. gadā

2010. gadā

2022. gadā

Iedzīvotāju skaita izmaiņas Latvijas statistiskajos reģionos

C

un latviešu skaits valstī samazinājās aptuveni 
par 30 %. Pēc Otrā pasaules kara, kad Latvija 
tika iekļauta Padomju Savienības sastāvā, 
iedzīvotāju skaits sāka palielināties, jo valstī 
iebrauca daudz cilvēku no citām 
PSRS republikām. 

Situācija mainījās, kad Latvija atguva 
neatkarību. Iedzīvotāju skaits valstī sarūk 
kopš 1990. gada, un 30 gadu laikā līdz 
2021. gada sākumam tas ir samazinājies par 
29 %. Lielākais iedzīvotāju skaita 
samazinājums bija 1992.–1994. gadā, kad 
Latviju atstāja Krievijas bruņotie spēki, 
un 2008–2010. gadā, kad valstī bija finanšu 
un ekonomiskā krīze (A). 

Arī pēdējos gados iedzīvotāju skaits Latvijā 
turpinājis samazināties galvenokārt tāpēc, 
ka mirušo skaits pārsniedza dzimušo skaitu. 
Nav mitējusies arī iedzīvotāju izbraukšana no 
valsts uz dzīvi citviet. Desmit gadu laikā kopš 

2011. gada tautas skaitīšanas 
iedzīvotāju skaits ir samazinājies 

par 177 000 (aptuveni tāds ir 
cilvēku kop skaits trijās lielajās 
pilsētās – Daugav pilī, Liepājā 
un Rēzeknē). 
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Proti, dari, pēti

1 Atrodi datus par pasaules iedzīvotāju skaitu kopš 
1920. gada un izpildi uzdevumus!

•	Pēc iegūtajiem datiem uzzīmē vienkāršu grafiku!
•	Analizē iedzīvotāju skaita dinamiku pasaulē!
•	Salīdzini iedzīvotāju skaita dinamiku pasaulē un 

Latvijā!

2 Atrodi statistikas datus par Eiropas valstīm, kurās, 
līdzīgi kā Latvijā, iedzīvotāju skaits 21. gadsimtā ir 
samazinājies! Spried par iedzīvotāju skaita 
samazināšanās cēloņiem šajās valstīs!

3 Atrodi statistikas datus par iedzīvotāju skaitu savā 
novadā (pagastā/pilsētā) vismaz 30 gadu periodā 
un izpildi uzdevumus!

•	Pēc iegūtajiem datiem uzzīmē vienkāršu grafiku!
•	Analizē iedzīvotāju skaita dinamiku savā novadā 

(pagastā/pilsētā)!
•	Spried par iedzīvotāju skaita izmaiņu cēloņiem!

1 Kurus iedzīvotājus iekļauj valsts iedzīvotāju skaitā?

2 Izmanto diagrammu A un analizē iedzīvotāju 
skaita dinamiku Latvijā dotajā laika posmā!

3 Spried par Latvijas iedzīvotāju skaita izmaiņu 
cēloņiem!

4 Izmanto attēlu C un raksturo iedzīvotāju skaita 
izmaiņas Latvijas statistiskajos reģionos!

5 Atrodi datus un salīdzini Latvijas un dažādu 
Eiropas valstu iedzīvotāju skaitu! Izdari 
secinājumus!

Pārbaudi sevi

Iemācies analizēt grafiku!

Aplūkosim piemēru, kad ar grafiku ir attēlotas Latvijas 
iedzīvotāju skaita izmaiņas.

1.  Apraksti iedzīvotāju skaita izmaiņas (dinamiku).

2.  Nosaki, kurā gadā iedzīvotāju skaits bijis vislielākais 
un vismazākais. 

3.  Nosaki, kuros laika posmos iedzīvotāju skaits ir 
pieaudzis. Skaidro pieauguma cēloņus, izmantojot  
zināšanas Latvijas vēsturē un ģeogrāfijā.

4.  Salīdzini iedzīvotāju skaita pieauguma tempu 
dažādos laika posmos.

5.  Nosaki, kuros laika posmos iedzīvotāju skaits ir 
samazinājies. Skaidro samazinājuma cēloņus,  
izmantojot zināšanas Latvijas vēsturē un ģeogrāfijā.

6.  Salīdzini iedzīvotāju skaita samazinājuma tempu 
dažādos laika posmos.

7.  Prognozē iedzīvotāju skaita izmaiņas nākotnē.

Iemācies zīmēt vienkāršu grafiku!

	• Izvēlies informāciju, ko attēlosi uz horizontālās ass. 
Parasti uz tās attēlo izmaiņu cēloni (visbiežāk – 
laiku).

	• Izvēlies rādītāju (mainīgo), ko atlikt uz vertikālās ass. 
Lielākoties tas būs rādītājs, kas mainās gadu gaitā.

	• Nosaki lielāko vērtību, kas jāattēlo uz katras ass, un 
izvēlies atbilstošu mērogu.

	• Uzzīmē horizontālo un vertikālo asi un sadali to 
iedaļās atbilstoši mērogam. Iedaļām ir jābūt 

proporcionālām attēlojamā rādītāja skaitliskajām 
vērtībām.

	• Pieraksti pie katras ass atliekamo rādītāju 
nosaukumu. Uzraksti grafika nosaukumu.

	• Atzīmē katru vērtību un savieno punktus ar 
nepārtrauktu līniju.

	• Ja vienā grafikā jāattēlo vairāki rādītāji, izmanto 
dažādas krāsas vai veida līnijas. Paskaidro tās 
apzīmējumos.

Noskenējot šo QR kodu, varēsi 
padziļināt zināšanas par tautas 
skaitīšanām Latvijā un iegūt 
nepieciešamos statistikas datus.

maconis.lv/qr/2198

Noskenējot šo QR kodu, varēsi iegūt 
informāciju par iedzīvotāju skaita 
izmaiņām Latvijā.

maconis.lv/qr/2201
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Iedzīvotāju skaitu valstī būtiski ietekmē divi demogrāfiskie 
procesi – ataudze jeb dabiskais pieaugums un migrācija 
jeb iedzīvotāju mehāniskā kustība. 

Nozīmīgākais iedzīvotāju skaita izmaiņu cēlonis ir ataudze. 
Dzimstība ir galvenais faktors, kas nosaka iedzīvotāju skaita 
un sastāva izmaiņas. To var noteikt absolūtos skaitļos, 
uzskaitot, cik bērnu ir piedzimuši noteiktā laika periodā, 
parasti gadā. Taču absolūtie skaitļi nedod iespēju salīdzināt 
valstis un reģionus, jo katrā teritorijā var būt atšķirīgs 
iedzīvotāju skaits, vecuma un dzimuma sastāvs, tāpēc arī 
jaundzimušo skaits atšķirsies. 

Šo iemeslu dēļ dzimstības līmeņa raksturošanai un 
salīdzināšanai izmanto dzimstības vispārīgo koeficientu. 
Tas ir relatīvs rādītājs, kurā ir izslēgta iedzīvotāju skaita 
ietekme uz dzimstību, jo to vienmēr aprēķina uz vienādu 
iedzīvotāju skaitu – 1000 cilvēkiem. 

Dzimstību ietekmē demogrāfiskie, ekonomiskie un sociālie 
apstākļi valstī. Galvenie demogrāfiskie apstākļi, kuri būtiski 
ietekmē dzimstību, ir iedzīvotāju vecuma un dzimuma sastāvs. 
Piemēram, 2020. gadā Latvijā jaundzimušā mātes vidējais 
vecums bija 30 gadi, bet, piedzimstot pirmajam bērnam, – 
27,3 gadi. Gandrīz 62 % bērnu piedzima sievietēm 25–34 gadu 
vecumā. Tāpat nozīmīgs faktors ir vīriešu un sieviešu skaits, 
jo vientuļām mātēm reti ir daudz bērnu. 

Svarīgi ekonomiskie apstākļi ir nodrošinājums ar darbu, 
pietiekams atalgojums, ģimenes labklājība, jo tie ietekmē 
lēmumu par vēlamo bērnu skaitu. Dzimstību ietekmē 
iedzīvotāju veselības stāvoklis, medicīnas un sociālo 
pakalpojumu, piemēram, bērnudārzu, pieejamība. Nozīmīgi 
ir arī citi sociālie faktori – dzīvesveids, izglītības līmenis, 
tradīcijas un reliģiskā pārliecība. Daudzu sieviešu vēlme 
vispirms izveidot profesionālo karjeru un iegūt materiālo 
labklājību palielina vecumu, kurā piedzimst pirmais bērns 
(1990. gadā tie bija 23 gadi), bet samazina kopējo iespējamo 
bērnu skaitu sievietei. 

2.2.
•	kā mainījies iedzīvotāju skaits Latvijā;
•	ka iedzīvotāju skaita izmaiņas dažādās valstīs 

atšķiras.

Tu jau zini
•	kuri ir galvenie ataudzi raksturojošie rādītāji;
•	prasmi aprēķināt dzimstības, mirstības un 

dabiskā pieauguma koeficientu;
•	prasmi skaidrot dzimstību un mirstību 

ietekmējošos faktorus.

Tu apgūsi

Demogrāfiskie procesi un iedzīvotāju ataudze

Dzimstības vispārīgais 
koeficients jeb dzimstības 
koeficients ir kādā noteiktā 
periodā (parasti gadā) dzīvi 
dzimušo bērnu skaita attiecība 
pret iedzīvotāju skaitu, rēķinot 
uz 1000 iedzīvotājiem. To izsaka 
promilēs (‰).

Iegaumē

Vēl 20. gadsimta vidū Latvijā lielas 
 daudzbērnu ģimenes nebija retums.

A

Vai zināji?
Izplatītākais ģimenes 

tips Latvijā ir viens 
vecāks ar vienu vai 
vairākiem nepiln

gadīgiem  
bērniem.
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Dzimstības rādītāji Latvijā nekad nav bijuši īpaši augsti. 
Lielākā dzimstība bija 1987. gadā, kad piedzima 42 135 bērni. 
Dzimstība īpaši samazinājusies kopš 20. gadsimta 90. gadiem. 
2021. gadā Latvijā piedzima 17 420 bērni – tas ir zemākais 
rādītājs pēdējo 100 gadu laikā. Dzimstības līmenis atšķiras gan 
atsevišķos Latvijas reģionos, gan pilsētās un laukos.

Ikvienai tautai ir svarīgi, lai tā neizzustu, tāpēc valstīs, kurās 
ir zema dzimstība, ir jārūpējas par bērnu skaita palielināšanu. 
Daudzas pasaules valstis izstrādā un pēc tam īsteno 
demogrāfisko politiku. Tā kā Latvijā dzimstība ir zema un 
iedzīvotāju skaits valstī samazinās, demogrāfiskajai politikai 
jābūt vērstai uz tās palielināšanu. Mūsu valstī ir jāuzlabo 
mātes un bērna medicīniskā aprūpe, jāpalielina ģimenes valsts 
pabalsti un jāatbalsta daudzbērnu ģimenes. Latvijā tipiskas ir 
ģimenes ar vienu vai diviem bērniem, lai gan latviešu tautas 
izdzīvošanu var nodrošināt vienīgi tad, ja vairumā ģimeņu ir 
trīs bērni.

Mirstības vispārīgais 
koeficients jeb mirstības 
koeficients ir kādā noteiktā 
periodā (parasti gadā) mirušo 
iedzīvotāju skaita attiecība pret 
iedzīvotāju skaitu, rēķinot uz 
1000 iedzīvotājiem. To izsaka 
promilēs (‰).

Iegaumē

Mirstība ir otrs iedzīvotāju skaitu un sastāvu ietekmējošais 
faktors. Gluži tāpat kā dzimstību, arī mirstību var raksturot 
gan ar absolūtiem skaitļiem, gan ar mirstības koeficientu. Arī 
mirstību ietekmē iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra, 
cilvēka dzīvesveids, dzīves apstākļi, sociālā nodrošinājuma un 
medicīniskās aprūpes līmenis, kā arī ekoloģiskā situācija. 
Mirstības līmenis Latvija ir viens no augstākajiem Eiropā. 
Tas ir augsts tāpēc, ka Latvijā notiek iedzīvotāju novecošanās – 
pieaug vecāka gadagājuma iedzīvotāju īpatsvars, īpaši valsts 
perifērijā. Savukārt, palielinoties dzīves dārdzībai, daudziem 
nepietiek līdzekļu ārstu apmeklēšanai un medikamentu 
iegādei. 

Mirstības līmenis, tāpat kā dzimstības līmenis, atšķiras gan 
atsevišķos Latvijas reģionos, gan pilsētās un laukos. Zemākais 
mirstības koeficients ir Pierīgas novados, bet augstākais – 
Latgalē. Ja salīdzina pilsētas un tām apkārtējo lauku teritoriju, 
tad parasti zemāka mirstība ir pilsētās. Cilvēki mirst ne tikai 
novecošanas, bet arī dažādu slimību un negadījumu dēļ. 
Galvenie nāves cēloņi Latvija ir asinsrites sistēmas slimības, 
ļaundabīgie audzēji un dažādi ārējie cēloņi – nelaimes gadījumi, 
noslīkšana, traumas (B). Salīdzinājumā ar citām Eiropas 

Dzimstības raksturošanai bieži izmanto summāro dzimstības 
koeficientu, kas rāda, cik bērnu vidēji vienai sievietei varētu piedzimt 
viņas dzīves laikā, ja dzimstība katrā vecuma grupā saglabātos aprēķina 
gada līmenī. Tas precīzāk nekā dzimstības vispārējais koeficients parāda 
dzimstības līmeni valstī. Lai nodrošinātu paaudžu nomaiņu, vienai 
sievietei vidēji vajadzētu būt aptuveni 2,1 bērnam. Latvijā augstāks 
summārais dzimstības koeficients bija 1924.–1925. g. (2,5) un 1986.–
1987. g. (2,2). Viszemākais tas bija 1998. gadā (1,1), tad nedaudz 
palielinājās, tomēr nepārsniedzot vidēji 1,7 bērnus vienai sievietei.

Uzzini vairāk

Iedzīvotāju nāves cēloņi Latvijā 
2020. gadā

Demogrāfiskā politika ir valsts 
izstrādāta un realizēta pasākumu 
sistēma demogrāfisko procesu, 
īpaši dzimstības, regulēšanai.

Iegaumē

asinsrites sistēmas slimības
audzēji
ārējie nāves cēloņi
citi cēloņi

B

53,4 %

21,2 %

4,9 %

20,5 %

Noskenējot šo 
QR kodu, varēsi 
padziļināt 
zināšanas par 
dzimušo skaitu, 
vispārīgo un 
summāro 
dzimstības 
koeficientu Latvijā.

maconis.lv/qr/2204
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valstīm Latvijā daudz cilvēku iet bojā 
satiksmes negadījumos, ugunsgrēkos un 
noslīkstot. Šos nāves gadījumus varēja viegli 
novērst, piemēram, ievērojot satiksmes 
noteikumus vai lietojot dūmu detektorus. 
Savukārt traģēdijas uz ūdens var samazināt, 
uzlabojot bērnu peldētapmācību skolās, 
laivošanas un supošanas laikā vienmēr velkot 
peldvestes, nelietojot alkoholu. 

Zinot valstī gada laikā dzimušo un mirušo 
iedzīvotāju skaitu, var aprēķināt ataudzi jeb 
dabisko pieaugumu – par cik cilvēkiem gada 
laikā ir pieaudzis vai samazinājies iedzīvotāju 
skaits dzimstības un mirstības rezultātā. To 
sauc arī par iedzīvotāju dabisko kustību. Ja 
dzimstība ir lielāka par mirstību, dabiskais 
pieaugums ir pozitīvs un iedzīvotāju skaits 
valstī palielinās. Ja mirstība ir lielāka par 
dzimstību, dabiskais pieaugums ir negatīvs 
un iedzīvotāju skaits valstī samazinās. 
Arī dabisko pieaugumu var aprēķināt uz 
1000 iedzīvotājiem un iegūt dabiskā 
pieauguma koeficientu.

Latvijā kopš 1991. gada dabiskais pieaugums 
ir negatīvs, jo katru gadu vairāk cilvēku 
nomirst nekā piedzimst. Viskritiskākā 
situācija bija 1994. gadā, kad dabiskais 
pieaugums bija –17 501. Pēdējos gados 
negatīvais dabiskais pieaugums būtiski 
pārsniedz negatīvo migrācijas plūsmu/saldo. 
Tādējādi Latvijā kopš 1991. gada notiek 
iedzīvotāju skaita samazināšanās – 
depopulācija. 

Ataudze jeb dabiskais pieaugums ir starpība starp 
attiecīgajā laika periodā (parasti gadā) dzimušo un 
mirušo skaitu.

Dabiskā pieauguma koeficients ir gada laikā 
dzimušo un mirušo iedzīvotāju skaita starpības 
attiecība pret iedzīvotāju skaitu, rēķinot uz 
1000 iedzīvotājiem. To izsaka promilēs (‰).

Depopulācija ir kādas teritorijas iedzīvotāju skaita 
absolūta samazināšanās.

Iegaumē

Iemācies aprēķināt dzimstības, mirstības un dabiskā pieauguma koeficientu!

	• Dzimstības vispārīgā koeficienta aprēķināšanai 
jāizmanto formula

n = N
S

 × 1000 = [‰], 

kur  n – dzimstības vispārīgais koeficients,  
N – dzimušo skaits gadā,  
S – iedzīvotāju skaits šajā gadā.

	• Mirstības vispārīgā koeficienta aprēķināšanai 
jāizmanto formula

n = M
S

 × 1000 = [‰], 

kur  m – mirstības koeficients,  
M – mirušo skaits gadā,  
S – iedzīvotāju skaits šajā gadā.

	• Dabiskā pieauguma koeficienta aprēķināšanai 
jāizmanto formula

dp = N – M
S

 × 1000 = [‰], 

kur  dp – dabiskā pieauguma koeficients,  
N – dzimušo skaits gadā,  
M – mirušo skaits gadā,  
S – iedzīvotāju skaits šajā gadā.

Zemā dzimstība un augstā mirstība ir būtiska 
Latvijas demogrāfiskā problēma. Ja 
saglabāsies esošie dabiskās kustības rādītāji, 
Latvija var kļūt par vecu un apgādājamu 
cilvēku zemi.

tūkst. 

dzimstība
mirstība

Dabiskais 
pieaugums 

pozitīvs

Dabiskais 
pieaugums 

negatīvs

C

Demogrāfiskie procesi Latvijā
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1 Kuri demogrāfiskie procesi ietekmē iedzīvotāju 
skaitu valstī?

2 Definē, kas ir ataudze jeb dabiskais pieaugums!

3 Kuri rādītāji raksturo ataudzi?

4 Pamato, kāpēc demogrāfisko procesu 
salīdzināšanai dažādos reģionos vai valstīs labāk ir 
izmantot relatīvos rādītājus – koeficientus!

5 Izmanto kartes ģeogrāfijas atlantā un apraksti 
dabiskā pieauguma koeficienta telpiskās 
likumsakarības Latvijā! Secini par šī rādītāja 
atšķirībām Latvijas statistiskajos reģionos!

6 Sadarbojies pārī un veido domu karti “Dzimstību 
un mirstību ietekmējošie faktori Latvijā”!

7 Definē, kas ir depopulācija!

8 Raksturo depopulācijas cēloņus Latvijā!

9 Ja tu būtu politiķis, kādu demogrāfisko politiku 
ieteiktu realizēt Latvijā? Formulē savu viedokli, 
izmantojot faktus un argumentus, lai sagatavotos 
diskusijai par tematu “Demogrāfiskās politikas 
mērķi un galvenie uzdevumi turpmākajos 
10 gados Latvijā”!

Pārbaudi sevi

Proti, dari, pēti

1 Iegūsti nepieciešamos datus un izpildi prasīto!

•	Atrodi statistikas datus par dzimušo, mirušo un 
iedzīvotāju skaitu Latvijā 1987., 1991., 2011. gadā 
un jaunākos datus!

•	Aprēķini ataudzi jeb dabisko pieaugumu katrā 
gadā!

•	Aprēķini dzimstības, mirstības un dabiskā 
pieauguma koeficientus katrā gadā!

•	Secini, kā mainījusies ataudze aplūkotajā laika 
posmā!

2 Izvēlies vienu Rietumeiropas valsti un atrodi 
jaunākos statistikas datus par dzimušo un mirušo 
skaitu!

•	Aprēķini ataudzi jeb dabisko pieaugumu!

•	Salīdzini dabisko pieaugumu izvēlētajā valstī 
un Latvijā!

•	Iegūsti nepieciešamos datus un veic aprēķinus, 
lai varētu secināt par ataudzes atšķirībām 
izvēlētajā valstī un Latvijā!

3 Noskenē QR kodu, izpēti interaktīvās kartes par 
dzimstības un mirstības vispārīgo koeficientu 
Latvijas administratīvajās teritorijās un izpildi  
uzdevumus!

Izmanto interaktīvo karti! Izvēlies rādītājus: 

IEDZīVOTāJI  →		DZIMSTībA  →		
	DZIMSTībAS  
VISPāRīgAIS 
KOEFICIENTS

Izvēlies rādītājus: 

IEDZīVOTāJI  →		MIRSTībA  →			
MIRSTībAS 
VISPāRīgAIS 
KOEFICIENTS!

Izmanto tālummaiņas rīku un citas interaktīvās 
kartes funkcijas, lai iegūtu nepieciešamos datus!

•	Salīdzini dzimstības vispārīgo koeficientu novados 
un lielajās pilsētās!  
Skaidro atšķirību cēloņus!

•	Salīdzini mirstības vispārīgo koeficientu novados 
un lielajās pilsētās!  
Skaidro atšķirību cēloņus!

•	Apraksti, kā pēdējo 10 gadu laikā mainījušies 
dzimstības un mirstības koeficienti tavā novadā/
pilsētā! Salīdzini tos ar valsts vidējiem rādītājiem!

Noskenējot šo QR kodu, varēsi 
iegūt uzdevumu veikšanai 
nepieciešamos datus.

maconis.lv/qr/2207
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Iedzīvotāju skaits un izvietojums mainās ne tikai dabiskās 
kustības rezultātā. To ietekmē arī iedzīvotāju pārvietošanās – 
migrācija, kuru sauc arī par iedzīvotāju mehānisko kustību. 
Ir divi galvenie kritēriji, pēc kuriem grupē migrāciju – aptvertā 
teritorija un ilgums. 

2.3.
•	kas ir iedzīvotāju ataudze jeb dabiskais 

pieaugums;
•	kuri faktori ietekmē dzimstību un mirstību.

Tu jau zini
•	kādi ir migrācijas veidi un cēloņi;
•	prasmi attēlot migrācijas plūsmas un skaidrot to 

cēloņus;
•	prasmi aprēķināt un salīdzināt migrācijas saldo.

Tu apgūsi

Migrācijas procesi

Migrācijas veidi

 PēC TERITORIJAS  PēC ILGuMA

Iekšzemes Svārstmigrācija

 Lauki–pilsēta Sezonas

 Lauki–lauki Pastāvīgā

 Pilsēta–lauki

 Pilsēta–pilsēta

Starptautiskā

 Emigrācija

 Imigrācija

A

Iekšzemes migrācija notiek, kad iedzīvotāji pārvietojas vai maina dzīvesvietu 
savas valsts robežās. Iekšzemes migrācija var atšķirties pēc ilguma. Var būt 
ilgtermiņa (pastāvīgās dzīvesvietas maiņa), periodiska migrācija (sezonas darbs, 
mācības) un svārstmigrācija (ikdienas braucieni uz darbu vai mācībām).

Mūsdienās Latvijā ir raksturīga intensīva ikdienas svārstmigrācija, jo iedzīvotāji 
no plašas teritorijas dodas uz darbu vai mācībām lielajās pilsētās. Īpaši izteikta 
svārstmigrācija ir starp Rīgu un citām apdzīvotajām vietām. Svārstmigrācijas 
plūsmu augstāka intensitāte ir tiešā Rīgas tuvumā un samazinās, palielinoties 
attālumam līdz pilsētai. To noteikusi gan jaunu apdzīvotu vietu veidošanās un veco 
paplašināšanās piepilsētā, gan sabiedriskā transporta daudzveidība un pieejamība. 

Migrācija ir iedzīvotāju 
pārvietošanās.

Iekšzemes migrācija notiek 
vienas valsts robežās.

Starptautiskā jeb ārējā 
migrācija notiek pāri vienas 
valsts robežām.

Iegaumē

Emigrācija ir iedzīvotāju 
izbraukšana no savas valsts uz 
pastāvīgu dzīvi citā valstī.

Imigrācija ir kādas valsts 
iedzīvotāju iebraukšana citā 
valstī uz pastāvīgu dzīvi.

IegaumēVai zināji?

Daudzi imigranti  
ir remigranti – bijušie 
valsts iedzīvotāji, kuri 

atgriežas atpakaļ 
dzimtenē.
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Latvijā nav gandrīz neviena pagasta, no kura ik nedēļu kāds nedotos strādāt vai 
mācīties uz Rīgu. 

Iekšzemes ilgtermiņa migrācijas galvenie cēloņi ir izdevīgāka darba, ērtāku 
dzīves apstākļu un labākas izglītības iespēju meklējumi. Daudzus gadu desmitus līdz 
pat 20. gs. 90. gadiem lielākās iekšzemes ilgtermiņa migrācijas plūsmas bija no 
laukiem uz pilsētām. Rezultātā pieauga lielo pilsētu, īpaši Rīgas iedzīvotāju skaits. 
Tad situācija mainījās – daudzi pilsētnieki atguva savus zemes īpašumus laukos. 
Rīdzinieki, augot labklājībai, uzbūvēja savrupmājas un pārcēlās uz dzīvi piepilsētā. 
Šāda tendence saglabājas arī mūsdienās – iedzīvotāji pamet laukus un lielās pilsētas, 
lai apmestos uz dzīvi piepilsētās. 

Starptautiskā (ārējā) migrācija ir tad, kad nolūkā mainīt pastāvīgo dzīvesvietu 
tiek šķērsota valsts robeža. Starptautiskās migrācijas galvenie cēloņi ir atšķirīgais 
dzīves līmenis dažādās pasaules valstīs un iespējas iegūt izglītību vai darba pieredzi 
ārvalstīs. Latvijā 20. un 21. gadsimtā ārējā migrācija ir būtiski mainījusi gan 
iedzīvotāju skaitu, gan etnisko sastāvu. Laika gaitā mainījušies arī ārējās migrācijas 
veidi un migrācijas plūsmu virzieni.

Pēc rakstura izšķir brīvprātīgo migrāciju un piespiedu 
migrāciju. Mūsdienās Latvijā ir raksturīga brīvprātīga 
migrācija, bet Latvijas vēsturē ir bijušas arī traģiskas piespiedu 
migrācijas (bēgļu gaitas, deportācijas).

Gan Pirmā pasaules kara, gan Otrā pasaules kara laikā 
Latvijas iedzīvotāji ir devušies bēgļu gaitās. Pirmā pasaules 
kara laikā no Latvijas uz Krieviju devās aptuveni 
850 000 bēgļu. Otru bēgļu plūsmu Latvija piedzīvoja Otrā 
pasaules kara beigās. Baidoties no padomju okupācijas, uz 
Rietumiem (sākumā uz Vāciju un Zviedriju) devās tūkstošiem 
cilvēku. Viņi bēga tāpēc, ka atmiņā vēl bija “baigais gads” 
(1940–1941), kad tūkstošiem latviešu tika deportēti vai 
nogalināti.

1941. gada 14. jūnijā notika pirmā deportācija – no Latvijas 
tika izvesti aptuveni 15 400 cilvēku (no kuriem 81 % bija 
latvieši). Otrajā deportācijā – 1949. gada 25. martā – tika 
izsūtīti aptuveni 43 000 cilvēku (no kuriem 96 % bija latvieši).

Pēc Latvijas iekļaušanas PSRS sastāvā sākās nekontrolēta 
imigrācija no citām PSRS republikām, tāpēc 20. gs. otrajā 
pusē iedzīvotāju skaits pieauga galvenokārt imigrācijas 
rezultātā. Jau 1949. gadā Latvijā iedzīvotāju skaits bija lielāks 
nekā pirms kara. No visas Padomju Savienības katru gadu 
Latvijā iebrauca tūkstošiem cilvēku. Piemēram, no 1979. līdz 
1989. gadam iedzīvotāju skaits palielinājās par 164 000, no 
kuriem tikai 67 000 deva dabiskais pieaugums. Migrācijas 
cēloņi bija ne tikai ekonomiski (nepamatota rūpniecības 
attīstība, piemēram, tāda būve kā Pļaviņu HES) un sociāli 
(augstāks dzīves līmenis), bet arī politiski (padomju varas 
nostiprināšana, pārkrievošana). Šajā laikā Latvijā iebrauca 
arī ļoti daudz militārpersonu, kuras vispār netika uzskaitītas. 
Vairums iebraucēju apmetās uz dzīvi lielākajās Latvijas 
pilsētās, īpaši Rīgā.

Bēgļi ir emigranti, kuri savu valsti 
pamet, ja tiek apdraudēta viņu 
dzīvība, veselība vai dzīvesveids.

Deportācija ir pamatiedzīvotāju 
piespiedu pārvietošana uz citiem 
reģioniem vai arī iebraucēju 
izsūtīšana no valsts.

Iegaumē

Piemineklis “Cerību bura” Jūrkalnē ir 
piemiņas zīme bēgļiem, kuri laikā no 
1944. gada rudens līdz 1945. gada 
pavasarim, baidoties no atkārtotas 
okupācijas, ar laivām un kuterīšiem 
centās nokļūt neitrālajā Zviedrijā. 
Bēgļu ceļa mērķis bija Latvijai 
vistuvākā Zviedrijas teritorijas daļa – 
Gotlande (aptuveni 170 km). 

B
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Migrācijas saldo šajā laika posmā katru gadu bija pozitīvs, jo iebraukušo skaits 
pārsniedza izbraukušo skaitu, tāpēc arī kopējais iedzīvotāju skaits pieauga. 
Piemēram, 1960. gadā migrācijas saldo bija 19 548.

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas mainījās ārējās migrācijas plūsmu virzieni 
un apjomi. Jau kopš 1989. gada Latvijā emigrantu skaits katru gadu pārsniedz 
imigrantu skaitu un migrācijas saldo ir negatīvs. Laikā no 1991. līdz 2000. gadam 
no Latvijas izbrauca 231 074 cilvēki. Vislielākais negatīvais migrācijas saldo bija 
1992. gadā (–53 474). Lielākā daļa izbraukušo atgriezās savā dzimtenē (Krievijā, 
ukrainā u. c.), bet daudzi devās labāka darba un lielākas peļņas meklējumos uz 
Eiropas valstīm (Lielbritāniju, Īriju, Vāciju, Norvēģiju, Zviedriju u. c.) un ASV. 
Arī pašlaik vairāk cilvēku no Latvijas izbrauc nekā iebrauc, un to izraisa galvenokārt 
sociālekonomiska rakstura cēloņi – vēlme atrast labāk atalgotu darbu, uzlabot dzīves 
apstākļus un sociālo nodrošinājumu. Migrācijas saldo joprojām ir negatīvs, un 
iedzīvotāju skaits valstī turpina samazināties.

Migrācijas saldo ir starpība 
starp kādā teritorijā noteiktā 
laika periodā (parasti gadā) 
iebraukušo un no tās izbraukušo 
iedzīvotāju skaitu.

Iegaumē

Iedzīvotāju skaita izmaiņas un to ietekmējošie faktori

Vācieši Latvijas teritorijā sāka ieceļot un apmesties uz 
dzīvi 12. un 13. gadsimtā. Latvijā un Igaunijā ieceļojošo 
vāciešu, kā arī pārvācoto latviešu, lībiešu un igauņu 
pēctečus sauc par vācbaltiešiem. Latvijas vēsturē 
vācbaltiešiem ir bijusi ievērojama nozīme. Joprojām ir 
saglabājušās dižciltīgo dzimtu, piemēram, Līvenu, 
Ikskilu, Patkulu, Rozenu, Tīzenhauzenu celtās muižas 
un parki, no to vārdiem ir radušies apdzīvoto vietu 
nosaukumi. 19. gs. beigās gandrīz 24 % no Latvijas 
iedzīvotājiem bija vācbaltieši. Lielākā daļa vācbaltiešu 
dzīvoja Rīgā, kā arī Kurzemes un Zemgales pilsētās. Iršu 
pagastā 92 % iedzīvotāju bija vācu kolonistu pēcteči. 
1935. gadā vācbaltieši Latvijā bija ceturtais lielākais 
etnoss pēc latviešiem, krieviem un ebrejiem. 

Vācbaltiešu emigrācija sākās pēc Pirmā pasaules kara, 
kad Latviju un Igauniju atstāja ap 40 000 vācbaltiešu. 
Viņu skaits turpināja samazināties arī 20. gs. 20. un 

30. gados. Ja 1914. gadā Latvijā un Igaunijā dzīvoja 
162 000 vācbaltiešu, tad 1938. gadā bija palikuši tikai 
85 000.

1939. gadā, Otrā pasaules kara priekšvakarā, Latvijas 
un Vācijas valdības noslēdza līgumu par vācbaltiešu 
izceļošanu, un no 1939. līdz 1941. gadam Latviju 
atstāja aptuveni 51 000 vācbaltiešu. Vairumam 
vācbaltiešu Vācija nebija tēvzeme, jo Latvijā viņi bija 
dzīvojuši daudzās paaudzēs. Izceļoja arī vismaz pāris 
tūkstoši latviešu, kuri aizbraukšanu pamatoja ar 
vācisku izcelsmi, laulībām ar vācieti vai ģimenes 
apvienošanos. 

Mūsdienās vācbaltiešu izceļošanu uzskata par lielu 
zaudējumu, īpaši intelektuālā un kultūras ziņā, jo tās 
rezultātā Latviju pameta izglītotākā sabiedrības daļa 
un liela daļa vadošo speciālistu kādā no nozarēm.

Uzzini vairāk

C
tūkst. 

Migrācijas saldoDabiskais pieaugums Kopējās skaita 
izmaiņas



34

Proti, dari, pēti

1 Izmantojot vietni csb.gov.lv, datubāzē iegūsti 
datus par iedzīvotāju starptautisko ilgtermiņa 
migrāciju un izpildi prasīto!

•	Noskaidro izbraukušo un iebraukušo skaitu Latvijā 
pēdējo desmit gadu laikā!

•	Attēlo iegūtos datus grafikā!
•	Aprēķini migrācijas saldo katrā gadā!
•	Nosaki migrācijas tendenci desmit gadu laika 

posmā!

2 Izmantojot vietni csb.gov.lv, datubāzē iegūsti 
datus par cilvēku, kuri pēdējā gada laikā piedalījās 
starptautiskajā migrācijā, vecumu!

•	Kuru trīs vecuma grupu cilvēki visvairāk emigrē?
•	Kuru trīs vecuma grupu cilvēki visvairāk imigrē?
•	Skaidro starptautiskās migrācijas cēloņus, 

izmantojot personisko vai paziņu pieredzi vai citus 
informācijas avotus! 

3 Noskenē QR kodu, iegūsti jaunākos datus par 
imigrantu un emigrantu skaitu ES valstīs un izpildi 
prasīto!

•	Aprēķini migrācijas saldo katrā valstī!
•	grupē ES valstis pēc migrācijas saldo vērtības!
•	Apraksti migrācijas tendences ES valstīs un nosaki 

tendenču ģeogrāfiskās atšķirības!

4 Interaktīvajā kartē https://migracija.csb.gov.lv/ 
atrodi datus par iekšzemes, starptautisko migrāciju 
un migrācijas saldo savā pilsētā/pagastā!

•	Apraksti galvenās migrācijas plūsmas!
•	Noskaidro migrantu vidējo vecumu katrā plūsmā!
•	Skaidro migrācijas iemeslus!
•	Secini, kā migrācijas rezultātā mainījies pagasta/

pilsētas iedzīvotāju skaits!

Runājot par starptautiskās migrācijas plūsmām parasti 
iedomājamies Otrā pasaules kara notikumus un 
padomju varas represijas, tomēr izrādās, ka emigrācija 
no Latvijas ir notikusi jau pirms vairākiem gadsimtiem.

17. gadsimtā, hercoga Jēkaba laikā, kurzemnieku 
kolonija pastāvēja Tobago salā, uz kuru bija izceļojuši 
aptuveni 1000 kurzemnieku. 19. gs. beigās latvieši sāka 
ieceļot brazīlijā, kur varēja iegūt zemi un nodarboties 
ar lauksaimniecību. Viņi apmetās galvenokārt brazīlijas 
D daļā, kur bija vēsāks klimats un auglīgas augsnes. 
Vislielākā latviešu lauksaimnieku kolonija “Vārpa” 
izveidojās Sanpaulu štatā. Uz to cilvēki no Latvijas 
izceļoja organizēti – tika izstrādāts plāns un iepriekš 
nopirkta zeme. 1922.–1923. gadā uz “Vārpu” izbrauca 
aptuveni 2300 cilvēku (viņu vidū bija mērnieki, 
agronomi, amatnieki, tehniķi, pedagogi). Kopumā 
uz brazīliju izceļoja ap 5000 latviešu.

Latvieši emigrēja arī uz austrumiem – Krieviju. Pirmie 
latvieši 19. gs. sākumā Sibīrijā nokļuva kā katordznieki.  
brīvprātīga izceļošana uz Sibīriju sākās 19. gs. otrajā 
pusē un turpinājās līdz Pirmajam pasaules karam. 
galvenais izceļošanas mērķis bija savas zemes 
iegūšana. Krievijas valdība izceļotājiem piešķīra zemi, 
graudus un katrai ģimenei arī zirgu. Lielākais latviešu 

ciems kādreiz bija Lejas bulāna Krasnojarskas novadā. 
20. gs. 20. gados daļa latviešu atgriezās dzimtenē, bet 
vairums palika Sibīrijā. Laika gaitā asimilācijas rezultātā 
latviešu skaits ir samazinājies.

Pirms Otrā pasaules kara Rietumos dzīvoja vismaz 
45 000 latviešu – visvairāk ASV un brazīlijā. Šo 
emigrantu izceļošana no Latvijas bija notikusi 
galvenokārt ekonomisku un sociālu apstākļu dēļ, kā arī, 
lai paglābtos no revolūcijas, represijām un Pirmā 
pasaules kara šausmām.

Uzzini vairāk

Jāņi Augšbebru ciemā Sibīrijā 2000. gadā. Mūsdienās tur 
dzīvo vairāk nekā 100 latviešu ģimeņu pēcteči.

D

Noskenējot šo QR kodu, varēsi 
iegūt uzdevumu veikšanai 
nepieciešamos datus.

maconis.lv/qr/2210
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1 Nosauc migrācijas veidus un uzraksti vienu 
piemēru katram migrācijas veidam!

2 grāmatā dotā migrācijas iedalījuma pamatā ir divi 
kritēriji – aptvertā teritorija un ilgums. Nosauc vēl 
vienu kritēriju, pēc kura var veikt migrācijas 
grupēšanu! Uzraksti migrācijas iedalījumu pēc šī 
kritērija!

3 Kā var aprēķināt migrācijas saldo?

4 Par ko liecina negatīvs migrācijas saldo?

5 Izmantojot kartes ģeogrāfijas atlantā, raksturo 
iekšzemes migrācijas plūsmas un migrācijas saldo 
novados un republikas pilsētās 2011.–2018. gadā! 
Skaidro iekšzemes ilgtermiņa migrācijas cēloņus!

6 Izmantojot kartes ģeogrāfijas atlantā, uzraksti 
galvenās starptautiskās migrācijas plūsmas 
1939.–1991. gadā un pēc 2000. gada!
	• Salīdzini abu periodu migrācijas plūsmu virzienus!
	• Skaidro katra perioda lielāko migrācijas plūsmu 
cēloņus un sekas!
	• Secini, kādas ir abu periodu migrāciju plūsmu 
atšķirības!

7 Izpēti diagrammu C un analizē iedzīvotāju skaita 
izmaiņas Latvijā un to cēloņus pēdējo 30 gadu 
laikā!

8 Izmantojot statistikas datus tabulā, iezīmē 
kontūrkartē migrācijas plūsmas 2010. un 
2021. gadā!

Emigrācija un imigrācija 2010. un 2021. gadā

Emigrācija imigrācija

Valsts 2010 2021 Valsts 2010 2021

Lielbritānija 17 230 2517 Krievija 1238 1640

īrija 3532 881 Ukraina 372 1399

Krievija 3424 317 Lielbritānija 340 2506

Vācija 2932 2503 Lietuva 238 309

ASV 1291 baltkrievija 227 708

Norvēģija 1082 956 Vācija 187 941

Dānija 871 527 īrija 176 644

Zviedrija 852 685 ASV 134

Ukraina 778 Igaunija 102

Nīderlande 702 907 Zviedrija 72 333

Igaunija 673 Indija 514

Somija 419 Uzbekistāna 401

Citas valstis 6957 2590 Citas valstis 925 3294

Kopā 39 651 12 975 Kopā 4011 12 689

	• Salīdzini abu gadu migrācijas plūsmu virzienus!
	• Secini, kuri ir emigrantu biežāk izvēlētie galamērķi un kuras ir imigrantu cilmes valstis!
	• Secini, kādas ir abu periodu migrāciju plūsmu atšķirības!

Pārbaudi sevi
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Iedzīvotājus var raksturot pēc daudzām pazīmēm, bet galvenās iedzīvotāju 
sastāvu raksturojošās pazīmes ir dzimums, vecums un etniskā piederība.

Dzimuma struktūra
Dzimuma struktūra rāda vīriešu un sieviešu skaitlisko attiecību. Latvijā 
2021. gadā 53,8 % no visiem iedzīvotājiem bija sievietes, bet 46,2 % – 
vīrieši. Salīdzinājumā ar citām valstīm Latvijā sieviešu skaita pārsvars pār 
vīriešu skaitu ir viens no lielākajiem pasaulē un vislielākais Eiropā (A).

Jaundzimušo zēnu un meiteņu skaitu nosaka dabas likumi. Parasti 
pasaulē, arī Latvijā, piedzimst nedaudz vairāk zēnu nekā meiteņu  
(106–108 zēni uz 100 meitenēm). Piemēram, 2020. gadā Latvijā piedzima 
106 zēni uz 100 meitenēm. Turpmākajos dzīves gados vīriešu un sieviešu 
skaits pamazām izlīdzinās, bet jau pusmūžā sieviešu ir vairāk nekā 
vīriešu. Veco ļaužu vidū sieviešu ir divas, dažās vecuma grupās – pat trīs 
reizes vairāk nekā vīriešu. Tam ir vairāki iemesli. Sieviešu vidējais mūža 
ilgums pārsniedz vīriešu vidējo mūža ilgumu (C). Mūža gaitā vīriešiem ir 
neveselīgāks dzīvesveids, viņi vairāk pakļauti dažādiem negadījumiem un 
slimībām (transporta negadījumiem, darba traumām, alkoholismam utt.). 
Dzimuma sastāva izmaiņas var ietekmēt migrācija, kā arī karadarbība. 
Parasti šie faktori ietekmē dzimumu skaitliskās attiecības noteiktās 
vecuma grupās.

2.4.
•	ka demogrāfiskie procesi maina iedzīvotāju 

skaitu;
•	kura vecuma un dzimuma iedzīvotāji aktīvāk 

piedalās migrācijā.

Tu jau zini
•	kā Latvijā mainījies iedzīvotāju dzimuma, 

vecuma un etniskais sastāvs;
•	prasmi spriest par iedzīvotāju sastāva izmaiņu 

cēloņiem un sekām;
•	prasmi veidot un analizēt iedzīvotāju 

dzimumvecumstruktūras diagrammas.

Tu apgūsi

Iedzīvotāju sastāvs un tā izmaiņas

A

Sieviešu skaits uz 100 vīriešiem Eiropas valstīs 2021. gadā
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Vai zināji?

Vīriešu skaits Latvijā  
ir lielāks nekā sieviešu 

skaits vidēji  
līdz 35–40 gadu  
vecuma grupai.
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Vecuma struktūra
Iedzīvotāju vecuma struktūra ir atkarīga galvenokārt no 
demogrāfiskajiem procesiem, migrācijas un mūža ilguma. 
Latvijas iedzīvotāju vidējais vecums 2021. gadā bija 42,8 gadi 
(sievietēm – 45,6 gadi, vīriešiem – 39,5 gadi), un kopš 
2000. gada tas ir pieaudzis par 4 gadiem. Valstī turpinās 
iedzīvotāju novecošanās process, jo dzimstība ir maza un 
migrācijas rezultātā Latviju pamet galvenokārt gados jauni 
cilvēki, bet cilvēku mūža ilgums, kaut arī lēni, tomēr palielinās. 
Šāda iedzīvotāju vecuma struktūra, kurā ir maz bērnu, bet 
daudz vecu ļaužu, mūsu valstī ir raksturīga jau sen. Latvija 
un latviešu tauta, jau sākot no 20. gs. 30. gadiem, ir uzskatāma 
par demogrāfiski vecu valsti un tautu.

Iedzīvotāji ir nozīmīgs saimniecības attīstības iespējas 
noteicošs faktors, tāpēc parasti iedzīvotājus iedala trīs 
vecuma grupās:
	• līdz darbspējas vecums – jaunieši līdz 15 gadiem,
	• darbspējas vecums – 15–63 gadus veci cilvēki,
	• virs darbspējas vecums – cilvēki, kuri pārsnieguši 63 gadu 
vecumu.

Darbspējas vecumu valstī nosaka likums. Latvijā tas gan 
sievietēm, gan vīriešiem ir noteikts no 15 gadiem. Kopš 
2014. gada pensionēšanās vecums katru gadu tiek paaugstināts 
par trim mēnešiem, līdz 2025. gadā tas būs 65 gadi. 

Iedzīvotāju vecums statistiskajos reģionos atšķiras. Valsts 
saimniecībai būtisks ir darbspējas vecuma iedzīvotāju 
īpatsvars. Tam ir tendence samazināties, pieaugums reģistrēts 
tikai Pierīgā. Visos reģionos, izņemot Pierīgu, vairāk nekā 
piektā daļa iedzīvotāju ir vecumā virs 65 gadiem. Vislielākais 
vecu cilvēku īpatsvars ir Latgalē. Savukārt Pierīgā ir lielākais 
bērnu un pusaudžu īpatsvars (18,8 % no reģiona iedzīvotāju 
skaita).

Tā kā novecošanās tendence pieaug, turpmākajos gados arvien 
vairāk samazināsies darbspējīgo iedzīvotāju īpatsvars un 
palielināsies vecuma pensiju saņēmēju īpatsvars (B). Latvijā 
iedzīvotāju darbspējas vecumā ir maz un jau tagad daudzviet 
darbaspēka trūkst, tāpēc bieži vien pensijas vecuma cilvēki 
turpina strādāt. Ekonomikai labvēlīga situācija ir tad, ja bērnu 
un pusaudžu (potenciālā darbaspēka) īpatsvars ir lielāks par 
pensionāru īpatsvaru. Tas nozīmē, ka nākotnē darbaspēka būs 
vairāk. Taču Latvijā situācija ir pretēja. Problēma ir arī darba 
meklētāju prasmju neatbilstība pieprasījumam darba tirgū. 
Darbaspēka daudzumu ietekmē arī emigrācija. Daudzi Latvijas 
iedzīvotāji darbspējas vecumā ir devušies strādāt uz ārzemēm. 
Savukārt Latvijā iebrauc mazkvalificēti viesstrādnieki no citām 
valstīm.

Iedzīvotāju sadalījums vecuma 
grupās

Darbaspēks ir visi iedzīvotāji 
darbspējas vecumā (15–63 gadi), 
kuri var piedalīties materiālo 
vērtību ražošanā vai 
pakalpojumu sniegšanā.

Iegaumē

Vidējais paredzamais mūža 
ilgums ir gadu skaits, kādu 
nodzīvotu attiecīgās paaudzes 
cilvēks, ja viņa dzīves laikā 
mirstība saglabātos aprēķina 
gada līmenī.

Iegaumē

B 1990. gads

56,5 %

22,7 %20,8 %

2010. gads

64,7 %

21,1 % 14,2 %

2021. gads

60,9 %

22,1 % 16,0 %

Līdz darbspējas vecums

Darbspējas vecums

Virs darbspējas vecums
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Viens no nozīmīgākajiem iedzīvotāju demogrāfiskā sastāva 
rādītājiem ir mūža ilgums. Galvenie faktori, kas nosaka mūža 
ilgumu ir cilvēka dzīvesveids, iedzimtība, dzīves vides kvalitāte 
un medicīniskās aprūpes līmenis. Katrs cilvēks pats var 
pagarināt mūža ilgumu, rūpējoties par savu veselību, piekopjot 
aktīvu dzīvesveidu un uzņemoties atbildību par savu ikdienas 
rīcību. 2021. gadā jaundzimušo vidējais paredzamais mūža 
ilgums Latvijā bija 73,1 gads (sievietēm – 77,9 gadi, vīriešiem – 
68,2 gadi).

Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums
Vidējais paredzamais mūža ilgums Eiropas valstīs 
2021. gadā

Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūru grafiski attēlo 
dzimumvecumstruktūras diagrammā, kuru sauc arī par 
piramīdu. Informācija par sievietēm un vīriešiem tiek attēlota 
piramīdas pretējās pusēs. Diagramma uzskatāmi parāda 
sieviešu un vīriešu skaitu katrā vecuma grupā. Ja kādā periodā 
valstī dažādu iemeslu dēļ (zema dzimstība, liela emigrācija, 
augsta mirstība, piemēram, slimības epidēmijas vai 
karadarbības rezultātā) ir samazinājies iedzīvotāju skaits, tad 
attiecīgajā iedzīvotāju vecuma grupā piramīdā ir robs.

Noskenējot šo QR kodu, varēsi 
izmantot interaktīvo diagrammu un 
analizēt iedzīvotāju dzimuma un 
vecuma struktūras izmaiņas kopš 
1990. gada.

C

Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra 1935. gadā Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra 2021. gadā

E

VīriešiSievietes

gadi

tūkst. tūkst. 

1935. gads

Vīrieši VīriešiSievietes Sievietes

2021. gadsF

gadiSpānija

Zviedrija

Malta

Itālija

Lietuva

Ungārija

Rumānija

Bulgārija

D

Noskenējot šo 
QR kodu, varēsi 
analizēt, kā kopš 
1896. gada ir 
mainījies 
jaun dzimušo 
paredzamais 
mūža ilgums 
Latvijā.

maconis.lv/qr/2213

maconis.lv/qr/2216
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No ekonomiskā viedokļa labvēlīgāka situācija 
ir tad, ja valstī ir vairāk strādājošo un mazāk 
apgādājamo. Strādājošo un apgādājamo 
attiecību raksturo demogrāfiskā slodze. 
Latvijā demogrāfiskā slodze 1990. gadā uz 
katru tūkstoti darbspējas vecuma iedzīvotāju 
bija 771 (403 bērni un 368 pensijas vecuma 
cilvēki). Kopš 1993. gada pensijas vecuma 
iedzīvotāju īpatsvars ir lielāks par bērnu un 
jauniešu līdz 15 gadiem īpatsvaru. Pēdējos 
gados demogrāfiskā slodze pieaug, jo 
turpinājās iedzīvotāju novecošanās (G). 
Ja apgādājamo lielāko daļu veido pensionāri, 
var prognozēt, ka nākotnē demogrāfiskā 
slodze pieaugs. Tas var radīt grūtības 
nodrošināt finanšu līdzekļus pensijām 
un pabalstus ģimenēm ar bērniem.

Apgādājamie iedzīvotāji ir bērni un jaunieši līdz 
15 gadiem un pensionāri.

Iegaumē

Demogrāfiskā slodze ir 
apgādājamo iedzīvotāju skaita 
attiecība pret darbspējas vecuma 
iedzīvotāju skaitu, rēķinot uz 
1000 darbspējas vecuma 
iedzīvotājiem.

Iegaumē

Demogrāfiskās slodzes līmenis Latvijā

Iemācies zīmēt iedzīvotāju dzimumvecum struktūras diagrammu!

	• Saskaiti, cik vecuma grupas ir jāattēlo.

	• Diagrammu zīmē uz rūtiņu papīra (vienai vecuma grupai atvēl vienu 
rūtiņu rindu). Lapas apakšā novelc horizontālu līniju, lai no tās uz augšu 
varētu atzīmēt visas vecuma grupas un paliktu vieta arī virsrakstam.

	• No apakšējās horizontālās līnijas vidus uz augšu novelc divas vertikālas 
līnijas, lai starp tām varētu ierakstīt vecuma grupas. Diagrammas 
pamatā vienmēr ir jaunākās vecuma grupas.

	• Nosaki lielāko iedzīvotāju skaitu un izvēlies atbilstošu mērogu. Ņem 
vērā, ka bieži jaunākajās vecuma grupās nav lielākais cilvēku skaits.

	• Sadali horizontālo līniju iedaļās un zem tās, sākot no centra, atbilstoši 
mērogam uzraksti iedzīvotāju skaita skalu. Pa kreisi atzīmē vīriešu 
skaitu, pa labi– sieviešu.

	• Atliec iedzīvotāju skaitu katrā vecuma grupā. Savieno atzīmētās 
vērtības. Vienmēr izmanto lineālu. 

	• Uzraksti diagrammas nosaukumu, kā arī apzīmējumus “vīrieši”. 
“sievietes” un “vecuma grupa”.

Proti, dari, pēti

1 Izmantojot csb.gov.lv vietni, iegūsti datus par 
iedzīvotāju vecuma grupām Latvijas statistiskajos 
reģionos! Attēlo tos diagrammā! Skaidro kopīgās 
un atšķirīgās iezīmes!

2 Izmantojot csb.gov.lv vietni, iegūsti datus par 
iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūru pēdējā 
gada laikā un uzzīmē dzimumvecumstruktūras 
diagrammu!

3 Analizē uzzīmēto diagrammu!
•	Vai dzimstība palielinās vai samazinās?
•	Iezīmē diagrammā vecuma grupu robežas!
•	Iezīmē diagrammā vecuma robežu, aiz kuras 

sieviešu ir vairāk nekā vīriešu!

•	Kurās vecuma grupās vīriešu ir vairāk nekā 
sieviešu?

•	Kura vecuma iedzīvotāju ir visvairāk? Aprēķini, 
cik procentu no iedzīvotāju kopskaita tas ir! 

•	Cik iedzīvotāju ir tavā vecuma grupā! Aprēķini, 
cik procentu no iedzīvotāju kopskaita tas ir!

•	Prognozē, kā mainīsies darbspējas vecuma 
iedzīvotāju skaits!

•	Prognozē, kā mainīsies virs darbspējas vecuma 
iedzīvotāju skaits!

4 Izmanto 3. uzdevumā iegūtos datus un spried, 
kādas problēmas pastāvošās iedzīvotāju dzimuma 
un vecuma struktūras dēļ var rasties nākotnē! 

G
cilv. 

Līdz darbspējas 
vecumam

Virs darbspējas 
vecuma

Demogrāfiskā 
slodze

Noskenējot šo 
QR kodu, varēsi 
padziļināt 
zināšanas par 
nodarbinātības 
līmeni Latvijas 
statistiskajos 
reģionos un 
novados.

maconis.lv/qr/2219
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Iedzīvotāju etniskais sastāvs un tā izmaiņas
Par cilvēka piederību pie kādas rases liecina 
bioloģiskās pazīmes, savukārt par etnisko 
piederību – galvenokārt dzimtā valoda, 
kultūra, tradīcijas. Valsts iedzīvotāju etniskais 
sastāvs var mainīties gan dabiskās kustības, 
gan arī starptautiskās migrācijas ietekmē.

Nācija ir kādas valsts iedzīvotāju kopība, un 
tajā līdztekus var eksistēt dažādi etnosi. 
Latviešu nācijas veidošanās process noritējis 
četrus tūkstošus gadu. Tā sākotnēji 
veidojusies, sajaucoties baltu ciltīm – kuršiem, 
letgaļiem, zemgaļiem, sēļiem – ar somugriem – 
lībiešiem (līviem) un vendiem. Turpmāk 
etniskā sastāva veidošanos ietekmējuši dažādi 
vēsturiski notikumi: krustnešu iebrukums un 
vācu kundzība, Polijas, Zviedrijas un Krievijas 
iekarojumi, Latvijas okupācija un iekļaušana 
PSRS sastāvā. Tieši šie pēdējie notikumi 
iedzīvotāju etnisko sastāvu izmainīja 
viskrasāk, jo strauji samazinājās pamattautas 
– latviešu īpatsvars. Latviešus var uzskatīt par 
vienu no vecākajām Eiropas tautām, un 
Latvija ir vienīgā etniskā teritorija pasaulē, 
kuru apdzīvo latviešu tauta.

Latvijas teritorija izsenis bijusi daudzu 
tautību apdzīvota. 1897. gadā tautas 
skaitīšanā Latvijā tika reģistrēti 20 tautību 
cilvēki, 1989. gadā – 113, 2011. gadā – jau 
vairāk nekā 160 tautību cilvēki. Dažas 
tautības – ebreji, vācieši, čigāni (romi), krievi 

Etniskā grupa (etnoss) ir vēsturiski izveidojusies 
cilvēku grupa ar kopīgu kultūru, pašapziņu un (vai) 
kopīgām fiziskām īpašībām, kas pārmantotas 
iedzimtības ceļā.

Nācija ir vēsturiski izveidojusies stabila cilvēku 
kopība, kurai ir kopīga valoda, kultūra, psiholoģiskās 
īpatnības, teritorija un ekonomiskā dzīve.

Tauta ir vēsturiski izveidojusies cilvēku kopība, kurai 
raksturīga kopīga valoda, kultūra, psiholoģiskās 
īpatnības un teritorija.

Tautība ir piederība pie kāda etnosa, tautas, nācijas.

Iegaumē

1 Izpēti diagrammu A un salīdzini Latvijas un citu 
Eiropas valstu dzimuma struktūru!

2 Skaidro, kāpēc Latvijā ir ļoti liels sieviešu skaita 
pārsvars pār vīriešu skaitu!

3 Kādās vecuma grupās parasti iedala iedzīvotājus? 
Kurš kritērijs ir šī iedalījuma pamatā?

4 Izpēti diagrammu b un apraksti, kā mainījusies 
Latvijas iedzīvotāju vecuma struktūra! Konstatē 
izmaiņu iemeslus!

5 Izpēti diagrammu C, salīdzini vīriešu un sieviešu 
vidējo paredzamo mūža ilgumu un formulē divas 
tendences, kas raksturīgas vidējam paredzamajam 
mūža ilgumam Latvijā!

6 Salīdzini paredzamo mūža ilgumu Latvijā un 
Eiropas valstīs!

7 Kādu demogrāfisko procesu rezultātā mainās 
iedzīvotāju vecuma struktūra?

8 Kuri faktori ietekmē demogrāfisko slodzi?

9 Izveido tabulu un analizē Latvijas 1935. un 
2021. gada dzimumvecumstruktūras diagrammas!
	• Vai dzimstība palielinās vai samazinās?
	• Kurās vecuma grupās sieviešu ir vairāk nekā 
vīriešu?
	• Kurās vecuma grupās vīriešu ir vairāk nekā 
sieviešu?
	• Kura vecuma iedzīvotāju ir visvairāk?
	• Kurās vecuma grupās ir robs? Skaidro, kāpēc!

0 Izmanto Latvijas ģeogrāfijas atlantu un salīdzini 
trīs kartes – “Dabiskais pieaugums”, “bērnu 
īpatsvars” un “Pensionāru īpatsvars”! Kādas 
likumsakarības tu vari saskatīt?

Pārbaudi sevi

Ebreju, čigānu (romu) un vāciešu skaita izmaiņas Latvijā

H

ebreji čigāni vācieši

tūkst.
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Latvijā dzīvo jau daudzus gadsimtus. Pierobežas rajonos 
izsenis dzīvojuši arī igauņi lietuvieši un baltkrievi.

Latvijā ir divas pamattautības, kurām šī teritorija ir etniskā 
dzimtene – latvieši un lībieši. Latviešu skaits un arī īpatsvars 
valstī līdz Otrā pasaules kara sākumam palielinājās un 
sasniedza 1,5 miljonus. 1935. gadā latvieši bija 77 % no visiem 
iedzīvotājiem. Turpmāk Otrā pasaules kara un padomju 
okupācijas rezultātā latviešu skaits un jo īpaši īpatsvars 
nepārtraukti samazinājās, bet krievu un citu slāvu tautu 
īpatsvars palielinājās. 1989. gadā latviešu īpatsvars bija 
vismazākais visos pēckara gados – tikai 52 %, bet krievu 
īpatsvars vislielākais – 34 %. 20. gs. otrajā pusē pieauga arī 
baltkrievu un ukraiņu īpatsvars.

Pastāvīgo iedzīvotāju etniskā sastāva izmaiņas

I

J

Ventspils

novads

Talsu

novads

Kuldīgas

novads

Saldus

novads

Dobeles

novads
Jelgavas

novads

Bauskas

novads

Salaspils nov.

Ķekavas

novads

Tukuma

novads

Olaines

nov.

Limbažu

novads

Valmieras

novads

Smiltenes

novads

Cēsu

novadsĀdažu

novads

Ropažu

novads

Saulkrastu

novads

Siguldas

novads

Ogres

novads

Mārupes

novads

Aizkraukles

novads

Rēzeknes

novads

Varakļānu

      nov.

Jēkabpils

novads

Augšdaugavas

novads

Madonas

novads

Ludzas

novads

Krāslavas

novads

Alūksnes

novads

Gulbenes

novads

Balvu

novads

Līvānu

novads
Preiļu

novads

Valkas

novads

Dienvidkurzemes

novads

VENTSPILS

JELGAVA
JĒKABPILS RĒZEKNE

DAUGAVPILS

JŪRMALA
RĪGA

LIEPĀJA

VALMIERA

OGRE

Latviešu īpatsvars

novados (%)

Etniskais sastāvs

valstspilsētās

2021. gadā (%)43,0 – 50,0

50,1 – 75,0 latvieši

krievi

baltkrievi

ukraiņi

poļi

lietuvieši

citi

75,1 – 93,2

Maketēsanai došu atsevišķi apzīmējumus!

Latviešu īpatsvars novados un etniskais sastāvs valstspilsētās 2021. gadā

latvieši

krievi

baltkrievi 
ukraiņi

poļi

lietuvieši

ebreji
vācieši

citas tautības

1935. gads 1989. gads 2021. gads

77,0 % 52,0 % 62,7 %

8,8 %

1,4 %
2,5 %

1,2 %
4,9 %

3,3 %

3,1 %4,5 %

2,0 %2,3 %
0,9 % 2,2 %3,5 %

1,1 %1,3 %
4,4 %2,4 %

24,5 %
34,0 %
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Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas no valsts izceļoja 
galvenokārt citu tautību pārstāvji, bet daļa latviešu no 
emigrācijas atgriezās dzimtenē. Tā rezultātā, lai arī latviešu 
skaits turpināja samazināties, īpatsvars pieauga. 2021. gadā 
latvieši bija 62,7 % no visiem valsts iedzīvotājiem. Pēdējos 
gados latviešu skaits aizvien turpina samazināties, taču 
vienlaikus palielinās to īpatsvars kopējā iedzīvotāju skaitā (I).

Latviešu īpatsvars dažādos novados un pilsētās atšķiras (J). 
Vēsturiski lielākais latviešu īpatsvars ir Vidzemes un Kurzemes 
statistiskajos reģionos. Liels latviešu īpatsvars ir Smiltenes, 
Kuldīgas, Talsu un Varakļānu novados (vairāk nekā 90 %). 
Arī daudzās Kurzemes un Vidzemes pilsētās iedzīvotāju lielākā 
daļa ir latvieši. Latgalē jau izsenis latviešu īpatsvars ir bijis 
mazāks. 

Lībieši (līvi), tāpat kā latvieši, ir Latvijas pirmiedzīvotāji, tāpēc valsts 
apņēmusies nodrošināt lībiešu valodas saglabāšanu un aizsardzību. 
Lībiešu valoda kā lībiešu tradicionālās kultūras daļa iekļauta Latvijas 
kultūras kanonā un kā viena no mazākajām Eiropas Savienības valodām 
ierakstīta arī UNESCO Apdraudēto valodu sarkanajā grāmatā.

Lībieši ir somugru tauta, un viņu valoda pieder pie urāliešu valodu saimes 
somugru valodu grupas. 12. gadsimtā vācieši, ierodoties tagadējā Latvijas 
teritorijā, vispirms sastapās ar lībiešiem, kuri dzīvoja Daugavas krastos līdz 
pat Aizkrauklei, pie Gaujas un Ziemeļvidzemes R daļā, kā arī Kurzemes 
ziemeļos. Tomēr turpmākajos gadsimtos asimilācijas rezultātā saruka gan 
lībiešu skaits, gan viņu apdzīvotā teritorija. 1935. gadā Latvijā dzīvoja 
944 lībieši, 1989. gadā – 135, bet 2021. gadā – 160. Visilgāk lībieši 
saglabājās Ziemeļkurzemē, kur bija 12 lībiešu ciemi. 1923. gadā 
nodibināja Lībiešu savienību un Mazirbē iesvētīja zilibaltzaļo lībiešu 
karogu. Mazirbe ir galvenais lībiešu kultūras centrs. 1939. gadā šeit tika 
uzcelts lībiešu tautas nams. Mūsdienās daudzi pēta savas dzimtas saknes, 
tāpēc pieaug interese par lībiešu valodu, ko var apgūt kursos vai 
pašmācības ceļā.

Vēsturiski Suitu novads Kurzemē 
ietver tās teritorijas, kuru 
iedzīvotāji laikā no 1632. līdz 
1634. gadam pārgāja katoļticībā. 
Mūsdienās tur ir palikuši 
aptuveni 2000 suitu izcelsmes 
iedzīvotāju, no kuriem gandrīz 
⅔ dzīvo Alsungas (Alšvangas) 
pagastā, pārējie Jūrkalnes un 
Gudenieku pagastos. 2009. gadā 
Suitu kultūrtelpa jeb mazā 
kultūrvēsturiskā teritorija tika 
iekļauta UNESCO Neatliekami 
glābjamo nemateriālas kultūras 
vērtību sarakstā. Gadu gaitā suiti 
ir mācējuši saglabāt savas 
savdabīgās tradīcijas. Alsunga ir 
pēdējā vieta Latvijā, kur 
20. gadsimtā vēl ikdienā valkāja 
tautastērpu. Suitiem ir sava 
izloksne un savs dziedāšanas stils 
ar ē–õ skaņu vilkšanu, kuru sauc 
par burdonu. Burdons ir viens no 
senākajiem tradicionālās mūzikas 
daudzbalsības veidiem. Alsungā 
ir notikuši pat starptautiski 
burdona festivāli. Kopš 2007. 
gada suitiem ir savs karogs.

Uzzini vairāk

Uzzini vairāk

K
L
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Iemācies zīmēt sektoru diagrammu!

	• Zīmējot diagrammu, apli sadali sektoros. Pilns aplis 
(360°) atbilst 100 %, tāpēc 3,6° atbilst 1 %. Katrs 
sektors ir proporcionāls lielumam, ko tas attēlo.

	• Aplī no centra uz plkst. 12.00 (pulksteņa rādītāju 
pozīcija) iezīmē līniju.

	• Aprēķini vērtību grādos katram lielumam, reizinot to 
ar 3,6. Piemēram, 20 % × 3,6 = 72°.

	• Sakārto aprēķinātās vērtības no lielākās uz mazāko. 
Kategoriju “pārējie” jeb “citi” liec saraksta beigās.

	• Sākot no ievilktās līnijas (plkst. 12.00), pulksteņa 
rādītāju kustības virzienā zīmē katru sektoru. Pirmā 
sektora skaitliskā vērtība ir vislielākā, bet pēdējais ir 
“pārējie”.

	• Iekrāso katru sektoru un pieraksti tam nosaukumu. 
Vari izmantot arī leģendu, tad sektoros nosaukumi 
nav jāieraksta.

	• Uzraksti diagrammas virsrakstu!

	• Ja diagrammas zīmēšanai nav jau iepriekš 
sagatavota apļa ar iezīmētiem sektoriem, tad darba 
veikšanai ir nepieciešams cirkulis un transportieris.

1 Plūsmu diagrammā attēlo latviešu nācijas tapšanas 
galvenos posmus/notikumus!

2 Kuras ir Latvijas pamattautības? 

3 Izpēti attēlu I un analizē etniskā sastāva izmaiņas 
Latvijā dotajā laika posmā! Izmanto zināšanas par 
demogrāfiskajiem procesiem un vēsturi un 
skaidro, kuri faktori ir ietekmējuši lielāko tautību 
īpatsvara izmaiņas!

4 Izmanto grāmatā un ģeogrāfijas atlantā doto 
informāciju un raksturo etniskā sastāva telpiskās 
atšķirības Latvijā mūsdienās!

5 Salīdzini Latvijas etnisko sastāvu 1935. un 
2019. gadā ģeogrāfijas atlantā un uzraksti piecas 
galvenās atšķirības! 

6 Izpēti diagrammas H datus un analizē, kā mainījies 
ebreju, čigānu (romu) un vāciešu īpatsvars Latvijā! 
Izmantojot vēstures zināšanas, skaidro izmaiņu 
cēloņus!

7 Izmantojot statistikas datus, literatūras un vēstures 
zināšanas, atrodi faktus par vienu no 6. uzdevumā 
minētajām tautībām – tās vēsturi, dzīvesveidu un 
tradīcijām Latvijā, devumu valsts attīstībā! Iegūto 
informāciju apkopo vizuāli!

Pārbaudi sevi

Proti, dari, pēti

1 Izmantojot vietni csb.gov.lv, iegūsti informāciju par 
iedzīvotāju etnisko sastāvu Latvijā 1920., 
1970. gadā un jaunākos datus un izpildi 
uzdevumus! 

•	Attēlo datus diagrammās! 
•	Salīdzini etniskā sastāva izmaiņas dotajos laika 

periodos!
•	Spried, kā migrācija ietekmējusi etnisko sastāvu!

2 Iegūsti informāciju un izveido prezentāciju par 
vienu Latvijas kultūrtelpu (mazo kultūrvēsturisko 
teritoriju)!

•	Raksturo tās ģeogrāfisko stāvokli!
•	Izmantojot vēstures zināšanas, apraksti šīs 

kultūrtelpas veidošanos!
•	Raksturo iedzīvotāju nozīmīgākās pazīmes 

(valodas dialektu, ēdienus, tradicionālo apģērbu, 
reliģiju u. c.) un tradīcijas!

•	Pamato, kāpēc šo kultūrtelpu vajadzētu saglabāt!

Raibākais etniskais sastāvs ir Latgalē, kā arī ap Rīgu un 
Jelgavu. Lielākais krievu īpatsvars ir Krievijas un Baltkrievijas 
pierobežas pagastos, kā arī daļā pilsētu. Lielākais baltkrievu 
īpatsvars ir Baltkrievijas pierobežā, bet lielākais lietuviešu 
īpatsvars – Lietuvas pierobežas pagastos. Savukārt Kurzemes 
ziemeļu daļā – Ventspilī, Talsos, Sabilē – dzīvo diezgan daudz 
čigānu (romu).

Noskenējot šo 
QR kodu, varēsi 
padziļināt 
zināšanas par 
lietuviešiem, 
igauņiem un 
ukraiņiem Latvijā.maconis.lv/qr/2222
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	• Demogrāfija ir zinātne par iedzīvotāju skaitu, 
sastāvu un to izmaiņu cēloņiem.

	• Demogrāfiskie procesi ir visi ar iedzīvotājiem 
saistītie procesi un parādības (dzimstība, mir-
stība, migrācija, iedzīvotāju sastāvs), kurus pēta 
demogrāfija.

	• Iedzīvotāju skaitu valstī būtiski ietekmē divi 
demogrāfiskie procesi – ataudze jeb dabiskais pie-
augums un migrācija jeb iedzīvotāju mehāniskā 
kustība. 

	• Dzimstības vispārīgais koeficients jeb dzimstības 
koeficients ir kādā noteiktā periodā (parasti 
gadā) dzīvi dzimušo bērnu skaita attiecība pret 
iedzīvotāju skaitu, rēķinot uz 1000 iedzīvotājiem. 
To izsaka promilēs (‰).

	• Mirstības vispārīgais koeficients jeb mirstības 
koeficients ir kādā noteiktā periodā (parasti 
gadā) mirušo iedzīvotāju skaita attiecība pret 
iedzīvotāju skaitu, rēķinot uz 1000 iedzīvotājiem. 
To izsaka promilēs (‰).

	• Demogrāfiskā politika ir valsts izstrādāta un rea-
lizēta pasākumu sistēma demogrāfisko procesu, 
īpaši dzimstības, regulēšanai.

	• Ataudze jeb dabiskais pieaugums ir starpība 
starp attiecīgajā laika periodā (parasti gadā) dzi-
mušo un mirušo skaitu.

	• Dabiskā pieauguma koeficients ir gada laikā dzi-
mušo un mirušo iedzīvotāju skaita starpības 
attiecība pret iedzīvotāju skaitu, rēķinot uz 
1000 iedzīvotājiem. To izsaka promilēs (‰).

	• Depopulācija ir kādas teritorijas iedzīvotāju 
skaita absolūta samazināšanās.

	• Migrācija ir iedzīvotāju pārvietošanās.

	• Iekšzemes migrācija notiek vienas valsts robežās.

	• Starptautiskā jeb ārējā migrācija notiek pāri vie-
nas valsts robežām.

	• Emigrācija ir iedzīvotāju izbraukšana no savas 
valsts uz pastāvīgu dzīvi citā valstī.

	• Imigrācija ir kādas valsts iedzīvotāju iebraukšana 
citā valstī uz pastāvīgu dzīvi.

	• Bēgļi ir emigranti, kuri savu valsti pamet, ja tiek 
apdraudēta viņu dzīvība, veselība vai dzīvesveids.

	• Deportācija ir pamatiedzīvotāju piespiedu pārvie-
tošana uz citiem reģioniem vai arī iebraucēju 
izsūtīšana no valsts.

	• Migrācijas saldo ir starpība starp kādā teritorijā 
noteiktā laika periodā (parasti gadā) iebraukušo 
un no tās izbraukušo iedzīvotāju skaitu.

	• Iedzīvotājus iedala trīs vecuma grupās: līdz darb-
spējas vecums – jaunieši līdz 15 gadiem, darbspē-
jas vecums – 15–63 gadus veci cilvēki, virs darb-
spējas vecums – cilvēki, kuri pārsnieguši 63 gadu 
vecumu.

	• Darbaspēks ir visi iedzīvotāji darbspējas vecumā 
(15–63 gadi), kuri var piedalīties materiālo vēr-
tību ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā.

	• Vidējais paredzamais mūža ilgums ir gadu skaits, 
kādu nodzīvotu attiecīgās paaudzes cilvēks, ja 
viņa dzīves laikā mirstība saglabātos aprēķina 
gada līmenī.

	• Demogrāfiskā slodze ir apgādājamo iedzīvotāju 
skaita attiecība pret darbspējas vecuma iedzīvo-
tāju skaitu, rēķinot uz 1000 darbspējas vecuma 
iedzīvotājiem.

	• Apgādājamie iedzīvotāji ir bērni un jaunieši līdz 
15 gadiem un pensionāri.

	• Nācija ir vēsturiski izveidojusies stabila cilvēku 
kopība, kurai ir kopīga valoda, kultūra, psiholo-
ģiskās īpatnības, teritorija un ekonomiskā dzīve.

	• Etniskā grupa (etnoss) ir vēsturiski izveidojusies 
cilvēku grupa ar kopīgu kultūru, pašapziņu un 
(vai) kopīgām fiziskām īpašībām, kas pārmanto-
tas iedzimtības ceļā.

	• Tauta ir vēsturiski izveidojusies cilvēku kopība, 
kurai raksturīga kopīga valoda, kultūra, psiholo-
ģiskās īpatnības un teritorija.

	• Tautība ir piederība pie kāda etnosa, tautas, nāci-
jas.

Kopsavilkums


