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Raksts tapis valsts pētījumu programmas (VPP) “Latvijas mantojums un nākotnes izai-
cinājumi valsts ilgtspējai” projektā “Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas sabiedrības attīstība: 
risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem (“DemoMig”)”. Kopš “Latvijas Zinātņu 
Akadēmijas Vēstu” 2016. gada 3. numurā lasāmās VPP “EKOSOC-LV” projekta publikācijas 
par Latvijas demogrāfiskās attīstības problēmām ir pagājuši pieci gadi. Pašlaik ir pavērusies 
iespēja no jauna izvērtēt Latvijas demogrāfiskās attīstības virzību un migrācijas plūsmas. 
2021. gada 1. janvārī notikusī tautas skaitīšana līdz ar inovācijām statistikā un Latvijas 
jauno administratīvi teritoriālo iedalījumu, kas stājās spēkā 2021. gada 1. jūlijā, ļauj izdarīt 
jaunus secinājumus. Latvijas, tāpat kā daudzu citu valstu, demogrāfisko attīstību 2020. un 
2021. gadā ir ietekmējusi Covid-19 pandēmija. 

Rakstu veido trīs nodaļas. Vispirms raksturotas ieviestās inovācijas iedzīvotāju uzskaitē 
un analīzē, kā arī jauninājumi 2011. un 2021. gada tautas skaitīšanu metodoloģijā. Nā-
kamajā nodaļā aplūkots teritoriālo datu lietojums, lai raksturotu emigrācijas un iedzīvotāju 
skaita teritoriālās izmaiņas. Pielietojot nehierarhisko klasteru analīzi, ir identificēti četri no-
vadu demogrāfiskās attīstības tipi. Noslēgumā parādīts individuālo datu lietojums un, saistot 
abās tautas skaitīšanās iegūto informāciju, analizēta demogrāfisko faktoru ietekme uz vecā-
ku emigrāciju un mirstību ģimenēs ar bērniem.
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Ievads
latvijas universitātes (lu) profesores zai-

gas krišjānes vadībā īstenotais projekts “ilgt-
spējīgas un saliedētas latvijas sabiedrības 
attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrāci-
jas izaicinājumiem (“demomig”)” ir viens no 
pieciem vpp “latvijas mantojums un nākot-
nes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projektiem, 
kura mērķis ir izvērtēt un rast risinājumus 
migrācijas un demogrāfijas problēmām, lai 
sekmētu ilgtspējīgas un saliedētas sabiedrī-
bas attīstību latvijā. projektā veiktie pētījumi 
paplašina zināšanu bāzi par latvijai nozīmī-
giem izaicinājumiem demogrāfijā un migrāci-
jā — par iedzīvotāju skaita sarukuma saistību 
ar migrāciju un zemo dzimstības līmeni, par 
reģionālo aspektu šajos jautājumos. lai no-
drošinātu projekta pētījumos radīto zināšanu 
izplatīšanu, ar projekta pētnieku līdzdalību ir 
sagatavots šis raksts. pētījumā aptverts laika 
periods kopš 2011. gada tautas skaitīšanas. 
rakstā apkopoti daži svarīgākie veikto pētī-
jumu aspekti, kas balstās uz inovatīvām pie-
ejām pēdējās, 2021. gada, tautas skaitīšanas 
datu ieguvē un analīzē: administratīvo datu 
un ģeotelpiskās informācijas plašs lietojums, 
reģistrētās dzīvesvietas datu un eksperimen-
tālās statistikas izmantošana, individuālo 
datu no dažādiem avotiem sasaiste. pēdējā 
tautas skaitīšana līdz ar inovācijām statistis-
ko datu lietojumā un latvijas jauno adminis-
tratīvi teritoriālo iedalījumu, kas stājās spēkā 
no 2021. gada 1. jūlija, paver iespēju izdarīt 
jaunus secinājumus. kopš “latvijas zinātņu 
akadēmijas vēstu” 2016. gada 3. numurā 
lasāmās vpp “ekosoc-lv” projekta publi-
kācijas par latvijas demogrāfiskās attīstības 
problēmām1 ir pagājuši pieci gadi. pašlaik 
ir radusies iespēja no jauna izvērtēt latvijas 
demogrāfiskās attīstības virzību un migrāci-
jas plūsmas. latvijas, tāpat kā daudzu citu 
valstu, demogrāfisko attīstību 2020. un  
2021. gadā ir ietekmējusi covid-19 pandē-
mija. Šajā rakstā analizēti jaunākie pieejamie 
dati par latvijas iedzīvotājiem un migrāciju. 
rakstu veido trīs nodaļas. pirmajā nodaļā 

raksturotas ieviestās inovācijas iedzīvotāju 
uzskaitē un analīzē, kas bijušas iespējamas 
līdz ar jauninājumiem 2011. un 2021. gada 
tautas skaitīšanu metodoloģijā. otrajā noda-
ļā analizēta emigrācijas un iedzīvotāju skaita 
izmaiņu ietekme uz apdzīvotības teritoriālo 
izvietojumu un suburbanizācijas loma ie-
dzīvotāju skaita koncentrācijā valsts centrā-
lajā daļā. pielietojot nehierarhisko klasteru 
analīzi, ir identificēti četri novadu demogrā-
fiskās attīstības tipi. Trešajā nodaļā, saistot  
2021. gada tautas skaitīšanā iegūto infor-
māciju ar pieejamajiem retrospektīvajiem in-
dividuālajiem datiem par laika periodu kopš 
2011. gada skaitīšanas, analizēta demogrā-
fisko faktoru ietekme uz vecāku emigrāciju un 
mirstību ģimenēs ar bērniem.

Inovācijas iedzīvotāju uzskaitē un 
analīzē

Tautas skaitīšanas līdz šim ir sniegušas 
vispilnīgāko informāciju par iedzīvotāju skai-
tu, sastāvu un dzīvesvietu. Tautas skaitīšanas 
rezultātu izmantošana dod iespēju precizēt 
kārtējās statistiskās uzskaites datus un no-
drošina ar ticamu informāciju dažādu jomu 
speciālistus. iepriekšējā, 2011. gada, tautas 
skaitīšanā latvijas iedzīvotājiem pirmo reizi 
bija iespēja anketas aizpildīt, autorizējoties 
internetā.2 Šajā tautas skaitīšanā saskaņā ar 
centrālās statistikas pārvaldes (csp), pilso-
nības un migrācijas lietu pārvaldes (pmlp), 
valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, 
valsts zemes dienesta un citu institūciju 
noslēgto vienošanos daudz plašāk nekā ie-
priekš izmantoja arī administratīvos datus. 
Tautas skaitīšanas pirmajā posmā, autorizē-
joties internetā, uzskaitīja 32 procentus no 
iedzīvotāju kopskaita. Tam sekojošajā otrajā 
posmā tautas skaitītāji informāciju ieguva 
datorizētās intervijās, sasniedzot 83 procen-
tus no uzskaitīto personu kopskaita. Tautas 
skaitīšanas trešajā, noslēdzošajā, posmā 
iedzīvotājiem bija papildu iespēja aizpildīt 
skaitīšanas lapas internetā vai 37 reģion-
ālajos centros. lai arī tika veikti pasākumi  
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respondentu nesasniedzamības, neatbil-
dētības un intervētāju kļūdu mazināšanai, 
2011. gada tautas skaitīšanas visos trīs pos-
mos neizdevās iegūt informāciju par visām 
iedzīvotāju reģistrā iekļautajām personām. 
par šīm personām informāciju ieguva no 
administratīvajiem datiem saskaņā ar csp 
izstrādātu metodoloģiju. no šīs grupas iedzī-
votāju kopskaitam pievienoja 188 tūkstošus 
latvijā faktiski dzīvojošo personu jeb pastāvī-
go iedzīvotāju, bet 160 tūkstošus personu at-
zina par faktiski dzīvojošām ārzemēs3. Tautas 
skaitīšanas datu atspoguļošanai atsevišķus 
teritoriālās statistikas rādītājus sāka attēlot  
1 x 1 km tīklojuma kartēs.

pēc 2011. gada tautas skaitīšanas  
iedzīvotāju skaita un sastāva novērtējumā 
iekļautajiem indivīdiem csp noteica gan fak-
tisko, gan reģistrēto dzīvesvietu. par faktisko 
dzīvesvietu līdz 2019. gadam uzskatīja vai 
nu reģistrēto dzīvesvietu (ja tā mainīta pēc 
2011. gada tautas skaitīšanas), vai tautas 
skaitīšanā norādīto dzīvesvietu (ja persona 
kopš 2011. gada tautas skaitīšanas dzīves-
vietu nav mainījusi). kopš 2020. gada, arī 
2021. gada tautas skaitīšanā, kurā datus 
ieguva vienīgi no administratīvajiem reģis-
triem, ņem vērā tikai reģistrēto dzīvesvietu. 
Tā ir novitāte iedzīvotāju uzskaitē un migrāci-
jas datu analīzē. 

jaunums statistiskās informācijas lieto-
tājiem ir arī eksperimentālās statistikas dati 
par iedzīvotāju skaitu, izvietojumu un sastā-
vu. eksperimentālās statistikas aprēķiniem 
csp izmanto jaunus datu avotus un metodes, 
paplašinot datu detalizācijas līmeni. publicē-
jot eksperimentālo statistiku, csp nodrošina 
datu lietotājiem jaunus informācijas avotus 
lēmumu pieņemšanai4. iedzīvotāju skaita ap-
rēķinos izmanto ģeotelpiskos datus — adrešu 
punktu koordinātas un administratīvo terito-
riju robežas atbilstoši valsts zemes dienes-
ta datiem. Tas dod iespēju detalizētāk pētīt  
iedzīvotāju izvietojumu un urbanizācijas pro-
cesus, par ģenerālkopu uzskatot visus latvi-
jas pastāvīgos iedzīvotājus (personas, kuras 

dzīvo latvijā vai kurām ir nodoms dzīvot lat-
vijā vismaz 12 mēnešus ilgu laika posmu).

lai izveidotu un uzturētu vienotu fizisko 
personu reģistrācijas un uzskaites sistēmu 
un nodrošinātu fizisko personu identifikā-
ciju un datu apstrādi, saeima 2017. gada  
14. decembrī pieņēma fizisko personu re-
ģistra likumu, kas stājās spēkā 2021. gada  
28. jūnijā5. ar šā likuma spēkā stāšanos 
spēku zaudē iedzīvotāju reģistra likums, ko 
pieņēma 1998. gadā. mūsdienu pētniekiem 
ir pavērušās jaunas iespējas lielu datu masī-
vu analīzē, sasaistot dažādu datubāzu datus. 
piemēram, apvienojot vienā pētījumā vairāku 
valstu iedzīvotāju individualizētu mirstības 
datu analīzi saistībā ar tautas skaitīšanu da-
tiem, kas analizēti pēc dzīvesvietas (pilsētās 
un laukos) un izglītības līmeņa, ir iegūti rezul-
tāti par urbanizācijas un makroekonomiskās 
situācijas ietekmi uz mirstības diferenciāciju 
pēc izglītības līmeņa.6 Tie ir ļāvuši secināt, 
ka, lai gan ir novērojams progress mūža il-
guma palielināšanā, trīs Baltijas valstīs gan 
pilsētās, gan laukos mirstības samazināša-
nās ziņā lauku vīrieši un sievietes ar zemu 
izglītības līmeni joprojām atpaliek, salīdzinot 
ar iedzīvotājiem, kam ir augstāks izglītības 
līmenis.

Teritoriālo datu lietojums — 
iedzīvotāju skaits, izvietojuma un 
novadu demogrāfiskā tipoloģija

mūsdienās lielākā daļa pasaules valstu 
iedzīvotāju, tajā skaitā arī latvijas iedzīvotā-
ji, iziet secīgus otrās demogrāfiskās pārejas 
posmus, kuru gaitā dzimstība samazinās 
zem paaudžu nomaiņas līmeņa un palielinās 
mūža ilgums. Tādēļ pastiprinās sabiedrības 
novecošana — senioru skaita un īpatsva-
ra pieaugums iedzīvotāju kopskaitā. dažās 
valstīs un reģionos šis process sākas agrāk, 
citās vēlāk. Tas līdz ar citiem faktoriem ietek-
mē iedzīvotāju dabiskās kustības un migrā-
cijas procesu atšķirības. mirušo skaits kopš  
20. gadsimta beigām daudzviet sācis pār-
sniegt dzimušo skaitu — tā ir depopulācija, 
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kas ir iestājusies iedzīvotāju dabiskās kus-
tības dēļ. starp 27 eiropas savienības (es) 
dalībvalstīm šāda tendence no 2010. līdz 
2020. gadiem bija vērojama 11 valstīs — 
vācijā, itālijā, portugālē, grieķijā, Bulgārijā, 
Horvātijā, rumānijā, ungārijā un trīs Balti-
jas valstīs.7 dažās no tām (vācijā un itālijā) 
iedzīvotāju skaita samazinājumu kompensēja 
pozitīvs starptautiskās migrācijas saldo, kas 
kopumā tajās nodrošināja iedzīvotāju skaita 
pieaugumu. summārais dzimstības koefi-
cients latvijā (1,61) šajā laika periodā līdz 
ar 15 citām valstīm pārsniedza es vidējo 
līmeni (1,53). Tomēr tas bija nepietiekams, 
lai augstās mirstības un sabiedrības nove-
cošanas apstākļos latvijā strauji mazinā-
tu vispārējā mirstības līmeņa pārsvaru pār 
vispārējo dzimstības līmeni un nodrošinātu 
pozitīvu iedzīvotāju dabisko pieaugumu. co-
vid-19 pandēmijas izraisīto ierobežojumu dēļ 
latvijā samazinājās starptautiskās migrācijas 
negatīvais saldo, kas ietekmēja depopulācijas 
apjoma un tā izmaiņu tempa samazinājumu.

latvijā 2021. gada sākumā dzīvoja  
1 893 223 iedzīvotāju8. laikā no 2011. līdz 

2021. gadam iedzīvotāju skaita samazināju-
mā noteicošs faktors bija migrācija, lai gan 
pēdējos četros gados negatīvs dabiskais pie-
augums bija lielāks nekā starpvalstu migrā-
cijas saldo9. migrācija sekmē arī iedzīvotāju 
sastāva novecošanos, jo migrē galvenokārt 
jauni cilvēki un palicēju vidū pieaug gados 
vecu cilvēku īpatsvars10. iedzīvotāju skaita 
izmaiņas atspoguļojas to izvietojumā, ko, 
savukārt, ietekmē arī iedzīvotāju pārvietoša-
nās iekšzemē. iedzīvotāji ne tikai aizbrauc no 
valsts, bet arī atgriežas latvijā, par ko liecina 
salīdzinoši lielais remigrantu īpatsvars imig-
rantu kopskaitā (2020. gadā 53,3%)11.

emigrācija ir būtiski ietekmējusi iedzī-
votāju skaita izmaiņas visā valsts teritorijā.  
1. attēlā redzams, ka pēdējo desmit gadu lai-
kā lielākais uz ārvalstīm izbraukušo īpatsvars 
bija no visām latvijas lielākajām pilsētām, 
kā arī latvijas ziemeļu daļā — no valkas un 
alūksnes novadiem, latgalē — no daugavpils 
un krāslavas novadiem, vidzemē — no cēsu 
un ērgļu novadiem, zemgalē no auces nova-
da un kurzemē no Brocēnu novada. emig-
rāciju būtiski ietekmēja 2008.–2012. gada 
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1. att. Emigrācijas rādītāji uz 1000 iedzīvotājiem Latvijas administratīvajās teritorijās  
2011.–2020. gadā
avots: autoru izveidots attēls, izmantojot csp datus
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2. att. Imigrācijas rādītāji uz 1000 iedzīvotājiem Latvijas administratīvajās teritorijās  
2011.–2020. gadā

avots: autoru izveidots attēls, izmantojot csp datus

ekonomiskā krīze12. Tāpat jāatzīmē, ka līdzās 
darba migrācijai nozīmīga ir arī ar ģimeni 
saistīta izceļošana13, 14. Turpretī iedzīvotāju 
skaita pieaugumu daudzviet ir devuši imig-
rācijas procesi — rīgā un tai piegulošajās 
pašvaldībās, kā arī latvijas lielākajās pilsētās 
un to apkārtnē (2. att.). rīga piesaista ga-
dos jaunus ārzemniekus kā studiju un darba 
vieta, un tās apkārtne — kā pievilcīga dzīves 
vieta ārvalstniekiem un remigrantiem15, 16.

laika posmā no 2011. līdz 2021. ga-
dam iedzīvotāju skaita pieaugums ir valsts 
centrālajā daļā — tuvāk rīgai esošajās paš-
valdībās —, bet izteikts iedzīvotāju skai-
ta samazinājums ir pārējā valsts teritorijā 
(3. att.). iedzīvotāju skaita un apdzīvojuma 
blīvuma pieaugumu valsts centrālajā daļā 
ietekmējusi latvijas galvaspilsētas kā admi-
nistratīvā un ekonomiskā centra nozīmes pa-
lielināšanās17, kā arī ar to saistītais suburba-
nizācijas process18, 19, iedzīvotājiem no rīgas 
pārceļoties uz tuvākajām pašvaldībām, bet 
darba un mācību vietas saglabājot galvas-
pilsētā. Turpretī — citu reģionu pašvaldību 
iedzīvotāju skaita samazinājumu nosaka gan  

iekšzemes migrācija uz rīgu, gan starptautis-
kā migrācija un dabiskā pieauguma sarukums. 
visām latvijas valstspilsētām ir raksturīgs ie-
dzīvotāju skaita samazinājums (mazākais ir 
jūrmalā (1,38%), bet lielākais — rē zek nē 
(17,2%)). 

iedzīvotāju skaita izmaiņās latvijā pie-
augoša loma ir iekšzemes migrācijai, kuras 
ietekmē veidojas iedzīvotāju koncentrācija 
valsts centrālajā daļā, īpaši pierīgas reģionā, 
kā arī atsevišķās pašvaldībās vidzemē (val-
mieras un cēsu apkārtnē). Tas ir saistīts arī 
ar suburbanizāciju, kas traktējama kā jauna 
apdzīvojuma formu attīstība. minētie procesi 
ietekmē iedzīvotāju vecumsastāvu, palielino-
ties gados jaunu iedzīvotāju skaita pieaugu-
mam suburbānajās teritorijās. attiecībā uz 
rīgu nepieciešama lielāka izpētes detalizāci-
ja, aplūkojot iedzīvotāju skaita dinamiku arī 
apkaimju līmenī, jo, ienākot jaunām iedzīvo-
tāju grupām, t. sk. ārvalstniekiem, pakāpe-
niski samazinās iedzīvotāju skaita sarukums 
pilsētas centrālajā daļā.20

ilgtspējīgas attīstības kontekstā ir svarī-
gi izvērtēt reģionālo demogrāfisko situāciju 
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un tās attīstības perspektīvas. Šajā nodaļā 
2021. gadā jaunizveidotie latvijas novadi 
ir klasificēti pēc to demogrāfiskajiem rādītā-
jiem, piedāvājot jaunu skatījumu uz to tipo-
loģiju. arī zinātniskajā literatūrā diskutē par 
teritoriju kategorizāciju pēc to demogrāfiska-
jiem rādītājiem. Šajā kontekstā īpašu aktuali-
tāti iegūst piepilsētas un lauku teritorijas.21

nozīmīgs izaicinājums pētniekiem ir pē-
tījuma metodoloģijas un klasifikācijas kritē-
riju izvēle. lai spētu izmaiņām sabiedrības 
attīstībā pielāgot demogrāfiskās politikas 
pasākumus un palielināt izpratni par reģio-
nālo demogrāfisko situāciju, ir nepieciešams 
jauns skatījums uz novadu tipoloģiju.22 ir 
zināmi iepriekš veikto pētījumu rezultāti par 
demogrāfisko datu pārrēķinu atbilstoši izmai-
nītām teritoriju robežām.23 pētnieku rīcībā ir 
oficiālās statistikas dati jauno pašvaldību 
griezumā, kā arī reģionālās attīstības indi-
katoru moduļa (raim) datu bāze, ko uztur 
valsts reģionālās attīstības aģentūra.24 Šajā 
pētījumā, ņemot vērā pašvaldību skaitu un 
datu apjomu, par vispiemērotāko tika atzī-
ta nehierarhiskā klasteru analīze. pētījumā 

ietvertas latvijas pašvaldības, izņemot sep-
tiņas valstspilsētas, kurām ir noteikts atse-
višķs teritoriālo vienību statuss. klasteru vei-
došanai ir izmantoti indikatori no raim datu 
bāzes par 2011.–2020. gadu. 

reģionālās demogrāfijas pētījumos ne-
hierarhiskās klasteru analīzes pieejai ir vairā-
kas priekšrocības. pirmkārt, tā nav atkarīga 
no iepriekš noteiktiem novērojumu atšķirības 
sliekšņiem. otrkārt, tā pieļauj pietiekami lielu 
brīvību izmantojamo datu izvēlē. zināms šīs 
pieejas trūkums ir nepieciešamība iepriekš 
noteikt klasteru skaitu. Šo problēmu risina, 
secīgi palielinot klasteru skaitu un izvēloties 
vispieņemamāko rezultātu. Tā kā teritoriāla-
jos datos pastāv anomālu novērojumu risks, 
visdrošāk ir izmantot pārbaudītu k-medoīdu 
PAM (Partitioning around Medoids) algorit-
mu.25 lai noteiktu klasteru skaitu, pētījumā 
izmantota vidējo siluetu metode, kas paredz 
PAM algoritma izmantošanu atšķirīgam klas-
teru skaitam ar atbilstošu vidējo klasteru 
siluetu noteikšanu katram no rezultātiem. 
sākotnēji PAM algoritma lietojuma aprēķinu 
rezultāti liecina, ka optimālais klasteru skaits 
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avots: autoru izveidots attēls, izmantojot csp datus
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4. att. Optimāla novadu klasteru skaita noteikšana ar vidējo siluetu metodi

avots: autoru izveidots attēls, izmantojot raim datus

5. att. Latvijas novadu klasteru noteikšana pēc demogrāfiskajiem rādītājiem 2011.–2020. gadā

avots: autoru izveidots attēls, izmantojot raim datus

latvijas novadu grupēšanai, izmantojot pie-
ejamās datu kopas, ir divi (4. att.).

Tomēr, analizējot divu klasteru sastāvu 
detalizētāk, izveidojas būtiskas atšķirības 
starp pierīgas un pārējām pašvaldībām. Tā-

pēc klasteru analīze tiek turpināta, izmanto-
jot nākamo labāko testa rezultātu — četrus 
klasterus (5. att.). klasteru grafika asis “dim 
1” un “dim 2” ir daudzdimensiju klasteru 
analīzes objektu savstarpējās līdzības mēri 
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jeb dimensijas (no izmantoto parametru 
standartizētu vērtību salikuma) divu dimen-
siju projekcijā. Šiem lielumiem nav praktiski 
nozīmīgas interpretācijas, jo tie ir automātiski 
ģenerēti klasteru noteikšanas procesā, lai no-
drošinātu ērtāku rezultātu vizualizāciju.

atkarībā no kategorizācijai izmantoto 
indikatoru veidiem līdzšinējos pētījumos ir 
piedāvāts atšķirīgs klasteru skaits un de-
finīcijas. par kopēju tendenci var uzskatīt 
salīdzinoši nelielu klasteru skaitu (3–5)26, 
kā arī fokusēšanos uz iedzīvotāju blīvuma, 
vecumstruktūras un dinamikas rādītājiem.27  
visērtāk klasterus ir iespējams raksturot pēc 
to indikatīvajām pašvaldībām jeb medoīdiem, 
kas ir novadi, ap kuriem tiek veidoti klasteri 
(1. tab.).

saskaņā ar klasteru aprēķinu rezultātiem 
latvijas novadus var iedalīt četros tipos:  

1) “izaugsmes novadi” — liels iedzīvotāju 
blīvums, sabalansēts vecuma sastāvs, pozi-
tīvs iedzīvotāju dabiskais un migrācijas pie-
augums; 2) “demogrāfiskās stagnācijas riska 
novadi” — mēreni liels iedzīvotāju blīvums, 
pietiekams iedzīvotāju īpatsvars darbspējas 
vecumā, mainīgi dabiskās kustības un mig-
rācijas rādītāji, ilgtermiņā nelīdzsvarots iedzī-
votāju vecuma sastāvs; 3) “emigrācijas nova-
di” — neliels iedzīvotāju blīvums, salīdzinoši 
zems darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits, 
ilgtermiņā nestabils iedzīvotāju vecuma grupu 
sadalījums, būtisks iedzīvotāju skaita sama-
zinājums emigrācijas dēļ; 4) “depopulācijas 
krīzes novadi” — zems iedzīvotāju blīvums, 
liels ekonomiski neaktīva vecuma iedzīvotāju 
īpatsvars, ļoti nelīdzsvarots iedzīvotāju vecu-
ma sastāvs, ievērojama depopulācija dabis-
kās kustības un migrācijas procesu ietekmē. 

1. tab. Latvijas novadu klasteru indikatīvās pašvaldības (medoīdi) atbilstoši četru klasteru 
modelim

avots: autoru aprēķins, izmantojot raim datus

kl
as

te
ra

 n
r.

kl
as

te
ra

 c
en

trā
la

is
no

va
ds

ie
dz

īv
ot

āj
u 

bl
īv

um
s 

20
20

. g
ad

ā 
(u

z 
km

2 )

d
ar

bs
pē

ja
s 

ve
cu

m
a 

ie
dz

īv
ot

āj
u 

īp
at

sv
ar

s 
20

20
. g

ad
ā 

(%
)

ie
dz

īv
ot

āj
u 

ze
m

 d
ar

bs
pē

ja
s 

ve
cu

m
a 

īp
at

sv
ar

s 
20

20
. g

ad
ā 

(%
)

ie
dz

īv
ot

āj
u 

vi
rs

 d
ar

bs
pē

ja
s 

ve
cu

m
a 

īp
at

sv
ar

s 
20

20
. g

ad
ā 

(%
)

ie
dz

īv
ot

āj
u 

sk
ai

ta
 iz

m
ai

ņa
s 

 
20

11
.–

20
20

. g
ad

ā 
(%

)

ie
dz

īv
ot

āj
u 

sk
ai

ta
 iz

m
ai

ņa
s 

da
bi

sk
ās

 
ku

st
īb

as
 re

zu
ltā

tā
 2

01
1.

–2
02

0.
 g

ad
ā 

(%
)

ie
dz

īv
ot

āj
u 

sk
ai

ta
 iz

m
ai

ņa
s 

m
ig

rā
ci

ja
s 

re
zu

ltā
tā

 2
01

1.
–2

02
0.

 g
ad

ā 
(%

)

1 ādažu 
novads 89,470 61,5 20,0 18,5 28,0 4,0 23,9

2 olaines 
novads 69,105 62,4 16,0 21,5 -1,9 -1,0 -0,9

3 Talsu 
novads 14,190 61,4 14,5 24,0 -12,5 -4,4 -8,0

4 preiļu 
novads 12,851 62,5 12,6 24,9 -16,6 -7,5 -9,0



RAKSTI    2021. gads    75. sējums    4. numurs

84

laika gaitā, mainoties sociāli ekonomis-
kajiem apstākļiem un demogrāfiskajai situā-
cijai, var mainīties novadu sadalījums klaste-
ros. Tāpēc ir jāveic regulāri klasteru pārrēķini, 
lai salīdzinot izvērtētu novadus un to demo-
grāfiskās attīstības potenciālu. 

Individuālo datu lietojums — 
ģimenes ar bērniem: ieskats 
vecāku emigrācijā un mirstībā

laikā no 2011. līdz 2021. gadam  
iedzīvotāju skaits latvijā ir samazinājies par 
8,7%28, t. sk. 4,7% samazinājums ir attieci-
nāms uz negatīvu migrācijas saldo, bet 4,0% 
samazinājums — uz negatīvu iedzīvotāju da-
bisko pieaugumu. emigrācija pārsniedza imig-
rāciju visās vecuma grupās, tomēr vislielākā 
tā bija 20–39 gadu vecumā29. Šajā vecumā 
iedzīvotāji dibina ģimenes un viņiem dzimst 
bērni. ja emigrē kāds no vecākiem, tad pa-
stāv iespēja, ka kopā ar viņu izbrauc arī bērni. 
ekonomiski aktīvā un reproduktīvā vecuma 
ģimenēs ar bērniem tēva vai mātes emigrāci-
jas vai vecāku mirstības rezultātā tiek zaudēts 
valsts attīstības potenciāls. lai analizētu šos 
zaudējumus, pētījumā izmantota longitudi-
nālā pieeja, diferencējot datus par ģimenēm 
ar bērniem pēc ģimenes tipa un dzīvesvietas 
2011. gada tautas skaitīšanā. Šādā kontekstā 
ir analizēta vecāku emigrācija un mirstība lai-
ka periodā līdz 2021. gada 1. janvārim.

līdz šim viens no plašākajiem longitu-
dinālajiem pētījumiem bija latvijas iesaiste 
“paaudzes un dzimtes programmā” (The Ge-
nerations and Gender Programme — GGP)30, 
kurā piedalījās vairāk nekā 20 valstu. Šīs 
programmas ietvaros 2018. gadā tika veikts 
pētījums “latvijas ģimenes paaudzēs”, kura 
ieteikums politikas veidotājiem bija veidot 
pierādījumos balstītu ģimenes atbalsta po-
litiku, apzināties ģimeņu daudzveidību un 
atšķirīgās vajadzības31. Šīs raksta nodaļas 
uzdevums ir fiksēt ģimeņu ar bērniem tipus, 
kuras pakļautas vecāku emigrācijas un mir-
stības riskam, un analizēt šādu ģimeņu dife-
renciāciju.

eiropas komisijas 2017. gada 22. marta 
komisijas īstenošana regula (es) 2017/543 
nosaka, ka jautājumi par mājsaimniecībām 
un ģimenēm ir vieni no tautas skaitīšanu pa-
mata jautājumiem32. Ņemot vērā, ka šo jau-
tājumu formulējumi dažādās valstīs atšķiras, 
privāto mājsaimniecību identificēšanai un 
salīdzināmībai minētā regula nosaka piemē-
rot “kopīgas saimniekošanas” jēdzienu, bet, 
ja tas nav iespējams, tad “kopīgas dzīvesvie-
tas” jēdzienu. Tā kā 2011. gada tautas skai-
tīšanā latvijas iedzīvotāji paši sniedza ziņas 
par savu mājsaimniecību, tad tika piemērots 
“kopīgas saimniekošanas” jēdziens. Turpretī 
2021. gada tautas skaitīšanā izmantoja ad-
ministratīvos datus un nebija iespējams no-
teikt, vai vienā mājoklī dzīvojošās personas 
saimnieko kopīgi vai iedalāmas vairākās māj-
saimniecībās. Tāpēc tika piemērots “kopīgas 
dzīvošanas” jēdziens, par mājsaimniecību 
uzskatot visas vienā mājoklī dzīvojošās per-
sonas. attiecībā uz ģimenēm minētā regula 
nosaka, ka ģimenes kodolā jeb nukleārajā 
ģimenē ietilpst ne vairāk kā divu paaudžu 
personas un katra ģimene pieder pie viena 
no sešiem tipiem33. To skaitā ģimenes ar bēr-
niem ietver šādus četrus tipus: 1) precēts pā-
ris ar vienu vai vairākiem bērniem; 2) kopdzī-
ves partneri ar vienu vai vairākiem bērniem;  
3) tēvs ar vienu vai vairākiem bērniem;  
4) māte ar vienu vai vairākiem bērniem.

Šajā pētījumā izmantoti 2011. un  
2021. gada tautas skaitīšanu un mirušo per-
sonu dati par 2011.–2020. gadu. apskatā-
mā kohorta ir 2011. gada tautas skaitīšanā 
uzskaitītās ģimenes, kurās ir vismaz viens 
bērns vecumā līdz 12 gadiem, un kohortas 
analīzē izsekotas visu tajā iekļauto ģimenes 
locekļu dzīves gaitas no 2011. gada 1. marta 
līdz 2021. gada 1. janvārim. pētījumā nav ie-
kļautas ģimenes, kurās visi bērni ir vecāki par 
12 gadiem, jo 2021. gada 1. janvārī viņi jau 
bija sasnieguši 21 gadu vecumu, kurā jaunieši 
vidēji uzsāk patstāvīgu dzīvi atsevišķi no vecā-
kiem34. ja analizējamajās ģimenēs ir bērni gan 
vecumā līdz 12 gadiem, gan vecāki bērni, tad 
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kohortā tika iekļautas visas šādas ģimenes. 
“kopdzīves partneri ar vienu vai vairākiem 
bērniem” ietver arī tās nedaudzās ģimenes, 
kuras 2011. gada tautas skaitīšanā norādī-
jušas, ka ir viendzimuma partneru ģimenes.

Ģimenes tips, sastāvs un dzīvesvieta pē-
tījumā ir fiksēta atbilstoši tam, kādu ģime-
ne norādījusi 2011. gada tautas skaitīšanā. 
2021. gada tautas skaitīšanas informācija 
izmantota tikai tādēļ, lai noskaidrotu, vai ģi-
menes loceklis ir latvijas iedzīvotājs, neņe-
mot vērā, vai šī persona dzīvo tajā pašā ģi-
menē un dzīvesvietā, kur 2011. gada tautas 
skaitīšanas laikā, vai citā. Tādējādi pētījumā 
nav apskatīta iekšzemes migrācija, izmaiņas 
ģimenes sastāvā šķiršanās vai partneru mai-
ņas rezultātā, kā arī ģimenēs no 2011. līdz 
2020. gadam dzimušie bērni. kohortā nav 
iekļautas personas, kuras 2011. gada tautas 
skaitīšanas laikā nedzīvoja ģimenē, piemē-
ram, — institucionālajās mājsaimniecībās 
dzīvojošās personas, tēva partnere ģimenes 
tipā “tēvs ar vienu vai vairākiem bērniem”, ja 
viņa dzīvoja citur, kā arī bērni, kuri ir emig-
rējuši bez vecākiem — vieni paši vai kopā ar 
citu radinieku vai adoptētāju.

pētījuma kohortā iekļautajās 181 904 ģi-
menēs bija 601 989 personas, no kurām tēvu 
bija 20,5%, māšu — 28,6%, bērnu vecumā 
līdz 12 gadiem — 41,2% un bērnu, kas ve-
cāki par 12 gadiem, — 9,7%. 70% no visām 
minētajām ģimenēm bija viens bērns vecumā 
līdz 12 gadiem, bet 30% — divi vai vairāk 
šāda vecuma bērni. visizplatītākie ģimeņu tipi 
bija ģimenes, kurās bērnus audzina precēts 
pāris (45,7%), un ģimenes, kurās ir māte ar 
vienu vai vairākiem bērniem (32,2%). Ģime-
ņu, kuras veido kopdzīves partneri ar vienu 
vai vairākiem bērniem, bija 16,8% no ģimeņu 
kopskaita, bet ģimeņu, kurās ir tēvs ar vienu 
vai vairākiem bērniem, — 5,3%. laika pe-
riods starp divām pēdējām tautas skaitīšanām 
ir deviņi gadi un 10 mēneši. Tādējādi kohortas 
bērnu vecāku statuss, kuri 2021. gada tautas 
skaitīšanā nebija uzrādīti kā pastāvīgie iedzī-
votāji, ir “emigrējuši” vai “miruši”. dažādiem 
salīdzinājumiem ir aprēķināti vidējie rādītā-
ji visai ģimeņu kohortai. analizējamajā laika 
periodā 13,3% no visām kohortas ģimenēm 
bērni emigrācijas vai mirstības dēļ ir zaudējuši 
vienu vai abus vecākus, t. sk. 10,3% ģime-
ņu — viena vai abu vecāku emigrācijas dēļ  
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un 3,1% ģimeņu — miruša tēva un/vai mātes 
dēļ. Tikai 0,1% ģimeņu viens no bērnu vecā-
kiem bija emigrējis, otrs — miris. Šī skaitā 
mazā ģimeņu grupa pētījumā nav analizēta. 
Tāpēc dažos gadījumos ģimeņu kopsummas 
nesakrīt ar ģimeņu īpatsvaru summu. atkarī-
bā no ģimenes tipa vislielākā iespējamība, ka 
kāds no bērna vecākiem analizējamā perio-
da beigās vairs nedzīvo latvijā, ir “kopdzīves 
partneriem ar vienu vai vairākiem bērniem” 
vai “tēvam ar vienu vai vairākiem bērniem” 
(6. att.).

vecāku emigrācijas un mirstības risku  
ietekmē arī ģimenes dzīvesvieta, kas analizēts 
saskaņā ar teritoriālo iedalījumu, kāds bija 
spēkā līdz 2021. gada 1. jūlijam. pētnieks 
mihails Hazans ir noskaidrojis, ka emigrācijas 
intensitātes atšķirības starp reģioniem ir ma-
zāk izteiktas nekā starp apdzīvoto vietu tipiem. 
Šādas atšķirības viņš skaidro ar migrācijas 
teorijās balstītiem atzinumiem — intensīvāka 
emigrācija ir no vietām ar augstāku bezdarbu, 
zemāku materiālās labklājības līmeni un lielā-

ku minoritāšu īpatsvaru35. arī šajā pētījumā ir 
vērojamas ģimeņu ar bērniem, kuri zaudējuši 
vienu no vecākiem emigrācijas vai mirstības 
dēļ, īpatsvara teritoriālās atšķirības (7. att.). 
Šo ģimeņu īpatsvars izteikti zemāks ir pierīgas 
reģionā un novados ap lielajām pilsētām, bet 
augstāks — pierobežas pašvaldībās latga-
lē un vidzemē. pierīgas situācija ir saistāma 
ar suburbanizācijas ietekmē notikušo jauno 
ģimeņu pārcelšanos uz galvaspilsētai tuvāk 
esošajiem novadiem, vienlaikus saglabājot 
svārstmigrācijas attālumu uz rīgā esošajām 
darba un mācību vietām. savukārt, lielo pil-
sētu salīdzinoši augstos īpatsvarus iespējams 
izskaidrot ar vismaz viena vecāka došanos 
strādāt uz citu valsti, jo darba iespējas šajās 
pilsētās nav tik plašas kā rīgā.

Teritoriālā griezumā ģimeņu īpatsvari, 
kurās dzīvojošie bērni emigrācijas un mir-
stības dēļ zaudējuši kādu no vecākiem, at-
šķiras arī pēc apdzīvotās vietas tipa (8. att.) 
un reģiona (9. att.). no šīs ģimeņu kohortas  
2011. gada 1. martā 31,5% ģimeņu  
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dzīvoja rīgā, 20,1% — lielajās pilsētās,  
17,6% — mazajās pilsētās un 30,8% — 
laukos. vidējais ģimeņu īpatsvars (13,4%) 
visvairāk bija pārsniegts lielo pilsētu grupā 
(16,9% ģimeņu). parējās grupās rādītāji ir 
visai līdzīgi. Biežāks vecāku zaudējuma ie-
mesls lielajās pilsētās ir vecāku emigrācija. 
laukos biežāk vecāku zaudējuma iemesls ir 
mirstība, kas skārusi 3,8% ģimeņu.

vismazāk ģimeņu, kuras ir zaudēju-
šas vecākus emigrācijas (8,7%) vai mir-
stības (2,7%) dēļ, dzīvoja pierīgas reģio-
nā, bet kurzemē un latgalē šie rādītāji par  
2,5–2,6 procentpunktiem pārsniedz latvijas 
vidējo līmeni. kurzemē vecāku zaudējuma 
iemesls biežāk ir emigrācija, bet latgalē — 
mirstība. vienam vai abiem vecākiem dodo-
ties emigrācijā, parasti rodas jautājums, vai 
bērnus atstāt latvijā vai ņemt līdzi (10. att.).

ja ģimenē abi vecāki ir emigrējuši, tad 
81,8% ģimeņu bērni ir devušies līdzi vecā-
kiem, 8,2% ģimeņu bērni ir palikuši latvijā, 
bet 10,1% kāds no bērniem ir palicis latvijā, 
bet kāds devies līdzi vecākiem uz ārzemēm. 
ja emigrējusi ir tikai māte, tad 66,2% ģime-
ņu bērni ir devušies viņai līdzi, 25,0% ģime-
ņu bērni ir palikuši latvijā, bet 8,8% kāds 
no bērniem palicis latvijā, kāds devies mātei 
līdzi uz ārzemēm. vismazākā iespējamība, ka 

emigrē arī bērni, ir tad, ja emigrē tikai tēvs —  
11,9% šādu ģimeņu bērni ir devušies līdzi tē-
vam, 81,7% ģimeņu bērni ir palikuši latvijā, 
bet 6,4% — kāds no bērniem dzīvo latvijā, 
kāds — ārzemēs. apskatītajās situācijās ir 
iespējami vairāki scenāriji — turpmākajos 
gados abi vai kāds no vecākiem atgriežas 
latvijā, visi ģimenes locekļi emigrē uz jauno 
dzīves vietu ārzemēs vai arī ģimenes locekļi 
turpina dzīvot dažādās valstīs.

Secinājumi
1. kopš 2011. gada tautas skaitīšanas lat-

vijas iedzīvotāju statistiskajā uzskaitē ir 
ieviesti vairāki jauninājumi, kas sekmē 
valsts un tās teritoriālo vienību demo-
grāfiskās attīstības padziļinātas analīzes 
veikšanas iespējas. uzsākts iegūt informā-
ciju par iedzīvotājiem no administratīviem 
datiem saskaņā ar csp izstrādātu meto-
doloģiju, izmantojot loģistiskās regresijas 
analīzes metodi. kopš 2020. gada, arī  
2021. gada tautas skaitīšanā, datus  
iegūst tikai no administratīvajiem reģis-
triem, ņemot vērā tikai reģistrēto dzīves-
vietu. uzsākta eksperimentālās statistikas 
datu apkopošana, kurā izmanto jaunus 
datu avotus un metodes, paplašinot datu 
detalizācijas līmeni.

10. att. Ģimeņu, kurās viens vai abi vecāki 2011.–2021. gadā ir emigrējuši, procentuālais 
sadalījums saistībā ar bērnu palikšanu Latvijā vai došanos emigrācijā

avots: autoru izveidots attēls, izmantojot csp datus
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2. iedzīvotāju skaita aprēķinos uzsākts iz-
mantot ģeotelpiskos datus, kas dod iespē-
ju detalizētāk pētīt iedzīvotāju izvietojumu 
un migrācijas procesus. datu atspoguļo-
šanā teritoriālās statistikas rādītājus at-
tēlo 1 x 1 km tīklojuma kartēs. dažādu 
jomu speciālistiem ir pavērušās jaunas ie-
spējas lielu datu masīvu analīzē, sasaistot 
dažādu datubāzu datus.

3. emigrācija ir būtiski ietekmējusi iedzīvo-
tāju skaita izmaiņas visā valsts teritorijā. 
Turpretī imigrācijas procesi visvairāk ie-
tekmējuši rīgu, citas lielākās pilsētas un 
to apkārtni. iedzīvotāju skaita izmaiņās 
latvijā pieaugoša loma ir iekšzemes mig-
rācijai, kuras ietekmē veidojas iedzīvotāju 
koncentrācija valsts centrālajā daļā, īpaši 
pierīgas reģionā. Tas ir saistīts arī ar sub-
urbanizācijas procesiem, kas ir jauna for-
ma apdzīvojuma attīstībā.

4. lai klasificētu teritoriālās vienības at-
bilstoši to demogrāfiskajām un sociāli 
ekonomiskajām iezīmēm, pielietota ne-
hierarhiskā klasteru analīzes metode, kas 
latvijā līdz šim nav plaši izmantota. pielie-
tojot šo inovatīvo metodi, identificēti četri 
novadu demogrāfiskās attīstības tipi —  
“izaugsmes novadi”, “demogrāfiskās 
stagnācijas riska novadi”, “emigrācijas 
novadi” un “depopulācijas krīzes novadi”. 

5. emigrācijas ietekme atspoguļojas arī  
ģimeņu kohortā, kurā ir vecāki ar bēr-
niem: deviņu gadu un 10 mēnešu lai-
kā kopš 2011. gada tautas skaitīšanas  
10,3% ģimeņu viens vai abi vecāki emig-
rēja. savukārt, 3,1% ģimeņu viens vai abi 
vecāki miruši.

6. analizējot ģimeņu ar bērniem dzīvesvietu 
teritoriālo izvietojumu, var secināt, ka vis-
lielākā iespējamība, ka kāds no vecākiem 
devies emigrācijā vai miris, ir latvijas 
lielākajās pilsētās. no reģioniem iemesls 
kāda no vecākiem zaudējumam emigrāci-
jas dēļ visbiežāk ir kurzemē, bet mirstī-
bas dēļ — latgalē. Ģimenes ar vislielāko 
vecāku mirstības risku (sevišķi — tēva) 
mīt latgales laukos un mazpilsētās, kā arī 
kurzemes, vidzemes un zemgales laukos. 
vismazākais vecāku emigrācijas risks bija 
ģimenēm ar bērniem, kuras dzīvoja pie-
rīgā un rīgā. Bērniem ir mazāks emigrā-
cijas risks, ja emigrē tikai tēvs, bet māte 
paliek latvijā.
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Summary

Keywords: Latvia, population censuses, administrative data, demographic development, 
territorial differences, family types

The article is prepared by five scholars from the university of latvia in the frame of national 
research programme’s project “Towards sustainable and inclusive society in latvia: response 
to demographic and migration challenges (demomig)” which focuses on sustainable and in-
clusive regional development with a particular interest in migration and demographic aspects. 
The article summarises the research results based on the last available data from the popula-
tion census 2021 and retrospective data analysis since 2011. innovations in official popula-
tion statistics over the last ten years — use of administrative registers, geospatial information, 
registered place of residence, and experimental statistics — allow scholars to perform an indi-
vidual data linkage between big data. This article covers three interrelated sections. in the sec-
tion “innovations in population registration and analysis” legal and methodological initiatives 
since 2011 in producing census and current population statistics are discussed. The section 
“use of territorial data — population size, spatial distribution, and demographic typology of 
counties” draws attention to emigration, immigration, and population changes by administra-
tive territory and indicates the role of emigration and suburbanisation in concentration of popu-
lation in the central part of country. application of the use of non-hierarchical cluster analysis 
offers four county clusters: rapid development counties, stagnation risk counties, emigration 
counties, and depopulation risk counties. The section “use of individual data — families with 
children: insight in emigration and mortality of parents” is prepared as a longitudinal follow-up 
of four types of families with children from the cohort from the population census 2011, based 
on linkages of individual data.


