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KopsaviLKums

 2016. gadā iedzīvotāju skaits Latvijā bija 1,97 miljoni, tas ir, par 700 000 (jeb par 26%) mazāk, salīdzinot ar 
1990. gada Latvijas tautas skaitīšanas datiem, kas bija 2,67 miljoni iedzīvotāju. Vidēji iedzīvotāju skaits Latvijā 
samazinās par 74 cilvēkiem dienā.

 Salīdzinājumam, pasaules iedzīvotāju skaits turpina pieaugt par 76 miljoniem cilvēku gadā, un vidējais dzīves 
ilgums attīstītajās valstīs pieaug par 2 gadiem ik desmit gadus jeb par 5 stundām ik dienu.

 Līdzšinējās demogrāfijas prognozēs paredzēja, ka Latvijas iedzīvotāju skaits turpinās strauji sarukt; ANO aplēses 
liecina, ka 2030. gadā tas būs samazinājies līdz 1,8 miljoniem, bet 2050. gadā – līdz 1,6 miljoniem. 

 Savukārt Certus demogrāfiskās nākotnes prognoze modelē ārēju un iekšēju emigrāciju pēc pakāpenisku Latvijas 
ienākumu tuvināšanos turīgāko Eiropas Savienības valstu ekonomiskajiem rādītājiem un paredz, ka straujais 
iedzīvotāju skaita kritums 2020. gados apstāsies, iedzīvotāju skaits pakāpeniski izlīdzināsies un 2030. gadā būs 
nedaudz mazāks par 1,9 miljoniem.

 Šo iedzīvotāju skaita stabilizāciju veicinās algu pieaugums un tas, ka pakāpeniski samazināsies to Latvijas 
iedzīvotāju skaits, kas emigrē uz ārvalstīm, meklējot labāk algotu darbu. Iebraucošo migrantu skaits paliks 
nemainīgs. Citiem vārdiem sakot, iebraucēju skaits pārsniegs izceļotāju skaitu.

 Tā vietā, lai migrētu uz ārzemēm, darbaspējīgā vecuma Latvijas iedzīvotāji turpinās migrēt no lauku novadiem 
uz pilsētām, īpaši uz Rīgu un Rīgas reģionu, kur ir iespējas saņemt augstāku atalgojumu un kur paveras plašākas 
profesionālās izaugsmes iespējas. Tomēr paredzams, ka augstāks IKP pieauguma temps – apmēram 5% – un par 
50% mazāka ienākumu atšķirības starp Rīgu/Pierīgu un reģioniem varētu palēnināt Latvijas iekšējo migrāciju.

 Mirušo skaits aizvien pārsniegs jaundzimušo skaitu, jo dzīves ilgums turpina pieaugt, bet dzimstības līmenis 
joprojām ir zems.

 Latvijas sabiedrība kļūs aizvien sirmāka. 2030. gadā viens no četriem iedzīvotājiem būs vecāks par 65 gadiem. 

 Lauku pašvaldības saskarsies ar divkāršu izaicinājumu: ilgtermiņa nodokļu bāzes samazināšanās vienlīdz ar 
pastāvīgi pieaugošiem izdevumiem, kas saistīti ar veselības un sociālās aprūpes pakalpojumiem pensionāriem. Gan 
valstij, gan pašvaldībām jāsāk gatavoties demogrāfiskajām pārmaiņām, kas skars Latviju nākamajā desmitgadē.

 Vidusskolas vecuma jauniešu skaits Rīgā pieaugs par 62% un Rīgas reģionā par 34%. Tomēr būs novērojams 
vidusskolas vecuma jauniešu skaita kritums citviet, it īpaši Vidzemē (-18%) un Latgalē (-23%). Mazie lauku novadi 
cietīs vissmagāk.

 Pozitīvās izaugsmes scenārija gadījumā (IKP izaugsme par 5% gadā un neto atalgojuma starpības starp Rīgu 
un reģioniem samazinājums par 50%) Latvijas kopējais iedzīvotāju skaits būs par 2,7% (51 141 cilvēkiem) 
lielāks salīdzinājumā ar mēreno scenāriju. Šis efekts īpaši pamanāms būs Latgalē, kur iedzīvotāju skaits būs par 
10% (21 443 cilvēkiem) lielāks nekā to paredz mērenais scenārijs.
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1 Latvijas Centrālā statistikas pārvalde. (2017). Certus demogrāfiskās prognozes. (2017).

iEvaDs

Ilgtermiņa demogrāfiskās tendences sašķeļ Latviju divās 
kontrastējošās daļās. Viena no tām – sarūkošā daļa, 
kuras iedzīvotāji dzīvo mazpilsētās un lauku novados, kas 
atrodas tālu no Rīgas, kur ir lielāks bezdarbs, zemākas 
algas un strauji novecojoša sabiedrība. Otra daļa – 
jaunāka, turīgāka, urbanizēta un gūst labumu no 
plašākām profesionālajām un personīgajām iespējām, ko 
piedāvā dzīve galvaspilsētā Rīgā un ap to. 

700 gadus senā Valka atrodas pie Latvijas un Igaunijas 
robežas, 160 km attālumā no Rīgas un 90 km attālumā 
no Tartu. Valka 20. gadsimtā ir bijis nozīmīgs dzelzceļa 

mezgls, Latviešu Pagaidu Nacionālā padome 1917. gadā 
pasludināja Latvijas autonomiju no Krievijas impērijas 
tieši Valkā. Tomēr Valkas senā un īpašā vēsture 
negarantē pilsētas uzplaukumu nākotnē. 2030. gadā 
Valkas novadā būs viszemākais darbaspējīgo iedzīvotāju 
īpatsvars, salīdzinot ar pārējiem Latvijas novadiem 
(55%), turklāt vairāk nekā viena ceturtā daļa iedzīvotāju 
būs pensionāri (27%), kas vecāki par 65 gadiem.  
Valka saskaras ar strauji sarūkošu nodokļu bāzi un tai 
pašā laikā – ar pieaugošām izmaksām, kas saistītas ar 
iedzīvotāju novecošanu. 

stāsts par diviem novadiem. iedzīvotāju skaita prognoze valkas un Baldones novados līdz 2030. gadam1 1. attēls
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Turpretim Baldoni, kas vēsturiski bijusi kūrortpilsēta, 
kura atrodas apmēram 30 km no Rīgas, raksturo straujš 
iedzīvotāju skaita pieaugums. 1990. gadu sākumā 
Baldones novada iedzīvotāju skaits bija vien 4 900 
(Valkā tai laikā – vairāk nekā 13 000 iedzīvotāju). Tiek 
prognozēts, ka nākamo desmit gadu laikā Baldone 
iedzīvotāju skaita ziņā pāraugs Valku (skat. 1. att.). 
Turklāt 2030. gadā divas trešdaļas (65%) Baldones 
iedzīvotāju būs darbspējas vecumā, bet bērnu un 
jauniešu līdz 15 gadiem skaits (17%) būs tikpat 
liels, cik to iedzīvotāju skaits, kam pāri 65 (18%). 
Baldones pašvaldība var veikt nākotnes plānošanu ar 
drošības sajūtu. 

Tomēr niansētāku Latvijas demogrāfiskās nākotnes 
portretējumu piedāvā Certus demogrāfiskā prognoze. 
Pretēji Eurostat un ANO prognozēm Certus paredz, ka 
ekonomiskās atšķirības starp Latviju un pārējo Eiropas 
Savienību samazināsies, kā rezultātā samazināsies šo 
atšķirību izraisītā ietekme uz migrāciju. Aprēķinot ārējās 
migrācijas plūsmas, īpaša uzmanība tika pievērsta 
izmaiņām Latvijas un Eiropas Savienības neto algās 
(par pamatu izmantojot vidējo atalgojumu Vācijā) – 

Kā liecina šie divi piemēri, vispārzināmais drūmais un 
bezcerīgais stāsts par demogrāfiskajām izmaiņām 
Latvijā pēc 1991. gada ir pārāk vienkāršots. Tā ir 
tiesa, ka Latvija ir piedzīvojusi strauju demogrāfisko 
lejupslīdi, kopējam iedzīvotāju skaitam samazinoties no 
2,67 miljoniem 1990. gadā līdz mazāk nekā 2 miljoniem 
(1,97 milj.) 2016. gadā. Patiešām, lielākā daļa 
demogrāfisko prognožu paredz, ka Latvijas iedzīvotāju 
skaits turpinās sarukt; piemēram, Apvienoto Nāciju 
Organizācija (ANO) lēš, ka 2050. gadā iedzīvotāju skaits 
Latvijā būs 1,59 miljoni, bet 2100. gadā – 1,28 miljoni.2

galvenokārt tādēļ, ka galvenais migrācijas virzītājspēks 
ir bijusi vidējo neto algu atšķirība Latvijā un citās Eiropas 
Savienības valstīs. Tādējādi prognožu modelis (1) paredz 
neto darba samaksas pieaugumu Latvijā, (2) veido 
pieņēmumus par kopsakarību starp Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas emigrantu īpatsvaru un neto algas atšķirību 
minētajās valstīs un Vācijā, (3) izmanto šo kopsakarību, 
prognozējot attiecību starp atalgojumu un potenciālo 
emigrācijas līmeni nākotnē.

2 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2015). World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings 
and Advance Tables. Working Paper No. ESA/P/WP.241.

3 Centrālās Statistikas pārvaldes dati. (2010.-2016.); Eurostat. (2017); United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 
(2015). World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables. Working Paper No. ESA/P/WP.241; Certus demogrāfiskās 
prognozes. (2017).

Eurostat, aNo un Certus Latvijas demogrāfiskās prognozes3 2. attēls
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4 Līdzīgā veidā Igaunijas iedzīvotāju skaits 2016. gadā pieauga par 1850 cilvēkiem un 2015. gadā – vairāk nekā par 2000 cilvēkiem, iezīmējot pirmo 
pozitīvo Igaunijas iedzīvotāju skaita pieaugumu 21. gadsimtā. The population of Estonia increased last year. (2017). Statistics Estonia. Pieejas veids: 
http://www.stat.ee/news-release-2017-008. Savukārt 2016. gada beigās veiktā SKDS aptauja liecina, ka rekordzems Latvijas iedzīvotāju skaits (13%) 
apsver emigrācijas iespējas. Tuvāko gadu laikā strādāt uz ‘laimes zemi’ varētu doties mazāk ļaužu. 07.05. 2017. LETA. 

5 Tomēr Brexit ietekme netiek prognozēta Certus aplēsēs.
6 Kirkwood, T. (2006). Ageing: Too fast by mistake. Nature. 444. pp. 1015-1017.
7 1900-1940. Pieejas veids http://www.un.org/esa/population/publications/sixbillion/sixbilpart1.pdf; 1950-2050. United Nations, Department of 

Economic and Social Affairs, Population Division. (2015). World Population Prospects: The 2015 Revision, DVD Edition. 

Līdzīgi Igaunijas 2015. un 2016. gada pieredzei 
Certus prognoze paredz, ka migrācija no Latvijas 
samazināsies un pakāpeniski izlīdzināsies, tādējādi 
apturot Latvijas straujo demogrāfisko lejupslīdi, un 
saskata salīdzinošu iedzīvotāju skaita stabilizēšanos 
2020. gados (skat. 2. att.).4 Protams, Lielbritānijas 
izstāšanās no Eiropas Savienības zināmā mērā arī varētu 
veicināt Latvijas iedzīvotāju re-emigrāciju, jo valsts, 
kas pēdējo 20 gadu laikā ir bijis galvenais Latvijas 
izceļotāju galamērķis, aizver durvis ES pilsoņu brīvai 
darbaspēka kustībai.5

Pat stabilizējoties iedzīvotāju skaitam, Latvija 
2020. gados būs vecāka, sirmāka un vairāk urbanizēta 
valsts ar plašu ietekmi uz budžetu infrastruktūras, 
pensiju, veselības un ilgtermiņa aprūpes izdevumu 
ziņā. Vidējais iedzīvotāju vecums pieaugs par vienu 
gadu, tas ir, no 42 līdz 43 gadiem 2030. gadā. Lai arī 

dzīves ilguma pieaugums ir apsveicama lieta, tomēr 
tai pašā laikā sabiedrības novecošanās rada jaunus 
izaicinājumus politikas veidotājiem, it īpaši tādēļ, ka tai 
būs izteikti reģionāla ietekme, jo lielākā daļa vecāka 
gadagājuma cilvēku būs koncentrēta lauku reģionos, kur 
turpināsies demogrāfiskā lejupslīde, kamēr ambiciozi, 
jauni, darbspējīgi iedzīvotāji turpinās pārcelties uz pilsētu 
teritorijām, it īpaši uz un ap galvaspilsētu Rīgu, meklējot 
labākas izglītības, profesionālās un sociālās iespējas.

Politikas pārskats sniedz analīzi par globālajām un 
nacionālajām demogrāfijas tendencēm. Tajā ieskicēta 
Latvijas ilgtermiņa demogrāfiskā lejupslīde un sabiedrības 
novecošanās, kā arī augošā nevienlīdzība starp Rīgu un 
Pierīgas reģioniem un pārējo Latviju. Tomēr ziņojumā 
izskan arī optimistiska nots, paredzot, ka pakāpeniski, 
izlīdzinoties iedzīvotāju ienākumiem starp Latviju un 
Eiropas Savienību, migrācija no Latvijas samazināsies.

Pēc daudzus gadsimtus ilgušās demogrāfiskas 
stabilitātes, Otrā pasaules kara beigas iezīmē laikmeta 
sākumu, kurā tiek piedzīvots straujš pasaules iedzīvotāju 
skaita pieaugums. Veselības aprūpes kvalitātes 
paaugstināšanās ļāvusi samazināt zīdaiņu un bērnu 

1. pasauLEs DEmogrāfisKās tENDENCEs

mirstības rādītājus, uzlabojot dzimstības līmeni. No 
otras puses – vidējais dzīves ilgums attīstītajās valstīs 
ir pieaudzis par diviem gadiem ik desmit gadus jeb par 
piecām stundām dienā.6

pasaules iedzīvotāju skaita pieaugums no 1900. līdz 2050. gadam (mljrd.)7 3. attēls
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Pasaules iedzīvotāju skaits 2016. gadā sasniedza 
prognozētos 7,4 miljardus, tas ir, pieaugums – vairāk 
nekā viens miljards cilvēku desmit gadu laikā. Tiek 
paredzēts, ka līdz 2050. gadam pasaules iedzīvotāju 
skaits būs gandrīz 10 miljardi, pieaugums – aptuveni 

76 miljoni cilvēku gadā. Salīdzinot šos datus kontekstā – 
ik gadu pasaules iedzīvotāju skaits palielināsies par 
divreiz lielāku cilvēku skaitu, salīdzinot ar to, kas šobrīd 
dzīvo astoņās Baltijas un Ziemeļvalstīs kopā.

8,9 European Commission. (2017). White paper on the future of Europe: Reflections and scenarios for the EU27 by 2025. 
10 People in the EU – statistics on demographic changes. (2015). Eurostat. Pieejas veids: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/

People_in_the_EU_%E2%80%93_statistics_on_demographic_changes 
11 Starp 2004. un 2013. gadu Vācija piedzīvoja iedzīvotāju skaita samazināšanos par 1,6 miljoniem. Tai pašā laikā Lielbritānijas iedzīvotāju 

skaits palielinājās par 4,5 miljoniem, Spānijas – par 4 miljoniem un Francijas – par 3,5 miljoniem iedzīvotāju. Skat. Eurostat. (2015). 
People in the EU – statistics on demographic changes. Pieejas veids: ‘http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
People_in_the_EU_%E2%80%93_statistics_on_demographic_changes

95% globālās izaugsmes piedzīvos jaunattīstības valstīs, 
it īpaši Āfrikā. Savukārt Eiropa – novecos un saruks. 
Tiek prognozēts, ka Eiropas Savienības pašreizējais 
iedzīvotāju skaita īpatsvars (6% jeb apmēram puse Indijas 
vai Ķīnas iedzīvotāju kopskaita) pasaules 7,4 miljardu 
iedzīvotāju vidū 2060. gadā būs samazinājies līdz pat 
4%.9 Turklāt Eiropa būs arī daudz vecāka par citiem 
pasaules reģioniem – tikai divu desmitgažu laikā, 
starp 1994. un 2014. gadu, ES iedzīvotāju vidējais 
vecums ir pieaudzis par sešiem gadiem (no 36,2 līdz 
42,2) un sasniegs 45 gadus 2030. gadā – vairāk nekā 
divas reizes pārsniedzot Āfrikas iedzīvotāju vidējo 
vecumu (skat. 4. att.).10

Tendences dažādās Eiropas valstīs atšķiras. Kaut 
arī kopējais iedzīvotāju skaits Eiropā ir turpinājis 
nedaudz palielināties (lai arī, sākot ar 2040. gadu 
vidu, tiek prognozēts sarukums), vienpadsmit no 
ES 28 dalībvalstīm, tai skaitā Latvija, 21. gadsimtā ir 
pieredzējušas iedzīvotāju skaita kritumu. Taču pārējās 
septiņpadsmit dalībvalstīs ir novērots pieaugums – 
patiešām, iedzīvotāju skaits Lielbritānijā šajā periodā 
pieaudzis par 4,5 miljoniem.11 Tomēr ilgtermiņa 
tendencēm gan Eiropā, gan Latvijā raksturīga 
sabiedrības novecošanās un iedzīvotāju skaita sarukums.

Eiropas lejupslīde8 4. attēls
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Pēdējo 100 gadu laikā Latvija ir piedzīvojusi krasas 
iedzīvotāju skaita svārstības. Iedzīvotāju skaits ir 
atkārtoti pieaudzis un atkal samazinājies divu pasaules 
karu izraisītās cilvēku pārvietošanās, padomju laiku 
raksturojošās imigrācijas (ieceļošanas) un Eiropas 
Savienības laikmetam raksturīgās emigrācijas 
(izceļošanas) dēļ. 20. gadsimta 80. gadu beigās Latvijas 
PSR iedzīvotāju skaits bija gandrīz 2,7 miljoni. Līdz 2016. 
gadam šis rādītājs bija samazinājies līdz 1,97 miljoniem.12

Otrkārt, lai arī Latvija ir sasniegusi (un tiek prognozēts, 
ka pat pārsniegs) ES vidējo dzimstības līmeni (vidējais 
jaundzimušo skaits uz sievieti), Latvijas rādītājs ir 
krietni zem 2,1 jaundzimušajiem uz vienu sievieti, kas 
ir nepieciešams, lai saglabātu nemainīgu iedzīvotāju 
skaitu (skat. 6. att.).15 Neskatoties uz to, Latvijā ir 

2. DEmogrāfisKās tENDENCEs Latvijā

Ir divi galvenie faktori, kas ietekmē iedzīvotāju skaita 
izmaiņas. Pirmais ir dabiskās izmaiņas, ko izraisa starpība 
starp dzimušo un mirušo skaitu. Otrais – neto migrācija – 
starpība starp cilvēku skaitu, kas iebrauc valstī un 
izbrauc no tās. 

Pirmkārt, kopš 20. gadsimta 90. gadiem mirstības līmenis 
Latvijā turpina pārsniegt dzimstību (kaut arī 5. att. 
redzams, ka jaundzimušo skaits stabili palielinās).13

viens no straujāk augošajiem dzimstības līmeņiem 
ES kopš 2014. gada. Tas lielā mērā ir skaidrojams ar 
pēckrīzes uzlabojumiem ekonomikā, kā arī, pateicoties 
vienlaicīgam valsts atbalsta pieaugumam – galvenokārt 
naudas pabalstiem, kā arī nodokļu atvieglojumiem un 
subsidētiem pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem.

12 Tā rezultātā 2016. gadā vidējais iedzīvotāju blīvuma rādītājs ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā – 30 iedzīvotāji uz vienu kvadrātkilometru. 
Demogrāfija. (2016). Centrālā Statistikas pārvalde. 

13 Dzimstības līmenis 21. gadsimta pirmajos gados Latvijā pieauga no 20 302 jaundzimušajiem 2000. gadā līdz pat 24 397 – 2008. gadā (bērni, kuri 
ieņemti līdz Latvijas ekonomiskajai krīzei), lai pēc tam atkal atgrieztos pie 1990. gadu rādītājiem. 

14 Vispārējos dzimstības un mirstības koeficientus veido attiecīgi jaundzimušo un mirušo skaits uz 1000 cilvēkiem. Centrālā Statistikas pārvalde. (2017); 
Certus demogrāfiskā prognoze Latvijai. (2017).

15 Eurostat. (2017). Dzimstības statistika. Pieejas veids http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Fertility_statistics

vispārējie dzimstības un mirstības koeficienti Latvijā no 1996. līdz 2030. gadam  
(% uz 100 iedzīvotājiem)14

5. attēls
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Dzimstības līmenis Latvijā no 2000. līdz 2030. gadam (jaundzimušie uz vienu sievieti) 16

Neto migrācija Latvijā, Lietuvā un igaunijā no 2000. līdz 2015. gadam.  
prognoze Latvijai no 2016. līdz 2030. gadam

6. attēls

7. attēls
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1,8
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Vēl viens demogrāfisko izmaiņu dzinējspēks ir neto 
migrācija no Latvijas uz bagātākām Eiropas Savienības 
valstīm. 7. attēlā tiek salīdzināta neto migrācija trijās 
Baltijas valstīs. Igaunija ir pieredzējusi zemākus migrācijas 
rādītājus, pateicoties kaimiņvalstij Somijai – vienai 
no bagātākajām ES valstīm, kurai turklāt ir arī ciešas 

valodas un kultūras saites ar Igauniju. 2016. gadā Somijā 
dzīvoja vairāk nekā 50 000 igauņu (vairāk nekā viens no 
pieciem migrantiem), un līdzīgs skaits – strādāja Somijā, 
saglabājot savu dzīvesvietu Igaunijā.17 2014. gadā 
migrācijas tendence mainījās uz pretējo, un Igaunijas 
iedzīvotāju skaits sāka pieaugt.

16 Dati no Eurostat datubāzes. Kopējais ES 28 dzimstības līmenis, sākot ar 2016. gadu, aprēķināts kā vienkāršs vidējais dalībvalstu dzimstības rādītājs.
17 Statistics Finland. (2017). Foreign citizens. Pieejas veids: http://www.stat.fi/tup/maahanmuutto/immigrants/immigrants-in-the-population/

foreign-citizens/index_en.html
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Savukārt migrācijas rādītāji Latvijā un Lietuvā ir bijuši 
krietni augstāki, jo īpaši – migrācija uz Lielbritāniju 
un Īriju, lai arī arvien vairāk izceļotāju dodas arī uz 
Vāciju un Ziemeļvalstīm. Tomēr jāatzīmē, ka pēdējo 
gadu laikā migrācijas no Latvijas rādītāji ir ievērojami 
samazinājušies, jo darba tirgus ir nostiprinājies un arī 
algas Latvijā ir sākušas pieaugt. Mērenā prognoze 
balstīta uz Latvijas Finanšu ministrijas prognozēto 
3% IKP pieaugumu gadā. Optimistiskā prognoze tiek 
veidota, pamatojoties uz straujāku IKP pieauguma (5% 
gadā) un par 50% mazāku ienākumu atšķirību starp 
Rīgu reģioniem prognozi, un paredz, ka Latvija ātrāk 
atgriezīsies pie pozitīvas migrācijas plūsmas. Abos 
gadījumos Certus prognoze paredz, ka, labklājības 
līmenim turpinot pieaugt, starptautiskā migrācija 
samazināsies. Tomēr zemais dzimstības līmenis valstī, 
kā arī salīdzinoši zemais ieceļotāju skaits nozīmē to, 
ka iedzīvotāju skaits drīzāk saglabāsies stabils, nevis 
pieredzēs izaugsmi. 

Paredzamais mūža ilgums un vidējais vecums turpinās 
pakāpeniski pieaugt. Patiešām, Latvija ir strauji 
novecojoša valsts. 2002. gadā vidējais Latvijas vīriešu 
dzīves ilgums bija 64 gadi un sieviešu – 76 gadi, 
2016. gadā tas bija pieaudzis attiecīgi līdz 69 un 
79 gadiem, bet līdz 2030. gadam sasniegs 73 un 
82 gadus.18  

Dzīves ilguma palielināšanās ir veicinājusi strauju 
pensionāru, it īpaši iedzīvotāju, kas vecāki par 
80 gadiem, skaita pieaugumu (8. att.). Ja 60 un pat 
70 gadu vecumā cilvēki vēl aizvien var būt ekonomiski 
aktīvi, lai papildinātu savas pensijas vai vienkārši 
turpinātu strādāt, tad cilvēki vecumā pāri 80 gadiem 
daudz lielākā mērā ir atkarīgi no valsts pensijām, kā 
arī veselības un sociālās aprūpes pakalpojumiem. 
21. gadsimta 20. gadu sākumā, salīdzinot ar 2002. gadu, 
Latvijā būs divreiz vairāk cilvēku, kas vecāki par 
80 gadiem; raizes izraisa tas, ka tai pašā laikā kopējais 
Latvijas darbspējīgā vecuma iedzīvotāju skaits būs krietni 
mazāks. 

Latvijas iedzīvotāju skaits, kas vecāki par 65 un vecāki par 80 gadiem19 8. attēls

18 Dati no Eurostat datubāzes (indikatori Paredzamais mūža ilgums atkarībā no vecuma un dzimuma [demo_mlexpec] un Paredzamais mūža ilgums 
atkarībā no vecuma un dzimuma [proj_15nalexp]); kopējais ES 28 iedzīvotāju paredzamais mūža ilgums no 2016. gada tiek rēķināts kā vienkāršs 
vidējais no visu dalībvalstu paredzamā mūža ilguma rādītājiem. 

19 Dati no Eurostat datubāzes (indikatori Iedzīvotāju skaits 1. janvārī pēc vecuma un dzimuma [demo_pjan] un Iedzīvotāju skaits 1. janvārī pēc vecuma un 
dzimuma [proj_15npms]); Certus demogrāfiskās prognozes. 2017.
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Zemā dzimstība un pieaugošā ilgmūžība ir nenovēršami 
ietekmējušas salīdzinošo Latvijas darbspējīgā vecuma 
iedzīvotāju skaitu. 2008. – 2010. gada ekonomiskās 
krīzes priekšvakarā 68% Latvijas iedzīvotāju bija 

Darbspējīgo iedzīvotāju īpatsvara kritums nozīmē 
pieaugošu vecumatkarības rādītāju. 1990. gadā uz 
100 darbspējīgajiem iedzīvotājiem (vecumā no 15 līdz 
64 gadiem) bija 18 cilvēki, kas vecāki par 65 gadiem. 
Citiem vārdiem sakot, uz katru pensionāru bija 

Apkopojot iepriekš teikto, 10. attēlā redzamā 
histogramma rāda, ka Latvijas iedzīvotāju 2030. gadā 
būs ievērojami mazāk un tie būs ievērojami vecāki nekā 
pusgadsimtu iepriekš. Tas neizbēgami radīs papildu 

darbspējas vecumā. Līdz 2017. gadam šis skaits bija 
samazinājies līdz 65%, bet 2030. gadā tie būs tikai 60% 
iedzīvotāju (9. att.). 

5,5 darbspējas vecuma iedzīvotāji. Līdz 2030. gadam 
šis rādītājs būs pieaudzis līdz 37 pensionāriem 
uz 100 darbspējīgajiem iedzīvotājiem, tas ir, tikai 
2,7 darbspējas vecuma iedzīvotāji uz vienu pensionāru.

budžeta spiedienu uz veselības aprūpi un pensiju 
izmaksām, kā arī līdzekļu pārdali no Rīgas un Rīgas 
reģiona uz tālākām, mazapdzīvotākām pašvaldībām ar 
lielāku vecākā gadagājuma iedzīvotāju īpatsvaru.

Darbspējīgo iedzīvotāju skaits Latvijā no 2000. līdz 2030. gadam (% no kopējā iedzīvotāju skaita)

vecumatkarības rādītājs Latvijā no 1990. līdz 2030. gadam  
(darbspējīgo iedzīvotāju skaits uz vienu pensionāru) 20

9. attēls

10. attēls

20 Certus demogrāfiskās prognozes. (2017). Attiecība starp iedzīvotāju skaitu, kas vecāki par 65 gadiem,  
un iedzīvotāju skaitu vecumā starp 15 un 64 gadiem.

5,5 : 1
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3,7 : 1
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iedzīvotāju skaits Latvijā atsevišķās vecuma grupās 1992. un 2030.gadā 11. attēls

Certus demogrāfiskās prognozes sniedz zināmu 
cerību. Ja Latvijas ienākumi tuvināsies turīgāko Eiropas 
Savienības valstu rādītājiem, tad migrācijas tempi 
palēnināsies. Nesenais Latvijas diasporas pētījums liecina, 
ka galvenais aizbraukšanas no Latvijas iemesls bijis 
lielāku ienākumu meklējumi. Pētījumā tika konstatēts, ka 

„darba iespējas ar piemērotu atalgojumu” mudinātu 
divas trešdaļas (64%) diasporas iedzīvotāju atgriezties 
Latvijā.21 Neskatoties uz to, lielākā daļa no tiem, kas 
varētu atgriezties Latvijā, visticamāk apmestos Rīgā vai 
Rīgas reģionā, kur ir lielākas algas un plašākas darba 
iespējas.

21 Hazans, M. (2016). Atgriešanās Latvijā: reemigrantu aptaujas rezultāti. Rīga: LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrs.  
Pieejas veids: http://www.diaspora.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/diaspora/petijumi/Atgriesanas_Latvija_-_petijuma_zinojums.pdf

Pastāv acīmredzama saikne starp atalgojuma atšķirībām 
un neto migrācijas tendencēm Rīgā un Latvijas 
reģionos. Jo lielāka ir algu atšķirība, jo vairāk iedzīvotāju 
atstāj zemās algas reģionu. Jo reģions ir tuvāk Rīgai, 
jo augstāka ir vidējā neto alga. Veidojot Latvijas 
demogrāfisko modeli, Certus prognozēja atalgojumu 
katrā reģionā un aprēķināja paredzamo neto migrāciju. 
Lai nodrošinātu, ka kopējā neto migrācijas summa starp 
reģioniem būtu nulle, migrācijas plūsmas tika sadalītas 
proporcionāli starp novadiem, kas no 2011. līdz 
2015. gadam piedzīvojuši pozitīvu vidējo neto migrāciju. 

Kā redzams 12. un 13. attēlā, rezultāts ir pilsētu 
uzplaukums un aizvien – lauku iedzīvotāju skaita 
samazināšanās. 12. attēla mērenā prognoze un 

3. rEģioNāLās tENDENCEs Latvijā

14. attēls liecina, ka pilsētas piesaista aizvien vairāk 
mērķtiecīgu jauniešu no lauku novadiem un mazām 
pilsētām, jo tajos tiek piedāvātas plašākas izglītības 
un darba iespējas, lielākas algas un plaša sociālo, 
kultūras un izklaides pasākumu izvēle; tai pašā laikā 
lauku novadi paliek sarūkot un novecojot. Rīgā un Rīgas 
reģionā pašlaik dzīvo puse no Latvijas iedzīvotājiem, un 
saskaņā ar 3% IKP izaugsmes scenāriju šis iedzīvotāju 
īpatsvars turpinās augt nākamajos gados. Savukārt 
12. attēla optimistiskā prognoze attēlo iekšējo migrāciju 
pie 5% IKP pieauguma un 50% nominālo algu atšķirību 
samazinājuma starp Rīgu un reģioniem – šajā gadījumā 
iekšējās migrācijas plūsmas ir daudz lēnākas, atalgojums 
Latvijas reģionos pieaug ātrāk, un tas nozīmē, ka lielāka 
iedzīvotāju daļa paliktu savos novados.
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iezdīvotāju skaita izmaiņu prognoze Latvijas pilsētās laikā no 2016. līdz 2030. gadam 
mērenās un optimistiskās prognozes gadījumā

13. attēls

iedzīvotāju skaita izmaiņu prognoze Latvijas reģionos laikā no 2016. līdz 2030. gadam 
mērenā un optimistiskā scenārija gadījumā

12. attēls
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Latvijas lauku novadiem, ciemiem un pilsētām, kas 
atrodas tālu no Rīgas, jāgatavojas tam, ka iedzīvotāju 
skaits kļūs aizvien mazāks un ar aizvien lielāku vecāka 
gadagājuma cilvēku īpatsvaru, kā rezultātā samazināsies 
budžeta ieņēmumi, vienlaikus pieaugot izdevumiem, 
kas saistīti ar iedzīvotāju novecošanu. Daudzos 
reģionos arī būs ievērojami mazāks skolas vecuma 
bērnu skaits. Atgriežoties pie ievadā minētā piemēra – 
2016. gadā Valkas novadā bija 220, bet Baldones 
novadā – 176 vidusskolas vecuma jaunieši (vecumā 
no 16 līdz 18 gadiem). Tomēr līdz 2030. gadam Valkā 
vidusskolas vecuma jauniešu skaits būs samazinājies par 
15% (līdz 186), turpretim Baldonē – pieaudzis par 5% 
(līdz 184). Citviet vidusskolas vecuma jauniešu skaita 
izmaiņas būs daudz dramatiskākas. Latgale piedzīvos 
īpaši dramatisku skolēnu skaita kritumu, it sevišķi 
lauku novados. Šajos četros novados, kur pašlaik ir 
vidusskolas, tiks piedzīvota nozīmīga skolēnu skaita 
samazināšanās:

Pieaugošā iedzīvotāju koncentrācija Rīgā un ap to 
neizbēgami ietekmēs arī infrastruktūras izdevumus. 
Valka, piemēram, šobrīd izmanto vienu galveno (A) 
un trīs reģionālos (P) autoceļus, savukārt Baldone, 
kurā desmit gadu laikā tiek prognozēts iedzīvotāju 

 Viļānu novadā vidusskolas vecuma jauniešu skaits 
samazināsies par 47% no 2016. līdz 2030. gadam 
(no 182 līdz 96);

 Varakļānu novadā vidusskolas vecuma jauniešu skaits 
samazināsies par 40% no 2016. līdz 2030. gadam 
(no 100 līdz 59);

 Dagdas novadā vidusskolas vecuma jauniešu skaits 
samazināsies par 37% (no 211 līdz 132);

 Zilupes novadā vidusskolas vecuma jauniešu skaita 
samazināsies par 30% (no 100 līdz 70).

Tajā pašā laikā, jauniešu skaits Rīgā un ap to strauji 
pieaugs. Paredzams, ka Mārupē 16-18 gadus veco 
iedzīvotāju skaits pieaugs par vairāk nekā 150% (no 
530 līdz 1366), bet Ādažos – par 74% (no 294 līdz 
512). Šīs izmaiņas demogrāfijā liks pieņemt politiski 
smagus, bet ekonomiski nepieciešamus lēmumus, kas 
saistīti ar finansējumu izglītības jomā, it īpaši attiecībā uz 
vidusskolu konsolidāciju un reorganizāciju visā valstī.

skaita pieaugums, kas pārsniegs Valku, šobrīd izmanto 
tikai vienu reģionālo (P) autoceļu. Smagi lēmumi par 
ceļu būvi un uzturēšanu, kā arī citiem infrastruktūras 
ieguldījumiem, ir neizbēgami.

vidusskolas vecuma jauniešu skaits Latvijas reģionos 2016. un 2030. gadā 14. attēls
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Pēdējo 25 gadu laikā zemā dzimstības līmeņa un 
migrācijas dēļ Latvija ir pieredzējusi pamatīgu 
demogrāfisko lejupslīdi. Īpaši smaga situācija ir lauku 
reģionos, jo Latvijā palikušie jaunieši arvien vairāk 
pārceļas uz Rīgu un Pierīgas reģionu ekonomisko 
iespēju meklējumos. Rezultāts ir vispārēja sabiedrības 
novecošanās, it īpaši vistālāk no Rīgas esošajos lauku 
novados, kā arī darbspējīgā vecuma iedzīvotāju skaita 
kritums, uz kuriem gulstas pensiju (kā arī veselības 
un sociālās aprūpes) nodrošināšanas slogs, ņemot 
vērā pieaugošo vecāka gadagājuma iedzīvotāju 
īpatsvaru Latvijā.

Certus prognozes paredz, ka Latvijas ekonomikas 
pakāpeniska tuvināšanās Eiropas Savienības 
pārticīgākajām valstīm vidēji ilgā laika posmā ļaus 
Latvijas demogrāfijai nostabilizēties. Mērenais (3% IKP 
pieaugums gadā) scenārijs paredz, ka valstij un vietējām 
pašvaldībām, politikas veidotājiem un sabiedrībai 
joprojām būs jātiek galā ar sekām, ko rada mazāka, 
vairāk urbanizēta un gados vecāka sabiedrība. Lielākajai 
daļai lauku pašvaldību jāplāno nākotne, ņemot vērā 

sarūkošu, nevis pieaugošu iedzīvotāju skaitu. Tas nozīmē 
risināt jautājumus, kas saistīti ar mājokļu un biroju telpu 
pārmērīgi lielo piedāvājumu, kā arī stratēģiju izstrādi 
pamata infrastruktūras objektu, piemēram, skolu, ceļu, 
elektroenerģijas un telekomunikāciju tīklu konsolidācijai. 
Valdībai būs jāņem vērā šīs tendences, lemjot par ES 
fondu finansējuma sadali, kā arī resursu pārdali starp 
vietējām pašvaldībām. Turpretim, pozitīvās izaugsmes 
scenārija gadījumā (IKP izaugsme par 5% gadā un 
neto atalgojuma starpības starp Rīgu un reģioniem 
samazinājums par 50%) Latvijas kopējais iedzīvotāju 
skaits būs par 2,7% lielāks salīdzinājumā ar mēreno 
scenāriju. Šis efekts īpaši pamanāms būs Latgalē, kur 
iedzīvotāju skaits būs par 10% lielāks nekā to paredz 
mērenais scenārijs.

Latvijas demogrāfiskā situācija tuvā nākotnē izskatās 
daudzsološāk nekā nesenā pagātnē, tomēr sabiedrībai 
un politikas veidotājiem ir jāpieņem nākotnes realitāte – 
mazāks kopējais iedzīvotāju skaits, urbanizētāka 
sabiedrība, lielāks veca gadagājuma cilvēku īpatsvars – 
un attiecīgi jārīkojas.

sECiNājumi
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Šis demogrāfiskais pētījums aplūko iedzīvotāju izmaiņas 
katrā Latvijas pašvaldībā (novadā) atbilstoši četriem 
galvenajiem elementiem: 

1) mirstība: novadā mirušo iedzīvotāju skaits;
2) dzimstība: novadā dzīvojošām mātēm dzīvi dzimušo 

bērnu skaits;
3) ārējā migrācija: migrācija uz/no ārvalstīm no/uz 

novadu;
4) iekšējā migrācija: migrācija uz/no cita novada valsts 

robežās.

Prognozes tika veiktas katram no četriem faktoriem 
atsevišķi katrai no 119 pašvaldībām līdz 2030. gadam.

Galvenais izmantotais datu avots bija 2011. gada 
Latvijas tautas skaitīšanas dati, kas atspoguļo iedzīvotāju 
sadalījumu pēc vecuma katrā pašvaldībā 2011. gadā. 
Šis sadalījums tika izmantots, lai veiktu demogrāfiskās 
prognozes visās vecuma grupās no 0 līdz 100, pielietojot 
iepriekšējās mirstības, dzimstības, ārējās migrācijas un 
iekšējās migrācijas tendences. Prognozes tika aprēķinātas 
šādi. 

mirstība. Vēsturiskie dati par vecumam atbilstošiem 
mirstības rādītājiem (mirušo skaits uz 1000 noteikta 
vecuma iedzīvotājiem) ir pieejami 6 statistikas reģioniem 
(Rīga, Rīgas reģions, Kurzeme, Zemgale, Vidzeme un 
Latgale) vecuma grupās 0-9, 10-19, 20-29 u.t.t. no 
2005. gada līdz 2015. gadam. Šie rādītāji tika pielietoti 
attiecībā uz novadiem un vecuma grupām, kas atrodas 
attiecīgajos reģionos. Zinot mirstības rādītājus visās 
vecuma grupās un novados, mirušo skaits no 2011. līdz 
2030. gadam tiek aprēķināts, izmantojot logaritmisko 
ekstrapolāciju tendenci (rezultātus būtiski neietekmē 
ekstrapolācijas metožu izmaiņas). Tā kā kopējais mirušo 
skaits laikā no 2011. līdz 2015. gadam ir zināms, šie 
skaitļi tiek salīdzināti ar iegūtajām prognozēm. Prognozes 
un publiskie dati atšķiras reģionu un novadu datu novirzes 
dēļ. Neliels korekcijas koeficients (vidējā attiecība starp 
faktiski mirušo skaitu un netieši norādīto (implied) 
mirušo skaitu laikposmā no 2011. līdz 2015. gadam) tiek 
pievienots katra novada prognozēm, paskaidrojot iepriekš 
minēto.

Dzimstība. Vēsturiskie dati par vecumam atbilstošiem 
dzimstības rādītājiem (jaundzimušo skaits uz 1000 
sievietēm) no 1992. gada līdz 2015. gadam visās 
vecuma grupās ir pieejami tikai valsts līmenī. Šie rādītāji 
tika izmantoti, lai aprēķinātu jaundzimušo skaitu no 
2011. gada līdz 2030. gadam, izmantojot ekstrapolāciju. 
Pašreizējā tendence liecina, ka jaundzimušo skaits 
sievietēm, kas jaunākas par 27 gadiem, samazinās 
laika gaitā, bet tas pieaug sievietēm, kas vecākas par 
28 gadiem. Logaritmiskās un eksponenciālās tendences 
tika izmantotas, respektīvi, pirmajai (27 gadi un mazāk) un 
otrajai (28 gadi un vairāk) vecuma kategorijai. Rezultātus 
būtiski neietekmē izmaiņas ekstrapolācijas metodēs. Tika 
izmantots neliels katram novadam korekcijas koeficients 
(vidējā attiecība starp faktiski dzimušo skaitu un netieši 
norādīto (implied) dzimušo skaitu laikā no 2011. līdz 
2015. gadam).

ārējā migrācija. Daudzas aptaujas un pētījumi liecina, 
ka izceļotāji no Latvijas cenšas uzlabot savu ekonomisko 
labklājību.22 Kaut arī ir pastāv dažādi dzīves kvalitātes 
mērījumu veidi (piemēram, IKP uz vienu iedzīvotāju vai 
paredzamais mūža ilgums), vistiešākais mērījums ir neto 
alga. Aprēķini pieņem, ka neto darba samaksas atšķirība 
Latvijā un Rietumeiropas valstīs (kā aprēķinu pamats 
izmantota Vācijas vidējā neto alga) arī ir galvenais 
emigrēšanas iemesls. Saikne starp neto algas atšķirībām 
un emigrācijas intensitāti tika lēsta, aprēķinot regresiju 
starp vidējo emigrantu īpatsvaru un vidējo neto algu 
atšķirību (salīdzinot ar Vāciju) Latvijā, Lietuvā un Igaunijā 
pēdējo 10 gadu laikā. Ekonomiskie apstākļi Baltijas valstīs 
ir līdzīgi, un šo valstu dati papildina analīzi. Rezultāti 
paredzamā veidā liecina par pozitīvu saikni starp diviem 
mainīgajiem, norādot, ka lielākas neto darba algas 
atšķirības ir saistītas ar augstāku emigrācijas līmeni.
Nākotnes neto algas tika prognozētas, lai noteiktu 
paredzamo emigrācijas no Latvijas līmeni. IKP pieauguma 
attiecība pret neto darba samaksas pieaugumu tika 
aprēķināta katram gadam laika posmā no 2007. līdz 
2016. gadam; vidējais rezultāts ir 1,43. Šis koeficients 
tika piemērots prognozētajam IKP pieaugumam Latvijā 
(tiek izmantotas LR Finanšu ministrijas prognozes), lai 
aprēķinātu neto algas pieaugumu.

piEZīmEs par mEtoDoLoģiju

22 Nesen veikts visaptverošs pētījums par emigrāciju. Hazans, M. (2015). Emigrācija no Latvijas 21. gadsimtā reģionu, pilsētu un novadu griezumā. 
Latvijas emigrantu kopienas: Cerību diaspora.
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Imigrācija netika izvērsti modelēta, pieņemot, ka 
pašreizējais ienākošās migrācijas vidējais līmenis 
(galvenokārt personīgo vai izglītības iemeslu dēļ) 
nākamajos gados paliks nemainīgs. Tās ir piesardzīgas 
prognozes, jo var izrādītes, piemēram, ka valstī ierodas 
ievērojami vairāk ārvalstu studentu vai arī reemigrantu, 
kas atgriežas Latvijā.

iekšēja migrācija. Tiek pieņemts, ka iekšējo migrāciju 
lielā mērā nosaka neto algas atšķirības Rīgā un reģionos. 
Latvijas Centrālā statistikas pārvalde sniedz datus 
par neto migrāciju (iebraucēju skaita un izbraucēju skaita 
starpība) pašvaldībās no 2011. gada līdz 2015. gadam. 
A attēlā apkopoti aprakstošās statistikas rādītāji par 
2015. gadu, kur uz x ass attēlots attālums no novada 
līdz Rīgai, bet uz y ass – neto algas atšķirības attiecīgajā 
novadā un Rīgā. Novadi ar pozitīvu neto migrāciju 
(vairāk cilvēku ierodas nekā aizbrauc) ir iezīmēti dzeltenā 
krāsā, novadi ar negatīvu neto migrāciju – sarkanā. Jo 
tuvāk novads Rīgai, jo mazāka ir algu atšķirība, un tās 
visticamāk būs neto pozitīvas migrācijas pašvaldības. 
A attēlā redzama pastāvošā urbanizācijas tendence.

Attiecība starp algu atšķirībām un iekšējo migrāciju tiek 
noteikta, veicot regresiju. Rezultāti nepārsteidz – jo 
lielāka ir neto algu atšķirība, jo spēcīgāka ir izbraukšanas 
tendence. Iegūtais koeficients tiek izmantots, lai 
aprēķinātu prognozējamo izbraukšanu no novadiem, 
pamatojoties uz plānoto darba algas pieaugumu. Tika 
izmantota logaritmiskā novadu algu prognoze, balstoties 
uz 2009.-2016. gada datiem. Lai izpildītu nosacījumu, 
ka kopumā iekšējā migrācija ir nulle (visu cilvēku, kas 
izbrauc no atsevišķiem novadiem, kopskaitam jābūt 
vienādam ar visu cilvēku, kas apmetas uz dzīvi citos 
novados, kopskaitu), tika izvēlētās pašvaldības ar 
pozitīviem vidējiem migrācijas rādītājiem pēdējo 7 gadu 
laikā, un kopējais no citām pašvaldībām izbraucošo 
iedzīvotāju skaits tika sadalīts starp izvēlētajām 
pašvaldībām proporcionāli to iedzīvotāju skaitam. 

migrācija Latvijas novados 2015. gadā A. attēls
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