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LATVIJAS SABIEDRĪBAS PORTRETS 
 
Lai labāk sagatavotos sarunai par Latvijas sabiedrības nākotni, esam apkopojuši nozīmīgākās atziņas 
no jaunākajiem statistikas pārskatiem un sabiedriskās domas pētījumiem, tajā skaitā Centrālās 
Statistikas pārvaldes pārskatiem “Demogrāfija 2018”, “Latvijas Statistikas gadagrāmata 2018” un 
Latvijas Bankas analītiskajiem rakstiem.  
  

KĀ MAINĀS SABIEDRĪBA? 
 
Pēc ANO Iedzīvotāju fonda datiem, Latvija ir 
valsts ar straujāk sarūkošo iedzīvotāju skaitu 
pasaulē - Latvijas iedzīvotāju skaits ik gadu 
sarūk par apmēram 1%. Iedzīvotāju skaits 
samazinās, jo Latvijā ir negatīvs migrācijas 
saldo, zema dzimstība un augsta mirstība. 
Iedzīvotāju skaita samazināšanās visvairāk 
novērojama tieši lauku reģionos, īpaši Latgalē. 
 
Pārmaiņas redzamas arī sabiedrības vecuma 
struktūrā - apskatot salīdzinošās vecuma 
piramīdas 2000. un 2018.gadā, redzam, ka 
pieaug iedzīvotāju vidējais vecums un mūža 
ilgums. Tas nozīmē, ka ar laiku samazināsies 
darbspējīgo iedzīvotāju īpatsvars sabiedrībā. 
 

Vienlaikus Latvijā pēdējos 10 gados ir pakāpeniski pieaugusi 
apmierinātība ar dzīvi. Ja 2009.gadā, tūliņ pēc ekonomiskās 
krīzes, iedzīvotāju apmierinātība bija tās zemākajā līmenī 5.55 
punktu apmērā, tad 2018.gadā tā sasniedza 6.97 punktus no 
desmit jeb vēsturiski augstāko punktu. 
 
Pieaudzis arī optimisms par nākotni. Saskaņā ar 2018.gada 
rudens Eirobarometra datiem, 35% iedzīvotāju sagaida, ka 
nākamie 12 mēneši viņu dzīvē būs labāki nekā iepriekš, kas ir 
augstāks rādītājs par vidējo Eiropas Savienībā. 
 
Latvijas iedzīvotāji arī pakāpeniski pielāgojas nākotnes darba 
tirgus vajadzībām. Kopš 2000.gada ir audzis to iedzīvotāju 
īpatsvars, kuri ieguvuši augstāko izglītību un sarucis to 
iedzīvotāju skaits, kuri ieguvuši vien pamatizglītību. 
Pakāpeniski pieaug to iedzīvotāju skaits, kuri ikdienā lieto 
internetu un kuriem ir vismaz pamata digitālās prasmes. Taču 
joprojām tiek prognozēts darbaspēka trūkums informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju, inženierzinātņu un medicīnas, kā 
arī būvniecības un loģistikas nozarēs. 
 

2. attēls. Pastāvīgo iedzīvotāju vecuma piramīda gada sākumā; 
2000 un 2018 gads. Avots: CSP, Latvijas statistikas gadagrāmata 
2018, 43.lpp. 

1. attēls. Pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas 2000.-2017. gadā. Avots: CSP 
publikācija "Demogrāfija 2018", 36. lpp. 
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KAS DZĪVO LATVIJĀ? 
 
Latvijas sabiedrība kļūst arvien dažādāka, taču iedzīvotāju portrets pēc etniskās piederības Latvijas reģionos 
atšķiras. Vidzemē ir augstākais latviešu īpatsvars (87.2%), savukārt Latgalē tas ir zemākais (45.9%). Latgalē arī 
novērojama lielākā etniskā daudzveidība. Savstarpējā mijiedarbība starp dažādām etniskajām grupām ir plaša, 
turklāt salīdzinoši biežas ir laulības starp dažādu etnisko grupu pārstāvjiem - teju 20% latviešu un gandrīz 50% 
krievu laulājušies ar citu tautību pārstāvjiem. 
 
Latvijas nepilsoņu skaits, lai gan lēnām, tomēr turpina sarukt, 2018.gadā sastādot 11% no iedzīvotāju skaita. 
Vienlaikus, lai gan migrācijas saldo ir bijis negatīvs ik gadu kopš neatkarības atjaunošanas, proti, emigrācija 
ievērojami pārsniegusi imigrāciju, turpina pieaugt arī Latvijā dzīvojošo ārvalstnieku skaits. Populārāko 
izcelsmes valstu vidū ir Krievija, Ukraina un Baltkrievija, sastopamas arī ES valstis – kaimiņvalstis Lietuva un 
Igaunija, kā arī Vācija. Galvenie imigrācijas iemesli pēdējo gadu laikā ir nodarbinātība, studijas un investīcijas 
nekustamajā īpašumā. Lielākā daļa ārvalstnieku dzīvo Rīgā (vairāk kā 50%) un citās republikas pilsētās. 

 
No Latvijas aizbraukušo un uz Latviju atbraukušo cilvēku vecums un izglītība ir līdzīgi - migrācijas procesos 
visbiežāk iesaistās tieši gados jauni cilvēki vecumā no 20-39 gadiem ar profesionālo vai augstāko izglītību.  
 
Neskatoties uz to, ka Latvijas sabiedrība kļūst arvien daudzveidīgāka, joprojām pastāv salīdzinoši negatīva 
attieksme pret imigrāciju un bēgļiem, kā arī pret citām etniskajām grupām. Vairāk kā 80% Latvijas iedzīvotāju 
neatbalsta nedz imigrāciju no ārpus-ES valstīm, nedz patvēruma meklētāju uzņemšanu. Teju puse neatbalsta 
arī imigrāciju no citām ES valstīm. Savukārt, saskaņā ar 2019.gada feburāra SKDS aptauju, 80% iedzīvotāju 
nevēlētos saskarsmi ar citu tautību vai izcelsmes cilvēkiem darba vietā, ģimenē vai tuvējā apkārtnē. 
Visnegatīvākā attieksme ir pret romu tautības pārstāvjiem, afgāņiem, pakistāņiem, sīriešiem un āfrikāņiem, lai 
gan šo tautību pārstāvju skaits Latvijas sabiedrībā ir neliels.  
 

  

3. attēls. Dati par starptautisko migrāciju Latvijā. Migrācijas saldo ir emigrācijas un imigrācijas starpība. 
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KĀDI IR MĀJSAIMNIECĪBU IENĀKUMI LATVIJĀ? 
 
Krīzes atstātās sekas Latvijā bija jūtamas ilgi, un vidēji ģimenēm izdevās sasniegt 2007. gada ienākumu līmeni 
tikai 2015. gadā. Taču pēc tam ienākumi turpinājuši pakāpeniski augt, un 2017. gadā reālie vidējie ienākumi uz 
vienu cilvēku bija jau par 50% augstāki kā 2006. gadā. Šobrīd vissliktāk klājas vientuļajiem vecākiem - vidējais 
ienākumu pieaugums ir bijis lēns un ienākumu plaisa starp šīm un citām ģimenēm palielinās. Līdzīgi pieaug arī 
plaisa starp pensionāriem un cilvēkiem darbaspējīgā vecumā - vidējie ienākumi pensionāriem šobrīd ir gandrīz 
uz pusi mazāki. Tāpat kopš 2010. gada vīriešiem bez bērniem ienākumi pieaug daudz straujāk kā sievietēm bez 
bērniem. Pozitīva tendence savukārt vērojama saistībā ar ienākumiem daudzbērnu ģimenēm - kopš 2007. gada 
mazinās atšķirība starp vidējiem ienākumiem šai un mazākām ģimenēm. 

 
KĀDS IR BEZDARBS? 
 
Kopējais bezdarba līmenis Latvijā ir relatīvi zems - kopš 2011. gada tas svārstās ap 8%, kas ir tuvu vidējam 
rādītājam ES valstīs. Taču šis rādītājs sevī slēpj divas aktuālas problēmas - reģionālo nevienlīdzību, kā arī 
ilgtermiņa bezdarbu. Pirmkārt, reģionos ārpus Rīgas un Pierīgas (2017. gadā - ap 6%) bezdarbs ir pat par 
vairākiem procentpunktiem augstāks, it īpaši Latgalē (2017. gadā - gandrīz 15%). Tāpat vidējais bezdarbs ir 
daudz augstāks starp iedzīvotājiem, kas ieguvuši tikai pamatizglītību (ap 20%), kā arī nedaudz augstāks starp 
cittautiešiem. Otrkārt, lai gan bezdarba līmenis liecina, ka visi, kas vēlas atrast darbu, to var izdarīt, ilgtermiņa 
bezdarbnieku skaits joprojām ir salīdzinoši liels (40% no darba meklētājiem), un tas samazinās lēni. 
 

KĀDA NEVIENLĪDZĪBA EKSISTĒ LATVIJĀ? 
 
Nabadzības riskam visvairāk pakļauti ir iedzīvotāji vecumā virs 65 gadiem, īpaši sievietes, kuru dzīves ilgums 
arī ir lielāks. Teju visās vecuma grupās tieši sievietes vairāk pakļautas nabadzībai. Lai gan samazinājušās, tomēr 
joprojām pastāv ievērojamas atšķirības vīriešu un sieviešu bruto darba samaksā līdzvērtīgos amatos, 2017.gadā 
saņēma par 15.3% zemāku atalgojumu. 

4. attēls. Dati par reālajiem (ņemot vērā inflāciju) rīcībā esošajiem ienākumiem uz 1 personu dažādās demogrāfiskajās grupās. 
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Lai gan pēc ienākumiem Latvijā nevienlīdzība ir mazāka kā vidēji ES, mūsu sociālā atbalsta sistēma ar to cīnās 
nepilvērtīgi. Pensijas un pabalsti Latvijā nevienlīdzības rādītāju samazina tikai par 27% (vidēji ES - 40%), un rīcībā 
esošo ienākumu ziņā Latvija ir viena no nevienlīdzīgākajām valstīm Eiropā. Latvijas nevienlīdzību, it īpaši starp 
pensionāriem un bezdarbniekiem, stipri ietekmē atšķirīgais ienākumu un īpašumā esošo aktīvu līmenis - 
piemēram, viszemākos ienākumus saņemošajā grupā ir 2 reizes vairāk pensionāru kā vidēji ES. Un, lai gan 
pēdejos gados vispārējā ienākumu nevienlīdzība ir mazinājusies, nav izdevies mazināt ekonomiskās aktivitātes 
un ienākumu plaisu starp Latvijas reģioniem. Kopš 2011. gada pieaug reģionu polarizācija, un ārpus Rīgas un 
pierīgas nav iezīmējušies citi attīstības centri. 

 

KĀDI IR JAUNIE ĢIMENES MODEĻI? 
 
Ja salīdzina mūsdienu Latvijas sabiedrību ar to sabiedrību, kura Latvijas teritorijā dzīvoja 1970.gadā, var manīt, 
ka mainījušies cilvēku paradumi un izpratne par ģimeni. Ja toreiz laulībā dzīvoja absolūti lielākā daļa pieaugušo 
cilvēku, tad šobrīd tikai aptuveni puse no Latvijas iedzīvotājiem ir precējušies. 41% no bērniem dzimst ārpus 
laulības - šāds rādītājs ir raksturīgs arī Eiropas Savienībai kopumā.  
 
Salīdzinot ar citām Eiropas Savienības un bagāto valstu klubiņa (OECD) dalībvalstīm, Latvijas sabiedrība ir 
neiecietīga pret homoseksuāli orientētiem cilvēkiem. Starp OECD dalībvalstīm zemāks rādītājs ir tikai Turcijā.  
Piemēram, tikai 23% Latvijas iedzīvotāju 2015.gadā uzskatīja, ka viendzimuma attiecības ir uzskatāmas par 
normālām attiecībām - salīdzinoši Eiropas Savienībā kopumā tā uzskatīja 67% iedzīvotāju. Latvijas iedzīvotāji 
salīdzinoši reti pamana, ka šīs grupas pārstāvji tiek sabiedrībā diskriminēti. 
 
Vienlaikus Latvijas sabiedrības nostāja šajā jautājumā mainās, mainoties paaudzēm. Piemēram, jaunākās 
paaudzes (līdz 35 gadu vecumam) daudz biežāk ir gatavi atbalstīt viendzimuma partnerattiecību reģistrāciju, 
nekā cilvēki virs 45 gadu vecuma.  
 

5. attēls. TAL indekss 2011. un 2016. gadā. TAL indekss raksturo teritoriju augstāku vai zemāku sociālekonomisko attīstību, un 
ņem vērā dažādus rādītājus (IKP, bezdarba līmenis, investīcijas, demogrāfiskās slodzes līmenis, samaksātie nodokļi u.c.). Avots: 
VRAA, Agnese Rutkovska, Madara Brigmane (Latvijas Banka).  
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VAI CILVĒKI VIENS OTRAM UZTICAS? 
 
Aptuveni 45% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka citiem cilvēkiem principā var uzticēties, 31% uzskata, ka nevar. 
Šie rādītāji ir līdzīgi Eiropas vidējiem, bet vienlaikus daudz zemāki nekā Somijā, Dānijā un Zviedrijā. Līdzīgi kā 
citi eiropieši, arī Latvijas iedzīvotāji caurmērā uzskata, ka viņiem ir tādas pašas iespējas savā dzīvē gūt 
panākumus kā citiem iedzīvotājiem.  
 
2018.gada aptaujā gandrīz katrs otrais Latvijas pilsonis norādīja, ka uzskata, ka viņa balsij Latvijā ir nozīme. Šajā 
ziņā pēdējo gadu laikā esam kā sabiedrība būtiski progresējuši, bet joprojām atpaliekam no Eiropas vidējiem 
rādītājiem. Salīdzinot ar vairākumu citām Eiropas valstīm, Latvijas iedzīvotāji nav pārliecināti, ka svarīgākie 
valsts lēmumi, kuri ietekmē viņu dzīvi, tiek pieņemti taisnīgi. Latvijas iedzīvotāji ir Eiropas Savienībā paši 
skeptiskākie attiecībā uz to, ka taisnīgums mūsu sabiedrībā vienmēr uzvar netaisnību.  
 
Apgalvojumam par to, ka Latvijas vara ir korumpēta, piekrīt divas trešdaļas Latvijas pilsoņu. Salīdzinoši biežāk: 
cilvēki vecumā līdz 54 gadiem, ar pamatizglītību, ar zemiem ienākumiem, Latgalē dzīvojošie un nelatvieši. 
Savukārt katrs trešais uzskata, ka Latvijas valsts ir viņu aizvainojusi. Aizvainojums uz Latviju ir biežāk raksturīgs 
nelatviešiem, cilvēkiem ar zemiem ienākumiem vai pamatizglītību, kā arī Latgales iedzīvotājiem 
 

KĀDAS IR CITAS SVARĪGAS LATVIJAS SABIEDRĪBAS IEZĪMES? 
 
Invaliditāte. Katram desmitajam Latvijas iedzīvotājam ir noteikta invaliditāte, šajā iedzīvotāju grupā ir arī 
salīdzinoši augstāks bezdarbs. 49% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka cilvēki ar īpašām vajadzībām Latvijas 
sabiedrībā tiek diskriminēti. 
 
Sieviešu tiesības. Tikai katrs piektais Latvijas iedzīvotājs uzskata, ka Latvijas sabiedrībā tiek diskriminētas 
sievietes. Vienlaikus Latvijas sieviešu darba samaksa joprojām ir par 15-19% zemāka nekā vīriešiem.  Tāpat arī 
Latvijas cilvēki retāk nekā citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi piekritīs apgalvojumam, ka vardarbība 
ģimenē nekad nav pieņemama un ka par šādu vardarbību pienākas sods (Latvijā piekrīt 64% iedzīvotāju, kamēr 
Eiropā vidēji - 84%).  
 
Gados vecāki cilvēki. Latvijas iedzīvotāji mūsu sabiedrībā bieži pamana diskrimināciju pret gados vecākiem 
cilvēkiem - katrs otrais Latvijas iedzīvotājs uzskata, ka šī iedzīvotāju grupa tiek diskriminēta, it sevišķi darba 
meklējumos. Tikai ceturtā daļa no Latvijas iedzīvotājiem būtu mierā ar to, ka augstākos valsts amatus ieņem 
cilvēki virs 75 gadu vecuma - tas ir divreiz zemāks rādītājs nekā vidēji Eiropā.  
 
Reliģiskā piederība. Salīdzinot ar citām ES dalībvalstīm, Latvijas iedzīvotāji mazāk ir pamanījuši diskrimināciju 
pēc reliģiskām, etniskām vai dzimuma izjūtas (dzimtes) pazīmēm. Tomēr mazāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju 
būtu mierā ar to, ja viņu dēlam vai meitai izveidotos attiecības ar budistu vai musulmani.  
 

PAR LIEPĀJAS DISKUSIJĀM  

Latvijā 2019.gada ietvaros tiks izstrādāti divi būtiski plānošanas dokumenti, kuros ir jāiekļauj atbildes uz to, kā 
saliedēt Latvijas sabiedrību: 

1) Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam;  
2) Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādne. 

 
Liepājā un citos reģionos plānoto diskusiju mērķis: atrast jaunas idejas/pieejas sabiedrības saliedēšanai un 
palīdzēt tapt šiem dokumentiem. 


