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Demogrāfijas pētniecības institūti ES valstīs
• Vismaz viens šāds institūts ir gandrīz visās ES valstīs, izņemot Latvijā 

un Maltā

• Šādas pētniecības iestādes neesamība arī krasi samazina diskusiju 
kvalitāti par valsts politikas uzlabojumiem un to ietekmi. 

• Tallinn University, Estonian Institute for Population Studies

• University of Helsinki, Population Research Unit

• Vytautas Magnus University, Demographic Research Centre

• Warsaw School of Economics, Institute of Statistics and Demography

• Demographic Research Center, Bratislava, Slovakia

• Hungarian Demographic Research Institute

• Austrian Centre for Demography and Global Human Capital , utt

http://blogs.helsinki.fi/populationresearch/
http://www.vdu.lt/en/research/research-priorities/research-priorities-in-social-science/centre-for-demographic-research/
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/ISiD/Strony/default.aspx
http://www.infostat.sk/vdc/en/
http://demografia.hu/en/
http://www.oeaw.ac.at/wic/


1.mīts. 
Latvieši vienmēr ir spējuši izdzīvot 
un saglabāties arī daudz grūtākās 
situācijās – 700 gadu verdzībā, 
mēros, karos, deportācijās, utt. Arī 
šoreiz notiks brīnums, latvieši spēs 
saņemties un izdzīvos. 



2.mīts. Nevajag tērēt naudu pabalstos, jo 
visu nosaka IKP pieagums – augot IKP 
automātiski aug arī dzimstība. 



Sakritība starp IKP un dzimstību ir vērojama ar 
noteikumu ka proprionāli palielinās arī tiešais 
atbalsts ģimenēm ar bērniem. Jo vairāk budžetā 
naudas, jo vairāk varam atbalstīt savas ģimenes. 

Bet IKP pieaugums bez tiešā atbalsta pieauguma 
nozīmē drīzāk pretējo. Piemēram, Spānijas IKP 25 
gados ir dubultojies, bet dzimstība praktiski nav 
mainījusies. Arī Austrija, Portugāle, Polija, utt. 





Baltic International Bank Latvijas barometra pētījums, 
2017:

Vērtējot, kuri trīs priekšlikumi dzimstības 
veicināšanai ir jāīsteno pirmām kārtām, 
visbiežāk paustais viedoklis ir, ka VALSTIJ IR 
JĀMAKSĀ LIELĀKI PABALSTI ĢIMENĒM AR 
BĒRNIEM UN JĀNODROŠINA LIELĀKS ATBALSTS 
(71%) 



3.mīts. Demogrāfijā nepieciešams atbalstīt tieši 
otrā bērna politiku, nevis daudzbērnu ģimenes. 
Atbalsts daudzbērnu ģimenēm ir nevis 
demogrāfisks, bet sociāla nepieciešamība. 

• Ja tas ir konstruktīvs viedoklis, kas meklē labākos risinājumus –
tad ir vieta diskusijām un attiecīgi arī kompromisiem. 

• Otrie bērni ir apmēram 3 reizes vairāk par trešajiem bērniem, 
tātad vajadzīgā nauda būtu 3 reizes lielāka, vai atbalsts attiecīgi 
mazāks

• Nabdzības riska pieaugums ir daudz izteiktāks nevis ar 2 
bērniem, bet sākot ar 3.un nākamo bērnu ienākšanu ģimenēs. 





Nabadzības riska pieaugums ģimenēm ar bērniem



4.mīts. Demogrāfijas jautājumi ir 
Nacionālās Apvienības kaprīze

•Nebūt nav, taču Nacionālā Apvienība ir galvenā, kas šo tēmu 
aktualizē un cīnās par tās uzlabošanu vismaz pēdējos 5 gadus.

•Demogrāfijas politika ir visas Latvijas kopējā problēma, un te 
iespējas ir visām partijām. 

• Igaunijā galvenā demogrāfijas karognesēja līdz šim bija citādi 
liberālā Reformu partija, kas ir radniecīga “Vienotībai”.

• Iespējams ka cīņas karstumu ietekmē arī politiskā greizsirdība.



5.Mīts. Lielāka dzimstība neglābs Latviju. 
Par vēlu un atbalsts ģimenēm – populisms.

•Inga Springe @IngaSpringe 19h ago

•Ceru, ka jūs nerunājāt, ka 
lielāka dzimstība izglābs 
Latviju. Tas nav iespējams. 

https://twitter.com/IngaSpringe
https://twitter.com/IngaSpringe/status/923307275296571400


Latvijā joprojām ir ievērojams skaits 
sieviešu fertilajā vecumā, īpaši starp 26-38 
gadiem, no kurām vēlas radīt bērnus. 
Kamēr pastāv rīcībspējīga Latvijas valsts, 
mūsu pienākums ir darīt visu, lai 
nodrošinātu tādus apstākļus, lai šīs 
ģimenes varētu īstenot savu vēlmi bez 
bažām nokļūt nabadzības riskā bērnu dēļ.
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vīrieši sievietes


