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6. IEDZĪVOTĀJI 
POPULATION 

METODOLOĢIJA METHODOLOGY 

Pastāvīgie iedzīvotāji ir visi iedzīvotāji, kuru deklarētā 
dzīvesvieta ir attiecīgā administratīvā teritorija.  

Iedzīvotāju skaita izmaiņas kādā periodā ietver 
iedzīvotāju dabisko pieaugumu un iedzīvotāju ilgtermiņa 
migrācijas saldo.  

Iedzīvotāju dabiskais pieaugums ir starpība starp 
noteiktā laika periodā dzimušo un mirušo skaitu. Iedzīvotāju 
dabiskais pieaugums ir pozitīvs, ja dzimušo skaits pārsniedz 
mirušo skaitu, un negatīvs, ja mirušo skaits pārsniedz dzimušo 
skaitu.  

Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas saldo ir starpība starp 
dotajā administratīvajā teritorijā pastāvīgo dzīvesvietu 
deklarējušo un no tās uz citu dzīvesvietu pārcēlušos skaitu 
noteiktā laika periodā.  

Noslēgto laulību skaits ietver laulības, kas noslēgtas gan 
pašvaldību dzimtsarakstu iestādēs, gan to konfesiju un draudžu 
baznīcās, kurām atbilstoši Latvijas Republikas Civillikumam 
dotas tādas tiesības. 

Sākotnējā demogrāfiskās statistikas informācija tiek 
iegūta no civilstāvokļa aktu reģistriem, kuri tiek sastādīti 
pašvaldību dzimtsarakstu iestādēs un katru mēnesi iesniegti 
Centrālajā statistikas pārvaldē (CSP), no Iedzīvotāju reģistrā 
uzkrātajiem datiem u.c. avotiem. 

Informācijas iegūšanas metode demogrāfiskajā 
statistikā ir pilns apsekojums.  

Iedzīvotāju skaitu un tā izmaiņu faktorus raksturojošie dati 
tiek regulāri precizēti, vadoties no apstrādē saņemtajiem 
civilstāvokļa aktu reģistriem un datiem par iedzīvotāju migrāciju. 

Resident population is all inhabitants whose declared 
place of residence is the respective administrative territory 

Population change over a certain period of time refers to 
the natural increase of population and long-term net migration.  

Natural increase of population is the difference between 
the number of live births and the number of deaths in a specified 
period. It can be positive if births exceed deaths or negative if 
the opposite is true. 

Long-term net migration of population is the difference 
between the total number of persons who have declared place of 
permanent residence in the given administrative territory and 
the number of persons who have departed from it during a 
specified period of time. 

The number of marriages includes marriages contracted in 
the civil registry offices of municipalities and the churches of 
those denominations and parishes, which according to the Civil 
Law of the Republic of Latvia have a right to register marriages. 

The primary demographic statistical information is 
obtained from the registers drawn up by the civil registry offices 
of municipalities and submitted monthly to the Central Statistical 
Bureau (CSB) as well as from the information accumulated in 
the Population Register and other sources. 

The method of collecting information in demographic 
statistics is a full-scope survey. 

The data characterising the population number and change 
factors thereof are regularly updated on the basis of civil registry 
office data and information on population migration. 

 
6.1. IEDZĪVOTĀJU SKAITS UN GALVENIE DEMOGRĀFISKIE RĀDĪTĀJI 

REĢIONOS UN REPUBLIKAS PILSĒTĀS 2009. GADA JANVĀRĪ - SEPTEMBRĪ 
NUMBER OF POPULATION AND MAIN DEMOGRAPHIC INDICATORS BY REGION AND CITY, JANUARY - 
SEPTEMBER 2009 

 

Iedzīvotāju skaits 2009.g. 
Number of population as of 

2009 

Iedzīvotāju dabiskā kustība 
Natural movement of population 

Iedzīvotāju 
ilgtermiņa 

migrācijas saldo 
Long-term net 
migration of 
population 

1. janvārī 
January 1 

30. septembrī 
September 30 

noslēgtās 
laulības 

marriages 

dzimuši 
births 

miruši 
deaths 

dabiskais 
pieaugums 

natural 
increase 

Latvija/ Latvia 2261294 2252453 8102 16870 22230 -5360 -3481 

Reģionos/Regions 

Rīgas 713016 708343 2790 5616 6666 -1050 -3623 

Pierīgas 385507 388737 1457 3360 3412 -52 3282 

Vidzemes 235576 234075 652 1526 2440 -914 -587 

Kurzemes 301621 300082 939 2211 2975 -764 -775 

Zemgales 281928 280316 1005 2034 2742 -708 -904 

Latgales 343646 340900 1259 2123 3995 -1872 -874 

Republikas pilsētās/ Cities 

Rīga 713016 708343 2790 5616 6666 -1050 -3623 

Daugavpils 104857 104234 511 693 1019 -326 -297 

Jelgava 65419 64868 166 371 505 -134 -417 

Jēkabpils 26494 26545 102 314 265 49 2 

Jūrmala 55870 55906 224 453 574 -121 157 

Liepāja 84747 84268 284 646 781 -135 -344 

Rēzekne 35526 35241 130 255 335 -80 -205 

Valmiera 27371 27286 96 222 231 -9 -76 

Ventspils 42963 42794 166 313 419 -106 -63 
 

 


	Slide 1

