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STUDIJU KURSA APRAKSTS  

  

Studiju kursa nosaukums  Demogrāfija 

Programma Risku vadība un apdrošināšana 

Studiju gads 3 

Akadēmiskais gads 2016./2017. 

Studiju līmenis Bakalaura studiju programma  

Studiju kursa kods BRVA011 

Studiju kursa docētājs/i Einārs Ulnicāns 

ECTS kredītpunktu 

apjoms (1 Latvijas KP 

atbilst 1,5 ECTS) 

3ECTS 

Kursa apjoms 2KP, Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS kredītpunktus 

Studiju īstenošanas 

valoda 

Latviešu 

Studiju kursa veids 

(obligātais, izvēles) 

obligāts 

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots 

6 

 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  

Docētāja klātbūtne  - lekcijas, pārbaudes darbi, kontroldarbi, gala 

pārbaudījums – eksāmens. 

Kursa īstenošanas mērķis Sniegt studentiem pamatzināšanas par demogrāfiskajiem procesiem un to 

analīzi, demogrāfiskajām likumsakarībām un demogrāfisko situāciju Latvijā, 

kā arī to iespējamo attīstību nākotnē. Izveidot demogrāfisko procesu analīzes 

iemaņas Latvijā, Eiropā un pasaulē kopumā un prasmi izmantot 

demogrāfiskos rādītājus apdrošināšanas un nodarbinātības risku novērtēšanā. 

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 

Vispārējā vidējā izglītība, vēlams pamatzināšanas statistikā, 

makroekonomikā. 

Studiju kursa saturs 

 

1. Demogrāfijas priekšmets un metode. Demogrāfijas vieta sociālo 

zinātņu sistēmā. Galvenie demogrāfiskie procesi. 

2. Iedzīvotāju skaits. Tautas skaitīšana Latvijā. 

3. Iedzīvotāju skaita izmaiņas – dzimstība, mirstība, migrācija. 

4. Iedzīvotāju sastāvs un izvietojums. 

5. Laulību noslēgšana un šķiršana. 

6. Demogrāfisko rādītāju standartizācija. Demogrāfiskās prognozes. 

Demogrāfisko procesu attīstība Latvijā un Eiropā. Depopulācija. 

7. Demogrāfisko rādītāju izmantošana risku analīzē. 

Studējošo patstāvīgā 

darba organizācija un 

uzdevumi / Plānotās 

studiju formas un 

mācīšanas metodes 

Students apmeklē lekcijas, raksta pārbaudes darbus un kontroldarbus, piedalās 

seminārā, nokārto gala pārbaudījumu. 

Studiju metodes 
Studenta darba 

apjoms  

Lekcijas 30 % 

Kontroldarbi 5 % 

Praktisks darbs auditorijā 10 % 

Semināri 5 % 

Darbs bibliotēka, patstāvīgas studijas 50 % 

 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti Students pēc sekmīgas kursa apgūšanas: 
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(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

1. Iegūst pamatzināšanas par demogrāfiskajiem procesiem un to analīzes 

paņēmieniem; 

2. Spēj analizēt demogrāfiskās likumsakarības un demogrāfiskos 

procesus Latvijā, Eiropā un pasaulē kopumā; 

Prot izmantot demogrāfiskos rādītājus apdrošināšanas un 

nodarbinātības risku novērtēšanā. 

Studiju rezultātu 

vērtēšanas metodes un 

kritēriji 

 

 

 Studiju rezultāti 

Pārbaudes forma 
1. 2. 3. 

Rakstisks darbs auditorijā (kontroldarbi) ● ●  

Parādītās zināšanas praktiskajos darbos un 

seminārā 
 ● ● 

Rakstisks eksāmens ● ● ● 

Obligātā un 

papildliteratūra  

 

1. Mācību literatūra:  

 Caselli G.,Vallin J.,Wunsch G. Demography: analysis and synthesis(4 

sējumi). Amsterdam: Elsevier,2006. 

 Demogrāfisko terminu skaidrojošā vārdnīca(P.Zvidriņa 

red.).Rīga:LU,2001. 

 Holdsworth C., Finney N., Marshall A., Norman P. Population and 

society.Los Angeles: Sage, 2013. 

 Poston D.L., Bouvier L.F. Population and Society:An Introduction to 

Demography.Cambridge University Press, 2010. 

 Tautas attīstība:mācību līdzeklis.Rīga:Jumava, 2002.(4.nodaļa) 

 Zvidriņš P. Demogrāfija.Rīga: LU, 2003. 

 

2. Papildliteratūra: 

 Demogrāfiskā attīstība Latvijā 21.gadsimta sākumā.Rīga: 

Zinātne,2006. 

 Demogrāfiskā situācija šodien un rīt.Rīga: Zinātne, 2005. 

 Demographic transition and its consequences.Lee R.D., Reher 

D.S.(ed.).New York:Population Council, 2011. 

 Krūmiņš J. Iedzīvotāju mūža ilgums – tendences un palielināšanās 

problēmas. Rīga: LU, 1993. 

 Paaudžu nomaiņa un migrācija Latvijā. Rīga: Zinātne, 2007. 

 

3. Statistisko datu krājumi(visi pieejami drukātā veidā vai 

lejupielādējami elektroniski): 

 Darbaspēka apsekojums 1995.-2014.gadā.Rīga: CSP, 2015. 

 Demogrāfija 2015.Rīga: CSP, 2015. 

 Ienākumi un dzīves apstākļi. Rīga: CSP, 2015. 

 Latvijas 2000.gada tautas skaitīšanas rezultāti. Rīga: CSP, 2002. 

 Latvijas 2011.gada tautas skaitīšanas rezultāti. Rīga: CSP, 2016. 

 

4. Elektroniskie resursi: 

www.csb.gov.lv    - Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapa(statistikas dati 

par iedzīvotāju skaitu, tā izmaiņām un sastāvu, 2000. un 2011. gada tautas 

skaitīšanas dati, statistisko datu iegūšanas metodiskais apraksts, statistisko 

datu krājumu lejupielādes iespējas, starptautisko statistisko organizāciju un 

datubāžu elektroniskās adreses ). 

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 

Tiek saskaņots uzsākot studiju kursu 

 

http://www.csb.gov.lv/
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Docētājs    ____________________ /Einārs Ulnicāns/  

 

 


