Akadēmiskās brokastis
“Demogrāfiskie izaicinājumi un tautskaites dati to analīzei”
tiešsaistē ZOOM platformā
piektdien 21. maijā
pl. 10.30 – 12.30
organizē Latvijas Universitāte sadarbībā ar Centrālo statistikas pārvaldi
Laiks

Programma

10.30-10.35

Moderatora prof. J.Krūmiņa uzruna

10.35-10.50

prof. S. Bāliņas, A. Žīgures un D. Īvāna ievadvārdi

1.daļa.
Tautskaites rezultāti
10.50-11.20

1. Centrālās statistikas pārvaldes ziņojums
2021. gada tautas un mājokļu skaitīšanas norise (pāreja uz reģistriem
balstītu skaitīšanu), iedzīvotāju skaita novērtējuma metode, datu
publicēšanas plāni un pieejamo datu apjoms.
2. Dalībnieku jautājumi

2.daļa.
Izaicinājumi un lietotāju vajadzības
11.20-12.25

1. Demogrāfiskie rādītāji un ģimene – moderēta diskusija


Kā statistika var palīdzēt ar datiem, ņemot vērā 2021. gada situāciju
un jaunus risinājumus datu ieguvē (mazāka datu vākšana klātienes
intervijās; reģistru dati un lieldati; jaunu datu avotu identificēšana un
izmantošana, detalizēts teritoriālais dalījums), demogrāfisko procesu
analīzē?
Virzieni, kuros būtu jāattīsta datu ieguve, jāmeklē datu avoti.
Tautskaites rezultātu izmantošana pētniecībā un studijās, valsts
pārvaldē un pašvaldībās
2. Etniskie rādītāji un valoda – moderēta diskusija
Kā statistika var palīdzēt ar datiem, ņemot vērā 2021. gada situāciju
un jaunus risinājumus datu ieguvē (mazāka datu vākšana klātienes
intervijās; reģistru dati un lieldati; jaunu datu avotu identificēšana un
izmantošana, detalizēts teritoriālais dalījums), demogrāfisko procesu
analīzē?
Virzieni, kuros būtu jāattīsta datu ieguve, jāmeklē datu avoti.
3. Mājokļu rādītāji un teritoriālie aspekti – moderēta diskusija
Datu lietotāju vajadzības attiecībā uz mājokļu datiem. Būtiskākās
vajadzības teritoriālo pētījumu jomā.
Tautskaites rezultātu izmantošana pētniecībā un studijās, valsts
pārvaldē un pašvaldībās.

12.25-12.30
Noslēguma vārdi

Dalībnieki: Baiba Zukula, Sigita Šulca, Pēteris Zvidriņš, Līga Āboliņa,
Ilmārs Mežs, Zaiga Krišjāne, Māris Bērziņš, Nita Jirgensone

Diskusiju moderē un tajā piedalās Valsts pētījumu programmas “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projekta “Ilgtspējīgas un
saliedētas Latvijas sabiedrības attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem” (projekta Nr. VPP-IZM-2018/1-0015) un Fundamentālo
un lietišķo pētījumu projekta „Etnisko grupu izvietojuma iezīmes Latvijas lielajās pilsētās” (projekta Nr. lzp-2020/2-0280) dalībnieki.

