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Kopējais zinātnisko publikāciju skaits pārsniedz 400, 14
monogrāfijas. 2018-2020.gadā publicēti 11 sķirkļi LNB
Nacionālajā enciklopēdijā, t.sk. nozares raksts “Demogrāfija”.
Vairāk nekā 20 darbi pieejami ASV Kongresa bibliotēkā.

DALĪBA PROJEKTOS
Kopš LR neatkarības atjaunošanas projekta vadītāja vai galvenā
izpildītāja pieredze ir 8 starptautiskajos (t.sk. 3 ANO sistēmas
ietvaros) un 10 LZP projektos. Līdzdalība vairāku valsts pētījumu
programmu izpildē.

PEDAGOĢISKAIS DARBS
Lasīti 12 lekciju kursi LU, RTU, RSU, Banku augstskolā u.c.,
glk.demogrāfija, demogrāfiskā statistika, iedzīvotāji un
attīstība, sociālekonomiskā prognozēšana, statistikas teorija.
Izstrādātas vairākas bakalaura, maģistra un doktora studiju
programmas. Vadīti vai recenzēti apm. 30 maģistrantu darbi,
kā arī ap 15 doktorantu darbi, 10 ieguvuši zinātņu doktora
grādu demogrāfijā vai statistikā. Sagatavoti vairāki mācību
līdzekļi, t.sk.mācību grāmata “Demogrāfija” 4 izdevumi.

ORGANIZATORISKAIS DARBS
LU Senāta zinātnes komisijas priekšsēdētājs (1995-1998); LZP
valdes vai padomes loceklis 1993-2008.g. (1993-1995
priekšsēdētāja vietnieks un priekšsēdētājs); LZA valdes un
Senāta loceklis (1993-2000), LZA Uzraudzības padomes
priekšsēdētājs (2004-2012); LR Ekonomikas ministrijas tautas
skaitīšanas komisijas loceklis (2007-2012); Valsts prezidenta
Stratēģiskās analīzes komisijas loceklis Demogrāfisko pētījumu
grupas vadītājs (2004-2008); Latvijas Statistiķu asociācijas
prezidents (1999-2010, kopš 2011.g. valdes
loceklis);
Starptautiskās Iedzīvotāju pētīšanas savienības loceklis (kopš
1979), Eiropas Demogrāfisko pētījumu asociācijas loceklis
(1987); LR Ministru kabineta demogrāfijas lietu padomes
loceklis (1991); LZA Terminoloģijas komisijas Demogrāfijas
apakškomisijas vadītājs (1998-2021).

EKSPERTS
LU nozares habilitācijas un promocijas padomes loceklis,
priekšsēdētājs (1992-1994); LZP eksperts demogrāfijā (20092015). Gandrīz 10 gadus strādāja kā zinātniskais eksperts Eiropas
Komisijas Pētniecības un attīstības Direktorātā DG Briselē.
Stažēšanās ārzemēs – Londonas Ekonomikas skola (1975-1976),
Maskavas Valsts Universitāte, Maskavas Ekonomikas un statistikas
institūts (1986, 1988,1990), Helsinku universitāte (1987-1988),
Ženēvas universitāte (1994), Toronto universitāte (1994), Oslo
universitāte un Norvēģijas Lietiško sociālo pētījumu institūts
(1998), LZA un Norvēģijas ZA zinātnieku apmaiņas pētnieks
Norvēģijas Statistikas pārvaldē (2007).

ATZINĪBAS,APBALVOJUMI
Starptautiskās organizācijas “Iedzīvotāju Padome”
(Ņujorka) prēmija (1990),
LZA Kārļa Baloža balvas laureāts (1996),
Amerikāņu Biogrāfijas institūta “Gada cilvēks” (1996),
Starptautiskā Biogrāfijas centra (Kembridža) “Gada
cilvēks” (1996./1997),
NATO stipendiāts zinātnē (1996 –1998),
LZA Atzinības raksts (2003), LAIP Atzinības raksts (2003),
LU Atzinības raksts (vairākkārtīgi),
LZA Marģera Skujenieka balvas laureāts (2004),
LU balva par zinātniskās skolas izveidošanu demogrāfijā (2013),
LU BVEF dekāna pateicība (2018),
LU Emeritētais profesors (2019).

