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Pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas Lielvārdes 
novadā 2014 - 2017

Iedzīvotāju kopskaits novadā 2017.g. 1.janvārī – 9758 (CSP dati)

Vidēji gadā novada iedzīvotāju skaits samazinās  par 139 cilvēkiem

Lielvārdes pilsētā un pagastā ikgadējais iedzīvotāju skaita 
samazinājums ir -1%

Jumpravas pagastā -2%

Lēdmanes pagastā -2,7%



2030. gadā katram darbspējas vecuma 

iedzīvotājam Latvijā būs jāuztur 1,5 reizes 

vairāk nestrādājošo nekā tagad



Prognozējamās Ikšķiles novadā deklarēto skolas vecuma 
bērnu skaita izmaiņas pa klašu grupām 2016-2030

Iekavās norādīts Ikšķiles pašvaldības skolās mācošos attiecīgā vecuma bērnu īpatsvars 2016.g.









Lielvārde–Ogre – 20 minūtes, Lielvārde-Rīga – 1 stunda 





Vidusskolas obligāto eksāmenu indekss 2017



Universālais skolu efektivitātes indekss

Piemērs:

Jaunpiebalgas vidusskolā 10.-12.klasē  ir 57 audzēkņi un 2016. 
gadā to skološanai uz skolēnu tika tērēti 4691EUR, bet OCE indekss 
bija 30,9%. Šīs skolas efektivitātes rādītājs ir 4691 : 30,9 = 152 EUR

Valmieras Viestura vidusskolā ar 194 vidusskolēniem, vidējo 
skološanas maksu 1610 EUR un OCE indeksu – 54,8% šis 
efektivitātes rādītājs iznāk 29 EUR, jeb piecas reizes augstāks nekā 
Jaunpiebalgas vidusskolā

Veicot skolu tīkla reformu, sabiedrībai jāspēj izvērtēt, vai ir vērts 
maksāt dubultā, lai daļā skolu sasniegtu  to pašu izglītības 
kvalitāti, vai tomēr sabiedrisko finansējumu izlietot tā, lai 
kvalitāti celtu visās skolās



Universālais skolu efektivitātes indekss

Piemērs:

Jumpravas vidusskolā 12.klasē  bija 7 audzēkņi un 2016. gadā to 
skološanai uz skolēnu tika tērēti 3065EUR, bet OCE indekss bija 
56%. Šīs skolas efektivitātes rādītājs ir 3065 : 56 = 55EUR

Lielvārdes vidusskolā ar 19 divpadsmitklasniekiem, vidējo 
skološanas maksu 2023EUR un OCE indeksu – 54,8% šis 
efektivitātes rādītājs iznāk 37EUR, jeb partrešdaļu augstāks nekā 
Jumpravas vidusskolā



Optimālā skolu tīkla izveidi kavējošie faktori

Pašvaldību nespēja vienoties ar kaimiņu pašvaldībām par sadarbību 
izglītības jomā

Lielākās pašvaldību daļas nespēja (vai nevēlēšanās) savā pārraudzībā 
esošā skolu tīkla efektivitātes rādītājus tuvināt Eiropas vidējiem 
rādītājiem

Izpratnes trūkums lielā sabiedrības daļā par strukturālo reformu 
nepieciešamību un ieguvumiem, ko tās sniegtu ilgtermiņā

Sabiedrības izpratnes trūkums par nodokļu ieņēmumu apjoma saistību 
ar bezmaksas publisko pakalpojumu pieejamību

Sabiedrībā valdošie stereotipi par Latvijas «īpašo» situāciju globālajā 
ekonomikā

Politiķu vairīšanās no nepopulāru lēmumu pieņemšanas 



Pievienotā vērtība lauksaimniecībā, rūpniecībā, enerģētikā un IKT



Lielākie Lielvārdes uzņēmumi pēc pievienotās vērtības 2014.g.

1.Rekonstrukcija un investīcijas (elektroenerģijas ražošana) – 1,1 mlj.EUR

2.MRK Serviss (energobūvniecība) - 1,0 mlj.EUR

3.Gaļas nams Ādaži (gaļas pārstrāde) – 1,0 mlj.EUR

4.Preco (mašīnbūve) – 0,92 mlj.EUR

5.Lāčplēša piens (piena lopkopība) – 0,82 mlj.EUR

6.Beaverss (mežizstrāde) -0,81 mlj.EUR

7.Latvijas dzelzceļš – 0,8 mlj.EUR

8.Lielvārdes Remte (tvaika piegāde) – 0,55 mlj.EUR

9.Lāčplēsis ZF (kažokzvēru audzēšana) – 0,53 mlj.EUR

10.Lielvārdes meliorācija (koka taras ražošana) – 0,41 mlj.EUR



Skolēnu deklarēto dzīves vietu izvietojums Lielvārdē
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