Laika periodā no 2014.gada 30.jūnija līdz 2014.gada 30.oktobrim, Jaunatnes politikas
valsts programmas 2014.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros, ir īstenots projekts
„Jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšana Garkalnes novadā”.
„Jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšana Garkalnes novadā” – ir kvalitatīvas novērošanas
darbs, jeb monitorings, kurš ļauj noskaidrot pašu jauniešu novērtējumu dažādās iepriekš
noteiktās dimensijās: Brīvprātīgais darbs, Sociālā iekļaušana, Jaunatne un pasaule, Līdzdalība,
Izglītības un apmācības, Jaunrades un kultūra, Veselības aizsardzības un labklājība,
Nodarbinātības un uzņēmējdarbība. Visām dimensijām tiek piešķirts vienāds svars, tās
vienlīdzīgi iespaido kopējā indeksa vērtību.
Indeksa noteikšanai tika aptaujāti 100 Garkalnes novada iedzīvotāji vecumā no 13 līdz
25 gadiem. Aptaujas tika veiktas gan elektroniski, gan aizpildot papīra formas.
Kopējais indeksa rādītājs ir 52 punkti, līdz ar to šo rezultātu var novērtēt kā viduvēju.
Tiek uzskatīts, ka par vēlamo situāciju politikas novērtējuma kontekstā ir 81 punkts, un starpība
līdz vēlamai situācijai ir 29 punkti. Kas ir ļoti daudz, jo par ievērojamu indeksa pieaugumu var
uzskatīt pieaugumu par 3 punktiem.
Izvērtējot atsevišķu dimensiju indeksa rādītājus, tās sadalās 3 grupās:


Drīzāk zems rādītājs (20 – 40 punkti) – Līdzdalība, Jaunatne un pasaule;

 Vidējs rādītājs (40 – 60 punkti) – Brīvprātīgais darbs, Jaunrade un kultūra,
Sociālā iekļaušana;


Drīzāk augsts rādītājs (60 – 80 punkti) – Izglītība un apmācība, Nodarbinātība
un uzņēmējdarbība, Veselības aizsardzībai un labklājība.

Salīdzinot Garkalnes novada indeksa monitoringa rezultātus ar Latvijas vidējo rezultātu
pa atsevišķām dimensijām, redzams, ka Garkalnes novadā ir salīdzinoši augstāks vērtējums
dimensijās – Izglītības un apmācība (Garkalnes novadā – 62 punkti, Latvijā - 57 punkti),
Līdzdalība (Garkalnes novadā – 31 punkts, Latvijā – 26 punkti), Brīvprātīgais darbs (Garkalnes

novadā – 51 punkts, Latvijā – 45 punkti), kā arī Veselības aizsardzība un labklājība (Garkalnes
novadā – 68 punkti, Latvijā - 62 punkti), bet salīdzinoši zemāks vērtējums nekā Latvijā kopumā
ir dimensijās Jaunrade un kultūra (Garkalnes novadā – 52 punkti, Latvijā - 59 punkts), kā arī
Sociālā iekļaušana (Garkalnes novadā – 44 punkti, Latvijā - 48 punkts).
Ar detalizētāku aprakstu var iepazīties pielikumā.

