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. Organizācijas nosaukums Vēlamās pētījumu tēmas e-pasts 

1 
Latvijas Republikas 
grāmatvežu asociācija 

Grāmatvežu profesijas nozīmīgums 
sabiedrības interešu nodrošināšanā                                                                                                

    lrga@latnet.lv  

2 
Atvērtā Baltkrievija, 
sabiedriska organizācija 

Latvijas - Baltkrievijas attiecības: 
ekonomika, ārpolitika, kultūra, vide utt.                                                                                                                                                                                                                                    

    inese@lato.lv  

3 
Ventspils reģionālais 
NVO atbalsta centrs   

Sociālā politika Ventspilī                                                                                                                                                                                                                                                                                           ventnvoac@inbox.lv  

4 
ALBa, Austrumu latviešu 

biedrība 

No vēsturniekiem izsvērtāku un 

detalizētāku Latvijas un latviešu tautas 

izvērtējumu, sākot ar 19.gs. zemnieku 
brīvlaišanu                                                                                                                                                                                        

    sapsonic@e-teliamtc.lv 

5 
Latvijas Ūdens 
transporta arodbiedrību 

federācija (ŪTAF) 

Precīza informācija par iedzīvotāju vecumu 
un ziņas par dzīves ilgumu                                                                                                                                                                                                                                       

Ziņas par darba vietas 
riska faktoru ietekmi uz 

dzīves ilgumu                                                                                                                                                                                                                                                       

  utaf@btv.lv  

6 
Latvijas Izglītības un 
zinātnes darbinieku 
arodbiedrība/ LIZDA 

Izglītības kvalitātes rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                       lizda@lizda.lv 

7 

Ventspils bērnu un 

pusaudžu atbalsta centrs 
"Nāc līdzi"  

NVO darbības ietekme uz vietējo 
sabiedrību, atpazīšanu                                                                                                                                                                                                                                       

Sabiedrības vajadzības un 
vēlmes                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  atbalsta_centrs@fix.lv 

8 
Latvijas Asociācija 
sabiedrisko attiecību 
profesionāļiem 

Atalgojumu pētījumi par nozarē strādājošo 
algām                                                                                                                                                                                                                                                                   

Pētījumi par nozares 
izglītības jautājumiem                                                                                                                                                                                                                                                                      

  lasap@lasap.lv 

9 
Latvijas Auto 
Autopārvadātāju 
asociācija, biedrība 

Tālbraucēju kravas automašīnu vadītāju 
darba apstākļu izpēte un statistiskā analīze 
ar mērķi noskaidrot veidus, kā celt darba 
efektivitāti, drošību un uzlabot darba 

apstākļus                                                                                                                                   

    
sekretariats@lauto.lv >> 

Peteris.Augustovs@lauto.lv  

10 

Biedrība Kārsavas 
attīstības birojs 
Development Office 
Karsava DOK 

Dabas un kultūrvēsturisko ainavu 
izvērtējums                                                                                                                                                                                                                                                                     

Infrastruktūras sistēmu 
un tīklu optimāla izstrāde 
mazpilsētu un lauku 
teritorijām                                                                                                                                                                                                                               

Ģeoloģiskā izpēte                                                                          knab@tvnet.lv  

11 Daugavas Savienība Daugavas upes stāvoklis visos aspektos                                                                                                                                                                                                                                                                           

Daugavas ielejas 
vienmērīgas un 
ilgtspējīgas attīstības 
problēmas                                                                                                                                                                                                                                                

Daugavas upes un ielejas vides, 

kultūrvēsturisko un antropogēno 
(cilvēcisko) vērtību 
tautsaimnieciskā nozīmīguma 

aprēķināšana                                                                                                                                                                                    

aizrp@apollo.lv >> 
bruno@lps.lv  

 

mailto:lrga@latnet.lv
mailto:inese@lato.lv
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. Organizācijas nosaukums Vēlamās pētījumu tēmas e-pasts 

12 
Talsu sieviešu un bērnu 
krīžu centrs 

Starpprofesionāļu sadarbība sociālā 
gadījuma risināšanas ietvaros                                                                                                                                                                                                                                                

    info@krizucentrs.lv  

13 
Biedrība "Izglītības 
Iniciatīvu centrs" 

Informācija, kas saistīta ar izglītību un 
integrāciju Latvijā un pasaulē (šobrīd īpaši 
-  čigānu izglītošanas un integrēšanas 
jomā)                                                      

    info@iic.lv >> daiga@iic.lv  

14 
Daugavpils krievu 
nacionālās kultūras 
biedrība 

Par apgrozījumā esošās naudas masas 
samazināšanu, kas traucē reģiona 
ekonomisko attīstību      

Lai tiesas izskatītu lietas, kas attiecas uz 

sieviešu, invalīdu, jauniešu, čigānu un 

mazākumtautību iedzīvotāju diskrimināciju 
sabiedriskajā sfērā un darba tirgū                                                                                                                                        

  RusObschestvo@yandex.ru 

15 
Latvijas Asins donoru 
biedrība (Latvijas Asins 
Donoru centrs) 

Par donorspējīgo iedzīvotāju skaitu (18-
65)             

Iedzīvotāju migrāciju, motivāciju un 
informētības līmeni par donoru kustību                                                                                                                                                                                                                                      

  ladb@inbox.lv 

16 
Latvijas Lauku sieviešu 
apvienība 

Darba tirgus laukos       
Cik lieli resursi no ES struktūrfondiem paliek 
faktiski zemnieku maciņos                                                                                                                                                                                                                                         

  info@llsa.lv 

17 
Apdares darbu speciālistu 
biedrība  

Pētījumi par vēsturiskām celtnēm saistībā 
ar to restaurāciju         

    sandramiklasevica@inbox.lv  

18 
Rīgas Samariešu 
apvienība 

Sociālo pakalpojumu veidi to ietekme uz 

klienta dzīves kvalitāti, finansiālā 
efektivitāte                                                                                                                                                                                                                        

    rsa@rsa.lv >> andris@rsa.lv  

19 
SOA „Madonas NVO 
atbalsta centrs” 

Kas cilvēkus visvairāk traucē iesaistīties 
sabiedriskajās aktivitātēs, kur vēlētos 
iesaistīties jaunieši-kādās aktivitātēs, 

pasākumos, NVO                                                                                                                                                                          

Vēl ir palicis to cilvēku Madonas rajonā un 
Vidzemes reģionā, kuri nav aizbraukuši uz 

ārzemēm                                                                                                                                                                                                                     

Kas interesē 
cilvēkus ar 

invaliditāti                                                                                                                                                                                                                                                                            

madonasnvo@kvarcs.lv >> 
raitasondore@inbox.lv  

20 

Rīgas mednieku biedrība 

Latvijas Makšķerēšanas 
sporta federācija 

Visaptveroši pētījumi par iedzīvotāju 
interešu un materiālo iespēju fonu Latvijā, 
dažādos reģionos, sociālajos slāņos, 
dažādās vecuma grupās  

    jst@fishing.lv 

21 
Šķilbēnu pagasta 
biedrība Aicinājums 

Kādas profesijas ir visvairāk pieprasītas 
darba tirgū                                                                                                               

    skaidrite.krakope@sveiks.kv 

22 
"Stazele", Staiceles 
radošo sieviešu klubs 

Par pierobežas pašvaldību attīstības 
iespējām un realitāti                                                                                                                                                                                                                                                       

    stazele@inbox.lv  
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. 
Organizācijas 

nosaukums 
Vēlamās pētījumu tēmas e-pasts 

23 
Latvijas Piensaimnieku 
centrālā savienība 

Piena produktu patēriņa nozīme cilvēku 
uzturā    

Augu tauku ietekme uz 
cilvēku veselību       

Piena produktu tirgus attīstības 
tendences Latvijā                                                                                                                                                                                                                                                              

daiga.lpcs@apollo.lv 
sandra.lpcs@apollo.lv >> 
sanita.lpcs@apollo.lv  

24 Jaunatne pret AIDS 
Cik bieži un kāda veida kontacepciju 
izmanto jaunieši visā Latvijā                                                                                                                                                                                                                                                

Cik daudz jaunieši 
rūpējas par savu 
veselību                                                                                                                                                                                                                                                                     

Cik daudz un kā jaunieši inficējas ar STS 
un dažādiem hepatītiem (A,C)                                                                                                                                                                                                                                            

jpa@delfi.lv 

25 

Cilvēka dvēsele, 

biedrība: Latvijas 
Antroposofijas biedrība 

Ekonomika                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Medicīna                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Kultūra                                                                                                                                                                                                                                                                                                          antroposofija@inbox.lv  

26 Radošā kopa Riekšava 

Kursu, kas neattiecas uz profesionālo 
izglītību, piedāvājums pieaugušajiem 

Latgalē (kādi? Kad? Apmeklētāji? Vai 
pietiekami?)      

Tautskolu darbība (kur? 
Kā organizētas? Finansu 
piesaiste?)                                                  

Stādaudzētavas Latgalē (juridiskais 

statuss? Apjoms?)                                                                                                                                                                   
i.trimalniece@eclub.lv  

27 Kūzuls Sociāli ekonomiskā situācija                                                                                                                                                                                                                                                                                     Dzimumu līdztiesība                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Sociālā aizsardzība, Nabadzības līmeņa 
sociālā palīdzība                                                                                                                                                                                                                                                         

gradela@inbox.lv 

28 
Latvijas Sarkanā Krusta 

Jaunatne 
Vardarbība skolās                                                                                                                                                                                                                                                                                                    youth@redcross.lv  

29 
Latvijas Sarkanais 
Krusts 

Kādas ir mazaizsargāto iedzīvotāju 
grupas vajadzības                                                                                                                                                                                                                                                           

Pašu grupu vai kopienu 
aktuālākajām 
vajadzībām                                                                                                                                                                                                                                                                   

  
ieva.ozolina@redross.lv >> 
inga.melbarde@redcross.lv  

30 
Latvijas Universitātes 
studentu padome 

Sabiedriskās audzināšanas efektivitāte                                                                                                                                                                                                                                                                           
Motivācija darboties 
NVO                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  zaiga.kazaka@gmail.com 

31 
Talavija, latviešu 
studentu korporācija 

Pētījumu rezultāti, ko studenti 
izmantotu un pielietotu studiju procesā                                                                                                                                                                                                                                          

    arvis.siraks@vraa.gov.lv  

32 
Valstiskās un privātās 
partnerības asociācija 

Infrastruktūras projekta īstenošanas 
efektivitāte                                                                                                                                                                                                                                                                

Dažādu risku sadalījuma 
modeļiem, sekām                                                                                                                                                                                                                                                                           

  agnija.tilla@gmail.com  

33 
Daugavpils 
Universitātes Jauno 
zinātnieku asociācija 

Studējošo attieksme pret zinātni, 
kvantitatīvais, kvalitatīvais pētījums                                                                                                                                                                                                                                          

Plaisas mazināšana 
starp studējošajiem, 
personālu                                                                                                                                                                                                                                                               

Studiju pielāgošana studentu 
vajadzībām, nezaudējot zinātnisko 
aspektu; salīdzinošais pētījums par 
līdzīgām situācijām ārvalstīs                                                                                                                                                                                 

dujza@dau.lv  
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. 
Organizācijas 

nosaukums 
Vēlamās pētījumu tēmas e-pasts 

34 Dzīvnieku draugs Pētījumi dzīvnieku aizsardzības jomā                                                                                                                                                                                                                                                                             

Socioloģiska aptauja par tādu lauksaimniecības 

produktu (vai kosmētisko līdzekļu) pirkšanas 
iespējām un vēlmēm, kuru izgatavošana, 
audzēšana būtu ievērotas dzīvnieku labturības 
prasības (nebūtu veikti eksperimenti uz 
dzīvniekiem)       

  dd@latnet.lv 

35 
Latvijas 
Felinoloģiskā 
asociācija 

Suņu skaits Latvijā                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Pašvaldību darbs klaiņojošo dzīvnieku problēmas 
risināšanā                                                                                                                                                                                                                                                       

likumu un normatīvo 
dokumentu bāzes 
analīze dzīvnieku 
labturības jautājumu 

risināšanā 

lkf@apollo.lv  

36 
Latvijas Māsu 
Arodbiedrība 

Veselības aprūpes efektivitāte 
(Māsterplāna ietekme), likumdošanas 
nepilnības un finansu plūsma , 
administratīvie izdevumi                                                                                                                                                                                       

Māsu loma veselības aprūpē, noslogojums, 
attiecības ar pacientiem, darba īpašie apstākļi                                                                                                                                                                                                                         

paliatīvo pacientu 
aprūpe mājās                                                                                                                                                                                                                                                                                 

lmar@pit.lv  

37 
Latvijas Interneta 

asociācija 

Par elektronisko pakalpojumu sniedzēju 
vietām, kur viņi nodrošina tiešos piekļuves 
pakalpojumus, jo tas traucē korekti 
ministrijām norādīt, kur tieši jāiegulda 
finansējums                                                                                                                                      

    office@lia.lv  

38 
Psiholoģisko 
pētījumu centrs 

Jāizpēta Latvijas iedzīvotāju informētība 
par stresa negatīvajām sekām. Īpaši ārpus 
Rīgas                                                                                                                                                                                                                        

    doctor@latnet.lv 

39 

Latvijas 

Astronomijas 
biedrība 

Vēlētos saņemt regulāru informāciju par 

astronomijas izglītības aktivitātēm Latvijas 
vispārizglītojošajās mācību iestādēs                                                                                                                                                                                          

iegūt aktuālu statistiku par skolām, kurās fizikas 

kursa ietvaros tiek mācīta astronomija                                                                                                                                                                                                                        

apkopot datus par 

skolēniem , kuri fizikas 

kursā ir apguvuši 
astronomijas pamatus                                                                                                                                                                                                                                

astro@latnet.lv  

40 
Latvijas Portridžas 
mācībsistēmas 
asociācija 

Speciālās pedagoģijas joma- iekļaujošas 
izglītības iespējas Latvijā                                                                                                                                                                                                                                                

agrīnas korekcijas loma bērniem ar agrīnās 
attīstības traucējumiem                                                                                                                                                                                                                                               

  ineta.k@balticom.lv 

41 
Latvijas Jaunatnes 
padome 

Kā pierādīt valstij nepieciešamību 
finansiāli atbalstīt jaunatnes NVO darbību                                                                                                                                                                                                                                    

kā izstrādāt vienkāršotu sistēmu iespējamo 

līdzekļu pieprasīšanai  dažādu projektu īstenošanai 
esošā budžeta ietvaros                                                                                                                                                                                             

  

ljp@ljp.lv; 

janis.polis@ljp.lv >> 
ljp.dzenis@e-apollo.lv  

 

mailto:dd@latnet.lv
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Vēlamās pētījumu tēmas e-pasts 

42 
Balvu pilsētas jauniešu 
padome 

Vispārēju pētījumu par jauniešiem, lai uzzinātu situāciju 
pirms desmit gadiem, pašreiz un iespējas, kādā veidā 
būtu jārisina (ko jaunieši vēlas, kādas ir mūsdienu 
jauniešu tendences) visas jomas- izglītība, veselība, 
brīvais laiks, reproduktīvā veselība 

Ilgtermiņa un īstermiņa 
jauniešu vajadzību 
noskaidrošana                                                                                                                                                                                                                                                                   

  bpjp@inbox.lv 

43 

Latvijas Kultūras 
darbinieku 
arodbiedrību federācija 

(LKDAF)  

Darba devēju attieksme pret darba koplīgumu noslēgšanu                                                                                                                                                                                                                                                               lkdaf@apollo.lv  

44 
Dienvidlatgales NVO 
atbalsta centrs 

Jauniešu aktivitāšu situācija Latgales reģionā                                                                                                                                                                                                                                                                   
NVO vajadzību izpēte 
Latgales reģionā                                                                                                                                                                                                                                                                            

sabiedrības kopumā 
vajadzību izpēte                                                                                                                                                                                                                                                                              

nvo@nvoc.lv 

45 
Latvijas Tūrisma 
aģentu asociācija 

Tirgus pieprasījums                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Tūrisma pieprasījuma 
dinamikas tendences                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  
alta.assoc@apollo.lv 
 

46 
Aizkraukles rajona 
partnerība 

Izglītības un nodarbinātības sasaiste                                                                                                                                                                                                                                                                            
invalīdu un viņu ģimenes 
locekļu stāvoklis                                                                                                                                                                                                                                                                       

cik daudz cilvēku būtu 

gatavi iesaistīties 
vietējās iniciatīvās 

laukos uc lauku 
problēmās                                                                                                                                                                                                                        

aizrp@apollo.lv 
>>alda.paura@aizrp.lv  

47 
Valmieras rajona 

sieviešu apvienība 
Reģionālā attīstība                                                                                                                                                                                                                                                                                              Nodarbinātības attīstība                                                                                                                                                                                                                                                                                           ilze.karsa@vcb.valmiera.lv  

48 
Latvijas Poligrāfijas 
uzņēmumu asociācija, 
biedrība 

Tirgus pētījumi nozarē                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Informācija par 
poligrāfiskās produkcijas 
tirgu kaimiņu valstīs                                                                                                                                                                                                                                                  

  ieva@lpua.lv 

49 
Latvijas Farmaceitu 

biedrība 

Statistisko datu vākšana, apkopošana un analīze 

farmācijas nozarē                                                                                                                                                                                                                                                
    lfb@parks.lv  

50 
Daugavpils rajona 
partnerība 

Kopienu darbības audits                                                                                                                                                                                                                                                                                              inga.krekele@drp.lv  

51 

Latvijas Sieviešu 

invalīdu asociācija 
“Aspazija”       

Par  sieviešu invalīdu nodarbinātību, esošo situāciju                                                                                                                                                                                                                                                            

Par sievietēm invalīdēm, 

kas cietušas no 
vardarbības                                                                                                                                                                                                                                                             

  aspazija@apollo.lv 

52 "Mentors", biedrība Pedagoģija                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Psiholoģija                                                                                                                                                                                                                                                                                                        vsk13@aircom.lv 

53 Skaistas atbalsta centrs Cilvēku izbraukšana no Latvijas                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Kāpēc lauku cilvēki ir tik 
neaktīvi mazās 

uzņēmējdarbības 
uzsākšanā                                                                                                                                                                                                                                              

  sac2@inbox.lv  

 

mailto:lkdaf@apollo.lv
mailto:alta.assoc@apollo.lv
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54 
Apeirons, invalīdu un 
viņu draugu apvienība 

Sabiedrības viedokļu izpēte 
par dažādām tēmām                                                                                                                                                                                                                                                                    

Jaunu pakalpojumu izmaksas                                                                                                                                                                                                                                                                                         
info@apeirons.lv >> 
ivars@varcentrs.lv 

55 
IMKA Latvija, bērnu un 
jaunatnes organizāciju 

apvienība 

Pētījums par jauniešiem no 
15-18, kuri nekur nestrādā un 

nemācās                                                                                                                                                                                                                                                 

Dati par jaunatnes 
nodarbinātību vecumā no 15-

18                                                                                                                                                                                                                                                                 

  imka@imka.lv 

56 
AIESEC Latvija, 
starptautiska "studentu 
apmaiņas organizācija" 

Jauniešu bezdarbs un iespējas 
darba tirgū                                                                                                                                                                                                                                                                        

Jauniešu iespējas atgriezties 
dzimtajās pilsētās                                                                                                                                                                                                                                                                  

Jauniešu viedoklis un plāni par mācībām, 
darbu ārzemēs un atgriešanos mājās                                                                                                                                                                                                                                      

latvia@aiesec.lv >> 
Marina.Sklara@aiesec.lv  

57 Cigun Baltijas asociācija 

Pētījumi par cilvēka veselības 
stāvokļa rādītāju un 
pašsajūtas izmaiņām 
nodarbojoties ar cigun                                                                                                                                                                                                                   

    dao@dao.lv  

58 
Viļānu bērnu-invalīdu 
biedrība „ Saulstariņi” 

Informācija par veselības 
aprūpi bērniem ar speciālām 

vajadzībām                                                                                                                                                                                                                                                            

    bordovska @inbox.lv 

59 
Dabas parka „Daugavas 
ieleja” atbalsta biedrība 

Pļaviņu HES ietekmes 
novērtēšana uz apkārtējo vidi    

    daugavasieleja@inbox.lv 

60 
Veselības aprūpes darba 
devēju asociācija 

Reālā un vēlamā atalgojuma 

līmeņa izpēte veselības 
aprūpes iestādēs                           

    lddk@lddk.lv   

61 
Biedrība jauniešu klubs 
„13.pirmdiena” 

Jauniešu atkarības, 
vardarbība, pašvērtējums                                                                                                                                                                                                                                                                     

Jaunieši un darba tirgus                                                                                                                                                                                                                                                                                            lilija67@inbox.lv  

62 
Daugavpils krievu 
kopiena 

Par to, kā palielināt Daugavpilī 
investīciju kāpumu un lai 
finansu krājumi paliek un 
palielinās                                                                                                                                                                                                                  

    RusObschestvo@yandex.ru 

63 
"Ventspils augstākās 
izglītības atbalsta 

biedrība" 

e-studiju aprīkojums 
inženierzinātņu un 

dabaszinātņu jomā                                                                                                                                                                                                                                     

    vaiab@apollo.lv  

64 
Latvijas Zemnieku 
federācija 

Latvijas konkurētspēja ES 25 
dalībvalstu vidū                                                                                                                                                                                                                                                                   

Latvijas un ES 25 dalībvalstu  
resursu, cenu un 
nodrošinājuma zemniekiem 
salīdzinājums                                                                                                                                                                                                                             

Latvijas lopkopju situācija pēc 15-20 gadiem 
ņemot vēra pasaules attīstības tendences un 
citu valstu likumdošanu un prasības attiecībā 
uz vides aizsardzību, mikroklimata īpatnības                                                                                                                               

farmerassist@latnet.lv >> 
sirmeni@inbox.lv 

65 
Biedrība „Latvijas 
cukurbiešu audzētāju 
asociācija 

Betanola ražošana no 
cukurbietēm paralēli veicot 
cukura ražošanu ražotnē                                                                                                                                                                                                                                          

    cukurbietes@inbox.lv 

mailto:latvia@aiesec.lv
mailto:latvia@aiesec.lv
mailto:dao@dao.lv
mailto:lddk@lddk.lv
mailto:lilija67@inbox.lv
mailto:vaiab@apollo.lv
mailto:cukurbietes@inbox.lv
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66 
Glābiet bērnus, 
biedrība 

Bērnu un mātes veselības aizsardzības 
joma   

Jaunatnes izglītošana                                                                                                                                                                                                                                                                                              lo@glabietbernus.lv 

67 
Zemgales tūrisms 

asociācija 

Zemgales sabiedriskās ēdināšanas 

apsekojums, izmaiņas                                                                                                                                                                                                                                                            

Tūrisma objektu 
saglabāšana, 

rekonstrukcija, izmantotie 
plastmasas logi                                                                                                                                                                                                                                            

  
ilga.rutka@revidents.lv >> 

ilga@revserviss.apollo.lv  

68 

Latvijas Sarkanā 

Krusta Daugavpils 
pilsētas komiteja 

Sabiedriskā viedokļa pētījums par 
palīdzības nepieciešamību, efektivitāti                                                                                                                                                                                                                                                   

Iedzīvotāju veselības 

stāvokli; iemesliem kas 
kavē iesaistīties donoru 

kustībā                                                                                                                                                                                                                                  

Jaunatnes interešu izpēte                                                                                                                                                                                                                                                                                        dip3ssk@inbox.lv 

69 
Latgolys Studentu 

centrs 

Cik daudz Latvijā lieto latviešu valodu; 

cik daudz latgaliešu palicis;                                                                                                                                                                                                                                           

Kāpēc nemāca šo kultūras 

un identitātes vērtību                                                                                                                                                                                                                                                                   

Salīdzinājums par citām 
reģionālajām kultūrām Eiropā un 
ārpus tās                                                                                                                                                                                                                                                

lgsc@latgola.lv >> jureits@inbox.lv  

jureits@latgola.lv 

70 
Anonīmie spēlmaņi, 

biedrība 
Statistika par azartspēlētājiem Latvijā                                                                                                                                                                                                                                                                               gamblersanon@one.lv  

71 
Marta, resursu centrs 
sievietēm 

No dzimumu perspektīvas viedokļa - 

izglītības, drošības, veselības, publiskās 
telpas, pārstāvniecības lēmumu 
pieņemšanā, darba un ģimenes 

savienošana                                                                                                                                                              

Jebkura nozare, kur tiek 
skatīta ietekme uz 
cilvēkiem                                                                                                                                                                                                                                                            

  centrs@marta.lv >> linda@marta.lv  

72 

Latvijas Sertificēto 
maksātnespējas 
procesa 
administratoru 
asociācija 

Problēmas, kas saistītas ar tieslietu 
praksi maksātnespējas procesos                                                                                                                                                                                                                                              

Maksātnespējas iestāšanos 
organizācijās un 
komersantu grupās                                                                                                                                                                                                                                                        

Iespējamās sekas, grozot 
likumdošanu                                                                                                                                                                                                                                                                              

administratori@administratori.lv  

73 
Dundagas bērnu 
dienas centrs "Māja" 
biedrība 

Kas notiek ar bērniem ģimenēs, kuras 
nespēj iekļauties mūsdienu sabiedrībā                                                                                                                                                                                                                                         

Kā palīdzēt ģimenēm, 
kuras nespēj iekļauties 
mūsdienu sabiedrībā                                                                                                                                                                                                                                                  

  alnis@dundaga.lv 

74 
Viļānu labdarības 
biedrība ,,ATBALSTS’’ 

Cik valsts un pašvaldības tērē līdzekļus, 

lai uzturētu visus sociālos dienestus, cik 
procentuāli tas ir no budžeta                                                                                                                                                                                                 

    valentina.vaivode@one.lv 

75 
Auces kristīgo 
sieviešu organizācija 

Bērnu stāvoklis sociālā riska un 
nelabvēlīgajās ģimenēs Aucē un tās 
apkārtnē                                                                                                                                                                                                                                     

Auces vecāku izglītības 
līmenis un zināšanas par 
bērnu audzināšanu un 

saskarsmi                                                                                                                                                                                                                                  

  Anita.piic@inbox.lv 

76 „GLEN Latvija”  
Iedzīvotāju, īpaši jauniešu, izpratne par 
globālajiem vides, ekonomiskajiem, 
politiskajiem un sociālajiem procesiem. 

Globālās izglītības tēmas 
skolu programmās un 
neformālajā izglītībā 

Attīstības sadarbība Latvijā 
(piemēram, valsts politika, NVO, 
pašvaldības) 

glen@glen.lv  

mailto:ilga.rutka@revidents.lv
mailto:ilga.rutka@revidents.lv
mailto:gamblersanon@one.lv
mailto:administratori@administratori.lv
mailto:Anita.piic@inbox.lv
mailto:glen@glen.lv
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Vēlamās pētījumu tēmas e-pasts 

77 
Klubs “Māja” – 
jaunatne vienotai 
Eiropai 

Jauniešu nodarbinātība                                                                                                                                                                                                                                                                                            Jauniešu izglītība                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Jaunieši un ES: cik informēti, kāda 
attieksme, kā tā mainās, vai aktīvi 
izmanto ES iespējas                                                                                                                                                                                                                      

birojs@klubsmaja.lv >> 
ligag@klubsmaja.lv (Līga 
Grundšteine) 

78 

Sabiedriskā 

organizācija 
"Stratēģija" 

Latvijas attīstība globalizācijas 
kontekstā                                                                                                                                                                                                                                                                      

Latvijas attīstība 

vispasaules brīvā tirgus 
kontekstā                                                                                                                                                                                                                                                            

Latvijas attīstība brīvās 
darbaspēka kustības kontekstā                                                                                                                                                                                                                                                        

gunta_berzina@va.lv; anda 
vaice@va.lv >> miti@telenet.lv  

79 
Sieviešu kopiena 
Rēzija 

Par medicīnu     Par ģeoloģiju                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Par reliģiju                                                                                                                                                                                                                                                                                                     tilza@balvi.gov.lv 

80 
Latvijas Sarkanā 
Krusta Preiļu rajona 
komiteja 

Par visu mazaizsargāto vajadzībām 
attiecīgajā organizācijas darbības 
teritorijā                                                                                                                                                                                                                               

    viktorija.upeniece@inbox.lv 

81 
Latvijas Lielo pilsētu 
asociācija 

Pētījums par lielajām pilsētām kā 
nacionālās attīstības centriem                                                                                                                                                                                                                                                 

    llpa@llpa.eunet.lv  

82 
Vecumnieku 
daudzbērnu ģimeņu 
biedrība „Saulgrieze” 

Pētījumi par daudzbērnu ģimenēm                                                                                                                                                                                                                                                                olga.cernisova@bauskarp.lv,  

83 
Savvaļas dzīvnieku 
audzētāju asociācija 

Pētījumi, kas saistās ar sabiedrības 

viedokli par briežkopības nozari, tās 

produktiem, nozares nepieciešamību.                                                                                                                                                                                                   

    deerparks@inbox.lv  

84 
Latvijas elektriķu 

brālība  

Elektroietaišu ierīkošanas normu 
izstrāde saskaņā ar ES normatīvajiem 
dokumentiem elektrozinībās                                                                                                                                                                                                              

    lebsert@latnet.lv 

85 
Biedrība „Zemgales 
Latviešu strēlnieku 
biedrība” 

II pasaules kara cīņas                                                                                                                                                                                                                                                                                               
n.viz@inbox.lv >> 
nvizulis@gmail.com  

86 
Biedrība „Jelgavas 
Lauksaimnieku 
apvienība” 

Lauksaimniecības produktu ražošana, 

tūrisms 
Lauku dzīves kvalitāte,  

Nelauksaimnieciskā 

uzņēmējdarbība                                                                                                                                                                                                          
jrla@inbox.lv >> jrla@navigator.lv 

87 
Latviešu strēlnieku 
apvienības Jelgavas 

nodaļa 

Par cenām plaša patēriņa precēm un 
pakalpojumiem                                                                                                                                                                                                                                                             

Par uzņēmumu finansiālo 
stāvokli                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  norviz@one.lv  

88 

Rundāles 

lauksaimnieku 

biedrība 

Kāda vecuma cilvēki, kādās aktivitātēs 
labprāt iesaistītos? Praktiski: kā 
pārvarēt lauku iedzīvotāju mazvērtības 

kompleksu 

Kā pārliecināt cilvēkus 

meklēt kopēju problēmu 

risinājumu                                                                                                                                                                                                                                                        

Kāpēc lauku cilvēks ir tik 
neelastīgs, neuzticīgs un negrib 
padoties pārmaiņām; kas 

nepieciešams darīt izmaiņām                                                                                                                                                                                                  

Ludmila.knoka@bauskarp.lv 

 

mailto:llpa@llpa.eunet.lv
mailto:olga.cernisova@bauskarp.lv,
mailto:deerparks@inbox.lv
mailto:lebsert@latnet.lv
mailto:n.viz@inbox.lv
mailto:n.viz@inbox.lv
mailto:jrla@inbox.lv
mailto:norviz@one.lv
mailto:Ludmila.knoka@bauskarp.lv
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. Organizācijas nosaukums Vēlamās pētījumu tēmas e-pasts 

89 Tērvetes attīstības apvienība 
Tērvetes novada arheoloģisko pieminekļu 
izpēte, senkapu apzināšana                                                                                                                                                                                                                                               

Tērvetes upes senās gultnes 
izpēte un izmēru noteikšana                                                                                                                                                                                                                                                          

Tērvetes senpilsētas 
apdzīvotības noteikšana                                                                                                                                                                                                                                                                     

att.fonds@tervete.apollo.lv 

90 
Jelgavas nacionālo kultūras 
biedrību asociācija 

Iedzīvotāju motivācija darboties 
mazākumtautību biedrībās                                                                                                                                                                                                                                                        

LR pilsonības iegūšanas 
motivācija                                                                                                                                                                                                                                                                               

  rita.vectirane@jelgava.lv 

91 Latvijas Biškopības biedrība  
Pētījumi dabaszinātnēs, tirgzinības, 
mārketings           

  bb@strops.lv  

 

mailto:att.fonds@tervete.apollo.lv
mailto:bb@strops.lv

