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Rīgā

________________

Nr._____________

Pēc pievienotā saraksta
Par labklājības nozarē aktuāliem pētniecības tematiem
Lai veicinātu jauniešu interesi par sabiedrībā nozīmīgiem
problēmjautājumiem, Labklājības ministrija (turpmāk – ministrija) ir sagatavojusi
sarakstu ar labklājības nozarē aktuāliem tematiem padziļinātai izpētei zinātniski
pētniecisko darbu ietvaros. Ministrija apņemas sniegt informatīvu atbalstu
skolēniem, kuri izvēlēsies pētīt kādu no ministrijas piedāvātajām tematiem.
Būsim pateicīgi, ja izvirzīsiet, Jūsuprāt, veiksmīgāko darbu autorus, lai klātienē
tiktos ar labklājības ministri vai valsts sekretāru un attiecīgās jomas ekspertiem,
lai pārrunātu pētījuma rezultātā gūtos secinājumus.
Aicinām iepazīties ar pielikumā pievienoto tematu sarakstu, jautājumu
gadījumā sazinoties ar attiecīgo kontaktpersonu. Būsim pateicīgi saņemt
informāciju par skolēnu veiktajiem pētījumiem labklājības nozarē arī tad, ja
izvēlētā tēma nav iekļauta ministrijas sagatavotajā sarakstā.
Pielikumā:
Labklājības nozarē aktuālo pētniecības tematu saraksts uz 1 (vienas) lapas.

Ar cieņu
valsts sekretārs

20-N/12874
N.Pīlipa, 67021505
natalija.pilipa@lm.gov.lv

I. Alliks

PIELIKUMS
Labklājības ministrijas ieteikumi skolēnu pētniecisko darbu tēmām
Nr. Temats
p.k.
1.
Sociālā palīdzība X pašvaldībā.
2.
Iedzīvotāju informētība par sociālās
palīdzības (vai sociālo pakalpojumu)
saņemšanas iespējām X pašvaldībā.
3.
Sociālais darbs X pašvaldībā.
4.
Sociālā atbalsta un sociālo pakalpojumu
saņemšanas iespējas ģimenēm ar bērniem
X pašvaldībā.
5.
Sociālā atbalsta un sociālo pakalpojumu
saņemšanas iespējām jauniešiem X
pašvaldībā.
6.
Atbalsts X pašvaldībā iedzīvotāju sociālo
problēmu risināšanai.
7.
Sociālās problēmas un to risināšanas
iespējas X pašvaldībā.
10. Sievietes tēls mūsdienu mākslā /
literatūrā / kino
11. Stereotipi par sievietēm un vīriešiem (ar
iespēju specializēt tēmu par stereotipiem
izglītībā, darba tirgū, sportā u.c.)
12. Tēva loma ģimenē
13. Mājsaimniecības un ģimenes locekļu
aprūpes pienākumu dalījums ģimenē
15. Naida runa sociālajos tīklos
16. Brīvprātīgais darbs
17. Pirmā darba pieredze sekmīgas karjeras
veidošanai
18. Kā transporta pieejamība ietekmē darba
iespējas novadā?
19. Jauniešiem ar atkarības problēmām
nepieciešamais atbalsts un tā saņemšanas
iespējas
20. Apreibinošo vielu lietošanas iemesli
pusaudžu vidū
21. Riska faktori atkarību izraisošo vielu
lietošanas izplatībai pašvaldībā bērnu un
jauniešu vidū
22. Nevardarbīga audzināšana ģimenē
23. Vecāku ietekme uz vardarbības
mazināšanu bērnu un jauniešu vidū
24. Ieteikumi sociālās uzvedības noviržu
novēršanai bērniem un jauniešiem
25. Vērtību nozīme ģimenes stiprināšanā

Kontaktpersona
Daiga Muktupāvela
daiga.muktupavela@lm.gov.lv,
60008555

Natālija Pīlipa
natalija.pilipa@lm.gov.lv; 67021505

Svetlana Djačkova
svetlana.djackova@lm.gov.lv; 67021636

Inga Martinsone
inga.martinsone@lm.gov.lv; 64331825

Zita Mustermane
zita.mustermane@lm.gov.lv; 67021649

