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1. SADAĻA – Zinātniski – pētnieciskā virziena APRAKSTS 

1.1.Zinātniski – pētnieciskā virziena nosaukums un nosaukuma saīsinājums (virziena 

nosaukums ietverams vienā teikumā, īsi kodolīgi atklājot virziena saturu; virziena 

nosaukuma saīsinājums ietverams vienā vārdā ): 

 

Stratēģiska personāla vadība 

Strategic Human Resource Management 

 

1.2.Zinātniski – pētnieciskā virziena vadītājs: 

 Vārds, uzvārds, zinātniskais 

grāds 
Iveta Ludviga, Assoc.prof., Dr.sc.administr. 

 Departaments, ieņemamais 

amats 
Biznesa departaments, programmu direktore   

 Tālrunis 29244831 

 E-pasts iveta.ludviga@riseba.lv 

 Iepriekšējie zinātniski-

pētnieciskie projekti, kuros 

piedalījās / vadīja virziena 

vadītājs 

1. Projekts CAL4INO (Creative Activities in 

Learning for Innovation), 2014.g. 

2. “Sistēmas “Resursu izmantošanas efektivitāte 

valsts zinātniskajos institūtos” iekšējais audits”  

(id. Nr. IZM 2016/24) SIA “Agile & Co”, 2016.g.  
3. “Management and Leadership Development Needs 

in Dynamically Changing Societies” CEEMAN 2016.-

2018.g.  

4. VAS iepirkums “Datu analīze” 2017.-2018.g.  

 

1.3. Zinātniski – pētnieciskā virziena dalībnieki: 

Par katru dalībnieku (mācībspēku,  un/vai bakalaura studentu) norādīt:  

1. Vārds, uzvārds, zinātniskais grāds Iveta Ludviga, Assoc.prof., Dr.sc.administr. 

 Departaments, ieņemamais amats Biznesa departaments, programmu direktore   

 Tālrunis 29244831 

 E-pasts iveta.ludviga@riseba.lv 

2.  Vārds, uzvārds, zinātniskais grāds Agita Kalviņa, LU doktorante  

 Departaments, ieņemamais amats Biznesa departaments, lektore, VAS vadītāja 

 Tālrunis 29255772 

 E-pasts agita.kalvina@gmail.com  

3. Vārds, uzvārds, zinātniskais grāds Inese Slūka, Mg.soc., RISEBA doktorante 

 Departaments, ieņemamais amats Biznesa departaments, programmu direktore   

 Tālrunis 26578266 

 E-pasts inese.sluka@riseba.lv  

4. Vārds, uzvārds, zinātniskais grāds Maģistru programmu studenti     
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1.4. Zinātniski – pētnieciskā virziena esošie vai iespējamie ārējie partneri: 

1. Institūcijas nosaukums  Latvijas Personāla Vadīšanas Asociācija 

 Valsts  Latvija 

 Kontaktpersonas vārds, uzvārds, 

zinātniskais grāds  

Irēna Ļeoņenko 

 Departaments, ieņemamais 

amats  

LPVA izpilddirektore 

 Adrese Elizabetes iela 45/47, 502.kab. 

Rīga, LV-1010 

 Tālrunis mob. +371 29222194 

 E-pasts irena.leonenko@lpva.lv   

2. Institūcijas nosaukums   

 Valsts  Latvija 

 Kontaktpersonas vārds, uzvārds, 

zinātniskais grāds  

Daiga Ērgle, LU doktorante 

 Departaments, ieņemamais 

amats  

Vecākā viceprezidente personāla vadības 

jautājumos;  airBaltic 

 Tālrunis 29354455 

 E-pasts daiga.ergle@airbaltic.lv  

3 Institūcijas nosaukums   

 Valsts  Latvija 

 Kontaktpersonas vārds, uzvārds, 

zinātniskais grāds  

Katri Vintiša, LU doktorante 

 Departaments, ieņemamais 

amats  

SIA “Creative technologies”; konsultante 

 E-pasts katri.vintisa@creativetechnologies.eu  

4. Institūcijas nosaukums  EHRM (European Human resource Management) 

projekts 

 Valsts  Francija (EMLYON) 

Itālija (LUISS Business School) 

Beļģija (VLERIC Business School) 

Vācija (Helmuta Smita Universitāte, Hamburga) 

Vācija (Bambergas Universitāte) 

Nīderlande (Radbound University Nijmegen) 

 Kontaktpersonas vārds, uzvārds, 

zinātniskais grāds  

Dr. Erik Poutsma; Associate Professor 

International Labour Studies; Radboud University, 

Nijmegen 

Philip Lehmann, PhD student Bambergas 

Universitāte 

EHRM studenti 

 

1.5. Kopsavilkums par virzienu (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes): 

(Mērķis, uzdevumi, pētījuma aktualitāte, pamatojums un jautājumi, pētījuma paredzamais 

termiņš un apjoms, jebkura cita informācija par pētījumu, ko vēlas norādīt) 

 

Tādejādi pētījumu virziena mērķis ir gan pielāgot pasaules sasniegumus Latvijas 

organizācijām, gan arī, pētot Latvijas uzņēmumus, dot ieguldījumu personāla vadības teoriju 

attīstība.  
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Pētījumu virziena pamatojums ir saistīts ar vienu no Latvijas Personāla Vadības Asociācijas 

mērķiem “popularizēt personāla vadības profesionālo viedokli un profesijas lomu, veicot 

sabiedrības un darba devēju izpratni par kvalitatīvu personāla vadību”.  

Joprojām daudzās Latvijas organizācijas personāla vadība netiek pietiekami novērtēta kā 

stratēģiski svarīga biznesa funkcija, kas var dot ievērojamu ieguldījumu efektivitātes 

paaugstināšanā.  Jaunākie pasaules sasniegumu personāla vadībā un to loma organizācijas 

attīstībā Latvijā netiek pietiekami komunicēti un apzināti.  

Patreiz aktuālās pētījuma tēmas: 

 Personāla analītika; 

 Darbinieku iesaistītība un to ietekmējošie faktori; darba sniegumu vadība; 

Organizāciju dizains – vai esam gatavi nākotnei; 

 Projektu komandas un kompetences – starp kultūru skatījums; 

 Spēļošana kā rīks darbinieku iesaistīšanās uzlabošanai; 

 Paaudu atšķirības darba tirgū un organizācijas; 

 Darba devēja tēls; 

 Pētniecības metodoloģijas jautājumi. 

 

Pētījumus paredzēts veikt gan projektu ietvaros (gan individuāli, gan strādājot pētnieku un 

pētnieku-studentu komandās.  

 

 

The aim of Human Resources Management (HRM) research division is better understand how 

work organizations can perform more effectively by better management of their human 

resources.  

 

We are interested in understanding, identifying, and improving the effectiveness of HR 

practices in Latvia and internationally, in latest developments of HR practices in global arena 

and determining the optimal fit between these practices and organizational strategies, cultures, 

and performance of Latvian private and public sector organisations.  We study employment 

relationships at the individual, group (project), organizational, societal, and cross-cultural 

levels of analysis, and the impact of these relationships on the organisational outcomes. 

 

Major currently actual topics include: 

 HR analytics; 

 Employee engagement, bonding and commitment; performance management; 

 Organisational design – are we ready for the future; 

 Managing people in projects – competencies and cross cultural perspective; 

 Gamification as tool for HRM process improvement and employee engagement; 

 Employee age groups and their needs in workplace;  

 Employer branding; 

 Research methodology in HRM. 

 

 

1.6. Pētījuma (esošās un plānotās) aktivitātes 

Nr. 

p.k 
Pētījuma aktivitātes 

Piezīmes un 

paskaidrojums  

1. 

Izpētīt organizāciju dizainus Latvijā un prezentēt 

rezultātus praktiskajā konferencē HR Personāls; SMS 

konferencē Oslo; sagatavot publikāciju 

Sadarbība ar LPVA 
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Darbs darba grupā “Personāla analītika Latvijā”; 

rezultātus prezentēt zinātniskā konferencē; sagatavot 

publikāciju  

Sadarbība ar LPVA 

2. 
Darbs pie monogrāfijas par aktuālajām tendencēm un 

pētījumiem personāla vadībā 

Sadarbība ar LPVA 

3. 

Sadarbība ar 6 Eiropas universitātēm – pētnieciskās 

prakses projekts EHRM (2018. gadā no 16. aprīļa līdz 

13. jūlijam). 

RISEBA uzņems studentus no partneruniversitātēm 

projekta ievada nedēļās ietvaros no 2018. gada 16. līdz 

30. aprīlim 

Sadarbībā ar EHRM 

partneruniversitātēm 

4. 
Izpētīt darba izpildes vadības sistēmu NEVIS un tās 

efektivitāti valsts pārvaldē 

Katri Vintiša; Agita 

Kalviņa 

5. 

Izpētīt  valsts pārvaldes darbinieku iesaistītību un to 

ietekmējošo faktorus; sagatavot pētījuma instrumentu 

turpmākai ikgadējai lietošanai 

Sadarbībā ar VAK; Agita 

Kalviņa; Iveta Ludviga 

6. Sagatavot I. Slūkas promocijas darba teorētisko daļu I. Slūka 

7.  

Strādāt pie spēlošanas koncepta izpētes un 

pielietošanas organizāciju attīstībā; sagatavot 

zinātnisko publikāciju 

I.Ludviga; D.Ērgle 

 

1.7. Projekta īstenošanas risku izvērtējums, tai skaitā pasākumu plāns identificēto risku 

novēršanai vai samazināšanai (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes): 

Riski 

(risku apraksts) 

Risku novērtējums 

Risku mazināšanas/ novēršanas 

pasākumi 

Varbūtības 

pakāpe (ļoti 

maza/ maza/ 

iespējama/ liela/ 

ļoti liela) 

Ietekmes 

pakāpe 

(neliela / 

vidēja/ liela/ 

ļoti liela) 

1. Stratēģiskie riski 

1.1. Augstskolas atbalsta 

trūkums 

1.2. Pētnieku prioritāšu 

un pašu pētnieku maiņa 

 

1.1. Maza 

1.2. iespējama 

1.1. liela 

1.2. vidēja 

Metodisko semināru organizēšana, 

iesaistot kolēģus un augstskolas 

vadību 

Līdzdalība nozares konferencēs, 

pasākumos – jaunu zināšanu un 

sadarbības partneru iegūšana 

2. Īstenošanas riski 

Laika trūkums 
liela liela 

Darba grupas izveide un pētījuma 

uzdevumu/pienākumu sadale 

Studentu piesaiste pētījumiem 

3. Finanšu riski 

Trūkst finansējuma 

pētījumu veikšanai 

Iespējama Vidēja Risks saistīts ar laika trūkumu  

4. Juridiskie riski Nav    

5. Informācijas sistēmu 

riski 
Nav    

6. Cilvēkresursu riski iespējama vidēja 
Risks var būt saistīts ar 

cilvēkresursu trūkumu 

7. Citi riski Nav    

 

 

 

1.8. Plānotie pētījuma izpildes rezultāti  

Rezultatīvais rādītājs 2017. 2018. 2019. 2020. 

1. Zinātnisko publikāciju: 2 4 4 4 
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oriģinālo zinātnisko rakstu (WOS/ 

SCOPUS) skaits 
1 2 2 2 

oriģinālo zinātnisko rakstu ERIH(A un B) 

datubāzē iekļautajos žurnālos vai 

konferenču rakstu krājumos skaits 

1 2 2 2 

recenzētu zinātnisku monogrāfiju skaits     

2. Pētījuma ietvaros aizstāvēto:     

promocijas darbu skaits   1 1 

maģistra darbu skaits 4 4 4 4 

3. Līdzdalība nacionālos vai starptautisko 

pētījumu projektos – atkarīgi no izpētes 

rezultātiem 

    

1. Pētījuma gaitas un rezultātu 

popularizēšanas interaktīvie pasākumi, kuru 

mērķu grupās iekļauti arī izglītojamie, 

skaits: 

    

konferences 1 2 2 2 

semināri  1 1 1 

rīkotie semināri 1 1 1 1 

populārzinātniskas publikācijas  1  1 

izstādes     

2. Ieviešanai nodoto jauno tehnoloģiju, 

metožu, prototipu, produktu vai 

pakalpojumu skaits (noslēgtie līgumi par 

intelektuālā īpašuma nodošanu vai citi 

sadarbības līgumi) 

neattiecas    

3. Pētījuma rezultātu ilgtspējība –  

Jauna studiju kursa “Personāla analītika” 

izveide  

 1   

 

1.10. Pētījuma publicitāte (raksturot pētījuma rezultātu izplatīšanas un sabiedrības 

informēšanas stratēģiju ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes): 

Pētījumu rezultātu izplatīšana notiks: 

1) RISEBA mājas lapā sadaļā „Zinātne”; 

2) Darbs LPVA darba grupā “Personāla analītika”, publikācijas asociācijas mājas lapā; 

3) Uzstāšanas profesionālās Asociācijas rīkotos pasākumos (LPVA konference HR 

Personāls u.c.), uzstāšanas un intervijas masu mediju pasākumos;  

4) Metodiskie semināri RISEBA un citu augstskolu rīkotie pasākumi; 

5) Iepriekš minētās zinātniskās publikācijas tiks ievietots Researchgate. 

 

1.11. Pētījuma īstenošanai nepieciešamais finansējums (euro): 

    

  

Plānota 

izdevumu 

summa 

Gads, 

datums  

Piezīmes (jebkāda 

papildus informācija) 

1. Dalība konferencēs:    

2. Konferences nosaukums, valsts, 

orientējošie izdevumi dalībai 

konferencē   

 

2017.-

2020. 

Ikgadējā vismaz divu 

virziena pētnieku dalība 

RISEBA, BA un SSE 

Rīga kopējā 

konferencē; 
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3. Citi komandējumi (aprakstīt katru 

plānoto braucienu)  

Līdz 

3500 

euro gadā  

2017.-

2020.  

Attiecīgās jomas 

konferences, ik gadu 

piedalīsies divi vai trīs 

pētnieki        

3. Nepieciešamās papildus iekārtas 

(datortehnikas, videotehnikas, 

programmatūras utml.) iegāde 

(norādīt katru plānoto vienību)  

nav 

  

4. Nepieciešamās apmācības (norāda: 

skaitu, personas, vietas) 

2 
2017.; 

2018. 

1) Hamburgā, Nothern 

Institute of Technology; 

2) pēc iespējas 

5. Ārvalstu mācību komandējumi, 

dienesta, darba braucieni  

(norāda: skaitu, personas, vietas) 

 

 

Veicami Erasmus 

apmaiņas programmas 

ietvaros 

6. Tulku pakalpojumi, izdevumi par 

iestāžu pasūtītajiem pētījumiem, uc. 

 
  

7. Citi nepieciešamie izdevumi    

     
 

 

Pētījuma virziena vadītāja paraksts: 

Iveta Ludviga 

 

Pētījuma grupas dalībnieku paraksti:  

Agita Kalviņa 

Inese Slūka  

 

Datums 

20.10.2017. 


