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KONFERENCES PROGRAMMA 

 
Apvienotā sesija 
 

Laiks Tēma Runātājs 

9.00-9.30 Reģistrēšanās  

9.30-9.45 Uzruna un konferences atklāšana Reinis Lazda/ Latvijas Organizāciju psihologu biedrības 

vadītājs 

9.45-10.25 Atslēgreferāts  
Kompetences virtuālajā darba vidē 

Matti Vartiainen (Somija)/ Ālto universitātes profesors 

organizāciju psiholoģijā 

10.25-11.05 Atslēgreferāts 
Līderības un neiropsiholoģijas mijiedarbība 

Richard Bentley (Lielbritānija)/ NeuroLeadership 

Europe asociētais direktors, koordinators, ICF sertificēts 
koučs 

11.05-11.30  Kafijas pauze  

11.30-12.00 Latvijas iedzivotāju interneta lietošanas 
paradumi ar darbu saistītajos jautājumos, TNS 
pētījumu dati 

Nataļja Kovaļova / TNS Klientu atbalsta vadītāja 

 

12.00-12.30 Procesu atkarība: riski un dinamika Inga Dreimane/ Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu 

centra „Ilga” vadītāja vadītāja 

12.30-13.00 Mūsu aktivitātes internetā un to iespaids uz 
profesionālo jomu 

Maija Katkovska/Latvijas Interneta asociācijas "Net-Safe 

Latvia" Drošāka interneta centra vadītāja 

13.00-14.00 Pusdienas  
 

 

Paralēlās sesijas 
 

Laiks Mācības un attīstība Personāla atlase un komunikācija 

14.00-14.30 Spēles elementu izmantošana mācību procesā 
/Uldis Pāvuls, organizāciju psihologs, LU lektors/ 

Elektroniskie personāla atlases testi 
/Reinis Lazda, organizāciju psihologs, konsultants/ 

14.30-15.00 Spēļošanas praktiskie aspekti un pieredze Latvijā 
/Raivis Freimanis, INTEA, korporatīvo e-mācību 

attīstīšanas kompānijas partneris/ 

Moderno tehnoloģiju izmantošana personāla 
atlasē 
/Darja Milova, „Eiro Personāls” projektu vadītāja/ 

15.00-15.30 Digitālās lekcijas: pielietošanas iespējas un 
grūtības  
/Mart Murdvee, Tallinas Tehnoloģiju universitātes lektors/ 

Sociālie tīkli kā instruments sevis pozicionēšanai 
darba tirgū 
/Karīna Gurska, LU EVF Maģistra studiju absolvente/ 

15.30-16.00 Tehniskie risinājumi personīgās efektivitātes 
celšanai  
/Mindaugas Grajauskas, Lietuvas konsultāciju 
kompānijas OVC Consulting konsultants/ 

Pirmdienas rītu e-pastu sindroms  
/Merle Lõhmus, Tallinas Tehnoloģiju universitātes 

lektore/ 

  

Apvienotā sesija 
 

16.00-16.30  HR un IT pie stratēģijas galda Kaspars Kauliņš/ Lattelecom starptautiskā biznesa 

attīstības vadītājs, vadības konsultants un treneris  

16.30-17.30 Praktiska darbnīca/ diskusija  
Sociālie tīkli un to izmantošana profesionāliem 
mērķiem 

(vadītājs tiek precizēts) 
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PRAKTISKA INFORMĀCIJA 

 
@ Pieteikšanās konferencei: 

LOPB vietnē www.lopb.lv 

 

@ Konferences norises vieta: viesnīca Astor Riga Hotel 

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 10, Rīga, LV-1050 
 

 
 

@ Konferences dalības maksa: 

 
Laika periodā LOPB biedriem Studentiem Pārējiem 

10.09.-30.09. 15 EUR 7 EUR 35 EUR 

1.10.-17.10. 20 EUR 10 EUR 40 EUR 

 
@ Konferences darba valoda: latviešu un angļu 

 

@ Jautājumi? Raksti mums info@lopb.lv  

 
 

http://www.lopb.lv/
mailto:info@lopb.lv
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RUNĀTĀJI 

 
Atslēgreferātu runātāji 

 

Matti Vartiainen /Somija/ 
Matti ir profesors Ālto Universitātē Somijā darba psiholoģijas un līderības departamentā.  Ieguvis 

doktora grādu psiholoģijā. Matti vada virtuālā un attālināta darba pētījumu daļu BIT pētījumu centrā. 

Aktīvi piedalās pētniecībā, analizē globalālās darba vides raksturlielumus un sadarbības modeļus 

šādā vidē. Pētījumu loks aptver tādas tēmas kā virtuālais darbs, jauni sadarbības modeļi (piemēram, 

mobilais darbs), izkliedētas komandas un organizācijas, inovācijas organizācijās, atalgojuma sistēma, 

kompetenču attīstība, sadarbība un e-mācību sistēma.  

 

Richard Bentley /Lielbritānija/ 
Ričards ir NeuroLeadership Eiropas grupas asociētais direktors, koordinators un ICF sertificēts koučs. 

Neuroleadership grupa ir globāla konsultāciju kompānija, kas specializējas jautājumos par līderību, 

darba snieguma attīstību, darba efektivitāti un koučingu, ņemot vērā jaunākās neirozinātnes 

atziņas. Ričardam ir vairāk kā 10 gadu pieredze mācību programmu izstrādē un vadīšanā. Pēdējos 

gadus aktīvi nodarbojas ar līderības un neirozinātnes mijiedarbības izpēti. Sertificēts koučs, ieguvis 

kvalifikāciju ICF kouču asociācijā. Pieredze darbā gan ar privāto, gan valsts sektoru kompānijām gan 

Lielbritānijā, gan Skandināvijā, rietumu un centrālajā Eiropā, kā arī Indijā un ASV.  

 

 

Apvieno un paralēlo sesiju runātāji  
 

  

Nataļja Kovaļova 
Tirgus, sociālo un mediju pētījumu 

kompānijas TNS klientu atbalsta 

vadītāja 

 

 

 

 

Inga Dreimane 
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra „Ilga” vadītāja 

 

 

Maija Katkovska 
Latvijas Interneta asociācijas "Net-

Safe Latvia" Drošāka interneta 

centra (www.netsafe.lv) vadītāja 

 

 

Uldis Pāvuls 
Organizāciju psihologs, personāla 

vadības konsultants un treneris, LU 

lektors 

 

 

 

 

 

Raivis Freimanis 
Korporatīvo e-mācību 

attīstīšanas kompānijas INTEA 

partneris 

 

 

 

Mart Murdvee 
Tallinas Tehnoloģiju 

universitātes lektors 
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Mindaugas Grajauskas 
Lietuvas konsultāciju kompānijas 

OVC Consulting konsultants 

 

 

 

 

Reinis Lazda  
Organizāciju psihologs, konsultants 

 

 

 

 

 

 

Darja Milova 
Projektu vadītāja personāla atlases 

un konsultāciju uzņēmumā Eiro 

Personāls 

 

 

 

 

Karīna Gurska 
LU EVF Maģistra studiju 

absolvente 
 

 
 

 

Merle Lõhmus 
Tallinas Tehnoloģiju universitātes 

lektore 

 

 

 

Kaspars Kauliņš 
Lattelecom starptautiskais 

biznesa attīstības vadītājs, 

vadības konsultants un treneris  

 

 

 


