
Tīmekļa ideju menedžmenta sistēmas bieži tiek
pielietotas organizācijās, lai radītu un vērtētu
dažādas idejas. COVID-19 laikā ir dubultojies
komerciāli pieejamo ideju menedžmenta
platformu skaits timeklī (laikā no 2019. līdz 2022.
gadam to skaits ir pieaudzis no 108 līdz 242). To
pašu var teikt arī par šādu sistēmu pieprasījumu,
jo COVID-19 ierobežojumu dēļ daudzām
organizācijām nebija iespējams rīkot ideju
menedžmenta sesijas klātienē. No vienas puses,
šādas sistēmas nodrošina tehnisko atbalstu, lai
pārvaldītu idejas, no otras puses, daudzas
organizācijas ierobežo šādu lietotņu
izmantošanu, jo tiek uzskatīts, ka tehnoloģijas
apdraud radošumu. Uzsāktā pētījuma mērķis ir
noskaidrot, vai ideju menedžmenta lietotnes
apdraud radošumu. Pētījumā tiek skatīti vairāki
gadījumi - 15 ideju menedžmenta sesijas, kas
norisinājušās klātienē, un 15 ideju menedžmenta
sesijas, kas norisinājušās tiešsaistē; katrā izpētes
gadījumā iesaistījās 7 menedžeri, kuri strādāja pie
identiskām idejām. Papildus tika veiktas 10
ekspertu intervijas. 
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Dr. Elīnas Miķelsones akadēmiskā,
profesionālā un privātā dzīve ir saistīta ar
inovāciju un ideju menedžmentu. Viņa
regulāri prezentē pētījumus dažādās
starptautiskās konferencēs, kā arī publicē
rakstus starptautiskos zinātniskos
žurnālos. Dr. Miķelsone ir izveidojusi
neformālu mācību moduli uzņēmumiem
''Ideju fitness'', kurā pēdējo 3 gadu laikā ir
piedalījušies vairāk nekā 2000 dalībnieku.
Dr. Miķelsone ir pasniedzēja un pētniece
vairākās organizācijās un augstākās
izglītības iestādēs, kā piemēram, Rīgas
Tehniskajā universitātē, Banku Augstskolā,
Rīgas Stradiņa universitātē, u.c. 2016. gadā
viņa dibināja Ideju un inovāciju institūtu,
lai veicinātu inovācijas un iepazīstinātu
uzņēmumus ar jaunām tehnoloģijām. 2021.
gadā viņa uzsāka pēcdoktorantūras
pētniecības projektu programmas
“Horizon2020” projekta “Cities2030”
ietvaros. Pēdējo 10 gadu laikā viņa ir
sniegusi konsultācijas par inovāciju un
ideju menedžmentu vairāk nekā 400
uzņēmumiem. Dr. Miķelsone ir vairāk nekā
30 zinātnisko rakstu autore, recenzente
vairākos zinātniskos žurnālos, kā arī
eksperte Latvijas Zinātnes padomē. 
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