
Populārzinātnisks pārskats par pēcdoktorantūras projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/16/089 

īstenošanu Banku augstskolā laika posmā 01.10.2019.-30.03.2020. 

 

Banku augstskolas pētnieks Didzis Rūtītis laika posmā no 2019.gada 1.oktobra līdz 

2020.gada 30.martam ir sekmīgi turpinājis darbu projekta “Produktu attīstības metodes un 

procesu pārvaldība IKT uzņēmumos ar augstas izaugsmes potenciālu un to pieredzes 

izmantošanas iespējas līdzīga profila uzsācējuzņēmumos Latvijā” īstenošanai un izvirzīto 

mērķu sasniegšanai, tuvinot projekta īstenošanu nobeiguma fāzei.  

Pārskata posma ietvaros pētnieks apmeklējis zinātnisko konferenci “The 10th 

International Conference on Software Business (ICSOB)”, tehnoloģiju konferences 

“Techritory 5G” un “Slush 2019”, ar mērķi īstenot tīklošanās aktivitātes ar jaunuzņēmumu un 

inovāciju ekosistēmas pārstāvjiem gan Latvijā, gan ārvalstīs, kā arī iegūt atziņas par 

jaunuzņēmumu ekovides un tehnoloģiju attīstības tendencēm. 

2019.gada novembrī starpaugstskolu sadarbības ietvaros tika publicēts zinātniskais 

raksts “An evaluation of health care service provider websites in Latvia – a medial tourism 

perspective”, kas tika izstrādāts sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes pētniekiem par 

interneta tehnoloģijas izmantošanu veselības aprūpes nozarē mārketinga vajadzībām un klientu 

piesaistei.  

2020.gada janvāra mēnesī pētnieks piedalījās Latvijas izcilo uzņēmumu inovāciju 

foruma Inovāciju ekosistēmas kopienas darba grupas aktivitātēs, kā jaunuzņēmumu ekspertam 

palīdzot Latvijas valsts kapitālsabiedrībām izprast iespējas sadarboties ar Latvijas inovāciju 

ekosistēmu un IKT nozares jaunuzņēmumiem. 

2020.gada februāra mēnesī tika publicēts pētnieka zinātniskais raksts “Towards 

conceptual new product development framework for Latvian ICT sector companies and 

startups” konferences “International Conference on Intelligent Human Systems Integration: 

Integrating People and Intelligent Systems (IHSI 2020)” rakstu krājumā, kas tiek indeksēts 

“Scopus” sistēmā. Šajā zinātniskajā rakstā iezīmējās arī trešā darba uzdevuma (WP3) ietvaros 

plānotā konceptuālā modeļa aprises jaunu IKT produktu izstrādei.  

2020.gada februārī pētnieks uzstājās ar referātu “Towards conceptual framework for new 

product development in ICT industry” un aprobēja sevis izstrādātā konceptuālā modeļa aprises 

Banku augstskolas rīkotās zinātniskās konferences “ASBBMC 2020” ietvaros. Konceptuālo 

modeļa pilno versiju plānots publicēt zinātniskajā publikācijā, kas tiktu iekļauta zinātnisko 

rakstu krājumā līdz 2020.gada vidum un būs noslēdzošais projekta darba pakas (WP3) 

nodevums. 

2020.gada martā ir tikusi publicēta Eiropas jaunuzņēmumu pētnieku komūnas “Software 

Startup Research Network” (SSRN) kopīgi veidotā grāmata “Fundamentals of Software 

Startups” par programmatūras jaunuzņēmumu vidi,. Šajā grāmatā ir iekļauta pētnieka 

izstrādāta nodaļa “The Rise and Fall of a Database-as-a-Service Latvian Unicorn”, kas pēc 

būtības ir zinātniski aprobēts raksts ar gadījuma izpēti (case study) par tehnoloģiju uzņēmumu 

“Clusterpoint”, kurā pētnieks savulaik ir darbojies kā mārketinga vadītājs.  
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