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īstenošanu Banku augstskolā laika posmā 01.04.2019.-30.09.2019. 

 

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

30.septembrim 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.  

Pārskata posma ietvaros pētnieks apmeklēja inovāciju komercializācijas konferenci 

“Deep Tech Atelier”, tehnoloģiju konferences “Collision” un “Latitude59”, ar mērķi īstenot 

tīklošanās aktivitātes ar jaunuzņēmumu pārstāvjiem gan Latvijā, gan ārvalstīs, kā arī iegūt 

atziņas par jaunuzņēmumu ekovides un tehnoloģiju attīstības tendencēm. 

Savukārt, zinātniskajā konferencē “FEB Zagreb 10th International Odyssey Conference 

on Economics and Business” 2019.gada jūnija mēnesī pētnieks aprobēja otrā darba uzdevuma 

(WP2) īstenošanas ietvaros iegūtos rezultātus un saņēma vērtīgu atgriezenisko saiti 

nepieciešamo korekciju veikšanai zinātniskā raksta izveidei.  

2019.gada jūlijā pētnieks saņēma pozitīvu (bez papildu nosacījumiem) vidus posma 

novērtējumu no Eiropas ekspertiem, kas apliecina sekmīgu pēcdoktorantūras projekta 

realizācijas gaitu. Ekspertu komentāri vienlaikus sakrita ar komentāriem, kurus pētnieks 

saņēma, aprobējot pētniecības rezultātus starptautiskās konferences ietvaros.  

Savukārt, augusta mēnesī pētnieks pabeidza zinātniskā raksta izstrādi un saņēma 

apstiprinājumu par tā pieņemšanu publicēšanai 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, kā arī atsevišķi modeli veidojošie faktori. 

Projekta īstenošanas ietvaros pētnieks ir secinājis, ka izvēlēto mērķu sasniegšanai un 

Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas izpētei, kā arī produktu izstrādes īpatnību vispusīgai 

izpētei daudz piemērotākas ir kvalitatīvās pētījumu metodes – padziļinātas ekspertu intervijas, 

kas dod iespēju izprast un aprakstīt daudz niansētāk dažādus ar jaunu IKT produktu izstrādi 

saistītos procesus gan pavisam agrīnos, gan jau strauji augošos jaunuzņēmumos. Vienlaikus, 

jāatzīmē, ka eksperta interviju īstenošana ir gana laikietilpīgs process, tās īstenojamas secīgi 

pa vienai nevis vienlaicīgi lielā skaitā, kā arī ne vienmēr uzrunātie eksperti piekrīt dalīties ar 

tiem pieejamo informāciju, ņemot vērā darba devēju (it īpaši strauju augošu jaunuzņēmumu 

gadījumā) konfidencialitātes principus un informācijas aktualitāti. Līdz ar to pētījuma otrā 

posma mērķu sasniegšanai un primāro pētījuma datu apkopošanai tika izmantota galvenokārt 

ekspertu interviju metode, vienlaikus nodrošinot respondentu anonimitāti un motivāciju kļūt 

par ekspertiem. 

Tāpat pārskata posmā pētnieks ir pabeidzis darbu pie nodaļas satura izstrādes (zinātniski 

aprobēta raksta formātā) publicēšanai Eiropas jaunuzņēmumu pētnieku komūnas “Software 

Startup Research Network” (SSRN) kopīgi veidotajā topošajā grāmatā par programmatūras 

jaunuzņēmumu vidi, kuras orientējošais publicēšanas laiks “Springer” izdevniecības paspārnē 

ir plānots 2020. gada pirmajā ceturksnī. 
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