
Populārzinātnisks pārskats par pēcdoktorantūras projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/16/089 
īstenošanu Banku augstskolā laika posmā 29.08.2017.-31.03.2018. 
 

Didzis Rūtītis ir uzsācis darbu pie projekta “Produktu attīstības metodes un procesu 
pārvaldība IKT uzņēmumos ar augstas izaugsmes potenciālu un to pieredzes izmantošanas 
iespējas līdzīga profila uzsācējuzņēmumos Latvijā” īstenošanas kā pilna laika pētnieks Banku 
augstskolas ietvaros. Pētījums ir sadalīts trijos posmos, un pirmajos 7 mēnešos ir paveikts 
aktīvs darbs pie pirmā posma ietvaros izvirzīto mērķu sekmīgas īstenošanas. 

2017.gada septembrī pētnieks devās īstenot mobilitātes un tīklošanās aktivitātes uz 
ASV, lai Ņujorkā un Bostonā tiktos ar vairākiem jaunuzņēmumu (startup) ekosistēmas 
dalībniekiem, paralēli veicot eksperta intervijas pētījuma vajadzībām. Vienlaikus aktivitātē 
tika ietverts MIT (CSAIL fakultāte) un Hārvardas universitāšu apmeklējums, lai uzzinātu vairāk 
par sadarbību starp nozares uzņēmumiem un akadēmisko vidi inovatīvu IT risinājumu izstrādē 
un zināšanu pārnesē inovāciju komercializācijas ietvaros. 

2017.gada oktobrī pētnieks veica mobilitātes braucienu un tīklošanās aktivitātes 
Maskavā ar IKT nozares komersantu un koprades telpu operatoriem, kā arī tajos 
rezidējošajiem IKT jaunuzņēmumiem (startapiem), lai gūtu ieskatu par Krievijas 
jaunzuņēmumu ekosistēmu. 

2017.gada pēdējos mēnešos pētnieks apmklēja vairākus IKT nozares pasākumus 
(“Google Cloud” Tallinā, “Digital Freedom Festival” un “DevTernity” Rīgā) gan tīklošanās 
aktivitāšu īstenošanai, gan zināšanu un iemaņu papildināšanai par IKT attīstības tendencēm.  

2017.gada rudenī pētnieks kļuva par “Software Startup Research Network (SSRN)” 
pētnieku grupas biedru, pievienojoties IKT nozares pētniekiem no visas Eiropas, ar kuriem tiek 
organizētas regulāras video konferences zināšanu apmaiņai. 

2018.gada pirmajos mēnešos pētnieks bija aktīvi iesaistīts Banku augstskolas sadarbībā 
ar “RISEBA” un “SSE Riga” augstskolām rīkotās starptautiskās konferences “ASBBMC 2018” 
organizēšanā, veica vieslektoru piesaisti galvenajai sesijai, kā arī konferences ietvaros īstenoja 
divu secīgu paralēlo sesiju moderēšanu, kā arī pats uzstājās kā referents.  

Pētnieks gada sākumā veica aktīvu darbu pie zinātniskā raksta sagatavošanas ar 
pirmajiem pētniecības rezultātiem, ar kuriem plašāka auditorija tika iepazīstināta 2018.gada 
15.martā notikušās starptautiskās konferences “ASBBMC 2018” prezentācijas ietvaros. 
Zinātnisko rakstu paredzēts publicēt konferences zinātnisko rakstu krājumā 2018.gada 
septembrī. 

Paralēli darbam pie sava projekta pētnieks uzsāka starpaugstskolu sadarbību ar Rīgas 
Tehniskās Universitātes (RTU) un Rīgas Stradiņa Universitātes (RSU) pētniekiem, lai dalītos ar 
pieredzi un teorētiskajām zināšanām par inovāciju komercializāciju ar RTU pētniekiem, gan 
palīdzētu izprast inovatīvu tehnoloģisko risinājumu pielietojumu veselības aprūpes sektora  
konkurētspējas uzlabošanā RSU pētniekiem un iesaistītos pētnieciskajā darbā.  

Papildus pētniecības aktivitātēm pētnieks īstenojis vairākas pēcdoktorantūras 
programmas publicitātes aktivitātes, t.sk. vieslekciju Banku augstskolas doktorantūras 
studentiem par pieredzi “PostDoc” programmas īstenošanā. 2018.g. 23. martā pētnieks veica 
prezentāciju Banku augstskolas organizētā skolotāju apmācību ietvaros par tehnoloģiju 
attīstības tendencēm.  

Pētnieks aktīvi sadarbojas ar citiem Banku augstskolas mācībspēkiem bakalaura līmeņa 
studiju studentu lietišķo pētījumu īstenošanā par inovāicju menedžmentu IKT nozarē, gan arī 
sniedz eksperta konsultācijas komersantiem inovāciju komercializācijas īstenošanai. 


