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Didzis Rūtītis ir sekmīgi turpinājis 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.  

Pētnieks ir turpinājis darbu pie projekta otrā posma mērķu īstenošanas, kas saistāmi ar 

anketas izstrādi Latvijas IKT uzņēmumu aptaujāšanai un padziļinātu jaunuzņēmumu 

ekosistēmas dalībnieku izpēti. Šādā kontekstā pieredzes apmaiņas ietvaros 2018. gada 

novembrī pētnieks tikās ar uzņēmuma “Gateway & Partners” pārstāvēm, kuras strādāja pie 

Latvijas jaunuzņēmumu vides pētījuma “Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas novērtēšana, 

pašreizējā stāvokļa identificēšana un uz tās balstītu priekšlikumu izstrāde” sagatavošanas 

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas vajadzībām un kura rezultāti publicēti 2019.gada 

februārī. Tikšanās ietvaros pētnieks dalījās ar sava projekta īstenošanas gaitā un pētniecības 

ietvaros iegūtajām zināšanām par citu valstu jaunuzņēmumu ekosistēmām un jaunuzņēmumu 

darbību kopumā. Līdz ar to var secināt, ka arī pētnieka projekts saistāms arī ar valstiski 

nozīmīgu pētniecības aktivitāšu īstenošanu, ko apliecina valsts pasūtītu pētījumu īstenošana 

saistībā ar jaunuzņēmumiem.  

2018.gada novembrī pētnieks apmeklēja vienu no pasaulē lielākajām tehnoloģiju 

konferencēm  “Web Summit 2018” Lisabonā, Portugālē, gan tīklošanās aktivitāšu īstenošanai, 

gan zināšanu un iemaņu papildināšanai par IKT attīstības tendencēm pasaulē. Paralēli 

tematiskajām prezentācijām pētnieks apmeklēja darba grupas un praktiskus apmācību 

seminārus, kuri tika organizēti par dažādām akutālām tēmām IT nozarē (dizaina domāšanas 

piemērizpēte, blokķēdes darbības principi, utt.). 

2018.gada decembrī pētnieks apmeklēja “Slush 2018” tehnoloģiju konferenci Helsinkos, 

Somijā. Konferences ietvaros kā saistītais pasākums norisinājās arī januzņēmumu pētnieku 

tīkla “Software Startup Research Network (SSRN)”, kura biedrs jau kopš 2017.gada ir 

pētnieks, ikgadējā darba grupas tikšanās “International Workshop on Software-intensive 

Business: Start-ups, Platforms and Ecosystems (IWSiB)”. Darba grupas tikšanās tika 

organizēta no Helsinkiem netālu esošajā Espoo pilsētā, Aalto universitātes telpās. Tās ietvaros 

dalībnieki dalījās ar savu pētījumu rezultātiem, kā arī vienojās par jaunas jaunuzņēmumu tēmai 

veltītas grāmatas izveidi, kura tiktu publicēta “Springer” izdevniecības paspārnē orientējoši 

2019.gada beigās un kuras mērķauditorija būtu gan pētnieki, gan praktiķi. Būtībā grāmata 

paredzēta ikvienam interesentam, kurš vēlas izprast jaunuzņēmumu vides un uzņēmumu 

specifiku. 

2019. gada februārī pētnieks piedalījās ikgadējā tehnoloģiju konferencē “TechChill 

2019”, Rīgā, Latvijā, kuras ietvaros īstenoja ne tikai tīklošanās aktivitātes ar jaunuzņēmumu 

ekosistēmas pārstāvjiem, bet arī apmeklēja saistītos pasākumus (side-events), t.sk. “Garage48” 

rīkotā hakatona “Future of Mobility” projektu finālu. 

2019.gada pirmajos trīs mēnešos pētnieks ir turpinājis darbu pie savās pirmās projekta 

ietvaros izstrādātās zinātniskās publikācijas pilnveidošanas, kā arī uzsācis darbu pie savas 

nodaļas izstrādes publicēšanai SSRN topošajā grāmatā. Vienlaikus pētnieks turpinājis sniegt 

eksperta konsultācijas komersantiem inovāciju komercializācijas īstenošanai.  
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