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Augstskolas RISEBA zinātniski – pētnieciskā virziena (apakšvirziena) 

saturs 

2017-2020gg.  

 

1. SADAĻA – Zinātniski – pētnieciskā virziena APRAKSTS 

1.1.Zinātniski – pētnieciskā virziena nosaukums un nosaukuma 

saīsinājums (virziena nosaukums ietverams vienā teikumā, īsi kodolīgi 

atklājot virziena saturu; virziena nosaukuma saīsinājums ietverams vienā 

vārdā ): 

Biznesa modelēšana, dinamiskas spējas, vērtības inovācijas un reālo 

opciju teorija 

 

1.2.Zinātniski – pētnieciskā virziena vadītājs: 

Vārds, uzvārds, 

zinātniskais grāds 
Andrejs Čirjevskis, Dr.oec. 

Departaments, 

ieņemamais amats 
Biznesa departament, profesors 

Tālrunis 29558375 

E-pasts Andrejs.cirjevkis@riseba.lv 

Iepriekšējie zinātniski-

pētnieciskie projekti, 

kuros piedalījās / vadīja 

virziena vadītājs 

National Research Program 5.2. “Economic 

Transformation, Smart Growth, Governance 

and Legal Framework for the State and 

Society for Sustainable Development - a New 

Approach to the Creation of a Sustainable 

Learning Community (EKOSOC-LV)”, 

2015.-2018.gg. Vadošais pētnieks. 

Līgumdarbs ar  SIA „ELVIM”. Uzņēmuma 

neatkarīga padziļināta izpēte un novērtēšana  

(2017), Vadošais pētnieks 

 

 

 

 

 



Zinātniski-pētnieciskais virziens „Stratēģiskais menedžments, t.sk. biznesa 

modelēšana, dinamiskas spējas, vērtības inovācijas un reālo opciju teorija; 

stratēģiska personāla vadība; psiholoģija un supervīzija biznesā” 

 

 

1.3. Zinātniski – pētnieciskā virziena dalībnieki: . Par katru dalībnieku 

(mācībspēku,  un/vai bakalaura studentu) norādīt:  

1. Vārds, uzvārds, 

zinātniskais grāds 
Andrejs Čirjevskis, Prof. Dr.oec. 

 Departaments, ieņemamais 

amats 
Biznesa departaments, profesors  

 Tālrunis 29558375 

 E-pasts andrejs.cirjevskis@riseba.lv 

2.  Vārds, uzvārds, 

zinātniskais grāds 
Reģina Ločmele - Luņeva, RISEBA 

doktorante  

 Departaments, ieņemamais 

amats 

RISEBA, Komunikācijas departaments, 

lektore 

 Tālrunis 29326888 

 E-pasts regina.jaguars@inbox.lv 

3. Vārds, uzvārds, 

zinātniskais grāds 
Pierre Keller, PhD students in 

RISEBA Doctoral Programme 

“Business Management”    

 Departaments, ieņemamais 

amats 
Vācija 

 Tālrunis  

 E-pasts pierrekeller91@outlook.com 

5. Vārds, uzvārds, 

zinātniskais grāds 
Maģistru programmu “Business 

Finance” RTU studenti     

   

 

1.4. Zinātniski – pētnieciskā virziena esošie vai iespējamie ārējie 

partneri: 

1. Institūcijas nosaukums  National Institute of Industrial 

Engineering  

 Valsts  India 

 Kontaktpersonas vārds, 

uzvārds, zinātniskais 

grāds  

Som Sekhar Bhattacharyya 

 Departaments, 

ieņemamais amats  
Professor In charge International 

Relations, Assoc.prof. 

 Adrese Mumbai Area, India  

 Tālrunis  

 E-pasts som@nitie.edu 

 

1.5. Kopsavilkums par virzienu (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes): 

mailto:andrejs.cirjevskis@riseba.lv
mailto:regina.jaguars@inbox.lv
mailto:pierrekeller91@outlook.com
mailto:som@nitie.edu
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(Mērķis, uzdevumi, pētījuma aktualitāte, pamatojums un jautājumi, pētījuma 

paredzamais termiņš un apjoms, jebkura cita informācija par pētījumu, ko 

vēlas norādīt) 

 

Biznesa modelēšana, dinamiskas spējas un vērtības inovācijas kas ved pie 

uzņēmuma konkurences priekšrocības pēdējos divdesmit gados ir 

piedzīvojusi strauju attīstību stratēģiskā vadības zinātnē. Pētījumu priekšmets 

ir  konkurences priekšrocību veidošana un attīstīšana balstās uz uzņēmuma 

resursu (t. sk. kultūras resursu) pielietošanas un transformēšanas spēju un 

atainos uzņēmuma dinamisko spēju optimāli un savlaicīgi pielāgoties 

dinamiskajam tirgus apstākļiem. 

 

Reālo opciju teorija pēdējos gados ir piedzīvojusi dinamisku attīstību globālā 

mērogā. Reālo opciju iekļaušana analīze ļauj izvērtēt optimālākas stratēģiskas 

alternatīvas, izdevīgākas investīciju projektus un identificēt nozīmīgākie 

biznesa vērtības palielināšanas virzītspēki (drivers).  

  

Pētījuma virziena mērķis. Pētījumos tiks analizēti dažādi modeli (biznesa 

modeli, projektu vadības brieduma modeļi) un teorijas (dinamiskas spējas 

teorija, vērtības inovācijas teorija) ar kuru palīdzību uzņēmums var iegūt 

ilgtermiņa konkurences priekšrocības un tādejādi palielināt biznesa vērtību.. 

 

Pētījuma virziena mērķis. Teorijas attistība kas ļauj aplēst vērtību vadības 

spējai aktīvi pārvaldīt investīcijas, kas īpašu nozīmi nes pēc krīzes periodā, 

kad uzņēmumiem investīcijas ir jāveic piesardzīgi un savlaicīgi. 

 

1.6. Pētījuma (esošās un plānotās) aktivitātes 

Nr. 

p.k 
Pētījuma aktivitātes Piezīmes un paskaidrojums 

1. Title: “Decision Making 

Under Uncertainty: 

Managing Real Estate 

Project with Real Option 

Theory” 

 

Raksts tika publicēts krajumā 

“Perspective of Business and 

Entrepreneurship Development in 

Digital Age. Proceeding of Selected 

Papers”,Čehijā, kas tiks indeksēts Web 

of Science Conference Proceedings 

Citation Index - Social Sciences and 

Humanities (CPCI-SSH), 2017  
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2. Title: “Exploration of 

Qualitative Success 

Factors of Innovative e-

business Startups: Blue 

Ocean Strategy Versus 

Dynamic Capabilities” 

Raksts tika publicēts “International  

Journal of Business Excellence”, 

Inderscience; Šveicē, (SCOPUS), 

2017 Vol.13, No.4, pp.459 – 478. 

(ADBC list – C class journal). 

3. Title: “Managing 

Competence Based 

Synergy in Acquisition 

Processes: Empirical 

Evidences from 

Information and 

Communication 

Technologies Industry” 

Raksts tiks sniegts zurnalam: 

“Knowledge Management Research & 

Practice” 

ISSN: 1477-8238 (Print); Palgrave 

Macmillan UK (Web of Science), 

Impact factor: 1.01; 2018 

4. Title: “Bridging 

Dynamic Capabilities 

and Business Models 

Perspectives: 

Antecedences and 

Consequences of 

Technology Related 

M&A” 

Raksts tiks sagatavots publicešānai 

grāmātu serijā: “Advances in  

Education Research”, USA, ISBN 

2160-1070, kas tiks indeksēts Web of 

Science Conference Proceedings 

Citation Index - Social Sciences and 

Humanities (CPCI-SSH) 2018.g 

 

1.7. Projekta īstenošanas risku izvērtējums, tai skaitā pasākumu plāns 

identificēto risku novēršanai vai samazināšanai (ne vairāk kā 2000 rakstu 

zīmes): 

Riski 

(risku apraksts) 

Risku novērtējums 

Risku 

mazināšanas/ 

novēršanas 

pasākumi 

Varbūtības 

pakāpe (ļoti 

maza/ maza/ 

iespējama/ 

liela/ ļoti liela) 

Ietekmes 

pakāpe 

(neliela / 

vidēja/ liela/ 

ļoti liela) 

1. Stratēģiskie riski ļoti maza neliela  

2. Īstenošanas riski ļoti maza neliela  

3. Finanšu riski ļoti maza neliela  

4. Juridiskie riski ļoti maza neliela  

5. Informācijas 

sistēmu riski 
ļoti maza neliela  

6. Cilvēkresursu riski ļoti maza neliela  

7. Citi riski ļoti maza neliela  
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1.8. Plānotie pētījuma izpildes rezultāti  

Rezultatīvais rādītājs 2017. 2018. 2019. 

1. Zinātnisko publikāciju:    

oriģinālo zinātnisko rakstu (WOS/ 

SCOPUS) skaits 
2 2 2 

oriģinālo zinātnisko rakstu ERIH(A un 

B) datubāzē iekļautajos žurnālos vai 

konferenču rakstu krājumos skaits 

   

recenzētu zinātnisku monogrāfiju 

skaits 
   

2. Pētījuma ietvaros aizstāvēto:    

promocijas darbu skaits   1 

maģistra darbu skaits 2 1 1 

3. Līdzdalība nacionālos vai 

starptautisko pētījumu projektos – 

atkarīgi no izpētes rezultātiem 

   

1. Pētījuma gaitas un rezultātu 

popularizēšanas interaktīvie 

pasākumi, kuru mērķu grupās iekļauti 

arī izglītojamie, skaits: 

   

konferences 1 1 1 

semināri  1 1 

rīkotie semināri    

populārzinātniskas publikācijas    

izstādes    

2. Ieviešanai nodoto jauno 

tehnoloģiju, metožu, prototipu, 

produktu vai pakalpojumu skaits 

(noslēgtie līgumi par intelektuālā 

īpašuma nodošanu vai citi sadarbības 

līgumi) 

neattiecas   

 

1.10. Pētījuma publicitāte (raksturot pētījuma rezultātu izplatīšanas un 

sabiedrības informēšanas stratēģiju ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes): 

Pētījumu rezultātu izplatīšana notiks žurnalos: 

1) “Journal of Open Innovation” (Springer) 

2) “Entrepreneurship and Sustainability Issues” (Web of Science) 

3)   Grāmātu serijā “Adavance in Education Research” (SPCI SSH, 

Web of Science) 



Zinātniski-pētnieciskais virziens „Stratēģiskais menedžments, t.sk. biznesa 

modelēšana, dinamiskas spējas, vērtības inovācijas un reālo opciju teorija; 

stratēģiska personāla vadība; psiholoģija un supervīzija biznesā” 

 

 

4)  “Journal of Business Management” (EBSCO) 

 

1.11. Pētījuma īstenošanai nepieciešamais finansējums (euro): 

 

 

Plānota 

izdevumu 

summa 

Gads, datums 

Piezīmes 

(jebkāda 

papildus 

informācija) 

1. Dalība konferencēs:    

2. Konferences 

nosaukums, valsts, 

orientējošie izdevumi 

dalībai konferencē: 

1) Strategic 

Management 

Society Special 

Conference: 

“Strategizing 

New Growth 

Avenues in an 

Evolving 

Global 

Context” 

 

2) Strategic 

Management 

Society Special 

Conference: 

“Sharing 

Strategies for 

the Connected 

World” 

 

3) Open 

Innovation 

Society Special 

Conference:” 

How to respond 

to the 4th 

industrial 

revolution – 

open innovation 

 

 

 

 

2200 Euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500 Euro 

 

 

 

 

 

 

 

1500 Euro 

 

 

 

 

Brazilijā, Sao 

Paulo, 15.-17. 

martā, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norveģijā, 

Oslo, 7.-9. 

junijā, 2018 

 

 

 

 

 

 

Neapole, 

Itālijā 26.-29. 

junijā, 2018 
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and cyber – 

physics from 

manufacturing”. 

3. Citi komandējumi 

(aprakstīt katru plānoto 

braucienu)  

   

3. Nepieciešamās 

papildus iekārtas 

(datortehnikas, 

videotehnikas, 

programmatūras utml.) 

iegāde (norādīt katru 

plānoto vienību)  

   

4. Nepieciešamās 

apmācības (norāda: 

skaitu, personas, 

vietas) 

   

5. Ārvalstu mācību 

komandējumi, 

dienesta, darba 

braucieni  

(norāda: skaitu, 

personas, vietas) 

   

6. Tulku pakalpojumi, 

izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem 

pētījumiem, uc. 

   

7. Citi nepieciešamie 

izdevumi 

   

 

 

Pētījuma virziena vadītāja paraksts: 

A. Čirjevskis  

Datums 

03.11.2017. 


