
Zinātniski-pētnieciskais virziens „Inovatīva uzņēmējdarbība, uzņēmējdarbības digitalizācija, 

inovatīvas uzņēmējdarbības izglītība” 

 

 

 
 

 

Augstskolas RISEBA zinātniski – pētnieciskā virziena (apakšvirziena) saturs 

2018-2020gg.  

 

Zinātniski – pētnieciskā virziena APRAKSTS 

1. Zinātniski – pētnieciskā virziena nosaukums un nosaukuma saīsinājums (virziena 

nosaukums ietverams vienā teikumā, īsi kodolīgi atklājot virziena saturu; virziena 

nosaukuma saīsinājums ietverams vienā vārdā ): 

„Inovatīva uzņēmējdarbība, uzņēmējdarbības digitalizācija, inovatīvas 

uzņēmējdarbības izglītība” 

 

2. Zinātniski – pētnieciskā virziena vadītājs: 

Vārds, uzvārds, zinātniskais 

grāds 
Tatjana Vasiļjeva, Prof., Dr.oec. 

Departaments, ieņemamais 

amats 
Zinātņu prorektore   

Tālrunis 29487303 

E-pasts Tatjana.vasiljeva@riseba.lv 

Iepriekšējie zinātniski-

pētnieciskie projekti, kuros 

piedalījās / vadīja virziena 

vadītājs 

1. eNordBalt Projekts 2014.-2017.gg  

2. VAS iepirkums “Datu analīze” 2017.-2018.gg.  

 

3. Zinātniski – pētnieciskā virziena dalībnieki: 

Par katru dalībnieku (mācībspēku,  un/vai bakalaura studentu) norādīt:  

1. Vārds, uzvārds, zinātniskais grāds Tatjana Vasiļjeva, Prof. Dr.oec. 

 Departaments, ieņemamais amats Zinātņu prorektore  

 Tālrunis 29487303 

 E-pasts Tatjana.vasiljeva@riseba.lv 

3. Vārds, uzvārds, zinātniskais grāds Marius Schonberger, PhD students in RISEBA 

Doctoral Programme “Business Management”    

 Departaments, ieņemamais amats Vācija 

 Tālrunis  

 E-pasts marius@schoenberger-home.de 

4. Vārds, uzvārds, zinātniskais grāds Julija Novinkina, PhD students in RISEBA 

“Business Management”    

 Departaments, ieņemamais amats Īrija, City bank, nodaļas vadītāja  

 Tālrunis  

 E-pasts julija.novinkina@citi.com  

6. Gibson Muruga Gibson Muruga, PhD students in RISEBA 

“Business Management”    

 Departaments, ieņemamais amats   

 Tālrunis  

 E-pasts  

7. Vārds, uzvārds, zinātniskais grāds Maģistru programmu studenti     
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privātā un publiskā sektorā”   

 

 

4. Zinātniski – pētnieciskā virziena esošie vai iespējamie ārējie partneri: 

1. Institūcijas nosaukums  Laurea University  

 Valsts  Somija  

 Kontaktpersonas vārds, uzvārds, 

zinātniskais grāds  
Ville Saarikoski, PhD 

 Departaments, ieņemamais 

amats  
Faculty of Business and Economics, assoc.prof. 

 Adrese Helsinki, Somija  

 Tālrunis  

 E-pasts Ville.saarikoski@laurea.fi 

 

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

(Mērķis, uzdevumi, pētījuma aktualitāte, pamatojums un jautājumi, pētījuma paredzamais 

termiņš un apjoms, jebkura cita informācija par pētījumu, ko vēlas norādīt) 

 

Pētījuma aktualitāte pamatota ar arvien pieaugošo elektronisko pakalpojumu un servisu skaitu, 

ar nepieciešamību veikt to apzināšanu, izpēti, klasifikāciju, pilnveidošanu, bāzējoties uz 

atvērtiem starptautiskiem standartiem un formātiem iedzīvotāju izglītībai un integrācijai uz 

inovatīvās platformas pamata. Vairākus gadus RISEBA pasniedz dažādas Studiju 

Programmas, saistītās ar inovācijām un Web tehnoloģijām, kas prasa nepieciešamību 

pilnveidot minētas programmas, iesaistot mācībspēkus un studentus zinātniskā darbā.  

  

Pētījuma virziena mērķis ir apzināt, izpētīt un sniegt rekomendācijas e-servisu un 

informācijas tehnoloģijas risinājumu efektīvai pielietošanai uzņēmējdarbībā.  

Pētījuma virzienam ir trīs galvenie apakšvirzieni: 

 Dažādu E-servisu pielietošana uzņēmējdarbības efektivitātes paaugstināšanai, biznesa 

procesa uzlabošanai; 

 Informācijas Tehnoloģijas mūsdienas risinājumu, t.sk. dažādu jaunu modernu 

paņēmienu, tādu, kā spēļu tehnoloģijas un tml. pielietošanas iespējas biznesa un 

izglītības jomās. 

 

Pētījuma virziena mērķis ir apzināt, izpētīt un sniegt priekšlikumus un rekomendācijas, kuras 

veicinās informācijas tehnoloģiju, e-biznesa, vairāku e-servisu un tml. risinājumu plašāku 

izmantošanu uzņēmējdarbībā, sniegt studentiem, topošiem uzņēmējiem uc.  

Pētījuma virzienam ir trīs galvenie apakšvirzieni: 

 Biznesa digitalizacijas moderno risinājumu pielietošanas apzināšana, izpēte Latvijā, 

Baltijā un pēc iespējas, citās valstīs, lai veicinātu to pielietojumu privātā un publiska 

sektora uzņēmumos;   

 E-servisu klāsta, satura un īpatnību izpēte, e-biznesa un e-komerciju risinājumu 

pielietošanas apzināšana, izpēte Latvijā, Baltijā un pēc iespējas, citās valstīs, lai 

veicinātu to pielietojumu privātā un publiska sektora uzņēmumos;  

 Dažādu, pārsvara web-risinājumu uc. jaunu modernu platformu, rīku un paņēmienu, 

pielietošanas iespējas biznesa un izglītības jomās.  

 

Pētījumus paredzēts veikt gan Eiropas projektu ietvaros (gan individuāli, gan strādājot 

pētnieku un pētnieku-studentu komandās.  
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6. Pētījuma virziena (esošās un plānotās) aktivitātes 

Nr. 

p.k 
Pētījuma aktivitātes 

Piezīmes un paskaidrojums  

1. 

Izpētīt programmatūras validācijas (testēšanas) 

procesa vadību medicīniskās ierīcēs veselības 

nozarē Vācijā un citās Baltijas valstīs; apspriest 

pētījuma rezultātus konferencēs; izstrādāt 

rekomendācijas citām valstīm; sagatavot vismaz 

trīs publikācijas WOS un/vai SCOPUS; 

sagatavot Promocijas darbu aizstāvēšanai 

(Marius Schonberger)     

2017. – 2019. Gg. 

2. 

Izpētīt robotizācijas koncepciju un ieviešanas 

iespējas finanšu iestādēs (bankās) procesa 

vadības pilnveidošanai Īrijā un Baltijas valstīs; 

apspriest pētījuma rezultātus konferencēs; 

izstrādāt rekomendācijas citām valstīm; 

sagatavot vismaz trīs publikācijas WOS un/vai 

SCOPUS; sagatavot Promocijas darba teorētisko 

daļu aizstāvēšanai (Julija Novinkina)  

2017. – 2019. Gg 

3. 
Jaunās Maģistru Studiju Programmas „Lielo datu 

analīze” izstrāde, licences saņemšana  

2017./2018.st.g., T.Vasiļjeva, 

I.Gudele  

 

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 

1.1. Augstskolas atbalsta 

trūkums 

1.2. Pētnieku prioritāšu un 

pašu pētnieku maiņa 

 

1.1. Maza 

1.2. iespējama 

1.1. liela 

1.2. vidēja 

Metodisko semināru 

organizēšana, iesaistot kolēģus 

un augstskolas vadību 

Līdzdalība nozares 

konferencēs, pasākumos – 

jaunu zināšanu un sadarbības 

partneru iegūšana 

2. Īstenošanas riski 

Laika trūkums 
liela liela 

Darba grupas izveide un 

pētījuma 

uzdevumu/pienākumu sadale 

Studentu piesaiste pētījumiem 

3. Finanšu riski 

Trūkst finansējuma 

pētījumu veikšanai 

Iespējama, 

atskaitot 

gadījumu, kurā 

pieejams Eiropas 

projektu 

finansējums 

Vidēja Risks saistīts ar laika trūkumu  

4. Juridiskie riski Nav    

5. Informācijas sistēmu 

riski 
Nav    

6. Cilvēkresursu riski 6.1. iespējama 6.1. vidēja 
Risks var būt saistīts ar 

cilvēkresursu trūkumu 

7. Citi riski Nav    



Zinātniski-pētnieciskais virziens „Informācijas Tehnoloģijas un e-servisu pielietošana inovatīvā uzņēmējdarbībā 

privātā un publiskā sektorā”   

 

 

8. Plānotie pētījuma izpildes rezultāti  

Rezultatīvais rādītājs 2017. 2018. 2019. 2020. 

1. Zinātnisko publikāciju: 4 1 2  

oriģinālo zinātnisko rakstu (WOS/ SCOPUS) 

skaits 
1 2 2  

oriģinālo zinātnisko rakstu ERIH(A un B) 

datubāzē iekļautajos žurnālos vai konferenču 

rakstu krājumos skaits 

1 2 3  

recenzētu zinātnisku monogrāfiju skaits 1 1 1  

2. Pētījuma ietvaros aizstāvēto:     

promocijas darbu skaits   1 1 

maģistra darbu skaits 3 3 4 4 

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 2 2 2 

semināri  1 1 1 

rīkotie semināri 4 1 1 1 

populārzinātniskas publikācijas 1 1 1 1 

izstādes     

2. Ieviešanai nodoto jauno tehnoloģiju, metožu, 

prototipu, produktu vai pakalpojumu skaits 

(noslēgtie līgumi par intelektuālā īpašuma 

nodošanu vai citi sadarbības līgumi) 

neattiec

as 
   

3. Pētījuma rezultātu ilgtspējība –  

Jaunās RISEBA maģistra studiju Programmas 

licence  

 1   

 

9. Pētījuma publicitāte (raksturot pētījuma rezultātu izplatīšanas un sabiedrības 

informēšanas stratēģiju ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes): 

Pētījumu rezultātu izplatīšana notiks: 

1) RISEBA mājas lapā sadaļā „Zinātne” 

2) Profesionālos žurnālos, laikrakstos ( IT un Internet jomā) 

3) Uzstāšanas profesionālās Asociāciju rīkotos pasākumos (LIKTA, Internet 

mārketinga u.c)., uzstāšanas un intervijas televīzijā, radio, citos masu mediju 

pasākumos  

4) Metodiskie semināri RISEBA un citu augstskolu rīkotie pasākumi 

5) Iepriekš minētās publikācijas, 

6) Starptautisko Projektu izplatīšanas kanālos  
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10. 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   

 

 

Ikgadējā vismaz divu 

virziena pētnieku dalība 

RISEBA, BA un SSE 

Rīga kopējā konferencē 

3. Citi komandējumi (aprakstīt katru 

plānoto braucienu)  

Līdz 

3500 

EURO 

gadā  

2017.-

2020.  

Attiecīgās jomas 

konferences, ik gadu 

piedalīsies divi vai trīs 

pētnieki        

3. Nepieciešamās papildus iekārtas 

(datortehnikas, videotehnikas, 

programmatūras utml.) iegāde 

(norādīt katru plānoto vienību)  

 

 Pēc fakta  

4. Nepieciešamās apmācības (norāda: 

skaitu, personas, vietas) 

 
 Pēc nepieciešamības  

5. Ārvalstu mācību komandējumi, 

dienesta, darba braucieni  

(norāda: skaitu, personas, vietas) 

 

 

Veicami Erasmus 

apmaiņas programmas 

ietvaros 

6. Tulku pakalpojumi, zinātnisko 

rakstu un materiālu proof-reading, 

izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 

pētījumiem, uc. 

Līdz 500 

EURO 

gadā  

2017.-

2020.  
 

7. Statistisko datu iegāde un to 

nepieciešama apstrāde 

Līdz 

1000 

EURO 

gadā  

2017.-

2020. 
 

8. Citi nepieciešamie izdevumi    

     
 

 

Pētījuma virziena vadītāja paraksts: 

T.Vasiļjeva  

 

Pētījuma grupas dalībnieku paraksti:  

Marius Schonberger 

Gibson Muruga 

Julija Novinkina  

 

Datums 

30.10.2017. 


