
Izaugsmes
Programma
uzņēmumiem



Īsumā par Izaugsmes programmu uzņēmumiem

Pasaules ekonomikas foruma dati liecina, ka prasmes un digitālie risinājumi, kas
ļauj uzņēmumiem augt un saglabāt konkurētspēju, mainās tik strauji, ka
tradicionālā izglītības sistēma nespēj tikt līdzi un nodrošināt šīs prasmes
uzņēmējiem un jaunajiem talantiem. Lai saglabātu konkurētspēju, uzņēmumu
vadītājiem ir ļoti svarīgi attīstīt jaunas prasmes un iegūt jaunas zināšanas
par aktuālām tēmām, kā piemēram, produktu pārvaldība, lietotāju pieredze,
izaugsmes stratēģija un klientu izzināšana.

SEB bankas Izaugsmes programma ir vērtīga iespēja uzņēmumiem un
uzņēmējiem pacelt savu biznesu nākamajā līmenī un uzsākt strauju un
ilgtspējīgu izaugsmi.

https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018


Izaugsmes programmas moduļi

Ievada modulis

Modulis, kas sniedz ievadu kursa 
programmā, mērķos un mācību 
metodikā, kā arī palīdz dalībniekiem 
izprast un veikt izaicinājumu definēšanu 
un mērķu izvirzīšanu.

12 nedēļu zināšanu modulis: 
lekcijas un semināri

Intensīvas 12 nedēļu mācības, kas veidotas 
balstoties uz tirgū novērtētām prasmēm, 
dalībnieku uzņēmumu izaicinājumiem un 
praktiskiem semināru uzdevumiem, lai iegūtās 
zināšanas un prasmes būtu noderīgas pēc 
programmas absolvēšanas.

12 nedēļu izaugsmes modulis: 
individuāla pieeja

Pielāgotas individuālas apmācību sesijas 
ar kursu pasniedzējiem, lai turpinātu 
padziļinātu diskusiju par konkrēto 
pārmaiņu iniciatīvu. Mērķu sasniegšana, 
sekojot līdzi programmas vadībai un 
individuāli izvēlētam mentoringam.

🎯
🛠️📚

Kursa programmā liela uzmanība tiks pievērsta teorijas līdzsvarošanai ar gadījumu izpēti no jaunuzņēmumiem un 
veiksmīgiem strauji augošiem uzņēmumiem. Dalībnieki varēs mācīties no tehnoloģiju nozares, kā arī apsvērt jaunu 
risinājumu, pieeju un tehnoloģiju ieviešanu savā ilgtermiņa darbībā.

https://emojipedia.org/hammer-and-wrench/
https://emojipedia.org/emoji/%F0%9F%93%9A/


Moduļu programmas kodols

Viesturs Sosārs
TechHub Riga 
līdzdibinātājs un Baltijas 
valstu, Somijas un Dānijas 
akseleratoru programmu 
mentors

Kursu mācību programmu pasniedz nozares praktizējošie eksperti. Programma virzās uz rezultātu sasniegšanu,
koncentrējoties uz pasaulē vispieprasītākajām digitālajām prasmēm, un pieredzes apguves metodoloģija nodrošina, ka viss
mācību saturs ir atbilstošs, noderīgs un tiek pasniegts ļoti saistošā veidā. Izaugsmes programmas mērķis ir piedāvāt ātru
zināšanu apguvi par galvenajām praktiskajām prasmēm un uzņēmējdarbības rīkiem, kas var palīdzēt dalībniekiem attīstīt
uzņēmējdarbību vai attīstīt jaunu uzņēmējdarbības virzienu.

Lai nodrošinātu procesu nepārtrauktību visu 6 mēnešu garumā, programmai pievienojas pieredzējis programmu vadītājs ar
pārbaudītu tirgus pieredzi, kas iegūta palīdzot uzņēmumiem gūt panākumus un augt. Galvenais mentors sadarbosies ar
programmas dalībniekiem visu 6 mēnešu garumā, sekojot līdzi progresam un pielāgojot individuālu pieeju katram
dalībniekam.

PROGRAMMAS GALVENAIS MENTORS:



Dalībnieku uzņemšana, 
izaicinājumu definēšana un
ievada modulis.

12 nedēļu intensīvu mācību 
modulis: pilnas dienas 
lekcijas (katru otro nedēļu) 
un semināri.

Individuālas mentoringa sesijas 
un zināšanu apmaiņa ar tirgus 
vadošajiem uzņēmumiem.

Pitch apmācību darbnīca un 
treniņi pirms Izlaiduma 
dienas

Reizi divās nedēļās -
progresa pārskats ar 
programmas vadītāju.

Mentoringa dienas un mācību 
grupas visiem programmas 
dalībniekiem.

Programmas laika plāns

Izlaiduma diena

Individuālais mentorings 
kopā ar programmas galveno 
mentoru.

12 nedēļu zināšanu modulis: 23.03.-16.06. 12 nedēļu izaugsmes modulis: 27.06.-15.09.10.-20.03.



Atlases posms
Pieteikšanās anketa uzņēmumiem būs pieejama līdz 27.02.2022., 
atbilstošākie uzņēmumi tiks aicināti uz 2. atlases kārtu, kas 
norisināsies. 10.03.2022., pēc kuras arī tiks izvēlēti programmas 
dalībnieki.

Dalībnieku uzņemšana sākas ar divu nedēļu ievada moduli, ko 
vada programmas vadītājs ar pierādītu tirgus pieredzi, palīdzot 
uzņēmumiem sasniegt 10 reizes lielāku izaugsmi.

↳ 15.03.: ievads un izaicinājuma definīcija
Visas dienas garumā programmas vadītāja vadīts seminārs, kas 
sastāv no divām daļām:

● 1,5h garš ievads kursa programmā, mērķos un mācību 
metodikā

● 4h seminārs ar visiem dalībniekiem par izaicinājumu 
definēšanu un mērķu izvirzīšanu

Individuālas sesijas ar programmas galveno mentoru
Seminārs ar individuālu mentoringa laiku katram dalībniekam, kurā 
uzņēmumi pabeidz definēt savus programmas izaicinājumus un 
mērķus.

Ievada modulis



12 nedēļu apmācības moduļa laikā dalībnieki apmeklēs pilnas dienas 
lekcijas un seminārus par galvenajām tēmām, kam sekos individuālas 
mentoringa nedēļas un regulāras kopīgas progresa tikšanās. Modulis 
noslēgsies ar komandu prezentācijām par Izaugsmes moduļa laikā 
sasniedzamajiem mērķiem.

↳ 23.03. Ambīciju dizains

↳ 06.04. Klientu un tirgus izpēte

↳ 20.04. Risinājumu dizains un produktu vadība

↳ 11.05. Izaugsmes mārketings

↳ 25.05. Ilgtspēja biznesā

↳ 08.06. Finanses un bizness

↳ 16.06. Prezentācijas

Zināšanu modulis



Zināšanu modulis: nedēļas struktūra

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena

PPP (progress, 
plāni, problēmas) 

sesija
Visiem programmas 

dalībniekiem (1h)

Atvērtā lekcija
(1.5h)

Individuāli uzdevumi 
pēc darbnīcas

Dalībnieku sesija
(1h reizi divās nedēļās 

pēc vienošanās ar 
dalībniekiem)

Darbnīca
(4h) 

Tikai programmas dalībniekiem
Publiski atvērti pasākumi
Individuālais darbs

Aptuvenais laiks, kas veltīts programmas aktivitātēm nedēļā: 8h



ZINĀŠANU MODULIS

Ambīciju dizains: Produkta tirgus 
atbilstība ➔ Produkta tirgus atbilstības atrašana

➔ Biznesa idejas verificēšana
➔ Lojāla klientu loka izveide

ZINĀŠANU MODULIS

Klientu un tirgus atklāšana

➔ Atklāšanas procesu izveide
➔ Lietotāju izpēte, jēgas veidošanas

un ideju pamati

Precizāks lekciju saturs tiks pielāgots atbilstoši atlasītajiem 
programmas dalībniekiem.



ZINĀŠANU MODULIS

Risinājumu dizains: Produktu vadība

➔ Elementu veiktspējas novērtēšanas principi
➔ Jaunu funkciju ieviešana
➔ Produktu vadība

ZINĀŠANU MODULIS

Mārketings: Izaugsme

➔ Stabilu pamatu izveide mārketinga izaugsmei
➔ Nākamās paaudzes Growth Hacking

mārketinga metodes

Precizāks lekciju saturs tiks pielāgots atbilstoši atlasītajiem 
programmas dalībniekiem.



ZINĀŠANU MODULIS

Finanses un bizness

➔ Finanšu “valoda”
➔ Zināšanas biznesa finansiālu panākumus 

nodrošināšanai
➔ Aktuālie biznesa vides riski

ZINĀŠANU MODULIS

Ilgtspēja

➔ Korporatīvā sociālā atbildība
➔ Pašreizējās ilgtspējas problēmas, tendences un ietvari

Precizāks lekciju saturs tiks pielāgots atbilstoši atlasītajiem 
programmas dalībniekiem.



Pēc 12 nedēļu intensīvā zināšanu moduļa un mācību programmas dalībnieki 
pāries uz Izaugsmes moduli – akseleratora procesu, kurā dalībnieki 
centīsies īstenot iegūtās zināšanas savos uzņēmumos ar programmas 
galveno mentoru un individuālu mentoru palīdzību.

↳ 1:1 mentorings katru otro nedēļu (1h)
12 nedēļu Izaugsmes moduļa laikā katram dalībniekam katru otro nedēļu notiks 
individuāla stundu gara progresa sanāksme ar programmas galveno 
mentoru. Progresa sanāksme notiek, izmantojot PPP (progress, plāni, 
problēmas) metodi un ļauj veikt mērķtiecīgu koučingu.

↳ Mentoringa nedēļas (2 nedēļas)
Galvenais mentors un programmas organizatori apkopo pieprasījumus no 
dalībnieku komandām par mentoriem vai tiem nepieciešamajiem kontaktiem. 
Katrā no 2 mentoringa nedēļām ir

● 1 atvērta darbnīca (tēma pēc dalībnieku balsojuma)
● 2-4 individuālās 1:1 mentoru tikšanās ar katru no dalībniekiem

↳ Ikmēneša dalībnieku savstarpējā tikšanās (3h)
Ik pēc četrām nedēļām visi programmas dalībnieki tiekas klātienē, lai 
programmas galvenā mentora vadībā dalītos ar savu progresu un iegūtajām 
atziņām.

12 nedēļu izaugsmes modulis



Izaugsmes programmas saturu, 

mentorus un citas kompetences 

nodrošina partneris

Tehnoloģijas, radošums un inovācijas ir 
instrumenti, ko izmanto labākas 
nākotnes radīšanai.

Helve ir inovāciju vadības uzņēmums, kas sadarbojas ar 
ambiciozām organizācijām, lai veicinātu pārmaiņas, 
izmantojot inovācijas un stratēģiskas partnerības.

Helve cenšas izkopt Baltijas uzņēmumu konkurences 
priekšrocības, veicinot pašu un partneru pasākumus inovāciju, 
digitālās transformācijas, ilgtspējības un starta ekosistēmu 
sadarbības jomā.



hq@helve.eu
Mob: +371 27137307
Web: www.helve.eu

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar
SEB bankas Izaugsmes programmas vadītāju Irēnu 
Vercmani, nosūtot e-pastu:
irena.vercmane@seb.lv vai zvanot +371 26591201

http://www.helve.eu

