
Ūdens ir viela, kas uztur visu dzīvību uz šīs 
planētas. Kad tā ir gana, viss plaukst un zeļ. 
Kad tā nav, viss izkalst un iznīkst. 

Tieši tāpat ir ar uzticību. Kad nav uzticības, 
attiecības sagrūst, projekti izgāžas, klienti dodas 
pie konkurentiem, iniciatīvas nesniedz cerēto 
rezultātu un darbs norit ārkārtīgi lēni. 

Gluži kā viļņi ap dīķī iemestu akmeni, uzticība 
sākas ar Tevi. 

Vadītāji, kas apmeklē treniņu “Uzticības ātrums”, 
palielina savu uzticamību un apgūst konkrētas 
rīcības, kas palielina uzticību. 

Līderi sasniedz rezultātus veidā, kas pavairo uzticību

mācīšanos 52 nedēļu garumā pēc treniņa 
beigām. Tas palīdzēs iesaistīt kolēģus un 
komandas šajā procesā, nodrošinot, ka visi ir 
apņēmības pilni un atbildīgi par rezultātiem. 

SAGATAVOJIES MĀCIES UN PRAKTIZĒ PIELIETO UN DZĪVO 

tQ 360º 
novērtējums

Treniņš 
"Uzticības ātrums" 

• Vadītāja atbildības 
plāns

• Uzticības ātruma 
Rīcības kārtis

• Uzticības ātruma 
sarunas

• Uzticības ātruma 
aplikācija

• Savstarpējais 
atbildības process

Tā rezultātā viņi būs spējīgi labāk virzīt pārmaiņas un vadīt rezultatīvas komandas, 
kuras spēj veikli pielāgoties, sadarboties, ir inovatīvas un iesaistītas.
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Uzticība ir ekonomisks virzītājspēks, un tas vienmēr 
ietekmē divus rādītājus: ātrumu un izmaksas.
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Vadītāji apmeklēs treniņu Uzticības ātrums, 
kurā mācīsies praktiski pielietot un stiprināt 
jaunu valodu un rīcības, kuras izmantot pēc 
treniņa beigām. Viņi apgūs spēcīgus 
instrumentus un procesus, kā turpināt 

Process

UZTICĪBA ĀTRUMS IZMAKSAS



UZTICĪBAS IZAICINĀJUMS Izveido savu redzējumu par uzticību.

UZTICĪBA SEV 
UZTICAMĪBAS PRINCIPS 

Paaugstini savu personīgo uzticamību.

UZTICĪBA ATTIECĪBĀS
KONSEKVENTAS UZVEDĪBAS PRINCIPS 

Rīkojies tā, lai vairotu uzticību. 

UZTICĪBA ORGANIZĀCIJĀ 
SASKAŅOŠANAS PRINCIPS

Sakārto, pieskaņo savas organizācijas komandas 
simbolus, procesus, sistēmas.

UZTICĪBA TIRGŪ
REPUTĀCIJAS PRINCIPS

Uzlabo savas organizācijas, komandas reputāciju.

UZTICĪBA SABIEDRĪBĀ 
IEGULDĪJUMA PRINCIPS

Nosaki un sniedz savu ieguldījumu pasaulei. 

Uzticības ātrums māca redzējumu, prasmju kopumu un sniedz rīkus, kas izmērāmi palielinās dalībnieku 
spēju sasniegt rezultātus tādā veidā, kas vairo komandas un kolēģu uzticību. 

Šī treniņa rezultātā vadītāji būs spējīgi: 

“Spēja nostiprināt, vairot, plest plašumā un atjaunot uzticību ar visām iesaistītajām 
pusēm - kllientiem, piegādātājiem un darbiniekiem - ir būtiska vadītprasmes kompetence 
globālajā ekonomikā.” 

STEPHEN M. R. COVEY
Autors, Uzticības ātrums

Dalībnieka materiāls

• Dalībnieka materiāls 

• Uzticības ātruma rīcības kārtis

• Uzticības sarunu ceļvedis

• Grāmata Uzticības ātrums

• Uzticības ātruma aplikācija

• tQ 360º novērtējums

Lai uzzinātu vairāk informācijas par FranklinCovey treniņu Uzticības ātrums, sazinies ar mūsu 
klientu partneri pa tālruni +361 67 505 795, rakstot uz office@franklincovey.lv vai apmeklē 
mājaslapu www.franklincovey.lv
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Foreword by
The 5 Waves of Trust

“As trust is manifest in each successive 
wave, the effect of trust becomes 
cumulative and exponential.” 

 STEPHEN M. R. COVEY
 The Speed of Trust

Speed of Trust ACTION CARDS 
www.speedoftrust.com

Trust Action Cards
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