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Jaunā vadītāja domāšana

4 vadītāja lomas

PRODUKTIVITĀTĒ 5.lpp

Projektu vadības pamati 

Produktivitāte 21.gadsimtā 

Inovāciju domāšana

Prezentē ar pārliecību

STRATĒĢIJU IEVIEŠANĀ 6.lpp

4 izpildes disciplīnas

UZTICĪBĀ 6.lpp

Uzticības ātrums

PĀRDOŠANĀ 7.lpp

Palīdzi klientam gūt panākumus

Jaunums!

Jaunums!
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LĪDERĪBA
FranklinCovey risinājumi veido vadītājus 3 līmeņos: personīgā jeb "vadīt sevi", komandas jeb 
"vadīt savu komandu" un organizācijā jeb "vadītu citus vadītājus". Katrā no šiem 3 līmeņiem 
mēs fokusējamies uz raksturu - palīdzēt vadītājiem būt personīgās efektivitātes piemēriem, 
vairot uzticību ar iesaistītajām pusēm un paplašināt savu ietekmes loku; un uz kompetenci - 
spēju iesaistīt citus stratēģiju īstenošanā un izcilu rezultātu sasniegšanā.

Efektīvu cilvēku 7 paradumi

Atzīts par vienu no pasaulē labākajiem personīgās 
attīstības risinājumiem. Efektīvu cilvēku 7 
paradumu treniņš veido pamatus profesionālajai 
efektivitātei - palielinot produktivitāti, atjaunojot 
līdzsvaru un vairojot briedumu un atbildību. 

Produktā iekļauts: Dalībnieka materiāls, Rīcības kārtis, 
Prasmju kārtis, Lielo akmeņu kārtis, Sarunu nūjiņa, 
7x7 līgums un Living the 7 habits mobilā aplikācija.

Efektīvu cilvēku 7 paradumi: Pamati

Aprīko jaunos darbiniekus ar zināšanām, prasmēm 
un instrumentiem, lai tiktu galā ar izaicinājumiem, 
spētu strādāt komandā, palielinātu savu atbildību 
un paaugstinātu savu latiņu attiecībā uz 
rezultātiem, ko viņi spēj sasniegt. 

Produktā iekļauts: Dalībnieka materiāls, Rīcības kārtis, 21 
dienas līgums un Living the 7 habits mobilā aplikācija.

7 paradumi vadītājiem

Palīdz vadītājam efektīvi vadīt komandu, vispirms 
fokusējoties uz to, kas ir vadītājs, tikai pēc tam, ko 
vadītājs dara. Šī treniņa unikalitāte ir 7 paradumu 
šķērsgriezumā un veidā, kā izmantot jauno 
domāšanu, prasmes un rīkus, lai kļūtu par lielisku 
vadītāju, kurš spēj pastāvīgi sasniegt lieliskus 
rezultātus. 

Produktā iekļauts: D alībnieka materiāls, M anagement 
Essentials grāmata angļu valodā, elektroniskie rīki.



Jaunā vadītāja domāšana 

Īpaši atlasīts saturs no labākajiem FranklinCovey 
produktiem apvienots šajā treniņā jaunajiem 
vadītājiem un komandu vadītājiem. Tas sniedz  
vajadzīgo domāšanu, zināšanas un prasmes, kā arī 
instrumentus, lai vadītu komandas un gūtu 
panākumus šajā prasīgajā lomā.

Produktā iekļauts: Dalībnieka materiāls, Rīcības kārtis, 
12 nedēļu elektronisks e-pastu ieviešanas process. 
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4 nozīmīgas vadītāja lomas

Treniņš pieredzējušiem vadītājiem. Tas balstās 
idejā, ka ir 4 lomas, kas spēlē būtisku lomu 
panākumu gūšanā. Mēs tās saucam par nozīmīgām, 
jo vadītāji, kas apzināti vada sevi un savas 
komandas saskaņā ar šīm lomām, ir efektīvi vadītāji. 

Produktā iekļauts: Dalībnieka materiāls, Rīcības kārtis, 
Ieviešanas plāns, 360 pašnovērtējums, Padziļināti lomu 
moduļi.

Jaunums!

Inovāciju domāšana 

Šis produkts ir fundamentāls risinājums ikvienam, 
kurš iesaistīts inovāciju radīšanā un strādā ar 
klientiem - gan iekšējiem, ārējiem. Tas darbiniekiem 
jebkurā organizācijas līmenī piedāvā efektīvu 
skatījumu un instrumentus, lai radītu tādus 
produktus, pakalpojumus un procesus, kuri būs 
efektīvi un sasniegs plānoto mērķi 100% gadījumu. 

Produktā iekļauts: Dalībnieka materiāls, Prasmju kārtis, 
elektroniskie instrumenti, 20 video un 5 e-moduļi.

Jaunums!

Lai apmeklētu publisko treniņu vai īstenotu kādu no FranklinCovey treniņiem savā organizācijā, lūdzu, 
sazinieties ar mūsu klientu patneri e-pastā: office@franklincovey.lv vai +371  67 505 795.
Vairāk informācijas www.franklincovey.lv 

www.franklincovey.lv
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PRODUKTIVITĀTE
FranklinCovey produktivitātes treniņi palīdz cilvēkiem, komandām un organizācijām konstanti 
pieņemt apzinātus un augstas pievienotās vērtības lēmumus. 
Šādas komandas spēj sasniegt mērķus un īstenot projektus, kam ir būtiska un paliekoša 
ietekme nemitīgajā pārmaiņu, izvēļu, informācijas un pieprasījumu laikmetā. 

Projektu vadība

Apgūsti 4 soļu procesu, lai prasmīgi īstenotu gan 
lielus, gan mazus projektus. Šī pārbaudītā pieeja 
palīdz projektu vadītājiem un viņu komandām 
īstenot augstas kvalitātes projektus noteiktajā laikā 
un budžeta ietvaros. 

Produktā iekļauts: Dalībnieka materiāls, Prasmju kārtis, 
elektroniekie rīki, rakstāmrīki un līmlapiņas.

Produktivitāte 21.gadsimtā

Produktivitāte mūsdienās nav tikai laika plānošana. 
Iemācies pieņemt jēgpilnus lēmumus, kam ir nozīme, 
izmantojot mūsdienīgas laika plānošanas metodes 
un procesus lēmumu pieņemšanai un uzmanības un 
enerģijas plānošanai,

Produktā iekļauts: Dalībnieka materiāls, Tehniskās 
vadlīnijas, elektroniskie instrumenti un bonusa moduļi. 

Prezentē ar pārliecību

Izproti, kā izveidot prezentācijas un uzstāšanās ar 
nozīmīgu mērķi, kā pasniegt svarīgas idejas ar 
pārliecību un entuziasmu, kā izveidot labu dizainu un 
izgatavot efektīvus vizuālos materiālus.

Produktā iekļauts: Dalībnieka materiāls, Prasmju kārtis, 
elektroniskie instrumenti, līmlapiņas un rakstāmrīki. 
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STRATĒĢIJU IEVIEŠANA
FranklinCovey metodoloģija palīdz vadītājiem nostiprināt skaidrību, fokusu un atbildību 
attiecībā uz svarīgiem stratēģiskajiem mērķiem, neskatoties uz to, ka ikdienā par " ētera laiku" 
cīnās arī daudz citu steidzamu un neatliekamu uzdevumu. 

4 izpildes disciplīnas

Šis process, kas pilnībā transformē organizāciju, 
iemāca un uztur rīcības, kas nepieciešamas, lai 
īstenotu vissvarīgākos stratēģiskos mērķus. Tas 
nodrošina, ka vadītāji un darbinieki nosaka savas 
augstākās prioritātes, fokusējoties uz Īpaši 
Svarīgajiem Mērķiem, pārvēršot tos konkrētās 
darbībās, radot skaidru Rezultātu tablo un citam 
pret citu esot atbildīgiem. 

Produktā iekļauts: dalībnieka materiāls, elektroniski rīki 
un materiāli, grāmata 4 izpildes disciplīnas (LV, ENG 
vai RUS valodās), pierakstu bloks, rakstāmrīki.  

UZTICĪBA
Uzticība ir kas vairāk par sociālu tikumu - tā ir izmērāma stratēģiska priekšrocība, kuru veido 
konkrētas un apgūstamas uzvedības. FranklinCovey Uzticības ātrums ir process, kas veido 
augstas uzticības kultūru, kurā cilvēki sadarbojas un iesaistās, kas noved pie ātrākas rezultāta 
sasniegšanas un zemākām izmaksām. 

Uzticības ātrums

Šis risinājums palīdz vadītājiem noteikt un 
mazināt uzticības trūkumu, kas ir organizācijā. 
Šī treniņa rezultātā dalībnieki būs spējīgi labāk 
tikt galā ar pārmaiņām un vadīt komandas, kas 
gūst panākumus, spēj pielāgoties, sadarboties, 
būt iesaistītas un radīt inovācijas. 

Produktā iekļauts: Uzticības novērtējums, Dalībnieka 
materiāls, Rīcības kārtis, Sarunu ceļvedis, 
elektroniskie rīki, grāmata Uzticības ātrums. 
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Palīdzi klientam gūt panākumus: 
Filling your pipeline (ENG)

Sniedz savām komandām jaunas un efektīvas 
alternatīvas, kas spēlē būtisku lomu panākumu 
gūšanā, un rīkus, kas var radīt un vairot ienesīgas 
iespējas, kas palīdz klientiem gūt panākumus.

Produktā iekļauts: Dalībnieka materiāls, Rīcības kārtis, 
elektroniskie rīki. 

Palīdzi klientam gūt panākumus: 
Qualifying opportunities (ENG)

Palīdzi pārdevējiem iemācīties tikt galā ar problēmām, 
kas rodas pirkšanas, pārdošanas procesā un būt 
atklātiem un uzticamiem savā komunikācijā un 
biznesa domāšanā. Metodoloģija piedāvā stratēģijas, 
rīkus, domāšanu un komunikācijas prasmes, lai 
pārvērstu pārdevējus par uzticamiem biznesa 
padomdevējiem. Risinājums ļauj veidot izpratni par 
klientu vērtībām un vajadzībām. 

Produktā iekļauts: Dalībnieka materiāls, Rīcības kārtis, 
elektroniskie rīki.

Palīdzi klientam gūt panākumus: 
Closing the sale (ENG)

Nodrošini pārdošanas komandu ar prasmēm un 
rīkiem, kas palielina sasniegumu rādītājus, palīdzot 
klientiem pieņemt labus lēmumus gan sev, gan 
pārdevējam. 

Produktā iekļauts: Dalībnieka materiāls, 1 2 nedēļu darba 
grāmata, elektroniski instrumenti, Closing grāmata, kārtis. 

PĀRDOŠANA
FranklinCovey pārdošanas risinājumu filosofija ir vienkārša: jo vairāk strādā, lai palīd tu 
saviem klientiem sasniegt viņu rezultātus, jo labāk klāsies tev. Ar šo metodoloģiju pircēji 
saņem risinājumus, kas tiem vajadzīgi, veidā, kurš liek tiem justies labi, kamēr pārdevēji saīsina 
savu pārdošanas ciklu, noslēdz vairāk darījumu, palielina peļņu un iegūst vairāk lojālu klientu. 
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Pieteikties!Jaunā vadītāja domāšana | 15.janvāris 
Demo treniņš, vada Anita Kalniņa 

FEBRUĀRIS

Pieteikties!

Pieteikties!

Pieteikties!

Pieteikties!

Pieteikties!

7 paradumi vadītājiem  | 13.februāris 
Demo treniņš, vada Ilmārs Vamzis

Produktivitāte 21.gadsimtā | 14.februāris 
Demo treniņš, vada Edgars Pukinsks 

Inovāciju domāšana | 19.februāris 
Demo treniņš, vada Ivo Ālmanis  

Jaunā vadītāja domāšana | 25.februāris 
Publiskais treniņš, vada Anita Kalniņa  

Efektīvu cilvēku 7 paradumi | 26.-27.februāris Liepājā 
Publiskais treniņš, vada Ingus Palapis un Mārtiņš Martinsons

Projektu vadības pamati | 28.februāris 
Publiskais treniņš, vada Ivo Ālmanis 

MARTS

Pieteikties!

Pieteikties!

Pieteikties!

Pieteikties!

7 paradumi vadītājiem | 18.-19.marts 
Publiskais treniņš, vada Ilmārs Vamzis

Katrs ir pelnījis nobriedušu vadītāju | 20.marts 
Demo treniņš, vada Anita Kalniņa  

Produktivitāte 21.gadsimtā | 24.marts 
Publiskais treniņš, vada Edgars Pukinsks  

APRĪLIS

Uz DEMO treniņu aicināti lēmumu pieņēmēji, lai pārliecinātos par risinājuma piemērotību 
organizācijai. Pāris stundu laikā iegūsiet ieskatu risinājumā, trenera darbā un treniņa 
materiālos. Šie treniņi ir bezmaksas. 
Uz PUBLISKAJIEM treniņiem aicināts ikviens, kurš vēlas apgūt pilnu treniņa programmu. 
Publisko treniņu iespēju var izmantot, ja treniņš nepieciešams atsevišķiem darbiniekiem, nevis 
visai organizācijai / komandai.

JANVĀRIS

Pieteikties!Efektīvu cilvēku 7 paradumi | 22.-23.aprīlis 
Publiskais treniņš, vada Ilmārs Vamzis 

Lai apmeklētu publisko treniņu vai īstenotu kādu no FranklinCovey treniņiem savā 
organizācijā, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu patneri e-pastā: office@franklincovey.lv 
vai +371  67 505 795. Vairāk informācijas www.franklincovey.lv 

http://franklincovey.lv/trenins/jauna-vaditaja-domasana-6/
http://franklincovey.lv/trenins/7-paradumi-vaditajiem-30/
http://franklincovey.lv/trenins/produktivitate-21-gadsimta-4/
http://franklincovey.lv/trenins/dizaina-domasana-19-02-2020/
http://franklincovey.lv/trenins/jauna-vaditaja-domasana-7/
http://franklincovey.lv/trenins/efektivu-cilveku-7-paradumi-26-27-02-2020/
http://franklincovey.lv/trenins/projektu-vadibas-kultura-28-02-2020/
http://franklincovey.lv/trenins/7-paradumi-vaditajiem-31/
http://franklincovey.lv/trenins/katrs-ir-pelnijis-nobriedusu-vaditaju-20-03-2020/
http://franklincovey.lv/trenins/produktivitate-21-gadsimta-5/
http://franklincovey.lv/trenins/efektivu-cilveku-7-paradumi-14/
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