
Veiksmīga un rezultatīva komandas vadīšana prasa unikālas un atšķirīgas prasmes 
salīdzinājumā ar individuālu darbu. Būt labam vadītājam ir grūti! Daudzi kļūst par vadītājiem, 
pateicoties viņu individuālajam sniegumam, bet sastopas ar grūtībām, vadot citus cilvēkus. 
Parasti vadītāji cieš neveiksmi tāpēc, ka nespēj sasniegt svarīgus rezultātus. Tam ir divi iemesli: 

1. Vadītāji mēģina vadīt citus, pirms iemācās vadīt sevi.

2. Vadītāji vada savus darbiniekus un neļauj padotajiem pašiem vadīt sevi. 

7 paradumi vadītājiem®  sniedz 
komandu līderiem nepieciešamās 
prasmes un rīkus, kas palīdz strādāt 
ar iepriekšminētajiem iemesliem, kā 
arī ļauj sasniegt noturīgus rezultātus 
darbā ar cilvēkiem.

Šis risinājums koncentrējas uz to, 
“kas IR vadītājs”, nevis “ko DARA 
vadītājs”. Treniņš ir balstīts unikālajā 7 
paradumu platformā, kas palīdz apgūt 
efektīvu domāšanas veidu, prasmes 
un rīkus, lai kļūtu par izcilu līderi, kas 
sasniedz noturīgus rezultātus.

Šī programma ļaus iemācīties efektīvi 
vadīt savas komandas, neatkarīgi no 
tā, vai tajā piedalās līderi un vadītāji ar 
pieredzi, vai tie, kas par tādiem kļuvuši 
tikai nesen.

5. paradums
SEEK FIRST TO

 UNDERSTAND, THEN TO 
BE UNDERSTOOD 

6. paradums
ESI SINERĢISKS

4. paradums
THINK WIN-WIN

VADĪT
CITUS

NEATKARĪBA

3. paradums
SĀC AR SVARĪGĀKO

1. paradums
ESI PROAKTĪVS

2. paradums
BEGIN WITH THE

 END IN MIND

VADĪT
SEVI

ATKARĪBA

ATRAISĪT POTENCIĀLU  | 7. paradums UZASINI ZĀĢI 

5. paradums
VISPIRMS CENTIES

SAPRAST,  UN TAD —
TIKT SAPRASTS

6. paradums
ESI SINERĢISKS

4. paradums
DOMĀ PAR ABPUSĒJU

IEGUVUMU

VADĪT
CITUS

NEATKARĪBA

SASAVSTVSTARPĒJARPĒJAA SADARBĪBA

3. paradums
SĀC AR SVARĪGĀKO

1. paradums
ESI PROAKTĪVS

2. paradums
SĀC AR

REZULTĀTA VĪZIJU

VADĪT
SEVI

ATKARĪBA

ATRAISĪT POTENCIĀLU  | 7. paradums UZASINI ZĀĢI 
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1. paradums:
Esi proaktīvs®

• Gūs ierosmi un spēju pārvarēt šķēršļus, biežāk vēlēsies
izrādīt iniciatīvu un izmantot savus iekšējos resursus,
tādējādi sasniedzot ievērojamus rezultātus.

2. paradums:
Sāc ar rezultāta vīziju®

• Attīstīs uz rezultātiem orientētu domāšanas veidu, kuru pielietos
jebkurā situācijā — projektos, sapulcēs, prezentācijās, utt.

3. paradums:
Sāc ar svarīgāko®

•  Samazinās izšķērdētā laika un enerģijas daudzumu,
koncentrējoties uz komandas Īpaši svarīgo mērķu izpildi un
ievērojot iknedēļas plānošanas ritmu.

4. paradums:
Domā par abpusēju ieguvumu®

• Motivēs komandas izcilam sniegumam, ņemot vērā kopīgas
gaidas un radot savstarpējās atbildības procesu.

5. paradums:
Vispirms centies saprast,
un tad — tikt saprasts®

•  Radīs atklātu un atbalstošu atmosfēru, veltot laiku tam, lai
izprastu problēmjautājumus un sniegtu vaļsirdīgu un precīzu
atgriezenisko saiti.

6. paradums:
Esi sinerģisks®

• Radoši risinās problēmas, apzināti meklējot atšķirīgus
viedokļus un labākas alternatīvas.

7. paradums:
Uzasini zāģi®

• Veicinās katra komandas dalībnieka labāko ieguldījumu,
atraisot tā spēkus, aizrautību, spējas un raksturu.

PARADUMS TRENIŅA REZULTĀTĀ DALĪBNIEKI
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TRENIŅA MĒRĶI 
Treniņa 7 paradumi vadītājiem pamatā ir programma Efektīvu cilvēku 7 paradumi. Katrs 
paradums ir pielāgots tā, lai fokusētos uz sevis vadīšanu un citu cilvēku virzīšanu.

DALĪBNIEKA KOMPLEKTS:

Lai saņemtu vairāk informācijas par risinājumu 7 paradumi vadītājiem, sazinieties ar mūsu klientu 
partneri pa tālr. +371 67 505 795  vai e-pastu office@franklincovey.lv

FranklinCovey treniņš 7 paradumi vadītājiem ir intensīva un praktiska mācīšanās pieredze, kuras 
mērķis ir izcila vadītprasme. Šis treniņš attīsta domāšanas veidu un iemaņas, kā arī piedāvā rīkus 
gan jaunam, gan pieredzējušam vadītājam. Tas palīdzēs tikt galā ar šādiem vadības 
izaicinājumiem:

• Rokasgrāmata
• Grāmata “Management

Essentials”

• Elektroniskie 
rīki 

• prioritāšu noteikšana,
• atbildība un uzticība,

• individuālā un komandas attīstība,
• izpilde,

• snieguma vadība,
• konfliktu vadība, risināšana;
• sadarbība.
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