
Izaicinājumi Risinājums

Definēt vadītāja rīcības, lai saglabātu komandas iesaisti un 
atbildību. 

Veidot spēcīgu neformālu autoritāti, kas iedvesmo komandu 
sniegt augstāku iespējamo atdevi. 

Pielietot projektu vadības procesa fāzes, lai veiksmīgi 
realizētu projektus.  

Izmantot konsekventu projektu vadības procesu, savlaicīgu 
un augstas kvalitātes projektu īstenošanā. 

Definēt saistošas ekspektācijas visām projektā iesaistītajām 
pusēm.  

Iesaistīt komandu, lai definētu skaidru projekta nolūku, tostarp 
veicamos uzdevumus un pastāvošos riskus. 

Būt elastīgiem un veikliem pārmaiņu laikā. Proaktīvi reaģēt uz pārmaiņām, kas skar projektu, lai saglabātu 
nemainīgu īstenotā projekta kvalitāti.  

Nemitīgi pieaugot inovāciju apjomam organizācijās, 
pieaug arī vajadzība pēc darbiniekiem visos organizācijas 
līmeņos, kuri spēj efektīvi īstenot projektus. Problēma ir tā, 
ka salīdzinoši maza daļa darbinieku saņem nepieciešamo 
atbalstu apmācību veidā, lai to spētu izdarīt. 

Tāpēc tas, ka 65%* no visiem uzsāktajiem projektiem katru 
gadu cieš neveiksmi, nerada pārsteigumu! 

Apkopojot labākās projektu vadības prakses gan no agile, 
gan waterfall projektu vadības metodēm, treniņa dalībnieki 
tiek nodrošināti ar nepieciešamo domāšanas veidu, prasmēm 
un rīku kopumu, lai spētu iesaistīt projekta komandas 

dalībniekus tādā veidā, kas iedvesmo viņus ieguldīties un 
sniegt augstāku iespējamo atdevi.

Panākumi sākas, definējot projekta vērtību – ikvienam 
projektam ir jāsniedz vērtība organizācijai. Tiklīdz vērtība ir 
definēta, tieši cilvēki ir tie, kas ar vienota procesa palīdzību 
nodrošina projektu panākumus. 

Risinājums “Projektu vadības kultūra” palīdz dalībniekiem gūt 
pārliecību par savām spējām konsekventi uzsākt un pabeigt 
augstvērtīgus projektus kvalitatīvi un laikā.

Projektu vadības kultūra™

Projekta procesa fāzesNeformālās autoritātes rīcības

Dažādi mācību formāti
Programmu iespējams īstenot Jūsu izvēlētā formātā – klātienes, tiešsaistes, All Access Pass – abonementa formātā – vai 
sertificējot jūsu iekšējos trenerus.



Projektu vadības institūts (PMI)
FranklinCovey ir Projektu vadības institūta (PMI) reģistrēts apmācību nodrošinātājs (REP). PMI ir pasaules lielākā projektu vadības 
profesionāļu asociācija. Mēs piedāvājam treniņu, kas nodrošina izglītības prasības PMI Sertifikācijām, kā arī profesionālās attīstības 
izglītības vienības (PDUs), kas nepieciešamas PMI akreditētiem speciālistiem. 

Daļa Dalībnieki apgūst un pilnveido savas zināšanas un prasmes:

1. daļa: Projektu vadības pamati, projekta 
apjoms 

• Kāda ir neoficiālā projektu vadītāja loma mūsdienu pasaulē.
• Iemeslus, kāpēc projekti cieš neveiksmi.
• Izprast un pielietot efektīvas uzvedības projekta fāzēs, izmantojot waterfall un 

agile projektu vadības principus.
• Kā identificēt, piekļūt un iztaujāt galvenās projektā iesaistītās puses.
• Kā radīt saskaņotu un precīzu projekta apjoma aprakstu. 

2. daļa: Plānošana • Kā identificēt, prioritizēt un plānot riskus - risku stratēģijas izveide. 
• Darbu sadalījuma struktūras sastāvdaļas.
• Gūt pārliecību par iespējām, kuras sniedz projektu vadības programmas, 

stratēģiskākai un efektīvākai projektu vadībai.

3. daļa: Iesaisti, seko līdzi un pielāgo, 
noslēdz.  

• Radīt atbildības kultūru, iesaistot projekta komandu.
• Projekta virzības un progresa dokumentācija.
• Vadīt notiekošās izmaiņas projekta gaitā.
• Dokumentēt gūtās mācības, nosvinēt uzvaras, lai sagatavotos veiksmīgu 

projektu īstenošanai nākotnē. 

 

Risinājumā iekļauts
• Dalībnieka rokasgrāmata
• Projektu vadības kārtis
• Instrumenti
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The FranklinCovey All Access Pass ļauj paplašināt sasniedzamību, sasniegt biznesa mērķus un ilgtspējīgi ietekmēt sniegumu. 
All Access Pass nodrošina piekļuvi plašai FranklinCovey satura bibliotēkai, tostarp novērtējumiem, risinājumiem, rīkiem un 
resursiem, kas pieejami klātienē, tiešsaistē un pēc pieprasījuma. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar FranklinCovey 
Latvia Klientu partneri, rakstot uz office@franklincovey.lv

* Nieto-Rodriguez, Antonio. “The Project Economy Has Arrived.” Harvard Business Review, 14 Nov. 2021.

All Access Pass


