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Seminārs Veiksmīga komanda 
Seminārs par komandas būtību un nozīmi, dalībnieku lomām un vērtībām  

Semināra (pasākuma) mērķis 
- Iegūt vai paaugstināt izpratni par komandas būtību un nozīmi 
- Apzināties komandas pamatvērtības 
- Apzināties individuālās lomas nozīmi komandā 
- Iepazīt komandas darba priekšrocības, sevi un kolēģus 
- Iepazīt komandas veiksmes faktorus 
- Izzināt komandas dinamiku – kultūru, personības, mācīšanos un konfliktu vadību 
- Attīstīt komunikācijas, organizācijas un līderības iemaņas 
- Iegūt pārliecību par savām un komandas spējām 

 

- Tuvināt dažādu struktūrvienību darbinieku mērķus 
- Iepazīt sevi un kolēģus ārpus ikdienas rutīnas 
- Veidot interešu grupas ārpus ierastajām darba attiecībām 
- Apgūt komandas potenciāla palielināšanas metodes 

Semināra dalībnieki 
- Uzņēmuma vai to nodaļu darbinieki, kam ir kopīgs mērķis vai veicams kopīgs uzdevums 

Norises vieta 
- Semināram piemērotas telpas vai apstākļi 
- Online seminārs ZOOM vai citā platformā 

Semināra saturs un metodika 
- Komandas būtība un nozīme 
- Komandas dalībnieku lomas un vērtības 
- Noteikumu izpratne. Iekšējie standarti 
- Efektīvu un veiksmīgu darba komandu raksturojošas pazīmes 
- Komandas veidošanās posmi 
- Komunikācija un informācijas aprite komandā 
- Konflikts, konfliktu risināšanas nozīme komandas darbā 
- Vadītāja loma komandas attīstībā 

Darbs grupās (telpās un dabā) – praktiski uzdevumi un piemēru analīze, video analīze, atgriezeniskā saite 

Seminārs var būt arī kā ievaddaļa sekojošam aktīvam pasākumam – Piedzīvojumu sacensība vai pārgājiens dabā, Pilsētas sacensība, Kino 
uzņemšana 

Ilgums: no 2-ām stundām 
 

Semināra vadītājs Alens Šēfers: Focus Team Building (www.teambuilding.lv) zīmola vadītājs (saistītie zīmoli Divi Zaķi - www.divizaki.lv, 

Moonlightevents - www.moonlightevents.lv). Darbā ar klientiem, vadot un apmācot komandas, organizējot pasākumus un seminārus 
pavadīti vairāk nekā 25 gadi (no tiem 10 gadi apmācību biznesā). Pasniedzis Menedžmenta programmu LU. Augstākā inženiertehniskā 
izglītība (RTU Maģistrs), LU Straptautisko attiecību institūts (Struktūrvienības vadītājs), vairākkārtīgi menedžmenta un mārketinga kursi. 
Fokusējas uz praktisku darbību. Palīdz nonākt līdz atbilstošākajam pasākuma mērķim un izvēlēties programmas. Patīk plānot pasākumu 
idejas, maršrutus, izdomāt optimālāko risinājumu – idejas konkrētajai komandai. Pats aktīvi līdzdarbojas – vai tas būtu pārgājiens, vai 
brauciens ar laivu, velo vai slēpēm. Uztur sevi formā sportojot, ceļojot. 

http://www.teambuilding.lv/
http://www.divizaki.lv/
http://www.moonlightevents.lv/

