
Training Lab – uzņēmums, kas maina ieradumus!

BŪTISKĀKIE 
IEGUVUMI:

1.Attīstīta prasme vadīt motivējošas sapulces.
2.Tehnikas darbinieku ikdienas motivēšanai, darbam ar komandu.
3.Iegūti konkrēti rīki savas efektivitātes celšanai.
4.Algoritms cilvēka pamatvērtību noteikšanai.

PROGRAMMA 
(16 STUNDAS):

VADĪTĀJIEM AR PIEREDZI.

Sevis lietošanas instrukcija
Mērķi, kas motivē mani pašu un 
manus darbiniekus.

Prioritātes un padziļināta 
laika plānošana 
produktīvākai ikdienai.
Ikdienas ieradumi savas 
produktivitātes celšanai - māku 
pats un protu iemācīt 
darbiniekiem. Metodes 
gribasspēka muskuļa trenēšanai 
un disciplīnas noturēšanai.

Vadītāja komunikācijas 
iemaņu treniņš.
Komunikācijas kļūdas, metodes- 6/9, 
“Pūķis”, 
“kuģis”. Kāpēc un Kā? Tehnikas, lai 
panāktu, ka darbinieki nevis  klausās, 
bet sadzird un saprot mani. 
No feedback uz feedforward.

Sevis un komandas 
izpratnes algoritms.
Komandas motivācijas metapro-
grammas. Kā rezultatīvāk vadīt 
individualitātes pārzinot 
metaprogrammas.

Motivējošas sapulces.
Mūsdienīgi instrumenti efektīvu 
sapulču vadīšanai.

FORMĀTS

Pirms treniņa e-anketēšana, mērķa definēšana; 
Divas treniņa dienas, kas balstītas uz pieredzes
izglītības metodēm.

VADĪTĀJS-DARĪTĀJS !?
PUBLISKAIS VADĪTĀJU PRASMJU TRENIŅŠ

2. LĪMENIS



Training Lab – uzņēmums, kas maina ieradumus!

VILNIS BRĒMANIS
TRENERIS

Vilnis Brēmanis ir Training Lab izaugsmes treneris vadītprasmes, 
pārdotprasmes, efektīvas komunikācijas, klientu apkalpošanas, 
komandas veidošanas jomās.

Apmācību programmas tiek vadītas Latvijā, 
Lietuvā, Igaunijā, Krievijā, kā arī Ukrainā. 
Klientu vidū ir Cido grupa, NP Food, Antalis, 
Neste Oil, Statoil, TNT, Tele2, Kolonna Serviss, 
Datakom, ZZ Dats, Rietumu banka, Latvenergo, 
Sadales tīkli, Latvijas Finieris, Boehringer, 
Philips Latvija, If Latvija, Eco Baltija, Virši-A, 
Intrac, Philips, Venden, Stora Enso, Servier, 
Fazer, Dinex, Sanitex, Ziedu ekspresis, Jungent
u.c.
Izaugsmes trenera darba pamatā nozīmīgu 
devumu sniedz augstākā izglītība 
uzņēmējdarbībā, zināšanu papildināšana NLP 
Midwest Training Institute (ASV) programmā 
Success Enterprises, kā arī vadītāja pieredze 
starptautiskas uzņēmumu grupas 
vadošajā uzņēmumā.

“Būtiski, lai no semināra dalībnieks 
aiziet ne tikai ar jautrā, atvērtā, 
atbalstošā vidē iegūtām jaunām 
zināšanām, bet arī ar praktiskām  
prasmēm, kā šīs zināšanas pielietot 
ikdienas darbā” 

– šo pārliecību ievērot darbos Vilni mudina ne 
vien misijas apziņa, bet arī paša pieredze. 
Tā savulaik ļāvusi ierindoties nozares spēcīgākā 
pārdevēja statusā, kā arī izvirzīties kā veiksmīgam 
uzņēmumu vadītājam, dažu gadu laikā kāpinot  
apgrozījumu no 1 800 000€ līdz 8 500 000€.
Apmācībā liels uzsvars tiek likts uz pieredzes 
izglītības metodēm.

Viļņa moto -
“neapstāties pie sasniegtā, pārkāpt komforta robežas, 
attīstīties un tiekties augšup” 
ir dzinulis, kas mudinājis ilggadējai aizrautībai ar latviešu tautas 
deju pāraugt deju kolektīva vadīšanā, kā arī 2016.gadā kopā ar 
domubiedriem ļāvis iekarot paša Kazbeka virsotni!

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
- TRENERIS Vilnis Brēmanis
- DALĪBA VIENAI PERSONAI 390 EUR +PVN (16h)
- DALĪBNIEKU SKAITS GRUPĀ: 14
- VIETA: Rīga, Miera iela 36b


