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Publiskajā runā svarīgi 3 faktori: 

ZINĀŠANAS DEDZĪBA KLĀTBŪTNE 



MĒRĶIS 

• Pozitīvs 

• Konkrēts 

• Sasniedzams 

• Pārbaudāms 

• No paša atkarīgs 

• Humāns 



Satura atlase 

Tas, ko varu pastāstīt 

Tas, ko vajadzētu 
pastāstīt 



Runas struktūra 

Mērķis 

Ievads 

Iztirzājums 

Nobeigums 



APZIŅAS LĪMEŅU TABULA 

KAS? Būtības līmenis 

____________________ 

KĀPĒC? Uzskatu līmenis 

____________________ 

KO? Darbības līmenis 

____________________ 

KĀ? Spēju līmenis 

____________________ 

KUR? KAD? CIK ILGI?  

Apkārtnes līmenis 



Ievads 
 

Apziņas 
līmeņu tabula 

Noteikumi 

Pievienošanās 

• Kas? (Es, temats, ar 
kādām tiesībām es…) 

• Kāpēc? (man, jums 
un vispār) svarīgi 

• Ko? (vēlos panākt, 
resp. – mērķis) 

• Kā? (kādā veidā 
panākšu mērķi) 

• Kur? Kad? Cik ilgi? 
(viss notiks) 



Vidusdaļā tiecas uz mērķa sasniegšanu –  
stāsta stāstus, min faktus, ietver statistiku. 

Iz
ti

rz
āj

u
m

s 
1. tēze 

2.tēze 

3.tēze 

Uzmanību! Seko pulkstenim! 



Nobeigums 

Atvadīšanās 

Jautājumi 
Metafora Kompliments 

Kopsavilkums 

Paredzamās darbības Tālākā nākotne 



Veids, kā uzrunāt auditoriju: 

ES TU 

TAS MĒS 



Kāds ir labs 
runātājs? 

analītisks 
situāciju 

kontrolējošs 

ekspresīvs draudzīgs 

ieinteresēts 

 



Attālums, kas jāpārvar, lai notiktu 
komunikācija 

Pats 

Runātājs iedarbojas 
ar pieskārienu, 
skatienu, balsi 

Cits 

Klausītājs uztver ar 
sajūtām,redzi, dzirdi 

 

 “Katrs mēģinājums saprast, ko cits saka, nozīmē tulkošanu – resp., nozīmes pārvietošanu 
Un sava viedokļa  pakļaušanu, kas noved pie būtiskām atšķirībām subjektivitātē un pieredzē.” 



• Jāmācās nevis klausīties, bet gan dzirdēt! 
Pārdomu brīdī starp uztveri un jēgu, mēs parasti nosakām savu attieksmi 
pret citiem, tādējādi nosakot savu reakciju uz to, ko tie saka. 

 

• Jāatsakās no tiesāšanas! Ja mēs censtos atteikties no 
tiesāšanas un attieksmes piešķiršanas savai uztverei, iespējams mēs sāktu 
labāk dzirdēt un  tādējādi daudz precīzāk uztvertu, kas tiek teikts. 

 

• Jācenšas ieklausīties, kas vieno! Tā var nojaukt 
barjeras, kas komunikāciju partnerus attālina un šķir. 

John. H. Lutterbie 

Hearing Voices. Modern Drama and the Problem of  Subjectivity  

The University of Michigan Press, USA, 2000 



Par joku nozīmi uzstājoties: 
“Publika, kas smējusies kopā, būs labākā omā, vairāk gatava apbrīnot 

lietas un vairāk gatavi atsaukties aicinājumam piedalīties.” 

  White, Gareth. Audience Participation in Theatre. New York, 2013, 132.lpp. 



“Publikas smiekli ir kā tilts, pa kuru pēc tam var 
transportēt visu pārējo informāciju” 

/Toms Stopards/ 
 



Vingrinieties! 

“Mūs veido tas, ko darām atkārtoti. Tādā gadījumā 

izcilība nav darbība, bet gan ieradums.” 

Aristotelis 



Vēlu labu izdošanos! 


