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Kurš saldējums maksā vairāk? 



Fakti nepārliecina,-  

pārliecina IDEJAS 



Fakti     ideja 



Pirms runā vai raksti, apsver: 

 

• Kam tu runāsi/rakstīsi? auditorija 

• Kāpēc tu runāsi/rakstīsi? mērķis 

• Ko tu gribi, lai klausītāji/lasītāji 

saprot? galvenais vēstījums 



Auditorija 
• Kas viņi ir? 

• Kāpēc viņi te ir? 

• Kāpēc viņiem tas ir 

jādzird/jālasa? 

• Kāpēc lai viņi mani 

atbalstītu? 



Kāpēc lai viņi mani atbalstītu? 

• Tāpēc, ka tā ir fantastiska ideja 

• Tāpēc, ka tad viņiem būs vieglāk rīkoties 

ar... 

• Tāpēc, ka viņiem nav citas izejas 

• Tāpēc, ka xx viņiem vienalga to liks darīt 

• Tāpēc, ka viss ģeniālais ir vienkāršs 



Runas/raksta mērķis 
 

Ko tu gribi, lai auditorija - 
     dara  
     domā 
     grib 

     saprot 
     apsver 

     jūt? 
 
     



Mērķis 

 
 

informēt 

pārliecināt 

izklaidēt 



Mērķis 
     

Konkrēts 

Izmērāms 

Sasniedzams 

Reāls 

Fiksēts laikā 



Mērķis-piemērs 

• Es vēlos, lai klausītāji uzzina kaut ko 
par prezentāciju un to veidiem, 
iemācās, kā var runāt interesanti un, 
galvenais, saprotami, tā, lai visiem 
patiktu. 

• Es vēlos, lai klausītāji uzzina par 
prezentācijas uzbūvi, vadīšanu un 
dažādu līdzekļu izmantošanu. 



Runas/raksta fokuss 

•Kas ir būtiskākais, kas 

viņiem jāsadzird (jāsaprot, 

jāizdara)? 

•Kāds ir manas runas/raksta 

galvenais vēstījums? 



Galvenais vēstījums 

 Galvenā ziņa, ko gribi, lai visi 

atcerētos un varētu atkārtot. 

 

 Viens (ne)paplašināts 

apgalvojuma teikums. Pats 

būtiskākais, ko gribi pateikt. 



KISS 

     

 
  Keep It Short and Simple! 

   

   Pasaki īsi un skaidri! 

 



Vai tu zināji, ka...? 



Galvenie pieturas punkti 



Galvenais vēstījums 

Mūsu rajons ir vislabākā dzīvesvieta 

Jelgavā, jo: 

1. Te ir iekārtots parks un bērnu 

rotaļu laukums. 

2. Te ir ērta sabiedriskā transporta 

satiksme. 

3. Te dzīvo Jelgavas “krējums”. 

 



 

Temats:  

 Eiropas Sociālais fonds 

  Vēstījums: 
  

• Mūsu organizācijai vajag apgūt Eiropas Sociālo fondu.  

• Pēdējais laiks kaut ko uzzināt par ESF. 

• Lai mūsu organizācija būtu dzīvotspējīga, mums vajag 

izpētīt ESF programmas un raudzīties, kā dabūt naudu. 

• Vai nebūtu pienācis laiks iedziļināties ESF programmās?  

• Šodien papētīsim ESF programmas.  

• Mēs kolektīvi apskatījām vairākas opcijas, nolēmām 

izsludināt vakances uz projektu izstrādes amata pozīciju, 

izsūtījām meiliņus, un jūs jau saprotat, kas un kā. 
        

 



Runas saturs 

Ko es 
varētu 

pateikt? 

Ko man 
vajadzētu 
pateikt? 

Kas man 
noteikti 

jāpasaka? 



Ar laba vēlējumiem, 

Evija Caune 

 


