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Definīcija un principi

KOMUNIKĀCIJA

• DEFINĪCIJA
• PRINCIPI
• KOMUNIKĀCIJAS VEIDI
• NODERĪGI PADOMI
• AVOTI UN PĒTNIECĪBAS 

MATERIĀLI
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Mums ir divas ausis un viena mute, lai varam 
klausīties divreiz vairāk, nekā runājam.

Epictetus
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DEFINĪCIJA

Komunikācija: informācijas
nodošana vai apmaiņa, runājot,
rakstot vai izmantojot kādu citu
nesēju. Veiksmīga ideju un jūtu
nodošana vai apmaiņa.

Oxford English Dictionary

Komunicēt nozīmē nogādāt informāciju no A līdz B. 
Tādējādi katru saziņas veidu veido trīs daļas: viens sūtītājs, viens 
ziņojums un viens adresāts.

A (sūtītājs) > ziņojums > B (adresāts)

Vienkārši, tomēr ļoti sarežģīti.
Kad ziņojums ir nosūtīts no sūtītāja saņēmējam, tajā var notikt 
dažādas izmaiņas, un to var ietekmēt plašs mainīgo klāsts. Tās, 
piemēram, var būt:
• emocijas;
• kulturālas atšķirības; 
• izmantotais informācijas nesējs; 
• vide.

Šie sarežģījumi ir iemesls tam, kāpēc labas komunikācijas spējas ir tik 
svarīgas.



This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

3. MODULIS - KOMUNIKĀCIJA
Definīcija un principi

Panākt an precīzu un efektīvu komunikāciju nav vienkārši. Visas trīs
daļas tajā tiešām spēlē nozīmīgu lomu:

Sūtītājs ir tas, kurš izveido ziņojumu

Ziņojums ir tas, kas tiek pārraidīts (mutiski, rakstiski, 
grafiski)

Adresāts ir tas, kurš to atkodē

Pastāv dažādas komunikācijas kategorijas, kuras izriet no 
visdažādākajiem saziņas veidiem.

Vienlaicīgi var komunicēt vairākos veidos. 

SŪTĪTĀJS

ZIŅOJUMS

ADRESĀTS
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1. Mutiskā, jeb verbālā komunikācija
piem.: aci pret aci, pa telefonu, radio vai televīzija un citi mediji.

2. Neverbālā komunikācija, jeb ķermeņa valoda
piem.: ķermeņa valoda, žesti, ģērbšanās stils/raksturs, attieksme, 
utt. 

3. Rakstiskā komunikācija
piem.: vēstules, e-pasti, sociālie tīkli, grāmatas, avīzes, internets.

4. Vizuālā komunikācija
piem.: grafiki, kartes, logo, u.c.

ATSLĒGAS VĀRDI

✧ MUTISKI
✧ NEVERBĀLI
✧ RAKSTISKI
✧ VIZUĀLI
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ATSLĒGAS VĀRDI

✧ RUNĀTĀJS
✧ KLAUSĪTĀJS

1 Verbālā komunikācija

Runājot ar kādu, izmantojam vārdus, lai dalītos ar ziņojumu.

Ja izmantojam vārdus, tā var būt gan mutiskā, gan rakstiskā
komunikācija. 

Ļoti svarīgi ir vārdi, kurus izvēlamies. Tik pat nozīmīgi ir arī tas, kā šos
vārdus uztver un interpretē adresāts.

Verbālai komunikācijai nepieciešams:

• runātājs (vai rakstnieks), kurš sastāda ziņu;
• klausītājs (vai lasītājs), kurš to interpretē. 
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ATSLĒGAS VĀRDI

✧ KINĒZIKA
✧ PROKSĒMIKA
✧ STĀJA

2. Neverbālā komunikācija

Neverbālajā komunikācijā tiek izmantotas daudzas citas funkcijas, 
piemēram:
žesti, sejas izteiksmes, balss tonis un augstums utt.

Šīs tiek parādītas caur ķermeņa valodu (kinēziskās: ķermeņa kustību
komunikācijas interpretācija) un fizisko attālumu starp
komunicētājiem (proksēmiskās: cilvēku izmantotās telpas pētīšana).

Neverbālai komunikācijai ir daudz un dažādu veidu:

• Ķermeņa kustības (kinēzika)
piem.: roku žesti, piekrītoši vai noliedzoši māt ar galvu

• Stāja
piem.: kā stāvam vai sēžam, vai rokas ir sakrustotas, utt.;
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• Tuvība vai personīgā telpa (proksēmika)

kas nosaka intimitātes līmeni starp cilvēkiem un, kuru ietekmē
kultūra;

• Acu kontakts
izrāda uzticības līmeni un pašpārliecinātību;

• Sejas izteiksmes
piem.: visas sejai raksturīgās, bieži vien neapzinātās pazīmes, kā 
smaidīšana, skatiena saraukšana un acu mirkšķināšana;

• Citi aspekti
piem.: visi balss aspekti, kā runas skaļums, tonis un ātrums.

ATSLĒGAS VĀRDI

✧ ACU KONTAKTS
✧ IZTEIKSME
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• Fizioloģiskās izmaiņas
piem.: visas fiziskās izmaiņas, kuras var atgadīties sarunas laikā, kā 
svīšana, mirkšķināšana vai sirdsdarbības paātrināšanās.

NOSLĒGUMĀ

Neverbālā komunikācija ir ļoti svarīga komunicēšanas daļa.  

Apzinoties neverbālās komunikācijas izpausmes, spējam uzlabot savu 
saskarsmi un mijiedarbību ar citiem.

Šo prasmju apgūšana var radīt daudz efektīvāku saziņas veidu.

ATSLĒGAS VĀRDI
✧ FIZIOLOĢISKĀS IZMAIŅAS
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3. Rakstiskā komunikācija

Rakstītprasme ir vēl viena atšķirīga un tikpat svarīga visa 
komunikācijas procesa sastāvdaļa.

Ja kāds to labi pārvalda, viņš var skaidri un viegli sazināties un 
sasniegt dažādas auditorijas.

Šeit ir dažas būtiskas lietas, kas jāpatur prātā, lietojot šāda veida
saziņu:

Gramatika, pareizrakstība un pieturzīmes

Pareiza gramatika, pieturzīmju lietošana un pareizrakstība ir ārkārtīgi
svarīga. Tā iesakņosies lasītāju viedokļa pamatā.

DEFINĪCIJA

Rakstiskā komunikācija
attiecas uz ziņojuma nodošanas
procesu, izmantojot rakstītos
simbolus. Citiem vārdiem sakot,
jebkurš ziņojums, ar kuru
apmainās divas vai vairākas
personas, kas izmanto rakstītus
vārdus.
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Rakstiskās komunikācijas galvenie faktori

Papildus gramatikai, pareizrakstībai un pieturzīmēm, ir svarīgi ņemt
vērā arī jūsu auditoriju. 

Vienmēr rakstiet, ņemot vērā auditoriju, kā arī informācijas nesēju, 

caur kuru vēlaties nodot savu ziņojumu.

Tas palīdzēs izvēlēties, kādu stilu (formālu vai neformālu), labāk
izmantot. Tas noderēs arī struktūras izvēlē, kas vislabāk piemērota
jūsu ziņojumam.

Apskatīsim dažus no šiem nedaudz tuvāk…

ATSLĒGAS VĀRDI

✧ AUDITORIJA
✧ FORMĀLS/NEFORMĀLS
✧ STRUKTŪRA
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ATSLĒGAS VĀRDI

✧ PIELĀGOTIES
✧ SATURS
✧ STILS

AUDITORIJA - Kam es šo rakstu?

Šķietami acīmredzams jautājums, tomēr nekad nenovērtējiet par 
zemu auditoriju, kurai rakstāt.

Jo labāk pazīsiet savu auditoriju, jo labāk spēsiet  pielāgot sava 
rakstītā saturu, lai uzrunātu klausītājus.

piem.: ja uzrunāsiet ieinteresētās puses, viņiem var būt jau kas 
iepriekš zināms, par to, ko cenšaties pateikt. 

Ja jums jāreklamē kāds produkts, jāizvēlas saturs un stils atkarībā no 
tā, kāds informācijas nesējs tiks izmantots reklāmas pārraidei. 
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ATSLĒGAS VĀRDI

✧ BALSS
✧ RAKSTĪBAS STILS
✧ VIZUĀLĀS IEZĪMES

BALSS/TONIS

Auditorijas pazīšana palīdzēs tev izvēlēties arī to, kādu balsi
izmantot. 

Rakstnieka balss attiecas uz autora individuālo rakstības stilu, kas
sevī iekļauj arī to, cik formālam vai tieši neformālam vajadzētu būt
balss tonim.

Ja raksti cilvēkiem, kuri saņem simtiem līdzīgu ziņojumu, tad savu
rakstības stilu vajadzētu pielāgot īsam un kodolīgam rāmim. 

Garu un sarežģītu tekstu rakstīšanas vietā, vari apsvērt arī grafiku, 
tabulu, diagrammu vai illustrāciju iekļaušanu, lai galveno domu
parādītu daudz koncentrētāk un saprotamāk.
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INFORMĀCIJAS NESĒJS – teksts interneta vietnēm

Cilvēki nesagremo internetā rakstīto informāciju tāpat, kā to, kas
rakstīta uz papīra.

Turklāt, jums jāpatur prātā, ka:

• lasīšana datorā (arī viedtelefona, planšetes ekrānā) palielina acu
slodzi un nogurumu; 

• lasīt no ekrāna ir lēnāk (parasti par vismaz 25%);
• interneta lietotāji bieži vien skatās vispirms centrā un tad pa labi/ 

pa kreisi, nevis no labās uz kreiso pusi, kā lasa kaut ko uz papīra
drukātu.

Interneta lietotāji ir satura orientēti, viņi meklē konkrētu saturu, 
nevis lasa patikšanas pēc.   

ATSLĒGAS VĀRDI

✧ SLODZE UN NOGURUMS
✧ SATURA ORIENTĒTS
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Mazi padomi rakstīšanai internetā 

• Saturam internetā vajadzētu būt īsākam, nekā tā drukātajam 
ekvivalentam;

• Radi vienkārši strukturētus teikumus un īsākas rindkopas;

• Atslēgas vārdi un ziņojumi var būt izcelti, izmantojot treknraksta 
filtru;

• Garas teksta rindas atdala ar virsrakstiem un apakšvirsrakstiem; 

• Visu veido ar domu palīdzēt lasītājiem atrast viņu meklēto 
informāciju;

• Rakstot internetā, jāņem vērā arī meklētājprogrammu 
optimizācija  (SEO).

ATSLĒGAS VĀRDI

✧ ĪSI
✧ VIENKĀRŠI UN VIEGLI
✧ SADALĪTA STRUKTŪRA
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ATCERIES

Kaut arī iepriekš minētais, galvenokārt, attiecas uz materiālu, kas
rakstīts internetam, tas ir spēkā arī e-pastos, kuri tiks lasīti, skatoties
datora ekrānā.

E-pastos var lietot neformālāku rakstību, kā uz papīra rakstītās 
vēstules, taču, ja vien jūs jau neesat pazīstams ar lasītāju, sākotnējās
saziņas gadījumā labāk pieņemt formālu stilu (piemēram, nelietojot 
emocijzīmes jeb emotikonus)

☺ 
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Divi vienkārši padomi rakstīšanas spēju 
uzlabošanai

Lasi!
Ļoti efektīvs rakstīšanas spēju uzlabošanas veids ir lasīt. Lasot 
paplašinām savu vārdu krājumu un saskaramies ar dažādiem 
rakstības stiliem.

Izlasi skaļi!
Teksta lasīšana skaļi spiež mūs lasīt lēnāk : iespējams atradīsi 
problēmas, kuras ar acīm būtu palaidis garām.

ATSLĒGAS VĀRDI

✧ CITU AUTORU LASĪŠANA
✧ SAVA DARBA LASĪŠANA SKAĻI
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4. Vizualizācija

Vizuālā komunikācija ir ziņojuma nodošana (vienalga, 
vai tā ir ideja, informācija, stāsts) izmantojot simbolus
un attēlus. Tā iekļauj piemēram:

• zīmes;
• grafiskos dizainus; 
• filmas; 
• tipogrāfiju; 
• un neskaitāmus citus piemērus.

Attēls (foto, zīmējums, diagramma, infografika) spēj
izteikt vairāk nekā simtiem vārdu. 

Mēģini bagātināt savu komunikāciju ar jebkāda veida
attēliem, paturot prātā to mērķi un nozīmi.

Attēls: Seno latviešu īpašumzīmes
https://www.zimjuspeks.lv/2017/01/11/ipasuma-
zimes/ccf10012017/

ATSLĒGAS VĀRDI

✧ SIMBOLI
✧ ATTĒLI
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Piemērs: Dzīvās kultūras zvaigznājs 
(UNESCO)
Saite: 
https://ich.unesco.org/dive/const
ellation/

Citi piemēri: 
https://ich.unesco.org

https://ich.unesco.org/dive/constellation/
https://ich.unesco.org/


This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

3. MODULIS - KOMUNIKĀCIJA
Definīcija un principi

10 
PADOMI

Efektīvai
komunikācijai

1. Lieto pozitīvu ķermeņa valodu
Standarta komunikācijā vairāk nekā 50% sarunas notiek neverbāli -
ar ķermeņa valodu. Tātad, ja ar to raidīsim negatīvus signālus, tie 
noteikti ietekmēs komunikācijas iznākumu.

2. Nepārtrauc otru
Pārtraukt kādu, kamēr viņš/viņa runā, ir ļoti nepieklājīgi: tas var
izjaukt domu plūsmu un parāda milzīgu necieņu. 

3. Vispirms domā, tad runā
Pirms runā, noteikti padomā par to, kādu iespaidu tavi vārdi atstās
uz cilvēku, kuram tos saki: mēģini atrast saikni ar sarunas partneri. 
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4. Proti uzklausīt
Spēja klausīties ļaus tev atrast kontaktu ar otru un varēsi labāk
saprast otra cilvēka vārdus. Tas uzreiz liks attiekties pret tiem daudz
pozitīvāk un konstruktīvāk.

5. Uzvedies dabiski
Centies uzvesties dabiski un esi atklāts. Labā sarunā tev nevajadzētu
aizstāvēties vai uzbrukt kādam. 

6. Nenovērsies no tēmas
Mēģini palikt pie galvenā sarunas temata: tas ievērojami uzlabos visu
komunikācijas procesu.

10 
PADOMI

Efektīvai
komunikācijai
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7. Esi pašpārliecināts 
Izsakies pārliecinoši par savām idejām un pastāvi par saviem vārdiem. 

8. Esi atvērts atsauksmēm
Reizēm ļoti vērtīgi ir mazliet atkāpties un paklausīties citu iespaidos un 
atsauksmēs. Komunikācija ir divvirzienu process.

10. Stingri rokas spiedieni
Visbeidzot, ļoti svarīgi ir piedomāt pie rokas spiedieniem, kādus mēs 
sniedzam, kad iepazīstinām ar sevi.

10 
PADOMI

Efektīvai
komunikācijai
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IZPĒTIET 
SAKARĪBAS, LAI 
PADZIĻINĀTU 

SAVU IZPRATNI
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KOMUNIKĀCIJAS PRASMES UN IETEIKUMI (ANGĻU VALODĀ)

• https://garfinkleexecutivecoaching.com/articles/improve-your-communication-

skills/9-tips-for-improving-your-communications-skills

• https://www.entrepreneur.com/article/300466

• https://www.goalcast.com/2018/01/07/improve-communication-skills/

• https://www.wikihow.com/Develop-Good-Communication-Skills

• https://www.thebalancecareers.com/communication-skills-list-2063779

• https://blog.smarp.com/top-5-communication-skills-and-how-to-improve-them

• https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/communication-skills

• https://www.wikijob.co.uk/content/interview-advice/competencies/communication

• https://www.skillsyouneed.com

• http://www.yourarticlelibrary.com

• https://www.inc.com/encyclopedia/written-communication.html

AVOTI UN IZPĒTES MATERIĀLI

IZPĒTIET 
SAKARĪBAS, LAI 
PADZIĻINĀTU 

IZPRATNI

https://garfinkleexecutivecoaching.com/articles/improve-your-communication-skills/9-tips-for-improving-your-communications-skills
https://www.entrepreneur.com/article/300466
https://www.goalcast.com/2018/01/07/improve-communication-skills/
https://www.wikihow.com/Develop-Good-Communication-Skills
https://www.thebalancecareers.com/communication-skills-list-2063779
https://blog.smarp.com/top-5-communication-skills-and-how-to-improve-them
https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/communication-skills
https://www.wikijob.co.uk/content/interview-advice/competencies/communication
https://www.skillsyouneed.com
http://www.yourarticlelibrary.com
https://www.inc.com/encyclopedia/written-communication.html
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MODULE 3 - COMMUNICATION

STĀSTĪJUMA PAŅĒMIENI
(STORYTELLING)

Stāstījuma paņēmieni

• DEFINĪCIJA
• NOSACĪJUMI
• ROKASGRĀMATA
• UZDEVUMS
• AVOTI UN IZPĒTES MATERIĀLI
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Neviens stāsts neizdzīvos bez klausītājiem. 

J.K. Rowling

3. MODULIS - KOMUNIKĀCIJA
Stāstījuma paņēmieni
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DEFINĪCIJA

Sāstu stāstīšana (storytelling) apraksta
stāstu apmaiņas sabiedrisko un kultūras
aktivitāti, dažreiz ar improvizāciju, teātri
vai izrotājumu.

3. MODULIS - KOMUNIKĀCIJA
Stāstījuma paņēmieni - Definīcija

STĀSTU STĀSTĪŠANA IR VIENS NO 
VIENKĀRŠĀKAJIEM UN VECĀKAJIEM VEIDIEM, LAI 

SASNIEGTU AUDITORIJU.

Cita definīcija stāstu stāstīšanai?

Izņem faktus no realitātes: tas, kas paliek ir stāsts. Vēl: fakti bez
stāstiem ir nereāli.

(Alessandro Baricco)

Stāstu stāstīšana ir daļa no realitātes. Tā teikt: īstā dzīve sastāv no 
divām daļām, no kurām viena ir stāsti.

Ja komunikācijā izmantosi tikai faktus, esi nolemts zaudējumam. 
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9 NOTEIKUMI LABAM STĀSTĪJUMAM

Lai stāstu izstāstītu, ir vajadzīgs tēls (varonis)
Ja nepieciešams stāsts, tad nepieciešams izmantot tēlu. Tēls būs labs
pamats visam saturam.

Parādi, nesaki
Padari to redzamu. Nestāsti savai auditorijai, ja iespējams likt viņiem
ieraudzīt pašiem. Izmanto spilgtus vārdus vai attēlus.

Radi kustību
Kustība neattiecas tikai uz video vai animācijām. Atceries: attēlu var
veidot arī tā, lai parādītu dinamisku kustību.

3. MODULIS - KOMUNIKĀCIJA
Stāstījuma paņēmieni - Kā izveidot personisku stāstu

Pastāv bezgalīgi daudz veidu, 
kā būvēt stāstu. Šeit Tu 
iepazīsies ar nelielu sarakstu, 
kurā apkopoti daži no 
labākajiem.

ATSLĒGAS VĀRDI

✧ STĀSTS
✧ TĒLS
✧ SPILGTS
✧ DINAMISKS
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3. MODULIS - KOMUNIKĀCIJA
Stāstījuma paņēmieni - Kā izveidot personisku stāstu

Pastāv nebeidzami daudz veidu, 
kā būvēt stāstu. Šeit iepazīsies ar 
nelielu sarakstu, kurā apkopoti 
daži no labākajiem.

ATSLĒGAS VĀRDI

✧ SIŽETS
✧ CEĻOJUMS
✧ KONFLIKTS

Izveido sižetu
Atceries, ka stāstam vajadzīgs sižets. Tas nozīmē, ka stāstā jābūt
skaidram sākumam, vidus daļai un beigām. Citiem vārdiem, tam
jākalpo kā ceļojumam.

Konflikts
Bez kaut kāda veida konflikta, nav nekāda stāsta. Atrodi ienaidnieku
un varoni. Ienaidnieks var būt kāda lieta vai sabiedrība. Stāsta
sižetam jākoncentrējas ap varoņa uzvaru pār ienaidnieku.

Iemāci
Ar šo domāts sniegt klausītājam kādu vēstījumu vai secinājumus, no
kuriem cilvēki mācīsies un paturēs prātā arī pēc stāsta dzirdēšanas.
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Izvairies no nevajadzīgām detaļām
Izlaid jebkuru sīkumu, kas neved stāstu uz priekšu. Tas palīdzēs iegūt
lasītāja nedalītu uzmanību.

Pievieno pārsteigumu
Stāsts bez pārsteigumiem ir garlaicīgs. Tas notikumu gaitā ir tik pat
svarīgs, cik konflikts.

Hičkoka likums (Hitchcock's Rule)
Hičkoka likums būtībā paredz, ka jebkura objekta izmēram tavā stāstā
jābūt proporcionālam objekta tā brīža nozīmei stāstā.

3. MODULIS - KOMUNIKĀCIJA
Stāstījuma paņēmieni - Kā izveidot personisku stāstu

Izmantojiet šos padomus kā 
vadlīnijas savam stāstam, pēctam 
pārbaudiet, vai esat ņēmis vērā 
visus.

ATSLĒGAS VĀRDI

✧ MĀCĪBA
✧ VĒSTĪJUMS
✧ KAS PAR DAUDZ, TAS PAR SKĀDI
✧ PĀRSTEIGUMS
✧ PROPORCIJAS
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LAI BŪTU EFEKTĪVS, TAVĀ STĀSTĀ JĀBŪT

izmantotiem tēliem

spilgtiem un krāsainiem vārdiem

attīstībai, kas ved klausītājus ceļojumā

pārsteigumiem un proporcijām

dinamikai un nozīmei

3. MODULIS - KOMUNIKĀCIJA
Stāstījuma paņēmieni - Kā izveidot personisku stāstu

Tātad…
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3. MODULIS - KOMUNIKĀCIJA
Stāstījuma paņēmieni - Kā izveidot personisku stāstu

AVOTI UN IZPĒTES MATERIĀLS

• https://www.bloggingfromparadise.com/10-tips-storytelling-skills/

• https://visme.co/blog/7-storytelling-techniques-used-by-the-most-inspiring-ted-

presenters/

• https://www.teachingenglish.org.uk/article/storytelling-benefits-tips

• https://thecopybot.com/copywriting-and-storytelling/

• https://blog.hubspot.com/marketing/storytelling

• https://www.thebalancecareers.com/business-storytelling-skills-with-examples-2059685

• https://allgoodtales.com/storytelling-number-one-skill-improve/

• https://www.mediabistro.com/climb-the-ladder/skills-expertise/marketing-storytelling-

skills/

• www.skillsyouneed.com/ips/what-is-communication.html

• www.pierluigisiclari.it/la-definizione-di-storytelling-secondo-alessandro-baricco/

• www.youtube.com/watch?v=oq315lNdIMs

IZPĒTIET 
SAKARĪBAS, LAI 
PADZIĻINĀTU 

IZPRATNI

https://www.bloggingfromparadise.com/10-tips-storytelling-skills/
https://visme.co/blog/7-storytelling-techniques-used-by-the-most-inspiring-ted-presenters/
https://www.teachingenglish.org.uk/article/storytelling-benefits-tips
https://thecopybot.com/copywriting-and-storytelling/
https://blog.hubspot.com/marketing/storytelling
https://www.thebalancecareers.com/business-storytelling-skills-with-examples-2059685
https://allgoodtales.com/storytelling-number-one-skill-improve/
https://www.mediabistro.com/climb-the-ladder/skills-expertise/marketing-storytelling-skills/
http://www.skillsyouneed.com/ips/what-is-communication.html
http://www.pierluigisiclari.it/la-definizione-di-storytelling-secondo-alessandro-baricco/
http://www.youtube.com/watch?v=oq315lNdIMs

