
V I E S T U R A  M E I K Š Ā N A  R U N A S  S K O L A S

P I E D Ā V Ā J U M S
 

V I E S T U R S  ME I K Š Ā N S

+  3 7 1  2 9 8 0 3 8 4 3  /  v i e s t u r s @ r u n a s s k o l a . l v

w ww . r u n a s s k o l a . l v

f a c e b o o k . c om / r u n a s s k o l a

 
 

 2 0 2 0 . g a d s



VIESTURS MEIKŠĀNS

+ 371 29803843 / viesturs@runasskola.lv

www.runasskola.lv

facebook.com/runasskola

MĀKSLA IEGŪT UN NOTURĒT UZMANĪBU
Ja jums ir brīnišķīgas idejas, produkti vai pakalpojumi, par kuriem cilvēkiem ir

jāuzzin, tad jums ir vajadzīga UZMANĪBA!

Jūsu darbinieki iemācīsies:
 
- efektīvāk noturēt publikas uzmanību
sapulcēs, semināros, konferencēs vai
personīgā komunikācijā,
 
- uztveramāk pasniegt tehnisku vai
"sausu" informāciju,
 
- pareizi sagatavoties ļoti atbildīgām
prezentācijām, 
 
- maksimāli lakoniski un precīzi
noformulēt savu domu,
 
- pārvērst bloķējošu uztraukumu par
pozitīvu pieredzi.

LATVIJĀ ŠĪ IR VIENĪGĀ
PUBLISKĀS RUNAS SKOLA,
KUR PAZĪSTAMI SKATUVES
MĀKSLAS PROFESIONĀĻI,
SPECIĀLI IZVEIDOTĀS
DARBNĪCĀS UN LEKCIJĀS,
SAGATAVO SPILGTĀKOS UN
EFEKTĪVĀKOS RUNĀTĀJUS



Lekcijas
 
Lekciju formāts, kurā zināšanas tiek pasniegtas
pārsvarā vienpersoniski izklāstot saturu, bez
plašākas auditorijas līdzdarbošanās. Lekciju
formāts ir vairāk piemērots uzņēmumiem, kuriem
ir ļoti dažādi speciālisti, bez konkrētiem
prezentēšanas prasmju uzdevumiem. Lekcijas
sastāv no daudz piemēriem, stāstiem. Šis
materiāls ir ļoti blīvs, apvienojot gan zinātnisku
pamatojumu, gan radošu risinājumu piemērus.

"KĀ  NOTURĒT  PUBLIKAS  UZMANĪBU "

Lektors :  Viesturs  Meikšāns

Ja jums ir publikas uzmanība - jums ir viss. Jūs uzzināsiet kā pārvērst tehnisku informāciju interesantā stāstā, viss

par kontrastu mākslu un par to, kurās jūsu runas vietās slēpjas lielākais uzmanības iegūšanas potenciāls. Kā arī

metodes kā izvairīties no galvenā uzmanības ienaidnieka - monotanitātes. 

"KĀ  IZVE IDOT  SPĒCĪGU  PUBLISKĀS  RUNAS

STRUKTŪRU "

Lektors :  Viesturs  Meikšāns

Šī ir vienīgā lekcija Latvijā par publiskās runas strukturēšanu. Jūs uzzināsiet, kas konkrēti ir jādara jūsu runas

sākumā, vidus daļā un nobeigumā, lai jūsu prezentācija strādātu pēc kompozīcijas likumiem. Publika daudz vieglāk

uztver informāciju, ja tā ir sadalīta mazākās daļās un sakārtota pēc kompozīcijas likumiem. Šajā lekcijā būs daudz

piemēru, no kuriem ir iespējams uzreiz aizgūt sev piemērotākos risinājumus.

 

 

"KĀ  UZVARĒT  UZTRAUKUMU  PUBLISKĀS  RUNAS

LAIKĀ "

Lektors :  Viesturs  Meikšāns

Šī lekcija ir balstīta gan personīgā pieredzē uzstājoties kā spīkerim, gan strādājot Runas skolā ar ļoti daudz

cilvēkiem, kuriem publiskā runa nozīmē pamatīgu diskomfortu. Jūs uzzināsiet precīzu plānu kā psiholoģiski un

tehniski sagatavoties atbildīgai prezentācijai, ko darīt 5 minūtes pirms uziešanas uz skatuves, un kā radīt

nevainojamu iespaidu pašas prezentācijas laikā.
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LEKCIJA (līdz 80 cilvēkiem)

1 lekcija x 2h

500eur + PVN

LEKCIJA (līdz 80 cilvēkiem)

1 lekcija x 2h

500eur + PVN

 

 

LEKCIJA (līdz 80 cilvēkiem)

1 lekcija x 2h

500eur + PVN

 

 



PUBLISKĀS  RUNAS  PAMATI

Pasn iedzē js :  Viesturs  Meikšāns

 

 

Šajā darbnīcā dalībnieki iemācīsies strukturēt savu runu, lai tā būtu loģiska un skaidra. Viņi iemācīsies, kā visefektīvāk

izmantot ievada, vidus daļas un nobeiguma potenciālu. Vienlaicīgi tas būs efektīvs uztraukuma pārvarēšanas treniņš, jo

būs jāuzstājas īstas publikas priekšā. Katru nodarbību notiek arī individuāls darbs, jo katram runātājam ir savas dotības

un talanti, kā arī īpašības pie kurām jāpiestrādā.

STĀSTU  VEIDOŠANAS  DARBNĪCA

Pasniedzē js :  Viesturs  Meikšāns

Stāsti var noderēt uzņēmumiem, ja ir jādalās savā pieredzē ar klientiem vai sadarbības partneriem. Tie var

noderēt gan iekšējā komunikācijā, gan darbā ar klientiem. Šajā darbnīcā dalībnieki iemācīsies izmantot 5

svarīgākos pamatelementus, lai varētu uzbūvēt stabilu stāstu. Jūs apgūsiet kā uzbūvētu stāsta intrigu un efektīvi

iedarbināt publikas fantāziju. Šajā darbnīcā var iemācīties, kā vieglāk un spilgtāk pasniegt sarežģītu informāciju.

Praktiskās nodarbības
 
Darbs grupās paredz ļoti aktīvu dalībnieku
iesaisti, praktiski strādājot ar savu runas
materiālu, pārbaudot to runājot īstas publikas
priekšā, un iegūstot profesionālu atgriezenisko
saiti. Šīs formāts ir vairāk piemērots
uzņēmumiem, kuriem ir darbinieki ar konkrētu
komunikācijas uzdevumu – pārdošana,
konferences, izglītojošie semināri. Kā arī šīs
formāts ir ļoti efektīvs konkrētu runu
sagatavošanai.

DARBNĪCA (līdz 10 cilvēku grupai)

1 diena x 6h                  1000eur + PVN

2 dienas x 5h               2000eur + PVN
*lielāka efektivitāte, ja nodarbības notiek vairākas dienas un

dalībnieki patstāvīgi var strādāt ar savām runām ārpus nodarbību

laika

* visefektīvākais formāts ir 5 dienas x 2h  divu nedēļu ietvaros (cena

2000eur + PVN)

DARBNĪCA  (līdz 10 cilvēku grupai)

2dienas x 6h               2500eur + PVN

3dienas x 4h               2500eur + PVN
*lielāka efektivitāte, ja nodarbības notiek vairākas dienas un dalībnieki

patstāvīgi var strādāt ar savām runām ārpus nodarbību laika

* vairāki klienti izvēlas sūtīt savu darbiniekus uz Runas skolas

rīkotajām grupām, lai būtu jauna vide un nepazīstama publika
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BALSS  NOSTĀDĪANA

BALSS ,  DIKCIJA ,  ARTIKULĀCIJA
Pasn iedzē j i :  Zane  Daudz iņa  va i  Zane  Šmi te

 

Šajā darbnīcā, kuru vada Latvijas vadošās speciālistes Zanes Daudziņa vai Zane Šmite, varēs praktiski apgūt pirmos

soļus savas balss amplitūdas paplašināšanā. Turklāt dalībnieki iegūs vingrinājumus dikcijas un artikulācijas

uzlabošanai. Šī ir fiziska darbnīca, kurā būs jāstrādā ar savu ķermeni un balsi. Dalībniekiem būs aktīvi jākustās un

jāpilda dažādi fiziski vingrinājumi.

 

Šajā darbnīcā var sagatavot ļoti efektīvu un skaidru sava produkta vai pakalpojuma prezentāciju. Dalībnieki iemācīsies

izmantot klasiskās pārdošanas struktūras PROBLĒMA-RISINĀJUMS-RĪCĪBA priekšrocības un iespējas.  Būs jāstrādā ar 

 stāstiem (case studies) un jāintegrē tos savās runās. Šīs darbnīcas rezultātā tiks izveidota 7 minūšu gara sava produkta

prezentācija, kuru uzreiz var izmantot semināros, jebkura veida komunikācijā ar klientiem vai arī ievietot nofilmēto runu

soctīklos.

 

PĀRDOŠANAS  RUNU  DARBNĪCA

Pasn iedzē js :  Vies turs  Meikšāns

DARBNĪCA (līdz 10 cilvēku grupai)

1 diena x 6h                  1200eur + PVN

2 dienas x 6h               2200eur + PVN
*lielāka efektivitāte, ja nodarbības notiek vairākas dienas un

dalībnieki patstāvīgi var strādāt ar savām runām ārpus nodarbību

laika

* visefektīvākais formāts ir 5 dienas x 3h  divu nedēļu ietvaros (cena

3000eur + PVN)

*šajā darbnīcā nenotiek darbs ar lomu spēlēm, bet uzsvars tiek likts uz

pārdošanas runu kā prezentāciju

DARBNĪCA (līdz 20 cilvēku grupai)
 1 nodarbība x 1,5h                              735eur + PVN
2 nodarbības x 1,5h                            1470eur + PVN
*uz šo darbnīcu vēlams ierasties ērtās drēbēs

*viena nodarbība var būt arī garāka par 90 minūtēm
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STARP
CITU...

KONKRĒTA  IDEJA ,  KĀ  VAR

PADARĪT  KORPORATĪVĀS

APMĀCĪBAS  PAR

AIZRAUJOŠU  PASĀKUMU

#1   Šī lekcija par publisko runu ir vienlaicīgi izglītojoša un arī izklaidējoša. Tā balstās daudzos smieklīgos, dramatiskos

un aizkustinošos piemēros no savas un citu runātāju pieredzes. Tie ir stāsti par  neveiklām situācijām, pārpratumiem, no

kuriem var daudz ko arī iemācīties. Dalīšanās ar kļūdām ir ļoti efektīvs veids kā nodot zināšanas. 

 

#2      Šī būs praktiskā darba daļa, kur katram darbnīcas dalībniekam būs jāuzbūvē 1-2 minūšu garš ievads, kuru jāveido

pēc shēmas, izmantojot super-frāzes, drāmu, tekstuālus attēlus. Ievads ir svarīgākā runas daļa. Tam ir jābūt īsam,

precīzam un satriecošam, lai publika ar šo inerci klausītos visu pārējo runu. Šajā darbnīcā ir pat ieteicams "aizņemties"

labākās kolēģu idejas savām runām.

 

#3   Ja līdz šim dalībnieki pārsvarā sēdēja, tad šajā Zanes Daudziņas vai Zanes Šmites darbnīcā visiem dalībniekiem būs

jāstrādā ar saviem ķermeņiem un balsi. Šī būs ļoti kustīga un dzīvespriecīga darbnīca, kurā varēs spert pirmos soļus

savas balss atvēršanas virzienā. Turklāt visi dalībnieki iegūs konkrētu instrukciju, kā patstāvīgi var strādāt ar artikulāciju.

 

 

# 1      IZKLAIDĒJOŠA  LEKCIJA  -  ne l ie la  l ekc i ja  ar  i zk la idē još iem  un  pamācoš iem

"neve iksmju  un  pārpratumu "  s tās t iem  par  publ isko  runu .

# 2      PUBLISKĀS  RUNAS  DARBNĪCA  -  prakt iska  darbn īca ,  kurā  kat ram  dal ībn iekam  būs

jāuzbūvē  1 - 2  minūšu  garš  i evads  un  j ānorunā  tas  publ ikas  pr iekšā .

# 3      BALSS  UN  DIKCIJAS  TRENIŅŠ  -  prakt isks  balss  t ren iņš ,  kurā  i r  daudz  j ākustas  un

jās t rādā  ar  ķermeni .
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DARBNĪCA "TRĪS VIENĀ"  (līdz 30 cilvēku grupai)
#1   Izklaidējoša lekcija, 60 minūtes                                     500eur + PVN

#2   Praktiskā darbnīca, 3 stundas                                       1000eur + PVN

#3   Balss, dikcija, artikulācija, 90 minūtes                        750eur + PVN 

 

KOPĀ: 5 stundas 30 minūtes                                                    2250eur +PVN
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VIESTURS MEIKŠĀNS
VIESTURS  MEIKŠĀNS  IR  PROFESIONĀLS  TEĀTRA
UN  OPERAS  REŽISORS  AR  VAIRĀK  NEKĀ  30
IESTUDĒJUMIEM  LATVIJĀ  UN  KRIEVIJĀ .  STRĀDĀ
AR  VADOŠAJIEM  LATVIJAS  TEĀTRA  UN  OPERAS
MĀKSLINIEKIEM  JAU  15  GADUS .  VAIRĀKKĀRTĒJS
SPĒLMAŅU  NAKTS ,  LIELĀS  MŪZIKAS  BALVAS  UN
DIENAS  KULTŪRAS  BALVAS  LAUREĀTS .

ZANE ŠMITE
ZANE  ŠMITE  IR  TRADICIONĀLĀS  DZIEDĀŠANAS
LEKTORE  JĀZEPA  VĪTOLA  LATVIJAS  MŪZIKAS
AKADĒMIJĀ .  VADA  LATVIEŠU  TRADICIONĀLĀS
DZIEDĀŠANAS  MEISTARKLASES  LATVIJĀ  UN
ĀRZEMĒS  PROFESIONĀĻIEM  UN  INTERESENTIEM .

ILGADĒJA  GRUPAS  IĻĢI  DZIEDĀTĀJA .

IZGLĪTOJUSIES  VOKĀLAJĀ  PEDAGOĢIJĀ  UN
ETNOMUZIKOLOĢIJĀ .  PABEIGUSI  STUDIJAS
KOIMBRAS  UNIVERSITĀTĒ  (PORTUGĀLE ) ,  KURSĀ
"PROVOX .  ZINĀTNE  PAR  BALSI ,  RUNU  UN
DZIEDĀŠANU " .

ZANE DAUDZIŅA
ZANE  DAUDZIŅA ,  KĀ  RUNAS  MĀKSLAS
PASNIEDZĒJA  DARBOJAS ,  GAN  AR
PROFESIONĀLIEM ,  GAN  TOPOŠAJIEM  AKTIERIEM ,

VADA  PUBLISKĀS  RUNAS  SEMINĀRUS  DAŽĀDU
JOMU  SPECIĀLISTIEM ,   PUBLISKĀS  RUNAS
KONTEKSTĀ  ZANE  DARBOJAS  AR  CILVĒKA
PSIHOFIZIKU ,  ĶERMEŅA  IETEKMI  UZ  BALSI  UN
OTRĀDI ,  PIEVĒRŠOT  UZMANĪBU  TAM ,  KĀ
PSIHOLOĢISKIE  UN  FIZISKIE  PROCESI  IETEKMĒ
PĀRLIECĪBU  PUBLISKĀS  RUNAS  LAIKĀ .


