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Ievads  

Lai veicinātu stāstniecības tradīciju kvalitatīvu pārmantošanu Latvijas kultūrtelpā, pēc 

iespējas saglabājot pārmantoto mutvārdu formu un vēstījumu, pirmās Latvijas stāstnieku 

konferences laikā (2016. gada 25. novembrī) tika attīstīta ideja par Latvijas stāstnieku 

asociācijas dibināšanu. Latvijas stāstnieku asociācijas pamatideja ir būt par apvienojošu 

platformu nozares aktīvistiem, lai sekmētu stāstniecības tradīciju saglabāšanu, 

atpazīstamību un uzturētāja prestižu sabiedrībā, veidojot kvalitatīvu priekšstatu par šīs 

mutvārdu tradīcijas formām Latvijā un sekmējot to atpazīstamību starptautiski.  

 

Asociācijai ir stāstniecības tradīciju koordinējoša un konsultatīva institūcija, kas sekmē 

stāstniecības tradīciju vienmērīgu saglabāšanu, atpazīstamību un iedzīvināšanu 

sabiedrībā, kā arī tās uzturētāju un pārmantotāju sadarbību, viņu neformālo izglītību, 

savstarpēju pieredzes un zināšanu apmaiņu Latvijā un starptautiski. Tās mērķis ir sekmēt 

līdzsvarotu, vienmērīgu un ilgtspējīgu stāstniecības tradīcijas kā nozīmīgas nemateriālā 

kultūras mantojuma daļas saglabāšanu, attīstīšanu un tālāknodošanu Latvijā un veicināt 

nacionālās pieredzes atpazīstamību starptautiski.  

 

Asociācija ir atvērta, un tai var pievienoties jebkurš individuāls stāstnieks vai institūcija, 

aizpildot pieteikuma anketu un apliecinot savu vēlmi darboties stāstniecības tradīciju 

aktualizēšanā.  

 

Latvijas stāstnieku asociācijas vīzija, misija un mērķi  

Misija 
Būt par apvienojošu platformu nozares aktīvistiem, lai sekmētu stāstniecības tradīciju 

saglabāšanu, atpazīstamību un uzturētāja prestižu sabiedrībā, veidojot kvalitatīvu 

priekšstatu par šīs mutvārdu tradīcijas formām Latvijā un sekmējot to atpazīstamību 

starptautiski. 

 

Vīzija 
Asociācija ir stāstniecības tradīciju koordinējoša un konsultatīva institūcija, kas sekmē 

stāstniecības tradīciju vienmērīgu saglabāšanu, atpazīstamību un iedzīvināšanu 

sabiedrībā, kā arī tās uzturētāju un pārmantotāju sadarbību, viņu neformālo izglītību, 

savstarpēju pieredzes un zināšanu apmaiņu Latvijā un starptautiski. 
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Latvijas stāstnieku asociācijas darbības mērķis 
Sekmēt ilgtspējīgu stāstniecības tradīciju saglabāšanu, attīstīšanu un tālāknodošanu 

Latvijā, veicināt nacionālās pieredzes atpazīstamību starptautiski un starptautisku 

pieredžu iepazīšanu, apgūšanu un iedzīvināšanu nacionālā līmenī. 
 

Latvijas stāstnieku asociācijas darbības uzdevumi un funkcijas 
 

Latvijas stāstnieku asociācijas uzdevumi: 

 Attīstīt stāstniecības daudzveidīgo tradīciju apzināšanu, kopšanu, 

saglabāšanu, iedzīvināšanu un popularizēšanu Latvijā; 

 Veidot kvalitatīvu priekšstatu un informēt sabiedrību par stāstniecības 

tradīciju daudzveidību, to uzturētājiem un mutvārdu tradicionālajām 

formām; 

 Veicināt stāstnieku profesionālo izaugsmi un mūžizglītību; 

 Sekmēt sinerģiju starp dažādām mērķauditorijām un paaudzēm 

stāstniecības tradīciju uzturēšanā un saglabāšanā; 

 Veicināt ar stāstniecību saistīto organizāciju un apvienību partnerību un 

jaunu sadarbības formu veidošanu (valsts un nevalstiskais sektors, 

pašvaldības, izglītības iestādes, individuāli stāstnieki u.c.); 

 Veicināt Latvijas stāstnieku festivālu kā vienotas kustības attīstību un 

atpazīstamību; 

 Sekmēt stāstniecības tradīcijas integritāti citās nemateriālā kultūras 

mantojuma izpausmēs, pasākumos, aktivitātēs un projektos; 

 Sekmēt jaunu stāstnieku piesaisti un organizāciju līdzdalību stāstniecības 

popularizēšanā; 

 Nodrošināt platformu dažādām nozares institūcijām dialogam par 

stāstniecības tradīciju attīstību un saglabāšanu;  

 Apkopot Latvijas pieredzi, pārstāvēt un veicināt tās atpazīstamību 

starptautiskās organizācijās, tīklos, projektos un pasākumos; 

 Veicināt starptautisko sadarbību pieredzes un zināšanu apmaiņai, tostarp 

veicināt Latvijas, Eiropas un pasaules kultūrtelpās stāstniecības dažādu 

aspektu un iespēju apgūšanu; 

 Sekmēt finansējuma piesaisti kopīgu aktivitāšu īstenošanai stāstniecības 

jomā. 
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Latvijas stāstnieku asociācijas pamatprincipi 
 

Latvijas stāstnieku asociācijas viens no uzdevumiem ir veicināt stāstniecības 

tradīciju kvalitatīvu pārmantošanu, pēc iespējas saglabājot pārmantoto 

mutvārdu formu pamatvērtības un vēstījumu.  
 

Asociācijas darbības pamatprincipi 
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Darbības jomas un prioritātes ilgtermiņā 
1. Bērni un jaunieši  

2. Vidējā paaudze (35 – 55)  

3. Seniori  

4. Stāstnieku apzināšana, novadpētniecība, stāstnieku dokumentēšana  

5. Vienotu platformu veidošana stāstniecības tradīciju aktualizēšanai un 

starppaaudžu dialoga sekmēšanai 

6. Pieredzes apkopošana un popularizēšana  

7. Vietējā un starptautiskā sadarbība 

8. Finanšu un partneru piesaiste  
 

 

3 aktuālie šī brīţa jautājumi, kas vidējā termiņā varētu būt aktuāli 

Latvijas stāstnieku asociācijas darba kārtībā: 
 

1. Stāstnieku tālākizglītība; 

2. Starptautiskā sadarbība un ekspertīzes piesaiste; 

3. Novadu tradicionālās kultūras īpatnību un unikalitātes saglābšana. 
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Latvijas stāstnieku asociācijas struktūra 

 

 

Sadarbības partneri: 
Tradicionālās kultūras biedrība „Aprika”, Latvijas Universitātes LFMI Latviešu 

folkloras krātuve, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un tīkla „Stāstu bibliotēkas” 

dalībnieki, īpaši Pilsrundāles bibliotēka, Valmieras bibliotēka, Preiļu Galvenā 

bibliotēka, Kurzemes kultūras mantojuma centrs „Kūrava”, Vidzemes kultūras un 

mākslas biedrība „Haritas”, biedrība „Skaņu māja”, Valsts Izglītības satura centrs 

(VISC), Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC), Latvijas Nacionālā bibliotēka, 

Latvijas pašvaldības, pašvaldības, folkloras kopas, skolotāji utt.  
 

 

 


