
 

 

 
 

Projekts 29.10.2018 

 

„Stāstnieku skola” 
2018. gada 6.,20. novembrī un 18.decembrī 

Latvijas Nacionālajā kultūras centrā (Pils laukums 4, Rīga, 3.stāvs) 

 

 

Kursa satura anotācija: kurss stāstniecībā iepazīstina ar mutvārdu stāstīšanas 

tradīcijām un izpausmēm mūsdienu kultūras kontekstā, piedāvā ieskatu dažādu 

identitāšu konstruēšanas praksēs, izmantojot stāstniecību kā metodi, aplūko dažādus 

stāstu žanrus un to iespējas katra stāstnieka radošās pašizpausmes veicināšanā un 

izkopšanā, kā arī stāstniecības iespējas kopienas saliedēšanā un veidošanā. Kursā 

akcents likts uz dialoga metodi, kuras ietvarā stāsts ir gan mentora, gan mācekļa 

pašizpausmes un komunikācijas veids, visas dienas garumā nodarbībās piedalās visi 

lektori, veidojot savstarpēju dialogu ar kursa dalībnieku iesaisti. 

 

 

Kursa dienu plānojums (projekts) 
1.diena 

Laiks Lekcija/nodarbība 

10:30 Reģistrācija, kafija 

11:00 

Iepazīšanās aplis – īsais stāsts par sevi un ko es gaidu no 

stāstītprasmju apgūšanas. 
Māra Mellēna, Latvijas Stāstnieku asociācijas valdes locekle, 

tradicionālās kultūras un stāstniecības eksperte 

12.00 – 12.45 

Pašidentitāte un kopienas identitāte, identitātes konstruēšana 

un kopīgas kultūrtelpas veidošana. Mantojums – saglabāšana 

un tālāknodošana. Vietu, lietu un cilvēku stāsti. 

Māra Mellēna, Latvijas Stāstnieku asociācijas valdes locekle, 

tradicionālās kultūras un stāstniecības eksperte 

12.50 – 13.20 
Cilvēks, lelle, stāsts.  
Inguna Radziņa, Jūrmalas teātra aktrise, Dubultu bērnu bibliotēkas 

bibliotekāre, stāstniece 
13:20 – 14.00  Pusdienas 

14.00 – 14:30  
Novadpētniecība un stāsti. No sarunas ar teicēju līdz stāstam. 
Agita Lapsa, Valmieras bibliotēkas galvenā bibliotekāre, Vidzemes 

stāstnieku kopas stāstniece, novadpētniece 

14.30 

Stāstnieka identitāte – Latvijas un pasaules konteksti. Kā 

iemācīties stāstīt? 

Guntis Pakalns LU LFMI LFK pētnieks, stāstniecības eksperts 

16:00 Noslēgums 



2.diena 

Laiks Lekcija/nodarbība 

10:30 Reģistrācija, kafija 

11:00 

Vēstītājfolklora kā kopienas identitātes izpausme, tās vākšanas, 

dokumentēšanas metodes un pārmantošana: pasakas. 

Guntis Pakalns, LU LFMI LFK pētnieks, stāstniecības eksperts 

12:00 
Telpiskā identitāte pagātnē un tagadnē – „tūristu autobuss” ar 

kursu dalībnieku vietu stāstiem. 

13:00  Pusdienas 

13.30 

Identitātes laika dimensija – dzīvesstāsti, pieredzes stāsti, 

vēstures stāsti 
Vilhelmīne Jakimova, stāstniece, Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu 

literatūras nodaļas vadītāja un Preiļu novada BJC teātra grupas 

vadītāja 

14.30 

Stāstīšanas pasākumi kā kopienas veidošanas līdzeklis. Stāsts 

un situācija. Stāstīšanas pasākumu sagatavošana – no stāstu 

vakara līdz stāstnieku festivālam. 
Māra Mellēna, Latvijas Stāstnieku asociācijas valdes locekle, 

tradicionālās kultūras un stāstniecības eksperte 

15.30 
Stāstītprasmju pilnveides stratēģijas. Jautājumi, šaubas, 

problēmas... 
16:00 Noslēgums 

 

 

3.diena 

Laiks Lekcija/nodarbība 

10:45 Reģistrācija, kafija 

11:00 – 11:30 
Pasaka iekustina dvēseli - kas gatavs klausīties, tas saklausīs. 

Aelitas Ramanes pieredzes stāsts un pasaka 

11:00 – 13:00 
Pasaku meistardarbnīca.  

Māra Mellēna, Guntis Pakalns, Aelita Ramane 

13:00  Pusdienas 

13:30 – 15:00 
Tradicionālās un mūsdienu teikas, anekdotes un spoku stāsti. 

Guntis Pakalns, LU LFMI LFK pētnieks, stāstniecības eksperts 

15:00 Kursa izvērtējums 

16:00 Noslēgums 

 

Organizē un atbalsta: 

 

 

 

 


