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1. UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkls „Stāstu bibliotēkas”  

1.1. UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (turpmāk UNESCO LNK) tīkls „Stāstu 
bibliotēkas” ir Latvijas bibliotēku tīkls, kas veidots ar mērķi veicināt 
neformālo izglītību mantojuma jomā caur stāstniecību kā nozīmīgu 
nemateriālā kultūras mantojuma daļu.  

1.2. UNESCO LNK tīklu „Stāstu bibliotēkas” (turpmāk – Tīkls) izveido un uztur 
UNESCO LNK sadarbībā ar piesaistītiem mantojuma, tradicionālās kultūras 
un stāstniecības jomas ekspertiem.  

1.3. Tīkls ir īpaša Latvijas bibliotēku sadarbības un pieredzes apmaiņas 
platforma, kuras ietvaros tiek īstenotas plaša tematiskā loka kultūras 
mantojumam un stāstniecības tradīcijai veltītas aktivitātes. 

1.4. UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” uzdevumi ir: 

1.4.1. veicināt Tīkla bibliotēku pieredzes apmaiņu lokālā mantojuma 
apzināšanai, izpētei un informācijas pieejamības nodrošināšanai; 

1.4.2. pilnveidot metodiskas zināšanas stāstīšanas tradīcijas 
uzturēšanā, saglabāšanā un attīstībā; 

1.4.3. veicināt Tīklā iesaistīto dalībnieku individuālo stāstīšanas 
prasmju pilnveidi, zināšanas par UNESCO darbību un mantojumu 
Latvijā, pieredzes apmaiņu darbam ar vietējo kopienu starppaaudžu 
dialoga veicināšanā un lokālā mantojuma apzināšanā. 

1.5. Tīklā iesaistīto bibliotēku sastāvs tiek atjaunots reizi četros gados, UNESCO 
LNK interneta vietnēs www.unesco.lv un www.stastubibliotekas.com 
publicējot oficiālu informāciju par iespēju ikvienai Latvijas bibliotēkai 
iesniegt pieteikumus iesaistei Tīklā. 

1.6. UNESCO LNK tīklā „Stāstu bibliotēkas” iesaistīto bibliotēku skaits nav 
ierobežots. 

1.7. Informācijas publisku pieejamību par Tīkla darbību nodrošina UNESCO LNK, 
t.sk. uzturot īpaši Tīkla mērķiem veidotu interneta vietni 
www.stastubiliotekas.com. 

 

2. UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” darbība 

2.1. Tīkla darbībai UNESCO LNK no savas puses: 

2.1.1. veicina Tīkla kā vienotas Latvijas bibliotēku sadarbības un 
pieredzes apmaiņas platformas vērtību un aktivitāšu 
atpazīstamību Latvijā; 

2.1.2. nodrošina informāciju par UNESCO darbības jomām un 
mantojuma programmām Latvijā un aicina iesaistīties UNESCO LNK 
organizētās iniciatīvās; 

2.1.3. sadarbībā ar piesaistītajiem ekspertiem, iespēju robežās Tīkla 
bibliotēkām sniedz metodisku informāciju par lokālā mantojuma 

http://www.unesco.lv/
http://www.stastubibliotekas.com/
http://www.stastubiliotekas.com/
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un stāstīšanas tradīcijas aktualizēšanu, saglabāšanu un 
tālāknodošanu; 

2.1.4. veicina Tīkla atpazīstamību Latvijā, pēc iespējas plaši informējot 
Latvijas sabiedrību par bibliotēku lomu lokālā mantojuma 
apzināšanā un stāstīšanas tradīciju veicināšanā; 

2.1.5. neuzņemas saturisku atbildību par UNESCO LNK „Stāstu 
bibliotēkas” dalībbibliotēkās īstenoto aktivitāšu tematiku;  

2.1.6. ne retāk kā reizi gadā Tīkla ietvaros rīko pieredzes apmaiņas, 
zināšanu un prasmju pilnveidošanai veltītus seminārus, atbilstoši 
UNESCO LNK budžeta iespējām; 

2.1.7. uztur elektronisku sadarbības platformu pastāvīgai informācijas 
apmaiņai par Tīkla ietvaros bibliotēku rīkotajām aktivitātēm, rīkoto 
stāstīšanas pasākumu norisi un pozitīviem piemēriem pieredzes 
apmaiņas veicināšanas nolūkos; 

2.1.8. Tīkla bibliotēkām piešķir tiesības lietot UNESCO LNK tīkla „Stāstu 
bibliotēkas” logo, atbilstoši logo lietojuma nosacījumiem; 

2.1.9. sniedz rekomendācijas Tīklā iesaistīto bibliotēku rīkotajām 
aktivitātēm, kam nepieciešama ārēja finansējuma piesaiste, ja 
aktivitātes atbilst Tīklā izvirzītajiem mērķiem un tematikai; 

2.1.10. iespēju robežās veicina Tīkla bibliotēku iesaisti starptautiskās 
iniciatīvās. 

 

2.2. Tīklā iesaistītā „Stāstu bibliotēka” no savas puses: 

2.2.1. regulāri rīko mantojuma izzināšanai un stāstīšanas tradīcijai 
veltītus pasākumus bibliotēkā vai ārpus tās telpām, bibliotēkai 
izvēloties tai piemērotāko pasākumu norises ciklu, tēmu, formātu 
un mērķauditoriju; 

2.2.2. nodrošina informācijas pieejamību un izplatīšanu lokālajai kopienai 
un reģionālajiem medijiem par Tīkla ietvaros rīkotajām 
aktivitātēm; 

2.2.3. iesaista vietējo kopienu stāstīšanas tradīcijas izkopšanā un pēc 
iespējas sekmē savstarpēju zināšanu un prasmju apmaiņu 
tālāknodošanu; 

2.2.4. veicina starppaaudžu dialogu stāstīšanas tradīcijai veltītos 
pasākumos un aktīvi rosina novada iedzīvotāju interesi par lokālā 
mantojuma izzināšanu caur stāstu stāstīšanas tradīciju; 

2.2.5. informē UNESCO LNK un Tīklā iesaistītās bibliotēkas par 
plānotajiem pasākumiem vai aktivitātēm, veicinot savstarpējo 
pieredzes apmaiņu un veiksmīgas prakses piemēru izplatību; 

2.2.6. līdz katra gada 1.decembrim sagatavo un UNESCO LNK nosūta 
pārskatu par īstenotajiem pasākumiem vai aktivitātēm, pasākumu 
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pārskatam pēc iespējas pievienojot vizuālus, audio vai video 
materiālus; 

2.2.7. iespēju un kapacitātes robežās, atbilstoši iegūtajām zināšanām un 
pilnveidotajām prasmēm, četrgades perioda laikā: 

2.2.7.1. izveido vismaz vienu videomateriālu, vadoties pēc 
nemateriālā kultūras mantojuma dokumentēšanas 
principiem; 

2.2.7.2. pēc UNESCO LNK aicinājuma novada vismaz vienu 
meistarklasi Tīklā iesaistītajām bibliotēkām, lai dalītos 
pieredzē par savu Tīkla ietvaros praktizēto darbību; 

2.2.7.3. sadarbībā ar UNESCO LNK, plāno un īsteno vismaz 
vienu pasākumu attiecīgi izvēlētajai tematikai, kurā 
iespēju robežās tiek iesaistītas pārējās Tīkla 
bibliotēkas; 

2.2.7.4. sadarbībā ar UNESCO LNK, iespēju robežās iesaistās 
vismaz vienā starptautiska mēroga iniciatīvā. 

 

3. Pieteikumu iesniegšana un izvērtēšana 

3.1. Pieteikumu iesaistei UNESCO LNK tīklā „Stāstu bibliotēkas” var iesniegt 
ikviena Latvijas bibliotēka, kas apņemas īstenot plašāka tematiskā loka 
aktivitātes, līdzās Latvijas bibliotēku noteiktajai darba kārtībai. 

3.2. Tīkla paplašināšana un jaunu bibliotēku uzņemšana notiek reizi četros gados 
– sākot no 2009. gada, atbilstoši UNESCO LNK interneta vietnēs 
www.unesco.lv un www.stastubibliotekas.com publicētajai informācijai. 

3.3. Katrā Tīkla paplašināšanas ciklā jau esošās UNESCO LNK tīkla „Stāstu 
bibliotēkas” dalībbibliotēkas pieteikumu iesniedz atkārtoti, pārapstiprinot 
savu apņemšanos un interesi darboties nākamajā četrgades periodā. 

3.4. Pieteikums iesaistei UNESCO LNK tīklā „Stāstu bibliotēkas” ietver vairākas 
daļas: 

3.4.1. aizpildīta pieteikuma anketa (nolikuma 1. pielikums); 

3.4.2. mantojuma izzināšanas un stāstīšanas tradīcijas veicināšanas 
aktivitāšu plāns kalendāram gadam (nolikuma 2. pielikums); 

3.4.3. pieteikuma iesniedzējas bibliotēkas novada pašvaldības atbalsta 
vēstule.  

3.5. Bibliotēkas parakstītu pietikuma oriģinālu ar pielikumiem līdz noteiktajam 
pieteikumu iesniegšanas termiņam iesniedz UNESCO Latvijas Nacionālajā 
komisijā, Pils laukumā 4–206, Rīgā, LV-1050, un elektronisko versiju iesūta uz 
e-pasta adresi office@unesco.lv. 

3.6. UNESCO LNK reģistrē iesniegto pieteikumu un pārbauda pieteikuma saturu. 
Pieteikuma nepilnības gadījumā UNESCO LNK nosūta pieteikuma 
iesniedzējam lūgumu sniegt nepieciešamo informāciju, lai nodotu 

http://www.unesco.lv/
mailto:office@unesco.lv
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pieteikumu tālākai izvērtēšanai. 
 

3.7. Pieteikumus izvērtē pēc UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” nolikumā 
izvirzītajām formālajām prasībām un atbilstības vērtējuma kritērijiem.  

3.8. Bibliotēku iesniegto pieteikumu saturu izvērtē ar UNESCO LNK 
ģenerālsekretāra rīkojumu izveidota komisija, kuras sastāvā ir UNESCO LNK 
tīkla „Stāstu bibliotēkas” koordinators un divi pieaicināti nozares eksperti. 

3.9. Pamatojoties uz izvērtēšanas komisijas slēdzienu, UNESCO LNK 
ģenerālsekretārs ar rīkojumu nosaka, kurām bibliotēkām uz četriem gadiem 
tiek piešķirts UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” nosaukums.  
 

3.10. UNESCO LNK katram pieteikuma iesniedzējam individuāli paziņo UNESCO 
LNK ģenerālsekretāra apstiprināto lēmumu par iekļaušanu vai neiekļaušanu 
Tīklā. 

3.11. Interneta vietnēs www.unesco.lv un www.stastubibliotekas.com tiek 
publicēts tikai Tīklā iekļauto bibliotēku saraksts. 

 

4. Kritēriji pieteikumu izvērtējumam 

4.1. Kritēriji pieteikumu vērtējumam veidoti atbilstoši UNESCO LNK tīkla „Stāstu 
bibliotēkas” nolikumā izvirzītajiem mērķiem un darbības principiem. 

4.2. Pieteikumu izvērtēšanā tiek ņemti 3 galvenie kritēriji: 

4.2.1. Bibliotēkas iesaistes mērķis; 

4.2.2. Bibliotēkas motivācija iesaistei Tīklā; 

4.2.3. Mantojuma izzināšanas un stāstīšanas tradīcijas veicināšanas      
aktivitāšu plāns vienam kalendārajam gadam (nolikuma 2. pielikums). 

4.3. Pieteikuma izvērtēšanā tiek ņemta vērā arī informācija par bibliotēkas 
iepriekšējo darbību: 

4.3.1. Iepriekš īstenoto aktivitāšu dominējošā tematika, mērogs un 

mērķauditorija; 

4.3.2. Pasākumu norises vieta un periodiskums; 

4.3.3. Īstenoto pasākumu pieejamība.  

4.4. Pieteikumu izvērtēšanas komisija papildus ņem vērā šādus kritērijus: 

4.4.1. Iepriekšējā saistība vai līdzdalība UNESCO LNK organizētās 

aktivitātēs; 

4.4.2. Iepriekšējā iesaiste citos nozīmīgos reģionāla, nacionāla vai 

starptautiska mēroga projektos. 
 

 

5. UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” nosaukuma piešķiršana  

5.1. Lēmumu par nosaukuma UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēka” nosaukuma 
piešķiršanu bibliotēkai pieņem UNESCO LNK ģenerālsekretārs ar rīkojumu, 
kas balstīts uz UNESCO LNK izveidotās izvērtēšanas komisijas atzinuma par 
bibliotēkas iesniegto pieteikumu. 

http://www.unesco.lv/
http://www.stastubibliotekas.com/


Apstiprināts ar 2013.gada 24.maija  

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Asamblejas lēmumu Nr.12 
 

 6 

5.2. Nosaukuma UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēka” piešķiršana bibliotēkai dod 
iespēju izmantot speciāli izveidoto logo, norādot, ka mantojuma izzināšanas 
un stāstīšanas tradīcijas veicināšanas aktivitātes tiek īstenotas sadarbībā ar 
UNESCO LNK. 

5.3. Nosaukums UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēka” nenodrošina bibliotēkai 
tiešu finansiālu atbalstu no UNESCO LNK Tīkla ietvaros plānotu aktivitāšu 
īstenošanai.  

5.4. UNESCO LNK par nosaukuma „Stāstu bibliotēka” piešķiršanu vai atteikumu 
paziņo pieteikuma iesniedzējam viena kalendārā mēneša laikā pēc 
pieteikuma izvērtēšanas. 

5.5. UNESCO LNK ģenerālsekretārs var lemt par bibliotēkas izslēgšanu no 
UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” gadījumā: 

5.5.1. ja bibliotēka juridiski pārtraukusi savu darbību; 

5.5.2. ja UNESCO LNK nav saņemts pārskats par „Stāstu bibliotēkas” 
rīkotajiem pasākumiem; 

5.5.3. ja „Stāstu bibliotēka” būtiski samazinājusi aktivitāti tīkla vienotā 
mērķa īstenošanā vai pārtraukusi Tīkla mērķiem atbilstošu aktivitāšu 
rīkošanu. 

 

6. UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” logo lietošana 

6.1. UNESCO Latvijas Nacionālās komisija nosūta Tīklā iekļautajai bibliotēkai 
UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” logo elektronisko versiju uz 
pieteikumā norādīto e-pasta adresi ne vēlāk kā divus mēnešus pēc 
rezultātu paziņošanas. 

6.2. Tīklā iesaistītajai bibliotēkai ir tiesības lietot vienīgi UNESCO LNK tīkla 
„Stāstu bibliotēkas” logo. 

6.3. Tīklā iesaistītās bibliotēkas piešķirto logo aicinātas lietot institūcijā, 
pasākumu noformēšanai, informatīvu materiālu veidošanai un izplatīšanai, 
bibliotēku gatavotās drukātajās vai elektroniskās publikācijās, interneta 
vietnē ar saiti uz UNESCO LNK attiecīgās tematikas interneta vietnēm, 
prezentācijās, preses relīzēs u.c. materiālos, kas atbilst aktivitātēm Tīkla 
ietvaros izvirzītajiem mērķiem un tematikai. 

6.4. Logo var tikt lietots informatīvos materiālos, kā drukātos, tā digitālos, 
vienīgi gadījumā, ja tiek sniegta norāde: „Par publicētās informācijas saturu 
atbild tās autori, un tajā ne vienmēr ir pausts UNESCO oficiālais viedoklis”.  

6.5. Piešķirtais logo nevar tikt lietots komerciāliem nolūkiem. Izņēmumi ir 
pieļaujami vienīgi gadījumā, ja ienākumi paredzēti Tīkla ietvaros izvirzīto 
mērķu īstenošanas nolūkos plānotai aktivitātei. Šādus gadījumus bibliotēkai 
nepieciešama rakstiska saskaņošana ar UNESCO LNK.  

6.6. Bibliotēka pēc iespējas informē UNESCO LNK par visiem logo lietojuma 
gadījumiem.  
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6.7. Informatīvu materiālu izstrādes gadījumā, bibliotēka bez maksas nodod 
UNESCO LNK vismaz trīs eksemplārus no visām drukātajām publikācijām 
(grāmatām, bukletiem, DVD, CD vai citos formātos), un/vai elektroniski 
nosūta publicētos materiālus, kuros lietots UNESCO LNK tīkla „Stāstu 
bibliotēkas” logo. 

 

7. Nolikuma stāšanās spēkā un grozīšanas kārtība 

7.1. Nolikums tiek apstiprināts ar UNESCO LNK Asamblejas lēmumu un stājas 
spēkā no lēmuma pieņemšanas dienas. 
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1. pielikums 
 Pieteikuma veidlapa 

PIETEIKUMA ANKETA  

 
Iesaistei UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas  

tīklā „Stāstu bibliotēkas”  
 

1. PIETEICĒJS 

1.1. Informācija par bibliotēku 

Nosaukumus: 

Juridiskais statuss: 

Adrese: 

Interneta vietnes adrese: 

Bibliotēkas vadītāja vārds, uzvārds: 

Tālrunis: 

E – pasts: 

Darbinieku skaits bibliotēkā: 

                     □  1                □   2                 □  3                       □  4                  □  vairāk kā 4 

1.2. Informācija par kontaktpersonu 

Vārds, uzvārds: 

Amats bibliotēkā: 

E – pasts: 

Tālrunis: 

Brīvā laika intereses, prasmes, hobiji: 
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2. INFORMĀCIJA PAR BIBLIOTĒKAS ĪSTENOTAJĀM AKTIVITĀTĒM 

 2.1. Iepriekšēja saistība vai līdzdalība UNESCO LNK rīkotās aktivitātēs 

 

 2.2. Iepriekšējā iesaiste nozīmīgos reģionāla, nacionāla vai starptautiska līmeņa 
projektos (līdz 150 vārdiem) 

 
 
 

2.3. Īstenoto pasākumu dominējošā tematika un īss satura apraksts (līdz 150 
vārdiem) 

 
 
 

2.4. Pasākumu norises periodiskums: 

Reizi mēnesī un biežāk □  Reizi četros, piecos mēnešos □ Reizi gadā □  

Reizi divos, trīs mēnešos □  Reizi pusgadā □  

 
Komentāri: 
 
 

2.5. Pasākumu norises vieta(s) 

 

2.6. Rīkoto pasākumu un aktivitāšu mērogs  

      Lokālas □                Reģionālas □                       Nacionālas □ 

2.7. Īstenoto pasākumu mērķauditorija 

             Bērni  □          Jaunieši  □              Pieaugušie  □         Seniori  □ 
 

Komentāri: 
 
 

2.8. Īstenoto pasākumu pieejamība 

   Publiski pieejami  □        Slēgti  □                    
 

Komentāri: 
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3. INFORMĀCIJA PAR PLĀNOTAJĀM AKTIVITĀTĒM UN IESAISTI 
TĪKLĀ 

3.1. Plānotās iesaistes mērķis (līdz 100 vārdiem) 

 

3.2. Motivācija iesaistei tīklā (līdz 100 vārdiem) 

 

3.2. Sagaidāmie ieguvumi (līdz 100 vārdiem) 

 

3.3. Interesējošie temati Tīkla darbības ietvaros (līdz 50 vārdiem) 

 
 

 
 
 

Pieteikuma anketai pievienot: 
-  aktivitāšu plānu (aprakstā, lūdzam iekļaut informāciju par aktivitātes 

mērķiem un norises gaitu, plānoto dalībnieku skaitu, mērķauditoriju, 
sabiedrisko attiecību plānu un sadarbības partneriem, kā arī kādos 
materiālos plānots izmantot UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas logo; 

- bibliotēkas novada pašvaldības atbalsta vēstuli. 
 

 

 

 

Piekrītu visām „Nolikuma par Latvijas bibliotēku tīkla „Stāstu bibliotēkas” darbību” 
prasībām un apliecinu, ka pieteikumā norādītās ziņas ir patiesas. 
 
 
Datums__________ Bibliotēkas vadītāja paraksts_______________________ 
 



Apstiprināts ar 2013.gada 24.maija  

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Asamblejas lēmumu Nr.12 
 

2.pielikums  
 Aktivitāšu plāns 

 

MANTOJUMA AKTUALIZĒŠANAS UN STĀSTĪŠANAS TRADĪCIJAS VEICINĀŠANAS  

AKTIVITĀŠU PLĀNS _________GADAM (Bibliotēkas nosaukums)________________________________    
 

 

Nr. 
Datums, vieta, 

pasākuma nosaukums 
Mērķis un īss 

pasākuma apraksts 
Pasākuma dalībnieki 

(stāstnieki) 
Mērķauditorija un 

plānotais dalībnieku skaits 
Kā tiks izplatīta informācija 

pirms pasākuma? 
Kā informācija tiks apkopota un 

izplatīta pēc pasākuma? 

1. 

      

2. 

      

3. 

      

4. 

      

5. 

      


