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2017. gada 4. aprīlī, Rīgā 

 

Noslēdzies stāstnieku konkurss “Anekdošu virpulis 2017”  
 

 

Sestdien, 2017. gada 1. aprīlī, Rīgas Latviešu biedrības namā Līgo zālē noticis stāstnieku 

konkursa “Anekdošu virpulis 2017” fināls, kurā apbalvoti labākie stāstnieki un 

smīdinātāji no visas Latvijas. 

 

Gandrīz 20 gadus 1.aprīlī Rīgas Latviešu biedrības namā notiek konkursa „Anekdošu 

virpulis” fināls, kurā sacenšas bērni un jaunieši no Latvijas folkloras kopām un citi skolas 

vecuma interesenti. Tiesības piedalīties finālā viņi izcīnījuši bērnu un jauniešu nemateriālā 

kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas „Pulkā eimu, pulkā teku” 

stāstnieku konkursa „Anekdošu virpulis” novadu pusfinālos.  

 

Šogad konkursā piedalījās 31 dalībnieks no Ēdoles, Gramzdas, Grobiņas, Kokneses, 

Kuldīgas, Lielvārdes, Liepājas, Līvāniem, Rendas, Rēzeknes, Riebiņiem, Priekules, 

Priekuļiem un Vārkavas. 

 

Saskaņā ar konkursa nolikumu (http://visc.gov.lv/intizglitiba/folklora.html) dalībnieki 

uzstājās grupās pa trīs līdz pieciem, sākot ar visjaunākajiem. Viņi pa kārtai stāsta vienu 

anekdoti, līdz katrs izstāstījis trīs vai vairāk anekdotes, un žūrija izsaka vērtējumu, kuri 

stāstītāji tiek nākamajā kārtā.  

 

Kopumā šogad tika izstāstīta 431 anekdote, kas ir par 17 anekdotēm vairāk nekā iepriekšējā 

gadā. 

 

Dalībnieki ieguva šādus titulus: Mazais smīdinātājs – 5 dalībnieki, Lielais smīdinātājs – 4 

dalībnieki, Dižais smīdinātājs – 5 dalībnieki, Ekselentais smīdinātājs – 17 dalībnieki, no 

kuriem novērtējumu Īpaši Ekselentais smīdinātājs saņēma 6 dalībnieki, kas ir galvenās balvas 

laureāti. 

 

Galvenās balvas laureāti vecākajā grupā ir: Uģis Jēkabsons - Kuldīgas 2.vidusskolas 5.klases 

skolnieks, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra folkloras kopas “Kursīši” dalībnieks, 

viņa pedagoģe - Ina Celitāne; 

Arturs Kundrots - Priekules vidusskolas 6.klases skolnieks, folkloras kopas „Priecele” 

dalībnieks, viņa pedagoģe - Ruta Oknere; 

Raitis Domuļevs - Vārkavas vidusskolas 7.klases skolnieks, folkloras kopas „Volyudzeite” 

dalībnieks. 
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Galvenās balvas laureāti jaunākajā grupā ir: Toms Svars - Gramzdas pamatskolas 4.klases 

skolnieks, folkloras kopas „Jumītis” dalībnieks, viņa pedagoģe - Skaidra Klasiņa;  

Mārtiņš Upenieks - Vārkavas vidusskolas 2. klases skolnieks, viņa pedagoģe - Helēna Ērgle; 

Estere Jankovska - Lielvārdes pamatskolas 3.klases skolniece, viņa pedagoģe - Ilze 

Bērtulsone.  

 

Konkursu rīkoja Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrības Folkloras 

komisiju un tradicionālās kultūras biedrību „Aprika”. 

Konkursa rīkošanu atbalstīja Valsts kultūrkapitāla fonds, balvas fināla dalībniekiem dāvināja 

izstāžu komplekss „Rāmava”, „Nacionālais botāniskais dārzs” Salaspilī un citi atbalstītāji. 

 

 

Papildu informācijai: 

Diāna Āboltiņa 

Valsts izglītības satura centrs  

sabiedrisko attiecību speciāliste 

Tālrunis: 67212415 

E - pasts: diana.aboltina@visc.gov.lv  
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