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 LATGOLYS KONGRESS 

Rēzekne, Latgola, Latveja 

2022. goda 27.–29. apreļs 

 

2017. goda 5.–6. majā Rēzeknē nūtyka Latgolys symtgadis kongress, kas 

atguodynuoja Latvejis i pasauļa sabīdreibai par Latgolai nūzeimeigim divim 

kongresim Rēzeknē: 26.–27. aprelī (piec j. st. 9.–10. majā), kurā vodūšuo lūma 

beja goreidznīceibai i kurā tyka pījimts viesturisks lāmums atsadaleit nu 

Vitebskys gubernis i veiduot vīnu vaļsti ar Vydzemi i Kūrzemi, paturūt 

pošnūsasaceišonys tīseibys tautsaimnīceibys, volūdys i ticeibys vaicuojumūs, i 

3.–4. decembrī (piec j. st. 16.–17. decembrī), kur vodūšuo lūma beja strieļnīkim. 

Ūtruo kongresa rezultatā tyka panuokts, ka tuo laika treis apriņči — Rēzeknis, 

Ludzys i Daugovpiļs — teik atdaleiti nu Vitebskys gubernis. Latgolys apreļa 

kongress ir vīns nu pyrmūs, kas aktualizej kūpejis Latvejis vaļsts ideju i sagatavej 

politiskū i sabīdryski izgleitojūšū platformu Latvejis vaļsts dybynuošonai 

1918. goda 18. novembrī. 

2017. goda Latgolys symtgadis kongress pījēme rezoluceji i izveiduoja 

Saīta rezolucejis izpiļdis komiteju (SaRIK), kas atbiļd par rezolucejis izpiļdi i 

organizej nuokamū Latgolys kongresu. Izviertejūt sasnāgtū i vēļ rysynojamūs 

vaicuojumus, tyka izveiduota Latgolys kongresa koncepceja. Kongresa tema — 

„Latgaliskuma kods Eiropā: nu volūdys da ekonomikai”. 

Četru godu pīredze piec 2017. goda Latgolys symtgadis kongresa, a 

seviški Latvīšu viesturyskūs zemu lykuma pījimšona, aplīcynoj vajadzeibu 

regulari i mierktīceigi apkūpuot i vierzeit Latgolai i juos dzeivuotuojim 

nūzeimeigus vaicuojumus. Partū ir svareigi vysmoz reizi pīcūs godūs, 

nūdrūšynojūt atbiļsteigu puorstuovnīceibu kai nu dzeivuotuoju, tai i nu 

pošvaļdeibu, NVO i cytu organizaceju, analizēt asūšū situaceju i izvierzeit 

praktyskus aizdavumus i vaicuojumus, kas svareigi Latgolys atteisteibai. 

Kab precizuok izvierzeit prioritatis Latgolys kongresa dorba kuorteibai, 

tyka organizātys div diskusejis Rēzeknē i Daugovpilī, aicynojūt puorvaļdis, 

tautsaimnīciskū i navaļstiskū sektoru atsavērt iz padareituo i izvierzeit 

sasnādzamus mierkus. Kotrā nu itūs diskuseju tyka skaidruots ari kongresa 

delegatu i daleibnīku puorstuovnīceibys pryncyps. 

Latgolys kongresa dorbs tiks organizāts vairuokuos sekcejuos, kur 

daleibu jims kongresa delegati i kongresa daleibnīki, taipat vīsi (aicynuotuos 

personys). Kongresa delegati puorstuovēs Latgolys dzeivuotuojus, pošvaļdeibys, 

tuos organizacejis i NVO, kas mierktīceigi kūp latgaliskū ideņtitati i rysynoj 

Latgolai i latgaliskajam svareigus vaicuojumus. 

Kongresā pīsadaleis ari politiki i vysaidu nūzaru praktiki — ar referatim, 

ar lītyskom temom deļ diskuseju. Taipat Latgolys kongresā daleibu jims 

puorstuovi nu vaļsts instituceju, īstuožu, vīsi nu cytu latvīšu viesturyskūs zemu. 

Īcarāts, ka Latgolys atteisteibai aktuali zynuotniskī prīšklasejumi meisīs ar 
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naskaidru voi streideigu vaicuojumu publisku apsprīsšonu, kab kongresa gaitā 

izstruoduot i apsprīst rezolucejis pamatpunktus i kongresu beigt ar konkretim 

prīšklykumim tautsaimnīceibys, drūšeibys, kulturys, izgleiteibys, volūdys i 

plašsazinis leidzekļu politikys atteisteibai. 

Latgolys kongresa nūslāgumā kongresa delegati apstyprynuos rezoluceju, 

kurā tiks nūsaceiti nuokamūs pīcu godu aizdavumi i sasnādzamī mierki, kai ari 

tiks apstyprynuots jauna SaRIK. 

 

UZZIŅAI 

1992. goda 11.–13. augustā Rēzeknē nūtyka 1. pasauļa latgalīšu saīts, kas 

pulcynuoja vysaidu nūzaru specialistus, lai kūpeigi vīnuotūs par atmūdys laika 

nūrišu strategeju i puorvierteibom, kuo vajag deļ Latgolys regiona atdzimšonys. 

Roduos lāmumi par latgalīšu volūdys vaicuojumu aktualiziešonu, regiona 

plašsazinis leidzekļu i gruomotu izdūšonys atbaļsteišonu, Rēzeknes Augstskolas 

(RA) (nu 2016. goda 1. janvara — Rēzeknis Tehnologeju akademeja, RTA) 

izveiduošonu. Pasuokums izskanēja ar atjaunuotuo pīminekļa „Vienoti Latvijai” 

atkluošonu. 

2002. goda 11.–13. augustā tyka organizāta 2. pasauļa latgalīšu 

konfereņce, kuramā tyka pījimts uzsaukums, adresāts Latvejis Republikys 

prezideņtei V. Vīkei-Freibergai i LR Ministru prezideņtam Andram Bierzeņam. 

Jimā tyka atzineigi nūvārtāta Vaļsts volūdys lykuma izstruode, RA 

nūdybynuošonys fakts, atbolsts Latgolys Kulturys centra izdevnīceibys dorbam, 

taipat akcentāti naatlīkami rysynojamī aizdavumi iz prīšku: Latgolys 

kulturviesturyskuo montuojuma saglobuošona i atteisteiba ir skotoma 

nasaraunamā saisteibā ar nūvoda saimnīciskū dzeivi i vaļsts regionalū politiku. 

Laikā, kad leluokuo investiceju daļa palīk Reigā i juos apleicīnē, izraisūt Latvejis 

lauku izmieršonu i katastrofalu bezdorba pīaugumu, skaitom par vitali 

vajadzeigu vaļsts atbolsta palelynuošonu Latvejis periferejai, seviški Latgolai, 

samazynojūt nūdūkļu likmis i sekmejūt investiceju pīsaisti. Uzsaukumā tyka 

vārsta uzmaneiba iz kuortejuos administrativi teritorialuos reformys sasteigteibys 

i nalabvieleibys Latgolai, juos rezultatā tyktu maineiti Latgolys kulturviesturiskī 

rūbeži. Bažeišonuos izaruodejuse pamatuota — piec 2009. goda reformys 

Varakļuonu vairs nav Latgolys planavuošonys regionā, a jam pīvīnuoti vairuoki 

Sielejis nūmalis pogosti. 

2012. goda 9.–10. augustā Latgolys dīnuos Rēzeknē nūtyka 3. pasauļa 

latgalīšu saīts, kurā sūpluok plotai kulturys programai nūtyka ari konfereņce, 

izviertejūt Latvejis naatkareibys laika Latgolys atteisteibys teņdeņcis i 

krysšonuos cālūņus ekonomikā, izgleiteibys, volūdys, kulturys politikā i aktivi 

īsasaistūt Latgolys atbolsta programys realizacejā. Pījimtuo rezoluceja paredzēja 

praktiskus pasuokumus kai Vaļsts volūdys lykuma 3. panta 4. dalis 

īdarbynuošonai Latvejis volūdys i izgleiteibys politikā, tai sabīdryskuo 

pasyutejuma aktiviziešonu i latgalīšu volūdys respektiešonu vaļsts komunikaceju 
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i plašsazinis leidzekļu politikā. Itamā konfereņcē pyrmū reizi beja puorstuovāti 

ari Sibirejis latgalīši, īpazeistynojūt ar sovu izdzeivuošonys pīredzi 20. godu 

symta garumā. 

2017. goda 5.–6. majā 4. pasauļa latgalīšu saītā nūtyka Latgolys 

symtgadis kongress, kas beja veļteits Latgolys kongresa symtgadei i analizēja 

1917. goda lāmumu eistynuošonu. Kongresu organizēja Latgalīšu kulturys 

bīdreiba, Rēzeknis Tehnologeju akademeja, Daugovpiļs Universitate, a juridiski 

viesturyskuos sekcejis dorbu — K. Dišlera fonds i Publiskūs tīseibu iņstituts. 

Akademiskajam pasuokumam tyka izvālāts simbolisks nūsaukums: Latgolys 

symtgadis kongress izcēle pasuokuma zeimeibu Latvejis viesturē, pastreipojūt 

faktu, ka vīnuotys Latvejis vaļsts koncepts pyrmū reizi tics izvierzeits taišni 

Rēzeknē. Kongresā pīsadaleja 551 registrāts daleibnieks. Pyrmū reizi pasuokums 

tyka translāts Latvejis televizejā, sajamūt plotu rezonaņsi. Kongresa gaitā tyka 

pījimta rezoluceja i izveiduota Saīta rezolucejis izpiļdis komiteja (SaRIK), kurys 

aizdavums ir pauotrynuot i viertēt pījimtūs praseibu izpiļdi, taipat snēgt 

puorskotu par rezolucejis eistynuošonys gaitu kūpumā. 

Rezolucejis pamats ir 1917. goda kongresa lāmums par apsavīnuošonu ar 

Kūrzemis i Vydzemis latvīšim, paturūt pošnūsasaceišonys tīseibys volūdys, 

pošvaļdeibu, ticeibys, školu i saimnīciskajūs vaicuojumūs. Rezolucejā ir četri 

pamatpunkti: 1) izpyldūt 1917. goda Latgolys kongresa lāmumu 2. punktu, 

Latvejis vaļstei nūdrūsynuot Vaļsts volūdys lykuma 3. panta 4. dalis realu 

darbeibu, 2) aicynuot Latgolys planavuošonys regiona padūmi oficiali 

apstyprynuot latgalīšu (Latgolys) karūgu (tymsai zyls-bolts-tymsai zyls), nūsokūt 

juo lītuojuma kuorteibu, 3) Latvejis Republikys regionalū politiku baļsteit iz 

Satversmis 3. panta, precizi i skaidri nūsokūt regionu funkcejis, kas ļautu efektivi 

rysynuot daudzys vaļstiskys problemys, 4) nūsaceit 27. apreli par Latgolys dīnu 

i īkļaut jū lykuma „Par svātku, atceris i atzeimojamom dīnom” 2. pantā kai 

atzeimojamu dīnu. 
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 LATGALES KONGRESS 

Rēzekne, Latgale, Latvija 

2022. gada 27.–29. aprīlis 

 

2017. gadā 5.–6. maijā Rēzeknē notika Latgales simtgades kongress, kas 

atgādināja Latvijas un pasaules sabiedrībai par vēsturiski diviem nozīmīgiem 

kongresiem Rēzeknē: 26.–27. aprīlī (pēc j. st. 9.–10. maijā), kurā vadošā loma 

bija garīdzniecībai un kurā tika pieņemts vēsturisks lēmums atdalīties no 

Vitebskas guberņas un veidot vienu valsti ar Vidzemi un Kurzemi, saglabājot 

pašnoteikšanās tiesības tautsaimniecības, valodas un ticības jautājumos, un 3.–

4. decembrī (pēc j. st. 16.–17. decembrī), kur vadošā loma bija strēlniekiem. Otrā 

kongresa rezultātā tika panākts, ka tā laika trīs apriņķi — Rēzeknes, Ludzas un 

Daugavpils — tiek atdalīti no Vitebskas guberņas. Latgales aprīļa kongress ir 

viens no pirmajiem, kas aktualizē kopīgu Latvijas valstiskuma ideju un sagatavo 

politisko un sabiedriski izglītojošo platformu Latvijas valsts dibināšanai 

1918. gada 18. novembrī. 

2017. gada Latgales simtgades kongress pieņēma rezolūciju un izveidoja 

Saieta rezolūcijas izpildes komiteju (SaRIK), kas atbild par rezolūcijas izpildi un 

organizē nākamo Latgales kongresu. Izvērtējot sasniegto un vēl risināmos 

jautājumus, tika izveidota 2022. gada Latgales kongresa koncepcija. Kongresa 

tēma: „Latgaliskums Eiropā: no valodas līdz ekonomikai”. 

Četru gadu pieredze pēc 2017. gada Latgales simtgades kongresa, it 

sevišķi Latviešu vēsturisko zemju likuma pieņemšana, apliecina nepieciešamību 

regulāri un mērķtiecīgi apkopot un virzīt Latgalei un tās iedzīvotājiem nozīmīgus 

jautājumus. Tāpēc ir svarīgi vismaz reizi piecos gados, nodrošinot atbilstošu 

pārstāvniecību kā no iedzīvotājiem, tā arī pašvaldībām, NVO un citām 

organizācijām, analizēt esošo situāciju un izvirzīt praktiskus uzdevumus un 

jautājumus, kas svarīgi Latgales attīstībai. 

Lai precīzāk izvirzītu prioritātes Latgales kongresa darba kārtībai, tika 

organizētas divas diskusijas Rēzeknē un Daugavpilī, aicinot pārvaldes, 

tautsaimniecisko un nevalstisko sektoru atskatīties uz paveikto un izvirzīt 

sasniedzamus mērķus. Katrā no šīm diskusijām tika skaidrots arī kongresa 

delegātu un dalībnieku pārstāvniecības princips. 

Latgales kongresa darbs tiks organizēts vairākās sekcijās, kur dalību ņems 

kongresa delegāti un kongresa dalībnieki, kā arī viesi (aicinātās personas). 

Kongresa delegāti pārstāvēs Latgales iedzīvotājus, pašvaldības, tās organizācijas 

un NVO, kas mērķtiecīgi kopj latgalisko identitāti un risina Latgalei un 

latgaliskajam svarīgus jautājumus. Kongresā varēs ņemt dalību arī pētnieki, jomu 

praktiķi, kuru pieteiktā uzstāšanās tēma tiks apstiprināta kā Latgales kongresa 

norisei atbilstoša. 

Kongresā piedalīsies politiķi un dažādu jomu praktiķi — gan ar 

referātiem, gan lietišķām tēmām diskusijām. Tāpat Latgales kongresā dalību 
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ņems pārstāvji no valsts institūcijām, iestādēm, viesi no citām latviešu 

vēsturiskajām zemēm. Iecerēts, ka Latgales attīstībai aktuāli zinātniskie 

priekšlasījumi mīsies ar neskaidru vai strīdīgu jautājumu publisku apspriešanu, 

lai kongresa gaitā izstrādātu un apspriestu rezolūcijas pamatpunktus un kongresu 

noslēgtu ar konkrētiem priekšlikumiem tautsaimniecības, drošības, kultūras, 

izglītības, valodas un plašsaziņas līdzekļu politikas attīstībai. 

Latgales kongresa noslēgumā kongresa delegāti apstiprinās rezolūciju, 

kurā tiks noteikti nākamo piecu gadu uzdevumi un sasniedzamie mērķi, kā arī 

tiks apstiprināts jauna SaRIK. 

 

UZZIŅAI 

1992. gada 11.–13. augustā Rēzeknē notika 1. pasaules latgaliešu saiets, 

kas pulcēja visdažādāko jomu speciālistus, lai kopīgi vienotos par atmodas laika 

norišu stratēģiju un pārvērtībām, kas nepieciešamas Latgales reģiona 

atdzimšanai. Tapa lēmumi par latgaliešu valodas jautājumu aktualizēšanu, 

reģiona plašsaziņas līdzekļu un grāmatu izdošanas atbalstu, Rēzeknes 

Augstskolas (RA) (kopš 2016. gada 1. janvāra — Rēzeknes Tehnoloģiju 

akadēmija, RTA) izveidošanu. Pasākums izskanēja ar atjaunotā pieminekļa 

„Vienoti Latvijai” atklāšanu. 

2002. gada 11.–13. augustā tika organizēta 2. pasaules latgaliešu 

konference, kurā tika pieņemts uzsaukums, adresēts Latvijas Republikas 

prezidentei V. Vīķei-Freibergai un LR Ministru prezidentam Andrim Bērziņam. 

Tajā tika atzinīgi novērtēta Valsts valodas likuma izstrāde, RA dibināšanas fakts, 

atbalsts Latgales Kultūras centra izdevniecības darbam, tāpat akcentēti turpmākie 

neatliekami risināmie uzdevumi: „Latgales kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšana un attīstība ir skatāma nesaraujamā saistībā ar novada saimniecisko 

dzīvi un valsts reģionālo politiku. Laikā, kad lielākā investīciju daļa nonāk Rīgā 

un tās apkārtnē, izraisot Latvijas lauku izmiršanu un katastrofālu bezdarba 

pieaugumu, uzskatām par vitāli nepieciešamu valsts atbalsta palielināšanu 

Latvijas perifērijai, īpaši Latgalei, samazinot nodokļu likmes un sekmējot 

investīciju piesaisti.” Uzsaukumā tika izteiktas bažas par kārtējo administratīvi 

teritoriālo reformu, kuras rezultātā tiktu mainīta Latgales kultūrvēsturiskā robeža. 

Bažas ir bijušas pamatotas — pēc 2009. gada reformas Varakļāni vairs nav 

Latgales plānošanas reģiona sastāvā, toties reģionā ietverti vairāki Sēlijas pagasti. 

2012. gada 9.–10. augustā Latgales dienu laikā Rēzeknē notika 

3. pasaules latgaliešu saiets, kurā līdzās plašai kultūras programmai notika arī 

zinātniska konference, izvērtējot Latvijas neatkarības laika Latgales attīstības 

tendences un lejupslīdes cēloņus ekonomikā, izglītības, valodas, kultūras politikā 

un aktīvi iesaistoties Latgales atbalsta programmas realizācijā. Pieņemtā 

rezolūcija paredzēja praktiskus pasākumus kā Valsts valodas likuma 3. panta 

4. apakšpunkta iedzīvināšanai Latvijas valodas un izglītības politikā, tā 

sabiedriskā pasūtījuma aktivizēšanu un latgaliešu valodas respektēšanu valsts 
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komunikāciju un plašsaziņas līdzekļu politikā. Šajā konferencē pirmo reizi tika 

pārstāvēti arī Sibīrijas latgalieši, iepazīstinot ar savu izdzīvošanas pieredzi 

20. gadsimta garumā. 

2017. gada 5.–6. maijā 4. pasaules latgaliešu saietā notika Latgales 

simtgades kongress, kas bija veltīts Latgales kongresa simtgadei un analizēja 

1917. gada lēmumu īstenošanu. Kongresu organizēja Latgaliešu kultūras 

biedrība, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Daugavpils Universitāte, kā arī 

juridiski vēsturiskās sekcijas darbu organizēja K. Dišlera fonds un Publisko 

tiesību institūts. Akadēmiskajam pasākumam tika izvēlēts simbolisks 

nosaukums: Latgales simtgades kongress uzsvēra pasākuma nozīmību Latvijas 

vēsturē, izceļot faktu, ka vienotas Latvijas valsts koncepts pirmo reizi tiek 

izvirzīts tieši Rēzeknē. Kongresā piedalījās 551 reģistrēts dalībnieks. Pirmo reizi 

pasākums tika translēts Latvijas televīzijā, gūstot plašu rezonansi. Kongresa gaitā 

tika pieņemta rezolūcija un izveidota Saieta rezolūcijas izpildes komiteja 

(SaRIK), kuras uzdevums ir paātrināt un vērtēt pieņemto prasību izpildi, tāpat 

sniegt pārskatu par rezolūcijas īstenošanas gaitu kopumā. 

Rezolūcijas pamats ir 1917. gada kongresa lēmums par apvienošanos ar 

Kurzemes un Vidzemes latviešiem, paturot pašnoteikšanās tiesības valodas, 

pašvaldību, ticības, skolu un saimnieciskajos jautājumos. Rezolūcijā ir četri 

pamatpunkti: 1) izpildot 1917. gada Latgales kongresa 2. punktu, Latvijas valstij 

nodrošināt Valsts valodas likuma 3. panta 4. daļas reāla darbību, 2) aicināt 

Latgales plānošanas reģiona padomi oficiāli apstiprināt latgaliešu (Latgales) 

karogu (tumši zils-balts-tumši zils), nosakot tā lietojuma kārtību, 3) Latvijas 

Republikas reģionālo politiku balstīt uz Satversmes 3. panta, precīzi un skaidri 

nosakot reģionu funkcijas, kas ļautu efektīvi risināt daudzas valstiskas 

problēmas, 4) atzīmēt 27. aprīli kā Latgales dienu un iekļaut to likuma „Par 

svētku, atceres un atzīmējamām dienām” 2. pantā kā atzīmējamu dienu. 
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 LATGALIAN CONGRESS 

Rezekne, Latgale, Latvia 

April 27th–29th, 2022 

 

On May 5-6, 2017, Rezekne hosted the Latgalian Centenary Congress, 

which reminded the Latvian and world society about two historically significant 

congresses in Rezekne: one of them was held on April 26-27 (May 9-10, New 

Style), in which the clergy played a leading role and in which the historic decision 

to separate from Vitebsk Governorate and to establish a unitary state together 

with Vidzeme and Kurzeme, preserving the right of self-determination of the 

national economy, language and religion; another congress was convened on 

December 3-4 (December 16-17, New Style), where riflemen played the leading 

role. As a result of the second congress, it was achieved that the three districts of 

that time – Rezekne, Ludza and Daugavpils – are separated from Vitebsk 

Governorate. The Congress that was held in April is one of the first meetings to 

promote the common idea of Latvian statehood and prepare the political and 

public educational platform for the establishment of the Republic of Latvia on 

November 18, 1918. 

The Latgalian Centenary Congress 2017 adopted a resolution and created 

the Executive Committee of the Assembly Resolution responsible for the 

implementation of the resolution and organization of the forthcoming Latgalian 

Congress. On the evaluation of the achievements and issues which remain to be 

addressed, the concept of Latgalian Congress 2022 was established. 

Four years of experience after the Latgalian Centenary Congress 2017, 

especially the adoption of the law on historical Latvian lands, acknowledges the 

need for regular and targeted review and advancement of issues important to 

Latgale and its inhabitants. That is why it is important at least every five years to 

analyze the current situation and raise practical assignments and issues that are 

important for the development of Latgale, ensuring adequate representation from 

the population as well as from local municipalities, NGOs and other 

organizations. 

To set more precisely the priorities for the agenda of the Latgalian 

Congress, three discussions will be organized in Rēzekne and Daugavpils, 

inviting the administrative, economic and non-governmental sectors to evaluate 

what has been done and set achievable goals. Each of these discussions will also 

explain the principle of representation of delegates and participants in the 

Congress. In addition, a virtual workshop with young participants is planned 

where they will discuss issues related to Latgale and its future development. The 

work of the Latgalian Congress “Code of the Latgalian Identity in Europe: 

From Language to Economy” will be organized in several sections, where the 

delegates and members of the Congress will take part, as well as guests (invited 

persons). The delegates of the Congress will represent the residents of Latgale, 
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its local municipalities, organizations and NGOs that purposefully care for 

Latgalian identity and work with issues important to Latgale and Latgalians. 

Researchers, field practitioners, whose proposed presentation topic will be 

approved as relevant to the Latgalian Congress will also have a possibility to take 

part in the congress. 

Politicians and practitioners from various fields are invited to participate 

in the congress – both with reports and discussions of pragmatic topics. 

Representatives from the state institutions will also attend the Latgalian Congress 

and also guests from other Latvian historical lands. It is planned that scientific 

lectures relevant for the development of Latgale will be mixed with public 

discussions of ambiguous or controversial issues in order to develop and 

deliberate the main points of the resolution during the Congress and conclude it 

with specific proposals for the policy development in the fields of economics, 

security, culture, education, linguistics and media fields funds, as well as for the 

strengthening and development of Latgalian identity. When submitting topics 

and developing theses for the Congress, we encourage the participants to reflect 

and evaluate the topicality of the offer in the context of a specific industry, as 

well as within the context of the development of Latgale and the Latgalian in the 

cultural, educational and economic area of Latvia and Europe. We invite the 

participants to actively engage in purposeful development of proposals to 

enhance the advancement of the region. 

Taking into account the increase and importance of interdisciplinary 

research in solution of the problems of Latgale, we await applications that respect 

the development trends of modern science and deepen our awareness and 

understanding of the humanities (languages, cultural history, folklore, literary 

studies), social sciences (regional economics, demography, entrepreneurship, 

law, history, security issues, etc.), and engineering (environment, information 

technology, construction, etc.). 

Before the conclusion of the Latgalian Congress, the delegates of the Congress 

will approve the resolution, which will determine the challenges and targets for 

the next five years, and the new Executive Committee will be approved. 

 

 

REFERENCE 

On August 11–13, 1992, the first world Latgalian gathering took place in 

Rezekne which brought together professionals from different fields to agree on 

the strategy for the Awakening process and transformations necessary for the 

rebirth of the Latgale region. Decisions on the Latgalian language, support for 

publishing of the region's mass media and books, and the establishment of 

Rezekne Higher Education Institution (since January 1, 2016 – Rezekne 

Academy of Technology) were made. The event was concluded with the 

unveiling of the restored monument “United for Latvia”. On August 11–13, 2002, 
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the 2nd World Latgalian Conference was organized which addressed the 

President of the Republic of Latvia V. Vike-Freiberga and the Prime Minister of 

the Republic of Latvia Andris Bērziņš. The address welcomed the adoption of 

the Official Language Law, establishment of Rezekne Higher Education 

Institution, support for the publishing work of Latgale Culture Center, as well as 

further urgent tasks were emphasized: “Preservation and development of Latgale 

cultural and historical heritage must be considered in close connection with the 

economic life of the region and the state regional policy. At the time when most 

of the investment is devoted to Riga and its surroundings, causing the extinction 

of Latvia’s rural territories and a catastrophic rise in unemployment, we consider 

it vital that the state increases its support to the periphery of Latvia, especially 

Latgale, by reducing tax rates and facilitating investment attraction.” The address 

raised concerns about the ongoing administrative-territorial reform, as a result of 

which the cultural and historical border of Latgale would be changed. Concerns 

have been justified – after the 2009 reforms Varaklani is no longer part of the 

Latgale planning region, instead, several Selija parishes are included. 

On August 9–10, 2012, during the Latgale Days, the 3rd World Latgalian 

Assembly took place in Rezekne, in which, in addition to an extensive cultural 

program, a scientific conference was held to evaluate the tendencies of the 

development of Latgale and examine the declining trends and causes of recession 

in the economy, policy of education, languages, and culture taking an active part 

in the implementation of the Latgale support program. The adopted resolution 

provided for practical measures such as Article  3 (4) of the Official Language 

Law implementation in Latvian language and education policy, activation of its 

public order and respect for the Latgalian language in the state communication 

and media policy. In this conference Siberian Latgalians were also represented 

for the first time, presenting their survival experience throughout the 20th 

century. 

On May 5-6, 2017, during the 4th World Latgalian Assembly, the 

Latgalian Centenary Congress was held, which was dedicated to the centenary of 

the Latgalian Congress and analyzed the implementation of the 1917 honorary 

decisions. The Congress was organized by the Society of Latgalian Culture, 

Rezekne Academy of Technology, Daugavpils University; the work of the legal-

historical section, was organized by Prof. Kārlis Dišlers Foundation and the 

Institute of Public Law. A symbolic name was chosen for the academic event: 

the Latgalian Centennial Congress emphasized the importance of the event in the 

history of Latvia, highlighting the fact that the concept of the Latvian state was 

put forward for the first time in Rēzekne. The Congress brought together 

551 registered participants. For the first time, the event was broadcast on Latvian 

television gaining wide resonance. During the Congress, a resolution was passed 

and the Executive Committee of the Assembly Resolution was created, whose 
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task is to speed up and evaluate the fulfilment of the adopted requirements, as 

well as to provide an overview of the implementation of the resolution in general. 

The basis of the resolution is the decision of the Congress of 1917 on 

coalescing with the Latvians of Kurzeme and Vidzeme, reserving the right to 

self-determination of language, local municipality, religion, school and economic 

issues. The resolution has four main points: 1) fulfilling Paragraph 2 of the 

Latgalian Congress 1917, the State of Latvia must ensure practical enforcement 

of the Official Language Law, Article 3 (4), 2) to invite Latgale Planning Region 

Development Council to officially approve the Latgalian flag (dark blue-white-

dark blue), determining the procedure for its use, 3) to ground the regional policy 

of the Republic of Latvia on Article 3 of the Constitution, precisely and clearly 

defining the functions of the regions that would allow solving many state 

problems effectively, 4) to mark April 27 as Latgale Day and include it in Article 

2 of the law On Holidays, Remembrance and Celebration Days as a day to be 

celebrated. 
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 LATGOLYS KONGRESA PROGRAMA 

2022. goda 27.–29. apreļs 

Rēzekne 

 

27. aprelī 

12.00–14.00 Svineiga Sv. Mise 
Rēzeknis Jezus Sirds katedrale, Latgolys īlā 88 

14.00–15.30 Svineigais kongresa guojīņs i pīminis breids 
Nu katedralis da pīminis vītai „Latgolys kongresam – 100”, Atbreivuošonys 

alejā 61 

15.30–16.00 Zīdu nūlikšona 
Pīminekli: F. Trasunam, N. Rancānam, dzejnīkam O. Kūkuojam, izdeviejam 

V. Luočam, „Vīnuoti Latvejai”, M. Bukšam, pīminis zeimis: F. Kempam, 

V. Seilei 

16.00–18.00 Kongresa delegatu, daleibnīku i gostu registraceja 
Latgolys viestnīceiba GORS, Piļs īla 4, foaje 

17:00–17:30 Izstuodis „Lobs ar lobu sasatyka” atkluošona (Latgolys 

etnografiskuo viestnīceiba) 

GORS, 2. stuovs 

18.00–19.30 Kongresa atkluošona. Moderej: Viesturs Kairišs, Ilga Šuplinska 
GORS, Leluo zale, Re:TV 

19.30–20.45 Furšets „Latgolys garšys”. GORS, 3. stuovs 

21.00–22.30 Koncerts. GORS, Leluo zale, Re:TV 

 

 

28. aprelī* 

09.00–15.30 Dorba sesejis* pa aktualajim vaicuojumim: 

latgalistika: izgleiteiba; latgalistika: volūda; 

tīseibys, viesture, drūšeiba; ekonomika 
Rēzeknis Tehnologeju akademeja, Atbreivuošonys aleja 115,  

tīšsaistē RTA YouTube, LSM.lv 

09.00–11.00 Dorba sesejis* 

11.00–11.30 Kopejs 

11.30–13.30 Dorba sesejis* 

13.30–14.30 Pušdīnis 

14.30–15.30 Dorba sesejis* 

15.30–17.30 Kontaktu birža // Prezentacejis* 

17.30–18.30 Pījimšona pi RTA rektoris (ar īlyugumim) 

19.00–20.45 Izruode „Muols” (īrūbežuots vītu skaits) 

Teatris „Joriks”, Atbreivuošonys aleja 97 

 

* Saturs atkluots plotuok atseviški 
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29. aprelī 

10.00–11.00 Saeimys Cylvāktīseibu i sabīdryskūs lītu komisejis Latgolys 

apakškomisejis svineiguo sēde, veļteita Latgolys kongresa 

dīnai. Moderej: Edmunds Teirumnīks, Janīna Kursīte 

GORS, Piļs īla 4, Leluo zale; tīšsaistē Saeimys FB 

11.00–11.30 Puortraukums   

11.30–13.30 Latgolys politiskais barometrs: Latgolys politika pyrms i 

piec Krīvejis ībrukuma Ukrainā. Moderej: Jānis Domburs 
GORS, Leluo zale, tīšsaistē RTA YouTube, LSM.lv, Delfi 

13.30–14.30 Pušdīņu puortraukums 

14.30–17.00 Nūslāguma plenārsēde – rezolucejis pījimšona.  
Moderej: Agris Bitāns 

GORS, Leluo zale, tīšsaistē RTA YouTube, LSM.lv 

17.00–18.00 Puortraukums  

18.00–19.30 Koncerts. Grupa „Tautumeitys” 
GORS, Leluo zale 

 



17 

 

 LATGALES KONGRESA PROGRAMMA 

2022. gada 27.–29. aprīlī  

Rēzeknē 

 

27. aprīlī 

12.00–14.00 Svinīga Sv.  Mise 
Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāle, Latgales ielā 88 

14.00–15.30 Svinīgs kongresa gājiens un piemiņas brīdis 
No katedrāles līdz piemiņas vietai „Latgales kongresam – 100”, Atbrīvošanas 

alejā 61 

15.30–16.00 Ziedu nolikšana 
Pieminekļi: F. Trasunam, N. Rancānam, dzejniekam A. Kūkojam, izdevējam 

V. Ločam, „Vienoti Latvijai”, M. Bukšam, piemiņas zīmes F. Kempam, 

V. Seilei 

16.00–18.00 Kongresa delegātu, dalībnieku un viesu reģistrācija 
Latgales vēstniecībā GORS, Pils iela 4, foajē 

17.00–17.30 Izstādes „Lobs ar lobu sasatyka” atklāšana (biedrība 

„Latgales etnogrāfiskā vēstniecība”) 
GORS, 2. stāvs 

18.00–19.30 Kongresa atklāšana. Moderē: Viesturs Kairišs, Ilga Šuplinska 

GORS, Lielā zāle, Re:TV 
19.30–20.45 Furšets „Latgales garšas”. GORS, 3. stāvs 

21.00–22.30 Koncerts. GORS, Lielā zāle, Re:TV 

 

 

28. aprīlī* 

09.00–15.30 Darba sesijas* par aktuālajiem jautājumiem:  

latgalistika: izglītība; latgalistika: valoda;  

tiesības, vēsture, drošība; ekonomika.  
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Atbrīvošanas aleja 115,  

tiešsaistē RTA YouTube, LSM.lv 

09.00–11.00 Darba sesijas* 

11.00–11.30 Kafija 

11.30–13.30 Darba sesijas* 

13.30–14.30 Pusdienas 

14.30–15.30 Darba sesijas* 

15.30–17.30 Kontaktu birža // Prezentācijas* 

17.30–18.30 Pieņemšana pie RTA rektores (ar ielūgumiem) 

19.00–20.45 Izrāde „Muols” (ierobežots vietu skaits) 

Teātris „Joriks”, Atbrīvošanas aleja 97 

 

* Saturs plašāk atklāts atsevišķi 
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29. aprīlī 

10.00–11.00 Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas 

Latgales apakškomisijas svinīgā sēde, veltīta Latgales 

kongresa dienai. Moderē: Edmunds Teirumnīks, Janīna Kursīte 
GORS, Pils iela 4, Lielā zāle, tīšsaistē Saeimys FB 

11.00–11.30 Pārtraukums 

11.30–13.30 Latgales politiskais barometrs: Latgales politika pirms un 

pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Moderē: Jānis Domburs 

GORS, Lielā zāle, tiešsaistē RTA YouTube, LSM.lv, Delfi 

13.30–14.30 Pusdienu pārtraukums  

14.30–17.00 Noslēguma plenārsēde – rezolūcijas pieņemšana.  

Moderē: Agris Bitāns 

GORS, Lielā zāle, tiešsaistē RTA YouTube, LSM.lv 

17.00–18.00 Pārtraukums 

18.00–19.30 Koncerts. Grupa „Tautumeitas” 
GORS, Lielā zāle 
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 LATGALIAN CONGRESS TIMETABLE 

April 27th–29th, 2022 

Rezekne, Latvia 

 

 

April 27 

12.00–14.00 Catholic Mass 
Cathedral of the Sacred Heart of Jesus, Latgales iela 88 

14.00–15.30 Congress Procession and Memorial moment 
From Cathedral to Latgale Congress monument, Atbrivosanas aleja 61 

15.30–16.00 Laying of flowers 
Monuments: F.Trasuns, N.Rancāns, F. Kemps, poet O. Kūkojs, publisher 

V.Locis, “Vienoti Latvijai”, M. Bukšs, F. Kemps, V. Seile 

16.00–18.00 Registration of Congress delegates, participants and guests 
GORS, Pils iela 4, Lobby 

17.00–17.30 The opening of an exhibition “Lobs ar lobu sasatyka” 
(Latgalian Ethnographic Embassy) 

GORS, 2nd floor 

18.00–19.30 The opening of the Congress. 
Moderator: Viesturs Kairišs, Ilga Šuplinska 

GORS, Large Hall, Re:TV 

19.30–20.45 Buffet “Taste of Latgale”. GORS, 3rd floor 

21.00–22.30 Concert. GORS, Large Hall, Re:TV 

 

 

April 28* 

09.00–15.30 Discussions*: latgalistics: education, language, regional 

politics and municipalities, entrepreneurship, law and 

security 
Rezekne Academy of Technologies, Atbrīvošanas aleja 115,  

online RTA YouTube, LSM.lv,  

09.00–11.00 Discussions* 

11.00–11.30 Coffee 

11.30–13.30 Discussions* 

13.30–14.30 Lunch 

14.30–15.30 Discussions* 

15.30–17.30 Networking // Presentations* 

17.30–18.30 Meeting the Rector of the RTA (by invitations) 

19.00–20.45 Theatre play “Muols”. Theatre “Joriks”, Atbrivosanas aleja 97 

 

*Content more widely added separately 
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April 29 

10.00–11.00 Formal meeting of the Latgale Region Subcommittee of the 

Saeima Human Rights and Public Affairs Committee, 

dedicated to Latgale Congress Day. Moderator: Edmunds 

Teirumnīks, Janīna Kursīte 

GORS, Large Hall, online Saeima FB 

11.00–11.30 Break 

11.30–13.30 Political barometer of Latgale: politics before and after the 

Russia's invasion of Ukraine. Moderator: Jānis Domburs 
GORS, Large Hall, online RTA YouTube, LSM.lv, Delfi 

13.30–14.30 Lunch break 

14.30–17.00 Closing Plenary Session – Resolution.  
Moderator: Agris Bitāns 

GORS, Large Hall, online RTA YouTube, LSM.lv 
17.00–18.00 Free time 

18.00–19.30 Concert. Ethno music group “Tautumeitas”. GORS, Large Hall 
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 *28. aprelī / 28. aprīlī/ April 28 
 

*09.00–15.30 Dorba sesejis / Darba sesijas / Discussions 
Rēzeknis Tehnologeju akademeja, Atbreivuošonys aleja 115 

 

09.00–10.00  Dorba sesejis / Darba sesijas / Discussions  

Latgalistika: izgleiteiba (124. kab.) 

Plašsazinis leidzekļu kanali, viestejuma pamatakcenti. Kai uzrunuot 

Latgolys mozuokumtauteibu puorstuovus. 

Latgalistika: izglītība (124. kab.) 

Plašsaziņas līdzekļu kanāli, vēstījuma pamatakcenti. Kā uzrunāt 

Latgales mazākumtautību pārstāvjus. 

Latgalistics: education (room 124) 

Media channels, main accents of the message. How to reach minorities 

in Latgale. 
 

Moderej/ moderē/ moderator: Gatis Krūmiņš (ViA) 

Eksperti/ Experts: Olexandr Mischenko (Ukrainys viestnīks/ Ukrainian Ambassador), 

Ieva Bērziņa (ViA, LNAA), Filips Rajevskis („Mediju tilts”), Inna Plavoka 

(„Chaika”), Sigita Struberga (LATO). 

 

Latgalistika: volūda (215. kab.) 

Volūdys politikys pīredzis, akcenti latgaliskajam: norvegu i kašubu pīredze. 

Kas juostyprynoj volūdys politikā, kab latgalīšu volūda tyktu aizsorguota i 

atteisteita? 

Latgalistika: valoda (215. kab.) 

Valodas politikas pieredzes, akcenti latgaliskajam: norvēģu un kašubu pieredze. 

Kas jāstiprina valodas politikā, lai latgaliešu valoda tiktu aizsargāta un attīstīta? 

Latgalistics: language (room 215) 

Language politics and emphasis on Latgalian in Latvia as well as discussions of 

policies in Norway and Poland. How to facilitate the protection and 

development of the Latgalian language in the language politics. 
 

Moderej/ moderē/ moderator: Sanita Martena (RTA) 

Eksperti/ Experts: Snorre Karkkonen-Svensson („Valodu māja”), Kazimierz Kleina (Pūlejis 

senators/ Senator of Poland), Cor van der Meer (Frīzu Akademeja, Nīderlaņde/ Fryske 

Academy, Netherlands). 

 

Tīseibys, viesture, drūšeiba (308. kab., Inženeru fak.) 

Latgalīšu volūda i pošvaļdeiba: nūvodvuiceibys i školuotuoju atbolsts, 

latgalīšu volūdys specialists pošvaļdeibā, pošvaļdeibys izdavums, 

latgalīšu volūdys izmontuošona publiskajūs i dorba pasuokumūs, 

ceļazeimis i īlu nūsaukumi latgaliski. 
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Tiesības, vēsture, drošība (308. kab., Inženieru fak.) 

Latgaliešu valoda un pašvaldība: novadmācības un skolotāju atbalsts, 

latgaliešu valodas speciālists pašvaldībā, pašvaldības izdevums, 

latgaliešu valodas izmantošona publiskajos un darba pasākumos, 

ceļazīmes un ielu nosaukumi latgaliski. 

Law, history, security (room 308, Faculty of Engineering) 

Latgalian and municipalities: specialised curriculum “municipality 

studies” and teacher support, a specialist of Latgalian language in the 

local municipality, municipality newspaper, usage of Latgalian in public 

and work events, road signs and street names in Latgalian. 
 

Moderej/ moderē/ moderator: Agris Bitāns (SaRIK) 

Eksperti/ Experts: Imants Slišāns (SaRIK), Ināra Dundure (LPS), Arvids Dravnīks 

(PTI), Armands Kociņš-Kūceņš (TM VVC). 

 

Ekonomika (105. kab., Inženeru fak.) 

Izgleiteiba i uzjiemiejdarbeiba Latgolys atteisteibai: caurveju prasmis 

profesionalajā i augstuokajā izgleiteibā: digitalizaceja, jaunrade i 

uzjiemiejspieja, kritiskuo dūmuošona i problemu rysynuošona, sadarbeibys 

prasmis. Kai jaunys funkcejis i profesejis tehnologeju atteisteibys procesā 

transformej izgleiteibys sistemu i juos pīduovuojumus. 

Ekonomika (105. kab., Inženieru fak.) 

Izglītība un uzņēmējdarbība Latgales attīstībai: caurviju prasmes profesionālajā 

un augstākajā izglītībā: digitalizācija, jaunrade un uzņēmējspēja, kritiskā 

domāšana un problēmu risināšana, sadarbības prasmes. Kā jaunas funkcijas un 

profesijas tehnoloģiju attīstības procesā transformē izglītības sistēmu un tās 

piedāvājumus. 

Economics (room 105, Faculty of Engineering) 

Education and entrepreneurship for the development of Latgale: transversal 

skills in professional and higher education: digitalisation, creativity and 

entrepreneurial skills, critical thinking and problem solving, cooperation skills. 

Technological development impact on professions, roles and education system. 
 

Moderej/ moderē/ moderator: Ilga Šuplinska (SaRIK, Saeima) 

Eksperti/ Experts: Claudio Rivera (FICIL, RBS), Tharald Lundvall (Norvegeja/ Norway), 

Inga Zemdega-Grāpe („NEMO”), Andrejs Vītoliņš (NEP), Ināra Ostrovska (DBT), Iveta 

Mietule (RTA), Jānis Teivāns-Treinovskis (DU). 

 

10.00–11.00 Dorba sesejis / Darba sesijas / Discussions 

Latgalistika: izgleiteiba (124. kab.) 

Latgalīšu volūda i nūvodvuiceiba školā: pīredze i perspektive. Kai 

panuokt sistemisku i sistematisku volūdys voi nūvodvuiceibys 

vuiceišonu? 
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Latgalistika: izglītība (124. kab.) 

Latgaliešu valoda un novadmācība skolā: pieredze un perspektīva. Kā 

panākt sistēmisku un sistemātisku valodas vai novadmācības mācīšanu? 

Latgalistics: education (room 124) 

Latgalian language and regional studies at school: experience and 

perspective. How to provide systematic teaching of the language or 

“municipality studies”. 
 

Moderej/ moderē/ moderator: Sanita Martena 

Eksperti/ Experts: Veronika Dundure (LVLKSA), Aņss Ataols Bierzeņš (Kolups), 

Ilze Saliniece (IZM), Aelita Andrejeva (Rēzeknis 5. všk.), Ilga Šuplinska (RTA, 

Saeima). 

 

Latgalistika: volūda (215. kab.) 

Vaļsts volūdys lykums i cyti normativī akti. Latgalīšu volūda ci latgalīšu rokstu 

volūda, ISO koda respektiešona, statistika par volūdys prasmem, t. sk. latgalīšu. 

Latgalistika: valoda (215. kab.) 

Valsts valodas likums un citi normatīvie akti. Latgaliešu valoda vai latgaliešu 

rakstu valoda, ISO koda respektēšana, statistika par valodas prasmēm, t. sk. 

latgaliešu. 

Latgalistics: language (room 215) 

Official Language Law. Latgalian language or “Latgalian written language”, 

ISO standard, language skills statistics, including for the Latgalian language. 
 

Moderej/ moderē/ moderator: Agris Bitāns 

Eksperti/ Experts: Jānis Pleps (Valsts prezidenta kanceleja/ Institution of presidency), Laila 

Susanne Vars (Sāmu Lītišķūs zynuotņu universitate/ Sámi University of Applied Sciences), 

Arvids Dravnīks (PTI), Armands Kociņš-Kūceņš (TM VVC). 

 

Tīseibys, viesture, drūšeiba (308. kab., Inženeru fak.) 

Demokrateja, breiveiba, ideņtitate = drūšeiba. Kuruos demokratiskys 

sabīdreibys vierteibys ir styprynojamys, kab sabīdreibys izpratne par 

nūtykumim Ukrainā byutu adekvata? Kai pīrūbežys pošvaļdeibuos, 

taipat piļsātuos ar etniski daudznacionalu sastuovu styprynuot pīdereibu 

Latvejai, Eiropys Savīneibai, tuos informativajai, ekonomiskajai telpai i 

vyspuorciļvieciskom vierteibom. 

Tiesības, vēsture, drošība (308. kab., Inženieru fak.) 

Demokrātija, brīvība, identitāte = drošība. Kuras demokrātiskas 

sabiedrības vērtības ir stiprināmas, lai sabiedrības izpratne par 

notikumiem Ukrainā būtu adekvāta? Kā pierobežas pašvaldībās, tāpat 

pilsētās ar etniski daudznacionālu sastāvu stiprināt piederību Latvijai, 

Eiropas Savienībai, tās informatīvajai, ekonomiskajai telpai un 

vispārcilvēciskām vērtībām. 

 



24 

 

Law, history, security (room 308, Faculty of Engineering) 

Democracy, freedom, identity = security. Which values of democratic 

society need to be strengthened to increase societal understanding of the 

situation in Ukraine. The affiliation with the information and economic 

space as well as values of Latvia and the European Union in the border 

area municipalities and ethnically diverse cities. 
 

Moderej/ moderē/ moderator: Edgars Rinkevičs (uorlītu ministrs/ ārlietu ministrs/ 

Minister of Foreign Affairs) 

Eksperti/ Experts: Olexandr Mischenko (Ukrainys viestnīks/ Ukrainas vēstnieks/ 

Ukrainian Ambassador), Monika Michaliszyn (Pūlejis viestneica/ Polijas vēstniece/ 

Polish Ambassador), Marija Golubeva (īšklītu ministre/ iekšlietu ministre/ Minister 

for the Interior), Baiba Bļodniece (AM). 

 

Ekonomika (105. kab., Inženeru fak.) 

Lauku teritoreju atteisteiba Latgolā: iniciativis lauku teritoreju atteisteibai, 

turysma i muižu montuojuma lūma Latgolys lauku atdzimšonai, 

lauksaimnīciskuo ražuošona Eiropys Savīneibys pīrūbežā i cyti vaicuojumi. 

Ekonomika (105. kab., Inženieru fak.) 

Lauku teritoriju attīstība Latgalē: iniciatīvas lauku teritoriju attīstībai, tūrisma 

un muižu mantojuma loma Latgales lauku atdzimšanai, lauksaimnieciskā 

ražošana Eiropas Savienības pierobežā un citi jautājumi. 

Economics (room 105, Faculty of Engineering) 

Development of rural territories in Latgale: initiatives for rural area 

development, the role of tourism and manor heritage in the resurrection of rural 

space of Latgale, farming in the border area of the European Union, etc. 
 

Moderej/ moderē/ moderator: Elita Jermolajeva (LLU) 

Eksperti/ Experts: Aivars Bernāns (LRLA), Elita Jermolajeva, Marika Rudzīte-Griķe 

(„Handmade Latgola”), Iveta Balčūne (Lūznovys muiža/ Luznava Manor). 

 

11.30–12.30 Dorba sesejis / Darba sesijas / Discussions 

Latgalistika: izgleiteiba (124. kab.) 

Digitalizacejis tyvuokuo perspektive: datu bazis, digitalizacejis prasmis, 

atbolsts darbinīkam. Kas jau ir padareits i kas ir varams, izmontojūt 

digitalizacejai paradzātū vaļsts atbolstu? 

Latgalistika: izglītība (124. kab.) 

Digitalizācijas tuvākā perspektīva: datu bāzes, digitalizācijas prasmes, 

atbalsts darbiniekam. Kas jau ir izdarīts un kas jādara, izmantojot 

digitalizācijai paredzēto valsts atbalstu? 

Latgalistics: education (room 124) 

Perspectives of digitalisation: data bases, digitalisation skills, support 

for employees. What has been achieved so far and what is possible, 
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implementing digitalisation support using state support available for 

digitalisation. 
 

Moderej/ moderē/ moderator: Ilga Šuplinska 

Eksperti/ Experts: Sanita Martena (RTA), Henrihs Soms (DU), Santa Šmīdlere 

(IZM), Ruta Cibule (Bolvu Centraluo biblioteka/ Balvi Central Library). 

 

Latgalistika: volūda (215. kab.) 

Praktiskuo latgalīšu volūda. Cik draudzeiga ir vide latgalīšu volūdys 

lītuojumam? Viesturyskuo perspektive i myusu dīnu problemvaicuojumi. 

Latgalistika: valoda (215. kab.) 

Praktiskā latgaliešu valoda. Cik draudzīga ir vide latgaliešu valodas 

lietojumam? Vēsturiskā perspektīva un mūsdienu problēmjautājumi. 

Latgalistics: language (room 215) 

Practical Latgalian language. How Latgalian-friendly is the environment. 

Historical perspective and challenges of today. 
 

Moderej/ moderē/ moderator: Lideja Leikuma (LU, SaRIK) 

Eksperti/ Experts: Edeite Husare, Amanda Anusāne (LgSC), Lilija Limane, Lideja 

Leikuma, Guntars Skutels (Viļakas, Liepnas, Kupravas katoļu draudze/ Catholic 

congregation of Kuprava), Pēteris Poļaks (LĢB). 

 

Tīseibys, viesture, drūšeiba (308. kab., Inženeru fak.) 

Svareigī nūtykumi Latgolys viesturē: 460 godu saisteibā ar Pūlejis 

ītekmis palelynuošonu myusu dīnu Latvejis teritorejā (1562), 

Kruoslovys goreiguo seminara suokums (1757), Pūlejis-Leitovys 

konstituceja (1791), 1917. goda kongress, paralelis ar Slovakeju i 

Čeheju. 

Tiesības, vēsture, drošība (308. kab., Inženieru fak.) 

Svarīgie notikumi Latgales vēsturē: 460 gadu saistībā ar Polijas 

ietekmes palielināšanu mūsdienu Latvijas teritorijā (1562), Krāslavas 

garīgā semināra sākums (1757), Polijas-Lietuvas konstitūcija (1791), 

1917. gada kongress, paralēles ar Slovākiju un Čehiju. 

Law, history, security (room 308, Faculty of Engineering) 

History milestones in Latgale: 460 years since the increase of Polish 

influence in the territory that is nowadays Latvia (1562), Kārsava 

Seminary establishment (1757), Polish-Lithuanian Constitution (1791), 

Congress of 1917, similarities with Slovakia and Czech Republic. 
 

Moderej/ moderē/ moderator: Monika Mihališina (Monika Michaliszyn, Pūlejis 

viestneica/ Polijas vēstniece/ Polish Ambassador) 

Eksperti/ Experts: Henrihs Soms (DU), Arņs Slobožanins (DU), 

Monika Michaliszyn. 
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Ekonomika (105. kab., Inženeru fak.) 

Latgolys zynuošonu ekonomika i eksportspieja: Latgolys ekonomiskuos telpys 

pīvīnuotuo vierteiba i eksportspieja, zynuošonu ekonomika, inovacejis, augstūs 

tehnologeju uzjāmumi, jaunuzjāmumi. 

Ekonomika (105. kab., Inženieru fak.) 

Latgales zināšanu ekonomika un eksportspēja: Latgales ekonomiskās telpas 

pievienotā vērtība un eksportspēja, zināšanu ekonomika, inovācijas, augsto 

tehnoloģiju uzņēmumi, jaunuzņēmumi. 

Economics (room 105, Faculty of Engineering) 

Knowledge economics and export capacity of Latgale region: Added value and 

export capacity of the Latgalian economic space, knowledge economics, 

innovations, high-tech companies, start-ups. 
 

Moderej/ moderē/ moderator: Baiba Rivža (LLU) 

Eksperti/ Experts: Baiba Rivža, Elita Jermolajeva (LLU), Laura Očagova (LIAA), Jānis 

Staris („Latvijas finieris”), Anda Zvaigzne (RTA). 

 

12.30–13.30 Dorba sesejis / Darba sesijas / Discussions 

Latgalistika: izgleiteiba (124. kab.) 

Myusdīneigi vuiceibu materiali, atbylstūša vide i sagataveits pedagogs. 

Interaktivs, caurveju prasmis styprynūšs i školāna pīredzi respektejūšs 

vuiceibu materials digitalajā i fiziskajā vidē. 

Latgalistika: izglītība (124. kab.) 

Mūsdienīgi mācību materiāli, atbilstoša vide iun sagatavots pedagogs. 

Interaktīvs, caurviju prasmes stiprinošs un skolēna pieredzi respektējošs 

mācību materiāls digitālajā un fiziskajā vidē. 

Latgalistics: education (room 124) 

Modern education materials, appropriate environment and a prepared 

teacher. Interactive material that takes into account transversal skills and 

experience or the learner in the digital and in person environment. 
 

Moderej/ moderē/ moderator: Veronika Dundure (LVLKSA) 

Eksperti/ Experts: Ilga Šuplinska (SaRIK), Liene Voroņenko (IZM VISC), Evika 

Muizniece (Rēzeknes Vaļsts gimnazeja/ Rezekne National Gymnasium), Andris 

Slišāns („Upīte”), Edeite Husare (LgSC). 

 

Latgalistika: volūda (215. kab.) 

Tradicionaluo kultura i namaterialais montuojums – vareiba ideņtitatis 

styprynuošonai i jaunu ideju atteisteibai. 

Latgalistika: valoda (215. kab.) 

Tradicionālā kultūra un nemateriālais mantojums – iespējas identitātes 

stiprināšanai un jaunu ideju attīstībai. 
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Latgalistics: language (room 215) 

Traditional culture and living heritage – its value in identity strengthening and 

in the development of new ideas. 
 

Moderej/ moderē/ moderator: Henrihs Soms (DU) 

Eksperti/ Experts: Valda Čakša (RTA), Ēvalds Daugulis (DU), Diāna Apele (RTA). 

 

Tīseibys, viesture, drūšeiba (308. kab., Inženeru fak.) 

Latgalīšu volūda publiskajā telpā: sabīdreibys izgleituošona i korektys 

izpratnis veiduošona par latgalīšu volūdys vajadzeibu, Latvejis austrumu 

rūbeža drūšeibys veicynuošona. Masu informacejis leidzekli: vaļsts, 

pošvaļdeibys i privatī; jūs izmontuošona kasdīnā, kulturys i cytūs 

pasuokumūs, vuiceišona viesturis i cytuos stuņdēs. 

Tiesības, vēsture, drošība (308. kab., Inženieru fak.) 

Latgaliešu valoda publiskajā telpā: sabiedrības izglītošana un korektas 

izpratnes veidošana par latgaliešu valodas vajadzību, Latvijas austrumu 

robežas drošības veicināšana. Masu informācijas līdzekļi: valsts, 

pašvaldības un privātie; to izmantošana ikdienā, kultūras un citos 

pasākumos, mācīšana vēstures un citās stundās. 

 

Law, history, security (room 308, Faculty of Engineering) 

Latgalian in the public space: to promote the societal education and 

understanding as well as to facilitate security at the Eastern border of 

Latvia. The use of the language in the governmental, municipal and 

private media in everyday life, in the culture and other events as well as 

for history teaching. 
 

Moderej/ moderē/ moderator: Jurs Saukāns (Latvejis Radio Latgolys studeja/ radio 

station „Latvijas radio Latgales studija”) 

Eksperti/ Experts: Ausma Sprukte (LRT), Jānis Siksnis (SEPLP), Jevģēnijs Carevs 

(Alise Plus). 

 

Ekonomika (105. kab., Inženeru fak.) 

Strategiski svareigys prioritatis uzjiemiejdarbeibys atteisteibai (pošvaļdeiba, 

uzjiemieji i atbolsta institucejis). 

Ekonomika (105. kab., Inženieru fak.) 

Stratēģiski svarīgas prioritātes uzņēmējdarbības attīstībai: pašvaldība, uzņēmēji 

un atbalsta institūcijas. 

Economics (room 105, Faculty of Engineering) 

Strategically important priorities for business development (municipality, 

entrepreneurs and support institutions). 
 

Moderej/ moderē/ moderator: Sandra Ežmale (LLU Malnovys koledža, SaRIK) 
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Eksperti/ Experts: Lars Holmer Hoven (Agderis pošvaļdeiba, Norvegeja/ Agder County, 

Norway), Juris Pūce (Saeima), Sergejs Maksimovs (LPR, SaRIK), Aleksandrs Bartaševičs 

(Rēzeknes pilsētas dome/ Rezekne City council), Iveta Maļina-Tabūne (Latgolys SEZ), Ērika 

Teirumnīka (Rēzeknis nūvoda pošvaļdeiba, Rēzeknis SEZ), Juris Guntis Vjakse (LDDK). 

 

13.30–14.30 Pušdīnis / Pusdienas (223. kab.) / Lunch (room 223) 

 

14.30–15.30 Dorba sesejis / Darba sesijas / Discussions 

Latgalistika: izgleiteiba (124. kab.) 

Piļsūniskuo leidzīsaiste, jaunīši: kuri nu asūšajim latgaliskuo i 

regionaluo viestejuma informacejis kanalim daīt da jaunīšu 

mierkauditorejis? Kū viestej atgrīziniskuos saitis analize? Voi atsaškir 

nuokušūs paaudžu vierteibys i tūs prioritara seceiba? Kai efektivuok 

nūdūt tuoļuok ideņtitatis i kulturys kodu? 

Latgalistika: izglītība (124. kab.) 

Pilsoniskā līdziesaiste, jaunieši: kuri no esošajiem latgaliskā un 

reģionālā vēstījuma informācijas kanāliem aiziet līdz jauniešu 

mērķauditorijai? Ko atklāj atgriezeniskās saites analīze? Vai atšķiras 

nākošo paaudžu vērtības un to prioritārā secība? Kā efektīvāk nodot 

tālāk identitātes un kultūras kodu? 

Latgalistics: education (room 124) 

Civic participation, youngsters: which of the current Latgalian channels 

reaches youth target group. What can be seen from the feedback 

analyses. Do values and priorities of next generation differ. The most 

effective way to pass on the identity and culture code. 
 

Moderej/ moderē/ moderator: Guntis Rasims (Rēzeknis nūvoda pošvaļdeiba/ Rezekne 

county Municipality) 

Eksperti/ Experts: Amanda Anusāne (LgSC), Jānis Garisons (AM), Sandis Mesters, 

Lauris Zalāns, Daiga Laizāne. 

 

Latgalistika: volūda (215. kab.) 

Piļsūniskuos organizacejis kai kūpīnys ideju nesiejs, atteisteituojs, vydutuojs 

storp vaļsts i vītejū puorvaļdi i sabīdreibu. Kai panuokt, kab NVO iniciativis, 

reiceibys modeļus vaļsts respektātu vairuok? 

Latgalistika: valoda (215. kab.) 

Pilsoniskās organizācijas kā kopienas ideju nesējs, attīstītājs, starpnieks starp 

valsts un vietējo pārvaldi un sabiedrību. Kā panākt, lai NVO iniciatīvas, rīcības 

modeļus valsts respektētu vairāk? 

Latgalistics: language (room 215) 

Civic organisations as amplifiers of the community ideas, as well as developing 

agents, and a middle man between the government, local municipality and 

society. How to achieve more respect of the NGO initiatives and action models. 
 



29 

 

Moderej/ moderē/ moderator: Jurs Viļums (LKB, SaRIK) 

Eksperti/ Experts: Ieva Morica („DOTS”), Edeite Husare (LgSC), Marika Rudzīte-Griķe 

(„Handmade Latgola”), Jorens Dobkevičs („NEW EAST”) 

 

Tīseibys, viesture, drūšeiba i Ekonomika (105. kab., Inženeru fak.) 

Pošvaļdeiba, administrativi teritorialuo reforma i Latgola kai teritorialuo 

vīneiba Latvejā. 

Tiesības, vēsture, drošība un ekonomika (105. kab., Inženieru fak.) 

Pašvaldība, administratīvi teritoriālā reforma un Latgale kā teritoriālā 

vienība Latvijā. 

Law, history, security, economics (room 105, Faculty of Engineering) 

Local municipality, administrative-territorial reform and Latgale as a 

territorial unit in Latvia. 
 

 

Moderej/ moderē/moderator: Aldis Bukšs (TM) 

Eksperti/ Experts: Juris Pūce (Saeima), Ināra Dundure (LPS), Andrejs Ančupāns 

(Rēzeknes tehnikums), Agris Bitāns (Eversheds Sutherlands Bitāns), Edgars Mekšs 

(Ludzas novada pašvaldība/ Ludza municipality), Andris Vaivods (Līvānu novada 

dome/ Livani municipality). 

 

16.00–17.30 Kontaktu birža / Networking (214., 215. kab.) 

 

15.30–17.30 Prezentacejis / Prezentācijas/ Presentations (124. kab.) 

15.30–16.00 Jurs Urtāns „Jaunatklātie pilskalni Latvijā. 1998.–

2021.” (Newly discovered castlemounds in Latvia) 

16.00–16.30 Aina Strode, Ieva Širiņa „Burtu vuoceleite” 

16.30–17.00  Iveta Balčūne. Lūznovys i Lelbornis muižys  

(Lūznava and Lielborne manors) 

17.00–17.30  Diāna Apele, Valentina Siņakova, Maruta Latkovska. 

Antoninys Masiļūnis „Povuoru gruomota” 
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 LATGOLYS KONGRESA DISKUSEJU TEZIS 
 

Andrejs Ančupāns (Rēzeknes tehnikums) 

Latgales reģiona (novada) izveidošana – tās attīstības pamats 

 
Atslēgvārdi: Latgale, pašvaldība, reģions, administratīvi teritoriālā reforma, attīstība  

1917. gadā Latgolas kongresā tika pieņemtas 8 rezolūcijas prasības 

(„Latgales Pagaidu Zemes Padomes Ziņotājs“, V. Seiles red., 1917), pirmās no 

tām ir šādas: 

1. Mes, Latgolas, latwiši pylnwarniki, sasapulcejuši 26.—27. aprili Rēzeknē 

sasauktā kongresā, atzeidami latwišus, kuri dzeiwoj Witebskas gubernē, tai ari 

kurzemnikus un widzemnikus par winu latwišu tautu, nuspridem apsawinot ar 

Kurzemes un Wydzemes latwišim winā politiskā autonomā tautas organizmā 

(..). 

2. Mes, Latgolas latwiši, apsawinodami ar Kurzemes un Wydzemes latwišim, 

paturēsim sowu pašwaldibu, pylnu tisibu pašnuteikšonas woludas, ticibas, 

baznicas, skolu un saimestibas, kai ari zemes jautojumā, boznicas dorišonos 

piwinojut pi Latgolas ari Kurzemes un Wydzemes katolius. („Latgales Pagaidu 

Zemes Padomes Ziņotājs“, V. Seiles red., 1917). 

Tātad tika nolemts: paturēsim sowu pašwaldibu, pylnu tisibu 

pašnuteikšonas woludas, ticibas, baznicas, skolu un saimestibas, kai ari zemes 

jautojumā. Tas ir ierakstīts arī Latvijas Republikas Satversmē: Latvijas valsts 

teritoriju starptautiskos līgumos noteiktās robežās sastāda Vidzeme, Latgale, 

Kurzeme un Zemgale (Valdības Vēstnesis, Nr. 141, 30.06.1922.). Taču jau 

vairāk nekā 100 gadus Latgale kā pašvaldība pastāv tikai domās un 

dokumentos, tai skaitā Satversmē. 

Pēc Latvijas Republikas atjaunošanas ir notikušas divas Administratīvi 

teritoriālās reformas (ATR), katrā no tām tika spriests par reģiona līmeņa 

pašvaldību izveidošanu, tas tika ierakstīts dokumentos, taču Vidzeme, Latgale, 

Kurzeme un Zemgale joprojām ir tikai domās un Latvijas Republikas 

Satversmē. Vērtējot minētās reformas, rodas slēdziens, ka tās ir bezjēdzīga 

mūsu samaksāto nodokļu izšķērdēšana un kaitniecība Latvijas 

tautsaimniecībai, jo 2021. gadā esam atgriezušies līdzīgā situācijā, kāda bija 

pirms reformu veikšanas. 

Kāpēc abās līdzšinējās ierēdņu sagatavotajās ATR nav izveidotas 

reģiona līmeņa pašvaldības? Manuprāt, svarīgākais iemesls ir acīmredzamā 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un valdībā 

esošo „veco“ partiju tieksme turpināt izsaimniekot valsts budžeta un ES 

reģionālo un kohēzijas fondu līdzekļus centralizēti Rīgā, nevis ieguldīt tos tieši 

reģionos. Tāpēc Latvija ir kļuvusi par pašu monocentriskāko valsti starp ES 

dalībvalstīm. Tas rada iedzīvotāju migrāciju no pārējām pašvaldībām uz Rīgu 
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un emigrāciju uz ārvalstīm, kas potenciāli apdraud Latvijas kā nacionālas 

valsts pastāvēšanu. 

Atzinumā par 2009. gada ATR neizdošanās cēloņiem minēts, ka viens 

no galvenajiem iemesliem bija apriņķu (2. līmeņa pārvaldības jeb reģionu) 

neizveidošana. Rezultātā reģionu atpalicība no Rīgas tādos rādītājos kā vidējā 

alga, bezdarba līmenis un nelabvēlīgās atšķirības attīstības indeksā ir 

turpinājušas pieaugt. Jaunā ATR likuma 23. pantā teikts, ka Ministru kabinets 

līdz 2021. gada 1. janvārim izstrādā likumprojektu par administratīvo reģionu 

izveidi Vidzemē, Latgalē, Kurzemē, Zemgalē un Rīgas reģionā, taču valdībā 

skatītajā konceptuālajā ziņojumā atklājās, ka dažu partiju pārvaldībā esošās 

ministrijas nebija gatavas nodot reģioniem funkcijas, kas raksturo stiprus 

reģionus Eiropā. Piemēram, Veselības ministrija atteicās no līdzdalības vispār, 

bet Zemkopības ministrija spēja atvēlēt tikai suņu „čipošanu“ kā svarīgu 

funkciju Latvijas reģionu attīstībai. Iemesls ministriju neatsaucībai – kopā ar 

funkcijām tām būtu jādod līdzi arī finansējums reģioniem, taču tas samazinātu 

katras partijas pārvaldīto naudas daudzumu. Arī liela daļa no pašvaldībām 

pašlaik noteiktajām funkcijām labāk izpildāmas tieši reģionu līmenī (izglītība, 

transports, ceļi, veselības aizsardzība utt.), bet daļa nododama tieši valdībai, 

piemēram, bāriņtiesas. 

Līdz ar reģiona līmeņa pašvaldību izveidošanu to ekonomiskais 

potenciāls būs salīdzināms ar Rīgas potenciālu un, kas ir vēl svarīgāk, 

reģionāla līmeņa jautājumi tiks izlemti uz vietas, tuvāk cilvēkiem, kurus tie 

ietekmē. Tāpēc uzskatu, ka Latgales reģiona (novada) izveidošana ir tās 

attīstības pamats. 
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Diāna Apele (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija) 

Akvareļglezniecības pārstāvja Vladislava Paura ieguldījums  

mākslas jaunrades procesu veicināšanā Latgalē 

 
Atslēgvārdi: Vladislavs Paurs, Latgale, akvareļglezniecība, pedagoģija, mākslas albums 

VLADISLAVS PAURS (1945–2019) – izcils Latgales 

akvareļglezniecības pārstāvis, pedagogs un padomdevējs studentiem – bijis 

vienkāršs un ļoti sirsnīgs cilvēks, tā viņu raksturo ģimenes locekļi, draugi un 

kolēģi. 

Pētījuma mērķis: iepazīt Latgales akvarelista un pedagoga V.  Paura 

devumu mākslas un pedagoģijas jomā, kā arī analizēt 2021. gadā izdotajā 

mākslas albumā „Akvarelists Vladislavs Paurs“ ievietoto darbu māksliniecisko 

vērtību kontekstu kā kultūrvēsturisku V. Paura mākslas izpausmju 

apliecinātāju. 

Par V. Paura nozīmīgo devumu mākslas un pedagoģijas jomā liecina 

viņa biogrāfija. V. Paurs 1979. gadā pabeidza Latvijas Mākslas akadēmiju 

(LMA). No 1988. līdz 1993. gadam bijis Rēzeknes Lietišķās mākslas 

vidusskolas (RLMV) direktors. No 1990. līdz 1991. gadam – LMA Latgales 

filiāles dibinātājs un vadītājs. Strādājis arī Rēzeknes Skolotāju institūtā. 

1995. gadā ieguvis maģistra grādu mākslas apakšnozarē. No 1995. līdz 

1998. gadam bijis Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultātes Darbmācības 

katedras lektors un docents, bet no 1999. gada – asociētais profesors. Ieguldījis 

lielu darbu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) attīstībā, īpaši studiju 

virziena „Mākslas“ dizaina programmu izveidē, bijis arī pirmā līmeņa 

augstākās izglītības studiju programmas „Vides dizains“ direktors. Kopš 

1986. gada V. Paurs bija Latvijas Mākslinieku savienības biedrs. Piedalījies 

vairāk nekā simt grupu mākslas izstādēs. Organizējis 15 personālizstādes 

Latvijā, Lietuvā, Vācijā un Krievijā. V. Paura darbi atrodas Rīgas, Rēzeknes, 

Krāslavas, Ludzas, Daugavpils un Preiļu muzejos un privātkolekcijās Latvijā 

un citur Eiropā. Paralēli radošajai darbībai glezniecībā ir piedalījies 

starptautiskos projektos un zinātniskās konferencēs. 2011. gadā apbalvots ar 

Atzinības krustu. 2013. gadā saņēmis Rēzeknes Augstskolas Goda profesora 

diplomu (Prof. honoris causa). 

Mākslinieks ir atstājis ievērojamu mākslas darbu mantojumu, kas 

fragmentāri ir atspoguļots mākslinieka darbu izstāžu katalogos. V.  Paura 

dzīves laikā izdotie mākslas katalogi: „Vladislavs Paurs. Glezniecība“  (2005), 

„Vladislavs Paurs. Veltījums“ (2009), „Akvarelis. Vladislavs Paurs“ (2015) 

vairāk līdzinās brošūrām ar nelielu lappušu skaitu, savukārt 2021.  gadā 

izdotajā mākslas albumā „Akvarelists Vladislavs Paurs“ daudz plašāk 

parādītas mākslinieka glezniecības smalkās nianses gan darbos, kas radīti 

iepriekšējos gados, gan tajos, kas tapuši pēdējos viņa dzīves gājuma gados.  
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Mākslas albums ir būtisks publikāciju veids mākslas un kultūras 

mantojuma jomā. Mākslas albumi tiek izdoti, lai rūpīgi dokumentētu mākslas 

daudzveidīgās izpausmes un palīdzētu interesentiem mākslas izpētē. Mākslas 

albums ir dialogs starp mākslinieku un skatītāju. Kvalitatīvi izstrādāts papīra 

formāta mākslas albums iegūst paliekošu vērtību, to ir patīkami aplūkot un 

nodot mantojumā nākamajām paaudzēm, jaunajiem mākslas mīļotājiem.  
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Diāna Apele (RTA),  

Svetlana Siņakova (Daugovpiļs Byuvnīceibys tehnikums),  

Maruta Latkovska 

Latgolā dzymušuos izcyluos kulinaris i lektoris Antoninys Masiļūnis 

davums namaterialuos kulturys montuojumā 

 
Atslāga vuordi: Antonina Masiļūne, kulinarais montuojums, „Povōru grōmota“, iedīņu 

receptis, latgalīšu rokstu volūda, gruomotys redizains  

ANTONINA MASIĻŪNE (1921–2019) – kulinare i vairuoku 

gruomotu autore, latvīšu vyrtuvis popularyzātuoja. Par nūpalnim kulinaruo 

montuojuma saglobuošonā 2017. godā apbolvuota ar catūrtuos škirys Treju 

Zvaigžņu ordeni. 

Pietejuma mierkis: plotuok īpazeit i analizēt Latgolā dzymušuos 

izcyluos kulinaris i lektoris A. Masiļūnis davumu kulinaruo montuojuma 

saglobuošonā. 

Pietejuma aizdavums: popularizēt jaunū, redizainātū A.  Masiļūnis 

„Povuoru gruomotu“, reikojūt seminarus i meistarklasis, tai atbolstūt veseleigu 

iedīņu gataveišonu nu vītejūs produktu, kai sovā laikā tū dareja A.  Masiļūne. 

Lekcejis par latvyskū golda kulturu jei lasejuse na viņ Latvejā, bet ari 

Amerikā. 80.–90. godūs cylvāki peļneiti beja īmīļuojuši taišni Latgolā 

dzymušuos kulinaris A. Masiļūnis iedīņu recepšu gruomotys. Žurnalists 

Guntis Bojārs sovā autorraidejumā ir sacejs, ja mums Latvijai ir savs Dainu 

tēvs, A. Masiļūni varētu dēvēt par Latvijas recepšu mammu – vairāk nekā 

25 pavārgrāmatas latviski, krieviski, latgaliski, arī vāciski, angliski. 

A. Masiļūnes apkopotā recepšu raža ir milzīga (Bojārs, 2017). Tys ir lels īguļdejums 

latvīšu tautys kulturys montuojuma laukā, partū ka A. Masiļūne „sauleitē cēle“ 

na tik viņ latvīšu nacionalūs iedīņus, bet „lyka pi sirds“ izmontuot Latvejā 

audzātūs produktus. 

A. Masiļūnis 1992. godā publicātuo „Povōru grōmota“ leidz šam ir 

vīneiguo latgaliski izdūtuo povuorgruomota. Sovā laikā jei guoja da 

skaiteituoju lelā tiražā – 15 000 eksemplarūs. Nasaverūt iz leluo eksemplaru 

skaita, niu gruomota jau palykuse par bibliografisku ratumu (Vilcāne 2022). 

A. Masiļūnis latgaliski saraksteitajā povuorgruomotā apkūpuots ap 

400 recepšu. Tuo laika (1992) gruomotu grafikys dizaina i poligrafejis īspiejis 

beja cīši īrūbežuotys. Deļtuo ari roduos dūma, ka tautuos izguojušuos leluos 

tiražys puorstuovis 30 godim par gūdu juoizstruodoj jauns gruomotys 

grafiskais nūformiejums, juokuortoj ari napiļneibys, nakonsekveņcis latgalīšu 

rokstu volūdā. 

Viesturneica Vineta Vilcāne redizainātuos gruomotys anotacejā  (2022) 

roksta, ka gruomotys izdūšonys gods Latgolys viesturē beja eipašs – 1992. g. 

augustā Rēzeknē nūtyka Pyrmais pasauļa latgalīšu saīts. Saītā lēme par 

latgalīšu volūdys vaicuojumim, gruomotu izdūšonu latgaliski, par Rēzeknis 
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Augstškolys izveiduošonu i c. Atkluoja ari atjaunuotū pīminekli „Vienoti 

Latvijai“ voi Latgolys Muora, taišni ituo Pyrmuo pasauļa latgalīšu saīta laikā 

izguoja ari Antoninys Masiļūnis „Povōru grōmota“ (Vilcāne 2022). 

Povuormuokslys gruomotys ir taids eipašs i byuteigs publikaceju veids, 

kaidā mes eistynojam iedīņu kulturys montuojuma saglobuošonu, jom ir lela 

palīkūša vierteiba, jo gruomotys teik nūdūtys montuojumā nu audzis audzē. 

Par jaunu izdūtuo iedīņu recepšu gruomota latgalīšu rokstu volūdā na tik viņ 

popularizēs tradicionaluos iedīņu gataveišonys prasmis i nūdūs zynuošonys 

jaunajai audzei, bet lela juos originalitate i vierteiba ir volūda i kulinarejis 

termini latgalīšu rokstu volūdā. Reizē gruomota byus jubilejis izdavuma 

sagataveituoju cīna aplīcynuojums izcylajai Rēzeknē dzymušajai i pasauļa 

slavi īmontuojušajai latvīšu kulinarei A. Masiļūnei (dz. Zadvinskai). 

Bojārs, G. (2017). Latvijas recepšu mamma – Antoņina Masiļūne. Skatīts 31.01.2022. 

Pieejams: https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/cilvekstasti/latvijas-recepsu-mamma-antonina-

masilune.a234846/ 

Vilcāne, V. (2022). Liktineiguo sakriteiba (Nu jaunuo izdavuma „Povuoru gruomota“). 
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Iveta Balčūne (Lūznavas muiža, Rēzeknes novads) 

Atjaunoto muižu mantojuma loma Latgales lauku atdzimšanā  

 
Atslēgvārdi: kultūras mantojums, lauku teritoriju ilgtspēja, Lūznavas muiža, Lielbornes 

muiža, Horizon 2020, RURITAGE 

Latvijas kultūras identitāti veido tās kultūras vērtības un kapitāls, tajā 

skaitā Latvijas kultūrainavai raksturīgie muižu ansambļi, kuri veidojušies 

dažādos vēsturiskās attīstības posmos un saglabājuši Eiropas kultūras 

ietekmes. 

Kādreizējās ilgtspējīgas saimniekošanas rezultātus mūsdienās redzam 

ik uz soļa Latvijas laukos, kur ir muižu parki ar retām koku un augu sugām un 

būvētā kultūrvide – muižu ansambļi ar staļļiem, klētīm, graudu noliktavām un 

citām saimniecības ēkām, kuru pastāvēšana diemžēl daudzos gadījumos, 

neskatoties uz mūsdienu tehnoloģiskajām un citām iespējām, ir apdraudēta, jo 

ēkas nav apsaimniekotas un pakāpeniski degradējas, veidojot arvien 

pamestāku un depresīvāku apkārtējo vidi. Vien 4–5% jeb 40–50 muižas visā 

Latvijas teritorijā no kādreizējām gandrīz 1400 muižām ir sakārtotas un 

skatāmas. Degradēto teritoriju atjaunošanas procesu bieži vien kavē zināšanu, 

pieredzes, kā arī kopīgas izpratnes trūkums starp lēmumu pieņēmējiem 

lēmumu, muižu apsaimniekotājiem, uzņēmējiem par ekonomiskām, sociālām 

un vides priekšrocībām, ko sniedz kultūras mantojumā balstītas vides 

sakārtošana. 

Latvijas attālākie lauku reģioni, tajā skaitā Latgale, sastopas ar virkni 

sociālekonomisku izaicinājumu – lauku iedzīvotāju sastāva maiņa un 

migrācija, demogrāfiskās un darba tirgus pārmaiņas, zemais atalgojums, 

augstais ilgstošo bezdarbnieku skaits, dzīves vietai pieejama sabiedriskā 

transporta un citas infrastruktūras trūkums. Joprojām reta, bet pēdējos piecos 

gados vērojama cerīga tendence, ka Latgales lauku teritorijās, balstoties uz 

publiskā vai privātā sektora finansējumu, tiek saglabāts un atjaunots muižu 

mantojums, kas uzskatāmi demonstrē kultūrvēsturisko vērtību lomu 

pievilcīgas, konkurētspējīgas un ilgtspējīgas dzīvojamās telpas veidošanā.  

Bieži vien muižu mantojuma loma tiek saistīta pamatā ar kultūras un 

tūrisma norišu papildināšanu, taču, analizējot muižu mantojumā balstītus lauku 

teritorijas reģenerācijas procesus, ir jāņem vērā visa mantojuma ekosistēma un 

svarīgākie teritorijas atdzimšanas uzdevumi, kas ir savstarpēji saistīti un nav 

atsevišķi skatāmi – ekonomiskais (jaunu nozaru un uzņēmumu attīstība un 

atbalsts to veidošanai, vienlīdzīgu darba iespēju radīšana visām sabiedrības 

grupām u. c.), sociālais (esošo kopienu stiprināšana un jaunu veidošanās, 

līdzdalīga plānošana u. c.), fiziskais (ēku, būvju, teritoriju atjaunošana, 

publiskās ārtelpas veidošana u. c.), vides kvalitātes (energoefektivitātes 

uzlabošana, objektu, zemju, telpu revitalizācija u. c.) un pārvaldības (jaunas 

pārvaldības politikas un inovatīvu līdzdalīgās pārvaldības instrumentu 
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veidošana u. c.) aspekts. Muižu mantojuma multidisciplinaritāte un 

interpretāciju daudzveidība kopumā sarežģī mantojuma lomas izvērtēšanu, 

taču, balstoties konkrēto gadījumu pētījumos, var uzskatāmi parādīt saikni 

starp ieguldījumu mantojuma attīstībā un konkrētas vietas dzīves  kvalitātes 

uzlabošanos. 

Gadījuma analīzei tika izvēlētas divas Latgales muižas – Lielbornes un 

Lūznavas muiža, kas pārstāv gan privāto, gan pašvaldības pakļautībā 

apsaimniekoto muižu mantojumu, atrodas lauku apvidū jeb ārpus pilsētvides 

apdzīvotajām vietām ar iedzīvotāju skaitu līdz 5000. Gadījumu izpēte balstās 

Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas HORIZON 

2020 projekta RURITAGE (Ruritage enables Rural Regeneration with 

Heritage (angļu val.)– mantojumā balstīta lauku reģenerācija) izstrādātajā 

stratēģijā un inovatīvā pieejā lauku reģenerācijas aspekta pētīšanā, balstoties 

uz kultūras un dabas mantojuma lomu lauku teritoriju atdzimšanā.  
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Aivars Bernāns  

(biedrība „Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienība“, ZS „Zelmeņi“, 

Rēzeknes novada Lendžu pagasts) 

Lauksaimnieciskā ražošana ES pierobežā – izaicinājumi un iespējas 

 
Atslēgvārdi: lauksaimnieciskā ražošana, reģionālā atbalsta politika, attālums no ostām  

1. Latvijā pastāv būtiskas atšķirības starp reģioniem – valodas, 

ekonomikas, klimata. 

2. Lai nodrošinātu līdzsvarotu lauksaimniecisko ražošanu nozarē, ir 

skaidri jāsaprot un jārespektē, ka lauksaimniecisko ražošanu Latgalē ietekmē 

vairāki būtiski faktori – attālums līdz ostām, augšņu tipi, reljefs, zemes ražošanas 

vērtība ballēs, klimatisko apstākļu ietekme. 

3. Atrodoties tālu no ostām un preču realizācijas centriem, būtiski pieaug 

izmaksas, kas saistītas ar attālumu, piem., graudkopībā Latgales 

lauksaimniekiem ir krietni mazāki neiegūtie ieņēmumi attiecībā pret vienu 

apstrādāto hektāru. Starpība veidojas no minerālmēslu, kaļķošanas materiāla un 

saražoto graudu transportēšanas izmaksām no ostām uz lauksaimniecības 

uzņēmumiem un otrādi. 

4. Latgales reģionam raksturīgais velēnu podzolēto augšņu tips ar 

nabadzīgāku trūdvielu saturu un līdz ar to zemāku ražības potenciālu, kā arī, 

salīdzinot ar Kurzemi un Zemgali, vismaz divas nedēļas vēlīnāka veģetācija, 

padara īsāku agrotehnisko pasākumu īstenošanas laiku, kas ierobežo noteiktu 

kultūru, šķirņu izmantošanu. 

5. Lauksaimniecības ražošanas procesā saistītās servisa izmaksas – 

centrālo noliktavu trūkums reģionā un ierobežota servisa pieejamība (rezerves 

daļas, kvalificētu servisa speciālistu, inženieru pieejamība) rada papildu 

izmaksas un aizkavē plānoto darbu izpildi sezonas laikā. 

6. Jārada priekšnoteikumi, lai jaunā paaudze aktīvi iesaistītos 

lauksaimniecības ražošanas procesos, saglabājot apdzīvotību reģionos, tāpēc ka 

Latvijas kā valsts teritorija jātver kopumā tās robežu kontūrās, nevis lokalizēti 

industriālo centru un tai piesaistīto teritoriju ietvaros. 

7. Zeme ir galvenais ražošanas līdzeklis lauksaimniekam. Latvijas pirmās 

brīvvalsts laikā Latvijā bija 2,3 milj. ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 

savukārt 2020. gadā Latvijā apsaimniekoja 1,96 milj. ha, liecina Centrālās 

statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati. Latgalē ir vērā ņemams 

lauksaimniecības zemju apjoms, kas jāatgriež lauksaimnieciskajā ražošanā, 

svarīgi ir atrast efektīvākos izmantošanas risinājumus. 

8. Latgales reģionā ir jāattīsta lauksaimniecības ražošanas potenciāls, 

kam ir svarīga nozīme ES ārējās robežas stiprināšanā, tādēļ nepieciešams 

stiprināt nozares prestižu, ekonomisko dzīvotspēju, kā arī alternatīvu ražošanas 

iespēju, veicināt mājražošanu un kooperāciju. Ar to panāksim jaunu speciālistu 
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piesaisti lauksaimniecības nozarei, kas varēs profesionāli realizēties ar skaidri 

iezīmētu nākotnes perspektīvu Latgales reģionā. 
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Aņss Ataols Bierzeņš (Kolupa pogosta puorvolds) 

Apvuiceibys latgalīšu volūdā vādzeibys i vareibys1 

 
Atslāga vuordi: škola, bārnu duorzs, augstškola, volūda, vuiceišona, asimiļaceja 

Latgalīšu volūda i cara laiku beiguos, i pyrmuos naatkareiguos Latvejis 

Republikys laiku suokuos punkcionēja kai pamata apvuiceibys volūda suoku 

školuos. Bārnu duorzūs jū napormalai lītova i padūmu laiku suokuos. Tok līgums 

jū montuot apvuiceibā, kurs aizasuoce piec Uļmana apvārsuma i īsavylka i 

padūmu laikūs pa Eņdzeleņa blagoslaveibai, īmīdzs tik styprus pādus Latvejis 

ļaudeibā, tymā skaitā i pošūs latgalīšūs, ka itūs vaira kai 30 ūtruos naatkareibys 

godu laikā tai i navā izadevs apvuiceibu latgalīšu volūdā atjaunynuot – ni 

školuos, ni augstškoluos, a ni bārnu duorzūs. 

Niule, pasaverūt nu jau atguojušys tūs laiku tuoleimuokys atīsmis 

perspektivys, redzīs, ka itūs symts godu Latgolys i Sielejis latvīši beja atmaneigai 

i teišai asimilāti. Jūs kuļtura i volūda nycynuota (koč i dzīsmis dzīduotys), a poši 

jī izmontuoti „kai dzeivuo masa“ deļ Baļtejis latvīšu skaita papiļdeišonys. Ite 

leidzeiga situaceja, kai Krīveja izmontova Mozkrīvejis aba Ukrainys cylvāku i 

cytus resursus. Taidi resursi, iz kuru var parazitēt, irā cīši svareigi, i taišni jūs 

izsleidēšona nu „rūku“ varātu byut golvonuo tānejūs Krīvejis-Ukrainys vaidu 

aizsuokšonys īmesle. Taidys pat īmeslis irā i Baļtejis nagribiešonai dūt Latgolai 

vairs patstuoveibys, latgalīšu volūdai vaira tīseibu, gribiešonai atkūst nu Latgolys 

vēļ i vēļ kuru teritorejis kymūsu. Pīvadumam, 2021 godā, ar Satversmis sūda 

atspaidu, tai i naizadeve Varakļuonus i jūs apleicini „atgrīzt Latgolā“. Niu jau 

izskaņ i atsasaukšona iz demokrateji i vītejūs dzeivuotuoju izalaseišonu, tok ite 

cīši nakorekta taktika ar špekuļativu argumentaceji, kam piec 100 godu teišys 

asimiliešonys tauta i juos sastuovs irā vardarbeigai izmeiti. Demokratiskai vādzē 

sprīst XX gs. 20-30 godūs, a niu juorauga atjaunynuot nademokratiskai 

iznycynuotais viesturiskais taisneigums. 

Bez tuo, ka izškireiba iz vyds latgalīšu i baļtīšu volūdu irā leidzeiga 

leluma, kai izškireiba iz vyds krīvu i ukraiņu volūdu, paralelis Krīvejis-Ukrainys 

i Baļtejis-Latgolys attīceibuos pasaruoda: 

1. Teritorialūs vaicuojumūs. Gona pasavērt cara laiku etnograpiskūs rūbežu 

kartis, tūlaik PSRS laiku nacionaladministrativūs rūbežu kartis, i tūlaik 

niulenejūs paktiskūs rūbežu kartis. 

2. Špekuļativuos atsasaukšonuos iz demokratiskom izalaseišonom. Varim 

saleidzynuot Kryma reperendumu 2014 godā i Varakļuonu nūvoda dzeivuotuoju 

apklausu 2020 godā. 

3. Volūdys lītuošonā i vuiceišonā. Saleidzynuosim, kai Krīveja i vysu 

administrativū komunikaceji, i vuiceibys školuos okupātajuos Ukrainys daļuos iz 

 
1 Izjāmuma kuortā – autora raksteibā i teksta stilistikā. Par vysu, kas tekstā, atsaceigs ir tikai 

ituo teksta autors. – SaRIK. 
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raizis puorvad iz krīvu volūdys i kai LR i LPSR līdze i līdz montuot latgalīšu 

volūdu opicialajā sazinē i školuos. 

Itūšaļt (i jau nazcik godu) publiskuo diskuseja īt ap vaicuojumu vuiceit ci 

navuiceit latgalīšu volūdu kai atsevišku disciplinu školuos ar baļtīšu (i, varams, 

krīvu) apvuiceibys volūdu. I, ka vuiceit, tūlaik kam i cik daudzi. Pa myusim, taida 

dzela var latgalīšu puortautuošonu nadaudzi atlikt, tok na nūgrīzt. Puors stuņžu 

nedelī dzymtajā volūdā navar atmeit 30 stuņžu svešā. Partū Latgolys kongresa 

aizdavums – pasūleit taidu apvuiceibys modeli i sposubu, kurs ļautu saglobuot 

latgalīšu volūdu kai dzeivu i pylnvierteigu komunikacejis sistemu nu audzis 

audzē. 

Nu senejuoku dīnu ļaudeibā īguojs stereotips, ka bazovais vuiceibys īstots 

cylvāka myužā – ite škola. Niule situaceja principialai cyta: lelums bārnu īt da 

duorzeņu, i taišni duorzeni irā tī, kas nūsoka cylvāka lingvistyskūs prioricetus 

vysam juo myužam. Taipoš spākā irā lykumsakareiba, ka kū asimilejūšuo volūda 

tyveimuoka asimilejamajai volūdai, tū leluoka irā juos asimilejūšuo īdarbeiba. 

Deļtam taišni baļtīšu volūda irā poša beistamuo deļ latgalīšu volūdys i pots 

beistamais variants deļ latgalīšu bārna irā juo syuteišona čyuļu duorzeņā. Mozuok 

beistams – krīvu duorzeņā. Lobuoks – turēšona sātā, runuošona ar jū pa 

latgaliskam. Dīvamžāļ, pots nalobais irā i pots paplateitais niulenejā Latgolā. 

Latgolys kongresam vādzātu kategoriskai īstuot pret itaidu praksi i pasūleit 

aļternativus variantus. 

Ideals variants deļ latgalīšu volūdys naiznykšonys byutu pylna laika 

apvuiceibys īvīsšona Latvejā (Latgolā, Reigā i Reigys apleicinē) nu bārnu duorzu 

da vydsškolu leidzīņam. Deļ duorzeņa navāg nikuo: ni gruomotu, a ni specialai 

vuiceitu dareituoju – gona tik audzynuotuojis, kurei runoj sovā vītrunā. Juos 

vādzātu motivēt: i gareigai, i materialai – damoksojūt par dorbu ar bārnim 

latgalīšu volūdā, pīvadumam, tū var dareit pa 90-tūs godu suoku Boltkrīvejis 

paraugam, kod tī par vuiceišonu pa boltkrīvyskam moksova 10% vaira. A deļ 

školu gativētīs pa mozam, cikom itūs duorzeņu bārni dasnāgs školys vacumu. 

Izvadumi: 

1. Latgalīšu volūda irā apdraudāta, da juos iznykšonys voi degradacejis rūbeža 

navā tuoli. 

2. Poša beistamuo deļ latgalīšu volūdys irā baļtīšu volūda. 

3. Vāg nakaveigai suokt aizvoduot Latgolys bārnu duorzūs latgalīšu grupys. 

Latgolys kongresam ar atsateikūšu viestuli juosagrīž da vysu Latgolys i Reigys 

apleicīnis pošvoldu. Audzynuotuojom juobyut papyldom pinansialai motivātom. 

4. Vāg suokt gativēt i izdūt vuiceibu gruomotys latgalīšu volūdā deļ vysu 

pamatškolys disciplinu. Latgolys kongresam ar atsateikūšu viestuli juosagrīž da 

Vuiceibys ministrejis, Kuļturys kapitala ponda (kurs varātu paslūdynuot specialu 

snāga programu), pošvoldu, potencialūs autoru, puorvārsuoju i izdevieju. 
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5. Taipoš juodūmoj ap saaugušūs apvuiceibu. Latgolys kongress ar lyugumu 

daškiert leidziekļus obadiv latvīšu volūdys paveidu vuiceišonai, na viņ baļtīšu, 

varātu grīztīs da Ļaudeibys integracejis ponda. 
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Valda Čakša  

(Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas 

vidusskola) 

1958. gada Latgaliešu kultūras nedēļā pārstāvētie  

rēzekniešu un daugavpiliešu kolektīvi 

 
Atslāga vuordi: Uldis Balodis, Ezerzeme, Staņislavs un Terēze Broki, Daugava  

Pirms paredzētā kultūras notikuma Latvijas Padomju sociālistiskās 

republikas (LPSR) periodikā vairākkārt izskanēja informācija, par to, ka 

Latvijas KP CK ir uzdevusi Kultūras ministrijai kopā ar Latgales pilsētu un 

rajonu partijas un padomju organizācijām Rīgā 1958. gada decembri sarīkot 

Latgales kultūras nedēļu. Paredzētā notikuma popularizēšanā 1958.  gadā tika 

iesaistīti ievērojami latviešu kultūras darbinieki, piemēram, Jēkabs Vītoliņš vēl 

vasarā publicēja plašu rakstu, kurā detalizēti informēja ne vien par Latgales 

kultūras nedēļas ieceri, bet arī par latgaliešu kultūras specifiku. Viņš uzsvēra, 

ka tas būs pirmais mēģinājums parādīt plašākai sabiedrībai mākslu, kas 

radusies Latgalē un par Latgali. Kultūras nedēļa guva plašu atspoguļojumu gan 

LPSR republikas un novadu, gan arī ārzemju latviešu periodiskajos 

izdevumos: „Cīņa“, „Padomju Jaunatne“, „Literatūra un Māksla“, „Zvaigzne“, 

„Dzimtenes Balss“ u. c. 1958. gada 3.–14. decembra numuros, kā arī daudzu 

Latvijas novadu izdotajos laikrakstos. 

Publikāciju saturā daži autori dažkārt vairāk gan izcēla to, kas viņuprāt 

parāda Latgales kultūras dzīves atpalicību vai nespēju nostāties līdzās citu 

novadu kultūras sasniegumiem, savukārt citi publicēja rakstus, kas, varbūt 

netieši, bet zināmā mērā atgādināja Vidzemes, Zemgales un Kurzemes ļaudīm, 

ka Latgales un latgaliešu citādība, kas joprojām daļas pārnovadnieku apziņā 

saglabāja diezgan nievājošu tālas provinces čangaļu tēlu, tomēr Rīgā 

koncertos, izstādēs un izrādēs demonstrējot savu kultūras mantojumu, spēja 

pārsteigt un uzrunāt ne tikai profesionāļus, bet arī iepriekš nicīgi pret Latgali 

un latgaliešiem noskaņotus cilvēkus. 

Latgales kultūras nedēļa kļuva par pagriezienu vairāku Latgales 

diriģentu turpmākajā dzīvē – ievirze drošam ceļam nākotnē, apliecinot, ka 

diriģenti Terēze Broka, Staņislavs Broks un Uldis Balodis ar viņu vadīto koru 

„Daugava“ un „Ezerzeme“ sniegumu spēj nostāties līdzās tā laika visas 

Latvijas mēroga koru mākslas zvaigznēm. 

Izpētot šos un citus preses izdevumus Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

digitalizētās periodikas krājumā, tika rasti ne vien raksti, bet arī liecības par 

līdz šim nepieminētu Rēzeknes mūzikas vidusskolas un Daugavpils radošo 

kolektīvu līdzdalību Latgales kultūras nedēļā, kā arī preses izdevumos 

publicētās Latgales kultūras nedēļas foto liecības. 
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Ēvalds Daugulis (Daugavpils Universitāte) 

Latgales Dziesmu svētku kopkora repertuārs:  

latgaliešu tautasdziesmu apdares 

 
Atslēgvārdi: Latgales Dziesmu svētki, kopkora repertuārs, latgaliešu tautasdziesmas apdare  

Dziesmu un deju svētki ir unikāla Latvijas kultūras sastāvdaļa. Īpaša 

nozīme ir Latgales novada Dziesmu svētkiem – latviešu nacionālās identitātes 

sastāvdaļai. Tos raksturo reģionālais aspekts, pasākuma mērķis un uzdevumi, 

dalībnieki, virsdiriģenti, repertuārs un tā mākslinieciskā kvalitāte. Neieslīgstot 

svētku būtības skaidrojumā, turpinājumā ieskatīsimies Latgales Dziesmu 

svētku programmās, taču plašāk pakavēsimies pie tautasdziesmu apdarēm, pie 

būtiskām likumsakarībām, atrodot kopīgo un atšķirīgo.  

Latgales Dziesmu svētku repertuāra dominante ir latgaliešu 

tautasdziesmu apdares. Piecpadsmit Latgales dziesmu svētkos no 1925. gada 

līdz 2015. gadam izskanējušas 27 autoru 44 latgaliešu tautasdziesmu apdares 

un trīs oriģināldziesmas. No tām jauktajam korim – 32 apdares, sieviešu korim 

13 un vīru korim divas apdares. 

Populārāko tautasdziesmu apdaru autori ir Andrejs Jurjāns, Staņislavs 

Broks, Jūlijs Rozītis, Emilis Melngailis, Jēkabs Graubiņš un Alfrēds Feils. 

Andreja Jurjāna melodiski un harmoniski spilgtās tautasdziesmu apdares (Aiz 

azara augsti kolni, Es sovai mameņai, Toli dzeivoj muna meilo, Kū tos kūkles 

gauži skaņ, Lobs ar lobu sasatika, Malni muni kumeliņi, Precēj' mani precinīki, 

Es boliņu mīļi lyudzu, Zynu, zynu tāva sātu) dziedātas astoņos dziesmu svētkos 

(1925, 1935, 1959, 1990, 1995, 2005, 2010, 2015). 

Savukārt Staņislava Broka skanīgās, harmonijā un formveidē skaidrās 

apdares (Aiz azara bolti bārzi, Vysi vieji mani pyute, Pirmūdiņa, ūtardiņa, Es 

beju māmeņai, Rūtoj bite, Augat muni gari lini) ievērotas pēc 1990. gada (1959, 

1990, 1995, 1997, 2002, 2005, 2010, 2015). 

Tonālo un modālo procesu padziļinātu izpratni rodam Jūlija Rozīša 

tautasdziesmu apdarēs. Latgales Dziesmu svētkos (1940, 1943, 1990, 2005, 

2010) atskaņoti četri darbi (Stovēju, dzīdoju, Lobs ar lobu sasatyka, Siermi zyrgi, 

jauni puiši, Aiz azara augsti kolni). 

Emiļa Melngaiļa diatoniski spilgtās apdares (Gaismeņa ausa, Bolta vīšņa, 

Zynu, zynu tāva sātu) līksminājušas svētku dalībniekus sešas reizes (1935, 1940, 

1943, 1995, 2010). 

Sešas reizes svētku programmā (1929, 1936, 1940, 1943, 1995) ietvertas 

arī Jēkaba Graubiņa apdares (Tricēj kalni, skanēj meži, Eime, eime, moseņis, 

Leigū! un Kūko, zelta dzeguzīte). 

Viena no spilgtākajām Alfrēda Feila apdarēm Kas maņ beja nadzeivot 

nodziedāta četros svētkos (1940, 1943, 2010, 2015). 
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Priekšlasījumā tiks atklāta tautasdziesmu apdaru tematika (dzimtā 

novada daba, darba tikums, precības, dziedāšanas prieks), formveide, 

harmoniskā valoda, mūzikas izteiksmes līdzekļu lietojums un mijiedarbe, 

dziesmu mākslinieciskā kvalitāte kopumā. 
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Veronika Dundure  

(Latgalīšu volūdys, literaturys i kulturviesturis školuotuoju asociaceja, 

Nautrānu vydsškola) 

Latgalīšu rokstu volūda, izgleiteiba, vuiceibu materiali2 

 

Atslāga vuordi: latgalīšu rokstu volūda, izgleiteiba, vuiceibu materiali 

Mes kulturys pasaulē i sociumā īejam ar volūdu i caur volūdu. Vīns nu 

volūdys atteisteibys i saglobuošonys nūsacejumu ir volūdys apgivis kvalitate jau 

agreimā bierneibā, pylnvierteiga juos izmontuošona i padzilinuota īpazeišona 

izgleiteibys procesā, taipat pozitiva, atbiļdeiga attīksme pret volūdu i nacionalū 

literarū montuojumu vysys dzeivis laikā. Lai Latvejis jaunuos paaudzis vierteibu 

sistemā byutu taidys vierteibys kai Latvejis vaļsts, tuos kultura, latvīšu volūda i 

školāns palyktu par atbiļdeigu sabīdreibys lūcekli, kurš īsadzilinoj, dorbojās 

leidza i sasadarboj, lai kūpā ar cytim veiduotu taidu sabīdreibu, kaidā gribim 

dzeivuot; pīsadola socialajā, politiskajā, ekonomiskajā un kulturys dzeivē, 

ryupejās par sovu, cytu i kūpeigū lobumu; patstuoveigi veidoj izpratni par 

pasauli, Latvejis i latvīšu volūdys, t. sk. latgalīšu rokstu volūdys i latvīšu volūdys 

izlūkšņu, nūzeimeibu1, tod izgleiteibys sistemā ir juonūdrūšynoj itei īspieja. 

Vaļsts volūdys lykuma 3. p. 4. d. skaidri nūruodeits, ka valsts nodrošina 

latgaliešu rakstu valodas kā vēsturiska latviešu valodas paveida saglabāšanu, 

aizsardzību un attīstību. Tys ir suokums latgalīšu rokstu volūdys apgivei 

izgleiteibys īstuodēs. Itū ideju styprynoj Vaļsts prezidenta Egila Levita 

īrūsynuotais „Latviešu vēsturisko zemju likums“. 

Leidz šam lokaluos kulturapzinis saglobuošona i styprynuošona beja 

atkareiga nu tuo, par cik lelu vierteibu tū skaiteja školys i školu dybynuotuoji. 

Tys beja i ir īspiejams interešu izgleiteibā, koč tymā pošā laikā: 1) nateik 

mierktīceigi vierzeita kulturapzinis veiduošona vysūs školānūs; 2) interešu 

izgleiteiba ir papyldu izgleiteiba, partū attīksme pret jū bīži viņ nu vacuoku, 

školānu i pat školuotuoju pusis ir formala. Informaceja par latgalīšu rokstu 

volūdu, Latgolys literatim, viesturi i kulturu vuiceibu leidzekļūs voi nu vyspuor 

nav īkļauta, voi apjūms ir napīteikams. 

Lai školuos varātu vuiceit latgalīšu rokstu volūdu, 2021. godā tyka 

izstruoduots i apstyprynuots vuiceibu programys paraugs „Latgaliešu rakstu 

valoda 1.–9. klasei“, vyspuorejuos videjuos izgleiteibys specializātuo kursa 

programys paraugs „Latgaliešu rakstu valoda“ (programuos īstruoduots 

nūvodvuiceibys saturs), bet nūvoda vuiceibys apgiušonai – specializātuo kursa 

programys paraugs vyspuorejā videjā izgleiteibā „Novadu mācība“. (Programys 

pīejamys:  https://visc.gov.lv/lv/programmu-paraugi-vispareja-izglitiba i 

ltgasoc.lv). 

 
2 Tezis izstruoduotys projektā Nr. VPP-LETONIKA-2021/4-0003. 

https://visc.gov.lv/lv/programmu-paraugi-vispareja-izglitiba
http://www.ltgasoc.lv/
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Latgalīšu volūdys vuiceišonai ir digitali pīejami izstruoduotī vuiceibu 

materiali (ltgasoc.lv). 

2021./2022. vuiceibu godā teik eistynuots AS „Latvijas valsts meži“ 

mierkzīduojums pilotprojektam „Latgaliešu valodas apguve izglītības iestādēs 

Latgalē“. Latgolys školuos školāni fakultativi voi interešu puļceņā suokuši 

vuiceitīs latgalīšu rokstu volūdu. Projektā īsaisteiti 22 školuotuoji nu 8 Latgolys 

nūvodu i piļsātu. 

Lai Latgolys školāni varātu nūdūt nuokamajom audzem latgalīšu volūdys 

literaturys pīredzi, ir svareigi nūdrūšynuot latgalīšu rokstu volūdys apgivis 

piecteceibu i napuortraukteibu vysūs školānu vacuma pūsmūs. 

 
1 Dundure V., Vulāne A., Stikute E. (2018) Latgaliešu rakstu valodas un novadmācības apguve 

kompetenču pieejā balstītā mācību saturā. Metodiskie ieteikumi. Rīga: VISC. 

 

http://www.ltgasoc.lv/
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Edeite Husare, Amanda Anusāne (bīdreiba „LgSC“) 

Latgola: latgalīšu volūdai draudzeiga vīta!? 

 
Atslāga vuordi: latgalīšu volūdys lītuojums, kvalitate publiskā telpā, bīdreiba „LgSC“ 

Referatā „Latgola: latgalīšu volūdai draudzeiga vīta!?“ bīdreibys 

„LgSC“ projektu i aktivitašu vadeituojis Edeite Husare i Amanda Anusāne 

īskicēs pīzynumus par latgalīšu volūdys kvalitati i izplateibu publiskā vidē kai 

kasdīnys sastuovdaļu uzjiemieju, organizaceju, īstuožu i cytu vītu dorbā, par 

pamatu jamūt akcejis „Latgalīšu volūdai draudzeiga vīta“ nūtikšonu vairuoku 

godu laikā. 

Referatā tiks apsavārti itaidi vaicuojumi: 

• Latgalīšu volūdys lītuojums publiskā vidē Latgolā i cytuos Latvejis vītuos;  

• Latgalīšu rokstu volūdys kvalitate publiskā vidē Latgolā;  

• Akceja „Latgalīšu volūdai draudzeiga vīta“ i sabīdreibys gribiešona 

runuot/ dareit/īsasaisteit latgaliski; 

• Praktiskuo latgalīšu volūdys lītuojuma akcejis „Latgalīšu volūdai 

draudzeiga vīta“ daleibvītuos eksperimenta rezultati: 

1. Byutiskys faktors sasarunuošonys volūdys izvēlē Latgolā ir sarunys 

suocieja volūda – ka klients, kolegis, sadarbeibys partners aizsuoks runuot 

latgaliski, tod ari tuoļuokuo komunikaceja byus latgaliski. Organizacejis i 

uzjāmumi izavēlej runuot taidā volūdā, kaidā runoj klients.  

2. Privatajā sektorā latgalīšu volūdys izmontuojums publiskā vidē vysa 

bīžuok ir, kab atsaškiertu, dadūtu eipašuoku sajiutu, pīsaisteitu turistus, kai 

ari papyldynuotu latgaliskū kulturtelpu. Latgalīšu volūda teik uztvarta kai 

daļa nu marketinga leidzekļu. 

3. Latgolā vys vēļ nav vīnnūzeimeigys pozicejis attīceibā iz latgalīšu rokstu 

volūdu i itū atškireibu īzeimoj volūdys lītuotuoja (organizacejā, uzjāmumā 

i tml.) vacums – jo vacuoks lītuotuojs, jo nūraidūšuoka poziceja ir pret 

2007. godā pījimtūs „Latgalīšu raksteibys nūsacejumu“ i ūtraiž – kū 

jaunuoks lītuotuojs, tū mozuok kaidu pretenzeju. Ka sarunvolūdys variantā 

latgalīšu volūda saziņā teik izmontuota cieški, ta rokstu formā tys ir vysā 

reši i kai īsmeslis teik pīzeits volūdys raksteibys najiegšona i beišonuos 

pīlaist klaidys. 

4. Latgolys bibliotekuos latgaliski izdūtuo literatura nav skaiteituoju 

pīpraseita, bet izaceļ dažu biblioteku poziceja, ka ir svareigi, kab kruojumā 

byutu ari jaunuokuo literatura latgaliski. 

5. Latgalīšu volūdys nūdarbeibys ir reši kurā Latgolys školā i interese par 

taidom nūdarbeibom nav vysā lela. Vysu vaira par latgaliskū interesejās 

vydsškolāni, daudzi mozuoka interese par tū ir suokumškolā.  
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Elita Jermolajeva (Latvijas Lauksaimniecības universitāte) 

Vietējās iniciatīvas laukos viedo ciemu attīstībai –  

Eiropas piemēri un iespējas Latgalē3 

 

Atslēgvārdi: lauku teritoriju attīstība, vietējās iniciatīvas, viedie ciemi  

Reģionu vai teritoriju attīstība un izaugsme var notikt dažādos veidos – 

ar valsts institūciju un pašvaldību struktūru veiktajām darbībām, privāto 

uzņēmumu iesaisti, nevalstisko organizāciju un vietējo iedzīvotāju interešu 

grupu pasākumiem. Šis process var sākties gan „no augšas“, piemēram, ar 

attiecīgās teritorijas pašvaldības lēmumiem, gan arī „no apakšas“, tas ir, ar 

vietējām iniciatīvām, kas tiek attīstītas un virzītas lokālā līmenī – vienā vai 

vairākos ciemos, citās apdzīvotās vietās. 

Viena no vietējās iniciatīvas formām ir viedie ciemi, kuru ideja radusies 

salīdzinoši nesen – 2017. gada aprīlī Eiropas Komisija apstiprināja „Eiropas 

Savienības plānu darbībai ar viedajiem ciemiem“. Par tādiem sauc lauku 

reģionus un kopienas, kas balstās uz savām stiprajām īpašībām un vērtībām, 

kā arī uz jaunu iespēju pilnveidošanu. Viedo ciemu pamatā ir aktīvi cilvēki – 

lauku apvidu kopienas, kas meklē praktiskus risinājumus gan esošo problēmu 

novēršanai, gan arī maksimāli izmanto jaunas iespējas lauku reģionu 

transformēšanai nākotnē. Digitālie risinājumi var atbalstīt lielu daļu no šīm 

iespējām, tomēr „vieds“ nozīmē arī sadarbību un jaunu sadarbības formu 

attīstību – domāšanu ārpus ierastā un individuālas pieejas ceļā uz labklājību un 

ilgtspējību. 

Ir vairāki galvenie viedo ciemu rašanās iemesli, piemēram, cilvēku 

aiziešana no lauku teritorijām; nepieciešamība meklēt jaunus risinājumus 

situācijās, kad tiek samazināts finansējums publiskiem pakalpojumiem; 

sadarbība starp laukiem un pilsētām; klimata pārmaiņu risks un vides 

degradācija u. c. 

No 2019. gada tiek realizēts Eiropas Savienības (ES) finansēts projekts 

„Smart Rural 21“, ko varētu tulkot kā „Viedās lauku teritorijas 21“, kurā no 

734 dažādu Eiropas valstu pieteikumiem tika izraudzīts 21 ciems, t. sk. 

Alsunga no Latvijas. Projektā var saņemt atbalstu viedā ciema stratēģijas 

izstrādei un īstenošanai. Lielās intereses dēļ ES tika izveidota arī papildu 

iniciatīva „Nāc līdzās!“ („Come Along!“), kurā var darboties paralēli projektā 

„Smart Rural 21“ izvēlētajiem ciemiem. Pieteikties varēja gan NVO un 

iniciatīvas grupas, gan arī pašvaldības, un no Latgales reģiona šajā kustībā 

iesaistījās Preiļi un Rugāji. 

Latvijā viedo ciemu koordināciju veic Valsts Lauku tīkls, bet dažādos 

semināros var piedalīties ikviens interesents un iegūt gan informāciju, gan 

potenciālos sadarbības partnerus Eiropā. 2022. gadā jau notikuši tiešsaistes 

semināri, kuros par savu pieredzi stāstīja pārstāvji no pašvaldībām Raudanmā 
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(Raudanmaa) Somijā, Kitiras (Kythira) salas Grieķijā, Štaincas (Stainz) 

Austrijā un Hilvarenbēkas (Hilvarenbeek) Nīderlandē. Vēl paredzētas tikšanās 

Čehijā, Spānijā, Itālijā, Latvijā (Alsungā), Igaunijā un Rumānijā.  

3 Pētījums izstrādāts Valsts pētījumu programmas “Latvijas mantojums un nākotnes 

izaicinājumi valsts ilgtspējai” projektā „Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un to 

risinājumi starptautiskā kontekstā/ INTERFRAME-LV“. 
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Lideja Leikuma (Latvejis Universitate) 

„Latgalīšu ābecei (lementaram)“ — 30  

Atslāga vuordi: škola, „Latgalīšu ābece (lementars)”, divskaņs [uo],  apvyda vuordi, vītu 

vuordi, personu vuordi 

20. g. s. 80.–90. godi, saukti par Atmūdu, beja lels gora satrycynuojuma 

i vierteibu puorvieteišonys laiks. Latgaliskī pasuokumi, bīdreibu dybynuošonuos, 

naskaitomys stuņdis bibliotekuos pi breiveibā palaistūs izdavumu, tūstorp 

žurnala „Latgolas Škola“. Kūpdorbs ar filologejis doktorim Vitoldu Valeini i 

Ontuonu Breidaku, sadarbeiba ar LKC izdevnīceibu i Juoni Eļksni, latgaliskuos 

stuņdis LU Latgolys filialē Rēzeknē, vāluok — Rēzeknis Augstškolā.  

Šūvosor paīt 30 godu, kai apguodā „Lielvārds“ (Lelvuorde) izdūta 

vuiceibu gruomota latgaliski suokumškolys klasem — Jura Cybuļa i Lidejis 

Leikumys „Latgalīšu ābece (lementars)“ divejuos daļuos (1992). Inovativa 

izstruode, kas juos autorim, pamatā deļ divskaņa uo raksteišonys ar divejim 

burtim — <uo>, a na <ō>, vāluokajā bīži ir statejuse „justīs kai īrokumūs“ 

(S. Ūdre). Itei gruomota, koč i naīguoja školā, kai beja dūmuots (iz vysa vaira 

tykuši izmontuoti folklorys materiali), sovys vierteibys nav zaudiejuse. Jei ir 

kolpuojuse par pamatu jaunim vuiceibu leidzeklim voi koč idejiskam 

rūsynuojumam — latgalīšu volūdai atsagrīžūt plotuokā apritē 20. g. s. 90. godūs, 

na(at)rysynuotu vaicuojumu raksteibā izaruodeja symtim.  

Gruomotys 1. daļa suocās ar vyspuoreiga satura informaceju par latgalīšu 

raksteibu, terminu skaidruojumim. Turpynojās ar alfabeta konkreta burta voi 

burtu kūpys apspēli atvārumā. Vuicomais burts īstruoduots malniboltā 

zeimiejumā, ar attālu atvārums suocās i beidzās. Zeimiejumam sekoj viertine 

vuordu — suokumā vīnziļbeigī, vāluok garuoki, bet sabaļseigi — tī ir 

vyngrynuojumi deļ skaiteišonys latgaliski. Tuoļuok dūts tematisks teksts ar 

vīnuotu sižetu. Puslopa beidzās ar vītu vuordim, kur vīnūs pīmārūs vuicomais 

burts ir vuorda suokumā, cytūs — vuordā vydā. Ūtrei atvāruma puslopa 

īpazeistynoj ar latgalīšu folkloru — meiklem, sokomvuordim, parunom, 

skaitomvuordim, kas atlaseiti taidi, kurymūs vuicomais burts ir bīži. Puslopys 

beigu zeimiejumā vajadzeigais burts īslāpts tāluotajuos realejuos, te školāni i 

školuotuojs var ļautīs fantazejai. Parosti na vysom lītom zynoms jūs latgaliskais 

nūsaukums, vuiceitīs var i, tryukstūšū nūskaidrojūt.  

Gruomotys 2. daļa strukturāta seikuok. Nūdaļā „Runa i raksteiba“, 

boguotai izmontojūt pīmārus, teik ruodeita latgalīšu volūdys doba — vuordu 

uzsvors, intonacejis, skaņu puorveiduojumi izrunā atkareibā nu kaimiņu skaņu. 

(Tys vyss aktuali i niule.) Nūdaļā „Latgolā i cytur Latvejā“ latgalīšu volūdys 

materials apsavārts saleidzynuojumā ar izrunu i raksteibu vyds dialekta rokstūs. 

Školāns var 1abi redzēt obeju latvīšu rokstu tradiceju atškireibys i sekmeiguok 

juos īgaumēt. Kur tuo vajag, pastuosteits smolkuok par Latgolys izlūkšņu 

atškireibom, pīm., par patskani ō Rītumlatgolys izlūksnēs (mōsa, na muosa), par 
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ķ, ģ atškireigū izrunu, par leidzskaņu ļ, ņ dobu, par vuordu nūzeimem. Nūdaļā 

„Volūdys rūtalis, volūdys spāks“ paruodeita vuordu daudznūzeimeiba, teik 

vuiceiti poši latgalīšu vuordi. Lobuokai saprasšonai otkon izmontuoti 

zeimiejumi. Pīmāru viertinēs eipaši paguoduots par apvyda vuordim (agrysts — 

osūkle, bīzpīns — tuorags, kukuži — vaivierni, saudekle — colonka) — Latgolys 

pogostūs ļauds narunoj vīnaiži. Sagataveita 100 sovpateigūs vuordu 

vuordineiceņa, dūts Latgolys pogostu saroksts, ari ar jūs vacajim nūsaukumim 

(Ezernīki, Bukmuiža, Vaivodi; Tiļža, Kokorova; Mērdzine, Mihalova), 

kartoshema.  

Gruomotys sagataveišonā saguoja na tik viņ guoduot par ortografeju, a i 

izalaseit latgaliskus personu vuordus (Buorbola, Dadaušs, Doņs, Ignats, 

Puovuls, Fraņcs, Vile, Veņa, Vaļuks, Geņuks), izsprīst, kurs nu vītu vuordu 

variantu ir korektuokais (Cyrms, Cārmyns, Dreidzs, Eša azars; Jūrdži, Iļžukolns, 

Pujati, Izvolts), dūmuot par svātkim, etnografiskom realejom (Aizgavieņs, 

Leldīne, Zīmyssvātki; kuodeilys, kūzuls, skaline, pasaiņs; maizis baļge, baļva, 

kvāšne). Dorba gaitā konsuļtēja volūdnīki Ontuons Breidaks i Anna Stafecka, 

gruomotai beja breineiga redaktore Ruta Bokāne, vysaida veida atbolsts sajimts 

nu apguoda direktora Aivara Gribusta. Izteiksmeigūs zeimiejumu autors — 

muokslinīks Juoņs Gailums. 

Kai paleigs „Latgalīšu ābeces (lementara)“ materialu lobuokai apgivei iz 

cyta gods izguoja L. Leikumys „Gruomota školuotuojim“ (1993), lītuotuoju 

saukta ari par īvodu latgalistikā.  

Sagataveitī materiali izmontojami i myusu dīnuos, tik jim vajag 

atjaunynuošonys. 
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Lilija Limane 

Andryva Jūrdža mozdāla Aleksandra Jūrdža literarī pīroksti.  

Saturs i volūda 
 

Atslāga vuordi: Aleksandrs Jūrdžs, literaturys viesture. latgalīšu volūdys viesture  

Andryva Jūrdža mozdāla Aleksandra Jūrdža literarī pīroksti. Satura 

aprisis i volūda. 

Aleksandrs Jūrdžs (1901–1970) kai Kuorklinīku saiminīka Ontuona 

Jūrdža vacuokais dāls, dzeivuoja i saiminīkuoja Kuorklinīkūs gon vacuotāva 

dzeivis laikā, gon vāluok i tikai myuža beiguos puorsacēle da dālam Andryvam 

Igatē, pajimdams leidza myuža gaitā apryupātū saimis biblioteku ar Andryva 

Jūrdža rūkrokstim i gruomotom. Kūpā ar vacuotāva goreigū montuojumu 

Aleksandrs nūdeve Latvejis Nacionalajai bibliotekai poša rūkrokstus. Leluokū 

daļu nu jūs sastuoda literari pīroksti sešuos kantora gruomotuos, burtneicuos i 

iz atsevišku lopu, kūpapjūmā vairuok nakai 400 lopu. 

Dūmojams, ka vest pīrokstu kladis Aleksandru inspirēja vairuoki 

apstuokli. Pyrmais i nūzeimeiguokais varēja byut literata reputaceju 

īmontuojušuo vacuotāva pīmārs gon kai personeibys stuoja i darbeiba, gon 

verbalī pamudynuojumi iz goreigu darbeibu, pi kurys pīdar ari pīrokstu 

vesšona. Ūtrys apstuoklis varēja byut lauku jaunīšu vidē izplateituo tendeņce 

pīraksteit dzīsmis, dzejūļus i cytus nūdereigus i saistūšus tekstus, kab pats i 

apkuortejī jūs varātu piļneiguok lītuot, ilguok paturātu pruotā i apritē.  

Pīrokstu vesšona nūteik laikā nu 1920. leidz 1928. godam. Tei ir 

Aleksandra jauneiba, kod nūteik sova goreiguo pasauļa modeļa veiduošona, 

realuos dzeivis nūrišu paplašynuošona ar literaturys īspaidim, moderniziešona.  

Literarūs pīrokstu eipatsvors storp cytu veidu – ziniskim i religiskim – 

pīrokstim ir vysleluokais. Dominejūšais žanrs ir dzejūli i dzīsmis, mozuokā 

skaitā atrūnami nalela apjūma stuosteņu i aforysmu pīroksti. Satura ziņā lela 

daļa dzejis atbylst popularajai tautā izplateitajai dzejis i dzīšmu kulturai, 

sastūpami mīlesteibys, skumu, attīceibu, sadzeivis, puordūmu, dobys motivi.  

Dzejis i eisuos prozys pīrokstūs tryukst saceriejumu, kurus varātu 

identificēt kai Aleksandra autordorbus, poša jaunrade nav nūvārojama. Tekstu 

olūti ir mutyskūs dzīšmu pīroksti, nūroksti nu publikaceju latgalīšu i 

puornūvodu presis izdavumūs i vacuotāva Andryva Jūrdža tekstu nūroksti. 

Literarūs dorbu repertuars byutiski atsaškir nu vacuotāva, jiutams cytys 

paaudzis cylvāka dzeivis redziejums. 

Īviereibu peļnej Aleksandra Jūrdža tekstu volūda, kur izapauž 

krīvyskuo školys izgleiteibys, sātā i vacuotāva tekstu īspaidā īsavuiceituos 

latgalīšu rokstu volūdys i caur gruomotu skaiteišonu sajimtī latvīšu literaruos 

volūdys īspaidi. Pīrokstūs atrūnami teksti vysuos trejuos volūduos. Latgalīšu 

volūdys tekstūs vārojama latvīšu literaruos volūdys ītekme kai leksikā, tai 

ortografijā. Tys ļaun nūvāruot, kai atsateista latgalīšu volūda baļtiskuos 
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volūdys ītekmu agreimajā pūsmā. Aleksandra Jūrdža pīroksti taidā ziņā ir 

vierteigs pieteišonys olūts. 

 



55 

 

Sanita Martena (Rēzeknis Tehnologeju akademeja) 

Latgalīšu volūdys korpusi volūdys vuiceišonys  

i Eiropys volūdu izgleiteibys koņtekstā 

 
Atslāga vuordi: regionaluos volūdys, pīejis volūdys vuiceišonā, tekstprateiba, Eiropys volūdu 

izgleiteiba, latgalīšu volūdys korpusi 

Regionalajom i cytom mozuok lītuotajom volūdom vysā daudz viereibys 

ir grīzts, dūmojūt par jūs saikni ar kuļturvidi, regionalū ideņtitati, volūdys i 

dialekta rūbežim, vuiceišonuos motivaceju, saglobuošonu i lītuošonu vysaiduos 

jūmuos. Vystik, dūmojūt par vysim itim cīši svareigajim vaicuojumim, teikam pi 

sliedzīņa, ka volūdys saglobuošonys, lītuošonys i atteisteišonys pamatā ir tuos 

prasmis, kas saisteitys ar teksta puorskaiteišonu, pīraksteišonu ci tekstprateibu. 

Volūdu vuicūt, svareigi ir izmontuot pīejis, kas paleidzātu īraudzeit 

kūpeigū i atškireigū ar latvīšu literarū volūdu, pīškiertu volūdu vuiceišonuos 

procesam leluoku kognitivū dziļumu i atteisteitu leluoku volūdys izjiutu i 

saprasšonu. Myusu dīnuos Eiropys regionalūs volūdu īsavuiceišonā teik lītuotys 

ari cytys pīejis, kas saisteitys ar školānam zynomū volūdu īkļaušonu vuiceibu 

procesā. 

Svareigs faktors itymā koņtekstā ir ari tys, ka personys, kurys vuicuos 

regionaluos volūdys, nav vīnveideiga cylvāku grupa; atkareibā nu jūs regionaluos 

volūdys prasmis, var izdaleit, mozuokais, treis grupys: 1) tī, kuri vuicuos volūdu 

i zyna nacionalū majoritatis volūdu, bet nazyna ci zyna cīš moz regionalū volūdu; 

2) tī, kuri vuicuos volūdu i kasdīnā lītoj kaidu nu regionalūs variantu, a namuok 

tik labi skaiteit i nicik namuok raksteit regionalajā volūdā; 3) tī, kuri vuicuos 

volūdu i jim ir cīš moz zynuošonu gon par nacionalū, gon – regionalū volūdu (tī, 

kuri nadzeivoj tik iļgi kaidā vaļstī). 

Deļtam svareigi ir saprast i izviertēt vysaidys pīejis, kab atteisteitu idejis 

i par latgalīšu volūdys vuiceišonys saturu, i veidu, kai tū vuiceit i īsavuiceit. Cīši 

svareigs ir pošu bārnu i jaunīšu redziejums, kai i kū jī grybātu īsavuiceit – itys 

vaicuojums da šam laikam sarunuos par regionalūs volūdu vuiceišonu ir par moz 

izzynuots. Jaunuokuo paaudze sasazynoj, izmontojūt digitalū vidi, vysaidu 

socialūs teiklu vītnis, leidza ar tū jūs mierki i gribiešona īsavuiceit regionaluos 

volūdys varātu atsaškiert nu školuotuoju dūmu par tū, kai i kū dareit. 

Latgalīšu volūdys vuiceišonā varātu īkļaut latgalīšu volūdys atjaunuotū 

tekstu korpusu (MuLa2022) i jaunveiduotū runuotuos volūdys korpusu 

(MuLaR). Tī ir nūzeimeigi olūti gon pošys volūdys dokumeņtiešonā i 

atteisteišonā, gon ir vierteigs resurss pietnīceibā i lingvodidaktikā. MuLa korpuss 

nav saleidzynojams ar taidim regionalūs volūdu korpusim kai basku, velsīšu voi 

sāmu volūdys korpusi, bet tūmār korpuss ir izveiduots i teik papyldynuots, 

atteisteits, kuo navar saceit par, pīm., astūrīšu volūdu Spanejā voi kašubu volūdu 

Pūlejā. 
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Gon rokstu, gon mutvuordu tekstu korpusi var veicynuot školānu interesi 

par latgalīšu volūdys izpieti, runuotuos ir rokstu volūdys, latgalīšu i latvīšu 

literaruos volūdys saleidzynuošonu, vuiceišonūs i volūdys izjiutys radeišonu 

naatkareigi nu vacuma voi izgleiteibys pūsma i veida. 
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Baiba Rivža (Latvijas Lauksaimniecības universitāte) 

Elita Jermolajeva (Latvijas Lauksaimniecības universitāte) 

Zināšanu ekonomikas aspekti Latgales reģionā4 

 
Atslēgvārdi: zināšanu ekonomika, Latgale, inovācijas, augstas tehnoloģijas uzņēmumi  

Zināšanu ekonomika 21. gadsimtā – jauns tautsaimniecības izaugsmes 

modelis, kas uzsver zināšanu, informācijas un augsta prasmju līmeņa izšķirošo 

lomu ekonomikā. Preču un pakalpojumu ražošana galvenokārt balstās uz 

zināšanu ietilpīgām darbībām, kas veicina tehnisko un zinātnisko jauninājumu 

attīstību, ko var raksturot ar augstas tehnoloģijas rūpniecību  – farmācijas 

produktu, datoru, elektronisko, optisko iekārtu, lidaparātu un to iekārtu ražošana 

(NACE 2. redakcijā), kā arī zināšanu ietilpīgiem pakalpojumiem. 

Latgales reģiona, tāpāt kā visas Latvijas konkurētspējas priekšrocības 

veidojamas, galvenokārt balstoties uz inovāciju ieviešanu, modernu un digitālu 

tehnoloģiju izmantošanu un produktivitātes paaugstināšanu. Būtiska ir 

sinerģija starp uzņēmējiem, valsts institūcijām un pētniecības organizācijām 

gan jaunu produktu, tehnoloģiju, pakalpojumu un biznesa modeļu attīstīšanai, 

gan arī esošo risinājumu pilnveidei. Nozīmīga loma ir arī jaunuzņēmumiem, 

kas nodrošina inovatīvu biznesa ideju ieplūdi un veicina straujāku 

ekonomiskās paradigmas maiņu uz zināšanu ekonomiku.  

Pēc Valsts pētījumu programmu „EKOSOC-LV“ un „INTERFRAME-

LV“ pētījumiem var secināt, ka laika posmā no 2009. līdz 2019. gadam ir 

notikusi ekonomiskā attīstība gan Latvijā kopumā, gan reģionos: ir 

palielinājies ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits valstī par 134% un Latgales 

reģionā – par 96%, un zināšanu ekonomikas segmenta pieaugums bijis, 

attiecīgi, 196% un 191%. Latgales reģionā zināšanās balstītu uzņēmumu 

(KBE  – knowledge based enterprises) pieaugums vislielākais ir bijis Līvānu 

novadā (virs 10%), Dagdas un Preiļu novados 5–10%, bet pārējos 

16 novados  – līdz 5%. Straujāk augošie ekonomiskās darbības pamatvirzieni 

pēc nodarbināto skaita 2009.–2019. gadā bija: informācijas un komunikācijas 

pakalpojumi; ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde; profesionālie, zinātniskie 

un tehniskie pakalpojumi. 

Pēc statistikas datiem, 2018. gadā Latvijā bija 1558 inovatīvi aktīvie 

uzņēmumi jeb 32,9% no kopējā skaita, bet 2019. gadā bija 217 augsto 

tehnoloģiju uzņēmumi apstrādes rūpniecībā. Daži Latgales inovatīvo 

uzņēmumu piemēri (izņemot Daugavpils un Rēzeknes valstspilsētas): 

Augšdaugavas novadā SIA „Denkio“ (elektrisko iekārtu ražošana 

mehāniskajiem transportlīdzekļiem), Balvu novadā SIA „Emelat“ (sadzīves 

elektronisko iekārtu ražošana), Līvānu novadā SIA „Light Guide Optics 

International“ (optisko šķiedru kabeļu ražošana), Ludzas novadā SIA „LAT 

Cosmetics“ (smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana). 

https://stat.gov.lv/classification/5/
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Latvijas reģionālās politikas pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam viens 

no mērķiem ir reģionālās inovācijas un zināšanu platformas izveide, paredzot 

plānošanas reģionu un pašvaldību būtisku lomu inovācijas veicināšanā, 

izveidojot nepieciešamo ekosistēmu (regulāru sadarbību starp publisko 

pārvaldi, privāto un akadēmisko sektoru, citām iesaistītajām pusēm) un 

infrastruktūru. Latgalē labs pamats šī mērķa sasniegšanai ir jau esošās 

institūcijas – Latgales uzņēmējdarbības centrs, Latgales un Rēzeknes speciālās 

ekonomiskās zonas, Daugavpils un Rēzeknes biznesa inkubatori, 

uzņēmējdarbības atbalsta centri novados, kā arī zināšanu pārneses iespējas 

reģionālajās augstākās izglītības iestādēs. 

4 Pētījums izstrādāts Valsts pētījumu programmas „Latvijas mantojums un nākotnes 

izaicinājumi valsts ilgtspējai“ projektā „Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un to 

risinājumi starptautiskā kontekstā/ INTERFRAME-LV“. 

 



59 

 

Guntars Skutels (Viļakas, Liepnas, Kupravas katoļu draudze) 

Katūļu bazneica un latgalīšu volūda 

 
Atslāga vōrdi: katūļu bazneica, latgalīšu volūda, Pītera Stroda gramatika, Rēzeknes–

Aglyunas diecēze, Rūmas Misāle 

Katūļu bazneica ir aktivōkō vīta latgalīšu volūdai. 

Latgalīšu volūda bazneicā pastōv poša par sevi un Rēzeknes–Aglyunas 

dieceze ir sova ceļa gōjēja volūdas kūpšonā un tōļōk nūdūšonā, jamā teik lītota 

P. Stroda gramatika. 

Rūmas vyspōrejais Katehezes direktorijs un kostitucija par liturgiju 

aicynoj lītōt vītejū volūdu, it īpaši lyugšonōs ci dzīsmēs. Skaidrojūt ticeibas 

pamatus, prīsteram ir jōprūt vītejō volūda. Goreidznīku seminarā teik vuiceita 

latgalīšu volūda studentim nu Latgolas. 

Rēzeknes–Aglyunas dieceze ir aktiva liturģiskūs grōmotu latgalīšu 

volūdā izdevēja, izstrōdes stadejā ir Rūmas Misāle (golvonō dīvkolpōjumu 

grōmota, aptuveni 800 lopu). 
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Arņs Slobožanins (Daugovpiļs Universitate) 

Latgalīši Latvejā i slovaki Čehoslovakejā 20. godu symta suokumā: 

viesturiskuos paralelis i krysta punkti 
 

Atslāga vuordi: slovaki, latgalīši, čehu memorands par Slovakeju, Pitsburgys vīnuošonuos, 

Vladislavs Lōcis, Pžemislavs Mončevskis (Premysław Mączewski)  

Geografiski škītami nasaisteitom tautom var izaruodeit leidzeiga 

viesturis pīredze. Pyrmais pasauļa kars i impereju sabrukums 20. godu symta 

suokumā deve vareibu dybynuot jaunys nacionalys vaļsts i tymā pat laikā 

nūvede pi nabejušu rysynuojumu mekliešonys atškireiguos mentalitatis, 

religejis, saimesteibys, volūdys jūmuos. Slovaki veiduoja kūpeigu vaļsti ar 

čehim, latgalīši (Latgolys latvīši) – ar Baļtejis latvīšim. 

Latgalīšu i slovaku viesturiskuos paralelis da šam ir saleidzynuojuši 

viesturis pietnīki (Mikeļs Bukšs), žurnalisti i publicisti (Vladislavs Lōcis, 

Pžemislavs Mončevskis), politiki (Fraņcs Kemps, Valereja Seile) i cyti. Temys 

tuoluoks pietejums var dūt lobu pīnasumu Latgolys viesturis interpretiešonā 

Centraleiropys kontekstā. 

Pietejuma mierkis ir papyldynuot zynuošonu par Centraleiropys i 

Austrumeiropys viesturi. Izmontuotuos metodis: olūtpietnīciskuo i 

saleidzynūšuo metode. Pietejums īsadar regionaluos viesturis pietejumu grupā, 

kaidi ir suokti par Latgolys regionu. 

Izmontuotī olūti ir Latvejis Satversmis sapuļcis stenogramu izvylkumi, 

dokumentu nūroksti: „Čehu memorands par Slovakeju“, „Pitsburgys 

vīnuošonuos storp čehim i slovakim“, „Žilinys memorands“, latgalīšu 

periodikys izdavumi („Latgolas Bolss“, „Latgolas Škola“, „Dzeive“), pūļu 

laikroksts „Gazeta Warszawska“ i c. 
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Henrihs Soms (Daugavpils Universitāte)  

Mūsdienu Latgales hronika – datu bāze „Latgales dati“ (1993–2022) 
 

Atslāga vuordi: Latgale, Latgales vēsture, vēstures avoti, elektroniskie resursi, datu bāzes  

Gandrīz pirms 30 gadiem (1993) izkristalizējas doma par Latgalei veltītās 

informācijas datorizētu apkopojumu (datu banku). Idejas iniciators – 

dr. hist. Henrihs Soms. Datu bāzes pamatu veidoja H. Soma savāktā kartotēka 

papīra formātā, kas veidota, kopš 1988. gada, padziļināti studējot Latgales 

vēstures avotus (laikrakstus, arhīva materiālus) un publikācijas. Datu bāzes 

veidošanā iesaistījās programmētājs Vitauts Stočka. 

Kopš 1994. gada maija sākās intensīva datu ievadīšana. „Latgales datus“ 

veidoja: Henrihs Soms (grupas vadītājs), Vitauts Stočka (programmētājs), 

Valentīna Saleniece (tehniskā redaktore), Valentīns Lukaševičs (literārais 

redaktors). Par datu sistematizētājiem bija vēstures programmas studenti, kuri 

studēja speciālkursu „Latgales vēsture“.  

2008. gada maijā tika uzsākta datu bāzes interneta versijas veidošana. 

Kopš 2008. gada jūlijā publiski pieejami kalendāra „Šī diena Latgalē“ jūlija 

mēneša dati. Mūsdienās tas pieejams http://latgalesdati.du.lv/  

2022. gada 1. aprīlī datu bāzē „Latgales dati“ bija informācija par 11 519 

personām, kuru darbība saistīta ar Latgali. Tajā ir fiksēti 7500 ar novadu saistīti 

notikumi, ievietotas  6947 fotogrāfijas. Datu bāzes informācija balstīta uz 15 520 

bibliogrāfiskām vienībām, izveidotas 18 603 atsauces uz vēstures avotiem un 

zinātnisko literatūru. 

Datu bāzes informācija tiek regulāri papildināta, precizēta. Informācijas 

vākšanā ir iesaistīti Daugavpils Universitātes bakalaura, maģistra, doktora studiju 

programmu studējošie. Svarīga loma ziņu vākšanā ir arī korespondentiem, kuri, 

atsaucoties uz publicētiem materiāliem, sūta papildinājumus „Latgales datiem“.  

Turpmākā „Latgales datu“ attīstība saistīta ar nozīmīgu vēstures avotu 

piesaisti, tādējādi stiprinot datu bāzi kā avotorientētu (nevis faktoloģisku) 

informācijas kopumu. 

http://latgalesdati.du.lv/
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Ausma Sprukte  

(Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, SIA “Latgales reģionālā televīzija”, VSIA 

“Latvijas Radio Latgales multimediju studija”) 

Latgaliešu valodas loma un nākotnes perspektīvas  

nacionālajos un reģionālajos medijos 

 
Atslāga vuordi: „Latvijas televīzija“, „Latgales reģionālā televīzija“, latgaliešu valoda, mediji, 

projektu konkursi 

1. „Latvijas televīzijas“ (LTV) un „Latgales reģionālās televīzijas“ (LRT) 

veidotajos ziņu sižetos un raidījumos dominē latviešu literārā valoda. Tā 

lielākoties tiek izmantota žurnālistu aizkadra tekstos, tajā visbiežāk tiek sniegtas 

intervijas. Ja saturā iekļauts materiāls, kas ir krievu vai kādā citā svešvalodā, tā 

tulkojums tiek nodrošināts arī latviski. 

2. Latviešu valodai, tās vērtībām un saglabāšanai liela nozīme ir arī dažādos 

valsts mēroga mediju atbalsta projektu konkursos. Nacionālās elektronisko 

plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) arī Sabiedrības integrācijas fonda Mediju 

atbalsta fonda (SIF MAF) projektu konkursu nolikumos uzsvērts, ka medijiem 

jārada saturu latviski. Nav skaidrs, vai šādā gadījumā raidījumos var iekļaut arī 

latgaliešu valodu. 

3. Latgaliešu valodas attīstību un iekļaušanu televīzijas saturā finansiāli 

nodrošina tikai daži atsevišķi projektu konkursi. Ik gadu viens ir NEPLP 

konkurss, kopš pērnā gada (2021) papildu punktu un augstāku projekta vērtējumu 

par latgaliešu valodas lietojumu var gūt vienā no SIF MAF konkursiem, daļēji šīs 

vērtības izceltas Latgales Kultūras programmas konkursos, taču ar to ir krietni 

par maz, turklāt tajos paredzētais saturs ir vairāk izklaidējoša rakstura. Konkursu 

nolikumos jāiekļauj plašāka finansējuma pieejamība arī analītisku un informatīvu 

raidījumu izveidei latgaliešu valodā. 

4. Vienkāršots, nepilnvērtīgs saturs latgaliešu valodā kā LTV, tā reģionālajos 

medijos. LTV saturā latgaliešu valoda izmantota maz, lielākoties atsevišķos 

tematiskos raidījumos, kas veidoti par Latgales kultūras un vēstures tradīcijām. 

Lielākā loma latgaliešu valodas popularizēšanai sabiedriskajos medijos ir LRT, 

kas sabiedriskā pasūtījuma sižetos gandrīz ik dienu iekļauj intervijas latgaliski, 

regulāri latgaliski tiek ierunāti arī stand up teksti kameras priekšā. Piemēram, 

Norvēģijā, Somijā, Nīderlandē, Spānijā un citviet ir pat atsevišķi kanāli, kuru 

programmas veidotas tikai reģionālajā valodā. 

5. Viedokļi par latgaliešu valodas pietiekamību vai nepietiekamību TV saturā 

mediju vidū un sabiedrībā atšķiras. To pierāda 2020. gadā veiktā aptauja Ausmas 

Spruktes maģistra darbam „Valodas izvēle Latgales reģionālās televīzijas sižetos: 

valodas prakse, lingvistiskā attieksme un pārvaldība“, kā arī iedzīvotāju 

komentāri sociālajos tīklos. 

6. Žurnālistiem trūkst prasmes rakstīt latgaliski un runāt tekošā, brīvā latgaliešu 

valodā. Nākotnē vajadzētu precīzāk un daudzveidīgāk plānot šīs profesionālās 
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jomas pilnveidi („Vosoruošona“ un/vai citas mūsdienīgas un mediju interesi 

raisošas nodarbības (piem., latgaliešu valodas korpusu izmantošana mediju 

satura padziļināšanā, līdziesaiste projektos u. c.) 

7. Profesionālās pilnveides kursu nepieciešamība un dažādība sabiedrībai 

kopumā. 

Informācija LTV mājaslapā par raidījumiem latgaliski nereti ir aplama un 

kļūdaina. Izglītojoši, kvalitatīvi un mūsdienīgi pasākumi un/vai pamācīgs mediju 

saturs šajos jautājumos nepieciešams arī sabiedrībai, lai mazinātu naida runas 

izpaudumus un neziņu par latgaliešu valodas statusu un nozīmi. Par latgaliešu 

valodu un tās statusu jāizglīto arī politiķi un viedokļu līderi. 
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Aina Strode, Ieva Širiņa (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija) 

Lasāmgrāmatas „Burtu vuoceleite“ literārais un  

mākslinieciskais risinājums 

 
Atslēgvārdi: grafikas dizains, lasītprasme, bērnu grāmatu vizuālais noformējums, aptauja  

Mūsu piederību noteiktai tautai un nācijai raksturo valoda, ko bērns 

piedzimstot apgūst tiešā un netiešā veidā. Valoda ir nozīmīga tautas un 

valstiskuma saglabāšanā, jo īpaši tik salīdzinoši mazā valstī kā Latvija. 

Globalizācijas procesu ietekmē mazo tautu valodas kļūst īpaši saudzējamas, jo, 

valodas nekopjot un nelietojot, tās izzūd. Šādā situācijā ir nonākusi arī 

latgaliešu valoda, kas nav obligāti apgūstama skolā, bet ko cilvēki lieto 

ikdienas saziņā, šādi nododot nākamajām paaudzēm. Latgaliešu valoda ir 

neatņemama Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma daļa, un varam būt lepni, ka 

tā ir saglabājusies līdz mūsu dienām. Latgaliešiem viņu dzimtā valoda ir 

nozīmīgs identitātes pamats, kas ļauj apzināties savu unikalitāti. Pēdējo gadu 

pasākumi skaidri pierāda, ka latgaliešu valoda nav arhaisms, ko lieto tikai 

vecmāmiņas dziļos laukos vai kas dzirdama dievkalpojumos. 2011.  gadā 

notikušās tautas skaitīšanas dati liecina, ka ikdienā latgaliešu valodu lieto 8,8% 

Latvijas iedzīvotāju. 

Pasaulē un arī Latvijā turpinās globalizācija, valodā tiek pārņemts 

arvien vairāk svešvārdu, līdz ar to ir vēlme saglabāt un popularizēt latgaliešu 

valodu, izveidojot un izdodot lasāmgrāmatu „Burtu vuoceleite“ bērniem, viņu 

vecākiem un visiem interesentiem, kas vēlas papildināt zināšanas latgaliešu 

valodā, gūstot ierosmi sarunu tematiem. 

Pētījuma mērķis – izpētot lasītprasmes apguves procesa īpatnības 

saistībā ar grāmatas ergonomisku noformējumu un ilustrāciju izmantošanu, 

veicot mūsdienu dizaina tendenču analīzi bērnu grāmatu ilustrēšanā, pamatot 

izzinošas lasāmgrāmatas latgaliešu valodā izstrādāto dizainu. 

Izmantotās metodes – aptauja, analogu analīze. 

Dzejnieces Inetas Atpiles-Juganes divrinžu saturs rada pozitīvas un 

priekpilnas asociācijas, kas tiek atspoguļotas arī Ievas Širiņas ilustrācijās. 

Latgaliešu valodas lasāmgrāmatā „Burtu vuoceleite“ izvēlēts ābeces princips, 

alfabēta secībā katrā lappusē iepazīstinot ar tautā mazlietotiem latgaliešu 

valodas vārdiem, ko jaunā paaudze dažkārt nav dzirdējusi, bet kā iekļaušana 

ikdienas leksikā var bagātināt ikviena latgalieša vārdu krājumu. Grāmatas 

grafiskais dizains atbilst mūsdienu bērnu grāmatu ilustrēšanas  tendencēm – 

zīmējuma, teksta un baltā laukuma samēru ievērošana, teksta un fona kontrasts. 

Ilustrācijās izmantoti dabā un mājās esoši, bērniem atpazīstami putni un 

dzīvnieki, ēdamlietas, filmas „Cilvēka bērns“ varonis – Boņuks u. c. Latgalei 

raksturīgi objekti un priekšmeti. 
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Ilga Šuplinska (Rēzeknis Tehnologeju akademeja, 13. Saeima) 

Nūvodvuiceiba i latgalīšu volūda „Tovā klasē“ 

 
Atslāga vuordi: nūvodvuiceiba, latgalīšu volūda, holistyska pīeja, teritorialuo ideņtitate, Tova 

klase, lingvokulturologeja, izgleitojūša datorspēle, multiaudiali vuiceibu materiali 

Globalizacejis i tehnologeju laikmetā svareiga ir lokaluos i nacionaluos 

ideņtitatis saglobuošona, kulturtradiceju kūpšona: rysynojūt leidzeigis socialuos 

i ekonomiskuos problemys, napazaudejūt kulturidentitašu daudzveideibu i 

daudzuos volūdys. Latvejis koņtekstā: latvyskums, kū veidoj dažaidu lokalūs 

ideņtitašu stuostu i ūtruos rokstu tradicejis – latgalīšu volūdys – atškireiguo 

viesture i kulturys tradicejis. 

Nūvodvuiceibys prīškmata mierkis – veiduot stypru teritorialū ideņtitati, 

ceļt školāna lapnuma i pīdareibys sajiutu sovam nūvodam, vaļstei, atkluojūt, ka 

nūvodam ir sova viesture, kas nūdrūšynoj piecteceigu nūvoda, vaļsts atteisteibu 

myusu dīnuos. Juos pamatā ir holistiska pīeja i īsasaisteišonys, leidzdaleibys 

priņcips, kas ļaun školānam izjust kompeteņču pīejis prīškrūceibys: cylvāks 

kulturtelpys, dobys i ekonomiskuo cykla apritē. 

Nūvodvuiceiba Latgolā (taišni – latgalīšu volūdā) ļautu: 1) styprynuot 

latvyskū latgaliskumu, ceļt Latgolys latvīša pošapziņu, 2) kūpt volūdu i ar juos 

paleidzeibu pīduovuot unikalus pakolpuojumus i izstruodis Eiropai i pasauļam, 

3) kūpt obejis latvīšu volūdys tradicejis, īvārojūt Satversmē i Vaļsts volūdys 

lykumā, itūšaļt ari Latvīšu viesturyskūs zemu lykumā, nūteiktuos normys, 4) 

uzlobuot piļsūniskuos īsasaisteišonuos kompeteņci i jaunīšu daleibu nūvoda, 

vaļsts atteisteibā. 

Ir skaidrys, ka myusu dīnuos vuiceibu materialam ir juobyut interaktivam, 

obpuseji boguotynūšam, sapratni raisūšam, školāna pīredzi respektejūšam i 

tehnologejom draudzeigam. 2020. goda marta pandemeja lyka reikuotīs dreiži i 

roduši, tai izaveidova kanals „Tova klase“, kū pyrmajūs pandemejis mienešūs 

vērēs vaira kai 70 vaļstīs. Jei tyka pīzeita par vīnu nu spūdruokūs ideju 

pandemejis pyrmajā viļnī. 

Ītū reizi mozuok par kūpejū konceptu „Tova klase“, vaira par tū, ka pyrmū 

reizi Latvejā sūpluok materialam latvīšu literarajā volūdā tyka pīduovuotys 

volūdys īpazeišonys stuņdis ari latgalīšu i lībīšu volūdā, kai ari pūļu, lītaunīku, 

igauņu, boltkrīvu volūdā. Pyrmajā sezonā tyka izveiduoti īsapazeišonys 

raidejumi latgalīšu volūdai (6, vad. dzejneica Līga Rundāne i muzikis Krystaps 

Rasims) i nūvodvuiceibai (vad. literaturzynuotneica, „Tova klase“ idejis 

iniciatore I. Šuplinska, 8 raidejumi). Materialu gataveišona turpynojās jau trešū 

sezonu kūpumā juobyut 20 videomaterialim, kas dūmuoti vydsškolai 

(I. Šuplinska ar Sandrys Ūdris i Mārys Mortuzānis-Muravskys atbolstu). 

Vuiceibu materiali ir baļsteiti lingvokulturologejis atziņā, ka volūda 

atsakluoj kulturā i kultura volūdā, taidā veidā ar konceptu īpazeišonu 

aktualizejūt: 1) jau vysmoz 10 godu garumā radeitu daudzveideigu materialu, 
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kas, tīsa, nav apkūpuots vīnā gruomotā ci platformā, 2) fokusejūt viereibu iz 

storpprīškmatu saiknis, 3) vaira lītojūt latgalīšu volūdai daejamūs digitalūs reikus 

i izgleitojūšys spēlis. Materials ir veiduots vaira kai paleigs i rūsynuotuojs 

školuotuojam. Video (20 minutu gars) teik papyldynuots ar dorba i atbiļžu lopom, 

ka tys ir statisks fiļmiešonys process, tok teik pīduovuots ari dinamisks temys 

izkluosts, kas īraksteits Latgolā, teikūtīs ar vysaidu profeseju puorstuovim i 

ruodūt, cik daudzveideiga i atteisteibā asūša ir latgalīšu volūdys lītuošona.  

Izmainis pīdzeivoj ari platforma „Tova klase“ (https://tavaklase.lv/), 

partū gotovais materials pasaruoda vāluok, tok da nuokušuo vuiceibu goda tys 

byus ari lītuotuoja puorziņā. 

Itamā šaļtī ir izveiduoti breineigi teoretiski materiali par volūdys 

myusdīneigu vuiceišonu (Solvita Berra „Autentiski teksti valodas apguvē: 

teorijas, pieejas un pieredzes stāsti“ (2020), „Ceļvedis pilsētas tekstu izpētē“ (e-

grāmata, 2020), Sanita Martena, Diāna Laiviniece, Arvils Šalme 

„Lingvodidaktika: latviešu valodas mācības pusaudžiem un jauniešiem“ (e-

grāmata, 2021), kai ari bīdreibys „Volūdu sāta“ latgalīšu volūdys tīšsaistis 

materiali īsuociejim (https://oratastic.eu/latgalian-for-beginners/). Pavysam 

dreiži byus ari aizdavumu burtneicys, kū gatavej Nikole Naua (Nicole Nau) ar 

bīdreibys LgSC atbolstu (https://ltgnui.com/uzdevumi/rakstiba/).  

Tys zeimoj, ka pādejais laiks tikt pi stuņdis, kas īinteresātu školānus i 

ļautu atsateisteit latgalīšu volūdai straujuok. 

https://tavaklase.lv/
https://oratastic.eu/latgalian-for-beginners/
https://ltgnui.com/uzdevumi/rakstiba/
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Juris Urtāns (Latvijas Kultūras akadēmija) 

Vārda došana Latgales jaunatklātajiem pilskalniem 

 
Atslēgas vārdi: jaunatklātie Latgales pilskalni, lāzerskenējuma dati, sādža, nosaukumi  

Pēdējos četros gados saskaņā ar publiski pieejamiem aerālā 

lāzerskenējuma (LIDAR — Light Detection and Ranging) datiem Latgalē ir 

atklāti 49 iepriekš nezināmi pilskalni, kas kopējo zināmo Latgales pilskalnu 

skaitu palielina gandrīz par trešdaļu. Gandrīz neviens no šiem pilskalniem tautā 

iepriekš nebija zināms, to folklora vai iespējamie nosaukumi gandrīz vienmēr ir 

zuduši (izņēmums Veremu Šķūru kalns). Ir radusies pilnīgi jauna situācija, ka 

jaunatklātajiem pilskalniem jādod savs vārds, kas būs no jauna radīts vietvārds, 

kas ieies apritē, kultūrvidē un nākotnē, iespējams, tiks bieži lietots. Pilskalna 

nosaukums jau drīz pēc pilskalna atklāšanas kļuva lietošanai nepieciešams. Šāda 

situācija Latgalē iepriekš nekad nebija bijusi, un tas uzlika papildu atbildību, 

izvēloties piemērotu pilskalna vārdu. 

Jaunatklātie pilskalni galvenokārt tika nosaukti pēc sādžas vai folverka 

(ltg. foļvarka) resp. pusmuižas vārda (Maltas Barauhas, Konstantinovas 

Slobodas pilskalni), kuru kādreizējā teritorijā tie atradās. Tomēr nereti vairs nav 

skaidrs, kuras sādžas zemē pilskalns atrodas, it sevišķi tad, ja pilskalns ir starp 

divām vai vairākām sādžām (Riebiņu Rumpu, Ozolaines Groverišku pilskalni). 

Nosaukums pēc sādžas vārda tika dots arī tādiem pilskalniem, kuri gan atradās 

sādžas tuvumā, bet sādžas kādreizējā zemē neietilpa (Šķeltovas Križovkas 

pilskalns). Ja sādža vairs nepastāv, tad pilskalna nosaukumā apzināti tika 

saglabāts zudušās sādžas nosaukums (Kalniešu Jurānu pilskalns, Zaļesjes 

Zagorsku pilskalns). Ja bija izvēles iespēja, tad pilskalnam tika piešķirts 

latgalisks vārds (Andrupenes Beitānu un ne Zaļesjes pilskalns), lai gan visumā 

nenotika vairīšanās no slāvu valodās balstītiem pilskalnu nosaukumiem 

(Andrupenes Černoručjes, Silmalas Guščas, Feimaņu Grohoļsku pilskalni). 

Daži pilskalni nosaukti pēc tuvumā esošas zīmīgas ūdenstilpes (Līksnas 

Ļūbasta pilskalns – ezers Ļūbasts un apdzīvota vieta Ļūbaste; Līdumnieku 

Kurjanovas pilskalns – Kurjanovas ezers; Pušas Svātovas pilskalns – Svātovas 

ezers un sādža). Ja ar sādžas nosaukumu saistījās jau iepriekš zināms pilskalns, 

tad jaunatklātā pilskalna nosaukumam vajadzēja atšķirties (jaunatklātais Skaistas 

Ļaksu pilskalns un jau zināmais pilskalns Ļaksu Piļisovka). Ja nebija citas 

iespējas, bija jālieto Latvijas vietvārdu veidošanā neakceptētā skaitļa vārdu 

lietošana (Baltinavas Puncuļovas pilskalns II, Ciblas Trukšānu pilskalns I, II; 

Stoļerovas Piliku pilskalns I, II). Pilskalnu nosaukšanā notika vairīšanās no 

sādžas dubultnosaukuma lietošanas (Mākoņkalna Viraudas pilskalns un ne 

Krievu Viraudas pilskalns). 

Pilskalnu jaunvārdi sasaucās ar jau iepriekš ieraudzītām problēmām 

latgalisko vietvārdu lietojumā (Asūnes Ļutovcu vai Ļutaucu pilskalns, Baltinavas 
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Puncuļovas vai Puncuļavas pilskalns), arī latgaliskās un latviskās rakstības 

savdabībā (Baltinavas Svātaunes vai Svātiunes pilskalni; Līksnas Veipieša 

pilskalns, Pelēču Liumonu pilskalns). Nākotne rādīs, vai jaunatklāto Latgales 

pilskalnu jaundotie nosaukumi tiks pieņemti plašākai kopējai lietošanai. 

 



69 

 

 SAĪTA REZOLUCEJIS IZPIĻDIS KOMITEJA 
 

 

 

Agris Bitāns 
Latgolys kongresa tīseibu, 

viesturis, drūšeibys sekcejis 

puorstuovs (prīšksādātuojs) 

 

 

 

 

Dr. philol. Ilga Šuplinska 
Latgalistikys sekcejis puorstuove 

(prīšksādātuoja vītneica) 

 

 

 

 

Dr. oec. Iveta Mietule 
RTA rektore 

 

 

 

 

Dr. oec. Sandra Ežmale 
Ekonomikys sekcejis puorstuove 

 

 

Imants Slišāns 
Nūdybynuojuma „Latgalīšu 
volūdys, literaturys i 
kulturviesturis školuotuoju 
asociaceja” vaļdis 
prīšksādātuojis vītnīks 

 

 

 

Dr. paed. Irēna Kokina 
DU rektore 

 

 

 

 

Juris Viļums 
Latgalīšu kulturys bīdreiba 

 

 

 

Dr. philol. Lidija Leikuma 
Latgalistikys (volūdys) sekcejis 

puorstuove 

 

 

 

Sergejs Maksimovs 
Latgolys planavuošonys 

regiona prīšksādātuojs 

 

 

 

Kongresa organiziešonys komitejis gūda bīdri: 
Juoņs Buļs — Rēzeknis-Aglyunys diecezis veiskups 

Vīsturs Kairišs — režisors, kusteiba „Ar Latgolu” 

Anna Rancāne — dzejneica, žurnaliste 
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PAĻDIS nu sirds 
 

Ivetai Seimanovai i juos komandai (Latgolys Etnografiskuo viestnīceiba) 

Latgalīšu kulturys bīdreibys vaļdys puorstuovim – Līvejai Plavinskai, Erikai 

Teirumnīkai, Jezupam Buļam 

Lolitai Kivleniecei-Kuzņecovai, Kristapam Gailim, Edgaram Pavlovskim, 

Inesei Selickai i jūs RTA komandai 

Mārim Justam 

Sergejam Čakānam 

Diānai Zirniņai i Latgolys viestnīceibys „Gors” komandai 

Evijai Vasilevskai 

Igoram Pličam 

Ievai Jurjānei 

Ērikam Zepam 

Skaidreitei Svikšai 

Guntim Rasimam, Andrim Slišānam i puorejim kusteibys „Ar Latgolu” 

daleibnīkim 

Inesei Dundurei i Latgolys Kulturviesturis muzejam 

Ingemāram Vekterim i Re:TV komandai 

Maijai Upeniecei, Sandim Mesteram, Artim Loginam, Ingai Belinskai – 

koordinatoru komandai 

Privatajim zīduotuojim Pīteram Ragaušam, Agrim Bitānam, Dacei Ljusai, 

Lidejai Leikumai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktore: Ilga Šuplinska 

Salykums: Maija Upeniece 

Angļu teksta redaktoris: Laimdota Ločmele, Inga Zeltiņa 

Latgalīšu teksta, tiežu redaktore Lideja Leikuma 

Drukuots tipografejā „Latgales Druka” 

© Latgalīšu kulturys bīdreiba, 2022 



71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

 


