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MYUSU DĪNU LATGALĪŠU VOLŪDA 

10. STARPTAUTISKĀ LATGALISTIKAS KONFERENCE 

Rēzeknē,  
2017. gada 30. novembrī–1. decembrī 

Konference veltīta mūsdienu latgaliešu rakstības pirmās normatīvās 

apspriedes 110 gadu jubilejai un pašreizējo rakstības nosacījumu 

desmitgadei 

 
30. novembris 

(Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Atbrīvošanas aleja 115, 124. aud.) 

8:30 reģistrācija 

9:00–09:10 atklāšana 

9:10–10:10 plenārsēde (vad. Dr. habil. phil. Nikole Naua) 

9:10–9:30 Ilga Šuplinska „Latgalistikys konfereņču tradiceja“  

9:30–9:50 Lidija Leikuma „1907. goda pareizraksteibys apsprīde kai latgalīšu rokstu 

normiešonys pamats“ 

9:50–10:10 Anna Stafecka „Pārdomas pareizrakstības noteikumu desmitgadē jeb Quo vadis, 

latgaliešu rakstu valoda?“ 

 

Sēdi vada Dr. philol.  Sanita Lazdiņa (124. aud.) 

10:10–10:30 Dainis Mjartāns „Minoritāšu un mazāk lietoto valodu mediju attīstība Eiropas 

Savienības valstīs“ 

10:30–10:50 Sandra Ūdre „Publicistisk(y)s teksts latgaliski: izaicynuojumi i problemys“ 

10:50–11:10 Ligija Purinaša, Kaspars Strods „Noziedzības atspoguļojums laikrakstā 

„Latgolas Wōrds“ (1919–1921)“ 

 

11:10–11:40 kafijas pauze (121. aud.) 

 

11:40 diskusija „Mediji Latgalē, to sasniedzamība un saturs“ (vad. Juris Saukāns, 

124. aud.).  



Aicināti Latgales mediju, t. sk. pašvaldību izdoto avīžu, biļetenu veidotāji.  

13:20–14:00 pusdienas (kafejnīca, pagrabstāvs) 

 

14:00 Kārļa Skalbes pasakas „Kaķīša dzirnavas“ pārlikuma latgaliski prezentācija 

(Atbrīvošanas aleja 115, aktu zāle) 

„Kačeiša patmalis“ (teksta pārlicēja latgaliski Maruta Latkovska, māksliniece Ieva Jurjāne, 

izdevniecība „Latvijas Mediji“) 

Bērnu vokālā studija „Skonai“ (vad. Guntra Kuzmina-Jukna) 

 

Sēdi vada Dr. philol. Angelika Juško-Štekele (124. aud.) 

15:30–15:50 Maruta Latkovska, Lidija Leikuma „Par Jezupa Dyurys i nazkurim cytim 

puorcālumim/  tulkuojumim latgaliski“ 

15:50–16:10 Olga Senkāne „Fausta i Mefistofeļa divvīneibys Raiņa tekstūs: breiveibys aspekts“  

16:10–16:30 Ilga Šuplinska „Breiveibys koncepts Ontona Slišāna dzejā“ 

16:30–16:50 Ingars Gusāns „Latgales koncepts Latgales šlāgergrupu dziesmu tekstos“ 

 

16:50 Diskusija „Latgaliešu literatūras šodiena, rītdiena vai vakardiena?“ (vad. Ilga 

Šuplinska, 124. aud.) 

Piedalās: Anna Rancāne, Ineta Atpile-Jugane, Raibīs, Sandra Ūdre, Ligija Purinaša, 

Mārīte Šadurska, Meldra Gailāne, Karonhisake, Juris Viļums, Līvija Liepdruviete. 

 

18:00 vakariņas 

 

19:00 literāri muzikāls Andrejdienas pasākums (Atbrīvošanas aleja 115, aktu zāle): 

 „Žvūrgzdyni“ (vad. Guntis Rasims) 

 Raibuo dzejoļu krājuma „Pistacejis“ prezentācija 

 Ap dzīvi un mākslu: 

„Jezups i Muosys“, Anna Rancāne, Ineta Atpile-Jugane, Raibīs, Sandra Ūdre, Ligija Purinaša, 

Inga Kaļva-Miņina, Mārīte Šadurska, Meldra Gailāne, Karonhisake, Juris Viļums, Līvija 

Liepdruviete, Līga Čevere, Mārīte Slišāne… 

 

1. decembris 

(Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Atbrīvošanas aleja 115, 124. aud.) 

 

Sēdi vada Dr. philol. Lidija Leikuma (124. aud.) 

9:00–9:20 Angelika Juško-Štekele „Latgalieša emocionālās inteliģences meklējumos: koncepts 

„sirds“ latgaliešu pasakās“  

9:20–9:40 Vladislavs Malahovskis „Katoļu un luterāņu attiecību atspoguļojums latviešu presē 

(1920–1934)“  

9:40–10:00 Otīlija Kovaļevska „Latgales vietvārdi un personvārdi Livonijas kontekstā 

1599. gada poļu revīzijā“ 

10:00–10:20 Sarmīte Vorza „Zīmeļlatgolys izlūkšņu daudzveideiba Bolvu Centraluos 

bibliotekys kruojumā“ 

10:20–10:40 Skaidrīte Kalvāne „Nazcik navolūdnīka pīzeimu par latgalīšu raksteibys 

suokumu“ 

 

10:40–11:10 kafijas pauze (124. aud.) 

 

 



 

Sēdi vada Dr. philol. Aleksejs Andronovs (124. aud.) 

11:10–11:30 Szilárd Tibor Tóth (Silards Tots) «К вопросу о лексических и фонетических 

финно-угризмах в латгальских говорах» („Par leksiskiem un fonētiskiem somugrismiem 

latgaliskajās izloksnēs“)  

11:30–11:50 Nicole Nau (Nikole Naua) „Apstākļa saikļi latgaliešu valodā“ 

11:50–12:10 Aleksejs Andronovs, Lidija Leikuma „Tāpat kā latviešu literārajā valodā, bet..“: 

enciklopēdisko rakstu par latgaliešu literāro valodu veidošanas pieredze“ 

 

12:30–13:00 pusdienas (kafejnīca, pagrabstāvs) 

 

Sēdi vada Dr. habil. phil. Nikole Naua (124. aud.) 

13:00–13:20 Sanita Lazdiņa, Solvita Pošeiko „Valodas, zīmes un konteksti: kā savienot, 

pārmantot, izmantot“ 

13:20–13:40 Veronika Dundure „Vuiceibu leidzekli nūvodvuiceibai“ 

 

13:40–15:00 diskusija „Mūsdienu latgaliešu valoda: paveiktais un darāmais“ 

(vad. Dr. philol. Lidija Leikuma, 124. aud.)  

 

15:00 konferences noslēgums (vad. Dr. philol. Ilga Šuplinska) 

 Humanitārā žurnāla „Via Latgalica“ (9) prezentācija 

 

Diskusijas: 

30. novembrī 

11:40 diskusija „Mediji Latgalē, to sasniedzamība un saturs“ (vad. Juris Saukāns, 

124. aud.).  

Aicināti Latgales mediju, t. sk. pašvaldību izdoto avīžu, biļetenu veidotāji.  

4. pasaules latgaliešu saieta rezolūcijā ir teikts: „Latgales plānošanas reģiona 

teritorijā nodrošināt valsts informatīvo telpu, t. sk. kā sabiedrisko pasūtījumu, un tajā rast vietu 

raidījumiem un ziņām latgaliešu rakstu valodā. Nodrošināt un visur, kur likums paredz, sniegt 

finansējumu tiem informācijas līdzekļiem, kuros ir publikācijas vai raidījumi latgaliešu rakstu 

valodā, sabiedriski finansētajos radio (LR 1) un televīzijas kanālos (LTV 1, LTV 7) iekļaut ziņu, 

tāpat atsevišķu raidījumu regulāru sagatavošanu un translēšanu latgaliešu rakstu valodā. Stiprināt 

un atbalstīt plašu sociālo tīklu vidi (piemēram, uz LAKUGA bāzes) latgaliešu rakstu valodā”. 

Jautājumi: Cik lielā mērā Latgales mediji ir gatavi atsevišķu rakstu, raidījumu 

sagatavošanai latgaliešu valodā? Vai ir pietiekami laba (tehniskais nodrošinājums) Latvijas 

mediju sasniedzamība Latgalē, sevišķi pierobežā? Vai Latvijas (t. sk. vietējo mediju) mediju 

sniegtais saturs ir lietotāja interesēm atbilstošs? Kas varētu tikt mainīts? Vai vietējie Latgales 

mediji spēj piedalīties valsts sludinātajos konkursos mediju attīstībai? Vai vietējo mediju 

kapacitāte ir pietiekama, lai teiktu, ka mediji stiprina pierobežā dzīvojošo identitāti, 

drošumsajūtu un vēlmi dzīvot austrumu pierobežā? 

 

16:50 diskusija „Latgaliešu literatūras šodiena, rītdiena vai vakardiena?“ (vad. Ilga 

Šuplinska, 124. aud.) 

 

Piedalās: Anna Rancāne, Ineta Atpile-Jugane, Raibais, Sandra Ūdre, Ligija Purinaša, Mārīte 

Šadurska, Meldra Gailāne, Karonhisake, Jurs Viļums, Līvija Liepdruviete. 

4. pasaules latgaliešu saietā bija vairāki referāti par latgaliešu literatūras nozīmi, uztveri 

un pētniecību latviešu literatūras kontekstā. Ievas Kalniņas rakstā, kas publicēts žurnālā „Via 

Latgalica“ (2017, 9) ir šāda atziņa: „90. gadi sāk iezīmēt divas attieksmes attiecībā pret 



latgaliešu literatūru: 1) nosacīti latviskajā tradīcijā latgaliešu literatūra tiek skatīta kā 

etnogrāfiska tradīcija, kura parāda latviešu valodas iespējas, tradīciju daudzveidību, papildina 

latviešu literatūru ar latgalisko vitalitāti un šarmu, iezīmē katolisko ievirzi, parāda Latgales 

dabas skaistumu; 

2) latgaliešu literatūra tiek uzskatīta par patstāvīgu literatūru, rakstīt latgaliski – tā ir 

autoru pašizpausmes forma, tā neko necenšas kā nomale papildināt latviešu literārajā tradīcijā, 

tā pamatā rodas Latgalē un kopā ar latviešu literāro tradīciju veido latviešu literatūru.“ 

Jautājumi: Kā izjūtam latgaliešu literatūru 21. gs. pirmajā desmitgadē? Vai tā ir 

uztverama kā atsevišķa literatūra vai latviešu literatūras atzars, sastāvdaļa? Ko tieši Jūs sauktu 

par latgaliešu literatūru: autori, žanri, procesi? Kas ir svarīgākais? Kāpēc? Cik daudz un kādā 

veidā latgaliešu literatūrai jāparādās skolā? Vai (un kāda) ir latgaliešu literatūrai rītdiena?  

 

1. decembrī 

13:40 diskusija „Mūsdienu latgaliešu valoda: paveiktais un darāmais“ 

(vad. Dr. philol. Lidija Leikuma, 124. aud.)  

Valsts valodas likuma, kas stājies spēkā 2000. gada 1. septembrī, 3. panta 4. punkts nosaka: 

„Valsts nodrošina latgaliešu rakstu valodas kā vēsturiska latviešu valodas paveida saglabāšanu, 

aizsardzību un attīstību.”  

Jautājumi: Vai un kā tiek pildīta šī valsts apņemšanās? Kas pozitīvs ir noticis un notiek, 

kā svarīga vēl pietrūkst? Vai darbs latgaliešu rakstu jeb literārās valodas kopšanā līdz šim ir bijis 

pietiekami efektīvs un kā to varētu optimizēt? Kādu svarīgu latgalisku izdevumu pietrūkst 

skolām un sabiedrībai kopumā un kādus reālus ceļus redzat, lai tādi ātrāk parādītos?  
 


