20. atklātās latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures
valsts olimpiādes nolikums
1. Olimpiādes mērķis un uzdevumi:
1.1. Skolu jaunatnes vidū popularizēt Latgales kultūrmantojumu,
1.2. Nostiprināt izpratni par latgaliešu rakstu valodu kā svarīgu latviskās identitātes daļu,
rosinot izglītojamo interesi par latgaliešu valodu un kultūrvēsturi;
1.3. Veicināt kultūras vērtību un izcilāko novadnieku apzināšanu.
2. Olimpiādes dalībnieki: vispārizglītojošo skolu 10.–12. klašu komandas 3–5 izglītojamo sastāvā.
3. Olimpiādi atbalsta: Valsts izglītības satura centrs.
4. Olimpiādes organizētāji: Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācija
(LVLKSA), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu
valodniecības katedra, Rēzeknes novada pašvaldība, pienākumus sadalot pēc savstarpējas
vienošanās.
5. Olimpiādes norise:
5.1.0. 1. posms — skolas olimpiāde:
5.1.1. norises laiks skolā — olimpiāde notiek līdz 2021. gada 16. aprīlim;
5.1.2. olimpiādes uzdevumus izstrādā skolā;
5.1.3. darbus vērtē un dalībniekus otrajam posmam izvirza skolas žūrijas komisija.
5.2.0. 2. posms — valsts atklātā olimpiāde:
5.2.1. norises laiks un vieta — 2021. gada 24. aprīlis, olimpiāde notiek tiešsaistē
(instrukcija par tiešsaisti tiks izsūtīta);
5.2.2. Uzdevumus un vērtēšanas kritērijus izstrādā RTA, Latgaliešu kultūras ziņu portāls lakuga.lv,
Latvijas Universitātes Baltu valodniecības katedra;
5.2.3. darba ilgums — 120 minūtes (10:00–13:00);
5.2.4. olimpiādes uzdevumus komanda veic kolektīvi;
5.2.5. darba saturs: tests, uzdevumi latgaliešu rakstu valodā, radošie uzdevumi.
6. Olimpiādes uzdevumu tēmas:
1) Latgaliešu rakstu valoda (rakstu valodas prasmes);
2) Latgales kultūrtests (latgaliskie pasākumi, notikumi, jubilejas 2020. gadā);
3) Viestura Kairiša filma „Piļsāta pi upis”.
7. Pieteikumi olimpiādei jāiesniedz līdz 2021. gada 16. aprīlim LVLKSA, sūtot uz e-pastu
ltgasoc@gmail.com . Pieteikumā jānorāda skola, klase, izglītojamā vārds un uzvārds, kā arī atbildīgā
skolotāja vārds, uzvārds.
8. Vērtēšana un apbalvošana
Olimpiādes rezultātus vērtē LVLKSA un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas kopīgi izveidota
vērtēšanas komisija. Rezultāti tiks paziņoti nedēļas laikā. Godalgoto vietu ieguvējas komandas un
to dalībnieki individuāli saņems balvas, pārējie — piemiņas veltes.
Informācija par olimpiādi atrodama :
https://www.visc.gov.lv/lv/media/11423/download
www.ltgasoc.lv
www.lakuga.lv

8. Izmantojamie avoti
Latgaliešu rakstu valoda
1. Valsts valodas likuma 3. pants. www.likumi.lv
2. LR Tieslietu ministrijas Valsts Valodas centrs (2008). Latgaliešu pareizrakstības nosacījumi:
http://www.lu.lv/filol/latgalistica/doc/LGPNusacejumi.pdf
3. Cibuļs, J., Leikuma, L. (2003) Vasals! Latgaliešu valodas mācība. Rīga: N.I.M.S.
4. (Pieejams: https://www.lu.lv/filol/latgalistica/index.htm )
5. Leikuma, L., Dundure, V., Vulāne, A. (2017) Olūteņš. Latgalīšu rokstu volūda 4. klasei. (Pieejams:
https://registri.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/olutens_4kl_mac_lidz.pdf )
6. http://www.lakuga.lv/raksteiba/

Latgales kultūras tests
(mūsdienu latgaliskie pasākumi, notikumi, Boņuka balva – 2021, jubilejas 2020. g.)
1.
2.
3.
4.

http://www.lkcizdevnieciba.lv/
www.lakuga.lv
http://iepazisimies.rta.lv (A. Jūrdžs, P. Miglinīks, O. Kūkuojs, Naaizmierstule)
www.gors.lv (latgaliskās aktivitātes)

Filma “Piļsāta pi upis”
1. https://vimeo.com/ondemand/pilsatapiupis?ref=fbshare&1&fbclid=IwAR0Q5McHavyI3J9a8S1t1UE7cP_vr8jRKjN79lOBcBQh8xghZQlj8SrFfbo
2. https://www.filmas.lv/filmas-skolas/
3. Izlasīt recenzijas www.lakuga.lv u.c.

