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15. atklātās latgaliešu rakstu valodas 
un kultūrvēstures olimpiādesrezultāti 

 

2015.gada 18.aprīlī ar Andryva  Jūrdža  vārdiem “Nazadzenīs augstuoks 
par cytim byut, bet dzenīs lobu darēt i gudruoks kliut” kā  moto notika 
15. atklātā latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures olimpiāde, kuru 
organizēja  Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju 
asociācija (turpmāk - LVLKSA) sadarbībā ar Valsts izglītības satura centu, 
Rēzeknes Augstskolu, Latvijas Universitāti, Rēzeknes 1.vidusskolu un 
Rēzeknes novada pašvaldību. 

Olimpiādes mērķis ir apzināt Latgales kultūras mantojumu, rosinot 
jauniešu interesi par latgaliešu rakstu valodu un kultūrvēsturi, veicinot 
kultūras vērtību un izcilāko novadnieku iepazīšanu skolās. Olimpiādes 
2.posmā piedalījās piecas komandas ( Baltinavas vidusskola, Tilžas 
vidusskola, Krāslavas Valsts ģimnāzija, divas Rēzeknes Augstskolas 
komandas).  

Olimpiāde notika piecās kārtās. 1. kārtā dalībnieki parādīja latgaliešu 
rakstu valodas prasmes un zināšanas valodas vēsturē; 2. kārta bija veltīta 
Andryva Jūrdža 170. jubilejai, 3. kārta – Nikodemam Rancānam; 
4. Kārta – Antonam Kūkojam; 5. kārtā – tradicionālais kultūras tests.  

Kopā varēja iegūt100 punktus. 



Uzvarētāju saraksts: 

1.vieta – Krāslavas Valsts ģimnāzija ( 53 p.), sk. Inga Škerskāne 

 Diāna Jakovele,  

 Ieva Jokste,  

 Armands Jānis Stepiņš,  

 Ilona Stepiņa, 

 Laura Japiņa  

2.vieta – Baltinavas vidusskola (46 p.), sk. Imants Slišāns 

 Elvis Bartkevičs,  

 Andris Mežals,  

 Valters Doru,  

 Edgars Jermacāns 

3.vieta – Tilžas vidusskola (42 p.), sk. Aina Rakstiņa    

 Sandija Aleksandrova,  

 Marita Elste,  

 Aira Zelča  

Katru gadu olimpiādē piedalās arī Rezeknes Augstskolas studenti. Šogad 
labāk veicās  Rēzeknes Augstskolas  1. komandai (79p.): Inesei Bukšai, 
Velgai Riekstai, Ligijai Purinašai. 

Paldies olimpiādes dalībniekiem, skolotājiem, izglītības iestāžu 
vadītājiem un atbalstītājiem: 

 Rēzeknes Augstskolai par uzdevumu veidošanu, 

 Rēzeknes novada pašvaldībai par finansiālu atbalstu, 

 Latgales Kultūras centra izdevniecībai par grāmatu dāvinājumu.  

 



 

Īpašu balvu - Latgales kultūrvides karti “Ar Latgolu sirdī ”, kuru  Z/s “Juri” 
īpašnieki Lidiia un Juris Lubāni izveidojuši ar pašu atrastiem palīgiem un 
Riebiņu novada Rušonas pagasta finansiālo atbalstu, - saņēma Krāslavas 
Valsts ģimnāzija  


