
Latgaliešu valodas, literatūras un 

kultūrvēstures skolotāju asociācija 

Latgalīšu volūdys, literaturys i 

kulturviesturis školuotuoju 

asociaceja

•20. atklātā latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures olimpiāde (24.04.2021.)

•20. atkluotuo latgalīšu rokstu volūdys i kulturviesturis olimpiade (24.04.2021.)

Aizdavumi 
latgalīšu rokstu volūdys muociešonys puorbaudei 

(20 punktu)



1. 2020. goda decembrī 80 godu palyka 

īvārojamajam latgalīšu literatam, muokslinīkam 

i kulturys darbinīkam Ontonam Kūkuojam. 

Jis ir daudzu gruomotu autors i leidzaautors, 

tik na vysys varēja raksteit latgalīšu rokstu 

volūdā. Puorlic itūs O. Kūkuoja gruomotu 

nūsaukumus latgalīšu rokstu volūdā! (4,5 p.)

Māla vezums (1979) —

Vāraunieks (1982) —

Klēpis (2000) —

Kur ņemies, spēks (2003) —

Mūžs Latgales kultūrā (2005) —



2. 1990. godā O. Kūkuojam izguoja 

gruomateņa ar nūsaukumu „Sovā saimē“. 

Tys ir pyrmais dzejūļu kruojums latgaliski 

vysūs pieckara godūs. 

2.1. Pīroksti latgaliski četru saimis 

lūcekļu nūsaukumus, koč jūs vysu i 

nabyutu Tovā saimē! (2 p.) 



2.2. Vuordu saime papyldynoj ar 

četrim pīmāruotim eipašeibys 

vuordim, pīroksti jūs! (2 p.)



3. Kaidu Latgolys vītu Ontons Kūkuojs apdzīd 

dzejūļu kruojumā „Mīlesteiba — Lelais Līpu kolns“?  

Pīroksti latgaliski pareizi vēļ četrus

īvārojamus Latgolys dobys objektus

(2 p.): 



4. Vīstura Kairiša filmā „Piļsāta pi upis“ bīži 

pasaruoda Dīnvydlatgolys piļsātys Kruoslovys ainys. 

Voi muoki latgalīšu rokstu volūdā lūceit lītvuordu 

upe? 

Dori tū, instrumentali izlaizdams!

4.1. Lūki vuordu upe vīnskaitlī (2 p.) 



4.2. Lūki vuordu upe daudzskaitlī (2 p.)   



5. Dzejnīks  Andris Viejāns ir veļtejs 

Andryvam Jūrdžam, sauktam par Latgolys 

Prometeju, garu i iz dziļom puordūmom 

par tautai nūlyktū vadynojūšū dzejūli. 

Drukys aizlīguma laika dzīsminīkam 

Latgolā pārņ tyka svieteita 175 godu 

jubileja. 

5.1. Pīroksti godu skaitli 175 ar 

vuordim latgalīšu rokstu volūdā, 

atsaceidams iz vaicuojuma Cik?! 

(1,5 p.)



5.2. Tekstā izcaltūs darbeibys vuordus 

pīroksti nanūteiksmē i 1. personā tagadnē, 

paguotnē, nuokūtnē! (4 p.)
Paraugam: dūtīs — dūdūs, devūs, dūšūs
Kotru godu pa orumam,

Kotru godu pa siejumam —

Godskuortu vainagi kruojās un kruojās,

Kai rudzu lauki pi Kuorklinīku muojas.

Divdesmit pīci siejumi atdūti tev, 

Latgola, muot! [..]

Vyss atdūts,

Kotra dīna

Pa stareņam īnas

Drukas aizlīguma eļnē baisā.

Vyss atdūts,

Sirds ūgles un ocu gaisma. 


