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Saīta rezolucejis izpiļdis komitejis darbeibys puorskots
par periodu 2017.23.05–2017.02.11
Saīta rezolucejis izpiļdis komiteja (tuoļuok – SaRIK) tyka īvālāta 2017. goda
6 majā 4. pasauļa latgalīšu saītā (tuoļuok – Saīts) i tuos darbeibys pamatmierkis ir –
sekuot Saīta 2017. goda 6. majā pījemtuos Rezolucejis izpiļdei.
Rezolucejis izvārsuma 1.7. punkta 4. Apakšpunkts paradz, ka:
„4. Komiseja na ratuok kai vīnu reizi pusgodā dūd publisku puorskotu par
Saīta rezolucejis izpiļdis vierzeibu – organizātuoju instituceju liemiejinstitucejom
(augstškolys – Senatam, bīdreiba – bīdru sapuļcei) i Latgolys planavuošonys regiona
padūmei, kai ari publiskus puorskotus sātys lopuos: www.rta.lv, www.du.lv,
http://latgalisubidreiba.mozello.com/, http://www.latgale.lv/lv/padome.“
Saeisynuojumi:
Bazneica – katuoļu Bazneica
DU – Daugovpiļs Universitate
KM – Kulturys ministreja
KM KISC – Kulturys ministrejis Kulturys Informacejis sistemu centrs
LKB – Latgalīšu kulturys bīdreiba
LPR AP – Latgolys Planavuošonys regiona Atteisteibys padūme
LRT – Latgolys Regionaluo televizeja
LVLKSA – Latgalīšu volūdys, literaturys, kulturviesturis školuotuoju
asociaceja
RTA – Rēzeknis Tehnologeju akademeja
VARAM – Vidis aizsardzeibys i regionaluos atteisteibys ministreja
SaRIK darbeibys puorskots par periodu 2017.23.05–2017.02.11
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Rezuļtati:
1. SaRIK nūlykuma (1. dalykums) i strukturys izveide.
4. LATGALĪŠU SAĪTA REZOLUCEJIS IZPIĻDIS KOMITEJIS
SĒDIS PROTOKOLS Nr. 1/2017 (23.05.2017, RTA):
1. Apstyprynuots Saīta rezolucejis izpiļdis komitejis nūlykums.
2. Par SaRIK prīšksādātuoju īvālāta i apstyprynuota Latgalīšu kulturys
bīdreibys vaļdis prīšksādātuoju Līveja Plavinska.
3. Puorcalts vaicuojums par Komitejis prīšksādātuojis vītnīku
apstyprynuošonu.
SaRIK vītnīki (piec nūlykuma divi) nav apstyprynuoti da 02.11.2017, partū ka
jūprūjom nav sajimtys atbiļdis viestulis par delegejumu SaRIK nu Latgolys
planavuošonys regiona Atteisteibys padūmis (da augustam dorbovuos Alīna
Gendele), DU i Bazneicys.

2. Tautsaimnīcyskūs prīšklykumu izstruode, apsprīsšona,
īsnīgšona vaļdeibai.
4. LATGALĪŠU SAĪTA REZOLUCEJIS IZPIĻDIS KOMITEJIS
SĒDIS PROTOKOLS Nr. 2/2017 (14.06.2017, RTA):
1. Sadarbeibā ar Latgolys planavuošonys regionu izsyuteit
tautsaimnīcyskūs prīšklykumus da 27.06.2017. i aicynuot īsyuteit
precizējumus regiona pošvaļdeibys, regiona nūzaru asociacejis, sābru
planavuošonys regionus, cytus sadarbeibys partnerus da 27.07.2017.
4. LATGALĪŠU SAĪTA REZOLUCEJIS IZPIĻDIS KOMITEJIS

SĒDIS PROTOKOLS Nr. 3/2017 (31.08.2017, RTA):
1. Apstyprynuot tautsaimnīcyskūs prīšklykumus (2. dalykums), tūs
vierzeit izskateišonai Ilgtspiejeigys atteisetibys komisejā.
Juoatzeist, ka natyka sajimti papyldynuojumi nu Latgolys pošvaļdeibom,
sadarbeiba, kas tyka uzsuokta ar LPR AP, apsastuoja augustā, kod beidzēs
pilnvaru termeņš Alīnai Gendelei. 4.10.2017 SaRIK puorstuovis S.Ežmale i
L.Plavinska prezentēja tautsaimnīcyskūs prīšklykumus Ilgtspiejeigys
atteisteibys komisejai Saeimā. Sadarbeiba ar VARAM teik turpynuota
Latgolys programys izstruodē.

3. 4. pasauļa latgalīšu saīta izviertejums.
4. LATGALĪŠU SAĪTA REZOLUCEJIS IZPIĻDIS KOMITEJIS
SĒDIS PROTOKOLS Nr. 1/2017 (23.05.2017, RTA):
I. Šuplinska informej par kongresa statistiku: kluotīnē pīsaregistrēja
551 daleibnīks, pīsadaleja apmāram 100 medeju puorstuovi, tīšsaistei
6. majā beja puori par 1000 pīslāgumu, plenarsēdei 5. majā – 73 000. Var
saceit, ka kongresa dīnuos aktivu daleibu jēme ap 75 000 cylvāku.
Plenarsēde i diskusejis ir apsaveramys i niule RTA, LAKUGYS sātys
lopuos.
E. Teirumnieks pastuosta, ka ir pīsadalejs Latvejis Zynuotņu
akademejis Senata sēdē (31), kur tyka runuots par Latgolys symtgadis
kongresu. Izviertiejumam beja paradzātys 10 min., saruna aizavylka da
divu stuņžu. Suokumā beja daudz pīmatumu par separatismu, vaļsts
škeļšonu, drūšeibys apdraudiejumu i t. t., piečuok atseviški Senata lūcekli
īsaklauseja argumentūs un izsaceja gataveibu sasadorbuot precizuoku
tautsaimnīceibys prīšklykumu izstruodei.
Kūpumā – veicams lels izskaidruošonys dorbs, mainūt attīksmi
pret latgaliskajom vierteibom i volūdu primāri.
I. Šuplinska informej, ka bejuse interveja BBC ziņom i 18. majā nūtyka
tikšonuos ar kulturys ministri Daci Melnbārdi. Sarunā pīsadaleja:
A. Bitāns (juo iniciativa sarunai), Viesturs Kairišs, Einārs Cilinskis, Selga
Laizāne, Mārtiņš Kaprāns (KM puorstuovi), kai ari ES tīsys tīsness Egils
Levits. Saruna beja cīš konstruktiva, vīnojūtīs par tū, ka vajag saīta
plotuoka izviertiejuma pasuokuma orgkomitejā, KM ir gotova pīsadaleit
tūs rezolucejis punktu izpiļdē, kas saisteiti ar kulturu, VARAM (piec
E. Cilinska vuordu) ir gotova struoduot pi Latgolys programys, kai ari
izveiduot specialu apakškomiseju Saeimā pi Ilgtspiejeigys atteisteibys
komitejis.
A. Gendele, S. Ežmale nūruoda, ka vysu laiku ir zvoni nu kolegu
(pošvaļdeibu vadeituoji, uzjiemieji i cyti), kam juoskaidroj rezolucejis
punkti. Eipaši par latgalīšu volūdys obligatu lītuošonu lītvedeibā.
Teik precizāts, ka rezolucejis 1.2. punktā ir nūruodeits: Latgolys
pošvaļdeibuos ci jūs strukturvīneibuos, cytuos īstuodēs i organizacejuos,
taipat komercsabīdreibuos, ka juos tuo grib, lītoj latgalīšu rokstu volūdu
ari dokumentu apritē.
Kūpumā rezonanse ir plota i daleji pretruneiga. Tys ari nav
puorsteigums. Latgalīšu rokstu volūdys funkcionalitatis paplašynuošonys
vaicuojums ir izraisejs plašys diskusejis, prūtams, ka taipat kai agruok
dominej sašutums i nasapratne, parkū koč kas teik praseits latgalīšu rokstu
volūdai. Suocēs īrostuo diskuseja, ka latgalīšim ir tikai dialekts, ka tys ir
separatisms i vaļsts drūšeibys graušona i t. t.

Nūteiktus sūļus rezolucejis izskaidruošonys dorbā juopījam piec
orgkomitejis tikšonuos, vīnojūtīs, kuri rezolucejis punkti ir primari
vierzomi iz realizaceju.
Rezolucejis izskaidruošonys dorbs nūrit vysu laiku.

4. Latgalīšu volūdys pareizraksteibys reika izveidis
rūsynuošona.
19.06 KM Kulturys Informacejis sistemu centra vadeituojs Armands Magone
prezentej KISC redziejumu par IT izmontuošonys īspiejom latgalīšu volūdys
atteisteibai.
04.09 SaRIK roskta viestuli KM par vaicuojuma vierzeibu i īspieju finansiejua
pīškieršonai pareizraksteibys reika izstruodei (KISC apriekini – vajadzeigi
200 000 RUE).
13.10 teik sajimta KM atbiļde, kurā teik nūruodeits, ka napīcīšama
„priekšizpēte, kuras mērķis ir vienoties par latgaliešu rakstu valodas standartu
un rakstu valodas gramatikas sistēmu, pēc kuras tiktu veikta gramatikas
pārbaude.“
26.10 teik sagatavuota viestule sadarbeibā ar 12. Saeimys deputatu J. Viļumu
par finansiejuma daškieršonu nu vaļsts budžeta.
4. LATGALĪŠU SAĪTA REZOLUCEJIS IZPIĻDIS KOMITEJIS
SĒDIS PROTOKOLS Nr. 5/2017 (02.11.2017, RTA):
„Juoatzeist, ka vaļsts mārūgā 2008. godā ir pījemti pareizraksteibys
nūsacejumi, kas paradz puorejis pūsmā vēļ lītuot 1929. goda pareizraksteibys
nūsacejumus, tymā pošā laikā zynuotniski, izgleituojuši izdavumi itamā laikā
izmontoj 2008. goda ortografeju. Daļa daiļdrobu i Bazneicys izdavumi
izmontoj 1929. goda nūsacejumus, tūs turpynoj izmontuot ari rokstu kruojuma
“Olūts” i “Tāvu zemis kalendars” sagatavuošonā. Tok nav šaubu, ka
juoturpynoj popularizēt i izmontuot valstī apstyprynuotī 2008.goda
nūsacejumi.“

5. Daleiba LRT projektā „Mums Latvejā juobyut vīnuotim,
tok na vīnaidim“.
Sadarbeibā ar LRT nu 10. oktobra da janvaram nūtiks 10 diskusejis i
byus 10 raidejumi, skaidrojūt 4. pasauļa latgalīšu saīta rezoluceju, „Vīnuoti,
tok na vīnaidi“.
4. LATGALĪŠU SAĪTA REZOLUCEJIS IZPIĻDIS KOMITEJIS
SĒDIS PROTOKOLS Nr. 4/2017 (25.09.2017, RTA):

•

•

•

Galvenās projekta aktivitātes ir:
Ar nozares ekspertu un rezolūcijas izstrādātāju palīdzību skaidrot 4. pasaules
latgaliešu saieta rezolūciju mūsdienu situācijas un Latgales attīstības
kontekstā.
Aicināt Latgales pašvaldību, valdības un nozaru profesionāļu pārstāvjus uz
diskusiju par attiecīgo rezolūcijas punktu nepieciešamību, dodot iespēju
viedokļu apmaiņai un efektīvāko virzienu un paņēmienu izvēlei latgaliešu
valodas funkcionalitātes paplašinājumam, izglītības, kultūras politikas
sakārtošanai un reģionālās ekonomikas aktivizēšanai.
Kliedēt stereotipus par latgaliešu separātismu, parādot, cik lielā mērā un
kādā veidā latgaliešu valodas, kultūras tiesības var tikt ievērotas mūsdienu
Latvijas kontekstā, vēršot uzmanību uz kultūru mijiedarbību kā valsts un

tautas vēstures bagātību, nevis šķelšanās punktu, zināmā mērā arī valsts
drošības garantu.
Raidejumi teik gataveiti ar Vaļsts regionaluos atteisteibys agenturys
finansialu atbolstu mierkprogramys „Regionalūs i vītejūs medeju atbolsta
programa” projektā „Mums Latvejā juobyut vīnuotim, bet na vīnaidim”.
Raidejumu atkuortuojumus varēs redzēt LRT sātys lopā www.lrtv.lv kanala
youtube vītnē: www.youtube.com/user/LatgalesRegionalaTV.
10.10 beja raidejums par 4. pasauļa saīta Latgolys symtgadis kongresa
i 1917. goda Latgolys kongresa nūzeimi i izpratni sabīdreibā. Redzīni pauda
L.Plavinska.
16. 10 Kruoslovys nūvoda dūmē nūtyka diskuseja par tautsaimnīceibys
atteisteibys vaicuojumim Austrumu pīrūbežā. Pīsadolūt VARAM, Latgolys
planavuošonys regiona Atteisteibys padūmis, Latgolys Uzjiemiejdarbeibys
centra, Latgolys i Rēzeknis specialūs ekonomiskūs zonu puorstuovim, tyka
diskutāts par prioritarim aizdavumim Latgolys ekonomiskuos izaugsmis
veicynuošonai. Kai eksperti pīsadaleja L.Plavinska, S.Ežmale, diskusejis
daleibneica – I.Šuplinska.
30.10 Preiļu Tierdznīceibys centrā “Ūga” nūtyka diskuseja par
uzjiemiejdarbeibys vidis aktiviziešonu Latgolys planavuošonys regionā.
Pīsadolūt uzjiemiejim, pošvaļdeibu i LR Saeimys puorstuovim, tyka diskutāts
par nūdūkļu politiku, tuos slūgu i naprognozejameibu ilgtermeņā, pošvaļdeibu
i uzjiemieju sadarbeibu, kai ari par smagnejū izgleiteibys sistemys reformu,
kas nūteikti ītekmej ari uzjiemiejdarbeibys prasmis. Kai eksperte pīsadaleja
S. Ežmale, diskusejis daleibneica – I.Šuplinska.
Diskusejis i raidejumi turpynojās da 2018. goda janvaram.

6. SaRIK siežu organiziešona.
Nūtykušys 5 SaRIK sēdis: 23.05, 14.06., 31.08., 25.09, 02.11.. Siežu
apmekliejums: L.Plavinska, I.Šuplinska, S. Ežmale, L. Leikuma, A. Bitāns – 5
sēdis (atseviškis skype), I. Slišāns, U. Sprūdžs, E. Teirmnieks – 3 sēdis,
A.Gendele (LPR AP) – 2 sēdis (da termeņa beigom).
SaRIK sēdis reikoj 1 reizi divūs mienešūs, ka napīcīšams, bīžuok.
Saziņai
var
izmontuot,
prīšklykumus
raksteit:
livija.plavinska@inbox.lv.

SaRIK prīšksādātuoja
Puorskotu sagatavuoja:
I.Šuplinska

Līvija Plavinska

