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Latgaliskuo vīta sabīdreibā myusu dīnuos ir daudz
radzamuoka nakai ituo godu symta suokumā. Tī lels
nūpalns ari cytom navaļstiskajom organizacejom,
muzikim, kas nav beidušīs publiski runuot latgaliski na
tik Latgolā, bet ari Reigā, tai pamudynojūt tū dareit ari
cytus. Preteja tendence vārojama sātuos – Veronika kai
školuotuoja secynoj, ka vacuoki ar sovim bārnim aizviņ
mozuok sasarunoj latgaliski. 

Veronika
Dundure
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Aija Beate
Rjabovska

Latgaliskais kods ir
kaut kas debešķīgs.
Man ir prieks tajā

būt, sevi apzināties
un lepoties ar to...
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Konstantīns

Bindjū
Mani šeit mīl. Es esmu ļoti bagāts, jo man ir

divas dzimtenes.Bērzgales pagasta pārvaldes
vadītājs Arvīds Dunskis teic, ka esmu īsts

mūsējais, bērzgalietis. Kad esi jauns,
nesaproti, cik dzimtene svarīga, bet gadiem

ejot ļoti gribas atgriezties dzimtajā pusē.
Mans brālis Karpatos domā, ka man šeit

labāk klājas, kā viņam. Bet man ļoti gribas
aizbraukt uz Karpatiem. 
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Evita
Zaremba-

Krīgere
Tās dziesmas, kuras apkopoju, ir

salīdzinoši jaunas, saistās ar pagājušā
gadsimta sākumu un vidu, pārceļojušas

no viena novada uz otru. Manā
izpratnē unikalitāte ir izloksnēs, kas ir
šeit. Te katrā ciemā ir sava izloksne.
Man liekas, ka jāsaglabā izloksnes. Ja
sakām, ka jābūt tikai latgaliešu rakstu

valodai, tad daudz kas pazūd. Tas
nebūtu pareizi. 
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Inese Pāvule
Dziedāšana kopkorī vienmēr ir
īpaši saviļnojoša, nekad nevar
paredzēt, kurā koncerta brīdī

notiks katarses moments. Varbūt
tas notiks brīdī, kad vīru koris otro
reizi dziedās “Lūk roze zied”, vai arī

brīdī, kad 1985.gadā Haralds
Mednis, skatītāju aicināts, diriģēs

“Gaismas pili”. Ceru, ka šādu
katarses mirkli sagaidīšu arī
nākošajos XXVII Vispārējos
Dziesmu un deju svētkos. 
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Ilze  Broka

Ja ir cilvēks, kurš pulcina un aizrauj,
kuram padodas, tad viss notiek arī

laukos. Tukšā vietā ir ļoti grūti
sapulcināt arī pilsētā. Laukos, ja ir
vadītājs vai pulciņš, kurš mēģina
noturēt tradīciju, tad viss notiek.
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Ilmārs Dreļs

Būt deju svētku virsvadītājam ir liels
prieks un pagodinājums, ka tevi

paņem, paņem tavas dejas svētkiem
un dot tās izdejot Daugavas stadionā.
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Sarmīte
Stapule

.  Dancošanas process ir nepārtraukts,
arī aizbraucot uz Rīgu vai ārzemēm, ja
ir pieradis dancot, meklē iespējas to

īstenot jaunā kolektīvā. 
.



S E P T I Ņ U  L A T G A L E S  I E L U  U N  T O
N O S A U K U M U  A T Š Ķ I R Ī G I E
L I K T E Ņ I

Rūpīgi izpētot visu Latgales pilsētu un arī lielāko ciemu kartes,
man izdevās atrast tieši simts pilsētvides objektus – 98 ielas

un 2 laukumus, kas nosaukti reālu vēsturisku personību
vārdos. Tas veido aptuveni 8 procentus no Latgales

urbanonīmu kopskaita – visvairāk personvārdos nosaukto
urbanonīmu ir Daugavpilī (24), kam seko Rēzekne (21), Ludza
(13), Krāslava (11), Līvāni (6), Preiļi (5) un Malta (5). Interesanti,

ka Viļakā un Augšdaugavas novada Sēlijas pusē esošajā
Subatē nav nevienas ielas, kas būtu nosaukta kādas personas
vārdā, savukārt Ilūkstē, Varakļānos, Viļānos un Zilupē ar savu

ielu pagodināts ir tikai Rainis. 



Ielu un nosaukumu
likteņi

Kā pozitīvu piemēru var minēt šādus
Latgales pilsētu urbanonīmus: Daugavpilī

– Mihoelsa, Pumpura un Akadēmiķa
Graftio ielas (interesanti, ka Daugavpilī
pagaidām nav pilsētas atpazīstamākā
mūslaiku zīmola Marka Rotko ielas)
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P R O J E K T A  P U B L I C I T Ā T E

Žurnāla A12 mājas lapa www.a12.lv - informācija par jauno
numuru un ieskats publickācijās.

Žurnāla A12 sociālie tīkli

Latgales Reģionālās TV sižets par Latgales Kultūras 
programmas projektu

Jaunā numura relīzes vietājās avīzēs - Brīvā Daugava,
Vaduguns, Rēzeknes Vēstis, Ludzas zeme, Ezerzeme,
Latgales Laiks

Paldies Latgales Kultūras programmai 2022 par atbalstu

.


