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LTG — latvīšu volūdys paveids
● Latvīšu rokstu volūdai ir diveji zori:

— latvīšu literaruo volūda
— latgalīšu rokstu ci // voi literaruo 
volūda

● Puorlīkam itū tautysdzīsmi latgaliski!
Kas no dzērves gara kakla,
Ja zīlīšu nenēsāja?
Kas no brāļa labas slavas,
Ja māsiņu nicināja?



● Grammatyka Inflansko-Łotewska krótko zebrana dla Uczących się Języka 
Łotewskiego. 1810.
● Grammatyka Inflansko-Łotewska krótko zebrana dla Uczących się Języka 
Łotewskiego. w Wilnie, 1817.
● Gramatyka Inflantsko Łotewska dla uczących się Języka Łotewskiego ułoźona przez 
Tomasza Kossowskiego plebana Liksnieńskiego. Ryga, 1853.
● Kambala Stanislavs. Latwišu woludas gramatika latgališu izluksnê. Etimologija. 
Rezeknê, 1921.   
● Trasuns Francis. Łatvišu vołudas gramatika del łatgališim. I izd. Reiga, 1921. 
● Strods Pīters. Latwìšu wolùdas gramatika latgalìšim. Rēzekne, 1922.
● Strods Pīters. 1904.–1924. Myusu roksta breiveibas jubilejā ortografijas projekts. 
Rēzekne, 1924. 
● Eisuļs Aleksandrs, Silinīks Juoņs. Latgalīšu volūda (Etimologija). Novosibirska, 1928. 
● Zeps Francis. Praktiska latgalīšu gramatika pamatškolom. Rēzekne, 1929. 
● Strods Pīters. Pareizraksteibas vōrdneica. Rēzekne, 1933 (i cyti izdavumi).  
● Daškeviča Vera. Latgalīšu volūdas gramatika. Mōceibas grōmota napylnai vydsškolai. 
1. d. Fonetika un morfologija. Pīktō klase. Moskovā, 1936.
● Bukšs Miķelis, Placinskis Juris. Latgaļu volūdas gramatika un pareizraksteibas 
vōrdneica. [München]: P/s Latgaļu izdevnīceiba, 1973 (2 izd.). 
● Cibuļs Juris, Leikuma Lidija. Vasals! Latgaliešu valodas mācība. Rīga, 2003. 
● Nau Nicole. A short grammar of Latgalian. LINCOM GmbH, 2011. 

Svareiguokuos LTG gramatikys



Ontona Skryndys gramatika (1908)

O. Skrindas Latwìšu wolúdas
gramatika (1908)  

1. Pirmais pilnīgākais 
mēģinājums raksturot latgaliešu 
valodas skaņu sistēmu, galvenās to 
mijas / pārmaiņas un atšķirības no 
lejslatviešu resp. Vidzemes un 
Kurzemes latviešu valodas.

2. Centieni formulēt 
„saskaņas likumu“ resp. rādīt 
iepriekšējās zilbes izrunas atkarību
no nākamās, kā arī atspoguļot skaņu 
(un zilbju) mīkstu un cietu izrunu. 



Dialektaluos atškireibys i 
jūs vīta normātā raksteibā 



„Leiksnas, Kolupa un Vorkovas draudzes 
izaškir sovâ voludâ.. 

kó, kóds – kai, kaids
Kolna ļaužu izlukšnes sovaidibas
• Bolviši un viļakiši:

Gouja, couri – Gauja, cauri
• Preiļûs un Vydsmužâ (Galàni):

Par vacu naud.
Ä(ia)s’ zynav’ daudz’ vysuvysaid pòrsok..“

Skolas Dorzs (1. izd. 1909)



„Kolna ļaužu teiro izluksne 
(: Lejas laužu teiro izluksne) 

Kai Ludzas aprinkî zvergzdiniši, 
tai runoj kolna ļaudis vyscauri 

nu Ļandskoronas, por par Ludzu un 
Rezekni, leidz Varakļonim; 
nu Malnovas un Bykovas 

leidz Dinaburgai un Kroslovai.“

F. Trasuns par latgalīšu 
rokstu volūdys pamatu (1909) 



Latvejis dialektu i izlūkšņu karte. 
Skaiteišona īt nu kreisuos iz lobū pusi. 
Na vysūs Latgolys pogostūs runoj latgaliski.  

Marta Rudzīte. 
Darbi latviešu dialektoloģijā 
(2005)



Eduarda Kozlovska gruomota 
školai. Beja sastateita trejuos 
daļuos; dalis drukuotys pa 
vairuok reižu. 



Pīters Strods. Pareizraksteibas vōrdneica (1933). 
Pyrmajā attālā — „glaunais“ izdavums; beja i brošāts. 
1990. g. vuordineica nu jauna nūdrukuota Daugovpilī.



„Pareizraksteibas vōrdneicas“ (1933) gramatikys dalis „pavuiceišonys“…

P. Stroda „Pareizraksteibas 
vōrdneica“ (1933)



P. Strods „Redaktora pīzeimē“ žurnalā „Zīdūnis“ (1929. g. 7. nr.) viertej, 
kū tuo laika ltg pareizraksteibys kūpieji gribēja i cik daudz nu īdūmuotuo 
varēja realizēt. Sabīdreibys konservativismys beja styprys i tūlaik…



Pīters Strods par ltg pareizraksteibys 
vaicuojumim 40. godūs: meikstī leidzskani ..
Teksts nūdrukuots 1944. g. avīzē „Latgolas Bolss“ i „Rokstu krōjumā latgaļu 
drukas aizlīguma atceļšonas  40 godu atcerei“ (367. lpp.)
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Kulturviesturyskuo romana 
„Aizlauztais spaits“ fragments



Puorsorguošona
Latgaliešu literārās valodas lietotājiem der būt 

mazākiem savas t. s. babenis / dzeda runas 
„patriotiem“, vēl jo vairāk apstākļos, kad tā 
nav kāda viena noteikta pagasta izloksne 
paaudzēs (vasaly, vacuokīs, lobejam, mozoiks, 
turēje, gryb, lasēt — lasēja — lasēs, tīm, 
lopuom, muokslenīks, suvans i tml.). 

Mozuok gudreitīs ar jaunvuordim! (ūmeigs 
aiztveikums ‘akūts iekaisums’, apkolpys leidzīņs 
‘apkalpošanas līmenis’, pošvolda īstate ‘pašvaldības 
iestāde’ i tml.).  



Par latgalīšu volūdys alfabetu
• Rakstības pamatā ir latīņu alfabēts, kas 

papildināts ar diakritiskām zīmēm. 18.–20. gs. 
tekstos izmantoti poļu grafikas elementi 
(grafēmas ć, ń, ś, ź, ł, ż, burtkopas cz, sz, rz, 
divskaņi ay, ey, vēlāk aj, ej, burts i kā iepriekšējā 
līdzskaņa mīkstinājums). 

• Mūsdienu grafiskā sistēma sākusi veidoties 20. 
gs. sākumā. Alfabētā ir 35 burti: Aa, Āā, Bb, Cc, 
Čč, Dd, Ee, Ēē, Ff, Gg, Ģģ, Hh, Ii, Yy, Īī, Jj, Kk, 
Ķķ, Ll, Ļļ, Mm, Nn, Ņņ, Oo, Ōō, Pp, Rr, Ss, Šš, 
Tt, Uu, Ūū, Vv, Zz, Žž. 



Grafiskī leidzekli
• Diakritiskās zīmes tiek izmantotas 

patskaņu garuma (ˉ), līdzskaņu 
mīkstuma (,) un šņāceņu (ˇ) 
apzīmēšanai. Grafiski netiek šķirti 
šaurie un platie e, ē (zemeite 
[z´äm´eit´ä]). Fonēmas /i/ variantu 
pēc cietajiem līdzskaņiem apzīmē ar 
burtu y (vysta). Grafēma ō kādu laiku 
lietota divskaņa /uo/ apzīmēšanai. 

 



Meikstūs leidzskaņu 
apzeimuošona 

• Ltg mīksto līdzskaņu atspoguļošana rakstībā 
nav konsekventa: diakritiskā zīme tiek 
pievienota tikai grafēmām ļ, ņ (tagad arī ķ, ģ), 
tāpēc liela daļa mīksto līdzskaņu rakstībā 
paliek neapzīmēti (vārda beigās un citu 
līdzskaņu priekšā, sk. piemērus tālāk). 

• l un n mīkstā izruna tiek rādīta tāpat kā latv. lit. 
val.: ceļt [c´äl´t´], stuņde [stun´d´ä]. 

• Mīkstums atsevišķi netiek apzīmēts priekšējās 
rindas patskaņu priekšā, jo šai pozīcijā nevar 
būt cieto līdzskaņu. 



Meiksts leidzskaņs izrunā
Lietvārdos:
• ar -is: krauklis, bet: bolūds, kuoss, lass, 

luocs, pakauss, puiss, viezs 
• vsk. gen.; dsk. nom., akuz.: astis, eglis, 

mēlis, patmalis, silis, zeilis; ūdzenis
• i-c.: nakts, plauksts, puoksts, tuoss
Verbu formās: 
• nenoteiksmē: braukt, kuost, mozguot;
• nāk. formās: tu aussi, jis brauks, nosuos
• tag. 2. pers.: tu sauc, brauc, jauc u. tml. 



Raksteibys / izrunys „gryutumi“
Zylūs azaru zeme
Kod atīt vosora, mes braucam

ekskursejā pa Latgolu. Latgolā ir cīši
daudz azaru, deļtuo jū sauc par zylūs
azaru zemi. Leluokī azari ir Rāzna i
Lubuons. Vysvairuok solu ir Eša azarā.
Dziļuokais azars ir Dreidzs. Nu putna
liduojuma jis izaver kai zyrgs, kurs skrīn.
Vīns azara gols ir pi poša Sauliskolna. 


