
2011. 

*



*
2011.gadā  biedrībā ir 56 biedri 

7 valdes locekļi: 

• Alsungas novads – Ilga 
Leimane,Grigorijs Rozentāls, Dace 
Martinova 

• Kuldīgas novads – Dace Reinkopa, 

      Daina Bērende 

• Ventspils novads – Ligita Kalniņa, 

      Māris Dadzis 

 

2011.gadā notikušas 2 biedru 
pilnsapulces 

 un 3 valdes sēdes 

 



• Kopējais 2011.gada budžets……....... 

• Biedru naudas sastāda 

• Suitu tradīciju skoliņa – 1060Ls ( no tās 850Ls novadu 

finansējums, bet 310Ls vecāku līdzfinansējums)  

• VKKF projektam 500Ls 

 

 

*



2011.gada 11.martā Alsungā notika sadarbības partneru 

tikšanās, lai izvērtētu paveikto un apzinātu veicamo 

aktivitāšu kopumu suitu kultūrtelpas saglabāšanas, 

attīstības un ilgtspējas nodrošināšanai. 

 

Sanāksmei sekoja Alsungas, Gudenieku un Jūrkalnes 

kultūras un izglītības iestāžu vadītāju sanāksme, lai 

sekmētu iestāžu sadarbību. 

 

*



*



• G.Kalniņa projekta « Suitu 
novada vecsaimniecības» 
prezentācija  

• Lias Ģībietes – suitu tautas 
tērpa darināšanas noslēpumi 
(kopā 4 semināri)10-12 
dalībnieku 

• VKKF vadītāja Vērpes seminārs  

• Tautas tērpu ekspertes 
A.Jansones seminārs par tautas 
tērpu vēsturi un Alsungas 

     tautas tērpu  

*



Biržu muižas parkā 

dalību ņēma visi suitu 

kolektīvi 

*



Suitu tradīciju 

skoliņa notika no 

11.-15.jūlija, 

tajā piedalījās 

31 suitu bērni no 

Alsungas, 

Jūrkalnes, 

Gudeniekiem un 

Basiem.  

*





*



*



*
* LEADER projekts «Biedrības 

telpas labiekārtošana un 
datortehnikas aprīkojuma 
iegāde» (iegādāti 2 galdi, 40 
krēsli un datortehnika 
2521,50Ls vērtībā) 

*Uzsākts projekts (lauku 
pētījums) «Suitu vēsturiskajā 
novadā saglabājušos tautas 
tērpu apzināšana, 
dokumentēšana un 
digitalizācija» VKKF atbalsts 
500Ls 



• Projektu konkursā «Mēs – 

Alsungai!» realizēts 

projekts «Suiti, kā 

pasaules dārgumu 

zīmols». Rezultātā tapa 

EKC »Suiti» buklets 

latviešu valodā, kas veltīts 

biedrības 10 gadu jubilejai 

(finansējums 398,94Ls). 

Biedrība no saviem līdzekļiem 

(250.10Ls vērtībā) finansēja 

bukletu angļu valodā.  



• «Jostu steļļu izgatavošana un aušanas prasmju apguve 
skolas vecuma bērniem»  pieprasītais finansējums VKKF 942,22Ls  

• «Suitu pūrs. No 20.gs.sākuma suitu vēsturiskajā suitu 
novadā saglabājušos tautas tērpu apzināšana, 
dokumentēšana un digitalizācija (Alsungā, Gudeniekos, Jūrkalnē)» 
pieprasītais finansējums 2630.00Ls 

• Igaunijas –Latvijas  pārrobežu sadarbības projektu konkursā 
«Seto-Suiti renaissance», EKC «Suiti» piedalās 3 aktivitātēs: 

• EKC» Suiti» buklets angļu valodā 

• Buklets «Suitu novada dievnami» latv.val/angļu val. 

• Suitu-setu tradīciju skoliņa (10-15 g.v. grupai) kopējais budžets  6197,40Ls 
(8791,00EUR) 

 

 

*



• Pabeigt projekta «Suitu vēsturiskajā novadā saglabājušos 
tautas tērpu apzināšana, dokumentēšana un 
digitalizācija» 1 kārtu un turpināt šo projektu 

• Piedalīties Igaunijas- Latvijas projektu konkursā 

• 2012.g.jūlijā realizēt «Suitu tradīciju skoliņu 2012.» 

• Realizēt projektu «Suitu dzīvesstāsti tuvplānā « sadarbībā 
ar Skrundas TV ( 60 min.garš video materiāls par 6 nozīmīgākiem 
suitu tradīciju kopējiem) 

• Turpināt sadarbību ar Liu Monu Ģībieti par suitu tautas 
tērpu darināšanu  

• Sadarbības partneru sanāksme un ziņojuma sagatavošana  
par 2011.gadu 

• Iekārtot un sakārtot EKC «Suiti» telpas Alsungā pēc k/n 
remonta 

 

 

*


