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 Kopējais 2012.gada budžets …Ls 

 Biedru naudas sastāda ….Ls 

 Suitu tradīciju skoliņa – 1050,00Ls un 240Ls 

vecāku līdzfinansējums  

 VKKF Liepājas kultūras pārvaldes atbalstītie 

projekti 700Ls 

 LAD, LEADER projekts 5160,89Ls 

  



 Lias Ģībietes semināri par suitu tautas tērpu 

darināšanu (5 nodarbības no janvāra līdz 

maijam) 

 

 Projekta «Suitu vēsturiskā novadā saglabājušos 

tautas tērpu apzināšana, dokumentēšana un 

digitalizācija (Alsunga, Gudenieki, Jūrkalne)» 

prezentācijas  

 

 Biedrība labprāt atvēl savu labiekārtoto un 

aprīkoto telpu semināriem, sapulču un tikšanās 

organizēšanai, kā arī novada viesu uzņemšanai. 

Telpa ir pieejama ikvienam bezmaksas. 



 VKKF Kurzemes projektu konkursā atbalstīti 2 

projekti 

 «Jostu steļļu izgatavošana. Aušanas apmācība 

skolās un radošās darbnīcās « 400 Ls+195,35 Ls 

(biedrības līdzfin.) 

 «Suitu dzīvesstāsti tuvplānā» 300Ls + 63 Ls (biedrības 

līdzfin.) 

 LAD,LEADER «Suitu mantojuma krātuves 

izveide un aprīkošana» 5160,89Ls 

 Kristīnes Vasiļevskas Somijas Vēstures muzeja 

apmeklējums Helsinkos ….Ls (biedrības finans.)  

 



 VKKF «Suitu pūra lādes restaurācija» 2 

reizes 

 VKKF Suitu kultūras mantojums «Suitu 

tautas tērps» katalogs 

 VKKF «Jostu aušanas apmācība skolās un 

radošās darbnīcās» 

 





26.-30.jūnijam un atkal 

 satikšanās 29.decembrī pie  

Ziemassvētku 

 vecīša «Lūķos» Jūrkalnē   











 Sākt iekārtot suitu mantojuma krātuvi  

 Ar šī gada jūniju dalība Igaunijas- Latvijas kopprojektā ( 18 

mēn) 

 2013.g.augustā organizēt «Suitu tradīciju skoliņu 2013.» 

 Turpināt  projektu «Suitu vēsturiskajā novadā saglabājušos 

tautas tērpu apzināšana, dokumentēšana un digitalizācija» 2. 

kārtu projekta kataloga izveide  

 Sadarbības partneru tikšanās radošuma nedēļas RADI! laikā un 

UNESCO ziņojuma finālsagatavošana  par 2009.-12.gadu 

(2013.gada 23.aprīlī Alsungā)  

 Pabeigt UNESCO pārskata sagatavošanu 2009.-2013. 

 Uzsākt 2014.gadā paredzētā 3.starptautiskā burdona festivāla 

organizēšanu un UNESCO piecgades pasākumu plāna 

izveidošanu 

 Turpināt LAD, LEADER projektu «Suitu mantojuma krātuves 

izveide un aprīkošana» arhivēšanas speciālista piesaiste uz 6 

mēn. 

 Realizēt ikvienu iesniegto projektu, ja tam tiek piešķirts 

finansējums 



 Mārai Šmidbergai par grāmatvedības 

kārtošanu un padomu ikvienā jautājumā 

 

 Kristīnei un Andrim Vasiļevskiem  par 

atbalstu un padomu biedrības telpas 

iekārtošanā ; par ieguldījumu suitu tautas 

tērpa izzināšanā, atdzīvināšanā u.c 

 

 Visiem, visiem, kas neatsaka palīdzību un 

padomu biedrības darbības nodrošināšanai 





DAUDZ 
BALTU  

DIENIŅU 
LAIMIŅA 

DODI DIŽENI, 
RAŽENI 

DZĪVOJOTI! 




