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2016



2016.gada budžets

• Biedru nauda – 2292 EUR

• Mērķdotācija – 10 000 EUR

• Ziedojumi – 790 EUR

• VKKF – 8500 EUR

• AND –1070 EUR

• VNP – 1966 EUR

• KNP –1570 EUR

• LAD - 42144 EUR

• Cits finansējums – 5862 EUR

• Kopējie ieņēmumi– 74194 EUR



Realizētie projekti

Suitu tradīciju skoliņa 2016 
KNP -570 EUR , VNP – 570 EUR , 

AND – 570 EUR, 

vecāku līdzfinansējums – 450 EUR.

(Kopā 2160 EUR)

No 27.jūnija līdz 1.jūlijam suitos 
norisinājās Suitu tradīciju skoliņa 30 

suitu bērniem no Alsungas, Jūrkalnes 
un Gudeniekiem. Kopā ar skolotājām 

Ligitu Stašaiti, Kristīni Skrulli , Aigu 
Lagzdiņu un pieaicinātiem suitu 

tradīciju kopējiem un nodarbību 
vadītājiem izzināta suitu novada 

vēsture, tradīcijas un apmeklētas 
kultūrvēsturiskās vietas.



Setu-suitu tradīciju skoliņa  2016

VNP – 1396,33 EUR, 

vecāku līdzfinansējums – 175 EUR

(Kopā - 1571,33 EUR)

No 25. jūlija līdz 30.jūlijam Alsungā, 
Jūrkalnē un Gudeniekos notika jau 
trešā Setu – suitu bērnu tradīciju 
skoliņa.
Seti ir suitu draugi no Igaunijas 
dienvidaustrumiem, ar kuriem suitus 
vieno daudzu gadu draudzība un 
kopīgi projekti. Setu tradicionālās 
dziedāšanas veids Leelo, tāpat kā 
Suitu kultūrtelpa, iekļauts UNESCO 
Nemateriālās kultūras mantojuma 
sarakstā.



Tradicionālās kokles un

stabules spēles

apmācība Alsungā 

VKKF- 350EUR

No  27.jūnija līdz 1.jūlijam pasniedzējas 

Andas Ābeles vadībā vairāk kā 14 

dalībnieki piecu dienu garumā apguva 

kokles un stabules spēli. Pēterdienā, 

29.jūnijā Alsungas Sv.Miķeļa Romas 

katoļu baznīcā notika nometnes 

dalībnieku koncerts “Pēterdienu

daudzinot”, izdziedot un spēlējot gan 

tradicionālās suitu un latviešu 
tautasdziesmu melodijas, gan arī Andas 

Ābeles komponētos instrumentālos 

skaņdarbus.



Dūdu spēles meistarklases Alsungā

• VKKF  Kurzeme - 1000 EUR
Suitu dūdenieki dūdas spēli un instrumentu

apkopi apgūst dižmeistara Eduarda Klints vadībā.

• Folkloras kopas «Suitu dūdenieki»
dalība Starptautiskā dūdu festivālā
Čehijā

Biedrība – 50 EUR, 

AND – 500 EUR, ,KNP – 800 EUR

Pateicoties biedrības, Alsungas un Kuldīgas 
novada pašvaldību atbalstam, Suitu dūdenieki
kopā ar kopu "Abra" piedalījās XXII starptautiskajā 
dūdu festivālā Strakonicē Čehijā. Vairāku dienu
garumā mūsu dūdenieki godam pārstāvēja

suitus un Latviju, iepazīstinot festivāla dalībniekus 
ar bagāto suitu un Latvijas dziesmu un danču pūru.



Baltās rakstainās villaines un mēlenes
aušanas un izšūšanas apmācība Alsungā un 

Jūrkalnē 
VKKF – 1200 €

• Šajā projektā dalībnieki mācījās darināt ne tik populārās, 
darināšanas ziņā sarežģītākās un izmaksu ziņā dārgākās 

suitu tautas tērpam piederīgās goda drānas, par 

mācībspēku projektā piesaistot pašmāju pieredzes 

bagātās suitu tautastērpu darinātājas un audējas –

Kristīni Vasiļevsku, Kristīni Brūkli un Maretu Petroviču.



Dreļļu aušanas apmācība Jūrkalnē

VKKF – 500 EUR

• Projektā dalībnieki no Jūrkalnes, Alsungas, Gudeniekiem, 

Kuldīgas un Pāvilostas mācījās dreļļu aušanas tehniku 

pieredzes bagātās pasniedzējas Daigas Jansones

vadībā. 



Aušanas apmācība Basos un Gudeniekos

KNP – 300 EUR

Pasniedzējas Kristīnes Brūkles vadībā aušanas apmācību 
apgūst Basu un Gudenieku audējas.



Audēju pieredzes apmaiņas brauciens uz 
Tukumu, Jaunpili un Saldu



Suitu etnogrāfisko ansambļu CD “Suitu kāzas. 

Precību un kāzu dziesmas” izdošana  

2.kārta
• VKKF – 2500 EUR, biedrība - 363 EUR

Izdots audiodisks 1500 eks. ar 
pievienotu grāmatiņu par suitu precību 
un kāzu tradīciju aprakstu. Šis ir pirmais 
ieraksts, kurā piedalījušies visi aktīvi 
darbojošies suitu etnogrāfiskie 
ansambļi un folkoras kopas - "Suitu 
sievas", "Gudenieku suiti", "Maģie suiti", 
"Suitu vīri", "Suitiņi" un "Suitu dūdenieki". 
Kopā albumā ierakstītas 30 dziesmas, 
skaņu režisors Kaspars Bārbals (studija 
"Lauska"). Grāmatiņas satura autores ir 
Lidija Jansone un Ilga Leimane, 
zinātniskā redaktore un ievadvārdu 
autore etnomuzikoloģe Anda Beitāne. 
Tulkojumu angļu valodā 

nodrošināja Amanda Māra 

Jātniece (SIA "20 ābeles"). 

Maketa autore Ilze Poriķe, 

foto autors - Dzintars Leja.



Dzijas krāsošanas 

meistarklase suitos

• VKKF Kurzeme – 350 
EUR. Aizvadīta radoša 
un daudzkrāsaina 
nedēļas nogale
Jūrkalnē, krāsojot dzijas 
ar dabiskajām 
krāsvielām, apgūstot 
jaunvārdus no suitu 
mantojuma un 
mācoties saskatīt 
Latvijas "trakās" krāsas. 
Kopumā tapa 50 
dažādas toņu nokrāsas 
pasniedzējas Anetes 
Karlsones vadībā. 



Vīru tradicionālās 

dziedāšanas meistarklase folkloras kopai 

«Suitu vīri» 

• VKKF 500 EUR

No15.līdz 18.decembrim tika 
noorganizētas meistarklases 
tradicionālās mūzikas eksperta, 
etnomuzikologa no Igaunijas, 
priestera Sakaarias Jaan Leppik
vadībā. Pasniedzējs ilgus gadus 
bijis arī saistīts ar setu novada 
Igaunijā vīru dziedāšanas 
tradīciju atjaunošanu un 
kopšanu (setu dziedāšana ir 
iekļauta UNESCO nemateriālās 
kultūras mantojuma sarakstā). 
Meistarklasē piedalījās 13 
dalībnieki.



• Uzveduma «Suitu 
kāzas» scenārija 
izveide 

VKKF 3300 EUR Scenārija 
veidotāji  - Lidija Jansone, 
Ilga Leimane, Gunta 
Matēviča un Jānis Peters.

• Atbalsts  Etniskās 
kultūras centrs «Suiti» 
darbībai 2017.gadā 
VKKF 4000 EUR

Rasts finansējums 
projekta vadītāja un 
sabiedrisko attiecību 
darbinieku atalgojumam, 
kā arī biedrības ik mēnešu 
izdevumu segšanai.



• Notiks  no 9. līdz 11.jūnijam

2017.gadā ar plašu un daudzveidīgu 

Programmu Gudeniekos, Jūrkalnē un 

Alsungā.

• VKKF  - 13 000 EUR

• VNP - 1000 EUR

• KNP – 1000 EUR

• AND – 1000 EUR

5.Starptautiskais burdona

festivāls Suitu zemē



EST – LAT

«UNESCO Tūrisms»

• Projekta ilgums 3 gadi

• Kopsumma – 27 062 EUR

• Valsts fin. 5%, biedrība  10% 

• Kultūrtūrisma attīstība un 
popularizēšana UNESCO 
atzītajos reģionos “UNESCO 
tūrisms” sadarbībā ar setu 
un kihnu kopienām Igaunijā 
– Igaunijas - Latvijas  
Pārrobežu sadarbības 
programmas ERAF 
līdzfinansētu projektu 
konkursā.



LEADER

• Kopsumma 26832 EUR           Kopsumma – 22360,28 EUR

• ES fin. – 22490 EUR ES fin. – 19698,10 EUR

• AND – 4332 EUR AND – 2188,68 EUR

Biedrība – 473,50 EUR 



Radošās darbnīcas

• Suitu dienā Kungu ielas kvartālā Liepājā 

• Svētā Miķeļa svētkos Alsungā



Dalība Vitsunas Kultūras mantojuma 

festivālā Ungārijā

• Biedrība "Etniskās kultūras centrs "Suiti"" sadarbībā ar etnogrāfiskā 

ansambļa “Suitu sievas” dalībniecēm no 2016.gada 13.-17.maijam 

īstenojusi Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) līdzfinansētu projektu 

“Dalība Vitsunas Kultūras Mantojuma festivālā Ungārijā.

• VKKF – 2000 EUR



Pieredzes apmaiņa
• Pieredzes apmaiņas  brauciens uz 

Latgali 
Rēzeknē un Rogovkā «Vosoruošona
Rogovkā», lai dalītos suitu pieredzē par 
novada mācības programmas izstrādi, 
ieviešanu un mācību materiālu 
izveidošanu.

• Korejiešu vizīte 
9.maijā biedrībā “Etniskās kultūras centrs 
“Suiti”” viesojās delegācija no Korejas 
Republikas – Valsts Kultūras mantojuma 
aģentūras pārstāvji. Viņu vizītes mērķis 
Latvijā bija iepazīt Latvijas Nemateriālā 
kultūras mantojuma atbalsta pasākumu 
sistēmu un regulējošos normatīvos aktus, 
īpaši pievēršoties UNESCO Nemateriālā 
kultūras mantojuma 



Suitu maizes svētki 
• Šoreiz Maizes svētki veltīti mājās ceptiem cepumiem. 

Saimnieces tika aicinātas piedalīties gan ar sev mīļiem, gan 
pēc vecmāmiņas receptēm, gan mūsdienīgām receptēm 
ceptiem cepumiem. Interese par cepumiem un vēlme 
pacienāt ar savu cepumu šķirni bija gan no suitu saimniecēm, 
gan no blakus novada. Šoreiz degustēšanai savus cepumus 
bija atnesušas 10 saimnieces, kopumā ap 20 dažādiem 
cepumiem. Galdā tika celti arī mājās darinātie Dzintara Lejas 
un Augusta Raģeļa vīni. 

• Svētku filmēja Skrundas Televīzija. Izveidots raidījums «Latvijas 
garša» Izgaršo Alsungas cepumus 
https://www.youtube.com/watch?v=9u6TqtzSWqQ&feature=s
hare



Suiti. Deja. Vēstures mirkļi.

Rīgā - Latvijas Nacionālā 

kultūras centrā 

Ogrē – Latvijas deju kolektīvu 
vadītāju un virsvadītāju 

seminārā

Alsungā – Alsungas vidusskolā



Suitu cimdu pūrs.
• 18.februārī Alsungas kultūras namā tika atklāta izstāde "Suitu 

cimdu pūrs". Kopā izstādē bija apskatāmi vairāk kā 100 pāri 

krāšņu cimdu suitu rakstos. Cimdi tika dokumentēti, veidojot 

digitālu krājumu.



Publikācijas

• Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana: Latvijas 

pieredze (LNKC)

• Radoša kultūras mantojuma komunikācija vietējā sabiedrībā 

(UNESCO LNK)

• Žurnāls «Rokdarbi» un «Praktiskie rokdarbi» (A/S «Lauku Avīze»)



Sadarbības memorands Suitu 

kultūrtelpas saglabāšanā

• Latvijas Nacionālā

bibliotēkā

17.augustā 



Aktivitātes, …

• LPS rīkots seminārs (2016,gada oktobrī)- 1430,50 EUR

• TDA «Līgo» tērpu darināšana – 3551 EUR

• Iesniegts pieteikums LR Ordeņu kapitulam – Marija 
Steimane

• 2017. gads
• Sadarbības līgums ar biedrību «Kultūras projektu 

koordinācijas centrs» radošo darbnīcu organizēšanā

• KM mērķdotācija (Deputātu kvota) 5000 EUR

• KM Sabiedrības Integrācijas programma 10000 EUR

• NVA «Jauniešu nodarbinātība» - piesaistīts darbinieks uz 6 
mēnešiem 540 EUR

• Iesniegts pieteikumis LR Ordeņu kapitulam – Antonija 
Trumsiņa



2017.gadā ieceres
1. Suitu tradīciju skoliņa 2017;
2. Tradicionālās kokles un stabules spēles apmācība Alsungā;

3. Aušanas prasmju apguve Gudeniekos, Alsungā un Jūrkalne ;
4. Setu – suitu tradīciju skoliņa 2017;
5. Suitu tautas tērpu parāde;
6. 5.Starptautiskais burdona festivāls;

7. Suitu mantojuma krātuves krājumu uzturēšana, papildināšana, 
saglabāšana, dokumentēšana u.c.;

8. Dažādu radošo darbnīcu organizēšana, kas saistīta ar tradīciju un 
prasmju apguvi sadarbojoties ar citām organizācijām;

9. Igaunijas - Latvijas  Pārrobežu sadarbības programmas “UNESCO tūrisms” 
sadarbībā ar setu un kihnu kopienām Igaunijā;

10. Radošās darbnīcas “Maizes ceptuve” telpas rekonstrukcija, LEADER 
projektu konkursā;

11. Mājas lapas www.suitunovads.lv, biedrības Facebook profila 
aktualizēšana, informācijas papildināšana;

12. Ekpedīcija bērniem «Suitu novadpētnieki»;

13. Deju nometne «Mans prieks ir dejotprieks!»;

14. Kataloga «Suit’drāns»  atkārtota un papildināta izdevuma izdošana.

http://www.suitunovads.lv/


Paldies par atbalstu 

un aicinu aktīvi līdzdarboties 

biedrības aktivitātēs!

Dace Martinova

Alsunga,

2017.gada 24.martā.


