
Etnogrāf iskais sui tu kāzu uzvedums 

SUITU KĀZAS

Un suiti dietin dēja,
Un suiti smietin smēja

Un it nevienu krāsu
Šai saulē

Nepazaudēja.
/J. Peters/



Taisās kāzas, taisās kāzas,
Nu būs kāzas šai sēte. 

Suiti ir viena no krāšņākajām, savdabīgākajām un  daudz-
veidīgākajām kultūras tradīcijām bagātākajām kopienām  Latvijā 
un pasaulē.  Kā apliecinājums tam ir Suitu kultūrtelpas iekļauša-
na UNESCO Pasaules Nemateriālās kultūras mantojuma, kam 
nepieciešama neatliekama glābšana, sarakstā 2009.gadā. Suitu 
kultūrtelpa ar tās daudzajām izpausmēm arī  iekļauta  Latvi-
jas Kultūras kanonu  sarakstā. Suitu kopiena vairāku gadsimtu 
garumā, mijiedarbojoties tautas ar reliģiskām tradīcijām, spējusi 
saglabāt šo unikālo kultūras mantojumu, kam līdzīga pasaulē nav.

Vai tā ir nejaušība, ka tieši suitos ir saglabājies tik daudz seno 
tradīciju? Drīzāk jau – likumsakarība. Kopš vietējā dzimtkunga grā-
fa Ulriha Šverina veiktās iedzīvotāju rekatolizācijas 17. gadsim-
ta sākumā alsundznieki tika ietērpti un ietērpās arī paši krāšņā 
apģērbā, kurš krasi atšķīrās no iepriekš valkātā. Šverina īpašuma 
robežās viņa dzimtļaudis kļuva par katoļiem Kurzemes luteriskajā 
vidē. Tas sekmēja suitu izolētību, kuras rezultātā līdz mūsdienām 
spēja saglabāties unikālas kultūras vērtības. Suitu kultūra nesa-
jaucās ar apkārtējo pagastu kultūru. Vēl pirms 1. pasaules kara 
apmēram viena trešā daļa baznīcēnu Alsungā bija ģērbušies suitu 
tērpos. Tā kā katoļu baznīcai ir raksturīgas krāšņas procesijas, 

suitu tērps joprojām 
svētkos spēj radīt to 
suitu zemei piemītošo 
īpašo gaisotni, kurai ir 
senatnes elpa.

Kadri no filmas “Dzimtene 
sauc” jeb “Kāzas Alsungā” 
1935. 



Savas kultūras bagātī-
bas pietiekami aug-
stu novērtēt vietējos 
iedzīvotājus mācījuši arī 
tādi izcili latviešu dižgari, 
kā Andrejs Jurjāns, Ludis 
Bērziņš un Emilis Mel-
ngailis. 1924. gadā Lat-
vijas Skolotāju institūta 
direktors Ludis Bērziņš 
sekmēja Gudenieku suitu 
dziedātāju parādīšanos Rīgā. Suiti rādīja kāzu paražas Skolotāju 
institūta studentiem, koncertēja Rīgas 2. vidusskolā dižā latviešu 
tautasdziesmu sakārtotāja Krišjāņa Barona biedrības aicināti,     
dziedāja senatnes pētītāju biedrības rīkotajā koncertā Rīgas pilī 
un uz Latvijas Nacionālā teātra skatuves. Tas jūtami cēla suitu 
pašvērtību. Tūlīt pēc tam – 1925. gada pavasarī – latviešu kom-
ponists Emilis Melngailis organizēja Alsungas suitu koncertēša-
nu Latvijas Valsts konservatorijā. Alsungā tolaik vēl darināja un 
spēlēja ne vien dūdas un kokles, bet arī āžragus, stabules un tāšu 
taures. Koncertētāji tika atalgoti ar iespēju noskatīties “Karmenas” 
izrādi Rīgas operteātrī. Gan gudenieku, gan alsundznieku stāstu 
par šiem notikumiem pieticis pārpārēm, lai tie atnāktu līdz mūs-
dienām un spētu uzburt seno dienu ainas mūsu bērnos un maz-
bērnos, liekot viņiem saprast un augstu novērtēt senču paveikto. 
1935. gadā suitu novadā tika uzņemta mākslas filma “Dzimtene 
sauc” (“Kāzas Alsungā”), kas bija liels novada kultūras dzīves noti-
kums. Filmā piedalās tikai divi profesionāli aktieri – Milda Zīlava un 
Kārlis Pabriks. Visas pārējās lomas tēlo vietējie zemnieki.
  

Šim kinodarbam ir bijusi paliekoša nozīme suitu kultūrā. Ka-
tra suitu ģimene, kuras piederīgie vai radi piedalījušies šīs filmas 
tapšanā, līdz mūsu dienām svēti glabā atmiņas par to laiku notiku- 
miem un nodod tās nākamajām paaudzēm. Suitu izcelsmes tautsko-
lotājs Jānis Šperliņš ir sarakstījis un 1937. gadā izdevis grāmatu 
“Suitu kāzas un ķekatas”, kur apkopojis filmas tapšanai nepiecieša-



mos kāzu rituāla 
aprakstus un tau-
tasdziesmas. Šīs 
zināšanas viņš guvis 
no savas mātes – 
tautasdziesmu tei- 
cējas Marijas Šper-
liņas, kura filmas 
uzņemšanas laikā 
bija aicināta pastāvī-
gi atrasties blakus 
režisoram, lai panāk-
tu filmējamo tradīciju 

attēlojuma precizitāti. Vienlaicīgi arī jāatzīst, ka senās tradīcijas lai-
ka gaitā ir arī daudzko zaudējušas.

***
Liepājas teātra režisors Andrejs Migla 20. gadsimta 70. gados 

izveidoja “Suitu kāzu” skatuves variantu. Uzvedumu piecas reizes 
parādīja Rīgā, Nacionālajā teātrī. Kopumā tas piedzīvoja ap piec-
desmit izrāžu, un to varēja noskatīties gandrīz vai visā Latvijas 
teritorijā. Uzveduma dalībnieki bija suiti – dziedātāji, dejotāji, mu- 
zikanti. Šim kopīgajam režisora un suitu veikumam bija paliekoša 
nozīme latviešu kultūrā, jo daudzos novados seno kāzu tradīcijas 
tobrīd bija jau pilnīgi izzudušas.

 

Fotokadri no uzve-
duma “Suitu kāzas” 
Latvijas Etnogrāfiskā 
Brīv- dabas muzejā 
1974.gadā.



Fotokadri no uz-
veduma “Suitu 
kāzas” Latvijas 
Etnogrāfiskā Brīv- 
dabas muzejā 
1974.gadā.

 

Kopš seniem laikiem suitu novadā kāzas rīko līgavas vecāki. 
Līgavaiņa vecāki to dara tikai tad, ja tam par iemeslu ir kādi īpaši 
apstākļi. Mūsdienās kāzu izdevumus parasti sedz abas radu pu-
ses vienlīdzīgās daļās.

Ir tiesa – arī suitu novadā uzskata, ka līgavainim pirms kāzām 
nevajadzētu redzēt līgavu kāzu tērpā. Senāk tas noticis dabiski 
– gan līgavainis, gan līgava brauca uz baznīcu kopā ar saviem 
krustvecākiem katrs no savām mājām.

Līdz padomju okupācijai (1940. gadā) suitu pusē, jaunlaulāta-
jiem dodoties pie altāra, aiz tiem gāja svīta, jeb, kā suiti saka, “rin-
da”. Aiz līgavas gāja viņas māsas un neprecētās radinieces, aiz 
līgavaiņa – viņa brāļi un neprecētie radinieki. Tiem bija jāiet pāros, 
tādēļ katra no meitām izvēlējās puisi, ar kuru gribēja iet pārī, un tam 
piesprauda īpašu 
rotu. Rotas iepriekš 
bija sagatavojusi 
līgava. Tās bija vai 
nu pirktas, vai paga-
tavotas. Mūsdienās 
tās parasti gatavo no 
līgavas plīvura audu-
ma un mirtēm, tādas, 
kāda ir līgavainim.
 



Tūlīt pēc 1. pasaules kara, kad no frontes pārnākušajiem 
puišiem piešķīra zemi, katru svētdienu Alsungas baznīcā laulā-
jās pieci līdz seši pāri. Vairums tolaik vēl uz laulībām devušies 
tautastērpos: puiši – bruslakos (suitu svārkos), meitas – suitu 
brunčos, baltās villainēs un īpašo līgavas rotu – linkaini galvā. 
Zem vienas vai vairākām baltajām villainēm sedza arī tā saucamo 
“mēleni” – brūngani violeto vai tumšzilo sagšu ar bronzas spirāļu 
rotājumu un šķindošiem piekariņiem. Villaines sasprauda ar “dižo 
saktu” – trīsrindeni vai divrindeni. Vairāku balto villaiņu segšana 
saistās ar tradīciju. Tai pamatā ir pārliecība, ka kuplums ir raženu-
ma un bagātības pazīme. Arī vēlāk, kļuvušas par saimniecēm, 
sievas centušās ģērbties kupli, velkot vairākus brunčus vienus ot-
riem pāri. Pie baltās villaines kāzās bijis jāvelk baltā pamatā adītas 
vai pilnīgi baltas zeķes. Arī līgavas pūra cimdi un zeķes senākos 
laikos tikuši adīti tikai baltā pamatā.

Lidija Jansone

Fotogrāfijā:  kāzas Alsungā 20.gs.sākums.



UZVEDUMA “SUITU KĀZAS” DALĪBNIEKI: 

Līgava – Herta Galiņa
Līgavainis – Einārs Jonelis
Dižvedēja – Inese Taubere
Dižvedējs – Juris Šteinbergs
Vakara māsa – Dace Martinova
Vakara brālis – Māris Liberts
Līgavas māte – Diāna Kalniņa 
Līgavas tēvs – Jānis Siljānis
Līgavaiņa māte – Laila Puķīte
Līgavaiņa tēvs – Mārcis Martinovs
Līgavaiņa māsa – Anna Sala
Līgavas brāļi – Jānis Brūklis, Dāvis Cērps, Agris Zingbergs

PANĀKSNIEKI - Lidija Jansone, Zenta Gudiņa, Agnese Mūrniece, 
Skaidrīte Daugule, Elizabete Daugule, Zaiga Vanaga, Dace Bērziņa, 
Tereza Megne, Sofija Slīziņa, Aira Vidauska, Guntis Kalniņš.

DZIEDĀTĀJAS -  Ilga Leimane, Ausma Ķēde, Santa Galiņa, Inga Šēna – 
Laizāne, Marija Steimane, Māra Rozentāle, Liena Sūna, Gunta Kviesīte, 
Aleta Lipsne, Ligita Stašaite, Ilze Poriķe, Ilga Pavare, Ance Sproģe.

GALDA MEITAS -  Ilona Niedoliņa, Kristīne Skrulle, Taiga Reķe, Evija 
Antanoviča, Mairita Ansone. 

KĀZU VIESI -  Gundega Zīlīte, Sintija Brūkle, Jānis Pētersons, Arnis 
Gercāns, Gunta Matēviča, Annija Macpane.

MUZIKANTI - Juris Lipsnis, Pauls Leimanis, Ronalds Veiss, Santis Va-
nags, Anta Puķīte, Inta Puķīte, Juris Krafts, Dāvis Baikovskis. 
    

Sīkāka informācija par uzvedumu mājas lapā www.suitunovads.lv.
 

EKC „Suiti” valdes priekšsēdētāja  Dace Martinova
t.29222103; e-pasts: dace.martinova@inbox.lv



Appušķoju sav māsiņu
Kā magoni dārziņā,
Būs godam noraudzīt,
Kā pušķos tautu dēls.

Biedrība Etniskās kultūras centrs „Suiti” Latvijai simtgadē dāvina  
suitu kāzu uzvedumu SUITU KĀZAS. Režisora Jura Joneļa vadībā 
šajā uzvedumā iesaistīti vairāk kā 50 vietējie iedzīvotāji, tai skaitā, seši 
pašdarbības kolektīvi - etnogrāfiskie ansambļi Suitu sievas, Gudenieku 
suiti, Maģie suiti, folkloras kopas Suitu dūdenieki, Suitu vīri, un vidējās 
paaudzes deju kopa Suiti. 

Dziesmās, dejās un muzicēšanā atklāsies krāšņās tradīcijas, sākot 
no līgavas un līgavaiņa ģērbšanas līdz pat mičošanai. 

Uzveduma SUITU KĀZAS izrādes: 
2018.gada 23.jūnijā, plkst.19.00 - Līgo vakarā, 
Alsungā, Ziedulejas estrādē 
2018.gada 7.jūlijā, plkst.12.00 
Rīgā, Latvijas Etnogrāfiskajā Brīvdabas  muzejā Kurzemes sētā - XXVI 
Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Folkloras dienā “Taisiet, 
tautas, augstas durvis!”. 

Uzvedumu rīko - biedrība Etniskās kultūras centrs “Suiti”
Projekta vadītāja - Dace Martinova
Režisors un scenogrāfs -  Juris Jonelis
Režisora palīdze un scenārija līdzautore - Dace Martinova
Scenārija autores - Lidija Jansone, Ilga Leimane, Gunta Matēviča
Vizuālais noformējums - Ilze Poriķe
Dekorācijas - Mareta Petroviča, Māris Saulgriezis
Skaņa un gaisma - Artis Reimanis

Uzvedumu atbalsta: LR Kultūras ministrija, Latvijas Nacionālais kultūras centrs,  
Valsts Kultūrkapitāla fonds, Kurzemes plānošanas reģions,  Alsungas novds un 
Kurzemes radio. 


