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 Kopš 2009.gada 16. decembra biedrībā ir 56 

biedru un 7 valdes locekļi ( 2 no Ventspils 

novada – Ligita Kalniņa un Māris Dadzis, 2 no 

Kuldīgas novada – Dace Reinkopa un Daina 

Bērende ,3 no Alsungas novada – Ilga Leimane, 

Dace Martinova, Grigorijs Rozentāls. 

 Valdes priekšsēdētāja Dace Martinova; 

 2010.gadā notikušas 3 biedru pilnsapulces un 4 

valdes sēdes. 



 2010. gadā tika atmaksāts parāds biedrībai 

“Suitu novads” 1065 Ls apmērā; 

 Piesaistīti ziedotāji SIA “AM Lāses” 200Ls 

apmērā; 

 AAS BTA 300 Ls apmērā, 

 Kopējais 2010. gada budžets 3335 Ls 

 3.starptautiskā burdona festivāla izmaksas 1840 

Ls 

  no tiem 340 Ls finansējuma no VKKF, pārējais 

no novadu pašvaldībām 



 2010.gada 20 .janvārī Kultūras ministrijā 

sadarbības partneri – biedrības EKC “SUITI”, 

Alsungas, Kuldīgas, Ventspils novadu domes, 

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un 

Kultūras ministrijas  pārstāvji parakstīta 

nodoma protokolu par starpinstitūciju 

sadarbību suitu kultūrtelpas saglabāšanā.  





 Filma “Nosargāt 
gadsimtus” tika 
pieteikta 
starptautiskam 
Tourfilmu 
festivālam Rīga 
2010. nominācijai 
Latvijas tūrisma 
produkts. Filma 
iekļuva piecu 
labāko filmu 
skaitā un ieguva 
diplomu. 



 2010.gada 22.maijā, festivālu ieskandināja rīta 

koncerts Basu skolas parkā, kurā piedalījās 7 

kolektīvi 



 Koncertā piedalījās 8 kolektīvi 



 Piedalās setu viesu kolektīvi   



 Francūzis 

Patric Erard 

spēlē ratu 

liru 













 Filmas jubilejas pasākumi 18.novembrī Jūrkalnē 

un Alsungā. 













 VKKF iesniegts projekts 3.Starptautiskais burdona 

festivāls – saņemtais finansējums Ls 340; 

 VKKF – par filmas “Nosargāt gadsimtus” DVD 

pavairošana – netika atbalstīts (490 Ls); 

 VKKF – Dz. Sondores grāmata “Suitu tradicionālie 

ēdieni dzīvesstāstos – netika atbalstīts ( 4088 ls); 

 “Mēs paši” – filmas “Nosargāt gadsimtus” DVD 

pavairošana – netika atbalstīts (490 Ls); 

 Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu 

shēmas “NVO fonds” iesniegts- Suitu kultūra-pamats 

Alsungas jauniešu pilsoniskais apziņai  - netika 

atbalstīts. (4370 Ls) 



 Iesniegts LAD projekts par Biedrības semināra telpu 
labiekārtošanu un datortehnikas iegādi        ( 2662  
Ls); 

 Sadarbības partneru sanāksme 11.martā Alsungā, lai 
pārrunātu paveikto , iespējamās problēmas suitu 
kultūrtelpas saglabāšanas jomā;  

 Ziņojuma sagatavošana UNESCO Nacionālai 
Komisijai par laika posmu no 2009.gada 1.oktobra 
līdz 2010.gada  beigām  par  suitu kultūrtelpas 
saglabāšanas aktivitātēm; 

 Jāņu ielīgošanas pasākums Basos/ Gudeniekos; 

 Suitos savākto liecību, pētījumu materiālu atgriešana 
suitos. 

 


