
Etniskās 

kultūras centrs

«SUITI»

2019



Finansējums

Kopā: Ieņēmumi 45227 eiro Izdevumi 75199 eiro

Ienākumi – 3490 eiro

Biedru naudas – 1859 eiro

KM dotācija – 10 000 eiro

VKKF – 11450 eiro

ANP – 4117 eiro

KNP – 500 eiro

VNP – 1290 eiro

ERASMUS+ - 32314 eiro

EST-LAT – 8916 eiro

Festivāls Somijā - 2400 eiro

Vecāku līdzfinansējums – 1005 eiro

Ziedojumi – 200 eiro

Aizdevums no novadiem – 5612 eiro

Aizdevums no Daces Martinovas – 1900 eiro



Atbalsts biedrības Etniskās 

kultūras centrs «Suiti» darbībai 

2019.gadā. VKKF – 9000 eiro

Suitu kulinārais mantojums (11 pasākumi)

Grūbu ēdieni - 22.februāris

Maizes svētki  - 25.martā

Ūsiņdienas ēdieni – 26.aprīlī

Rabarberu ēdieni – 18.maijs

Jāņu siera siešana -19.jūnijs

Launaga ēdieni – 26.jūlijs

Dārza deserts – 16.augusts

Suitu ģēģeru mielasts – 28.septembris

Burkānu ēdieni – 12.oktobris

Mārtiņdienas ēdieni – 8.novembris

Mājas desu darīšanas meistarklase – 14.decembris

http://suiti.lv/edienu-receptes/

http://suiti.lv/edienu-receptes/


Suitu tradīciju skoliņa 2019

25.-29.06.2019

AND-600 eiro; VND-600 eiro

KM dotācija – 1000 eiro

vecāku līdzfinansējums – 435 eiro



Deju nometne Mans prieks ir 

dejotprieks! 

22.-26.jūlijs ar noslēguma koncertu pie Basu 

tautas nama Annas dienās.

Pasniedzēji Inita Saleniece-Purmale, Ieva 

Ozoliņa, Gatis Neimanis, Dace Martinova

KM dotācija – 2426 eiro

vecāku līdzfinansējums – 640 eiro



Dzintara Lejas grāmata 

«Suitu zemes ļaudis»

KM dotācija – 3000 eiro

AND – 517,18 eiro

KNP – 500 eiro

VNP – 690,40 eiro

Biedrības līdzfinansējums – 3689 eiro



Aušanas nodarbības 

Alsungā un Jūrkalnē

Pasniedzēja Daiga Jansone 

Abpusējo segu aušanas tehnikas apguve

Pirts dvieļu aušanas

VKKF – 660 eiro



EST – LAT pārrobežu sadarbības 

projekts «UNESCO tūrisms»

*   izveidots saturs brošūrām «Katrai tautai savs 

tautas     tērps» un «Katram nostūrim savi 

paradumi»

*   satura izstrāde tūrisma ceļvežiem uz brošūrām 

*   atvētās kafejnīcas suitos

*   mājas lapas www.suiti.lv izveide

*   pieredzes braucieni un Kihnu salu un pie 

lībiešiem

*   iesaiste kultūrvēsturiskās ekspozīcijas izveidē 

«Suitu godi» Basu tautas namā

http://suiti.lv/publikacijas/

http://www.suiti.lv/
http://suiti.lv/publikacijas/


ERASMUS+ projekts «UNESCO atzīto 

vērtību tīkls»

Latvija, Igaunija, Maķedonija, Gruzija

*   brauciens uz Maķedoniju 2019.gada martā

*   brauciens uz Igaunijas Kinhu salu 2019.gada 

jūnijā

*   brauciens uz Gruziju 2019.gada oktobris

*   e-materiālu izstrāde par pieredzi nemateriālās 

kultūras mantojuma saglabāšanā, pārmantošanā un 

popularizēšanā

http://suiti.lv/publikacijas/

http://suiti.lv/parrobezu-projekti/

http://suiti.lv/publikacijas/
http://suiti.lv/parrobezu-projekti/


UNESCO nedēļas pasākums 

4.10.2019

*   Suitu kultūrtelpas UNESCO 10 gadadienas 

svinības

*   Izstādes «Suiti. Deja. Vēstures mirkļi» 

papildināšana

*   Tekstīliju izstāde «Suitu pūrs. 

Pārmantošana»

*   Izstāde «Literatūra un pētījumi»

*   Jubilejas pastkaršu komplekta 

izveidošana

*   Dz. Lejas grāmatas «Suitu zemes 

ļaudis» atvēršanas svētki

*   Suitu kopienas un sadarbības 

partneru sanāksme

VKKF – 1790 eiro



Dalība folkloras festivālā 

Somijā, Kaustinen

10.-14.07.2019

VPDK «Suiti» un folkloras kopa «Suitu 

dūdenieki» 

*   izveidotas divas koncertprogrammas

*  dalība seminārā 

*   Ziemeļvalstu tīklojuma sadarbība partneru 

tikšanās (Latvija, Igaunija, Somija, Zviedrija, 

Norvēģija)

KM dotācija- 1000 eiro

Dalībnieku līdzfinansējums – 1200 eiro

Festivāla līdzfinansējums – 1200 eiro



Izdevuma «Suitu kultūras mantojums. 

Vietvārdi.» 

Autore Dace Nasteviča

*   materiāla sagatavošana

*   teksta zinātniskā korektūra

*   materiāla sagatavošana maketēšanai

KM  dotācija – 1300 eiro



Gatavošanās 6.starptautiskam 

burdona festivālam 2020. gadā

*   darba grupas tikšanās

*   festivāla programmas veidošana

*   festivāla konferenču runātāju izvēle, radošās darba 

grupas izveide – Juris Jonelis, Ivars Mailītis

*   saziņa ar potenciāliem dalībniekiem

*   izdevuma «Suitu kultūras mantojums. Burdons un …» 

Dace Nasteviča sagatavošana

*   festivāla bukleta materiālu sagatavošana

u.c.



Radošās darbnīcas  «Austuve» un 

«Suitu ķēķis» labiekārtošana

KM dotācija – 1100 eiro



Publicitātes pasākumi

LNKC Dienrādis 2020

https://www.youtube.com/watch?v=YU4imTiqwOU

Tūrisma brošūras

UNESCO LNK pastkartes

https://www.youtube.com/watch?v=YU4imTiqwOU


Paldies par sadarbību!

Dace Martinova

Alsunga, 2020.gada 31.marts.


