
Biedrība 
Etniskās kultūras centrs 

«SUITI»

2020.



Finansējums

• Ieņēmumi kopā – 153 911 eiro

• Izdevumi kopā – 122 684 eiro

• Biedru nauda – 3111 eiro

• VKKF – 10 000 eiro

• Kurzemes plānošanas reģions – 3210 eiro

• LNKC – 16 588 eiro

• KNP – 2600 eiro

• VNP – 1600 eiro

• ANP – 1300 eiro

• ERASMUS+ (1) - 106 771 eiro (2020. gadā 20 599,80 eiro)

• ERASMUS+ (2) – 75 141,60 eiro (avansa maksājums) 

• EST- LAT – 4011,30 eiro

• Ieņēmumi no saimnieciskās darbības – 3501 eiro



Atbalsts biedrības «Etniskās kultūras centra «Suiti» darbībai 
2021. gadā.

• VKKF finansējums 10 000 eiro

• (atalgojums projekta vadītājiem, sabiedrisko attiecību speciālistam, 
grāmatvedības pakalpojumam, radošo darbnīcu vadītājiem, www.suiti.lv
administrēšanai un degvielas izmaksām)

• Īstenoti 12 kulinārie pasākumi

http://www.suiti.lv/


Dziesminieces Veronikas Porziņģes folkloras 
materiāla digitalizācija

• Kurzemes plānošanas reģions 3210 eiro

• Materiāla digitalizācija

• Teksta korektūra

• Ievietošana www.suiti.lv

http://www.suiti.lv/


Suitu nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšana

• LNKC finansējums 11 aktivitātēm 16 588 eiro

1

«Suitu novada 

mantojums.

Suitu burdons.»

880 eiro

2
«Suitu novada mantojums. 

Vietvārdi.»

3850 eiro

3 «Suitu novada mantojums.

Savējie sapratīs.»

2945 eiro



Aktivitātes

www.suiti.lv satura 

papildināšana un 

administrēšana

1393 eiro

5

✓ Sagatavots teksts par kristību tradīcijām suitu 

novadā – Lidija Jansone

✓ Sagatavots novadpētniecības materiālās par Sv. 

Jāzepa Jūrkalnes katoļu baznīcu un garīdzniekiem

✓ Tulkošana angļu valodā

✓ Valodas sadaļas teksta korektūra

✓ Administrēšanas izmaksas

✓ Foto materiālā sagatavošana, apstrāde

Radošās darbnīcas «Suitu 

ķēķis» aprīkojuma iegāde

570 eiro

http://www.suiti.lv/


Aktivitātes

6
Dzijas krāsošanas 

meistarklase ar 

dabīgām krāsvielām

560 eiro

7

Suitu tautastērpu 

darināšanas 

apmācības Jūrkalnē

560 eiro

8
Portatīvā datora 

iegāde

940 eiro



Aktivitātes

Pētījums par suitu novada cimdiem

2000 eiro

Pētījums par suitu novada villainēs,

sagšām un plecu segām

1800 eiro

9

10



Aktivitātes

Erudīcijas spēle «ES MĪLU TEVI SUITIJA!»

1000 eiro
11



Projekts
Veronikas Porziņģes folkloras materiāla digitalizēšana

Dace Nastevičas ieguldījums – pagodinājums suitu dziesminiecei Veronikai Porziņģei 100 

Materiāls ievietots www.suiti.lv

Finansējums no Kurzemes plānošanas reģiona – 3210 eiro

http://www.suiti.lv/


Projekts
Tradicionālo instrumentu spēles 
meistarklases Basos

Norise Basu tautas 

namā 6.-10.jūlijam

Pasniedzēja 

Anda Ābele

Dalībnieki 20

KNP 600 eiro



Projekts
Aušanas apmācība Alsungā un Jūrkalnē

Abpusējo segu aušanas tehnikas apguve, 

pasniedzēja Daiga Jansone.

Segu izstādes notikušas Basos un Jūrkalnē.

Pasniedzēja Māra Maniņa vadībā gūtas zināšanas par 

Pētera Viļumsona steļļu uzbūvi un darbību.



Projekts
EST-LAT pārrobežu sadarbības projekts
«UNESCO – Tūrisms»

Projekta īstenošanas laiks 2018. – 2020. 

Kopējais finansējums 27 062 eiro

Projekta aktivitātes: 

Suitu kultūrtelpas logo izveide

Suitu stila grāmatas izveide

Brošūras par kopienu tautastērpiem un svētkiem

Tūrisma brošuras

Vienas dienas kafejnīcas suitos

www.suiti.lv izstrāde

Pieredzes apmaiņas braucieni pie partneriem un Ungārijā

Dažādu veidu apmācības 

Starptautiskā konferences nodrošinājuma 

5. Starptautiskā burdona festivāla ietvaros

http://www.suiti.lv/


Projekts
ERASMUS+ «UNESCO atzīto vērtību tīkls»

Projekta īstenošanas laiks 2018.-2021.

Sadarbības partneru valstis – Latvija, Igaunija, Maķedonija, Gruzija

Kopējais finansējums – 107 714 eiro no tā biedrības 29 057 eiro



Prezidenta Egila Levita vizīte Alsungā
28.jūlijā

28. jūlijā Alsungā viesojās Valsts prezidents Egils Levits, 

lai tuvāk iepazītu Suitu kultūrtelpu, 

tās tradīcijas un diskutētu par kultūrtelpas

saglabāšanas, attīstības un dzīvotspējas iespējām,

par valsts atbalstu Suitu kultūrtelpai.



Apbalvojumi 2020. gadā

Dacei Martinovai 

Triju Zvaigžņu ordenis virsnieka pakāpe

Ventspils novada pašvaldības GODA RAKSTS apbalvojums par ilggadēju, mērķtiecīgu 
ieguldījumu suitu kultūrtelpas saglabāšanā un attīstībā Jūrkalnē un Ventspils novadā.

Alsungas novada pašvaldības GADA BALVA Kultūrā.

Biedrībai EKC «Suiti» 

Alsungas novada pašvaldības PATEICĪBAS RAKSTS 

par īstenotajiem projektiem sabiedrības izglītošanā un

suitu kultūras mantojuma saglabāšanā.

Jūrkalnes audēju pulciņam «KODES»

Ventspils novada pašvaldības ATZINĪBAS RAKSTS 

par aktīvu darbību seno prasmju saglabāšanā un 

māku ieinteresēt jauno paaudzi.



Etnogrāfiskā ansambļa GUDENIEKU SUITI 
55. darbības gadu jubileja

Basu tautas namā 20. septembrī. 

Kuldīgas novada pašvaldības ATZINĪBAS raksts Lidijai Jansonei un ģimenei par ieguldījumu 
suitu nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšanā

LNKC GODA RAKTS par mūža ieguldījumu Zentai Gudiņai, Agnesei Mūrniecei un etnogrāfiskam 
ansamblim «Gudenieku suiti»



Etnogrāfiskā ansambļa SUITU SIEVAS
65. darbības gadu jubileja

Jubilejas svinības Svētā Miķeļa svētkos Alsungā 26.septembrī. 

LNKC ATZINĪBU par ilggadēju darbību un ieguldījumu suitu kultūras mantojuma saglabāšanā 
un popularizēšanā - Ilga Leimane, Marija Steimane, Inese Taubere, Ligita Stašaite, Ausma Ķēde, 
Santa Galiņa, Ilga Pavāre, Liena Sūna.  



Neīstenotie projekti

1. Vasaras nometne «Suitu tradīciju skoliņa 2020»

2. 6. Starptautiskais burdona festivāls Suitu zemē 

3. «3 K Kurzemē - suiti, lībieši un Rucava. Unikālais vieno.» 



Paldies par sadarbību!

Alsunga, 2021. gada 15. martā 


