
Suitu kopienas pieredze kultūras 
mantojuma saglabāšanā un 
dzīvotspējas nodrošināšanā



Kas ir suiti?

• Neliela teritorija Latvijas 
rietumos pie Baltijas jūras

• Katoļu saliņa luteriskā Kurzemē

• Nedaudz vairāk kā 2000 
iedzīvotāji

• Vēsturiskais suitu novads sadalīts 
trijos novados - Alsungas novads, 
Kuldīgas novada Gudenieku 
pagasts un Ventspils novads 
Jūrkalnes pagasts



Suitu ceļš uz UNESCO
• Suitu dižsapulces – kopienas un 

institūciju kopdarbs

• Pieredzes apmaiņa Igaunijā

• Suitu kultūrtelpas glābšanas 
pasākumu plāns 

• Filma « Nosargāt gadsimtus»

• 2009.g. 1.oktobrī Suitu kultūrtelpas 
iekļaušana UNESCO Pasaules 
Nemateriālā kultūras mantojuma 
sarakstā, kam nepieciešama 
neatliekama glābšana



Glābšanas plāna darbības virzieni
Izglītības joma -kultūras mantojuma 
saglabāšana un tālāknodošana pirmsskolas, 
vispārējās, profesionālās ievirzes, interešu, un 
mūžizglītības līmenī



Nodrošināta bērnu, jauniešu un pieaugušo 
folkloras kopu, etnogrāfisko ansambļu un 

deju kolektīvu darbība
• Folkloras kopa Suitiņi

• Alsungas vidusskolas deju kolektīvi



• Suitu sievas
• Suitu vīri
• Suitu dūdenieki
• Suitu muzikanti
• VPDK Suiti



• Gudenieku suiti

• Krētainie suiti

• Basu suiti

• Maģie suiti



Suit Suitu tradīciju

apguve

vasaras

nometnēs



Deju nometne

«Mans prieks ir dejotprieks!» 

2017.gada vasarā



Setu - suitu vasaras tradīciju

skoliņa suitos 2014. un 2016.g.

EST-LAT projekts

«Seto –Suiti Renaissance»
Setu-Suitu vasaras nometne 

Setomaa 2015. un 2017.g.



Kultūras joma - nodrošināt pasākumus suitu 
izzūdošo un apdraudēto tradīciju vai to elementu 

atjaunošanā, apguvē, tālāknodošanā un 
popularizēšanā

Starptautiskais 

Burdona festivāls



Tradicionālo tautas mūzikas instrumentu 

spēles apguve un iedzīvināšana



Suitu tautastērpa izzināšana, darināšanas un 
valkāšanas tradīciju apguve



Ekspertu piesaiste



Suitu horeogrāfiskā mantojuma apzināšana, 
dokumentēšana, popularizēšana

Izstāde Suiti. Deja. Vēstures mirkļi.





Gadskārtu  svētku
svinēšana



Reliģisko svētku svinēšana



Pasākumi, izstādes, filmas …



Pētniecība - sekmēt suitus kultūras mantojuma 
apzināšanu, izpēti un popularizēšanu

• Digitalizēts suitu folkloras materiāls, vietvārdi, 
draudzes reģistrs u.c.

• Izveidota mājas lapa www.suitunovads.lv

• Izdota grāmata/ pētījums par suitu izloksni «Suitijā»

• Izdota grāmata «Suitu dzīvesstāsti un ēdieni»

• Suitu kulinārais mantojums atspoguļots izdevumos 
«Mūsu mantojums» un «Četras sezonas»

• Japāņu grāmatā «Adītas Latvijas zeķes» atspoguļotas 
suitos raksturīgās zeķes

http://www.suitunovads.lv/


• Lauku pētījums «Vēsturiskā suitu novadā saglabājušos 

tautastērpu apzināšana, digitalizēšana un dokumentēšana. (Alsungā, 
Basos, Gudeniekos, Jūrkalnē).»

• Izdots katalogs «Suit’ drān’s» 2014.g. un 2017.g.

• Izveidota Suitu mantojuma krātuve



Pētījums «Suitu kopienas kultūrtelpas bijušo 

vecsaimniecību apzināšana un dokumentēšana»    

EST-LAT projekta „Supporting the Renaissance of Seto and Suiti Ethnic

Cultures» ietvaros. Guntis Kalniņš



Kultūras un vēstures pieminekļu 

atjaunošana -nodrošināt suitu kopienai 

nozīmīgu kultūras un vēstures pieminekļu 
atjaunošanu suitu NKM saglabāšanas un 

popularizēšanas aktivitātēm



Alsungas viduslaiku pils 
Tiek  piesaistīta VKPAI un VKKF 
finanšu līdzekļi pils kompleksa 
izpētes darbiem, AMI izstrādei, 
pils glābšanas plānu izstrādei 
un elementu restaurācijai 
(logi, durvis, eņģes u.c.).
Kopš 2010.gada pils 
komplekss atvērts
apskatei.

Unikāls suitu kultūrtelpai un
valstij nozīmīgs arhitektūras 

piemineklis.



Suitu dievnami, sakrālie 
priekšmeti, liturģiskie tērpi

Tiek  piesaistīti VKPAI, VKKF un 
draudzes finanšu līdzekļi 
dievnamu izpētes, atjaunošanas 
un restaurācijas darbiem.

Unikāla liturģisko tērpu 

kolekcija. Ērģeļu, lustru, 
monstranses, altārgleznu, 

kristamtrauka un citu 

lietu restaurācija.

Dievnamu fasādes

atjaunošana un

apkārtnes labiekārtošana.



Biedrības «Vēja sēta» iniciatīva veidojot suitu 

satikšanās vietas krustcelēs Gudeniekos, Alsungā un 
Jūrkalnē



Tūrisma, amatniecības un mājražotāju 
uzņēmumu attīstība

Kultūrtūrisma attīstība



EST-LAT «UNESCO tūrisms»

2017.-2020.
Sadarbības partneri – suiti, lībieši, seti, kihnu

Aktivitātes vērstas uz kultūrtūrisma

attīstību reģionos

Biedrības aktivitātes

• Suitu stila grāmata

• Vienota  tautastērpu grāmata 

• Kalendārs 2018.g. 

• Atvērto kafejnīcu rīkošana suitu kultūrtelpā

• www.suitunovads.lv tulkošana

• Pieredzes apmaiņas braucieni 

http://www.suitunovads.lv/


Suitu kultūrtelpas renesanse, dzīvotspēja
un attīstība

spītība, lepnums, pašapziņa = suitu identitāte
senču mantojums = vecākā paaudze

sadarbība
domubiedri 

draugi



Paldies!

Suiti bija, ir un būs!

Biedrības «Etniskās kultūras centrs «Suiti»»
valdes priekšsēdētāja

Dace Martinova
dace.martinova@inbox.lv

2017.gada 30.novembrī.

mailto:dace.martinova@inbox.lv

