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ALSUNGAS ZIŅAS 
ALSUNGAS NOVADA IZDEVUMS NR. 3 (189) 2017. GADA MARTS 

ALSUNGAS NOVADA DOMES SĒDĒ 
23. un 30.marta  notika novada domes se de un a rka rtas se de, 
kurā  tikā skātī ti vāirā ki jāutā jumi. 
  Apstiprina ja nodot atsavina s anai Alsungas novada domei 
piederos o kustāmo māntu – āutobusu ISUZU TURQUOISE, – 
trānsportu VW TRANSPORTER, pā rdodot to mutiskā  izsole  
ār āugs upejos u soli. 
  Apstiprina ja atdalī t no nekustamiem ī pas umiem  zemes 
vienī bās. Atdālī tājā m zemes vienī bā m noteikt nekustāmā  
ī paš uma lietoš anaš me rķ i- lauķšaimniecī ba . 
  Apstiprina ja  divu nekustama  ī pas uma  zemes gabalu 
āpvienos ānu. 
  Nodros ina t Alsungas novada uzn e me ju pa rsta vī bu izsta de  
“Uzn e me ju dienaš Kurzeme  2017”, pieš ķ irot  finanš u 
lī dzekl us no Rezerves fondā EUR 368.00 āpme rā , Lātvijās 
Tirdzniecī bās un ru pniecī bās kāmerāi izstā des plātī bās 8m2 
āpmāksāi. 
Trānsportā izdevumus Alsungā-Ventspils Alsungā 
pā rstā vī bāi  “Uzn e me ju dienās Kurzeme ” segt no pās vāldī bās 
budz etā sādāl ās- pā re jā  ekonomiskā  dārbī bā. 
  Apstiprina ja iznoma t telpas Skolas iela  11A (saskan a  ar 
inventārizā cijās plā nu)  Nr. 3  (26,2 kvm) Nr.4 (2,7 kvm) un 
Nr.5 (1,8 kvm)  “Etniskām kultu rās centrām “Suiti”” uz 10 
gādiem nosākot nomās māksu pār kātru telpu. 
  Apstiprina t projektu konkursa “Me s Alsungai 2017” 
nolikumu (Pielikums Nr.3 pie Alsungās novādā  23.03.2017. 
se des protokolā Nr.4). 
  2017.gada  segt  viena sun a mikroč ipos anas izmaksas 75% 
āpme rā : 
1.1. persona m, kuras ir deklare tas administratī vaja  teritorija  

un sān e mus ās izzin u no Sociā lā  dienestā,  kā  reg istre tās 
kā  tru cī gā s vāi māznodros inā tā s; 

1.2.tru čī ga  un maznodros ina ta  persona iesniedz Kančeleja  
(pas valdī ba ) iesniegumu ar nora di, ka  ve las veikt sun a 
mikroc ipos ānu. 

2. Finans u nodal ai rezerve t  360.00 euro 2017.gada 
pās vāldī bās budz etā rezerves fondā .  

3. Izmaksas 75% apme ra  tiek apmaksa tas pe č izdevumu 
āpliecinā s ānās ār dokumentiem, iesniedzot Alsungās 
novādā domes Kāncelejā . 

  Ar 23.03.2017. pāpildinā t āmātā sārākstu pār āutobusā 
s oferā āizvietotā ju.  
  Pies k ī ra pās vāldī bās  lī dzfinānse jumu EUR 475.00  
biedrī bāi “SUITU KULTU RAS MANTOJUMS” 100 (viens 
simts) grā mātu “19.gādsimtā suitu kā zu te rps un tā  
vālkā s ānās trādī cijās” izgātāvos ānāi Alsungās novādā domes 
vājādzī bā m, sle dzot sādārbī bās lī gumu. 
  Pies kira pas valdī bas lī dzfinanse jumu 100,00 euro 
Nodibinā jumām “Fonds Sibī rijās be rni” filmās “Tā lā  zeme 
Sibī rijā-Tomskā un Altājā āpgābāls” montā z āi, ekspedī cijās 
uz Sibī riju orgānize s ānāi. 
  Pies k irt 1600,00 euro iedzī vota ju iničiatī vu projektu 
konkursā  “Me s Alsungāi! 2017” finānse s ānāi. 
  Apstiprina t novada domes prieks se de ta ja  A.Sokolovska  
16.03.2017. atbildes ve stules Nr.2.1.13/76 ( VARAM, 
Kurzemes plā nos ānās reg ionām) redākciju: nepiekrī tām 

pās vāldī bās Civilā s āizsārdzī bās komisijās iekl āus ānu 
Kuldī gās sādārbī bās teritorijā . 
  Apstiprina ja sadarbī bu ar SIA “Latvijas Lauku 
konsultā ciju un izglī tī bās centRU”. 
  Apstiprinā jā sādārbī bās lī gumu ār “Alsungās novādā 
āttī stī bās biedrī bU”. 
  Atbālstī jā gārā z ās vā rtu pā rbu ves nepiecies āmī bu, 
rezerve jot 1300.00 euro pās vāldī bās rezerves fondā  
Vālsts ugunsdze sī bās un glā bs ānās dienestā Kurzemes 
reg ionā brigā des Kuldī gās dāl ās Alsungās postenim, 
pāmātojoties uz āutocisternās “Scāniā Sāurus” iegā di.  
  Nosu tī t le muma izrakstu  Valsts ugunsdze sī bas un 
glā bs ānās dienestā Kurzemes reg ionā brigā des Kuldī gās 
dāl āi, Ieks lietu ministrijāi, Vālsts āg entu rāi. 
  Atbalstī ja  zemes gabala ilgtermin a  iznoma s anu zemes 
nomās lī gumām ār āpbu ves tiesī bā m uz 10 gādiem. 
Nomās lī gumā ierākstī s ānā Zemesgrā mtā  notiek pe c 
projektā  āpstiprinā s ānās LEADER. 
  Apstiprinā t novādā domes prieks se de tā jā A.Sokolovskā  
Atskāiti pār dālī bu  Lātvijās pās vāldī bu sāvienī bās domes 
se de  15.03.2017.   
  Turpina t  e dina s anas pakalpojumu sniegs anu, vienlaičī gi 
veicot āptāuju. Pe c 1.māijā pā rskātī t.  
  Ar 2017.gada 3.aprī li noteikt izglī tī bas iesta z u 
dārbiniekiem māksu pār pusdienā m EUR 1.71, 
pāmātojoties uz 2016.gādā 25.āugustā  āpstiprinā to 
cenrā di pe c āpre k inā tā s pās izmāksās. Vālsts ātzī tu 
izglī tī bās iestā z u pākālpojumus izglī tī bās jomā  , kā  ārī  ār 
s iem izglī tī bās pākālpojumiem cies i sāistī tu pākālpojumu 
sniegs ānu un prec u piegā di, ko veic mine tā s izglī tī bās 
iestā des, ār Pievienotā s ve rtī bās nodokli ( PVN) neāpliek. 
  Domes Finans u nodal ai lī dz 2017.gada 1.augustam 
āpre k inā t  izglī tī bās iestā z u sniegto e dinā s ānās 
pākālpojumu pās izmāksu un iesniegt āpstiprinā s ānāi 
āugustā domes se de . 
  Alsungas vidusskolas direktorei un PII “Mik elī tis” 
vādī tā jāi  orgānize t elektrī bās un u dens skāitī tā ju 
uzstā dī s ānu e dinā s ānās blokiem lī dz 2017.gādā 
30.aprī lim, lai nodros ina tu pate rin a uzskaiti e dina s anas 
izdevumu āpre k inā s ānāi. 
  Izdevumus skaitī ta ju uzsta dī s anai segt no domes 
rezerves fondā pe c pākālpojumu sniedze ju  izrākstī tājiem 
re k iniem. 
  Sa kot ar s a  gada 1.maiju izglī tī bas iesta de m veikt 
elektrī bās un u dens izlietojumā uzskāiti e dinā s ānās 
blokos un dātus iesniegt Alsungās novādā domes Fināns u 
nodāl ā  kātrā me nes ā pe de jā  dienā  ( pā dātumiem).  
  Apstiprina ja nekustama  ī pas uma nodokl a samaksas 
termin ā pāgārinā s ānu divā m personā m . 

ZIN O DOMES KANCELEJAS VADI TA JA  
Alsungā reģistrēti  

MIRUS IE 

Dzidrā E k e (1931)  
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ALSUNGAS NOVADA DOME 
 VEIC APTAUJU 

 PAR ALSUNGAS NOVADĀ ESOŠO 
ZEMNIEKU SAIMNIECĪBU, INDIVIDUĀLO 

KOMERSANTU UN UZŅĒMĒJU PAKALPOJUMU  
SNIEGŠANAS IESPĒJĀM  NOVADA 
ADMINISTRATĪVĀS  TERITORIJAS 

IEDZĪVOTĀJIEM 

   Informāciju lūdzu rakstiski  iesniegt Alsungas 
novada domes kancelejā vai sūtot uz e-pastu 
dome@alsunga.lv līdz 2017.gada 1. maijam. 
           Pakalpojumu veidi. 
1. Zā les pl āus ānā privātize to dāudzdzī vokl u mā ju  

piegul os ājā s teritorijā s un privā tmā ju teritorijā s. 
2. Mālkās zā g e s ānā privā tpersonā m. 
3. Asenizā cijās izves ānās pākālpojumi. 
4. Krāvu pā rvādā jumi: 
ā) nopirktā s grānts iekrāus ānā un ves ānā no 

pās vāldī bās kārjeriem uz privā tpersonu 
norā dī tā jiem ī pās umiem; 

b) pā re jie krāvu pā rvādā jumi- norā dī t, kā di 
(me bel u pa rves ana uz čitu dzī vesvietu, za rku 
ātves ānā, mālkās ātves ānā pās vāldī bās 
iedzī votā jiem u.c.). 

5. Pāsāz ieru pā rvādā jumi, norā dot vietu skāitu: 
ā) ār vieglo trānsportu; 
b) āutobusā pākālpojumi; 

6. Ē dina š anaš paķalpojumi, nora dot: 
ā) periodus gādā lāikā  (ār dātumiem); 
b) e dienreizeš diena  (broķaštiš, pušdienaš, 

lāunāgs, vākārin ās); 
c) āpkālpojāmo personu skāitu vienā  e dienreize . 

7. Telpu nomā ār nāks n os ānu, norā dot: 
ā) lāikā periodu ( ziemā, pāvāsāris, vāsārā, 

rudens); 
b) personu skāitu, ko vār uzn emt vienā  reize . 

8.  Privatize to daudzdzī vokl u ma ju 
āpsāimniekos ānā. 

9. Sniegā tī rī s ānā ār tehniku privā tpersonā m un 
pās vāldī bās cel iem. 

10. Vel ās māzgā s ānā un dus ās pākālpojumi. 
11. Pā re jie pākālpojumi (mine t pākālpojumā veidu). 

Informā ciju sniedzot, lu dzām norā dī t: 
1) pākālpojumā sniedze jā nosāukumu, reg istrā cijās 

Nr. (vāi vā rdu, uzvā rdu); 
2) pākālpojumā sniegs ānās veidu; 
3) kontāktpersonu, ār ko sāzinā ties pās vāldī bās 

speciā listiem- telefonu, e-pāstu; 
4) ādresi. 

    Garante jam, ka, ju su sniegta  informa čija bez ju su 
rākstiskās piekris ānās netiks izpāustā tres ājā m 
personā m, kā  ārī  gārānte jām ju su mums iesniegto 
dātu dros ī bu. 

Alsungās novādā dome 

ALSUNGAS ZIN AS 

Attīstības nodaļa 

Alsungās novādā dome 
kā  projektā pārtneris 
uzsā k Interreg Igāunijās
-Latvijaš programmaš projeķta "UNĒSCO-tourišm" 
reālizā ciju. Projektā me rk is ir rādī t tu rismā 
produktu, kurā  ir iesāistī ti c etri nelieli etnisko 
kultu ru reg ioni, kuru kultu ru unikālitā ti ir ātzinis 
UNESCO. Projektā pārtneri ir āpn e mus ies izveidot 
unikā lu integre tu tu rismā produktu un populārize t 
to kopā  ār viete jo kultu rve sturisko māntojumu, 
viete jo tu rismā uzn e me ju pākālpojumu 
piedā vā jumiem un interesāntā kājā m āpskātes 
vietā m. Tiks izveidoti c etri dāz ā di mārs ruti Setu, 
Kihnu, lī bies u un Suitu novādos, kuri tiks reklāme ti 
ār vienotu sāukli un zī molu. Tiks veidotās vienotās 
kārtes, mārs rutu āprāksti, tu rismā pāketes, izdotās 
grā mātās gān kultu rve sturiskā  māntojumā 
āprākstiem, gān tu rismā ekspertiem pār viete jo 
māntojumu izmāntos ānās iespe jā m. Tiks 
orgānize tās kopī gās āpmā cī bās un pieredzes 
āpmāin ās, kā  ārī  investī cijās viete jos objektos. 
Alsungās novādā muzejā  tiks izveidots tu rismā 
informā cijās centrs, rekonstrue jot muzejā telpās un 
nodros inot tu rismā pākālpojumu pieejāmī bu. 
Projekts ilgs trī s gādus no 01.03.2017.lī dz 
29.02.2020. Projekta kope jais budz ets ir EUR 1 123 
547, no ta  ERAF lī dzfinanse jums 955 014,95, tač u 
Alsungās novādā domes āpstiprinā tāis projektā 
budz ets ir EUR 60 576, tāi skāitā  domes 
lī dzfinānse jums EUR 9086,40. 
Pirmā  projektā āktivitā te Alsungās novādā  – 
prāktisks seminā rs pār tu rismā mārs rutā izveidi 
tu rismā uzn e me jiem - notiks 19.āprī lī  plkst.10.00 
Alsungās muzejā . 
 
 
 
 
Alsungās novādā pās vāldī bā uzsā k ELFLA LEADER 
projektā Nr.16-02-AL019.2201-000012 “Gā je ju 
pā rejās un celin ā izbu ve izglī tī bās iestā z u 
pieejāmī bāi Alsungā ” reālizā ciju. Projektā ietvāros 
plā nots izveidot āpgāismotu gā je ju pā reju, kās 
s k e rsos Skolās ielu. Gā je ju pā rejās turpinā jumā  tiks 
izveidots betonā brug ākmens gā je ju celin s  virzienā  
uz Alsungās vidusskolu. Bu vdārbi tiks pābeigti lī dz 
15.maijam. Projekta kope ja s izmaksas ir EUR 
9304.59, tai skaita  ELFLA LEADER finanse jums ir 
EUR 7449.74, bet pās vāldī bās lī dzfinānse jums 
sāstā dā EUR 1854.85.  

mailto:dome@alsunga.lv
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Būs pieejams atbalsts mazo lauku saimniecību 
attīstībai 

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu 
iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā "Atbalsts 
uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku 
saimniecības". Projektu iesniegumu pieņemšana 
notiks no 2017. gada 1. jūnija līdz 30. jūnijam. 
Atbalsta pasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku 
saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas 
produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un 
tirgus pieejamību. Mazās lauku saimniecības varēs 
saņemt 15 000 eiro vienreizēju atbalstu ražošanas 
attīstībai. 
Atbalsta pretendentam projekta iesniegumu, kas ietver 
darījumdarbības plānu, jāsagatavo sadarbībā ar 
lauksaimniecības nozarē strādājošu konsultāciju 
pakalpojuma sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju 
pakalpojumu sniedzēju saraksts pieejams LAD 
mājaslapā izvēlnē "Atbalsta veidi" – “Projekti un 
investīcijas”. 
Otrās kārtas pieejamais kopējais publiskais 
finansējums ir 18 747 336 eiro. Informācija par 
finansējuma sadalījumu pa LAD reģionālajām 
lauksaimniecības pārvaldēm, kā arī projekta 
iesnieguma veidlapa pieejama LAD mājaslapā.  
Finansējums tiek piešķirts Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku 
attīstības programmas pasākuma "Lauku saimniecību 
un uzņēmējdarbības attīstība" ietvaros. 
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD 
Elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot 
Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD 
reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD 
Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu 
apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. 
stāva foajē (tālr. 67095000).  

ALSUNGAS ZIN AS 

Ziņas no Sv. Miķeļa draudzes 
Trīs svētās dienas 

Lieldienu svine s ānā ilgst trī s nāktis-dienās – tā  sā kās 
Lielā s ceturtdienās vākārā  (18:00) un beidzās Kristus 
āugs ā mcels ānā s sve tdienās vākārā  (18:00). 

S o triju nākts-dienu vienotī bā ī pās ā  veidā  izpāuz ās 
lu gs ānu norise . Me s, kātol i, kātru sve to Misi iesā kām un 
beidzām ār krustā zī mi. Triduum laiķa  š a daš ķrušta 
zī mes ir tikāi divās reizes: Lielā s ceturtdienās 
dievkālpojumā sā kumā  un Lieldienu vigilijās (sestdienās 
vākārā ) beigā s! Triduum ir ī paš š dievķalpojumš – vienš 
dievkālpojums, kās ilgst trī s dienās. Ties i tā de l  lābā kāi 
Lieldienu nosle pumā – mu su ticī bās stu rākmens – 
izprātnei ir l oti svārī gi censties (pe c iespe jās) piedālī ties 
visos Lieldienu dievkālpojumos. 

Lieldienās sā kās ār Kungā Pe de jo vākārin u Misi, kās 
notiek Lielā s ceturtdienās vākārā . S ājā  dievkālpojumā  
me s ātcerāmies Vissve tā kā  Sākrāmentā iestā dī s ānu, tās 
ir, to vākāru, kād Kungs Je zus ātstā jā sevi pās u 
mā cekl iem (ārī  mums) zem māizes un vī nā zī me m, kā  ārī  
priesterī bās sākrāmentā iestā dī s ānu. Tā pe c, Lielājā  
ceturtdienā , ienā kot bāznī cā , vārām pāmānī t, kā 
tābernākuls (vietā, kur pārāsti tiek glābā ts Vissve tā kāis 
Sākrāments) ir tuks s, kā  ārī  to, kā āltā ris ir ātsegts – ī si 
sā kot, “Vissve tā kā  Sākrāmentā ve l nāv”. Priesteris ir 
te rpts bāltā  sve tku ornā tā . Lu gs ānās, kā  pārāsti, sā kās ār 
krustā zī mi, gre ku noz e lās āktu un himnu Gods Dievam 
augstumos. Seko dienas lu gs ana un sa kam lasī t 
izvilkumus no Sve tājiem Rākstiem. Lāsā m pār 
notikumiem, sāistī tiem ār Pe de jā m vākārin ā m. Pe c 
spredik ā (homī lijās) notiek “kā ju māzgā s ānās” rits, t.i., 
priesteris māzgā  kā jās divpādsmit vī ries iem, lī dzī gi kā  
Kristus to ir dārī jis divpādsmit āpustul iem Pe de jo 
vākārin u lāikā . Tā lā k dievkālpojums turpinā s kā  pārāsti. 
Dievkālpojumā nobeigumā  nāv sve tī bās, bet tikko 
konsekre tāis Vissve tā kāis Sākrāments tiek pā rnests uz 
Kristus cies ānu āltā ri. Me s esām āicinā ti, lāi (visu nākti 
lī dz pāt piektdienās dievkālpojumām) pie s ī  āltā rā 
pā rdomā tu notikumus, kās risinā jā s G etsemānes dā rzā . 
Vār teikt, kā kopī gājā s lu gs ānā s notiek “pā rtrāukums”, 
bet dievkālpojumu turpinā m individuā li. Atkāl tiek 
ātsegti bāznī cās āltā ri un, jā iespe jāms, āiznesti krusti (jā 
ne, tād tie ir āizsegti) – tā  ir zī me tām, kā Kristus ir 
pān emts prom. 

Kopī gā s lu gs ānās ātsā kās Lielājā  piektdienā . 
Dievkālpojums iesā kās bez krustā zī mes, un priesteris, 
te rpts sārkānā  (cies ānu) ornā tā , pāgodinā āltā ri (tās ir 
Kristus simbols), noliecoties tā  prieks ā . Pe c tām vin s  
nometās uz vāigā, bet me s visi – cel os, un brī di klusumā  
lu dzāmies. Tād piece lus ies turpinā m dievkālpojumu ār 
dienās lu gs ānu. Tāi seko Dievā Vā rdā liturg ijā, kurās 
lāikā  lāsā m frāgmentus no Sve tājiem Rākstiem pār 
Kristus cies ānā m un nā vi. Evān g e lijā lāsī s ānās lāikā  pe c 
vā rdiem pār Kristus nā vi visi nometāmies cel os un brī di 
pāvādā m klusā  lu gs ānā . Pe c spredik ā (tome r tā ds vār ārī  
nebu t) seko ī pās ā Vispā re jā  lu gs ānā. Pe c kātrā 
āizlu gumā seko ī pās ā lu gs ānā. Lu dzāmies pār sve to 
Bāznī cu, pā vestu, visā m Bāznī cās kā rtā m (bī skāpiem, 
priesteriem, diākoniem, klostermā sā m un brā l iem un 
visiem ticī gājiem), pār kātehumeniem (tiem, kās 
gātāvojās kristī bās sākrāmentām), kristies u vienī bu, 
ebreju tāutu, tiem, kās netic Kristum, tiem, kās netic 
Dievām, pār vālstu vādī tā jiem un pār ciete jiem. 

Pe c Vispā re jā s lu gs ānās seko Krustā godinā s ānās rits. 
Pie āltā rā tiek pienests āizsegts krusts, kurs  pākā peniski 
tiek ātsegts, trī s reizes dziedot: “Lu k, Krustā koks, kurā  
pācelts pāsāules Pestī tā js!” un kātru reizi me s ātbildām: 

Pašvaldības vēlēšanas 2017 

Zin o Alsungās novādā ve le s ānu komisijā. 

No 27. mārtā novādā domes deputā tu kāndidā tu 
sārākstu gātāvotā jiem Alsungās novādā ve le s ānu 
komisijāi jā iesniedz iesniegums, lāi piekl u tu CVK 
lietojumprogrāmmāi “Bālsis PV 2017” deputā tu 
kāndidā tu sārākstu sāgātāvos ānāi. 
Pieprāsī jumu, lu dzu, rākstiet bibliotekā@ālsungā.lv,  
norā dot vā rdu, uzvā rdu ; tā lrun ā numuru ; e-pāstu. 
Deputā tu kāndidā tu sārākstus 2017.gādā 3.ju nijā 
domes ve le s ānā m Alsungā  pien ems bibliote kā  no 
18.aprī l a lī dz 23.aprī lim (ieskaitot) darba laiks 9:00 
lī dz 11:00., 24. āprī lī  no 9:00 lī dz 18:00. 

Lu dzu vienosimies pār pien ems ānās lāiku, zvānot 
27852093 

Ve le s ānu komisijās prieks se de tā jā Rāsmā Cī rule 
Sekretā re Aigā Vānāgā-Porik e 

mailto:biblioteka@alsunga.lv
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“Na ciet, godina šim vin u”. Pe c ķatraš mu šu atbildeš, 
krusts tiek pācelts godinā s ānāi. Priesteris un ticī gie 
procesijās veidā  tuvojās Krustām un ātdod tām godu 
krustu nosku pstot. 

Tād seko tres ā  s ī  dievkālpojumā dāl ā, proti, Sve tā  
Komu nijā. Šajā dienā nav svētās Mises!!! Me š 
turpinā m vākār āizsā kto dievkālpojumu. Pe c 
Komu nijās, Vissve tā kāis Sākrāments tiek ielikts 
monstrānce  un svinī gā  procesijā  tiek pā rnests uz 
Kristus kāpā āltā ri. Tur beidzās s ī s dienās kopī gā s 
lu gs ānās un ārī  s oreiz netiek dotā beigu sve tī bā. Altā ris 
ātkāl tiek ātsegts, bet me s esām āicinā ti pālikt pie 
Kristus, jo lu gs ānās turpinā s individuā li lī dz Lielā s 
sestdienās vākārām. 

Otrā Lieldienu nakts-diena 

Tā   sā kās piektdienās vākārā . Tās ir Bāznī cās 
rāudā s ānās lāiks. Lu k, Kristus ir miris. Lābāis Je zus 
mums ir ātn emts. Bet tās ir ārī  cerī bās lāiks, jo tāc u 
Kristus pāts teicā, kā tres ājā  dienā  Vin s  āugs ā mcelsies. 
Ticī bās āpliecinā jumā  s o lāiku ī si āpzī me jām ār 
vā rdiem, kā Kristus ir “nokā pis elle ”. 

Lielā  sestdienā ir vienī gā  dienā gādā , kād no 
liturg iskā  viedokl ā nekās nenotiek. Tome r visu lāiku 
esām āicinā ti turpinā t lu gs ānās pie Vissve tā kā  
Sākrāmentā individuā li. 

Trešā Lieldienu nakts-diena 

Sestdien vākārā  sā kās vissvinī gā kāis no visiem 
dievkālpojumiem, kā ds vien mums ir. Sā kās Lieldienu 
vigilijā. Vigilijā ir vā rds no lātī n u vālodās un nozī me  
“bu š anu” nomoda . Ir ja bu t nomoda , jo ķa  gan var 
“palaišt gara m” š o naķti, ķad Krištuš ir augš a mce lieš!!! 
Lu gs ānās sā kās ār Gāismās ritu pie ugunskurā ā rpus 
bāznī cās. Svārī gi, lāi pāties ā m visi sāpulce tos pie 
ugunskurā, jo tāc u lu dzāmies visi kopā . S ājā  vākārā  
kātrām no mums jā ierodās ār sveci (vislābā k ār sāvu 
kristī bās sveci), bet jā mums sveces nāv, tād vārbu t 
tome r vārām kā du iegādā ties un kāut kā  āpzī me t, lāi tā  
mums kālpotu kātru gādu. Arī  s oreiz mu su lu gs ānās 
netiek iesā ktās ār krustā zī mi, jo tā s turpinā to pās u 
dievkālpojumu, kuru iesā kā m Lielājā  ceturtdienā . 
Priesteris, tāgād jāu te rpts bāltā  sve tku ornā tā , sve tī  
uguni. Tā  ir jāunā  uguns – Dievā, Sve tā  Gārā, Mu z ī gā s 
uguns simbols, un no tā s ārī  viss iesā kās. No s ī s uguns 
tiek iedegtā Lieldienu svece. Tā  ir lielā izme ros. S ī  svece 
ir ī pās ā – tā  ir Kristus simbols. “Tā  dā vā  visiem sāvu 
gāismu un tome r neko nezāude  no sāvā 
mirdzumā” (frāgments no Lieldienu slāvās himnās). S ī  
svece vienme r ir klā t, kād notiek kristī bās, ties i no tā s 
āizdedzām sāvās kristī bās sveces, tā  mums ir ārī  klā t, 
kād ātvādā mies no s ī s pāsāules. Uz s ī s sveces ir dāz ā di 
simboli. Tie ir s ā di: krusts, divi griek u ālfābe tā burti, 
kurus lāsā m ālfā un omegā, c etri cipāri, kās veido 
pās reize jā  gādā skāitli, un pieci c iekuri, kās simbolize  
piecās Kristus bru ces.  

No jāunā s uguns priesteris iededz Lieldienu sveci, 
sācī dāms: “Lāi Kristus, āugs ā mce lies godī bā , āpgāismo 
cilve ku sirdis un prā tus”. Tā lā k seko procesijā ār 
Lieldienu sveci. Ve l pie ugunskurā esot, priesteris pācel  
sveci, dziedā dāms: “Kristus gāismā”, uz ko visi 
ātbildām: “Pāteicī bā Dievām”, un dodāmies gā jienā , 
kurā prieks gālā  tiek nestā svece. Pie bāznī cās durvī m, 
pācel ot sveci, otro reizi tiek dziedā ts: “Kristus gāismā”, 
bet me s ātkāl ātbildām: “Pāteicī bā Dievām”. Tād visi 
āizdedzām sāvās sveces no Lieldienu sveces – gāismu 
nododām viens otrām un turpinā m gā jienu. Skātoties 
uz s o procesiju kopumā , vārām redze t, kā Kristus 
gāismā ienā k pāsāule . Sā kumā  tums ā nākts un jāunā  

uguns, tād vienā svece – Kristus, mu su sveces – me s, un 
visās bāznī cās gāismās – pāsāule. Pie Gāismās ritā pieder 
ārī  Lieldienu slāvās himnā, kurā  Bāznī cā izsākā sāvu 
prieku pār tā m z e lāstī bā m, ko Kristus ir ātnesis 
ticī gājiem.  

S ājā  nāktī  uzklāusā m un pā rdomā jām vāirā k 
lāsī jumus nekā  pārāstā  sve tku dienā  vāi ārī  sve tdienā . 
Kopumā  ir pāredze ti devin i lāsī jumi. Lāsī s ānāi 
pāredze tie Sve to Rākstu frāgmenti ir n emti no dāz ā dā m 
Bī beles grā mātā m. Pe c septī tā  lāsī jumā no Vecā s Derī bās, 
psālmā un lu gs ānās, notiek kāut kās nepārāsts. Lu k, 
sā kām dziedā t himnu Gods Dievam augstumos. Atkal skan 
e rg eleš un baznī caš zvani, pašauli piepilda prieķš. 
Beidzās Vecā s Derī bās prāvietojumi un pāsāule  ienā k 
Kristus, jo s ī  himnā mums ātgā dinā pār Kristus 
dzims ānās sve tkiem. Tā lā k seko dienās lu gs ānā un tiek 
lāsī ts frāgments no sv. Pā vilā ve stules romies iem, kurā  ir 
teikts pār mu su viscies ā ko vienotī bu ār Je zu Kristu – cāur 
kristī bu esām iegremde ti Vin ā nā ve  un kopā  ār Vin u ārī  
dzī vosim mu z ī gi. Tād, pe c vāirā k nekā  c etrdesmit dienu 
pā rtrāukumā, bāznī cā  ātskān dziedā jums Alleluja – taš ir 
prieks pār Kristus āugs ā mcels ānos, un tiek lāsī ts 
frāgments no Evān g e lijā, kās stā stā pār s o notikumu. 
Tu lī t pe c Evān g e lijā lāsī jumā priesteris sākā spredik i. 

Tiek uzsā ktā Visu Sve to litā nijās dziedā s ānā. S ī s 
litā nijās lāikā  visi stā vām kā jā s, jo ir Lieldienu lāiks! Tād 
tiek sve tī ts kristī bās u dens. Attiecī gā  lu gs ānā pārāsti ir 
dziedā tā, un tā s beigā s u denī  tiek iegremde tā Lieldienu 
svece – Dievs cāur Kristu sve tī  u deni un dod Sve to Gāru. 
Pe c tām notiek kopī gā mu su kristī bās solī jumu 
ātjāunos ānā. Stā ve dāmi kā jā s un turot rokā s iedegtās 
sveces ātsākā mies no l āunā  gārā un āpliecinā m mu su 
ticī bu, kopī gi ātbildot uz priesterā uzdotājiem 
jāutā jumiem. Beigā s tiekām āpslācī ti ār sve tī to u deni. Pe c 
vispā re jā s lu gs ānās priesteris dodās pie āltā rā un pārāstā  
kā rtī bā  uzsā k euhāristisko liturg iju. Tā lā k viss notiek kā  
pārāsti, un Mises beigā s ir dotā ārī  sve tī bā – un tikāi tād 
nosle dzās trī s dienu dievkālpojums! 

Bet tā  kā  me s gribām ārī  dālī ties ār mu su prieku pār 
Kristus āugs ā mcels ānos ār citiem, notiek ārī  svinī gā 
procesijā, kurā  tiek nesti Vissve tā kāis Sākrāments, 
Lieldienu svece un āugs ā mce lus ā  Kristus stātujā. S ī  
procesijā vār notikt pe c vākārā dievkālpojumā 
nobeigumā, vāi ārī  pirms pirmā s Sve tā s Mises sve tdienā  
– vadotieš pe c paštora lajiem apšta ķl iem. 

Svārī gi ir redze t s ī s dienās kopā  un censties tā s ārī  tā  
pā rdzī vot. S ī s dienās pāties ā m ir vissvārī gā kā s Bāznī cās 
liturg iskājā  gādā  un mu su gārī gājā  dzī ve . To izprātne un 
piedālī s ānās tājā s noteikti mums visiem nesī s bāgā tī gus 
āugl us, ko visiem ārī  no sirds nove lu. 

pr. Oskārā Jāblon skā OP 

Lieldienu dievkalpojumi: 
13.aprīlī – Lielā Ceturtdiena –  
Kungā Pe de jo Vākārin u Piemin ās dievkālpojums 
18.00 Alsunga . 
14.aprīlī – Lielā Piektdiena – Kunga Cies anu un 
Nā ves Piemin ās dienās dievkālpojums 11.00 
Alsungā . 
15.aprīlī – Lielā Sestdiena – Lieldienu vigilijas 
dievkālpojums 18.00 Alsungā . 
16.aprīlī – Lieldienu svētdiena –  
9.00 Sv. Mise Alsunga .  
12.00 Sv. Mise Ju rkalne . 
15.00 Sv. Mise Gudeniekos. 
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24.marta  plkst. 17:00 atjaunota s  rados a s 
dārbnī cās “Austuves” telpā s notikā biedrī bās 
“Ētnišķa š ķultu raš centrš “Suiti””  biedru 
pilnsāpulce. Kā  ierāsts dārbā kā rtī bā  biedrī bās 

GADA PA RSKATA pien ems ānā, vāldes ieve le s ānā, GODA 
BIEDRA izvirzī s ānā  un vādī tā jās prezentā cijā pār pāveikto 
2016.gada  un iečere m 2017.gada .  
S oreiz pār biedrī bās GODA BIEDRIEM izve le tās – Rozā lijā 
Bru dere un Mārijā Rudzā jā. Rozā lijā Bru dere jāu pāgodinā tā, 
bet Māriju Rudzā ju Ju rkālne  plā nojām āpciemot tuvā kājā  lāikā .  
Biedrī bāi 2016.gāds ir bijis l oti veiksmī gs un dārbu pā rpilns, 
pār to liecinā piesāistī tā  finānse jumā āpjoms  un ī stenoto 
āktivitā s u skāits. Sālī dzinā jumā  ār 2015.gādu biedrī bās 
budz etā ienā kumi ir āugus i vāirā k nekā  divās reizes – 
2015.gada  teju 35 tu kstos i eiro, bet 2016.gada  vaira k neka  74 
tu kstos i eiro.  

2016.gadā biedrības budžetu veidoja :  
Biedru nāudā –  2292 EUR 
VARAM me rk dotā cijā  Suitu kultu rtelpās sāglābā s ānāi– 10 000 
EUR 
Ziedojumi – 790 EUR 
Vālsts Kultu rkāpitā lā fonds – 8500 EUR 
Alsungās novādā dome –1070 EUR 
Ventspils novādā pās vāldī bā – 1966 EUR 
Kuldī gās novādā pās vāldī bā –1570 EUR 
Lāuku ātbālstā dienests - 42144 EUR 
Cits finānse jums – 5862 EUR 
Kope jie ien e mumi– 74194 EUR 
Biedrī bās ī stenotie projekti un āktivitā tes. 
1. Suitu tradīciju skoliņa 2016. Kuldī gās novādā pās vāldī bā -
570 EUR , Ventspils novada pas valdī ba – 570 EUR , Alsungas 
novādā dome – 570 EUR,  vecā ku lī dzfinānse jums – 450 EUR. 
(Kopa  2160 EUR) 
No 27.ju nijā lī dz 1.ju lijām suitos norisinā jā s Suitu trādī ciju 
skolin ā 30 suitu be rniem no Alsungās, Ju rkālnes un 
Gudeniekiem. Kopā  ār skolotā jā m Ligitu Stās āiti, Kristī ni 
Skrulli , Aigu Lāgzdin u un pieāicinā tiem suitu trādī ciju 
kope jiem un nodārbī bu vādī tā jiem izzinā tā suitu novādā 
ve sture, trādī cijās un āpmekle tās kultu rve sturiskā s vietās. 
2. Setu – suitu tradīciju skoliņa 2016. Ventspils novādā 
pās vāldī bā – 1396,33 EUR, vecā ku lī dzfinānse jums – 175 EUR 
(Kopa   - 1571,33 EUR) 
No 25. ju lijā lī dz 30.ju lijām Alsungā , Ju rkālne  un Gudeniekos 
notikā jāu tres ā  Setu – suitu be rnu trādī ciju skolin ā. 
Seti ir suitu drāugi no Igāunijās dienvidāustrumiem, ār kuriem 
suitus vieno dāudzu gādu drāudzī bā un kopī gi projekti. Setu 

trādicionā lā s dziedā s ānās veids Leelo, tā pāt kā  Suitu 
kultu rtelpā, iekl āuts UNESCO Nemāteriā lā s kultu rās 
māntojumā sārākstā . 
3. Tradicionālās kokles un stabules spēles apmācība 
Alsungā. VKKF Kurzeme- 350EUR 
No  27.ju nijā lī dz 1.ju lijām pāsniedze jās Andās A beles vādī bā  
vāirā k nekā  14 dālī bnieki piecās dienās āpguvā kokles un 
stābules spe li. Pe terdienā , 29.ju nijā , Alsungās Sv.Mik el ā Romās 
kātol u bāznī cā  notikā nometnes dālī bnieku koncerts 
“Pe terdienu daudzinot”, izdziedot un špe le jot gan tradiciona la š 
suitu un lātvies u tāutāsdziesmu melodijās, gān ārī  Andās 
Ā beleš ķompone toš inštrumenta loš šķan darbuš. 
4. Dūdu spēles meistarklases Alsungā. VKKF  Kurzeme - 
1000 EUR 
Suitu du denieki du dās spe li un instrumentu āpkopi āpgu st 
diz meistārā Eduārdā Klints vādī bā . 
5. Folkloras kopas «Suitu dūdenieki» dalība Starptautiskā 
dūdu festivālā  Čehijā. Biedrī bā – 50 EUR,  Alsungās novādā 
dome – 500 EUR, ,Kuldī gās novādā pā svāldī bā – 800 EUR 
Pāteicoties biedrī bās, Alsungās un Kuldī gās novādā pās vāldī bu 
ātbālstām, Suitu du denieki  
kopā  ār kopu "Abrā" piedālī jā s XXII stārptāutiskājā  du du 
festivā lā  Strākonice  C ehijā . Vāirā ku dienu  gārumā  mu su 
du denieki godām pā rstā ve jā suitus un Lātviju, iepāzī stinot 
festivā lā dālī bniekus ār bāgā to suitu un Lātvijās dziesmu un 
dānc u pu ru. 
6. Baltās rakstainās villaines un mēlenes aušanas un 
izšūšanas apmācība Alsungā un Jūrkalnē. VKKF – 1200 € 
S ājā  projektā  dālī bnieki mā cī jā s dārinā t ne tik populā rā s, 
dārinā s ānās zin ā  sārez g ī tā kā s un izmāksu zin ā  dā rgā kā s suitu 
tāutās te rpām piederī gā s godā drā nās, pār mā cī bspe ku 
projektā  piesāistot pās mā ju pieredzes bāgā tā s suitu 
tāutāste rpu dārinā tā jās un āude jās – Kristī ni Vāsil evsku, 
Kristī ni Bru kli un Māretu Petrovic u. 
7. Dreļļu aušanas apmācība Jūrkalnē. VKKF – 500 EUR 
Projektā  dālī bnieki no Ju rkālnes, Alsungās, Gudeniekiem, 
Kuldī gās un Pā vilostās mā cā s drel l u āus ānās tehniku pieredzes 
bāgā tā s pāsniedze jās Dāigās Jānsones vādī bā . Projektā 
nosle gums 2017.gādā āprī lis. 19.āprī lī  notiks projektā  tāpus o 
dārbu izstā de Ju rkālnes bibliote kā .  
8. Aušanas apmācība Basos un Gudeniekos. Kuldī gas 
novādā pās vāldī bā – 300 EUR 
Pāsniedze jās Kristī nes Bru kles vādī bā  āus ānās āpmā cī bu 
āpgu st Bāsu un Gudenieku āude jās.  
9. Audēju pieredzes apmaiņas brauciens uz Tukumu, 
Jaunpili un Saldu. 
10.   Suitu etnogrāfisko ansambļu CD “Suitu kāzas. Precību 
un kāzu dziesmas” izdošana 2.kārta. VKKF – 2500 EUR, 
biedrī bā -  363 EUR 
Izdots āudiodisks 1500 eks. ār pievienotu grā mātin u pār suitu 
precī bu un kā zu trādī ciju āprākstu. S is ir pirmāis ierāksts, kurā  
piedālī jus ies visi āktī vi dārbojos ies suitu etnogrā fiskie 
ānsāmbl i un folkorās kopās - "Suitu sievās", "Gudenieku suiti", 
"Mag ie  suiti", "Suitu vī ri", "Suitin i" un "Suitu du denieki". Kopa  
ālbumā  ierākstī tās 30 dziesmās, skān u rez isors Kāspārs 
Bā rbāls (studijā "Lāuskā"). Grā mātin ās sāturā āutores ir Lidijā 
Jānsone un Ilgā Leimāne, zinā tniskā  redāktore un ievādvā rdu 
āutore etnomuzikolog e Andā Beitā ne. Tulkojumu āngl u vālodā  
nodros inā jā Amāndā Mā rā Jā tniece (SIA "20 ā beles"). Māketā 
āutore Ilze Porik e, foto āutors - Dzintārs Lejā. 
11. Dzijas krāsošanas meistarklase suitos. VKKF Kurzeme 
– 350 ĒUR.  
Aizvādī tā rādos ā un dāudzkrā sāinā nede l ās nogāle Ju rkālne , 
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21.   Pieredzes apmaiņas aktivitātes. 
Pieredzes āpmāin ās  brāuciens uz Lātgāli. Re zekne  un Rogovkā  
«Vosoruos onā Rogovkā », lāi dālī tos suitu pieredze  pār novādā 
mā cī bās progrāmmās izstrā di, ievies ānu un mā cī bu māteriā lu 
izveidos ānu. 
22.   Korejiešu vizīte . 
9.maija  biedrī ba  “Etniska s kultu ras čentrs “Suiti”” viesoja s 
delegā cijā no Korejās Republikās – Vālsts Kultu rās māntojumā 
āg entu rās pā rstā vji. Vin u vizī tes me rk is Lātvijā  bijā iepāzī t 
Lātvijās Nemāteriā lā  kultu rās māntojumā ātbālstā pāsā kumu 
siste mu un regule jos os normātī vos āktus, ī pās i pieve rs oties 
UNESCO Nemāteriā lā  kultu rās māntojumā.  
23.  Suitu maizes svētki. 
S oreiz Suitu māizes sve tki veltī ti mā jā s ceptiem cepumiem. 
Sāimnieces tikā āicinā tās piedālī ties gān ār sev mī l iem, gān pe c 
vecmā min ās recepte m, gān mu sdienī gā m recepte m ceptiem 
cepumiem. Interese pār cepumiem un ve lme pācienā t ār sāvu 
cepumu s k irni bijā gān no suitu sāimniece m, gān no blākus 
novādā. S oreiz deguste s ānāi sāvus cepumus bijā ātnesus ās 10 
sāimnieces, kopumā  āp 20 dāz ā diem cepumiem. Gāldā  tikā celti 
ārī  mā jā s dārinā tie Dzintārā Lejās un Augustā Rāg el ā vī ni.  
Sve tku filme jā Skrundās Televī zijā. Izveidots rāidī jums «Lātvijās 
gārs ā» Izgārs o Alsungās cepumus https://www.youtube.com/
wātch?v=9u6TqtzSWqQ&feāture=shāre 
24.   Izveidotā izstādes “Suiti. Deja. Vēstures mirkļi” 
izvietošana: 
Rī gā  -  Lātvijās Nācionā lā  kultu rās centrā   
 Ogre  – Latvijas deju kolektī vu vadī ta ju un virsvadī ta ju semina ra  
 Alsunga  – Alsungas vidusskola  
25.   Suitu cimdu pūrs. 
18.februa rī  Alsungas kultu ras nama  tika atkla ta izsta de "Suitu 
cimdu pu rs".  Kopā  izstā de  bijā āpskātā mi vāirā k kā  100 pā ri 
krā s n u cimdu suitu rākstos. Cimdi tikā dokumente ti, veidojot 
digitā lu krā jumu. 
26.   Veidotas publikācijas izdevumiem un žurnāliem : 
Nemāteriā lā  kultu rās māntojumā sāglābā s ānās Lātvijās pieredze 
(LNKC). Rados a kultu ras mantojuma komunika čija viete ja  
sābiedrī bā  (UNESCO LNK). Z urnā ls «Rokdārbi» un «Prāktiskie 
rokdārbi» (A/S «Lāuku Avī ze») 
27.   Noslēgts sadarbības memorands Suitu kultūrtelpas 
saglabāšanā. (Latvijas Načiona la    bibliote ka ,2016.gada  
17.augusta ) starp partneriem – Kultu ras ministriju, UNESCO 
Lātvijās Nācionā lo komisiju, Lātvijās Nācionā lo kultu rās centru, 
Alsungās novādā domi, Ventspils un Kuldī gās novādā 
pās vāldī bā m un biedrī bu  EKC “Suiti”.  
28.   Organizēts seminārs Latvijas pašvaldību savienībai 
(2016,gada oktobrī )- 1430,50 EUR 
29.   Pieņemts pasūtījums TDA «Lī go» te rpu darina s ana – 3551 
EUR 
30.   Iesniegts pieteikums LR Orden u kapitulam – Marijas 
Steimānes izvirzī s ānāi āpbālvojumām Trī s Zvāigz n u ordenim. 
31.   Suitu mantojuma krātuves ekspozī čijas papildina s ana, 
dokumente s ānā, ārhive s ānā.  

Pāteicos kopienās ātbālstām un āktivitā te s iesāistī to  
ātsāucī bāi un nesāvtī gāi ve lmei dārboties , bet ī pās i Mā rāi 
Rozentā lei, ār kuru tānde mā   pildām projektā vādī tā jā, 
grā mātvez ā un sābiedriskā  āttiecī bu speciā listā dārbu , spe jām 
veikt suitu kopienāi tik nepiecies āmo un sistemā tisko dārbu , lāi 
suitu kultu rtelpā ār visā m tā s unikā lājā m ve rtī bā m tiktu 
sāglābā tā, nodros inā ts trādī ciju ātdzims ānās un pā rmāntos ānās 
process, kā  ārī  nodros inā tā tā s  populārize s ānā vālstiskā  un 
stārptāutiskā  me rogā .   

Pāldies pār ātbālstu! 
Biedrī bās vādī tā jā Dāce Mārtinovā 

krā sojot dzijās ār dābiskājā m krā svielā m, āpgu stot jāunvā rdus 
no suitu māntojumā un mā coties sāskātī t Lātvijās "trākā s" 
krā sās. Kopumā  tāpā 50 dāz ā dās ton u nokrā sās pāsniedze jās 
Anetes Kārlsones vādī bā . 
12.   Vīru tradicionālās dziedāšanas meistarklase folkloras 
kopai «Suitu vīri». VKKF 500 EUR 
No15.lī dz 18.decembrim tikā noorgānize tās meistārklāses 
trādicionā lā s mu zikās ekspertā, etnomuzikologā no Igāunijās, 
priesterā Sākāāriās Jāān Leppik vādī bā . Pāsniedze js ilgus gādus 
bijis ārī  sāistī ts ār setu novādā Igāunijā  vī ru dziedā s ānās 
trādī ciju ātjāunos ānu un kops ānu (setu dziedā s ānā ir iekl āutā 
UNESCO nemāteriā lā s kultu rās māntojumā sārākstā ). 
Meistārklāse  piedālī jā s 13 dālī bnieki. 
13.   Uzveduma «Suitu kāzas» scenārija izveide . VKKF 3300 
EUR. 
Scenā rijā veidotā ji  - Lidijā Jānsone, Ilgā Leimāne, Guntā 
Māte vic ā un Jā nis Peters. 
14.   Atbalsts  Etniskās kultūras centra «Suiti» darbībai 
2017.gadā. VKKF 4000 EUR. 
Rāsts finānse jums projektā vādī tā jā un sābiedrisko āttiecī bu 
dārbinieku ātālgojumām, kā  ārī  biedrī bās ik me nes u izdevumu 
segs ānāi. 
15. 5.Starptautiskais burdona festivāls Suitu zemē 
Notiks 2017.gādā   no 9. lī dz 11.ju nijām ār plās u un 
dāudzveidī gu progrāmmu Gudeniekos, Ju rkālne  un Alsungā . 
VKKF  - 13 000 EUR, Ventspils novādā pās vāldī bā -  1000 EUR, 
Kuldī gās novādā pās vāldī bā – 1000 EUR, Alsungās novādā 
dome – 1000 EUR.  Kopā  :16 000 EUR 
16.  Igaunijas – Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 
ERAF  līdzfinansēts projekts  «UNESCO Tūrisms» 
Projektā ilgums 3 gādi. Kopsummā – 27 062 EUR no tā  vālsts 
finānse jums 5%, biedrī bās  10%. 
Projektā me rkis ir kultu rtu rismā āttī stī bā un populārize s ānā 
UNESCO ātzī tājos reg ionos “UNESCO tu risms” sādārbī bā  ār setu 
un kihnu kopienā m Igāunijā  – Igāunijās - Lātvijās  Pā rrobez u 
sādārbī bās progrāmmās ERAF lī dzfinānse tu projektu konkursā . 
Biedrī bā piedālī sies ār āktivitā te m:  
1.   Ma jas lapas www.suitunovads.lv tulkos ana; 
2. 5.Starptautiska  burdona festiva la konferenčes tulkos ana,       
kāfijās pāuzes gāldā nodros inā jums; 
3.  Suitu stila gra mata 40.lpp; 
4.  Kalenda rs 2018.gadam; 
5.  Akčijas “atve rta s kafejnī čas” organize s ana; 
6. Praktiskie semina ri viete jiem tu risma un ma jraz ota ju 
uzn e me jiem 2 reizes; 
7.  Pieredzes apmain as braučiens uz Unga riju; 
8. Partneru tiks ana s/ semina ri/apma čī bas Latvija  un Igaunija . 
17.  LEADER projekts “Radošās darbnīcas “Austuve” telpu 
atjaunošana” (2016/2017) 
Kopsummā – 22360,28 EUR, ES finānse jums – 19698,10 EUR, 
Alsungās novādā dome – 2188,68 EUR,  biedrī bā – 473,50 EUR . 
18.  Etnogrāfiskā suitu tauta tērpa atjaunošana 
uzvedumam “Suitu kāzas” (2016/2017) 
Kopsummā 26832 EUR, ES fin. – 22490 EUR, Alsungās novādā 
dome – 4332 EUR 
19.   Dalība Vitsunas Kultūras mantojuma festivālā Ungārijā 
Biedrī bā "Etniskā s kultu rās centrs "Suiti"" sādārbī bā  ār 
etnogrā fiskā  ānsāmbl ā “Suitu sievās” dālī bniece m no 2016.gādā 
13.-17.maijam ī stenojusi Valsts Kultu rkapita la fonda (VKKF) 
lī dzfinānse tu projektu “Dālī bā Vitsunās Kultu rās Māntojumā 
festivā lā  Ungā rijā . VKKF – 2000 EUR 
20.  Radošo darbnīcu organizēšana 2016. gadā Suitu dienā  
Kungu ielās kvārtā lā  Liepā jā  un Sve tā  Mik el ā sve tkos Alsungā . 

ALSUNGAS ZIN AS 

https://www.youtube.com/watch?v=9u6TqtzSWqQ&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=9u6TqtzSWqQ&feature=share
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Ziņas no bērnudārza Miķelītis 

Pie mums be rnudā rzā  ciemojā s uzturā speciā liste 

Zāne Grī nbergā. Zāne pāstā stī jā pār biezputru 

nepiecies āmī bu be rnā uzturā . Bijā iespe jā 

nogārs ot piecās putrās un izve rte t, kurā lābā k 

gārs o. 1.vietā  bijā 5grāudu biezputrā, otrājā  – āuzu 

pā rslu biezputrā, 3.vietā  - mānnā ār kukuru zu, 

4.vieta - prosa, 5. vieta  – rī su biezputra. Manupra t, 

l oti laba iešpe ja višaš biezputraš izgarš ot viena  

reize . Pāldies, tiem, kuri ātsāucā s! 

ALSUNGAS ZIN AS 

SKOLAS ZIŅAS 
Karjeras izglītība 

24. marta  skola  viesoja s Liepa jas mu zikas, ma kslas 
un dizāinā vidusskolās āudze kn i un pāsniedze ji. 
Mu su skolās ābsolvente Lāine Bu meistere sniedzā 
muzikā lu prieks nesumu, bet pāsniedze ji 
iepāzī stinā jā un pārā dī jā prezentā ciju pār skolu un 
iespe jā m tājā  mā cī ties. 
Pār kārjerās izglī tī bās iespe jā m Liepā jās Vālsts 
tehnikumā  pāstā stī jā Alsungās vidusskolās 
ābsolventes A.Liepin ā, I.Bru kle, I. Bāle vic ā. 
Audze knes prezentā cijā  iepāzī stinā jā ār tehniku un 
ātbilde jā uz skole nu jāutā jumiem. 

Olimpiādes 
29. marta  uz g eogra fijas olimpia di Aizpute  deva s 
7.klases skole ni K. Putneviča un G. Stas aitis kopa  ar 
skolotā ju A.Verbeli. 
30. marta  uz ma jturī bas un tehnolog ijas olimpia di 
Aizpute  devā s 6.klāses skole ni-M. Noreikā un R. 
Rāg elis un 5.klāses skole ni-A. K ezbere un D. 
Andersons kopā  ār skolotā ju L. Puk ī ti. 
Stipendiju pār lābu un teicāmu mā cī bu dārbu 
februā rī  sān e mā: 
11.klase - M. Vilsone, L. Mačule vič a 
12. klase - S. Stan islavč ika. 

Direktores vietniece Aī dā Vānāgā 

Visu februā ri be rnudā rzā  vāre jā āplu kot Mā rās 

Tī mānes zī mju gleznās. Mā rā ve le jā s, lāi gleznās 

vāre tu be rni āplu kot kātru dienu, tā de l  netikā 

izliktās citā  vietā . Vecā ki kopā  ār be rniem 

izve rte jā, kurā gleznā pātī k vislābā k un nobālsojā. 

Te ārī  gleznās, kurās uzrunā jā un pātikā: 

27. marta  Pu čī s u grupa bija sagatavojusi 

“Dzelteno pašaķu”. Paldieš veca ķiem par  be rnu 

krā sāino  te rpu gā dā s ānu. Visā nede l ā veltī tā 

kā dāi citāi krā sāi: dzeltenā, zilā, zāl ā, sārkānā un 

rāibā krā sā.  

Lūgums vecākiem! Laicīgi piesakiet 

bērnudārza lietvedei  (tel.63351382) savu 

bērnu bērnudārzā, lai varam plānot grupiņas 

(īpaši 1,5 līdz 3 gadu vecumam).  
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Bibliotēkas JAUNUMI 
Nozaru literatūra 
Lorencs J. Cel i un cilve ki: Pā slāvenī bu pe dā m. 
Stru bergs P. Anātolijs Dānilā ns: dākteris ār ātve rtu 
sirdi. 
Celms V. Bāltu dievestī bās pāmāti. 
Petersdorfs V., Berno P. Domā s ānās kl u dās, kās 
māksā  nāudu. 
Tombākā E. Lāimes tābletī tes. 
Ruiss D. C etrās vienos ānā s: tolteku gudrī bās 
grā mātā. 
Klovā ne I., Geidā A. K irbji – āudze jāmi, kopjāmi un 
e dami. 
Roz kālne R. Kā  sāglābā t veselī bu. 
Ā bolin a D. Ja n a Streic a mag išķaiš rea lišmš. 
Vī tols V. Pā rdomās pār Krieviju. 
Blāuā L. Ainārs Virgā. Pe de jāis Lī vs. 
Gul evskā L. Jā nis Kubilis. 
Sils H. Lemti nepādoties. 
 
Latviešu autoru darbi 
Lukjānskis E. Re tā ākmenī : romā ns. 
Mā rtuz ā Evā Pe terā zve rests: ve sturisks romā ns. 
Kolbergs A. Bise un kāpākmens: gārstā sts. 
Judinā D. Ceturtāis kāulin s : kriminā lromā ns. 
Eglī te B. Ceturtāis bāuslis: dzimtās romā ns. 
Hā nbergs E . Lābie gārin i: personī bu portrete jumi. 
Lejin s  J. Vī ries ā sirds: ve sturisks romā ns. 
Auzin s  A. Pu cei āste noziede jā: romā ns. 
Ā bele I. Duna: ve šturišķš roma nš. 
Mānfelde A. Virsnieku sievās: ve sturisks romā ns. 
Kāijāks V., Svī re M. Ve stule: romā ns. 
Holcmāne S. Kād nosle pumi mostās: romā ns. 
Ku lis E . Mī los ie un me nesse rdzī gie: stā sti. 
Vānāgā M. Vel upes krāstā : ātmin ās. 
Auzin s  A. Zvāns no vin pāsāules: romā ns. 
Gru be D. Ducis cārā rubl u…: biogrā fisks romā ns. 
Vieglin ā-Vālliete G. Dievs piedod: romā ns. 
Cī rule G. Kritiens uz āugs u: romā ns. 
Gunā rā Priedes dzī ve un dārbi. 
Stepe nā M. Kā  vāl ā  pālāists rī tā ve js : dzejā. 

Priecājas seniori 

3.marta  uz ikgade jo balli pulče ja s seniori. 
Neskātoties uz vī rusu nedārbiem, bālle tā ju skāits 
nebijā māzāis. Pār to pāldies jā sākā Dzidrāi, kurā 
bijā runā jusi ār dāudziem senioriem individuā li un 
pā rliecinā jusi, kā jā izmānto iespe jā ātpu sties. 
S oreiz koncertu sniedzā Guntās sārunā tāis Liepā jās 
ākordeonistu ānsāmblis. Krā sāini kā  sāules gābālin i 
dzirkste jā s skān ās; lī dāmās kā  s āmpānies ā s āltis 
plu dā mu zikā. Koncerts pātiesi bijā jāuks! 
Apmekle tā jiem tik l oti gribe jā s dejot, kā drī z vien 
pe c Dzidrās uzrunās, pā ri griezā s dejā . 
Pāteicoties “Suitu muzikāntiem”, Zāigās un Guntās 
ātrākcijā m, vākārs bijā izdevies lustī gs. 

Pā rdomās rāisā tās, kā pe c mums tik l oti gru ti ir 
izkuste ties no mā jā m. Kād esām pā rkā pus i pā ri 
sāvām “negribulim”, tād izrā dā s, kā bijā ve rts 
puce ties un ātnā kt uz pāsā kumu. Tie, kās bijā 
ierādus ies, noteikti bijā āpmierinā ti, jo nezin, vāi 
vieni pās i mā jā  dejotu un smietos. 
Liels pāldies jā sākā Dzidrāi pār energ isko dārbu, 
orgānize jot ekskursijās, sāietu E dole , teā tru izrā z u un 
koncertu āpmekle jumus. 
Atbālstī sim Dzidru, Guntu, Zāigu visos pāsā kumos, jo 
ār sāvu neātsāucī bu vārām āplāuzt vin ā m spāru! 

Bālles āpmekle tā jā Ilze 

Sporta ziņas 

19.martā nosle dzā s Kuldī gās ātklā tāis telpu futbolā 
č empionā ts, kur mu su suitu futbolā izlāse ieguvā 
2.vietu. Komanda  spe le ja Artis Tumpelis, Artu rs 
Alks n uzārin s , Einā rs Jonelis, Klā vs Osis, 
Kris s  Dānbergs, Reinis Dānbergs-Dānenbergs, 
Artu rs Cī rulis, Gunā rs Je kābsons, Jā nis Rozentā ls, 
Aldis Vāltenbergs, Dāinis S erbuks-Z ebeks. Pāldies 
vī riem pār izturī bu,jo futbolā turnī rs ilgā c etrus 
me nes us, pāldies ārī  Dānbergu-Dānenbergu g imenei, 
kurā Alsungās futbolistus ātbālstī jā kātrā  spe le .  

25.martā Alsungās vidusskolās sportā zā le  
norisinā jā s mini futbolā turnī rs 3*3. Kopā  piedālī jā s 
8.komandas. 1.vieta  komanda ar nosaukumu 
“Bacķštreet boyš” no Kuldī gaš - Ārtu rš Liepin š , 
Artu rs S ternbergs, Aleksis Bosjānoks, Rālfs 
S ternbergs. 2.vietā kom. “Tims-Mints” no Liepā jās - 
Ronālds Veiss, Vālters Veiss, Svens Alksnis, Atis 
Les inskis, Jā nis Je kābsons. 3.vietā komāndā 
“Hešburger” no Kurma leš - Ug iš Romanovš, Sendijš 
Sākālovskis, Klā vs Kovāl s , Mātī s Dergāc s. Pāldies 
Aivim Muceniekām un Artim Tumpelim, kuri 
pālī dze jā orgānize t pāsā kumu. 
26.martā notikā 3.zolī tes turnī rs Alsungās kultu rās 
nāmā . 1.vietā  Ingus Gu tmānis, 2.vietā  Ojā rs Ozolin s , 
3.vieta  Juris Jankovskis, zol meistars Ingus Gu tmanis.  
4.zolī tes turnī rs notiks 30.aprī lī . 
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Jaunieši darbojas 
S ī  gādā 18.mārtā  jāu 14. reizi norisinā jā s ikgāde jā  
jāunies u dienā Tālsos, kur pulce jā s jāunies i no visās 
Lātvijās un kurā  piedālī jā s ārī  Suitu jāunies u 
āpvienī bā. S ogād kopumā  pāsā kumā  piedālī jā s 22 
jāunies u orgānizā cijās. Jāunies u komāndās piedālī jā s 
dāz ā dā s āktivitā te s, kās sāistī tās ār vides proble mā m 
un s ī  gādā jāunies u dienās nosāukums bijā “Ar 
putniem”.  
Kātrāi jāunies u orgānizā cijāi bijā divi mā jās 
uzdevumi. Pirmāis bijā jā sāgātāvo plākā ts pār kā du 
dābās, vides proble mu un jā pārā dā, ko me s vārām 
dārī t, lāi s o proble mu māzinā tu. Visi s ie plākā ti tikā 
izlikti pie orgānizā ciju sienās un ikvienām bijā 
iespe jā iepāzī ties ār tiem. 
Kā  otrs mā jās uzdevums bijā sāgātāvot 
prieks nesumu. S ājā  prieks nesumā  bijā jā ātspogul o 
ieprieks  izloze tā  te mā. Suitu jāunies u centrām bijā 
jā pārā dā prieks nesumā  te mā – Zebrā bāseinā . Tās 
mums ārī  sānā cā lieliski - gān me g inā jumos 
izsme jā mies, gān bijā m gāndārī ti pār pāveikto uz 
skātuves, kur jāuies i dejojā prieks nesumu te rpus ies 
improvize tos zebras te rpos. 

Pe c lieliskājiem jāunies u orgānizā ciju 
prieks nesumiem tā lā k sekojā āktivitā tes, kurās tikā 
sāistī tās ār dienās te mu – vides proble mās. Tikā 
izveidotās jāuktā s komāndās, kurā m bijā jā veic 
dāz nedāz ā di uzdevumi. 
Tālsu jāunies u dienā  iepāzinā mies ār citā m jāunies u 
orgānizā cijā m, tā  bijā lābā iespe jā gān sādrāudze ties, 
gān sādārboties. Kā  ārī  jāu sātikt ieprieks e jos 
pāsā kumos iepāzī tos jāunies us un dālī ties ār 
pozitī vā m emocijā m. 
Dienās izskān ā  sekojā vāirā ki koncerti, kā  ārī  ilgi 
gāidī tā  diskote kā kopā  ār DJ Toms Gre vin s . Tā , 
kā rtī gi izdejojus ies, devā mies mā jā s ār pātī kāmu 
nogurumu un pozitī vā m emocijā m pār pāvādī to 
dienu.    Suitu jaunies u apvienī ba pateičas par 
uzāicinā jumu un viesmī lī go uzn ems ānu Tālsos, kā  ārī  
liels pāldies mu su s oferim Agrim pār mu su 
nogā dā s ānu pāsā kumā  un Alsungās novādā domei 
pār jāunies u ātbālstu dālī bāi pāsā kumā  Tālsos.  

ALSUNGAS ZIN AS 

Ghetto Games Alsungas vidusskolā 

29.marta  pie jaunies iem Alsunga  čiemoja s “Ghetto 
Gāmes” ātle ti. Sā kumā  jāunies iem 7.—12.klāsei 
notikā kopī gs intensī vs, energ isks trenin s , kurā 
lāikā  jāunies i iejutā s kā  ikdienā  trene jās “Ghetto 
Gāmes”  sportisti. Pe c āktī vā  trenin ā skolās āktu 
zā le  visiem bijā iespe jā noskātī ties jāuno Ghetto 
Gāmes filmu "Intelig entie Huligā ni". Filmā 
“Intelig entie huliga ni” ir veidota, lai para dī tu, ķa  
pātiesī bā  cilve kus iespāido bezbāilī gie sportisti, 
ielu mā kslinieki, “Ghetto Gāmes” pāsā kumi. 
“Ghetto” športš ir športš bez tiešneš iem. 
Neformā ls. Cilve ki iemā cā s pās i sevi tiesā t. Filmā  
vāirā k runā ts pār jāunājiem, populā rājiem sportā 
veidiem.  

Lepojamies! 

18. marta  pas valdī bu apvienī bas “Sabiedrī ba ar 
dve seli Lātvijā” (SDL) gādā nosle gumā pāsā kumā  
Lī vā nu novādā Kultu rās centrā  tikā dālī tā sve tku 
torte, no kurās pieci sāldā kie gābālin i tikā 
āizvādī tā  gādā visveiksmī gā ko projektu 
ī štenota jiem. 
Pār 2016. gādā lābā ko Kurzemes plā nos ānās 
reg ionā  tikā ātzī ts Alsungās novādā neformā lā s 
grupās ī stenotāis projekts “Durvis uz 
Alsungu” (projektā vādī tā jā – Ingā Bredovskā), kās 
piesāistī jā tu ristus Alsungās novādām ār jāuniem 
un interesāntiem vides objektiem. Tā  turpinā t! 
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3. maijā plkst. 18.00 

Alsungās kultu rās nāmā  

BALTO GALDAUTU SVĒTKI 

Lātvijā un Alsungā 20. gs. viducī .  

Mode, mu zikā, dejā, prieks meti. 

29. aprīlī  

Alsungās tirgus lāukumā  

PAVASARA GADATIRGUS 

Gāidī ti tirgotā ji un pirce ji. 

20. aprīlī plkst. 15.00 

Alsungās kultu rās nāmā  

CIRKA IZRĀDE 

Klāunu s ovs, burvju triki, z onglieris. Dāz ā di 

dzī vnieki- vārbu t pe de jo reizi iespe jā redze t 

dzī vniekus uz skātuves. 

Bil etes cenā- 1,50 euro 

Pāteicī bā Alsungās pās vāldī bās policijās  

prieks niecei Ievāi  Rogozovāi pār 

pālī dzī bu un ātbālstu februā rā notikumos 

Skolās ielā  2. 

Projektu konkurss "Mēs- Alsungai! 2017" 

Tiek izsludinā ts 2017. gādā viete jo projektu 
konkurss “ME S ALSUNGAI! 2017”. S ogād pieejāmāis 
finānse jums ir 1600 euro, vienām projektām lī dz 
400 euro. Projektu pieteikumu iesniegs ana no 

27.03.2017. lī dz 28.04.2017.(ieskaitot) plkst.15.00 vai su tot pa 
pāstu – lī dz 26.04.2017. (pasta zī mogs). Projekta ī stenos anas 
lāiks:  lī dz 30.09.2017. Sī kā kā informā cijā pieejāmā  projektā 
nolikumā  pās vāldī bās mā jās lāpā  – www.ālsungā.lv, kur 
pieejāmās ārī  projektā pieteikumā veidlāpās. Esi āktī vs un 
piedālies! Lābās idejās vār ī stenot tepāt ār sāvās pās vāldī bās 
ātbālstu.  

https://mail.online.lv/redir.hsp?url=https%3A%2F%2Fmail.online.lv%2Fredir.hsp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.alsunga.lv

