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Jānis Aniņš (1863 – 1936) dzimis Alsungas pag. „Gāčās”, beidzis Kuldīgas komercskolu, bijis pirmais 
Alšvangas skolas pārzinis, trīsdesmitajos gados bijis baznīcas valdes priekšnieks. 1935. gadā A.Rusteiķa uzņem-
tajā etnogrāfiskajā filmā „Dzimtene sauc” viņš darbojies trešā lielākajā – dižvedēja – lomā. Šajā filmā tika ie-
saistīti tikai divi profesionāli aktieri – Milda Zīlava un Kārlis Pabriks –, bet pārējās lomās darbojās alšvandznie-
ki. Filmas veidotāji atzinuši J.Aniņa izvēli šai lomai par lielu veiksmi.

Ieva Bendorfa, dz.  Kalaža, (1900 –1993) dzimusi Jūrkalnē. Folkloras teicēja. Viļa Bendorfa māte. Skolā 
mācījusies 3 gadus. Līdz 1922.g. dzīvojusi Jūrkalnē. Apbedīta Ventspils Meža kapos. Repertuārā gan īsās, gan 
garās tautasdziesmas, ziņģes. Dziedājums klusināts, ritmiski brīvs. Dziedājumu ieskaņojis V.Bendorfs; uzņem-
ta videolentē. Uzstājusies K.Barona dienas konferencēs (1986, 1992). Bibl: Solovjova L. Kurzemes brīnumdare 
// Zeme. – 1991. – 9.maijs.

Ārvaldis Andrejs Brumanis (1926 – 2013) dzimis Klosteres pag. „Liepkalnos”, tēvs nāk no Alsungas, 
māte – no Gudenieku draudzes Basu pagasta. Mācījies Jāmaiķu un Basu pamatskolā, Kazdangas Valsts lauk-
saimniecības vidusskolā. 1944.gadā tika iesaukts latviešu leģionā. Pēc kara studējis Garīgajā seminārā Francijā, 
vēlāk kalpojis kā priesteris dažādās Francijas pilsētās. Luvenas Universitātē Beļģijā ieguvis vēstures doktora 
grādu. Docents Maincas Universitātē un Romas Gregoriānas universitātē. Ilgus gadus strādājis Vatikāna Ra-
dio redakcijas latviešu nodaļā. 1988.gadā pāvests piešķir monsinjora titulu. Kad Latvija atguva neatkarību, 
bija pasniedzējs Rīgas Katoļu Garīgajā seminārā. Liepājas diecēzes bīskaps (1996 – 2001). Grāmatas rakstījis 
gan franciski, gan latviski. Starp tām – „Lurda”, „Bībelē apslēptie dārgumi”,  „Laulība un ģimene”, „Bīskaps 
Meinards vēstures gaismā”, „Kristīgā sabiedrības mācība”, „Sprediķi”, kā arī apceru krājumi: „Cerība nepievils”, 
„Mīlestībā vienoti” un „Zinu, kam ticu”. Apbalvojumi: Itālijas Republikas prezidents 2005.g. monsinjoram Ā.A.
Brumanim piešķīra Nopelnu goda zīmi – ordeni; Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris (2013). 

Antons Brūders (1906 – 1941) dzimis Basu pag. „Biržos”. Beidzis Rīgas skolotāju institūtu (1925), Kara 
skolas kājnieku nodaļu, leitnants (1928). Galvenā štāba rotas vada komandieris (1928), paaugstināts virsleit-
nanta pakāpē (1930). Beidzis K.Valdemāra jūrskolas kuģu vadītāju nodaļu (1932). Patruļkuģa „Varonis” ko-
mandieris (1934). Eskadras štāba flagvirsnieks, paaugstināts kapteiņa pakāpē (1935), flotes štāba priekšnieks 
(1937), mīnu tralera „Imanta” komandieris (1939), flagkuģa (kara kuģis, uz kura atrodas flotes komandējošie 
virsnieki) „Virsaitis” komandieris (1940), paaugstināts komandkapteiņa pakāpē (1940), pārskaitīts uz Baltijas 
flotes Liepājas Kara jūras bāzi (1940). 1941.gada 5.jūnijā apcietināts, piespriests nāves sods. Apbedīts Staļin-
gradā, Krievijā. Apbalvojumi: Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris (1935), Viestura ordenis, IV šķiras, (1939), 
Vācu Ērgļa II pakāpes ordenis (1939).

Jāzeps Brūders (1898 – 1942) dzimis Basu pag. „Biržos”. Beidzis Latviešu lauksaimnieku ekonomiskās 
sabiedrības zemkopības skolu (1917). Strādājis par Aizputes apriņķa komandantūras jaunāko rakstvedi (1919). 
Beidzis Kara skolas inženieru nodaļu, leitnants (1921), sapieru bataljona sapieru (III) rotas vada komandieris 
(1922), beidzis Virsnieku kursus, ar I šķiru, (1928), Kara skolas grupas vadītājs (1935 – 1939), beidzis rotas 
komandieru kursus (1940). 1941.gada 14. jūnijā deportēts. Miris un apbedīts Noriļskā, Krievijā. Apbalvojumi: 
Latvijas atbrīvošanas cīņu 10 gadu jubilejas medaļa (1928), Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris (1929),Viestura 
ordenis, IV šķiras, (1939).

Kārlis Brūklis (1888 – ?) dzimis Jūrkalnē. Beidzis Baltijas skolotāju semināru Kuldīgā (1908), bijis skolo- 
tājs Kuldīgas katoļu draudzes skolā (1908 –1910), Alsungā (1922), Gudeniekos (1923), dažādās pilsētās Krievijā 
(1910 –1921). Alsungā darbojies dažādās organizācijās – Krājaizdevumu sabiedrībā, Apdrošināšanas biedrībā, 
jaunatnes biedrībā „Klints”, aizsargu organizācijā. Bijis arī Esperanto asociācijas biedrs. Triju Zvaigžņu ordeņa 
kavalieris (1936).
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Jēkabs Cinovskis (1906 – 1984) dzimis Alsungas pag. „Ciņos”. Beidzis Rīgas skolotāju institūtu un Latvijas 
Universitātes Matemātikas un dabas zinātņu fakultāti, specializējoties zooloģijā. Lai iegūtu naudu studijām, 
vasarās vācis folkloras materiālus. Latvijas vēstures muzeja etnogrāfiskajos fondos glabājas arī viņa vākums. 
1955. gadā zinātnieks iedibināja Latvijā jaunu pētījumu virzienu – kukaiņu citoloģiju. Aktīvi popularizēja Lat-
vijā bioloģisko augu aizsardzības metodi. J.Cinovska pētījumi apkopoti grāmatās – „Lauksaimniecībai kaitīgās 
zāģlapsenes un to apkarošana” (1954), „ Maijvaboles un to apkarošana” (1956), „Kartupeļu lapgrauzis jeb Kolo- 
rādo vabole” (1966), „Trihogramma cīņā pret augu kaitēkļiem” (1975).

Pēteris Antons Dupats (1922) dzimis Alsungas pag. „Pidiltos”, vēlāk dzīvojis „Kalnpidiltos”. 
Beidzis Alsungas pamatskolu, mācījies Aglonas Katoļu ģimnāzijā un Kuldīgas Valsts ģimnāzijā. No skolas sola 
mobilizēts latviešu leģionā. 1944.g. nonācis amerikāņu gūstā, vēlāk deportēts uz Beļģiju. Studējis Mechlenas 
arhibīskapijas Garīgajā seminārā.1953.g. iesvētīts par priesteri un daudzus gadus kalpojis dažādās Beļģijas 
pilsētās. Divdesmit vienu gadu bijis Beļģijas katoļu skautu patrons. P.Dupats smejas: „Sākumā nesapratu, ko 
darīt, jo viņi gribēja, lai staigāju skautu formā īsās biksēs, bet tad pieņēmu, ka tā vajag. Vasarās bija nometnes, 
kur piedalījās 8 līdz 12 gadus veci jaunieši, es vadīju Sv. Misi.” Beļģijas karalis 1995.gadā piešķīra P.Dupatam 
Bruņinieka (chevalier) Leopolda II ordeni par darbu beļģu garīgajā aprūpē. 1994.gadā tika iecelts par trimdā 
dzīvojošo  latviešu  katoļu  garīgās  aprūpes direktoru.  Latviešu katoļu garīgās aprūpes izdevuma  „Gaisma”  
administrators. P.Dupats nekad (arī padomju okupācijas gados) neaizmirst Latviju – viņš izmanto katru izdevī-
bu (arī kāda kuģa kapteini), lai atsūtītu uz Latviju grāmatas, liturģiskos tērpus un citus baznīcai nepieciešamus 
piederumus. 2001.gadā tika apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa Zelta goda zīmi. 2002.gadā par īpašiem nopel-
niem pāvests piešķīra monsinjora goda titulu. Šobrīd dzīvo Briselē (Beļģijā).

Antons Grundmanis (1913 – 2005) dzimis Alsungā. Sportot sācis Liepājas pusē, kur sasniedzis labākos 
rezultātus. Ilgus gadus strādājis Kuldīgas Lauktehnikā par galveno grāmatvedi. Ar viņa pūlēm Kuldīgā uzbūvē-
ta sporta zāle un stadions, kurš tagad nosaukts A.Grundmaņa vārdā. 

Jolanta Gulbe-Paškeviča (1971) dzimusi Alsungā. Pamatizglītību ieguvusi Alsungas vidusskolā (1986), 
vokālo izglītību – E.Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas mūzikas teorijas nodaļā un vokālajā klasē (1991), 
mācījusies Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (1991 –1993) pie Ilgas Tiknuses vokālajā klasē. 

Ābrams Zevi Idelsons, Abraham Zevi Idelsohn, (1882 – 1938) dzimis Jūrkalnē. Viņam bija absolūtā 
muzikālā dzirde un ļoti skaista balss. Jau bērnībā viņš kļuva par Liepājas sinagogas kantoru (kora priekšdziedātā-
ju). Jūrkalnē Ā.Idelsons ir pavadījis tikai savus bērnības gadus. Ģimene sāka daudz ceļot un 1905. gadā apmetās 
Palestīnā, Jeruzalemē. Tur Ā.Idelsons sāka nodarboties ar muzikoloģiju. 1915. gadā viņš apceļoja Karpatus, kur 
pie saviem tautiešiem ebrejiem saklausīja pazīstamo „Hava nagila” melodiju. Vēlāk viņš melodijai uzrakstīja 
vārdus, kuru galvenā doma – priecāsimies un līksmosim! 1918. gadā tapa pirmais „Hava nagila” ieraksts Iz-
raēlā. Ā.Idelsons vairāk zināms ar savām fundamentālajām ebreju mūzikas vēstures grāmatām (10 sējumos). 
Latvijā Ā.Idelsona vārdu enciklopēdijās neatrast. Savā biogrāfijā Ā.Idelsons raksta, ka dzimis zvejnieku ciemā 
Fēliksbergā, Krievijā. Tagad Feliksberga ir Jūrkalne. Muzikologs Anatolijs Zelikmans raksta: „Komponists un 
ebreju mūzikas pētnieks Ābrams Zevi Idelsons ir uzskatāms par ebreju muzikoloģijas celmlauzi.”

Pēteris Jancis (1897 – 1975) dzimis Jūrkalnes pag. „Jančeniekos”, zemnieku un zvejnieku ģimenē. Pirmā 
pasaules kara laikā iesaukts Krievijas cara armijā, piedalījies Latvijas brīvības cīņās. Strādājis Jūrkalnes pagastā 
par darbvedi. Jūrkalnē nodibinājis un vadījis orķestri, bibliotēku, kā arī izglītības un lauksaimniecības biedrī-
bas. Vēlāk pārcēlies uz dzīvi Kandavā. Strādājis Kandavas pilsētas valdē par sekretāru (1929 – 1942). Vadījis 
Kandavas Sadraudzīgās biedrības kori, ar kuru piedalījies 6., 7., 8. un 9. Vispārējos Latvijas Dziesmu svētkos. 
1934. gadā bijis viens no Kandavas pirmo Dziesmu svētku organizatoriem. Darbojies aizsargu organizācijā. 
Iesaukts latviešu leģionā, 1945. gadā bijis filtrācijas nometnē. Atgriezies Latvijā, mācījis Kandavas Lauksaim-
niecības un mehanizācijas tehnikumā dziedāšanu. Vēlāk pārcēlies dzīvot uz Rīgu. Apbedīts Rīgā, Meža kapos.
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Lidija Jansone, dz. Kalniņa, (1940) dzimusi Alsungas pag. „Gāčās”. Beigusi Liepājas Pedagoģiskā in-
stitūta Latviešu valodas un literatūras fakultāti (1978). Strādājusi par latviešu valodas un literatūras skolotāju 
Gudenieku pamatskolā (1965 – 1974), Alsungas vidusskolā (1974 – 2000).  Aktīvi darbojusies Alsungas pagasta 
muzeja padomē (1974 – 1999). Etnogrāfiskā ansambļa „Gudenieku suiti” vadītāja kopš 1965.g., Alsungas vsk. 
etnogrāfiskā ansambļa „Suitiņi” dibinātāja un vadītāja (1985 – 2000), kā arī folkloras svētku organizatore un 
režisore. Pašdarbības teātra izrāžu režisore – „Ļaunais gars”, „Sprīdītis” u.c. Pirmā Starptautiskā burdona fes-
tivāla organizatore un vadītāja (2004). „Etniskās kultūras centra „Suiti”” dibinātāja un vadītāja (2001 – 2005). 
2012.gadā izdotās grāmatas „Suitijā” līdzautore. Apbalvojumi: Kultūras Ministrijas pateicības raksts par Gude-
nieku etnogrāfiskā ansambļa darbību (1994), un par Alsungas vidusskolas etnogrāfiskā ansambļa „Suitiņi” 
darbību (1999); Lielā folkloras gada balva par novada savdabības kopšanu (2002), un par mūža ieguldījumu 
(2005); Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere (2008).

Arvīds Jansons (1938 – 2007) dzimis Alsungas pag. „Ezergaļos”. Beidzis Kandavas Lauksaimniecības 
mehanizācijas tehnikumu (1958). Beidzis Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju (1963). No 1963. gada pasnie- 
dzējs Kandavas Lauksaimniecības mehanizācijas tehnikumā. Mācījis metālu tehnoloģiju. Direktora vietnieks 
praktiskajā apmācībā (1976 – 1989). Izdevis mācību palīglīdzekli par metālu tehnoloģijām „Pielaides un sēžas”.

Antonija Kalēja, dz. Zvejniece, (1933) dzimusi Alsungā. Tautasdziesmu teicēja. Dziesmas mantojusi no 
mātes. Dziedājusi 26 melodijas D.Nastevičai. Materiāli publicēti – www.suitunovads.lv

Vilma Kalme, dz. Vilplūce, (1932) dzimusi Alsungas pag. „Spaļos”. Mācījusies Alsungas pamatskolā un 
Kuldīgas vidusskolā, 1957. gadā absolvējusi Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūtu un 1969. gadā  -  Liepājas 
Valsts pedagoģisko institūtu.  Apvienojot abās specialitātēs iegūtās zināšanas, izstrādājusi promocijas darbu 
„Vingrošanas termini latviešu valodā”, par kuru piešķirts filoloģijas doktores grāds (1995). 52 gadus strādājusi 
Liepājas Universitātē: Fiziskās kultūras un sporta katedrā (1957 – 1971) un Latviešu valodas katedrā (1971 
–2009) par pasniedzēju, 1996. – 2007. g. – docente. Šobrīd  vada senioru veselības vingrošanas nodarbības 
Liepājā un Grobiņā. Zinātniskā darbība – valodniecība, pētniecības virzieni: vingrošanas termini latviešu va-
lodā; mūsdienu latviešu valodas morfoloģija un vārddarināšana. 30 publikācijas: zinātniskās publikācijas – 17, 
metodiskās publikācijas – 13. Ir mācību līdzekļa „Nelokāmās vārdšķiras latviešu literārajā valodā” (2001) autore 
un vairāku monogrāfiju – „Fiziskā audzināšana pamatskolā” (1973), „Mūsdienu latviešu valodas morfoloģi-
ja” (1982), „Latviešu literārās valodas vārddarināšana un morfoloģija” (2001) – autore un grāmatas „Suitijā” 
(2012) līdzautore. Atzinības krusta kavaliere (2013) par mūža ieguldījumu augstākās izglītības darbā, latviešu 
valodas un nacionālās identitātes stiprināšanā un latvisko kultūras vērtību saglabāšanā.

Antons Kalniņš (1896 – 1980) dzimis Alsungas pag. „Kalniņos”. Beidzis Alsungas pamatskolu. 1914. gada 
jūnijā devies bēgļu gaitās, bet rudenī mobilizēts Krievijas cara armijā. Karojis Tīreļpurvā un Nāves salā. Vācieši 
lietojuši indīgās gāzes. Reiz no rotas dzīvi palikuši tikai divi – komandieris un viens zaldāts. Trešo – Antonu 
Kalniņu – bez dzīvības pazīmēm no karalauka iznesis pats komandieris. Kara ārsts viņu atdzīvinājis un kon-
statējis infarktu. A.Kalniņš nosūtīts uz Pēterburgu (Krievijā), ārstējies Ziemas pilī. Pēc iznākšanas no slimnīcas 
redzējis arī Ļeņinu, kad tas uzrunājis pūli, stāvot uz tanka. Norīkots uz Tērbatu (Tartu). Tur kādu brīdi ielauzies 
vācu karaspēks. Latviešu strēlnieki sagūstīti un vesti uz nošaušanu. Vedēji, par laimi, bijuši čehi, kurus vācieši 
piespieduši karot. Čehi latviešus palaiduši brīvībā. A.Kalniņš  kopā ar dažiem latviešu strēlniekiem braucis uz 
Rīgu, kur vēl valdījuši vācieši. Jau pirms iebraukšanas Rīgā visi saņemti gūstā un aizsūtīti uz Vāciju. Pēc gada 
atbrīvots, atbraucis uz Rīgu un kājām devies uz Alšvangu. Kuldīgā ienācis 1919.g. 13.februārī, kad Gotlība sētā, 
lai iebiedētu vietējos, landesvēristi zvēriski noslepkavoja ap 300 pilsētas un apkārtējo pagastu iedzīvotājus. 
A.Kalniņam šajā naktī brīnumainā kārtā bija izdevies izglābties. A.Kalniņam Ziemas pilī ticis pasniegts augsts 
tā laika apbalvojums – Jura krusts, kuru vēlāk pielīdzināja Lāčplēša Kara ordenim. A.Kalniņš 1949. gadā tika 
izsūtīts uz Sibīriju, atgriezies Latvijā 1957. gadā.
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Zigfrīds Kalniņš (1930 – 1998) dzimis Alsungas pag. „Gāčās”. Beidzis Alsungas pamatskolu, Kuldīgas 
vidusskolu. 1950.g. Nacionālajā teatrī sācis strādāt par skatuves strādnieku, bet jau 1954.g. – par uzvedumu 
daļas vadītāju. No 1970.g. – teātra direktora vietnieks. 60. gados organizējis Tautas universitāti dažādu arodu 
speciālistiem. Pasniedzējs arī Kultūras darbinieku tehnikuma režijas nodaļas audzēkņiem. Latvijā ļoti daudzos 
pagasta kultūras namos palīdzējis labiekārtot un modernizēt skatuves tehniku. Organizējis lielos brīvdabas 
uzvedumus – Druvienā veidojis „Silmaču” muzeja estrādi, Dundagā – „Taizeļa piedzīvojumus”, Vecpiebalgā–
„Mērnieku laikus”.  80. gados un vēlāk tika iesaistīts republikas Dziesmu svētku orgkomitejā. 90.gados kopā ar 
Zemessardzes bataljona štāba padomnieku rotu Z.Kalniņš apzināja Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru un Latvi-
jas neatkarības cīņu dalībnieku – kalpakiešu – atdusas vietas un uzstādīja piemiņas zīmes. Vēl bija arī kopīga 
iecere –„ietērpt Latviju ozolu vainagā”. Pirmos ozolus uz Latvijas austrumu robežas zemessargi un jaunsargi jau 
iedēstījuši, bet darbs vēl jāpabeidz. Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris (1996). Apbedīts Alsungā, Lipšņu kapos.

Emīlija Kantiķe, dz. Poriņa, (1931 – 2011) dzimusi Gudenieku pag. „Poriņos”. Tautasdziesmu teicēja, 
etnogrāfiskā ansambļa „Gudenieku suiti” locītāja. Dziesmas mantojusi no mātes. Ansamblī dziedājusi kopš 
1964.g. Koncertējusi Rīgā, Maskavā u.c. Dziedājums ieskaņots radio; ar ansambli filmējusies A.Freimaņa filmā 
„Dzīvīte” un A.Slapiņa filmā „Cerību lauki”.

Matīss Korāts (1900 – 1978) dzimis Alsungā. Tautas muzikants, kokļu meistars. Pētera Korāta dēls. 
Uzlabojis kokles tehniskās iespējas, izmantojot skaņojuma pārslēdzējus. 

Ance Krauze (1979) dzimusi Alsungā. Pamatizglītību ieguvusi Alsungas vidusskolā (1994), vokālo izglītī-
bu – E.Melngaiļa mūzikas vidusskolā (1999) un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. 

Jēkabs Kripa (1911 – 1999) dzīvojis Alsungas pag. „Skaidrājos”. Suitu muzikants, pēdējais vijolnieks 
Alsungā, kurš savu spēles māku apguvis pašmācības ceļā. Izgatavojis arī cītaras un kokles. Meita Cecīlija viņu 
raksturo – zemnieks ar mākslinieka dvēseli. Plašāku atpazīstamību ieguva, spēlējot Suitu kāzu uzvedumos 
daudzu gadu garumā. Apglabāts Lipšņu kapsētā.

Jāzeps Kulbergs (1930) dzimis Alsungas pag. „Skrīstos”. Mācījies Alsungas pamatskolā, Liepājas 1. vi-
dusskolā, E.Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolā pie J.Dreimaņa kompozīcijas teorijas klasē, Latvijas Valsts 
konservatorijā. Strādājis Latvijas Radio, Vissavienības mūzikas izdevniecības „Melodija” Rīgas studijā, Rīgas 
kinostudijā, Latvijas Televīzijā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Skaņu režisors strādājis vai ar visiem 
ievērojamākajiem pašmāju māksliniekiem un arī viesmāksliniekiem. Īpaša vieta viņa daiļradē ciklam „Latvi-
jas vēsturiskās ērģeles”. Par mūziku sācis interesēties jau bērnībā, paticis klausīties arī ērģeļu mūziku baznīcā. 
2004.g. Pirmajā Burdona festivālā ieskaņojis dienas konferenci un koncertus. Saņēmis Latvijas Mūzikas ierak-
stu Gada Balvu 2004.g. nominācijā „Par ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā”.

Marija Lāce (1904 –1997) dzimusi Jūrkalnes pag. „Dīķos”, vēlāk dzīvojusi  „Gatvesgalos”. Folkloras tei- 
cēja. Bijusi izsūtījumā Mordvijā (1945 – 1955). Apbedīta Jūrkalnes kapos. Repertuārā galvenokārt īsās tau-
tasdziesmas (četrrindes), kuras mantojusi no radiem, visvairāk no tēva māsas Babas Kalažas. Bijusi Alsungas 
etnogrāfiskā ansambļa „Suitu sievas” saucēja. Dziedājums ārēji atturīgs, balss skanīga. Dziesmas pierakstījuši 
V.Bendorfs, D.Nasteviča. Dziedājums ieskaņots; uzņemta videolentē, filmēta A.Slapiņa filmā „Kur dziesmiņa 
kājām gāja”, piedalījusies K.Barona dienas konferencē (1986). Bibl.: Tautas teicēja // Sieviete. - 1990.- Nr.4. - 4. 
vāks.
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Krists Lācis (1864 – 1925) dzimis Jūrkalnē. Folkloras teicējs. Repertuārā galvenokārt garās tautasdziesmas 
un ziņģes. E.Melngailis teicēja nāves dēļ nepaguvis pierakstīt visu viņa repertuāru, tuviniekiem sacījis: „Jums 
ir žēl. Bet man tas ir liels zaudējums. Mans avots palika neizsmelts.” No K. Lāča dziesmas mantojis viņa dēls 
Augusts Lācis. Bibl.: Melngailis E. Dievzemītes daiņudārzi // Raksti. - R., 1974. - 102.lpp.

Aleksandrs Lange (1957) dzimis Alsungā. Inženieris, lauksaimnieks, sabiedrisks darbinieks. Beidzis Kuldī-
gas pamatskolu, mācījies Kandavas sovhoztehnikumā, studējis Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā (1976 – 
1981). Strādā Kuldīgas novada domē par priekšsēdētājas vietnieku. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni un 
Barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi.

Ilga Leimane, dz. Porziņģe, (1943) dzimusi Alsungā. Beigusi Liepājas E.Melngaiļa mūzikas vidussko-
las kordiriģentu nodaļu (1957). Strādājusi Alsungas vidusskolā par dziedāšanas skolotāju (1965 – 1986) un 
Alsungas bērnudārzā par muzikālo audzinātāju (1980 – 2006).  Vadījusi  Alsungas jauniešu deju kolektīvu 
(1970 – 1975), vidējās paaudzes deju kolektīvu (1981 – 1990). 1973.g filmējusies mākslas filmā „Pūt, vējiņi”. 
Alsungas etnogrāfiskā ansambļa „Suitu sievas” (kopš 1989.g.) un Jūrkalnes etnogrāfiskā ansambļa „Maģie suiti” 
(kopš 2007.g.) vadītāja. Vairākus gadus Kurzemes dienu režisore Latvijas Brīvdabas muzejā. Biedrības Etniskās 
kultūras centrs „Suiti” valdes priekšsēdētāja (2005 – 2008), biedrības „Suitu novads” valdes locekle no 2007.g., 
Alsungas austuves dibinātāja (2008). 2012.gadā izdotās grāmatas „Suitijā” līdzautore. Apbalvojumi: Lielā folk-
loras gada balva 2001., 2002. un 2008. gadā, kā arī Mūža stipendija; Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece (2009).

Juris Lipsnis (1958) dzīvo Alsungas novada „Sileniekos”. Beidzis Alsungas vidusskolu (1976) un Rīgas Po-
litehnisko institūtu (1981), maģistra grāds arhitektūrā. Profesionālā darbība: vecākais arhitekts Ventspils pilsē-
tas Arhitektūras un plānošanas nodaļā (1981 –1983), inženieris projektēšanas institūtā „Komunālprojekts” 
(1987 – 1988), arhitekts kolhozā „Alsunga” (1988 – 1992). Strādājis Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā 
(1994 – 1998), dienējis Zemessardzē (1991 – 1998) un Latvijas Nacionālajos bruņotajos spēkos (1998 – 2006). 
Kopš 2006. gada laikraksta „Kurzemnieks” žurnālists un fotogrāfs, sertificēts arhitekts, Kuldīgas novada domes 
būvniecības komisijas loceklis, arī Alsungas novada būvvaldes dibinātājs un vadītājs (2009 – 2013). Vaļasprieki: 
viens no Kuldīgas tūrisma un orientēšanās kluba „Taka” dibinātājiem (2001), kluba prezidents (2006 – 2008); 
riteņbraukšanas sporta kluba „Kuldīga” dalībnieks. Rīko vietēja mēroga orientēšanās un riteņbraukšanas sa-
censības, kā sportists piedalās dažādos sacensību seriālos. Alsungas Sv.Miķeļa Romas katoļu draudzes aktīvists, 
dzied baznīcas korī. Piedalījies pieteikuma gatavošanā suitu kultūrtelpas iekļaušanai UNESCO neatliekami 
glābjamo pasaules nemateriālās kultūras vērtību sarakstā, darbojas biedrībās „Suitu novads” un „Suitu kultūras 
mantojums”. Viens no folkloras kopas „Suitu vīri” dibinātājiem, spēlē mutes ermoņikas, dūdas, blokflautu.

Jānis Makovskis (1953) – koka rotaļlietu meistars. Liepājas teātra aktieris (1974 –1991). Kopš 1992. gada 
saimnieko savā zemnieku saimniecībā „Kaparāji” Gudenieku pagastā, kur ražo koka rotaļlietas. Produkcija tiek 
realizēta Jūrmalā, Kuldīgā, Liepājā, Ventspilī.

Marta Moze (1934 – 2007) dzimusi Alsungas pag. „Možos”. Absolvējusi Liepājas Pedagoģisko institūtu, 
iegūstot vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājas kvalifikāciju (1958). Studējusi LPSR Zinātņu 
akadēmijas A.Upīša valodas un literatūras institūta neklātienes aspirantūrā (1971 – 1975). Par disertāciju 
„Palīgteikumu struktūra mūsdienu latviešu literārajā valodā” ieguvusi filoloģijas zinātņu kandidātes grādu 
(1978), nostrifikācija – filoloģijas doktore (1992). Liepājas Pedagoģiskā institūta  Latviešu valodas un litera- 
tūras katedras pasniedzēja (1962 – 1982), docente (1982 – 1999). Pētnieciskā darba virzieni: salikta teikuma 
problemātika, konteksta sintakses jautājumi. Ap 20 publikāciju: mācību līdzekļi – „Mūsdienu latviešu literārās 
valodas sintakse” (1972), „Paškontroles jautājumi ar vingrinājumiem mūsdienu latviešu literārās valodas sin-
taksē” (1980), „Vingrinājumi latviešu valodas interpunkcijā” (1986). Līdzautore mācību grāmatai „Latviešu 
valoda 7. – 9. klasēm” (1974). Apbedīta Alsungā, Lapu kapos.
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Dace Nasteviča, dz. Orna, (1957). Dzimusi mūziķu ģimenē, beigusi E.Melngalvja Liepājas mūzikas sko-
lu (1976), J.Vītola Latvijas Valsts konservatoriju (1984) ar diplomdarbu  „Alsungas novada tautas mūzika”. 
Folkloras ansambļu „Suitu sievas” (1984 – 1988) un „Mazie suitiņi” (1982 – 1990) vadītāja. Gan Maskavā, gan 
toreizējā Ļeņingradā lasījusi lekcijas par suitu folkloru, bet 1985. gadā kā Latvijas folkloriste piedalījusies Vis-
pasaules jauniešu un studentu forumā Maskavā.Vākusi suitu mūzikas materiālus, sarakstījusi grāmatas „Dzies- 
miniece Veronika Porziņģe” (1999) un „Suitu novada danči” (sagatavošanā). Latvijas Kultūras fonda Spīdolas 
stipendija darbam par tēmu „Suitu novads, tā cilvēki un viņu māksla” (1989), kā arī projektam „Suitu novada 
mantojums” (1994). D.Nasteviča ir arī liela rokdarbniece un tautisko rakstu pētniece (ap 50 izstāžu). 

Krists Orna (1930 – 2010) dzimis Alsungas pag. „Sedliņos”. Beidzis Alsungas pamatskolu, Liepājas 1. vi-
dusskolu un mūzikas vidusskolu, pēc tam Rīgā Latvijas Valsts konservatoriju flautas specialitātē. Studiju laikā 
strādājis operas un operetes teātru orķestros. Pēc studijām darbs Liepājas E.Melngaiļa mūzikas vidusskolā par 
pūšamo instrumentu pedagogu, vēlāk pasniedza arī klavieru skaņošanu. Vadīja Liepājas BUB pūtēju orķestri, 
ar kuru pat piedalījās Dziesmu svētkos Rīgā. Īsajā Liepājas TV pastāvēšanas pirmajā posmā bija tās skaņu 
režisors. Strādāja arī Liepājas Pedagoģiskā institūta mūzikas katedrā. 1978.g. atgriezās dzimtajā pusē, lai dibi- 
nātu Alsungas Bērnu mūzikas skolu, un bija tās direktors līdz 1990.g. Pēc K.Ornas iniciatīvas un aktīvas darbī-
bas 20.gs.80. gadu beigās notika Alsungas pils izpēte un arheoloģiskie izrakumi.

Anna Pastore, dz. Miklāviča, (1933) dzimusi Alsungā. Absolvējusi Rīgas Pedagoģisko institūtu, iegūstot 
vidusskolas dabas zinību un ķīmijas skolotājas kvalifikāciju (1956). Studējusi P.Stučkas Latvijas Valsts univer-
sitātes neklātienes aspirantūrā (1971 – 1976). Liepājas Pedagoģiskā institūta Dabas zinību katedras lektore 
(1958– 1959), Metodiku katedras vecākā pasniedzēja (1960 – 1989), Dabas zinību katedras lektore (1991 – 
2001) un Pedagoģijas katedras lektore (1992 – 1995). Pētnieciskā darba virzieni: dabaszinātņu pasniegšana 
pamatskolā un vides izglītība sākumskolā. 33 publikācijas: mācību līdzekļi „Metodiskie materiāli lauksaim-
niecības darbos pamatskolas klasēs” un „Novērojumu organizēšana mācību izmēģinājuma lauciņā” (1973), 
„Ārpusklases darbs dabas mācībā pamatskolā” (1977), „Anatomijas elementu mācīšana pamatskolā” (1986), 
līdzautore dabas mācību grāmatām un darba burtnīcām 2. un 3. klasei un metodiskajiem norādījumiem dar-
bam ar šiem materiāliem. Lasījusi lekcijas skolotāju kvalifikācijas celšanas kursos. PSRS Izglītības ministrijas 
metodiskās komisijas locekle (1974 – 1980). Zinātniska sadarbība ar Zviedrijas organizāciju „Frilufts Framjan-
det”. Apbalvota ar Latvijas PSRS Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrijas Goda rakstu (1983). 

Jāzeps Pētersons (1867 – 1935) dzimis Alsungas Cērpu būdā. Tautas muzikants, jaunsaimnieks. Pūtis 
bukuragu, ko pats 1895.g. pagatavojis, spēlējis vijoli. Bukuragu iemācījies pūst no sava tēva Jāņa Pētersona. 
Mātes tēvs Augusts Brumanis bijis koklētājs un kokļu meistars Kalvenē. 1925.g. piedalījies E.Melngaiļa orga-
nizētajā „Suitu kāzu” uzvedumā Latvijas Valsts konservatorijā Rīgā.

Ādams Pīkša (1872 – 1942) dzimis Alsungas pag. „Sileniekos”. Sabiedrisks darbinieks. Dibinājis lauk-
saimniecības un lopkopības biedrības. Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris. Deportēts 1941.g.14.jūnijā. Miris un 
apbedīts Vjatlagā (Kirovas apg. Krievijā).

Jānis Pīkša (1906 – 1941) dzimis Alsungas pag. „Sileniekos”. Darbojies aizsargu organizācijā, bijis aizsargu 
nodaļas priekšnieks. Apbalvots ar Atzinības krusta 2.pakāpes goda zīmi. Deportēts 1941.g. 14.jūnijā. Miris un 
apbedīts Vjatlagā (Kirovas apg. Krievijā).

Jānis Priedoliņš (1855 – 1936) tālbraucējs kapteinis, kuģu īpašnieks. Beidzis Jūrkalnes jūrskolu. Pir-
mais no latviešu kuģu īpašniekiem, kurš ar saviem kuģiem braucis zvejā uz Arhangeļsku. Viens no pirmajiem 
Kurzemē aicinājis būvēt buriniekus. Kuģīpašnieka, uzņēmēja Jāņa Smiltnieka (1847 – 1907) pusbrālis.
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Ārija Ptičkina, dz.Moze, (1945) dzimusi Alsungas pag. „Možos”. Absolvējusi Liepājas Pedagoģisko insti- 
tūtu, iegūstot 1. – 4. klašu skolotājas kvalifikāciju (1967). Latvijas Universitātē – pedagoģijas maģistres grāds 
(1992) un pedagoģijas doktores grāds (1993). Liepājas Pedagoģiskā institūta Latviešu valodas un literatūras 
katedras pasniedzēja (1975 – 1992), Sākumskolas pedagoģijas katedras docente (1993 – 1996), Pedagoģijas un 
psiholoģijas katedras docente (1996 – 1999), asoc. profesore (1999 – 2003). Pedagoģijas katedras asoc. profesore 
(2003 – 2008). Starptautisku zinātnisku konferenču „Valodu apguve: problēmas un perspektīva” organizācijas 
komiteju vadītāja un zinātnisko rakstu krājuma „Valodu apguve: problēmas un perspektīva” redkolēģiju vadītā-
ja (2000 – 2006). Pētnieciskā darba virzieni: skolas pedagoģija (58 publikācijas – mācību un metodiskie līdzekļi 
skolai un augstskolai, zinātniskie raksti).

Mārtiņš Raģelis (1914 – 1988) dzimis Alsungas pag. „Portekos”, vēlāk dzīvojis „Ezermaļos”. Suitu muzi-
kants, cītaras prasmi apguvis, muzicējot kopā ar vijolnieku Jēkabu Kripu. Nospēlējis 49 Suitu kāzu izrādes 
dažādās Latvijas vietās. Daudz jauno pāru sagaidījis muzicējot, un pēc tam vizinājis pa Zvirgzdu ezeru savā 
laivā „Superkukulis”. 80.gados M.Raģelis ar brāļiem Jāzepu un Pēteri rīdzinieku ekspedīcijai nodevis daudz 
senatnīgu darbarīku, mēbeļu un citas lietas, kas tagad apskatāmas Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 
„Ābolu” sētā. Ekspedīcijas guvums atspoguļots arī grāmatā „Suitu pūrs”  un dokumentālajā video filmā „Pie 
ezera un pie jūras”. M.Raģelis apglabāts Lipšņu kapsētā.

Silvija Ravdone-Krodere (1940) basketbolu sākusi spēlēt Alsungas vidusskolā (1957/1958). Vairāk-
kārtēja PSRS, Eiropas un pasaules čempione.  PSRS Nopelniem bagātā sporta meistare (1967). Strādājusi par 
izmeklētāju, prokurora palīdzi un juridisko konsultanti. Ir zvērināta advokāte.Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere 
(1998).

Vikentijs Rozgaļs (1950) dzīvo Alsungas nov. „Mežrozēs” kopš 1992.g. Beidzis Slokas 1. vidusskolas 
vakarskolu (1976). 1968.g. piedalījies ugunsdzēsības sporta sacensībās un labo rezultātu dēļ pamanīts  – tā 
sākusies sportista karjera. Vēlāk  nokļuvis Latvijas izlasē, sācis strādāt un trenēties Rīgas ugunsdzēsēju brigādē 
kā profesionāls sportists (1974 – 1999), PSRS sporta meistars (1974, Maskavā), kopš 1974.g. – pieaugušo un 
jauniešu treneris. 1980.g. pārcēlies uz dzīvi Kuldīgā, kas Latvijas izlasei 80. – 90.gados deva daudzus spor-
tistus. Kopš 1992.g. dzīvo Alsungā, bija VUGD Alsungas posteņa komandieris (2002 – 2007). Kopš 1992.g. 
trenē ugunsdzēsības  sporta Alsungas jauniešu komandu, kas trenera vadībā sasniedz arvien labākus rezultātus 
Trenē Latvijas izlasi pasaules čempionātiem. 2014.g. Latvijas izlasē 7 no 9 bija alsundznieki.  Kopvērtējumā 
Latvijas izlase ieguva izcilo 5. vietu un  vienā no sporta veidiem – izvēršanās no motorsūkņa – ieguva 1.vietu. 
100 m šķēršļu joslā jaunākajā grupā pasaules čempionātos sportistiem divreiz arī individuāli panākumi – 1.vie 
ta Retam Baumanim (2013.g. Podoļskā, Krievijā) un 3.vieta Gustavam Čačam (2012.g. Valmierā). Latvijas 
čempionātā 100 m šķēršļu joslā elites grupā 3. vieta Eināram Jonelim (2010.g. Valmierā).

Marija Sedliņa, dz. Krūmiņa, (1927 – 2007) dzimusi Alsungas pag. „Dauģos”. Tautasdziesmu teicēja. 
Dziesmas mantojusi no mātes. Beigusi Alsungas septiņgadīgo pamatskolu; 1954.g. aizprecējusies uz Gude-
nieku „Dravniekiem”. No 1970.g. etnogrāfiskā ansambļa „Gudenieku suiti” vilcēja. Koncertējusi Rīgā, Maskavā 
u.c. Dziedājums ieskaņots radio, ar ansambli filmējusies A.Freimaņa filmā „Dzīvīte” un A.Slapiņa filmā „Cerī-
bu lauki”.
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Jānis Smiltnieks (1876 – 1952) dzimis Jūrkalnes pag. „Ķebros” 12 bērnu ģimenē, tēvs – kuģīpašnieks, tir-
gotājs Jānis Smiltnieks (1847 – 1907). Mācījies Jūrkalnes jūrskolā, Kuldīgas ģimnāzijā. Beidzis Liepājas navigāci-
jas skolu (1901) un Dānijā Kopenhāgenas Tirdzniecības akadēmiju (1916). No 1893.gada gājis jūrā, tvaikoņu 
„Windau” (1901 – 03), „Irkutsk”(1903 – 04), „Petronia”(1904 – 08) stūrmanis. Tvaikoņu „Estonia”(1909), „Bir-
ma” (1910-11) kapteinis. Bija jaunākais kapteinis Krievijas-Austrumāzijas tvaikoņu sabiedrībā, kam uzticēja 
lielo okeāna laineri „Czar” (1912 – 1914), kas līnijā Liepāja – Ņujorka –Halifaksa pārvadāja preces un emi-
grantus. 1913.g. Atlantijas okeānā varonīgi un pašaizliedzīgi vadījis degošā Lielbritānijas tvaikoņa „Volturno” 
pasažieru glābšanu, par ko izpelnījies pasaules slavu un daudzus Anglijas apbalvojumus, arī personīgi no karaļa 
Džordža V, kā arī Krievijas impērijas Sv.Annas 3.šķiras ordeni. I pasaules kara laikā bijis Krievijas Baltijas flotes 
transportkuģa „Ludi” komandieris. Liepājas ostas valdes priekšnieks (1918 – 1937). 1944.gadā ar ģimeni emi- 
grēja uz Vāciju, vēlāk dzīvojis Kopenhāgenā. Jau sirmā vecumā vēl brauca uz kuģiem par stūrmani. Miris un 
apbedīts Stokholmā (Zviedrijā). Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Skat. Vēsture

Emīlija Sonka-Putniņa (1939) dzimusi Alsungas pag. „Lazdās”. Mācījusies Alsungas vidusskolā. Kuldī-
gas rajona sporta skolā iestājusies 1954.gadā. Kā Alsungas patērētāju biedrības pārstāve piedalījusies pirmajās 
sacensībās 1956. gadā un ieguvusi 1.vietu. 18 gadu vecumā pēc uzvaras Latvijas skolēnu spartakiādē iekļuvusi 
lauku sporta biedrības „Vārpas” izlasē. Pasaules čempione grupas braucienā pa šoseju 1964.gadā. Trīskārtēja 
PSRS čempione: 1963.g. – treka braucienā, 1964.g. – 20 km komandas braucienā pa šoseju un 1968.g. – 20 km 
individuālajā braucienā pa šoseju. Vairākkārtēja Latvijas čempione. No 1976. gada līdz 1990. gadam sporta 
biedrības „Dinamo” riteņbraukšanas vecākā trenere. PSRS Nopelniem bagātā sporta meistare – 1965.g. Bijusi 
veikala „Velosapnis” vadītāja (1994 – 2001).

Vincents Strelēvics (1898 – 1983) dzimis Basu pag. „Kaibutos” 12 bērnu ģimenē. Izglītību ieguvis Gude-
nieku pamatskolā, Kuldīgas Vācu ģimnāzijā (1907), Pēterpils Garīgajā seminārā (1914). Iesvētīts par priesteri 
(1914), kalpojis dažādās draudzēs Rīgā un citur Latvijā, kā arī pildījis Rīgas diecēzes notāra pienākumus. Par 
īpašiem nopelniem no pāvesta saņēmis monsinjora goda titulu (1924) un vēlāk arī prelāta titulu (1935). Bijis 
Latvijas Bankas loceklis. 1930. gadā tika ielikti pamati mūra baznīcai Gudeniekos, un monsinjors V.Strelēvics 
deva līdzekļus tās celtniecībai. 1944.gadā devās trimdā un atrada patvērumu kapucīnu klosterī Burghauzenā 
(Vācijā), kur iztulkoja no latīņu valodas Jauno Derību (1947). Ar Vatikāna atbalstu tulkojums tika izdots un 
kļuva par trimdā dzīvojošo Latvijas katoļu ģimeņu garīgo atbalstu. Katoliskā Baznīca Latvijā izmanto tikai šo 
Jaunās Derības tulkojumu. 1949.gadā devās uz Brazīliju, bet 1957.gadā latviešu katoļu kopa aicināja prelātu 
V.Strelēvicu uz Sentpolu (ASV, Minesotas štatā). Daudzi tuvi paziņas viņu bija iesaukuši par Dižo suitu, jo pats 
priesteris vienmēr augstā godā turēja gan vietu, gan cilvēkus, no kuriem bija cēlies. 1974.g. par īpašiem nopel-
niem pāvests iecēla V.Srelēvicu par Apustulisko protonotāru – ar to piešķirdams augstāko priesteru goda titulu. 
Šī titula īpašnieks drīkst nēsāt Sv.Mises laikā bīskapa galvas segu mitru. Priesteris V.Strelēvics miris un apbedīts 
Sentpolā. Pirms nāves, gulēdams slimnīcā, V.Strelēvics lūdzies rožukroni par Baznīcu, lūgšanās pieminot Lat-
viju, latviešu tautu un tās ilgas pēc brīvības. 

Antons Šķietnieks (1924 – 2008) dzimis Alsungas pag. „Skudrās”. Beidzis pamatskolu Alsungā (1939). 
Palīdzējis tēvam lauku darbos. 1943.gada rudenī iesaukts latviešu leģionā, smagi ievainots. Kara beigās  nonācis 
ASV karaspēka gūstā un vēlāk gūstekņu nometnēs. No 1948.g. dzīvojis Pīterborovā, kur strādājis ķieģeļrūpnīcā, 
tādēļ smagi saslimis ar tuberkulozi un četrus gadus ārstējies sanatorijās. Beidzis tehniskajā koledžā grāmatvedī-
bas specialitāti. Strādājis par rēķinvedi, vēlāk – grāmatvedi. Daugavas vanagu organizācijā iestājies 1949.gadā, 
bet 1961.gadā uzņēmies Pīterborovas nodaļas vadīšanu un panācis, ka nodaļa no jauna uzsākusi aktīvu darbī-
bu, par ko tā saņēmusi „DVF majora Augusta Alksnīša ceļojošo kausu” (1962). 1977.g. saņēmis Daugavas va-
nagu nozīmi zeltā. 58 gadu vecumā pensionējies. 1997.g. pārcēlies uz dzīvi Latvijā, Kuldīgā. Apbedīts Alsungā, 
Lipšņu kapos, netālu no tēva mājām.



 DIŽĀKIE SUITI

SUITU NOVADA MĀCĪBA 

Artūrs Šteinbriks (1898 – 1940?) dzimis Alsungā. Latvijas armijas leitnants-farmaceits (1920 –1921), 
darbojies aizsargu organizācijā (1928 – 1940), Jēkabpils IV aizsargu pulka bataljona (I) farmaceits (1937), 
bataljona (II) farmaceits (1938). Zalves aptiekas īpašnieks.

Ilgvars Upenieks (1932) dzimis Alsungas pag. „Liezonēs”. Teātra darbinieks. Mācījies Alsungas vidusskolā. 
1952.g. pabeidzis Rīgas finanšu-kredīta tehnikuma ekonomistu fakultāti. Strādājis Liepājas teātrī par galveno 
administratoru, skatuves meistaru, 1959.g. strādājis Valmieras teātrī par režisora palīgu un aktieri. 1979.g. sācis 
strādāt Rīgas Operas un baleta teātra administrācijā par uzvedumu daļas vadītāju.

Andris Vasiļevskis (1977). Priesteris, mākslinieks, suitu identitātes popularizētājs.
2007. gadā sāka kalpot kā prāvests Alsungā, Jūrkalnē un Gudeniekos. No tēva un mātes puses ir suitu saknes. 
Mācījies Nīcas vidusskolā (1992), Liepājas Lietišķās mākslas koledžā tekstilmākslu (1996), Vecbebru Lauk-
saimniecības tehnikumā biškopību (1999), Rīgas Garīgajā seminārā teoloģiju (2007). Vaļasprieki – gleznošana, 
tautiskās dejas (pirmie deju soļi Nīcas vidusskolā – modernās un tautas dejas –, vēlāk Liepājā (2001 – 2005) 
kolektīvā „Rucavietis”), tautiskā dziedāšana (folkloras kopā „Suitu vīri” dzied kopš 2012.gada). Savas iepriekš 
iegūtās profesionālās zināšanas mākslā un tekstilmākslā izmantojis, lai atlasītu un nodotu restaurācijā, un 
popularizētu suitu novada baznīcās atrastos liturģiskos tērpus un priekšmetus. Kopā ar Liepājas muzeju or-
ganizējis liturģisko tērpu un priekšmetu izstādes „Sakrālais laiks”(2009), „Suitu lūgsna”(2012), un Liepājas 
katedrāles tornī „Liturģiskās tekstīlijas no baroka līdz jūgendam” (2014). Saņēmis apbalvojumus: I.Zeberiņa 
prēmiju  nominācijā „Interesantākā ilustrācija bērnu literatūrā” par grāmatu „Septiņās dienās” (2012), Kultūras 
gada mantojuma balvu 2013 – simbolisku marmora ķieģeli – kā lietpratīgs un dziļi ieinteresēts seno sakrālās 
arhitektūras un mākslas vērtību apsaimniekotājs ieguvis nominācijā „Labākais kultūras pieminekļa saimnieks”, 
Liepājas Dizaina un mākslas koledžas profesionālās izcilības balvu „Zelta griezums 2014” – par izcilu sniegu-
mu un ieguldīto darbu kultūras jomā, nominācijā „Par sakrālā mantojuma saglabāšanu”.

Juris Vizbulis (1981) dzīvojis Alsungas pag. „Avenājos”. Pamatizglītību ieguvis Alsungas vidusskolā (1996), 
beidzis Alsungas Bērnu mūzikas skolu (1996), Jelgavas Mūzikas koledžas vokālo nodaļu (2001), Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmiju, bakalaura grāds vokālajā mākslā (2007) un Londonas Karaliskās mūzikas akadēmi-
ju, maģistra grāds vokālajā mākslā (2011). Nozīmīgākās lomas – Lukians J. Kalniņa operā „Hamlets”, Tonijs 
L. Bernstaina mūziklā „Vestsaidas stāsts”(2007), Morics  G. Kalniņa, Ē. Vilsona mūziklā „Makss un Morics” 
(2007), Jāzeps E.L Vēbera mūziklā „Jāzeps un raibais brīnumsapņu mētelis” (2008),  Līkcepure Z. Liepiņa roko-
perā „Lāčplēsis” (2013), Mariuss K.M. Šernberga mūziklā „Les Miserables” (2014, Londonā). Nozīmīgākie 
koncerti – M. A. Šerpentje „Te Deum”, tenora solo (2006), K. Sensāna „Ziemassvētku oratorija”, tenora solo 
(2007), Eirovīzijas dziesmu fināls (2008, Latvijā), Rīgas Ziemassvētku koncerti (2008 – 2010, Ķīpsalā), Siguldas 
opermūzikas svētki (2010), Londonas Ziemassvētku koncerts (2011, Sv. Pāvila katedrālē), Mūziklu koncerts 
(2012, Parīzē), U. Stabulnieka piemiņas koncerts (2013), L.Bernstaina mūzikla koncertuzvedums „Vestsaidas 
stāsts”, Tonija loma (2013, Romā). 

Jānis Zeltleja (1878 – 1957?) dzimis Alsungas pag. Sūniņu būdā. Folkloras teicējs. Dzīvojis Alsungas „An-
tiņos”. Skolā nav gājis – rakstīt iemācījies 50 gadu vecumā. Dziesmas apguvis no apkārtējiem suitiem, jo viņa 
jaunībā dziedājuši no rīta līdz vakaram. 1948.g. dziedājis A.Krūmiņam daudz suitu melodiju.
 
      
 


