
Krāslavas 3x3 saieta avīze

speciālizlaidums

Jautājumi: 
~ Ko Tu šajos Dziesmu svētkos darīsi?
~ Ko Tev nozīmē Dziesmu svētki?
~ Ko novēli visiem saieta dalībniekiem,
    kuri saietā būs jau svētdien?

ILZE KOVERE:
Interesanti ir tas, ka nekad Dziesmu 
svētkos neesmu stāvējusi ne uz 
Mežaparka estrādes kāpnītēm, 
ne dejojusi Daugavas stadionā. 
Pārceļoties uz Rīgu mācīties, 
mani ierāva savā virpulī folkloras 
kolektīvi, danči, dziesmas, līdz ar 
to visas manas dalības Dziesmu 
svētkos ir bijušas saistītas ar 
folkloras pasākumiem un dančiem. 
Protams, prātā es paturu, ka vienu 
dienu varbūt tomēr pamainīšu (vai 
drīzāk – papildināšu) savu dalības 
veidu svētkos, jo dzīvē ir jāizmēģina 
viss! Tad nu šogad kopā ar Etno 
kompāniju ZEIDI piedalīsimies 
folkloras dienā Vērmanes dārzā, 
spēlēsim dančus Skonto stadionā, 
savukārt sadziedāšanās naktī kopā 
ar Rīgas danču klubu spēlēsim 
dančus Mežaparka estrādē. 
Dziesmu svētki vienmēr manā prātā 
bijuši tādi skaisti kopā būšanas 
un satikšanās svētki, kad uzaudzēt 
vēl lielāku latvietiskuma sajūtu 
un savas nacionālās identitātes 
sirdspukstu. Tomēr daļai mums, 
kas sevi pieskaita Austrasbērnu un 
dziesminieku pulkam, simtgades 
Dziesmu svētki ir īpašāki nekā visi 
citi līdz šim. Pateicoties Latvijas 

Nacionālajam kultūras centram un 
Kultūras ministrijai, šis ir pirmais 
gads, kad Dziesmu svētkos ir 
atvēlēta vieta cilvēkam, kas savu 
sirdi visbiežāk izsaka ar ģitāru rokās 
– Dziesminiekam. Arī Dziesminieks 
un viņa dziesmas ir mūsdienu 
folklora un būtiska Latvijas kultūras 
vērtība, tāpēc ir vēl jo lielāks prieks, 
ka dziesminieku dziesmas skanēs. 
Skanēs šajos svētkos pirmo reizi. 
Tā nu Dziesmu svētku nedēļā 
noritēs divi vērienīgi Dziesminieku 
koncerti Vērmanes dārzā. 
Pirmais koncerts Austraskoks 
noritēs 4. jūlijā, kura mugurkaulu 
veidos Austrasbērni, leģendārās 
dziesminieces Austras Pumpures 
audzēkņi, uzstājoties gan atsevišķi 
ar savām autordziesmām, gan 
koncerta noslēgumā apvienojoties 
un sadziedoties ar skatītājiem 
Imanta Kalniņa dziesmās. Savukārt 
Latviešu dziesminieku koncerts 
izskanēs 8. jūlijā, tajā būs dzirdami 
dažādi aktīvi un spilgti latviešu 
dziesminieki. Tieši saistība ar šiem 
diviem koncertiem liek domāt, ka 
šie Dziesmu svētki būs īpaši priecīgi 
satraucoši un piepildīti.
Lai katram izdodas atrast savu 
odziņu un prieku šajos svētkos! 

Ilze Kovere

ELZA TREIMANE:
Šajos svētkos es dejošu. 
Tā kā dejoju neilgi, šie būs 
mani pirmie deju svētki. Ar 
nepacietību gaidu, ko tie 
man atnesīs.
Nereti rodas jautājums, ar 
ko tad deju svētki atšķiras 
no parasta koncerta? 
Man šķiet, ka unikalitāte 
rodas tāpēc, ka tie ir svētki, 
un svētkos daudz vairāk 

var izjust kopību, 
piederību
un galvenais- 
dejotprieku.
Saieta dalībniekiem 
novēlu izturību 
nedēļas garumā. 
Lai izdodas paspēt 
visu sev interesan-
to, ko Krāslava un 
3x3 piedāvās!

Elza Treimane

ZANE LEIMANE:
Es dziedāšu divas lomas 
mūziklā Brīnumputns, 
kas tiek iestudēts 
Dziesmu un deju 
svētku ietvaros. Man 
šī ir lieliska iespēja un 
prieks, ar ko dalīties, 

esot uz skatuves. Agrajiem 
atbraucējiem es novēlu garšīgi 
paēst vakariņas, padziedāt un 
jauki pavadīt laiku!

MĀRA KATKOVSKA:
~ Šajos svētkos es dejošu Ķekavas TDA Zīle sastāvā.
~ Manuprāt, Dziesmu un deju svētki ir neatņemama  
mūsu valsts, kultūras un identitātes sastāvdaļa. Katri 
svētki ir īpaši, un šogad arī man ir iespēja kļūt par daļiņu 
no tā visa, par ko esmu ļoti priecīga. Tā ir nedēļa, kad 
var dejot, dziedāt, priecāties, svinēt un būt kopā, kā arī 
priecēt daudzos svētku viesus ar savu sirdslietu un tajā 
ieguldīto darbu.
~    Visiem  dalībniekiem novēlu skaistiem piedzīvojumiem, 
sajūtām un notikumiem bagātu saieta nedēļu! 



SOFIJA KALNIŅA:
~ Dejošu.
~ Man Dziesmu un deju svētki nozīmē 
lielu tusiņu.
~ Būt laimīgiem.

RENĀTE KALNIŅA:
~ Dziedāšu.
~ Dziedāšanu un dejošanu.
~ Izpriecāties.

JURIS JONELIS:
~ Es šajos Dziesmu svētkos 
strādāšu. Veidoju Mazākumtautību 
māksliniecisko kolektīvu 
programmu:
3. jūlijā koncerts Pa Saulei 
Rīgas M. Čehova teātrī; 
4. jūlijā Mazākumtautību 
garīgās mūzikas koncerts 
Vecajā ģildē;
5. jūlijā Tautu diena Rīta 
ausma Vērmanes dārzā;
6. jūlijā Pūtēju orķestra dižkoncerts 
Esplanādē.
~ Dziesmu svētki man daudz nozīmē 
- tas ir kā Garīguma sprādziens un 
patriotisma deva pieciem gadiem. 
~ Novēlu jums atstāt arī man kādu 
vietu uz kādu ievirzi!

ERITA ŽEIMOTE:
Šajos Dziesmu un deju svētkos 
piedalīšos kā dejotāja deju 
lieluzvedumā Māras zeme. Dejošu 
ne tikai es, bet mēs - visa ģimene. 
Jūtos divtik lepna, ka izdejosim šos 
svētkus kopā.
Dziesmu svētki nav tikai tāda 
padejošana vai 
padziedāšana. Visas 
nedēļas garumā esi 
uzvilkts kā stīga, lai 
beigās vari nospēlēt 
to īsto skaņdarbu.
Mēģinājumi stadionā, 
kur gaiss ir sakarsis kā 
uz pannas vai arī lietus 
izmērcējis līdz pēdējai 
vīlītei no agra rīta 
līdz vēlam vakaram. 
Tās ir tikšanās, atkal-
redzēšanās un iepazī-
šanās. Šajās dienās sastopi tik 
daudz līdzīgi domājošos, ar kuriem 
kopā dejo, dziedi, spēlē teātri. Sajūti 
labestību, sirsnību un atbalsu no 
svešiem cilvēkiem, ja nu gadījies tev 
saplēst kurpi vai nobrāzt ceļgalu. Ir 
tik daudz informācijas un darbību, 
kustību un prasmju, kas jāaptver un 
jāapgūst.

Un koncerta dienās aizmirstas 
noberztās kājas un apdegušie 
deguni, jo tā vietā nāk tik spēcīgs 
emocionāls pacēlums. Tu esi 
nodejojies līdz nogurumam, spēku 
izsīkumam, bet tajā paša laikā esi 
atvērts tādai kosmiskai enerģijai, ka 

cits aiz sajūsmas smejas, 
bet cits raud. Tas ir tāpat 
kā būt sportistam, kurš 
veicis savu garo skrējiena 
distanci, kā darba rūķim, 
kurš nostrādājies, piekusis, 
bet laimīgs, jo redz savus 
darba augļus.
Tā ir neaprakstāma sa-
jūta, kopā būšana ar 
domubiedriem. Te var 
redzēt uzņēmību, sparu, 
dzīvīgumu, apjaust, cik 
daudz mēs esam, cik 

saliedēti un virzīti uz kopēju mērķi.
Novēlu ikvienam kaut reizi piedzīvot 
šādu mirkli, ka jūti - apkārt ir tāds 
pozitīvs spēks, kas vieno gan lielus, 
gan mazus, un zini  -  kopā mēs esam 
nenogurdināmi, drosmīgi, stipri, un 
mūsu senči stāv tepat līdzās ar seno 
tradīciju bagātību un uzsmaida 
mums ar savu viedo smaidu.

Zaļais maršruts Nr. 3 – Radošais Krāslavas novads

LIENE ROKPELNE:
~ Es un mans vīrs Alberts svētkos piedalīsimies 
ar Kocēnu novada jaukto kori Imera, kuru vada 
diriģents Imants Točs.
~  Ko man Dziesmu svētki nozīmē, ir ļoti grūti 
pateikt. Sajūtas ir bijušas dažādas. Vispār, ja 
tā padomā, tad laikam jau tie ir tādi milzīgi 
dziedāšanas un dejošanas svētki kopā ar līdzīgi 

domājošajiem.
Tie vienmēr asociējas ar 
smiekliem, karstumu, nogurumu, bet 
visam pāri ir labās atmiņas, kuras neviens 
nevar atņemt. Kādi būs šie Dziesmu svētki, 
grūti pateikt. Līdz šim, visos kuros esmu 
piedalījusies, ir notikuši pāris nozīmīgi 
notikumi. 
~ Uzdziediet arī mūsu vietā! Rīt būsim klāt!
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ELĪNA BĀLIŅA:
~ Šajos Dziesmu svētkos dziedāšu 
Diriģentu korī, baudīšu svētkus ar saviem 
dziedātājiem un gādāšu, lai šie Dziesmu 
svētki, kas lielākajai daļai mana kora 
Mezgli dziedātāju ir pirmie svētki, būtu 
neaizmirstami!
~  Man Dziesmu svētku sajūta ir absolūti 
svēta! Tā ir vajadzība un nepieciešamība!

 Tā ir kopā būšana, smiešana, svīšana, milzīga darba 
atalgojums, sajūtot kopdziedāšanas enerģijas 
devu nākamajam darba cēlienam.
 ~  Tu, lieliskais 3x3 dalībniek, kas esi jau klāt, lūdzu, 
iedimdini un ierībini Krāslavu, lai zina, ka saiets ir 
sācies! Dziedi un dejo, ROTĀJIES un nedusmo, ja 
naktī ik pa mirklim kāda nogurusi, bet saviļņota 
ģimene ierodas pēc Noslēguma koncerta! Bet 
pats galvenais - brokastis pietaupiet - mēs būsim! 

MĀRCIS BENUŽS:
~ Šajos Dziesmu svētkos piedalīšos kā 
dejotājs TDA Līgo, kurā dejoju pirmo 
gadu.
~ Dziesmu svētki man nozīmē lielu 
kopābūšanu un prieku par to, ko daru, 
saprotot, ka esmu maza daļiņa no kaut 
kā liela un nozīmīga. 
~ Novēlu visiem vismaz nedaudz iegūt 
to sajūtu, kas rodas, atrodoties uz deju 
plača, vai skatītāju rindās! Dzeltenais maršruts Nr. 1- Iepazīsti Krāslavu!



Zaļais maršruts Nr. 3 – Radošais Krāslavas novads
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Krāslavas novada
TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS

Gids: ALLA LOMANOVSKA 

Gids: INGA PUDNIKA

Gids: TATJANA KOZAČUKA

Maršruta veids: kājāmgājējiem

Maršruta veids: ar autobusu
Maršruta garums ~ 60 km

Maršruta veids:
ar autobusu

Maršruta garums ~ 32 km

14:00 Tikšanās ar gidu pie Krāslavas    
 tūrisma informācijas centra (Pils ielā 2)

14:00 Tikšanās ar gidu pie Krāslavas    
 pamatskolas  (Pils ielā 5)

14:00 Tikšanās ar gidu pie Krāslavas   
 pamatskolas  (Pils ielā 5)

14:00-15:00 Ekskursija Krāslavas TIC un    
 Latgales kulinārā mantojuma centrā

15:00-16:30 Ekskursija 
 Z/S „Kurmīši”
 (Ūdrīšu pagasts)

16:45-17:45 Ekskursija saimniecībā “Cīruļi”
(Ūdrīšu pagasts)

Iepazīšanās ar ārstniecības 
augu audzēšanas un zāļu tēju 

izgatavošanas noslēpumiem. 
Zāļu tēju degustācija. Iespēja iegādāties produkciju.

Saimnieki aicina iepazīties ar 
bišu dzīvi sādžā „Lielie Muļķi”, 
kas atrodas dabas parkā 
“Daugavas loki”. Produkcijas 
iegāde.  Medusdegustācija.

14:05-15:00 Ekskluzīvas porcelāna leļļu kolekcijas   
 apmeklējums (Pils iela 2)

14:00 – 15:00 Ekskursija Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas  
 struktūrvienībā.

16:00 – 16:40 Pikniks “Mīlestības pussaliņā”

17:00 – 18:00 Ekskursija pie keramiķa Ilmāra Veceļa   
 (Aulejas pagasts)

Ilmārs ir kolorīts latgalietis, 
viens no “Pūdnīkuskūlas” 
dibinātājiem un dalībniekiem.
Īpaša māla apstrādes 

tehnoloģija. 
Keramikas 
izstrādājumu 
tapšanas 
procesa vērošana un līdzdarbošanās. 
Suvenīru iegāde. 

15.20 – 16.00 Ekskursija pie kokmeistara  
 Jura Kokina (Kombuļu pagasts) 

Koka izstrādājumu prezentācijas telpā 
var apskatīt un iegādāties koka traukus, 
suvenīrus, aksesuārus, koka rotaļlietas, 
spēles. Darbi ir apstrādāti ar lineļļu un laku.

15:00-18:30  Apskates ekskursija pa Krāslavu
Iekļautie apskates objekti:
 • Grāfu Plāteru pils komplekss un parks;
 • Karņicka kalns un mīlestības avotiņš;
 • Priedaines skatu tornis;
 • Krāslavas vēsturiskais centrs;
 • Ainava uz Daugavas lokiem;
 • Krāslavas katoļu baznīca.

Dzeltenais maršruts Nr. 1- Iepazīsti Krāslavu!

Leļļu kolekcija

Krāslava

Kulināra mantojuma
centrs TIC Krāslava

Latgales kulinārā 
mantojuma produkcijas 
(pašcepta maize, 
Krāslavas kūpinājumi, 
lauku siers un medus, 
kaņepju sviests, sālīti 
gurķi, Krāslavas maize
ar speķi) degustācija.

ZS Cīruļi

10.07.

Pieteikšanās ekskursijām notiks pirms 
saieta, tāpēc izvēlies sev tīkamāko 
maršrutu un atceries tā krāsu!
Katram maršrutam ir sava krāsa;
Vari braukt ar autobusu vai savu 
automašīnu;

Lai pieteiktos ekskursijai, jāaizpilda anketa
http://ejuz.lv/jxw, ko saieta vadītāji Tev atsūtījuši!
Infocentrs atbildēs uz visiem jautājumiem!

Pils iela 2, Krāslava, LV-5601 
www.visitkraslava.com

Sarkanais maršruts Nr. 2 – Daugavas loku garšas



Pelēkais maršruts Nr. 6 – Pierobežas atmosfēra!

Krāslavas novada
TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS Pils iela 2, Krāslava, LV-5601 

www.visitkraslava.com
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Gids: SAMANTA MIGLĀNE 

Gids: EDĪTE LUKŠA

Maršruta veids:
Maršrutā daudz aktīvas izkustēšanās un kājām iešanas 

Maršruta garums ~ 40 km

Maršruta veids:
ar autobusu 

Maršruta garums ~ 53 km

Maršruta veids:
ar autobusu 

Maršruta garums ~ 65 km

14:00 Tikšanās ar gidu pie
 Krāslavas pamatskolas  (Pils ielā 5)

14:00 Tikšanās ar gidu    
             pie Krāslavas pamatskolas
             (Pils ielā 5)

14:00 Tikšanās ar gidu pie Krāslavas    
 pamatskolas    (Pils ielā 5)          

15:20 – 16:20 Ekskursija Piedrujas robežapsardzības   
 nodaļā

16:30 – 18:15 Ekskursija pa Piedrujas pagastu:

Piedruja ir pierobežas 
ciems, tā ir vienīgā vieta, kur 
pa Daugavu iet ES upes-
ūdens robeža. Vienā krastā 
ir Latvija, bet otrā krastā
jau varam vērot dzīvi Baltkrievijā. 

• Piedrujas katoļu baznīca;
• Piedrujas pareizticīgo baznīca;
• Monitoringa stacija
• Daugavas akmens, ozolu aleja
• Degustācija

Laba iespēja iepazīt lauku dzīvi 
īstā lauku sētā, kur dzīvo dažādi 
mājdzīvnieki, tiek ražoti ēdieni 
no vietējiem produktiem.

14:20 – 16:30 Ekskursija un darbošanās zemnieku   
 saimniecībā “Bagātības”
Ekskursijas dalībnieki vairākās grupiņās varēs apmeklēt:

• Meistarklasi sieru vārīšanā;
• Keksu cepšanas      
darbnīcā;
• Doties ekskursijā 
pie gotiņām;
• Makšķerēt piemājas 
dīķi;
• Grābt sienu un 
meklēt vistu kūtī olas;
• Izbaudīt lauku 
ikdienas dzīvi.
• Degustācijā baudīt sierus, keksus un tepat Z/S 
“Bagātības” ražotu mājas saldējumu. 

15:30 – 16:10 Pikniks Kaplavā

17:15 – 18:30  Pastaiga pa Adamovas dabas taku

14:20 – 15:20 Ekskursija zirgu sētā “Klajumi”

Zirgu sētā “Klajumi” 
atpūtniekus sagaida 12 
zirgi, kas ir rāmi un prātīgi, 
piemēroti arī jātniekiem 
bez pieredzes.
Var baudīt Daugavas 
lokus gan zirga mugurā, 
gan pajūgā. Izstaigāt 
Odu taku (~500 m). 

(Tālr. 29472638)

16:30   Ekskursija uz   
    Priedaines 
    skatu torni
Viens no augstākajiem 
koka skatu torņiem Latvijā 
(32 m). 
No tā paveras brīnišķīgs 
skats uz Daugavas 
senleju un Krāslavu.

Unikāla iespēja iepazīt dabu tās daudzveidībā. Šeit 
ir izveidojušies optimāli apstākļi bagātīgās floras un 
faunas eksistencei. 
Adamovas takas 
garums ir 1,8 km. 
Takas konfigurācija
ir sarežģīta – tā met 
cilpas, virzās gan uz 
augšu, gan uz leju. 
Paveras lielisks skats uz 
Daugavas ieleju. Viens 
no augstākajiem koka skatu torņiem Latvijā (32 m). 
No tā paveras brīnišķīgs skats uz Daugavas senleju un 
Krāslavu.

Ekskursijas dalībniekiem obligāti līdzi jābūt personu 
apliecinošam dokumentam!

Klajumi

Bagātības

Zilais maršruts Nr. 5 – Pēcpusdiena lauku sētā

Violetais maršruts Nr. 4 - Aktīvā atpūta
Oranžais maršruts Nr. 7 – Zvēru pasaule!

Rozā maršruts Nr. 8 – Rožu stacija - Indra



ZS Guntiņi
Pelēkais maršruts Nr. 6 – Pierobežas atmosfēra!

Krāslavas novada
TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS

Pils iela 2, Krāslava, LV-5601 
www.visitkraslava.com

ar autobusu 
Maršruta garums ~ 75 km

Maršruta veids:

14:00 Tikšanās ar gidu pie
 Krāslavas pamatskolas  (Pils ielā 5)

14:00 Tikšanās ar gidu pie
 Krāslavas pamatskolas  (Pils ielā 5)

16:30 – 17:30 Indras aušanas darbnīcas    
 apmeklējums

17:30 – 18:00 

Ievārījuma degustācija
(ar pankūkām un tēju).

Ekskursija ar uzdevumiem + meistarklase.

14:30 – 15:30 Ekskursija Tēvijas parkā

15:30 – 16:30 Ekskursija pa Indras pagastu

Stāsts par Latvijas vēsturi. Iepazīšanās ar 
latviešu rotaļām un dejām. 

Apskates objekti:
• vecā Ulmaņlaiku aptieka,
• dzelzceļa tilts, 
• skola, 
• pontontiltiņš u.c. 

14:40 – 15:40 Pastaiga Tabores takā gida pavadībā

16:30 - 17:20 Pikniks 

15:50 – 16:30 Ekskursija mini zoodārzā “Akati”  
  (Robežnieku pagasts)

17:20 - 18:00 Ekskursija saimniecībā “Guntiņi”
 (Robežnieku pagasts)

12 dažādu šķirņu truši veido aptuveni 300 
trušu lielu pulku. Saimnieki nodarbojas 
arī ar zirgkopību un rīko Robežnieku 
pagastā rikšotāju sacensības.

Ekskursija zoodārzā. Iespēja apskatīt 
pāvus, fazānus, tītarus, Āfrikas melnos 
strausus, Austrālijas emu, kā arī sivēnus, 

govis, trušus, aitas, 
kazas un citus 
mājdzīvniekus.
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Oranžais maršruts Nr. 7 – Zvēru pasaule!

Gids: EDUARDS DANOVSKIS 

Zoo Akati

Mini zoodārzs Akati

Indras aušanas darbnīcas

Gids: SARMĪTE SUBATOVIČA

Rozā maršruts Nr. 8 – Rožu stacija - Indra

Maršruta veids:
ar autobusu, ģimenēm ar bērniem

Maršruta garums ~ 65 km


