
Ar sabiedrisko transportu uz Aglonu  

AS “Pasažieru vilciens” 24. septembrī nodrošinās vairākus papildu vilcienus, ar kuriem varēs ērti 

nokļūt no Rīgas uz pāvesta Franciska Svēto Misi Aglonas sanktuārijā un atpakaļ. Uz Aglonu šajā 

dienā tiks norīkoti trīs īpaši vilcieni, kuri kursēs dienas pirmajā pusē, lai visi interesenti laikus 

nokļūtu notikuma vietā pirms Svētās Mises sākuma. Apmeklētāju ērtībām nokļūšanai galamērķī 

vilcienu kursēšanas grafikam tiks pielāgoti autobusu reisi no un uz Aglonas dzelzceļa staciju.  

Aicinām visus, kuri vēlas 24. septembrī nokļūt Aglonā ar vilcienu, sekot līdzi AS “Pasažieru 

vilciens” aktuālajai informācijai interneta vietnē www.pv.lv, sociālo mediju kontos – “Facebook” 

@PasazieruVilciens un “Twitter” @PVilciens, kā arī ziņām plašsaziņas līdzekļos. Tuvākajā laikā 

tiks izziņots uz un no Aglonas norīkoto papildu vilcienu grafiks, kā arī sniegta informācija par 

vilciena biļešu iepriekšējas iegādes un rezervēšanas iespējām. 

AS „Pasažieru vilciens”  

 

Autostāvvietas Aglonā 

No 22. līdz 25. septembrim Aglonas teritorijā būs ierīkotas autostāvvietas svētceļnieku vieglajām 

automašīnām un autobusiem. Kopumā paredzētas 18 auto novietņu vietas, no kurām lielākā daļa 

ir pavisam tuvu Aglonas bazilikai. Tās būs izvietotas blakus autoceļiem, pa kuriem no dažādām 

pusēm var iebraukt Aglonā. Cilvēkiem ar invaliditāti plānotā autostāvvieta ir vistuvāk Aglonas 

bazilikai – Krāslavas ielā. 

Svarīgi pievērst uzmanību, ka daudzviet uz ceļiem būs aizliegts apstāties un stāvēt. Pirmkārt, tas 

attiecas uz ceļiem Aglonas bazilikas tuvumā. Tāpat būs aizliegts apstāties uz ceļa no Aglonas 

dzelzceļa stacijas virzienā uz Aglonu, kā arī uz Jaunaglonas ceļa.  

Savukārt kravas auto vadītājiem jāņem vērā, ka būs tranzītsatiksmes ierobežojumi, tāpēc šajās 

dienās ieteicams izmantot apbraucamos ceļus. 

 

Ieejas kartes 

No 9. līdz 23. septembrim baznīcās var izņemt ieejas karti uz pāvesta svinēto Svēto Misi Aglonā.  

Ja kāds vēlas doties uz Svēto Misi Aglonā, bet nav reģistrējies, tad līdz 23. septembrim var doties 

uz savu draudzi un interesēties par brīvām ieejas kartēm. Katrai draudzei ir piešķirts neliels šādu 

ieejas karšu skaits. Uz Aglonu var doties arī bez ieejas kartes, vienīgi šiem cilvēkiem, iespējams, 

nebūs nodrošināta Svētās Mises grāmatiņa. 

Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis 15. augusta svētku noslēgumā teica: Brauciet 

visi! Aglona uzņems visus!  

http://www.pv.lv/

