
SVARĪGI ZINĀT 

24. septembrī no plkst.9.00 līdz plkst.14.00 - ieiešana Aglonas bazilikas sakrālajā laukumā. 

Ieiešana notiks caur vārtiem nr. 1., 2., 4., 6.. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem paredzēti 

vārdi nr. 3. (sk. shēmu). 

Pirms ienākšanas būs jāiziet drošības kontrole, tad varēs doties uz sektoru, kuru norādīs 

brīvprātīgie. 

24. septembrī Aglonas bazilikas laukumā drošības apsvērumu dēļ BŪS AIZLIEGTS IENEST 

ŠĀDUS PRIEKŠMETUS: 

- lietussargus, 

- stikla taru (pudeles, burkas, traukus u.c.),  

- lielgabarīta lietas vai somas (ietilpībai jābūt ne lielākai par 5 litriem), 

- karogus vai plakātus, 

- alkoholu, narkotiskās un psihotropās vielas, 

- taures, svilpes, bungas un citas skaņas pastiprinošas ierīces, 

- radio raidītājus un uztvērējus, 

- portatīvos pašbilžu rokas statīvus (selfijstikus), 

- visa veida ieročus un pašaizsardzības ierīces (tai skaitā šķeres un jebkura 

veida nažus) 

- lidojošus priekšmetus (radio vadāmi, bezpilota objekti u.c.), 

- jebkāda veida pirotehnikas izstrādājumus (dūmu sveces, petardes u.c.), 

- sporta inventāru, 

- ugunsnedrošas, sprādzienbīstamas, ķīmiskas un bioloģiskas vielas, 

- lāzeriekārtas, 

- jebkuru citu priekšmetu, kas var radīt apdraudējumu vai traucējumu citiem 

apmeklētājiem vai pasākumiem. 

Lūgums pasākuma laikā mobilos telefonus uzstādīt klusuma režīmā vai izslēgt. 

Drīkst un ieteicams ņemt līdzi: 

- Lietusmēteli, 

- Ūdeni, pildītu plastmasas pudelēs 

- Sviestmaizes 

- Nelielu saliekamo krēsliņu 

- Rožukroni  

- Nepieciešamos medikamentus 

 

Sakrālajā laukumā būs izvietotas bezmaksas labierīcības (sanitārie mezgli, WC), 

darbosies medicīniskās palīdzības punkti, biktskrēsli. (grēksūdzes iespēja no plkst.9.00 līdz 

14.30) 

Lūgums bez vajadzības neatstāt savu sektoru un bazilikas sakrālo laukumu. 

Neskaidrību gadījumā varat vērsties informācijas centrā (ārpus sakrālā laukuma) vai 

pie brīvprātīgajiem (sakrālā laukuma teritorijā). 

 

Programma sakrālajā laukumā 

8.20 – 12.20 – tiešraide par pāvesta sagaidīšanu un vizīti Rīgā. 

12.20 – 13.00 – Pusdienas (individuāli, ar līdzpaņemtajām sviestmaizēm. 

13.00 – Dokumentālā filma par Aglonas Dievmāti 



13.15 – Aglonas Dievmātes svinīga iznešana, procesija ar Dievmātes stētgleznu pa 

laukumu. 

13.45 – Dievmātes litānija 

14.00  - Rožukronis 

9.00 – 14.30 – Iespēja grēksūdzei 

15.30 – Dokumentāla filma par pāvestu Francisku 

~16.00 – pāvesta sagaidīšana 

16.30 – sv.Mise 

 


