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Aglonas novada pašvaldības normatīvo aktu izdevums

Aizvadīti 5. Aglonas novada svētki Отметили 5-ый праздник Аглонского края
9. augustā Aglonas novads nosvinēja savus
piektos novada svētkus. Pasākuma programma bija daudzveidīga, piesātināta ar
interesantām aktivitātēm. Sākās svētku diena ar Bēbīšu gājienu,
kas tika organizēts pirmo reizi Aglonā. Īpaša
uzmanība veltīta tieši
bērniem, mūsu novada nākotnei. Ikviens
dalībnieks bija padomājis par ratiņu noformējumu, ņemot palīgā
izdomu un fantāziju.
No novada Kultūras
centra vecāki ar saviem mazuļiem devās
līdz estrādei. Pa ceļam gājiena dalībnieki
iegriezās pie Maizes
muzeja saimnieces Vijas Kudiņas. Vija ļoti
mīļi sagaidīja ciemiņus: pasniedza maizes
klaipu Aglonas novada domes priekšsēdētājai Helēnai Streiķei,
uzrunāja jaunos vecākus. Kā Sprīditis katrs
mazulis saņēma no Vijas savu ceļa maizi tālākām dzīves gaitām.
Vēl viena pietura bija
pie BJBLPC “Strops”,
kur dalībniekus sagaidīja un uzjautrināja
jaukas “bitītes” un “aitiņas”.
Estrādē notika 2014.
gadā jaundzimušo bērniņu sumināšana, kā
arī tika apbalvoti jaunie vecāki par skaistu
ratiņu izrotāšanu.
Bēbīšu gājiens noslēdzās ar nelielu bērnu vokālā ansambļa
“Dubna” koncertu.
Turpinājumā novada
svētku
dalībniekus
gaidīja dažādas aktivitātes: ekskursijas uz
Maizes un Kara mezejiem, uz Aglonas baziliku, Kristus Karaļa

kalnu, varēja braukt
ar plostu līdz Upursalai. Par prieku bērniem

tika uzstādītās piepūšamās atrakcijas.
Svētku koncerta atklāšanā uz skatuves tika
aicināti Aglonas novada iedzīvotāji, kuri
ar savu uzcītīgu darbu, zināšanām, uzņēmību, tautas tradīciju
izkopšanu un talantu
skandināja
Aglonas
vārdu ne tikai Latvijā, bet arī aiz tās robežām: Aglonas novada
domes priekšsēdētāja
Helēna Streiķe, Aglonas bazilikas Kora
skolas direktore, diriģente Ieva Lazdāne,
Aglonas Maizes muzeja vadītāja, uzņēmēja
Vija Kudiņa, Aglonas
bazilikas
priesteris
Daumants Abrickis,
Aglonas vidusskolas
auzdēknis Daniels Krimans. Aglonas novada

pašdarbības kolektīvi sagatavoja skaistu
koncertu, kuru atnāca
noskatīties ļoti daudz
iedzīvotāju. Tika pieaicināti arī viesi ar skais-

tām skanīgām balsīm
- Santa Kasparsone un
grupa “Tērvete”.
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9 августа Аглонский край
отметил свой 5-ый праздник края. Программа
праздника была разнообразной, насыщена интересными мероприятиями.
Праздничный день начался
шествием малышей, которое проводилось в Аглоне
впервые. Особое внимание
уделялось именно детям,
будущему нашего края.
Каждый участник шествия
заботился об оформлении
колясок, с выдумкой и фантазией. От Центра культуры родители с малышами
прошли до эстрады. По
пути участники шествия
зашли к хозяйке Музея хлеба Вие Кудине. Она гостеприимно встретила гостей:
преподнесла председателю

рогу. Еще одна остановка
была у Центра проведения
свободного времени детей
и молодежи “Стропс”, где
участников шествия встретили и развеселили “пчелки” и “овечки”. На эстраде
чествовали всех малышей
края, которые родились в
2014 году, а также награждали молодых родителей

своим добросовестным трудом, знаниями, предприимчивостью, сохранением
народных традиций и талантом прославили имя
Аглоны не только в Латвии,
но и за ее пределами: председатель Аглонской краевой думы Хелена Стрейке,
директор и дирижер хоровой школы Аглонской ба-

за красивое оформление
колясок. Шествие малышей
закончилось
концертом
детского вокального ансамбля “Дубна”. Продолжение
праздника края было насы-

зилики Иева Лаздане, руководитель Аглонского Музея
хлеба, предприниматель
Вия Кудиня, священник
Аглонской базилики Даумантс Абрицкис, учащийся

щено разными мероприятиями: экскурсии в Музеи
хлеба и Второй мировой войны, в Аглонскую базилику, на гору Кристус Караля,
можно было покататься на
пароме до Упурсалы. На
радость детям был установлен надувной аттракцион.
Во время открытия праздмалышу вручила узелок с ничного концерта на сцену
маленьким караваем, как были приглашены жители
Спридитису в дальнюю до- Аглонского края, которые

Аглонской средней школы
Даниэлс Криманс.
Коллективы художественной
самодеятельности
Аглонского края подготовили замечательный концерт,
который пришло посмотреть очень много жителей.
Были приглашены и гости с
красивыми звонкими голосами - Санта Каспарсоне и
группа “Тервете”.
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Аглонской краевой думы
Хелене Стрейке каравай,
обратилась с речью к молодым родителям. Каждому

Aglonas bazilikas svētki 2014
kajam kājāmgājējam bija 88 gadi. Lielākā grupa bija no Rīgas sv. Marijas
Magdalēnas draudzes -111 cilvēki. No Rīgas gāja arī nūjotāju grupa.
Pirmo reizi gāja NBS (Nacionālo bruņoto spēku) grupa no Ādažiem,
kuras dalībnieki ceļu mēroja, tērpušies armijas formās, nevis svētceļojumam piemērotākās ikdienas drēbēs. No Kolkas 30 velosipēdisti nobrauca 670 km līdz Aglonai. Grupas Caritas Latvija mērķis svētceļojuma laikā bija 3 stundas dienā strādāt, palīdzot gan lauku darbos, gan mazgājot
baznīcas un darot citus darbus. Kājāmgājēju svētceļotāju grupās bija arī
ārzemnieki – itāļi, franči u.c. Atsevišķi ienāca skautu grupa no Francijas.
Grupa no Minhenes brauca ar autobusu.
Šogad Slimnieku Misē piedalījās ap 3,5 tūkstoši cilvēku.
Ģimeņu Misē piedalījās ap 3 tūkstoši cilvēku, starp kuriem bija ap 100

Augusts ir laiks, kad tūkstošiem svētceļnieku dodas uz Aglonu, vienu no nozīmīgākajām katoļu svētvietām Eiropā, lai kopīgi piedalītos
Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos. Tā ir viena
no skaistākajām mūsdienu baznīcas tradīcijām. Svētceļojumā dodas
dažādu konfesiju ticīgie un cilvēki. Tā laikā gājējs simboliski “atstāj” savas mājas, tuviniekus, ikdienas rūpes, lai kopā ar citiem svētceļniekiem
varētu šo laiku veltīt Dieva atklāšanai.
Šogad Aglonas svētvietā pulcējās tūkstošiem svētceļotāju no Latvijas,
Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Baltkrievijas, Vācijas, Nīderlandes, Dānijas,
Itālijas, Francija, Krievijas, Ukrainas un citām valstīm. Bija ieradušies
arī citu konfesiju un valstu priesteri un garīdznieki.
Aglonas Bazilikas svētku informācijas centrā reģistrējās 45 svētceļotāju grupas. Pārsvarā tie bija kājāmgājēji, un to bija ap 2000. Jaunākajiem
kājāmgājējiem, ko vecāki stūma ratiņos, bija 2 mēneši – 2 bērniņi, vecā-

ģimenēm, kuras atjaunoja savu laulības zvērestu.
14. augustā Tautas Krustaceļā piedalījās aptuveni 50 tūkstoši cilvēku.
15. augustā svētku galvenajā sv. Misē piedalījās vairāk nekā 35 tūkstoši
cilvēku.
Aglonu svētku laikā apmeklēja Ministru prezidente Laimdota Straujuma, Valsts prezidents Andris Bērziņš, Saeimas priekšsēdētāja Solvita
Āboltiņa, Metropolīts Aleksandrs, Svētā Krēsla Apustuliskais Nuncijs
Baltijas valstīs Pedro Lopess Kintana, Kardināls Jānis Pujats, Romas
Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs,
diecēžu bīskapi un citas pazīstamas personas..
Kopumā visos Aglonas 2014. gada augusta svētku pasākumos piedalījās līdz 100 tūkstošiem cilvēku.
Informāciju sagatavoja Aglonas bazilikas informācijas centra vadītāja
Ruta Giluče

