
 
 

 
 

 
1.diena 

09.03.2020. 
(pirmdiena) 

Visi darbi padarīti... varam doties ceļā 
Tiekamies Rīgas lidostā 11:30!!! 

13:35 starptautiskais pārlidojums no Rīgas uz Helsinkiem; 

20:20 starptautiskais pārlidojums Helsinki - Indijas galvaspilsēta Deli (aviokompānija Finnair) 

 
 

2.diena 
10.03.2020. 
(otrdiena) 

6:50 no rīta ielidošana Delī 
Pēc imigrācijas formalitāšu nokārtošanas dodamies uz viesnīcu Delī, atpūta 
Pēcpusdienā apmeklēsim Swaminarayan Akshardham templi (http://akshardham.com/), kas 
ir pasakaini skaista vieta. Pēc tempļa apmeklēšanas, pēc saulrieta, noskatīsimies ūdens 

strūklaku šovu. Šī vieta nevienu neatstāj vienaldzīgu!  
Nakts viesnīcā Delī. 

3.diena 
11.03.2020. 
(trešdiena) 

Deli 
Vizīte pie pasaulslavena astrologa Sanjay Rath, kas ir arī Ritas Ivanovas vēdiskās 
astroloģijas skolotājs. Jums ir unikāla iespēja saņemt individuālo konsultāciju! Par šo 
iespēju vairāk var uzzināt, rakstot uz ritaivanova@kaizen.lv 

 Pēc vizītes dosimies ekskursijā pa Jauno un Veco Deli. Atkarībā no tā, cik ilgi būsim pie 

astrologa, to, kas ir paredzēts šai dienai, bet nepaspēsim apskatīt, apskatīsim 18.03.2020. 
- Izbrauksim ar autorikšām pa Vecās Deli tirgus ieliņām; 
- Apmeklēsim Bangala Sahib Gurdwara templi – sikhu visnozīmīgākais tempļu kompleks, 

kurš pārsteidz ne tikai ar savu skaistumu, bet arī ar virtuvi, kur ik dienas tiek gatavotas 
tūkstošiem maltītes, kuras bez maksas tiek pasniegtas tempļa apmeklētājiem; 

- Apmeklēsim Jama Masjid mošeju – vislielāko mošeju Indijā, kura var ietilpināt līdz pat 
25’000 apmeklētāju.  

- Auto ekskursija par New Delhi (Jauno Deli) – Indijas vārti un Parlaments. 
- Vakariņās dosimies uz izklaides vietu, kurā ir apkopotas dažādu Indijas štatu virtuves, līdz ar 

to jums būs iespēja iepazīties un izbaudīt tik plašo Indijas virtuvi. 
 Nakts viesnīcā. 

 

    
 

4.diena 
Pēc brokastīm pārbrauciens uz Džaipūru (5h).  
Džaipūra ir Radžastānas galvaspilsēta, kurā harmoniski apvienojas senais un mūsdienīgais, un ir 

http://akshardham.com/


12.03.2020. 
(ceturtdiena) 

dibināta 18.gadsimtā. Džaipūru dēvē arī par Rozā pilsētu, jo vecpilsētā lielākā daļa ēku ir celta 
no rozā smilšakmens.  

 Pa ceļam uz Džaipūru apmeklēsim Nīmrān Forta pili, kas ir celta 15.gadsimtā un ir 
fantastiski skaista. Veiksim nelielu pastaigu pa apkārtējo teritoriju. 

 Iekārtošanās viesnīcā; 

 Pēcpusdienā tikšanās ar vēdisko astrologu – astrologs sastādīs Jūsu astroloģisko karti 
– horoskopu – balstoties uz faktisko planētu stāvokli debesīs brīdī, kad Jūs piedzimāt, un 

varēs atbildēt uz jebkuriem jautājumiem par jebkuru Jūsu dzīves jomu – vai tā ir 
personīgā dzīve un attiecības, darbs un karjeras izaugsme, finanses, izglītība, bērni, vai 
arī garīgā izaugsme. Vēdiskā astroloģija ir slavena ar pārsteidzoši precīzu notikumu 
pareģošanas spēju, kā arī noteiktām metodēm – upajais -, kā novērst negatīvo dzīvē un 
piesaistīt vairāk sev vēlamo. Šīs upajas var būt kādu noteiktu dārgakmeņu nēsāšana, 
noteiktu tempļu apmeklēšana, specifisku mantru skaitīšana, dažādu rituālu – pudžas, 

homas, jagjas utt. – veikšana. Vēdiskais astrologs, balstoties uz Jūsu horoskopu, spēs 
ieteikt tieši Jums piemērotākās upajais, lai varat uzlabot iespējas saņemt savā dzīvē to, 
ko vēlāties.  

 Vakara pastaiga pa seno pilsētu – Vēju pils, kurā ir 925 lodziņi, izskatās pasakaini 
skaista nakts apgaismojumā.  

 Iepirkšanās – Džaipūra ir slavena ar īpaši augstas kvalitātes juvelierizstrādājumiem un 
dārgakmeņiem. Gadījumā, ja astrologs ieteiks Jums nēsāt kādu pusdārgakmeni vai 

dārgakmeni, tad to būs iespējams iegādāties. Tāpat te ir pieejams augstas kvalitātes 
tekstils, tējas un garšvielas 

Nakts viesnīcā Džaipūrā 
5.diena 

13.03.2020. 
(piektdiena) 

Džaipūra 
Pēc brokastīm: 

 apmeklēsim fantastiski skaisto Galtadžī templi – saskaņā ar nostāstiem, tā ir vieta, kur 

svētais rišī (viedais) Galav veltīja visu savu dzīvi askēzei un meditācijām, lai atklātu 
dzīves patiesību. Stāsta, ka Dievs bija apmierināts ar viedā askēzēm un bija parādījies 
viņam šajā vietā, tādējādi svētot šo vietu ar spēku atbrīvot no grēkiem ikvienu, kas te 
ierodas. Tiek uzskatīts, ka tempļa baseinos esošais ūdens ir svēts un peldes šajos ūdeņos 
attīra cilvēku no grēkiem. Tāpat te atrodas Dieva Višnu templis, kas celts 9.gadsimtā, 
Saules Dieva Sūrija Templis un slavenais Pērtiķu templis, kurā dzīvo desmitiem 

pērtiķu. Šeit mums būs iespēja iesvētīt vēdiskā astrologa ieteikto upaju priekšmetus.  
   Amber forta apskate – pirms tika uzcelta Džaipūras pils, karaliskā ģimene dzīvoja 

Amber fortā, kas 2013.gadā tika iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Lai 
arī no ārpuses forts izskatās iespaidīgs un draudošs, iekšējā forta apdare pārsteidz ar 
mugalu laikiem raksturīgo bagātību un krāšņumu. Tūkstoš spoguļu zāle, kuru ir 
iespējams apgaismot ar vienas sveces palīdzību, jau vien ir apskates vērta. Forts atrodas 
kalna virsotnē, kur ir iespējams, ja ir vēlme, arī pacelties ziloņu mugurā (brauciens ar 

ziloni nav iekļauts pamatcenā, papildus izmaksas 15EUR no cilvēka, minimums 2 
cilvēki) 

 Džaipūras pils apskate – ļoti skaista celtne, kas neatstāj vienaldzīgu nevienu! Dārzi, 
svinību zāles, pagalmi un tempļi; Mugalu, Eiropas un Indiešu Vastu arhitektūras stilu 
unikāls apvienojums pārsteidz uz katra soļa. Pils teritorijā atrodas 1735.gadā celts 
Govindji templis, kas ir veltīts Dievam Krišnam. Stāsta, ka dievības statuja, kas atrodas 

šajā templī, ir atvesta no Vrindavānas un to ir veidojis Bardžranabs, Dieva Krišnas 

mazbērns.  
 Jantar Mantar observatorija – viena no senākajām observatorijām Āzijā, celta 

17.gadsimtā. 
Nakts viesnīcā Džaipūrā 

    
6.diena 

14.03.2020. 
(sestdiena) 

Agra 
Pēc brokastīm pārbrauciens uz Agru (~5h).  
Pa ceļam uz Agru mēs apmeklēsim: 

 Birla Mandīru jeb Laxmi Narayana templi Džaipūrā – templis veltīts Dievam Višnu un 
pārticības un turības Dievietei Lakšmī. Dievības kā arī galvenā tempļa zāle ir veidota no 

balta marmora, kurā meistarīgi ir iestrādāti sižeti no vēdām.  
 Fatehpur Sikri (“Uzvaras pilsēta”), forts, kas ir iekļauts UNESCO Pasaules kultūras 

mantojumu sarakstā. Tas ir būvēts 16.gadsimta otrajā pusē, laikā, kad valdīja viens no 
slavenākajiem mugalu imperatoriem Akbars.  



 Pēc pusdienām apmeklēsim arī pasakaini skaistu pakāpienu aku Abhaneri ciemā, kas 
ir celta 9.gadsimtā. Tā ir viena no senākajām vietām Radžastānā, vairāk nekā 3500 
pakāpieni 13 stāvos veido vienu no dziļākajām pakāpienu akām Indijā. Pēc grupas 
vēlmēm būs  iespēja arī iepazīties ar Abhaneri ciemata ļaužu dzīvi – viesoties pie vietējā 
podnieka un paklāju meistara, kuri strādā pēc senām tehnoloģijām. 

 Iekārtošanās viesnīcā Agrā. 
 Vakarā jums būs iespēja apmeklēt šovu, kurā tiek stāstīts par Tadž Mahal vēsturi. 

Aktieri un dejotāji dažādos nacionālos kostīmos caur dejām, mūziku un krāšņām 
dekorācijām atspoguļo Indijas tradīcijas un Tadž Mahal rašanās vēsturi (Papildus 
ekskursija, nav iekļauta programmas pamatcenā, pēc izvēles – papildus maksa 40EUR) 

Nakts viesnīcā Agrā. 
7.diena 

15.03.2020. 
(svētdiena) 

Agra – Mathura - Vrindavāna 

Pēc brokastīm dosimies apmeklēt pasaulslaveno Tadž Mahal /Taj Mahal/ - Taj Mahal ir viens 

no visslavenākiem mauzolejiem pasaulē, ko mugalu imperators Šah Džahans uzcēla par godu 
savai mīļotai sievai. Tas tiek uzskatīts par patiesas mīlestības simbolu. Te daži fakti par Tadž 
Mahal - http://www.history.com/topics/taj-mahal# ; 
Pēc Tadžmahala apmeklējuma pārbrauciens uz Mathuru (1,5 – 2h).  

Iekārtošanās viesnīcā, atpūta. 

Vakarā dosimies uz Vrindavānu apmeklēt ISCON templi un Shri Bankey Bihari templi, kas ir 
veltīti Dievam Krišnam. 
nakts viesnīcā Mathurā 

8.diena 
16.03.2020. 
(pirmdiena) 

Mathura - Vrindavāna 

 no rīta pēc brokastīm dosimies uz Dieva Krišanas dzimšanas vietu – saskaņā ar seniem 
rakstiem, Dievs Krišna ir piedzimis cietuma kamerā, kur viņa vecākus bija ieslodzījis viņa paša 
onkulis (mātes brālis), jo viņam tika pareģots, ka māsas astotais bērns būs viņa nāves cēlonis. 

Blakus Dieva Krišnas piedzimšanas vietai atrodas templis, kurš ir viens no apmeklētākiem 
tempļiem Indijā. Arī mēs apmeklēsim šo templi; 

 pēc tempļa apmeklējuma dosimies pie svētās upes Jamunas, kur ikdienu notiek pudžas – 
dievību pielūgsmes rituāli. Jums būs iespēja piedalīties tajā, lai iegūtu svētību sev un ģimenei. 

Ar laivu dosimies pa upi uz pretējo krastu, kur bramins veiks pudžu dzimtas karmas 
attīrīšanai  mūsu grupai. 

 Piedalīšanās NAVAGRAHA HOMĀ – uguns rituāls 9 planētām. Šo rituālu veic bramins (hindu 

priesteris), skaitot noteiktas mantras un veicot noteikta veida ziedojumus planētām. Šī rituāla 

uzdevums ir panākt planētu labvēlību, jo tās katra cilvēka dzīvē regulē noteiktas dzīves jomas 
un nosaka, cik veiksmīgi vai ne šī joma dzīvē īstenosies. Vēdiskajās tradīcijās iesaka vismaz 
reizi gadā veikt šāda veida homu.  

 Pēcpusdienā brīvais laiks atpūtai; 

 Vakarā dosimies uz Vrindavānu, lai apmeklētu Prem Mandīru – Mīlestības temlis. Ļoti 
skaists templis ar plašu teritoriju, kurā ir izvietotas dažādas ekspozīcijas, kas stāsta par Dieva 
Krišnas dzīvi un tās svarīgākiem notikumiem; 

Nakts viesnīcā Mathurā 
9.diena 

17.03.2020. 
(otrdiena) 

Pēc brokastīm pārbrauciens uz Deli (~ 3h) 
 iekārtošanās viesnīcā un atpūta 

 Pēcpusdienā neliela ekskursija pa Delhi un iepirkšanās. Apskatīsim slaveno Lotosa 
templi, kas ir meditāciju centrs visu reliģiju pārstāvjiem.  

Nakts viesnīcā Deli 
 

10.diena 
18.03.2020. 
(trešdiena) 

 

Deli 
Brīva diena – viesnīcā, kurā paliksim, ir baseins. Varēsiet pavadīt šo dienu peldoties un 
sauļojoties.   

Astroloģiskās sarunas. Laiks individuālajām konsultācijām ar Ritu Ivanovu (1h ir iekļauta 
ceļojuma cenā) 

    
11.diena 

19.03.2020. 
(ceturtdiena) 

Pēcpusdienā pārlidojums uz Vārānasī 
Vārānasī ir senākā apdzīvotā pilsēta pasaulē. Tās vēsture ir aizsākusies vairāka nekā pirms 

3000 gadu. Marks Tvens par Vārānasī jeb arī Benares ir teicis: “Benares ir senāka nekā vēsture, 
senāka nekā tradīcija, pat senāka nekā leģenda un izskatās divtik vecāka nekā tas viss ņemts kopā”. 
Daudzās reliģijās it īpaši hinduismā tā ir viena no svētākajām vietām, ko dievticīgie izvēlas 
svētceļojumiem. Pilsēta atrodas svētās upes Gangas krastā. Un tiek uzskatīts, ka tās ūdeņi šajā vietā 
spēj noskalot, atbrīvot pat no visļaunākiem grēkiem. Tāpat tā spēj atbrīvot no pārdzimšanas - 
Samsāras važām.  

 iekārtošanās viesnīcā Vārānasī, īsa atpūta; 



 vakarā apmeklēsim Ganga aratī (uguns rituāls svētās upes Gangas krastā) – Vārānasī ir vairāk 
nekā 100 vietas Gangas upes krastā, kur kāpnes ved pie upes un notiek ik vakaru uguns rituāls par 
godu dievietei Gangai. Tiek uzskatīts, ka cilvēki, kas piedalās šajos rituālos, attīrās fiziski, mentāli un 
garīgi. Tas ir ļoti skaists un pacilājošs pasākums.  

 Nakts viesnīcā Vārānasī. 

12.diena 
20.03.2020. 
(piektdiena) 

Diena Vārānasī 
Vārānasī ir vairāk nekā 1000 tempļu, mēs apmeklēsim dažus no zīmīgākajiem: 

 Kashi Vishvanath Templis – viens no slavenākajiem hindu tempļiem, veltīts Dievam Šivam. 
Tas ir slavens ar to, ka tajā atrodas viens no divpadsmit Džotirlingamiem – pavisam ir 12 
Gaismas lingami, kas atrodas dažādās Indijas vietās. Tiek uzskatīts, ka tās ir īpašas 
svētvietas, kur dievišķā enerģija ir īpaši koncentrēta, jaudīgi attīrot un aizsargājot no 
negatīvās enerģijas ne tikai cilvēkus, kas te ierodas, bet visu zemeslodi kopumā. 

 Annapurna templis – templis, kas ir veltīts Dievietei Annapurna, kas ir viens no Dievietes 
Parvati (Durga) vārdiem. Šī dievietes forma ir atbildīga par ēdienu un ikdienas vajadzību 
apmierināšanu. Hinduismā tiek uzskatīts, ka, lai cilvēks dzīvotu, ir vajadzīgas tikai divas lietas 
– ēdiens un prieks. Līdz ar to, iegūstot Dievietes Annapurni svētību, cilvēka ikdienas 
vajadzības tiek apmierinātas, tādējādi nodrošinot iespēju gūt panākumus arī citās dzīves 
jomās.  

 Kaal Bhairava templis – viens no senākajiem Dievam Šivam veltītajiem tempļiem Vārānasī, 
celts 17.gadsimta vidū. Šajā templī ir viena no draudošākām Dieva Šivas formām, ko sauc par 
Kaal Bhairava. Tiek uzskatīts, ka šī forma ir visspēcīgākā, lai aizsargātu tās pielūdzējus no 
vislielākajām dzīves problēmām un atbrīvotu, pasargātu no vissmagākiem grēkiem. 

 Sankat Mochan Hanuman templis – viens no svētākajiem Dievam Hanumanam veltītajiem 
temļiem Vārānasī. “Sankat Mochan” hindi valodā nozimē “tas, kurš atbrīvo no nepatikšanām”. 

  vakarā apmeklēsim Ganga aratī (uguns rituāls svētās upes Gangas krastā) 
 Vārānasī mēs pārvietosimies autorikšās.  
 Nakts viesnīcā Vārānasī. 

13.diena 
21.03.2020. 
(sestdiena) 

Pēc brokastīm pārbrauciens uz Sarnāt ( ~ 15km no Vārānasī) 
 Sarnāt ir vieta, kur Gautama Buda sniedza savu pirmo sprediķi pēc tam, kad guva 

apgaismību. Buda ir minējis šo vietu, kā vienu no četrām, kuru viņa sekotājiem būtu 
jaapmeklē.  

 Pēcpusdienā pārlidojums uz Deli 
 Nakts viesnīcā Deli. 

14.diena 
22.03.2020. 
(svētdiena) 

Deli 
Brīva diena – atpūta pie peldbaseina viesnīcas teritorijā, kā arī būs iespēja doties iepirkties, 

ja būs tāda vēlme. Astroloģiskās sarunas. 
Vakarā atvadu pikniks viesnīcas teritorijā (nav iekļauts ceļojuma cenā; sarīkosim „groziņu” 
vakaru  ) 

Nakts viesnīcā 
15.diena 

23.03.2020. 
(pirmdiena) 

10:05 starptautiskais pārlidojums Deli – Helsinki; 
16:25 starptautiskais pārlidojums Helsinki – Rīga (laiks starp pārlidojumiem 2h 10 min; 
ierodamies Rīgā 17:35; aviokompānija Finnair 

 

Ceļojuma organizētāji patur tiesības mainīt apskates objektu un paredzēto pasākumu secību un laikus. 

 
Ceļojuma cena: 1585.00EUR 

 

Ceļojuma cenā  iekļauts: 

 Lidojums Rīga – Deli – Rīga (ekonomiskajā klasē; Turkish Airlines, Finnair vai Aeroflot, ceļojuma 

organizētāji patur tiesības mainīt aviokompāniju); 

 Izmitināšana 3* viesnīcās saskaņā ar ceļojuma maršrutu: Deli 6 naktis, Džaipūra 2 naktis, Agra 1 

nakts, Mathura 2 naktis, Vārānasī 2 naktis (visās viesnīcās dzīvošana ir divvietīgos numuriņos, brokastis 

ir iekļautas, par papildus samaksu ir iespējams organizēt nakšņosanu 4* vai 5* viesnīcās); 

 Visi programmā minētie transfēri (ar komfortabu trasportlīdzekli, AC); 

 Programmā minēto apskates objektu ieejas maksas un transfēra līdz tiem izmaksas, izņemot ieejas 

maksas objektos, kuri programmā ir atzīmēti kā “nav ieķlauts programmas pamatcenā”; 

 1h ilga astroloģiskā konsultācija ar Ritu Ivanovu – sertificētu dzīves kouču un vēdisko astrologu 

apmācībā; 

 Lidojums Deli – Vārānasī - Delī (ekonomiskajā klasē); 

 Latviski, krieviski un angliski runājoša grupas vadītāja pakalpojumi. 
 

Ceļojuma cenā neiekļauts: 

 Indijas vīza; 

 ceļojuma apdrošināšana; 

 ēdināšanas izdevumi (izņemot brokastis viesnīcās) un citi personīgie izdevumi; 

 individuālā konsultācija un vizīte pie pasaulslavenā astrologa Sanjay Rath (lai uzzinātu par papildus 

izmaksām, rakstiet ritaivanova@kaizen.lv); 

 pusdienas Nimrāna Forta pilī (20EUR); 



 dzeramnauda šoferim (50EUR) un citam apkalpojošam personālam viesnīcās, restorānos u.tml.; 

 ziedojumu nauda tempļos un līdzīgās vietās, ziedojumi par pudžām u.c. līdzīgi izdevumi; 

 izdevumi par pudžu dzimtas karmas attīrīšanai Mathurā – ziedojumi; 

 Vēdiskā astrologa Džaipūrā pakalpojumi (~30EUR); 

 Piedalīšanās NAVAGRAHA HOMĀ (izmaksas par dalību homā būs atkarīgas no gribētāju tajā piedalīties 

skaita); 

 Biļete uz šovu par Tadžmahalu Agrā (40EUR); 

 Ziloņu safari Amber fortā Džaipūrā (papildus izmaksas 15EUR no cilvēka, minimums 2 cilvēki) 

 medicīnas izdevumi; 

 ieejas maksa izklaides vietās, muzejos un apskates objektos, kuri nav iekļauti ceļojuma programmā; 

 fotografēšanas un filmēšanas atļauju apskates objektos maksas; 

 u.c., kas nav minēts ceļojuma programmā.  

 
Pasākumi un ekskursijas, kas nav iekļautas ceļojuma pamatsummā, ir Jūsu brīva izēle. Jūs varat doties ceļojuma arī 
neizmantojot ne vienu no tiem. 

 

Pieteikšanās ceļojumam un norēķinu kārtība: 

 piesakoties cieļojumam, nepieciešami pases dati un jānoslēdz ceļojuma līgums; 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc 550EUR avansa iemaksas; 

 otrā iemaksa 520EUR ir jāveic līdz 15.09.2019. 

 trešā iemaksa 515EUR ir jāveic līdz 15.01.2020. 

Ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, SIA LAXMI DHAM INTERNATIONAL, TATO-2010-182, patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 
 

Piemaksa par dzīvošanu vienvietīgā numuriņā 360EUR 
 

Atteikuma gadījumā tiek ieturēti: 

 550EUR – atsakoties līdz 15.09.2019.; 

 atsakoties no 16.09.2019. līdz 15.01.2020. – 1070EUR; 

 atsakoties pēc 16.01.2020. – 100% no ceļojuma summas.  
 

Minimālais tūristu skaits grupā 4 personas, maksimālais – 10 personas. 

Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un cenā iespējami LR normatīvo aktu ietvaros. Brauciena organizētāji patur 

tiesības veikt izmaiņas ceļojuma norises kārtībā, kā arī mainīt starptautisko pārlidojumu aviokompāniju. 

 

Informācija un pieteikšanās: tālr. 29857838, 

ritaivanova@kaizen.lv, Rita Ivanova www.kaizen.lv  

 

mailto:ritaivanova@kaizen.lv
http://www.kaizen.lv/

