
 

Tālu būt un daudz pieredzēt. Piektais domubiedru ceļojums. 7.-27. maijs 2020. 

Indija ir pārpildīta ar eksotiku, arhitektūru, mitoloģiju, reliģiju, kultūru, vēsturi, mākslu, dabu, 

dzīvniekiem, ēdieniem, tirdzniecību, amatniecību, maģiju, lielisku klimatu un cilvēkmīlestību. 

Ceļojumu vada Jānis Zariņš un Vita Baļčunaite - aktrise, dziedātāja, pasākumu vadītāja. 

Ikdienā papildus darbošanai uz skatuves, raksta scenārijus, ierunā filmas, multfilmas, reklāmas, 

vada publiskās runas meistarklases. Ir diplomēta fitnesa trenere.  

Jānis vedīs, rādīs, stāstīs un rūpēsies par visu ērtībām, labsajūtu. Jānis Indijā ir pavadījis divus 

gadus, apceļojot gandrīz visus tās nostūrus. Jāņa ceļojumu bagāžā ir vairāk nekā 20 valstis, kā 

Indija, Indonēzija, Ķīna, Singapūra, Maroka, Meksika, ASV u.c. 

Vita ceļojuma laikā palīdzēs dienu atmodināt možākai pašsajūtai, ik rītu vadot treniņus prātam 

un ķermenim. Vakaros visi kopā veidosim sarunu apļus un neformālā gaisotnē dalīsimies viens ar 

otru par dienā redzēto un sajūtu ziņā piedzīvoto.      

                         

                                      

 

Zemāk tikai neliels ieskats mūsu ceļojumā: 

Delhi, Vrindavan, Mathura, Agra, Rishikesh, Dehadrun, Shimla, Manali, Vashisht, Naggar, 

Kullu, Manikaran, Dharamsala, Amritsar, Wagah, Delhi. 

Vrindavana (57 000 iedzīvotāju, 170m virs jūras līmeņa) 

Šī ir viena no vissvētākajām pilsētām pasaulē. Šī ir vieta, kurā audzis Dievs Krishna. Pastāv 

uzskats, ka tas kurš ir nokļuvis Vrindavanā ir Dieva izredzētais, tiek atbrīvots no karmas un šī 

kļūst par pēdējo zemes dzīvi pēc nāves pārceļoties uz augstākiem līmeņiem.  

Pilsēta ir pārpildīta ar krāšņiem tempļiem (ap 5000, senākajiem ir 500 gadu), kurus par savām 

mājvietām uzskata arī mērkaķi un pāvi. Pa ielām, kā svētie dzīvnieki, staigā govis, netraucējot 

satiksmi.  

 

 



*Krishna Balaram Temple Complex 

 

 

*Pagal Baba Temple (10 stāvi) 

 

Upe Jamūna 

 



 

Katrs solis šajā pilsētā ir pilns ar notikumiem no Indiešu svētajiem eposiem. 

Dosimies vakarā uz templi skatīties Sandhya Aarti skaisto dziesmu un deju izrādi. 

Vrindavānu, kā sava ķermeņa atstāšanas vietu ir izvēlējies svētais guru Neeb Karori Baba, šeit 

atrodas arī viņa ašrams. Neeb Karori Baba ir svētais, kuru augsti vērtēja Apple kompānijas 

radītājs Stīvs Džobs. Starp viņa sekotājiem ir daudzas pasaules zvaigznes (aktrise Džūlija 

Robertsa, Facebook dibinātājs Marks Cukerbergs...) 

 

* Apmeklēsim svētā Tulsi koku parku.   

* Pilsētā ir tirgus kvartāls ar iespēju sirsnīgi iepirkties. 

* Un citi apskates punkti 

Mathura ( 442 000 iedzīvotāju, 174 metru virs jūras) 

Pilsēta, kurā dzimis ir viens no Hinduisma galvenajiem Dieviem Krišna. Viena no septiņām 

svētajām Hindu pilsētām. 

*Dwarkadheesh Templis ir šīs pilsētas galvenais templis būvēts 1814 gadā. 

  

*Apmeklēsim Krišnas dzimšanas (pirms 3500gadiem) vietā būvēto templi, kas ir viena no 

svētākajām Hinduistu vietām pasaulē. Šeit pat dziļi neticīgie sajutīs brīnuma pieskārienu. 

  

 



*Izbrauksim ar laivu pa Jamūnas upi. 

 

Mathurā Jamūnas upes krastā ir dzīvojis svētais Devraha Baba. Pastāv viedoklis, ka svētais, kad 

atstāja ķermeni bija apmēram 250 gadu vecs (viņš atstāja ķermeni 1990. gadā Vrindavānā). 

 

Mathurā atrodas arī cita slavena un Latvijā iemīļota svētā Jai Gurudev templis un labdarības 

fonds: 

   

Jai Gurudev ķermeni atstāja 2012. gadā aptuveni 116 gadu vecumā un viņa īpašumu vērtība tika 

lēsta ap 2,15 miljardu USD. 

Agra (1,8milj. Iedzīvotāju) 

Pilsēta ir galvenais tūristu galamērķis Indijā. Tajā ir trīs Mogulu ēras nozīmīgākie ēku pieminekļi: 

 *Tadž Mahals pabeigts 1653 gadā un ir atzīts, kā viens no 7 pasaules brīnumiem 



*Agras Forts. Perimetrs 2,4km. 1556 gads. 

 

Rišikeša (372m virs jūras, 103 000 iedzīvotāju) 

Vēl viena Hindu svētā pilsēta, uz kuru dodas svētceļnieki no visas pasaules. Atrodas vissvētākās 

upes Gangas krastos.  

Pilsēta ir slavena ar ajūrvēdas ārstēšanas iespējām, kā arī pasaules jogas galvaspilsēta.  

*Būsim The Beatles ašramā kur slavenā grupa guvusi iedvesmu daudzām dziesmām.  

*Tiks apmeklēts 13 stāvīgais Trayambakeshwar viens no svarīgākajiem Rišikešas Hindu 

tempļiem, kurš galvenokārt ir veltīts Dievam Šivai. 

 

*Tieši Rišikešu mēs esam noskatījuši, kā labāko vietu, kur gribētāji dosies raftingā un 

gremdēties Gangas upē, jo te tā ir tuvu Himalajiem un nav piesārņota. Tiek uzskatīts, ka upei ir 

spēcīgas dziedinošas īpašības. Ir uzskats, ka iemērkšanās Gangā garantē nokļūšanu paradīzē.  

 



*Apmeklēsim Parmarth Niketan templi, kas ir lielākais ašrams Rišikešā ar 1000 nummuriņiem 

priekš apmeklētājiem. 

   

*Baudīsim līdz asarām maģisko un skaisto ikvakara uguns rituālu Gangas krastā. Indija ir 

vieta kur ļoti ātri materializējas domas. Tāpēc ir ļoti būtiski turēt apziņu atvērtu, neielaist sevī 

negatīvo un turēt prātā sev svarīgo. Tā, lai piepildās, tikai tas, ko sev novēlam. 

 

Šī ir vieta, kur ik vakaru lūdzēju svecītes puķu laiviņās tiek ielaistas upē, vienlaicīgi iedomājoties 

savas vēlmes. Cilvēki uzskata, ka jo tālāk viņu palaistā svecīte aizpeldēs, jo ātrāk vēlme 

realizēsies. 

Dehradun (2000 iedzīvotāju, 830 m virs jūras) 

*Brīnišķīgs vesels Budistu kvartāls, valsts valstī. 

      



                            

Shimla (172 000 iedzīvotāju) 

Pilsēta tiek uzskatīta par Britu Indijas vasaras galvaspilsētu. Tajā ir saglabājusies Britu 

arhitektūras ietekme. 

Bijušais karaļa nams 1884 gads: 

  

Kristus baznīca ir otra vecākā Ziemeļindijā: 

            

Pilsētā ir centrālā iepirkšanās iela ar daudziem veikaliem, kafejnīcām, teātri, krogiem, klubiem, 

restorāniem... 

  



2440 metru augstā Jakhu kalna virsotnē atrodas sens Dieva Hanumana templis. 33 metru augstā 

Hanuman statuja ir augstākā statuja virs jūras līmeņa pasaulē, pārspējot Kristus statuju 

Riodežaneiro.  

Manali (2050m virs jūras, 8100 iedzīvotāju) 

Pēc leģendas šī ir Himalaju vieta no kuras ir atsākusies visa mūsdienu civilizācija, jo šeit pēc 

lielajiem grēku plūdiem ir apstājies Noasa šķirsts (indiešu versijā Manu šķirsts). Vieta tiek dēvēta 

par Dievu ieleju. Šarmantais un mīlīgais Himalaju ciemats sastāv no senām koka un akmens 

būdiņām. 

   

  

  

 



No pilsētas paveras iespaidīgi skati uz Himalaju sniegotajām virsotnēm un ar džipiem, dosimies 

uz 4000m augstajām virsotnēm, kuras pārvarot ienāca Tibetieši mūkot no Ķīnas zvērībām. 

  

Manali atrodas būtisks Budistu svētceļnieku galamērķis „Manali Gompa”. Šī vieta ir 

pasaulslavena ar īpašajiem sienu gleznojumiem un lielo Budas statuju. 

 

Vashist (1600 iedzīvotāju) 

Ciemats ar senu koka Vashist templi un dabīgiem karstiem sēra avota ūdens baseiniem. 

  

2 km attālumā atrodas Jogini ūdenskritums. 



 

Naggar (550 cilvēku, 1760m virs jūras) 

Naggar ir slavena ar Nikolaju Rērihu. Viņa un sievas Helēnas Rērihas dzīvesvietā, pasakainā 

Himalaju kalnu masīvā iekārtots muzejs.  

Mēs Latvijā zinām viņa vārdā nosaukto ezotēriska rakstura grāmatnīcu. Tas bija krievu izcelsmes 

mākslinieks, mistiķis, kurš savu mūžu pavadījis studējot austrumu kultūru un tradīcijas.  

Tiek uzskatīts, ka Naggaras tuvumā atrodas ieeja Šambalā- vietā kur glabājas pasaules visu 

civilizāciju labākais genofonds. Tur 4 grādu temperatūrā dziļi meditatīvā stāvoklī atrodas svētie, 

kuri pasaules bojāejas gadījumā spēj atjaunot civilizāciju. 

Ciematā atrodas vairāki 11 gadsimta tempļi- Vishnu mandir, Gauri Shankar Temple, Murlidhar 

un īpaši maģisko Krishna Temple.  

Kullu (18500 iedzīvotāju, 1220m) 

Šī Dievu ieleja ir daudzu Budistu, Hinduistu un Sikhu svētvieta daudzo tempļu dēļ. 

Mēs dosimies apziņu transformējošā kāpienā uz 2460m augstumā esošo leģendāro Bijli Mahadev 

templi. Gājiens aizņem no vienas līdz divām stundām atkarībā no ātruma. Jāiet ir trīs km katrā 

virzienā. Augšā mūs sagaida templis un brīnišķīgi dabas skati, bet pa ceļam satikšanās ar savu 

patieso būtību. Gājiena laikā var nākt dažādu situāciju risinājumi, bloku atvēršanās un attīrīšanās. 

Ejot vēlams ir izvēlēties sev vienu aktuālu jautājumu un mierīgā garā to pie sevis apdomāt. Tā ir 

mistiska pieredze. 

Visas ceļojuma laika pastaigas nav obligātas. Ir dažādi varianti, var palikt pilsētā, vai doties 

pastaigā uz citu maršrutu sarunājot tikšanās vietu pie mūsu transporta. 

Manikaran (1760m)   

Slavena ar karstajiem avotiem, kuri spēj dziedināt no visa. Sākot ar reimatismu, līdz bronhītam. 

Ūdens ir tik karsts, ka tajā var vārīt rīsus, bet lai dotos tajā peldēties, tas tiek atšķaidīts ar ūdeni no 

upes.  

  



 

Pilsēta ir Sikhu un Hinduistu svētvieta. 

Vairākstāvu Sikhu guru Shri Nanak Ji Gurduara templis ar tepiķiem un stikla kolonām. 

Apakštāvā atrodas ēdamzāle ar bezmaksas rīsiem, dālu, čapati, kariju, tēju. Ēdiens ne ar ko 

neatpaliek no restorānos pasniegtā. Netālu ir Šivas templis, kur karsto avotu ūdenī gatavo rīsus. 

Dharamsala (1400-1750m virs jūras, 19000 iedzīvotāju) 

Daramsalā atrodas Dalailamas rezidence, Tibetas trimdas valdība un Tibetas bibliotēka ar 

rakstiem un arhīviem. Uz šejieni dodas daudzi Budismu studēt alkstoši studenti.  

   

Tsuglagkhang Complex ir lielākais budisma templis ārpus Tibetas. 

Tibetas muzejs. Neliels, bet interesants Tibetas vēstures ieskats. 

Mākslas galerija. 

Pilsēta ir lieliska, lai iegādātos autentiskus Tibetiešu un Budistu atribūtus.  

 

 

Amritsar (1,1milj. Iedzīvotāju, 234m virs jūras) 

Protams, nozīmīgākā vieta pilsētā, reģionā un visā Sikhisma pasaulē ir Zelta templis. Šīs vietas 

apmeklējumu mēs paši gaidāma ar vislielāko nepacietību no visa ceļojuma. 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Dalailama
https://lv.wikipedia.org/wiki/Tibeta
https://lv.wikipedia.org/wiki/Trimda


  

 Langar ir virtuve Sikhismā, kur tiek gatavots ēdiens sabiedrībai. Brīvprātīgie katru dienu pabaro 

ap 75 tūkstošus cilvēku bez maksas. Šeit maltīti starp svētceļniekiem un tūristiem ir ieturējuši arī 

karaļi. 

  

Hindu Mate Temple ir labirintveida templis, uz kuru dodas sievietes, kuras vēlas ieņemt bērniņu. 

Tiek uzskatīts, ka lūgšanas, kas notikušas šajā templī tiek piepildītas. 

Universitāte 

 



 

Wagah lielveikals 

  

Maharaja Ranjit Singh vasaras rezidence 

  

Wagah Indijas-Pakistānas robeža 

Vieta, kur katru dienu notiek robežas vārtu aizslēgšanas un karogu nolaišanas ceremonija. Tā ir 

veidota, kā teatrāla deja starp Pakistānas un Indijas kareivjiem, kas turpinās, jau 61 gadu. Katru 

vakaru pulcējot skatītāju tūkstošus abu valstu robežas pusēs. 

 

Delhi (25 milj. iedzīvotāju) 

Pasaules viena no iespaidīgākajām metropolēm.  

Swaminarayan Akshardham ir lielākais Hinduistu komplekss. Tas ir jauns, ļoti skaists 

apliecinājums tam, ka mūsdienās Indija vēljoprojām prot un var uzbūvēt iespaidīgus arhitektūras 

brīnumus. Šī ir vieta, kurai nepieciešams veltīt vismaz pusi dienas, jo teritorija ir milzīga ar 

dažādām iespējām, tai skaitā kino, gaismas un mūzikas šovu... 



  

  

 

*Mūzikla apmekējums Indijā 

Viena no grandiozākajām pieredzēm. Krāšņa, aktīva izrāde, skaistā izklaides kompleksā. 

 



 

*Lotus templis  

Pateicoties arhitektūrai šis ir populārākais apskates objekts Indijas galvaspilsētā. Saņemtas 

daudzskaitlīgas starptautisku arhitektu konkursu balvas. 

  

Yogmaya Temple tiek uzskatīts, ka šeit atrodas no Mahabharatas ēras  

              

Un daudz, daudz, daudz citu skaistāko dzīves notikumu... 

Pieteikšanās:  

Zvani, raksti whatsapp: +371 22180556  

uzindiju@gmail.com, vai agnese@domuspeks.com  

mailto:uzindiju@gmail.com
mailto:agnese@domuspeks.com

