
                          

 
  

 

LATVIJAS ALPĪNISTU UN CEěOTĀJU 
ASOCIĀCIJA 

 
 

NEPĀLA. APKĀRT DHAULAGIRI. 
  

  03.10.-28.10.2009. 
  
 Nepāla atrodas starp divām Indijas un Ėīnas valstu robežām. Tās teritorijas 160 km maina savu 
augstumu no 200 m dienvidos un 8848 m ziemeĜos Everesta kalns. Kalni noklāj 80% Nepālas teritorijas. 
Kalnos dominē ainavas, bet laika apstākĜus nosaka musoni, kuri Nepālā ir augšanas veicinātājs rīsiem, 
graudaugu kultūrām (mieži aug pat 4600m augstumā), bet reizē musonu laiks posta un nāves nesējs, 
tiem kas dzīvo kalnu nogāzēs, upju krastos, vietās, kur ir iespēja sniega lavīnām un ūdens plūdiem., bet 
neskatoties uz to upes ir lielākais pasaulē hidroelektriskais potenciāla kapitāls.(pēc ekspertu domām 
83,000 MW). Nepāla ir viena no pasaules visjaukākajām un visaizraujošakajām vietām, ko apmeklēt. 
Nepāla iedalās  trīs daĜās  – Himalays(augstākie), Middle Hills(Anapurna) , Terai (zemākie). 
Himalaji vārds veidojies no Sankrits vārda hima – sniegs, alaya – uzturēšanās vieta. 
Nepālā atrodas 8 astoĦtūkstošnieces virsotnes. Mēs iespējams, ka redzēsim divas no tām – Anapurnu un 
Dhaulagiri. 
 
Katmandu – Nepālas galvaspilsēta. Katmandu ieleja ir kalnu ieskauts patvērums, vēsturisks Nepālas 
centrs, kur karaĜvalstis ir cēlušas un kritušas, ēkas un tempĜi ir būvēti un pārbūvēti, tikušies dažādu rasu 
un kultūru pārstāvji, vieta, kur cilvēki saplūda gan no austrumiem, gan rietumiem. Vairāk nekā 1000 
gadus Katmandu ir kontrolējusi tirdzniecības karavānu ceĜu starp Tibetu un Indiju. 
 
 

    
 
 

Dhaulagiri ir pirmā astoĦtūkstoniece virsotne , kuru sasnieguši alpīnisti no Latvijas. 
 
Maršruts apkārt Dhaulagiri nav tik populārs kā klasiskie maršruti apkārt Annapurnai vai Everesta 
ieleja. Maršruta iziešana prasa 14 dienas. Augstākā pāreja ir 5360m. Iespēja pabūt Dhaulagiri bāzes 
nometnes un leduskritumu. 
 
Čitvanas (Chitwan) nacionālais parks – lieliska iespēja apskatīt Himalaju piekājēs mītošo dzīvnieku un 
putnu pasauli. Izjādes ar ziloĦiem, pastaigas par džungĜiem, braucieni ar laivām. 
 
 
 

CeĜojuma cena    860 LVL un 575 USD 
  
Cenā ietilpst: 
•      Lidojums Rīga – Katmandu - Rīga 
•      transporta pakalpojumi (autobuss) ceĜojuma laikā 
•      naktsmītnes viesnīcās Katmandu un Pokhārā 
•      parka ieejas atĜaujas 
•      Čitvānas NP programma 3 dienas / 2naktis 
•      veselības apdrošināšana 



•      grupas vadītāja ceĜa izdevumi 
  
Cenā neietilpst: 
 
•      Nepālas vīza  
•      dzīvošana kalnu viesnīciĦās trekinga laikā 
•      Ēšanas izdevumi 
•      ieejas maksas apskates objektos 
•      lidostas nodevas 
•      Nesēju pakalpojumi 
 
Papildus izdevumi:  

• Nepālas vīza 30 USD 
• Lidostas nodevas ap 25 USD 
• Nesēja pakalpojumi 12 USD/dienā 

Pietekšanās:  

Anketas aizpildīšana un avanss 300 LVL (tiek rezervēta vieta) 

Atteikuma gadījumā šo summu neatmaksā, bet var pieteikt citu dalībnieku. 

Pēc pilnas summas summas samaksas tiek slēgts līgums ar organizātoriem. 

Pieteikšanās līdz 16.05.2009 
 

Norēėinu kārtība: 

Pilna ceĜojuma summa jāsamaksā ne vēlāk kā līdz 01.09.2009.  

CeĜojuma organizators :   Arnis Opmanis mob. 29545486 

Grupas vadītāja: Līga Plakane 

 

Latvijas Alpīnistu un ceĜotāju asociācija 

Iespējami arī citi vadītāji atkarībā no grupas lieluma. 

 

 Papildus informācija: 
 Par nepieciešamo inventāru informēs grupas vadītāja. 
 
 

   


