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Apraksts 
2007.gada vasarā klubs „Traverss” realizēja projektu „Bezengija – 2007”. Tas bija alpīnistu 

- iesācēju pirmais izbrauciens kalnos. Projektā piedalījās komanda 10 cilvēku sastāvā. Pasākuma 
laikā tika veikti klinšu un ledāju kāpšanas treniņi, tika veikti pārgājieni pa dažādas sarežģītības 
pakāpes maršrutiem. 
 

Laiks: 

2007.g., 22. jūnijs – 10.jūlijs 

Komandas sastāvs. 
Pieredzējušie dalībnieki: 

Romāns Kalenda – vadītājs (II sprota pakāpe) 

Sergejs Bratarčuks – vadītāja palīgs (III sporta pakāpe) 

Margarīta Petelina – saimniecības pārzine  

Anna Borisogļebska 

Aleksandrs Borisogļebskis  

Iesācēji: 

Aļona Panova – ārsts 

Staņislavs Rubens 

Alberts Nurgalejevs 

Nikolajs Troickis 

Ilona Narusberga  
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Pasākuma grafiks 
Uzkāpšanā piedalījās visi grupas dalībnieki, izņemot gadījumus, kas atsevišķi atzīmēti.  
 
Diena Datums Notikumi 

1.  22.06 Izbraukšana no Rīgas 

2.  23.06 Iebraukšana Maskavā, lidojums uz Mineraļnie Vodi, pārbraukšana alpīnistu 
nometnē „Bezengija” 

3.  24.06 Pastaiga pa apkārtni (aklimatizācija), kalnu kāpšanas piederumu un pārtikas 
sagatavošana 

4.  25.06 Pārgājiens uz „Zeļonaja Poļana” līdz pacelšanās uz „Tjoplij Ugol”, klinšu 
kāpšanas nodarbības  

5.  26.06 Pacelšanās uz „Tjoplij Ugol” pie „Golubjatņa”, pusdienas atpūta 

6.  27.06 Pacelšanās uz Gidantau virstoni (4184 m) pa Rietumu kori [maršruta 
atkārtojums]( maršruta sarežģītības pakāpe 1B, klintis, sniegs)  

7. 28.06 Atpūta 

8.  29.06 
Uzkāpšana uz Ukju virsotni (4350 m) pa Dienvidu – Austrumu kori [maršruta 
atkārtojums] (maršruta sarežģītības pakāpe 2A, klintis) .  

Piezīme: Uzkāpšanā nepiedalījās Sergejs Bratarčuks un Ilona Narusberga 

9.  30.06 Nolaišanās nometnē, atpūta 

10.  01.07 Atpūta, klinšu kāpšanas nodarbības 

11.  02.07 Pārgājiens uz Barankošu 

12.  03.07 Sniega - ledus nodarbības, pārgājiens pie „Avstrijskije Nočovki” (Džangikoš 
mājiņa) 

13.  04.07 

Pacelšanās uz Dihniaušbaši virsotni (4044 m) pa Dienvidu kori [maršruta 
atkārtojums] (maršruta sarežģītības pakāpe 2A; sniegs, ledus, klintis)   

Piezīme: Uzkāpšanā nepiedalījās

Margarīta Petelina, Anna Borisogļebska, Sergejs Bratarčuks un Ilona 
Narusberga 

14.  05.07 Atpūta 

15.  06.07 

Grupa R. Kalendas vadībā S. Bratarčuka un M.Petelinas sastāvā uzkāpa Sellas 
smaili (4335 m) pa Rietumu kores Ziemeļu sienu [maršruta atkārtojums]
(maršruta sarežģītības pakāpe 3A; sniegs, ledus) 

Pēc uzkāpšanas visa grupa ( 10 cilvēki) nolaižās bāzes nometnē Bezengijā.

16.  07.07 Atpūta, klinšu kāpšanas nodarbības 

17.  08.07 Klinšu kāpšanas nodarbības 

18.  09.07 Klinšu kāpšanas nodarbības 

19.  10.07 Izbraukšana no nometnes 
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Īss veikto Bezengi rajonā maršrutu apraksts 

Pacelšanās uz „Tjoplij Ugol” 
No AMSB „Bezengi” pa taku līdz tiltiņam pāri upei Mižirgi, pēc tam augšā pa upes Mižirgi 

labajā krasta taku. Pirmais strauts, tekošs no atzara, ejam gar ūdenskritumu. Tālāk augšā pa labo, 

bet pēc tam pa kreiso strauta pusi, kas tek paralēli upei aiz ledāja Mižirgi labajā krasta morēnas līdz

otram strautam, kas notek no atzara nogāzēm (no alpīnistu nometnes - 1,5÷2 stundas). No šejienes 

pa zāļainām nogāzēm un otrā strauta labajā krasta nobirām kāpiens uz mājiņu „Uķu” un no tās

kāpiens pa nobirām līdz Zaļai pļavai zem ledāja Mazais „Uķu” mēles (pretī leduskritumam 

„Arbūzs”) (3÷3,5 stundas). Blakus ar pļavu – glābšanas dienesta mājiņa („Baložu mājiņa”).  

Pretī „Baložu mājiņa” organizējām nometni. 

Pacelšanās uz Gidantau virsotni (1B rus) 
No nometnes uz augšu, pa ledāja Malij Uķu kreisa krasta morēnas nobirumu līdz klinšu 

cirkam (2 stundas). Tālāk pa kreisa kuluāra nobirumiem izejam uz Gidantau virsotnes Rietumu kori 

(2 stundas). 

Pa sniega grēdu (karnīzes), sasaitēs (2 sasaites no 3 cilvēkiem un divas no 2 cilvēkiem) 

augšā (2 stundas). 140÷160 m līdz lielam žandarmam. Žandarmu pārvārē pa taisno izmantojot 

drošināšanu. Pēc tām – 200÷300 m augšā pa neizteikto kori, paejot garām 5÷6-metrīgus žandarmus 

no kreisas puses. Tālāk pa 50-metrīgo klinšu pacēlumu („kustīgie” akmeņi) uzkāpšana Gidantau 

virsotnē. (1 stunda). Nokāpšana nometnē, pa to pašu maršrutu (5 stundas).  

Komandas dalībnieki: 

Romāns Kalenda, Sergejs Bratarčuks, Margarīta Petelina, Anna Borisogļebska, Aleksandrs 

Borisogļebskis, Aļona Panova, Staņislavs Rubens, Alberts Nurgalejevs, Nikolajs Troickis, 

Ilona Narusberga 

Uzkāpšanas ilgums: 

 Līdz virsotnei: 7 st 

 Kopā: 12 st. 

Augstuma starpība:  

 984-m 

Reljefs: 

 Klintis, sniegs 
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Pacelšanās uz Uķu virsotni (2A rus) 
No pļavas pa kreisā krasta morēnas lejasdaļu līdz ledāja Mazais Uķu sākumam un nolaišanās uz

tā. Pa ledāju augšā. Aiz virsotnes Uķu dienvidu kontrforsa, pretī platam nobiru kuluāram, kas 

nolaižas no virsotnes Uķu Dienvidaustrumu kores vidusdaļas, kāpiens uz morēnu (2 stundas). 

No morēnas pa platu nobērtu kuluāru, uzkāpšana uz Uķu virsotnes Dienvidu – austrumu kori, 

sākumā pa rupjiem nobirumiem, pēc tām pa labi, sīkiem ( 2  stundas ). 

Tālāk pa kreisi, sasaitēs, pa kores klintīm augšā. Drošināšana caur reljefu. Kores žandarmus 

apgāja pa labi. Lielo žandarmu virsotnes tuvumā apgājam pa plauktiem no labas puses. Pēc tam 

uzkāpam Uķu virsotnē pa klinšaino kori („kustīgie” akmeņi). Uzkāpšana pa kori 4 stundas.  

Nokāpšana pa Dienvidu – Austrumu kores augšējo daļu, daļēji pa uzkāpšanas maršrutu. Pēdējo 

žandarmu –apejot pa labo pusi un nolaižoties ar dulfera palīdzību ~20 m. Dulfera nostiprināšanai 

izmantojām vecu cilpu, kuru bija atstājušas iepriekšējās komandas. 

Nokāpšana no virsotnes līdz ledājam – 5 stundas. 

Komandas dalībnieki: 

Romāns Kalenda, Margarīta Petelina, Anna Borisogļebska, Aleksandrs Borisogļebskis  

Aļona Panova, Staņislavs Rubens, Alberts Nurgalejevs, Nikolajs Troickis 

Uzkāpšanas ilgums: 

 Līdz virsotnei: 8 st. 

 Kopā: 13 st. 

Augstuma starpība:  

 1150 m 

Reljefs: 

 Klintis, sniegs 
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Pacelšanās līdz „Avstrijskije Nočjovki” 
No nometnes nolaisties pie upes Čerek Bezengijskij, un gar to, pa takas iet Bezengi ledāja virzienā.

Pēc tam pa morēnas kabatu gar ledāju (pa kreisi – nogāze ar kustīgiem akmeņiem!), zemāk par 

Misses – Koš kāpumu, pāriet uz ledāju un gar to, pa kreiso pusi, pie Bezengi Sienas pakājes (4÷5 

stundas). 

Apejot plaisas, pieiet pie kreisa krasta morēnas pirms ledus krituma ledāja Austruma zara. Pa taku, 

pa labi no strauta, uzkāpšana uz morēnu (0,5 stundas). 

Tālāk, pa taku uz morēnas kores pie sarkanīgi – rūdām klintīm, kas ir pa vidu morēnas korei (1,5 

stunda). 

Klintis apiet 40-50 m augstāk par morēnu. Aiz klintīm nokāpšana pa morēnu un sniegu pie 

„Avstrijskije Nočovki” un uzkāpšana pie Džangikoš mājiņas (0,5 stundas). 

Pacelšanās uz Dihniaušbaši (2A RUS) 
Nokāpšana no Bezengi ledāja kreisa krasta morēnas uz ledāju. Uzkāpšana pa ledāju, paejot 

garām Varšavas virsotnes rietumu nogāzi, un tālāk, pie Dihniauš kalna pārejas (2,5 st). 

Pacelšanās uz Dihniauš kalna pāreju sasaitēs (30 min). 

Virzīšanās pa klintīm un plauktiem kreisajā pusi no Dienvidu kore, drošinot izmantojot 

reljefu (3 st). 

Pacelšanās uz klinšu kori, pa kori tālāk līdz pirmsvirsotnes sniegam, ieiešana virsotnē (0,5 st). 

Pirmsvirsotnes pacelšanās posms bija pārklāts ar biezu sniega slāni (karnīzes), virsotne nav 

skaidri izteikta, turs atrodas tuvāk sniega karnīzes sākumam, klints izcilnī pa labi no kores.  

Tālāk gājiens pa sniega kori līdz augstuma pazemināšanai 300÷350 м un nolaišanās uz

ledāju (plaisas!). Nolaišanās gar Sellas virsotnes dienvidu kores un gar Varšavas virsotnes 

nogāzēm, un tālāk, izejot cauri Varšavas virsotnes rietumu korei pa pacelšanās maršrutu 

Komandas dalībnieki: 

Romāns Kalenda, Aleksandrs Borisogļebskis , Aļona Panova, Staņislavs Rubens 

Alberts Nurgalejevs, Nikolajs Troickis 

Uzkāpšanas ilgums: 

 Līdz virsotnei: 6,5 st. 

 Kopā: 10 st. 

Augstuma starpība:  

 844 m 

Reljefs: 

 Klintis, sniegs, ledus 
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Pacelšanās uz Sellas virsotni (3A rus) 
Pacelšanās pa kalna taku uz morēnu aiz „Džangikoš” mājiņai, tad uz augšu pa morēnu un 

tālāk nolaišanās uz Sellas ledāju (1 st). Pacelšanās pa ledāja kreiso malu, paejot garām ledus 

nogāzei un plaisām. Vietā, kur slīpais ledājs kļūst plakanāks pagriežamies pa labi, un, paejot garām

plaisām, pieejam pa ledāju pie Rietumu kores Ziemeļu sienas, pie bergšrunda (1,5 st). 

Paceļamies pa ziemeļu sienas (300÷350 м, 450÷550, ledus, firns) ar dzelkšņiem, drošināšanu 

organizējot ar ledus skrūvēm (2 st). Sienas augšēja daļā ir firns, drošināšanu nodrošināt ar ledus 

cirvjiem nav iespējams, sasaistes kāpj vienlaicīgi.  

Izeja uz Rietumu kores (sniegs, klintis) un pacelšanās sasaitēs pa kori pie pirmsvirsotnes 

pacelšanās vietas (1 st).  Pa pirmsvirsotnes pacelšanas posmu (sniegs, karnīzes) izejam uz virsotnes 

(30 min). Nolaišanās lejā – Bašhauz ledājā un gar Sellas virsotnes dienvidu kores un gar Varšavas 

virsotnes nogāzēm atgriežamies nometnē Džangikoš. 

Komandas dalībnieki: 

Romāns Kalenda, Sergejs Bratarčuks, Margarīta Petelina 

Uzkāpšanas ilgums: 

 Līdz virsotnei: 5 st. 

 Kopā: 8 st. 

Augstuma starpība:  

 1135-m 

Reljefs: 

 Klintis, sniegs, firns, ledus 
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Rajona shēma 

___________ Maršruts uz Gidantau  __________ Maršruts uz Ukju 

__________ Maršruts uz Dihniušbaši   __________Maršruts uz Sellu 
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Fotogrāfijas 
Foto 1.Visa komanda 

Foto 2. Gidantau virsotnes Dienvidu kore 
 

Piezīme: Sarkana punktēta līnija – kāpšanas maršruts 
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Foto 3. Uz Ukju virsotnes.  
 

Foto 4. Skats no Dihniaušas pārejas uz Dihniaušas Dienvidu kori. 
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Foto 5. Uz Dihniaušbaši virsotnes 

 

Foto 6. Skats no Sellas ledāja cirka  
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Shēma 1. Pacelšanas ceļš uz Sellas virsotne. 

Foto 7. Skats no Sellas ledāja cirka uz Sellas virsotne. 
 

Kontaktinformācija 

m.t. +371 26168298 – Romāns Kalenda 

e-mail: roman@traverss.lv

Informācija Internetā

www.traverss.lv

http://www.traverss.lv/
mailto:traverss@inbox.lv
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Pielikums 
Zīmītes no visām uzkāptām virsotnēm

Zīm.1. no Gidantau Zīm.2. no Ukju 

Zīm 3. no Dihniaušbaši Zīm 4. no Sellas 
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