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Maršruta pase 
 
Kalnu rajons: Kaukāzs (Centrālais Kaukāzs), Krievija 
 
Virsotne: Uzunkol (Узункол), 3650m 
 
Maršruts: Traverss ZA kore 
 
Grūtību kategorija: 2B - RUS 
 
Augstuma starpība: 1630 m 
 
Vidējais stāvums: ~ 40o

 
Reljefs: pārsvarā klintis (vietām nedaudz sniegs un apledojušas klintis) 
 
Laiks: 2009.gada 3.augusts (1diena) 
 
Stundu skaits maršrutā: 5 stundas 20 minūtes uzejā, 4 stundas noejā 
 
Komanda: Edgars Šāblis (instruktors) 
Ieva Pabērza - dalībnieks 
Zane Stepka - dalībnieks 
Inga Krastiņa - dalībnieks 
Liene Briede - dalībnieks 
Gatis Rudzītis - dalībnieks 
Alvis Viļumsons - dalībnieks 
Dainis Ancāns - dalībnieks 
 
Komandas organizācijas nosaukums: Kalnu skola, Latvijas Alpīnistu un 
ceļotāju asociācija 
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Maršruta raksturojums 
 
Virsotne tika veikta pēc mācību cikla nodarbībām a/n, iepriekš veicot 1B un 
2A (RUS) virsotnes. 
 
Maršruta augstuma starpība 1630 m,. 
Sarežģītākais maršruta posms – no sedlienes līdz virsotnei.  
Maršruts veikts 2009.gada 3.augustā. 
 
Plkst. 5.30 izejam no alpīnistu nometnes „Uzunkol” (2020 m) E.Šāblis vadībā. 
Sākotnēji maršruts virzās gar Uzunkolas upes kreiso krastu augšup pa ieleju. Pie 
pirmās ganu būdas „Mirdi upe” tiek šķērsota, tālāk virzoties gar minētās upes 
labo krastu līdz otrajai ganu būdai. 
 
Plkst.6.00 sasniedzam otro ganu būdu, no kuras maršruts virzas DA virzienā 
augšup pa zālainu morēnu. Nogāze ir apaugusi ar rododendriem, kas agrā rītā ir 
klāta ar rasu un ir slidena, apgrūtinot iešanu. Visa grupa ejam vienkopus cits aiz 
cita, izmantojot papildus atbalstu ar leduscirkni. 
 
Pēc ~500m augšup pa nogāzi, maršruts virzas ~200m DR virzienā pa lielu 
akmeņu nobiru nogāzi, pēc kura maršruts atkal virzas augšup DA, A virzienā. 
 
Plkst.9.00 sasniedzam sedlienu, no kuras maršruts virzas augšup pa ~40 o stāvu 
nobiru nogāzi, tad pa slīpiem plauktiem. Šajā maršruta posmā daudz „dzīvo” 
akmeņu, kas rada papildus bīstamību maršrutā. Grupa virzās cieši viens aiz otra. 
 
Plkst. 10.00 sasniedzam klinšu kori. Tālāk maršruts virzās pa klinšu kori D, DR 
virzienā. Šajā maršruta posmā līdz virsotnei izmantojam vienlaicīgo 
drošināšanu. Grupā ir 3 sasaišu komandas. Pirmā – Edgars (grupas vadītājs), 
Zane un Dainis. Otrā – Ieva un Gatis. Trešā – Alvis, Liene un Inga. Uz grupu 
bija 3 virves katra pa 40m garumā. 
 
Uzunkol (3650 m) virsotni sasniedzam plkst. 10.50 un pēc 25min virzāmies 
lejup pa to pašu maršrutu, kā uznācām. 
 
Laika apstākļi maršrutā: mākoņains, neliels vējš, bez nokrišņiem. 
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Maršruta shēma 
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Maršruta fotogrāfijas 
 

 
Virsotne „Uzunkol”. 

 

 
Plkst.5.52. Maršrutā gar upes labo krastu. Netālu no otrās ganu būdas. 
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Plkst.7.43. Maršrutā pa nobiru nogāzēm. 

 
 

 
Plkst.9.38. Maršrutā 
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Plkst.11.04. Virsotnē „Uzunkol” (3650 m). Redzama grupa pilnā sastāvā. 
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Citas fotogrāfijas 
 

 
Skats uz alpīnistu nometni „Uzunkol” no virsotnes „Uzunkol”. 

 

 
Virsotne „Uzunkol” 
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Kalnu rajona karte 
 

 

 
 
Secinājumi: 
 
Mācību nolūkos bija interesanti justies atbildīgam par grupas dalībniekiem, bet 
tai pašā laikā tas paildzina maršruta veikšanu. Maršrutu no klinšu kores līdz 
virsotnei veicām ar vienlaicīgo drošināšanu, bet kopumā tas prasīja salīdzinoši 
ilgu laiku, jo fiziskā sagatavotība nebija vienāda visiem dalībniekiem.  
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