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MARŠRUTA PASE 
 

Maršruta klase Tehniskā „A” 

Maršruta rajons, kalnu grēda Krievija, Rietumkaukāzs, Uzunkola 

Virsotne, tās augstums, maršruts  

 

Maršruta novietojums  

Mazais Dolomīts, 3736 m, pa rietumu 

sienu (Fesenko maršruts) 

Rietumu siena 

Grūtību kategorija 3B (RUS) / IV+ (UIAA) 

 

MARŠRUTA RAKSTUROJUMS 

Augstuma starpība 700 m 

Sarežģīto posmu garums 335 m ( III - V+ ; 40º - 80º) 

Dienu / Stundu skaits maršrutā / 15 ¼ h  

Vadītājs Liāna Lezdiņa (LACA, Latvija) 

Dalībnieki Māris Dauškans (LACA, Latvija) 

Jānis Lezdiņš (LACA, Latvija) 

Jānis Bisters (LACA, Latvija) 

Egmonts Pavlovskis (LACA, Latvija) 

Laiki 

Maršruta sākuma 

Virsotnes sasniegšanas 

Atgriešanās nometnē 

 

01.08.2009. 06:00 

01.08.2009. 17:30 

01.06.2009. 21:15 

 

Atskaite Par uzkāpšanu virsotnē Mazais Dolomīts pa R sienu, 3B (RUS) 
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MARŠRUTA RAKSTUROJUMS 
Detalizēts kāpiena apraksts 

* Celšanās plkst. 4:30, iziešana uz maršrutu plkst. 6:00. Redzamība laba. 
* Pieeja klinšu maršruta sākumam. Sākumā pa nobirām gar mazāko ezeru līdz klinšu sienai iepretim virsotnei 
Mazais Dolomīts. Vietām jāiet pa sniegu, kurš ir sasalis un ciets. Tiek sagatavots ekipējums.  
* Maršruta posms no R0 līdz R2.  
Izvēlētais klinšu maršruta posms izrādās nedaudz sarežģītāks kā maršruta aprakstā ieteiktais. Sākumā jāizkāpj 
aptuveni 60 m garš un 50º-55º slīps klinšu posms, bet pēc tam aptuveni 80º stāva klinšu siena, kuras beigās ir 
neliela karnīze. Vadošais kāpj ar apakšējo drošināšanu un kā starpāķi tiek izmantoti „frendi” un klinšu ieliktņi. 
Aiz karnīzes seko aptuveni 25º slīpa nogāze līdz terasei. Šajā terases posmā drošināšanas iespējas neērtas. Tika 
sagatavota marga, pa kuru nākamais dalībnieks posmu pārvarēja ar žumāra palīdzību, pārējiem tika nodrošināta 
papildus augšējā drošināšana. Klints stāvoklis – vietām slapja un apledojusi. Dažās sarežģītākās vietās tika 
konstatēti klintī iesisti stacionāri klinšu āķi (netika izmantoti). 
* Maršruta posms no R2 līdz R4.  
Etaps līdz otrajai terasei. Pēc neliela traversa pa labi, maršruts tiek turpināts atbilstoši aprakstam. Uz augšu tiek 
kāpts pa iekšējo leņķi aptuveni 40 m, slīpums šajā posmā sasniedz 70º. Drošināšanas vietas ērtas.  
* Maršruta posms no R4 līdz R11.  
Sākumā traverss pa labi. Pārvietojoties pa terasi tiek izmantota vienlaicīgā drošināšana. Tālāk augšā pa klinšu 
sienu, kuras nogāzes slīpums ir no 40º līdz 70º. Pirms R8 drošā vietā aptuveni 45 minūtes pusdienu pārtraukums. 
Tālāk pa ceļam stāvas monolīta klints apiešana pa kreiso pusi (R8), kurai seko kuluārs ar „dzīviem” akmeņiem. 
Karnīzes tiek apietas pa kreiso pusi. Vadošais kāpj ar apakšējo drošināšanu un izmanto klinšu ieliktņus un 
frendus. Tuvojoties punktam R11 strauji pasliktinās laika apstākļi, sākas pērkona negaiss ar sniegu. Tā kā reljefs 
ir pateicīgs (klinšu sienā ir samērā plaša iedobe, kur var paslēpties no sliktajiem laika apstākļiem), šajā vietā tiek 
gaidīta laika apstākļu uzlabošanās. 
* Maršruta posms no R11 līdz virsotnei. 
Aptuveni viena stunda tiek pavadīta paslēptuvē un pēc laika apstākļu uzlabošanās maršruts tiek turpināts. 
Līdz R12 vadošais kāpj ar apakšējo drošināšanu, nogāzes slīpums aptuveni 40º. Kāpšana kļuvusi sarežģītāka, jo 
klintis klāj sniegs un tās ir palikušas slidenas. Punktā R12 tiek atrasts kontroltūriņš (tika atstāta zīmīte). Maršruta 
beigu posma iziešana ieilgst, jo akmeņi ir apsniguši un slideni. Turpinājumā līdz pat virsotnei tiek ierīkotas 
margas (labos laika apstākļos šo posmu var veikt ar vienlaicīgo drošināšanu).  
* Noeja no virsotnes.  
Pirmais posms – no virsotnes trīs dulferi uz Dienvidu Dolomītu pusi (nosacīta sedliene starp virsotnēm) līdz 
izdodas nokļūt uz samērā plata plaukta.  
Otrais posms – pa plauktu izmantojot vienlaicīgo drošināšanu (dažās vietās pārmaiņu drošināšanu), apejot 
žandarmus pa labo pusi tiek apieta Dienvidu Dolomītu virsotne no labās puses. 
Trešais posms – maršruts līdz noejas sedlienei. Posms tiek veikts izmantojot vienlaicīgo un pārmaiņas 
drošināšanu. 
Ceturtais posms – Sākumā ar vienlaicīgo un pārmaiņus drošināšanu tiek nokāpts līdz ērtam drošināšanas 
punktam, kurā tiek sagatavots izvelkamais dulferis. Tālāk vēl tiek sagatavoti divi izvelkamie dulferi. Sāk krēslot.  
Piektais posms – pa plauktiem (kas atgādina auna pieres) tiek sasniegta sniega nogāze (kuluārs) pa, kuru 
uzmanīgi, tiek veikta noiešana līdz nobirām pa kurām tiek iziets uz Dienvidu Dolomītu pāreju. Tumsa apgrūtina 
pārvietošanos, tāpēc tiek izmantoti lukturīši. Aptuveni plkst. 20:20 tiek sasniegta pāreja. Pārvietojoties tiek 
izmantota vienlaicīgā drošināšana. 
Sestais posms. Ceļš no pārejas līdz nometnei. Nometnē ierodamies ~ 21:15.   
 
Laika apstākļi: no rīta skaidrs, vēlāk sāk palikt mākoņains. Pēcpusdienā pērkona negaiss ar krusu un sniegu. 
Orientēšanās maršrutā - apmierinoša.  
 

Nokļūšana rajonā / Transports 
ar vilcienu: Rīga-Maskava, Maskava-Vladikavkāza (līdz Nevinomijska) 
ar autobusu: Nevinomijska - Čerkeska - Karačajevska - a/n „Uzunkola” 
 

Piezīmes par laika apstākļiem  
Laika posmā no 20.jūlija līdz 6.augustam (2009.g.) laika apstākļi bija nelabvēlīgi alpīnisma pasākumiem. Agri 
no rīta laiks parasti skaidrs, bet jau aptuveni ap plkst. 8:00-9:00 sāka parādīties mākoņi. Laiks pasliktinājās un 
pēcpusdienā starp plkst. 14:00-17:00 sāka līt (bieži bija arī sniegs un krusa, pat pērkona negaiss; ~ virs 3000 m ). 

Atskaite Par uzkāpšanu virsotnē Mazais Dolomīts pa R sienu, 3B (RUS) 
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MARŠRUTA SHĒMA 
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MARŠRUTA ATTĒLS 
 

 
1. Dolomītu ezers 

2. Virsotne Mazais Dolomīts 

3. Virsotne Dienvidu Dolomīti 

4. pāreja Dienvidu Dolomīti 
 
Maršruta redzamā daļa –  

Maršruta neredzamā daļa –  

Atskaite Par uzkāpšanu virsotnē Mazais Dolomīts pa R sienu, 3B (RUS) 
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RAJONA SHĒMA 

 
1 – alpīnistu nometne „Uzunkola” 

2 – ganu vasaras apmetne 

3 – telšu nometne 

4 – pāreja Dienvidu Dolomīti 

5 – virsotne Dienvidu Dolomīti 

6 – virsotne Mazais Dolomīts 

Maršruts no a/n „Uzunkol” līdz virsotnei Mazais Dolomīts –                                            

Maršruts no virsotnes Mazais Dolomīts līdz telšu nometnei –  

Atskaite Par uzkāpšanu virsotnē Mazais Dolomīts pa R sienu, 3B (RUS) 
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ATTĒLI 
 

 

1. att. Ceļā uz virsotni Mazais Dolomīts – R0 maršruta sākums 
  

 

 
2. att. Ceļā uz virsotni Mazais Dolomīts – R1/2 posma sākums 

  

Atskaite Par uzkāpšanu virsotnē Mazais Dolomīts pa R sienu, 3B (RUS) 
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3. att. Ceļā uz virsotni Mazais Dolomīts – uz R6 

 

 
4. att. Negaisa laikā 
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5. att. Ceļā uz virsotni Mazais Dolomīts (netālu no virsotnes) 

  

 

 
6. att. Virsotnē 
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7. att. Nolaišanās no virsotnes (pirmā posma trešais dulferis) 

 

 

 
8.att. Noeja no virsotnes (otrais posms) 
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