
Haldi - nezināmā Somijas augstākā virsotne. 

Katras valsts augstākais punkts jeb virsotne ir nozīmīga vieta valsts mērogā un 
ne tikai. Skandināvijā vispopulārākā ir Norvēģijas augstākā virsotne Galdhoppingen, 
kur vasarā dienas laikā var uzkāpt pat vairāki simti cilvēku.  

Zviedrijas augstākais punkts – Kebnekaise atrodas  30 km attālumā no tuvākās 
piebraucamās vietas, tādēĜ 3 dienu kāpšanas  maršruts ir ne visiem pa spēkam, 
tomēr tā ir pietiekoši populāra un skatu ziĦā baudāma.   

Somijas augstākā virsotne – Haldi atrodas 
Skandināvijas ziemeĜos uz Somijas- Norvēģijas 
robežas. Tuvākā piekĜuve šai virsotnei ir no Norvēģijas 
puses. Virsotnes popularitāte ir Ĝoti zema. Kā vēsta dati 
Haldi virsotnes grāmatā, tad kāpšanas sezona sākas 
jūnija otrajā pusē un beidzas septembra vidū.  
Aptuvenais uzkāpušo skaits 2011. gada sezonā bija ap 
60 cilvēku. Reti  kurš Somijas pārstāvis bija atzīmējies 
šajā grāmatā. Pārsvarā tie bija norvēģi, igauĦi, zviedri, 
viduseiropas valstu pārstāvji un, protams, arī tagad Latvijas vārds ir atrodams šajā 
sarakstā. Liekas, ka reti kurš no Somijas iedzīvotājiem zina, kas ir viĦu augstākā 
virsotne un kā tajā uzkāpt. Lai no Somijas puses uzkāptu, jāmēro 24 km ceĜš katrā 
virzienā pa skarbajiem ZiemeĜsomijas pakalniem. 

Haldi virsotne nav viss izteikta spicīte starp apkārtējiem kalniem, bet gan augstākais 
punkts uz Somijas – Norvēģijas robežas. Lai to atrastu, ir labi jāzina, kāda tā izskatās 
un ko var ieraudzīt tās virsotnē.  

Kamēr Latvijā visi vēl svinēja JāĦus, bet Somijā attapās no 22. jūnija Balto nakšu 
svētku svinībām, devāmies  uz Somijas  augstāko virsotni.  Jau pēc apkārtējo kalnu 
ainavām varēja saprast, ka kalnos mūs sagaida sniegs. Ziema bijusi bagāta ar sniegu, 
tādēĜ pat jūnija beigās saule nespēj izkausēt sasnigušo sniega segu. Jāatgādina, ka 
atrodamies aiz Polārā loka un naktī guĜot teltī temperatūra bija tikai 4 grādi plusā. 
Dienā gan temperatūra, ja spīdēja saule un nepūta auksts ziemeĜvējš, pacēlās līdz 20 
grādiem. 

Lai nokĜūtu līdz Haldi virsotnes tuvākajai stāvvietai, ir jāmēro ap 27 km ceĜš augšup 
no Birtavarre pa Kåfjord ieleju no Norvēģijas puses.  

Interesanti, ka šajā ielejā atrodas arī ZiemeĜeiropas 
dziĜākais kanjons ar iespaidīgiem skatiem uz 
ūdenskritumiem. Skats uz kanjonu no 2011. gadā 
uzbūvēta skatu tilta,  norvēģiem izmaksājis krietnas 
naudas summas.  Jāteic, ka pēdējos gados visā 
Norvēģijas teritorijā ir uzbūvēti iespaidīgi skatu punkti 
virs bezdibeĦiem, lai šīs valsts apmeklētājiem būtu 
pieejami vēl vairāk elpu aizraujošu skatu panorāmas.  



Braucot augšā pa Kåfjord ielejas ceĜu saprotam, ka 
jebkurā mirklī mūsu ceĜš var aprauties, jo sniegs ir 
pietuvojies pavisam tuvu tam, un pēc pāris kilometriem 
tas jau pārklājis biezā kārtā visu braucamo ceĜu. Tālāk 
ceĜš mērojams  vai nu ar kājām vai ar 4x4  piedziĦas 
transportu.  Mums gan nav izvēles, tādēĜ jāmēro ceĜš ar 
kājām.  Paejot gabaliĦu uz priekšu norāde vēsta, ka vēl 
jāmēro 13km ceĜš līdz Haldi 

virsotnei vai 7 km līdz stāvvietai.  Apkārtne skarba - 
nevienas dzīvas dvēseles. Liekas, ka tuvējie pakalni vēl 
tikai mostas no ziemas miega. Kalnu ezers guĜ zem 
ledus kārtas. Tālumā aiz ezera jau redzam kalnu 
virsotni, kura iespējams varētu būt Haldi. Vēlāk 

izrādījās, ka mūsu vēlmes 
saskatīt šajā paugurā 
Somijas augstāko virsotni, gluži nesakrīt ar realitāti. CeĜš 
vietām ir klāts ar sniegu, tā ka tikai pēc kāda mēneša 
varētu būt iespēja piebraukt  tuvāk kalnam, bet arī ne līdz 
galam, jo ezerā ietekošās 
upes pārvarēšana ar vieglo 
transportu nav iespējama.  

Pēc aptuveni divām stundām esam sasnieguši stāvvietu. 
Tur ezera malā atrodas pāris vientuĜu kalnu mājiĦu bez 
jebkādām dzīvības pazīmēm.  Ir iespēja šajā vietā 
uzbūvēt teltis. Mūsu gadījumā ir paredzēts uzkāpt 
virsotnē un doties atpakaĜ. 

Tagad ceĜš ies tikai augšup. Līdz virsotnei vēl ir 6 km. 
Tuvējās stāvās nogāzes liecina, ka jāpārvar palieli sniega 
lauki. Neredzot iestaigātās pēdas, ir jāmeklē ceĜš uz 
virsotni pašam.  Jābūt ir uzmanīgam, jo vasaras saule jau 
kausē biezo sniega segu un tuvāk akmeĦiem  var iegrimt 
sniegā līdz pat gurniem. Tagad saprotu, kapēc šeit nav 
redzamas nevienas cilvēku pēdas. 

Mērojot taisnāko ceĜu uz 
tuvāko virsotni, ieraugu sniegā pēdas, bet tās nāk pa 
tālāko ceĜu, kas ved no ezera,  Tagad ir skaidrs, ka kāds 
šeit ir gājis pavisam nesen. Tas varbūt atvieglinās manu 
ceĜu meklējot virsotni. Ejot pa iestaigātām pēdām, arī ir 
jāuzmanās, jo tās jau grimst iekšā. Iedomājos, kā būtu 
ejot ar grupu, kur katrs nākamais kāpējs ejot pa šīm 
pašām pēdām, iegrimtu arvien dziĜāk.  

Tuvējā virsotne izrādās nav īstā, jo pēdas aiziet uz nākamo , bet tā arī vēl nav Haldi 
virsotne. No stāvvietas pie ezera brienot pa mīksto sniegu, un lecot pa atkusušām 
akmeĦu cepurēm, ceĜā pavadītas jau 3 stundas, bet no virsotnes ne vēsts. Tikai aiz 



trešās virsotnes tālumā pamanu tūru – akmeĦu krāvums, 
kas liecina, ka tā ir Somijas augstākā virsotne. Pēc 3.5 
stundu kāpiena no ezera beidzot esmu virsotnē. Pilnīga 
vientulība, skarbums un nebeidzamās Skandināvijas 
polārās tāles. Kaut pulkstens ir jau 6 vakarā un vēl 
jāmēro 15 km tāls ceĜs līdz mašīnai, apzinos, ka šeit ir 
Polārā diena un šajā gada 
laikā saule nenoriet.  

Pie tūra atrodu virsotnes grāmatu ar ierakstiem. 
Izrādās, ka šogad esmu uzkāpis Haldi virsotnē kā 
trešais. Iepriekšējā dienā tajā uzkāpa divi norvēģi, pa 
kuru pēdām biju gājis.  Vēl priecīgs telefona zvans 

vecākiem, ka esmu 
veiksmīgi uzkāpis un tad 
ceĜš lejā. Salīdzinoši ar 
virsotni, mobilā tīkla pārklājuma zona  nav pieejama pa 
ceĜam uz virsotni, un sazināties ar lejā palikušajiem nav 
iespējams. 

Laika apstākĜi lutina. Pilnīgs 
bezvējš, mākoĦi ir, bet tie 

atrodas augstu virs apkārtējām virsotnēm. Redzamība 
ideāla. Lejup ceĜš ir daudz draudzīgāks un vieglāks, jo 
izmantojot sniega segas balstu var ātri nokĜūt lejā.  

Ap pulkstens 23:00 esmu jau lejā pie mašīnas. 
Nogurums ir, bet tas nekādā ziĦā neaizēno sajūtas, ko izjutu kāpšanas laikā. 

Secinājumus  izdaru pēc tam. Jūnija beigas ir vēl par 
agru, lai kāptu Haldi virsotnē.  Piebraukšana ierobežota,  
kāpšana apgrūtinoša. Jābūt ir ideāliem laika apstākĜiem, 
lai virsotni atrastu. Pat labos laika apstākĜos var krietni 
papūlēties līdz atrod meklēto virsotni. 

Un galvenais, kāpjot tomēr dodu priekšroku, varbūt netik 
augstām un sarežģītām virsotnēm kā Haldi, bet maršruta 

ziĦā vientuĜākām un nepateicīgākām virsotnēm.  Sajūtas paliek, jo esi atkal bijis 
vienatnē ar sevi, dabu un kalniem. 
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