Kā mēs uzkāpām Elbrusā.
Kāpiens Elbrusā (5642m vjl) sākās jau 12. Novembrī, ar pirmo LACA Kalnu
skolas nodarbību. Ar katru nopirkto ekipējuma vienību, katru klinšu kāpšanas
treniņu, mezglu siešanas atkārtošanu,
ar

katru

vakara

skrējienu

mēs

pietuvojāmies soli tuvāk virsotnei, līdz
bija atlicis tikai tik daudz, cik sakravātām
mantām

iekāpt

vilcienā

un

doties

Kaukāza kalnu virzienā. Tad 4. augustā
2:00 naktī sagaidīt modinātāja zvanu,
kas nozīmēja, ka ir

pienācis brīdis

cīnīties ar pēdējo pusotru kilometru līdz
virsotnei.
Šoreiz uz alpīnistu nometni “Ullu Tau”, Kabardas Balkārijas reģiona Adir-su
ielejā, no Kalnu skolas devās 26 cilvēki- 1. gada “skolēni” (mēs), sadalīti 2 grupāskatrā pa 8 dalībniekiem un instruktors. Un otrā gada kalnu skolas dalībnieki ( 6
cilvēki + instruktors) Viņus mēs saucām par buržujiem, jo ceļā tie devās ar
lidmašīnu, arī nometnē dzīvoja telpās. Mūsu grupai tika dots vārds „svešie”, bet tie
otri pirmā gada “skolēni” tika saukti par „jocīgajiem”.
Piektdienas pēcpusdienā Rīgas dzelzceļa stacijā

ieripo oranžais Rīga-

Maskava vilciens. Mēs atvadāmies no tuviniekiem, sakāpjam savā vagonā,
iekārtojamies un tad jau esam Ogrē, izbraucam cauri Aizkrauklei, Krustpilij? Viss
notika līdz galam neapzinoties, ka vilciens, kurā mēs tagad ēdam braunijus, dzeram
tēju un čalojam mūs aizvedīs 3 nedēļu garā piedzīvojumā prom no mobilo telefonu
sakariem, interneta un ikdienas rutīnas.
Ceļš līdz robežai bija garlaicīgs, katrs īsināja laiku kā nu mācēja - es ik pa
brīdim iesnaudos, klausoties mūziku, citi spēlēja kārtis, pļāpāja, lasīja grāmatas...
Robežkontrole lika mazliet vilties, bijām gatavi pārbaudēm ar suņiem un somu
kratīšanai, īpaši tāpēc, ka somu dziļākajos kaktos daži slēpa speķi. Pārbaudīja tikai
papīrus un apskatījās, vai bagāžas nodalījumā neslēpjas kāds.

Maskava – Naļčika – UlluTau
No rīta ilgas rindas uz vilciena tualeti un klāt jau Maskava. Pilsētas mani nu
jau vismaz 3 gadus neinteresē, vienalga kuras tās būtu – Parīze, Ņujorka, Barselona
vai Maskava? es gaidīju kalnus, bet grēks būtu neaiziet uz Sarkano laukumu
neapskatīt Kremli, nepastaigāt pa Arbata ieliņu? Aizvedām lielās somas uz mantu
glabātuvi, iepakojām tās milzīgos miskastes maisos un devāmies vispirms uz
alpīnisma ekipējuma veikalu, tad pilsētu. Apēdu saldējumu un kā tipisks tūrists
uzņēmu kaudzēm bildes ar baznīcām, skulptūrām, parkiem, strūklakām, tiltiem...
Vienīgais, kas manī izraisīja kādas emocijas bija Maskavas metro. Tā ir piektā
visvairāk izmantotā metro sistēma pasaulē, aiz Tokijas, Pekinas, Seulas? Atšķirībā
no citviet redzētajām metro sistēmām Maskavas stacijas izskatījās kā muzeju
uzgaidāmās telpas, arkas, kolonnu rindas, lustras, ciļņi un statujas. Izskatījās grezni
un reizē skumji, sirpji un āmuri, tāda aizejoša, nobružāta padomju laika spozme.
Pēc pavadītas dienas pilsētā, devāmies tālāk - maršruts - Maskava - Naļčika.
(Kabardas- Balkārijas reģiona galvaspilsēta, 2h brauciena attālumā no alpīnistu
nometnes) Biju iepriekš dzirdējusi nelāgus stāstus par Krievijas vilcieniem, šajā
mums būtu jāpavada 2 naktis. Galvā iztēlojos bēdīga paskata aprūsējušu, sūnu zaļu
vilcienu, kas ož pēc motoreļļu, paģiru, sviedru un cigarešu dūmu sajaukuma, ar
dzelteniem, nošmulētiem aizkariņiem pie logiem, kas uzvērti uz “žilkas” un tualeti –
caurumu grīdā.
Nekas no manas spilgtās iztēles nepiepildījās, vilciens bija tāds pats, kā RīgaMaskava, pat ar ekstru – biotoleti ( ko mums stādīja priekšā, kā īpašu brīnumu,
kuras lietošanā piedāvāja arī apmācību) vagoni bija gaiši, gultās balta gultasveļa,
kondicionieris. Vienīgais, kas no manām
iedomām
biedrs-

apstiprinājāsļoti

zinošs

mūsu

Baltijas

vagona
vēstures,

alpīnisma, un visās citās jomās,

īstens

kaimiņzemes patriots. Kārtīgs pļāpūdeņa
cienītājs un latviešu valodas nīdējs. Par
laimi, ar viņa glūnēšanu virsū nebija ilgi
jāsadzīvo, viņš izkāpa kādā no lielajām
pieturvietām,

kur

arī

pārējie

vilciena

pasažieri varēja izlocīt kājas. Uz perona,
pieturvietās mūs jau sagaidīja vietējās sieviņas sapakojušas “pusdienu piedāvājumu”

– vārītus kartupeļus ar zivs gabalu, kukurūzas vālītes. Bodītēs uz perona varēja
nopirkt žāvētas zivis, melones, saldējumu?
Ceļu līdz Naļčikai īsinājām spēlējot mēmo šovu, lasot grāmatas, žurnālus,
pļāpājot un arī precizējot pārtikas sarakstu, kas sastāvēja pārsvarā no dažādām
putrām un sautētas gaļas konservos.
Agri no rīta Naļčikā mūs sagaidīja smagnējs karstums, gaiss vārījās, saule
dedzināja. Priecājos, ka ļaunākie murgi par vietējo transportu arī nepiepildījās –
autobuss tāds pats kā pie mums, tie ar kuriem ved bērnus skolu ekskursijās.
Operatīvi

sakrāmējām somas busā un devāmies iekarot vietējo tirgu. Ļoti

mērķtiecīgi, ar iepriekš izstrādātu taktiku devāmies uzbrukumā tirgum, kur kā
realitātes šovā 2h laikā bija pa iedalīto naudu (5000 rubļu katrai “komandai”)
jānopērk konkrētas preces, kas mums būs nepieciešamas turpmāko nedēļu laikā.
Vieni pirka augļus un dārzeņus, citi saldumus un garšvielas, pannu un tualetes
papīru?desas, sieru un visādus graudaugus, auzas, giķus, rīsu pārslas, piecgraudu
pārslas, lai brokastu putras nesāktu riebties jau pirmajās 3 dienās. Obligātais
pārtikas produkts bija iebiezinātais piens, un nevis bundžiņas, bet pusotra litra
pudeles. Tās nopirkām 3gab. Iedalītā nauda visai ātri beidzās?pielietojot
kaulēšanās prasmes un žēlabaino skatienu dabūjām vienu desas luņķi par pēdējām
kapeikām cik nu mums bija.
Milzīgām rūtainajām tirgus somām skrējām uz autobusu, jo 2h iztecēja kā
smiltis 2 minūšu smilšu pulkstenī.
Braucot uz nometni, parasti satiksmes dalībnieki bija liellopi. Ainava aiz loga
kļuva aizvien kalnaināka, katras nesagruvusās mājas logu rāmji, durvis, sēta bija
krāsota debess zilajā krāsā, ceļmalās auga savvaļas smilšērķški, vietām zāle bija
saulē izdegusi, vietām raženi zaļoja suņu burkšķi, vībotnes un citas nezāles. Visai
drūms paskats, ja arī ceļmalās bija kāds ciemats, tad neiztrūkstoša sastāvdaļa tajos
bija kāds grausts, pusuzceltas ēkas, un tās, kas ir apdzīvotas, likās, ka velk pēdējo
dzīvību.
Drīz vien autobuss nogriezās pa pa kreisi no galvenā ceļa un pieveda pie
pacēlājplatformas, uz tās var uzbraukt arī mašīna, tad to uzceļ augšā kalnu ielejā.
Platformu izmantojām somu transportēšanai, paši uzgājām augšā pa garām, mazām
metāla trepītēm.

Augšā atkal viss notika ļoti operatīvi, sadalījāmies grupās, kas paliek pie
somām un gaida transportu, un kas iet ar kājām uz dokumentu pārbaudes punktu.
Visur kur vien mēs gājām līdzi bija jāņem pase, jo šī bija pierobežas zona.
Pacēlājs bija kā Alisei, no Luisa Kerola stāsta, truša ala, caur kuru meitene
nonāca brīnumzemē, arī mums, nerunājot jau par ainavu - vēl augstākiem kalniem,
vīriem formastērpos, vecu kravas mašīnu... šī bija vieta, kur patiešām pazuda sakari
ar “ārpasauli.“ Nepaspēju nosūtīt sms uz mājām. Te telefonu varēja sākt izmantot
tikai kā pulksteni, fotoaparātu un mūzikas atskaņotāju. Te arī sākās cits laika
plūdums, jo ja pasaka, ka transports drīz atbrauks, tad “drīz” varēja nozīmēt arī 2
stundas, bet par to nebēdājām,
īsinājām

laiku

mērcējot

kājas

ledusaukstā, krāčainā kalnu upē. 2
“autobusi”,

kas

atbrauca

mums

pakaļ, visticamāk, bija vecāki par
mani. Pārslēdzot ātrumus mūsējam
brakšķēja un krakšķēja ātrumkārba,
bet kā tas brēkdams brauca augšā
un lejā pa šauro līkumoto ceļu!!!

Nekad nebiju bijusi alpīnistu nometnē, nebija pilnīgi nekāda priekšstata par to,
kāda tā varētu būt. Nometne atradās kalnu ielejā, kurai pa vidu krākdama mutuļoja
upe. Kalnu pakājē slējās priedes, tuvāk upei krūmāji, sausa, trūcīga zāle un akmeņi.
Mēs iebraucām nožogotā teritorijā, kur starp koku stumbriem rēgojās ēkas, milzīgs
angārs, teltis un ķieģeļu būves. Viss ieturēts ar tradicionālajiem debeszilās krāsas
akcentiem. Nometnes teritorijā bija pat pirts, 2 kafejnīcas, noliktava, sporta apģērbu
veikals, dušas māja, visai kolorītas tualetes, liela ēka, kurā bija ēdnīca, aktu zāle,
mācību klase, ārsta kabinets un arī izolators. 2 garenas 2 stāvu ēkas, ar daudzām
durvīm, aiz tām slēpās izīrējamās istabiņas, pārsvarā četrvietīgas, bet mums
piedāvātajā istabā salīda vismaz divtik cilvēku un vēl pārtikas krājumi un mantas. Jā,
mums piedāvāja palikt visiem vienā istabiņā par tādu pašu cenu, kā īrējot telšu vietu,
taču lielākā daļa tomēr bija noskaņoti gulēt teltīs, sak’ ja reiz mēs taisāmies būt īsti
alpīnisti, tad jāguļ teltī. Beigās gan vienojāmies, ka daļa gulēs istabā un tur arī
turēsim visas savas mantas.

Uzcēlām teltis starp priedēm, vispirms zemi attīrot no čiekuriem un akmeņiem.
Atlikusī diena pagāja iekārtojoties un iepazīstot apkārtni, kā arī baudot vietējās
vakariņas ēdnīcā.
Nometne nebija pārpildīta, bet teltis starp kokiem saslietas bija visai daudz,
arī vairākas istabiņas bija aizņemtas. Nometnes iemītnieku vecuma diapazons bija
visai liels sākot no maziem bērneļiem, kas uz kafejnīcas lievenīša spēlējās ar koka
klucīšiem, tajos ar akmeņiem dauzot iekšā naglas, līdz pat sirmgalvjiem - vietējām
kalnu leģendām, kas uz šo vietu brauc katru vasaru.
UlluTau ir nometne ar visai senu vēsturi, aizvadītajā gadā nosvinēta 80.
gadadiena.

Mācības uz klintīm, ledāja, sniega un upē
Rīts iesākās agri ar brokastīm, ikrīta tualeti un nostāšanos ierindā pirms
pirmajām mācībām klintīs. Protams, mēs daudz ko bijām izdarījuši aplami, ne
ķiveres galvā, ne sapakots viss somās, tā lai samarķētās virves nepinas pa kājām?
Dabūjām rājienu, apņēmāmies rīt laboties un tad jau soļojām caur krūmiem pa taku
augšā uz klintīm. Nākamā kļūda - pārāk jestri iesākām gājienu, līdz ar to dažiem
neliela aizdusa bija kā pārsteigums. Pirmā atpūta un atkal - nekad nesēdi ar muguru
pret klintīm, tās visu laiku ir jāvēro, vai gadījumā nesāk ripot akmeņi. Pirmā
pārvietošanās sasaitēs pa nobirām,
drošināšana, stacijas uzbūvēšana,
klinšu

kāpšana

un

dulfera

ierīkošana. Darbīgi pavadīta diena!
Neiztikām bez traumām, tiesa
tās tika gūtas nevis mācību laikā
klintīs, bet gan paslīdot uz laipiņas
tur pat nometnē.
Klinšu

mācību

nodarbībās

pavadījām 2 dienas.

Pēc strādāšanas uz klintīm, patīkami bija iemērkt kājas ledainajā kalnu upes
ūdenī, bet tikai uz īsu mirklīti, jo ūdens bija neciešami auksts. Tā mērcējot kājas

neviļus nonācu pie secinājuma, ka šis būs tas pats ūdens, kurā nāksies iebrist ne
tikai līdz potītēm upes nodarbībā!
Upes šķērsošanas nodarbības dienu sākām ar omleti, nolēmām sevi palutināt
brokastīs. Vēl jau arī ritēja pašas pirmās dienas, kad ēdiens ir atliku likām, ēdām
cepumus, arbūzus, melones.
Uzvilkuši kājās vieglākus apavus, galvās ķiveres, apbruņojušies ar visu
nepieciešamo ekipējumu devāmies uzbrukumā upei. Akmeņu krāvumā “iemūrējām
leduscirtni” tas bija mūsu margas nostiprinātais punkts. Pirmajam upes bridējam gāja
visgrūtāk, jo viņš vilka uz otru krastu virves galu, lai varētu ierīkot margu pārējiem
dalībniekiem. Viss uz ko viņš varēja paļauties bija koka nūja, ar ko šķelt straumi un
apziņa, ka, ja upe izrādīsies stiprāka, mēs pārējie viņu izvilksim krastā. No rīta upes
ūdenslīmenis bija apmēram līdz viduklim, vēlāk tas cēlās, jo saule kausēja sniegu
kalnos. Ar otro piegājienu mūsu pirmais
dalībnieks bija ticis otrā krastā. Likās - kā
gan tādam

augumā raženam ūdens

tūristam varēja iet tik grūti?! Bet to jau
katrs pats saprot tikai brīdī, kad par
visām

varītēm

novilktās

mēģina

margas

un

turēties
daudz

pie
maz

kontrolēt situāciju, lai nepārvērstos par
“karodziņu” ko kulsta lielā straume.
Tajā brīdī ūdens temperatūra bija vismazsvarīgākā lieta par ko domāt,
galvenais dzelžaini turēties pie margas, celt kājas pāri akmeņiem un virzīties uz
priekšu. Ar tādu ūdens spēku vēl nebiju saskārusies. Bet tagad zinu, kāpēc
pierezējušākie kalnieši saka: „Ja ir iespēja, tad upi labāk nešķērsot!” Dažiem ūdens
straumes nestie akmeņi apskādēja apavus, dažiem kājas, arī es neizpaliku bez
zilumiem. Tajā pašā dienā mēs apguvām arī glābšanas darbus. Tā kā vienam
cilvēkam jau bija kājas trauma, speciāli par ievainoto pataisīt nevienu nevajadzēja!
Glābšanas darbos ievainoto transportējām, kā paši to saucām “alumīnija vannā” pat
sešiem cilvēkiem nesot vannu, tas nebija viegli. Tāda viena cilvēka transportēšanai ir
vajadzīga visai liela glābēju komanda - nesēji, ja paveicas - nesēju rezervisti, kāds,
kurš uztur kontaktu ar cietušo, kāds, kurš iezīmē taku kur virzīties. Vislabāk tomēr

kalnos netraumēties un neapgrūtināt citus.
Īpaši pēc apmācības- kā cietušo nolaist
lejā pa klinšu sienu nestuvēs, vislabākā
atziņa tomēr ir - labāk nesatraumēties!

Katra pavadītā diena šeit bija par
iepriekšējo interesantāka, tālāk plānotas
ledus un sniega nodarbības un nakšņošana pie ledāja. Vakarā vajadzēja sakrāmēt
mantas, izlemt kādu pārtiku, inventāru ņemt līdzi un gaidīt rītu. Ar milzīgām, aptuveni
20 kg smagām mugursomām uz pleciem, nūjām rokās mūsu kolonna virzījās uz
pretējās ielejas pusi, pa ceļam izejot caur robežpunktu.

Arī tā man bija pirmā

pieredze kaut kur virzītīes uz augšu nesot vēl trešdaļu sava svara uz pleciem. Tā
mēs kūņojāmies pa taku, kas vijas cauri nujau noziedējušu rododendru krūmiem, līdz
zemi tikai vietām klāja īsa, nīkulīga, saulē izkaltusi zāle un spītīgākās kalnu puķes.
Starp atpūtām un fotografēšanos mūs pārsteidza kalnu kazu saime ( vai aitas?!)
Tās prasmīgi lēkādamas pa akmeņiem, kā sacensībās piedalīdamās traucās lejā un
atkal augšā pa nogāzēm. Skatījos uz kazām un mazliet apskaudu tās, es arī gribēju
tikpat bezbailīgi veikli, un graciozi, nepaklupdama skriet pa taku augšā kalnā, bet es
vairāk līdzinājos padzīvojušam bruņurupucim.
Beidzot nonākuši mūsu nolūkotajā nometnes vietā uzbūvējām teltis iepriekš
no akmeņiem attīrītajos laukumiņos. Ledus un sniegs no mums atradās dažu
desmitu soļu attālumā. Vēl mazliet augstāk kalnos ik pa brīdim bija vērojami mazi
sniega nogruvumi, bet mazliet tuvāk, otrā pusē dārdēdami dažbrīd ripoja akmeņi,
apmēram veļasmašīnas lielumā. Tagad sapratu, ka tiešām kalnos ir jāatrodas ar
skatu pret klintīm, ne tikai tāpēc, ka ripojošu akmeņu vērošana ir izklaidējoša
padarīšana, bet arī tāpēc, ka kāds palielāks akmens apstāties var arī nieka 50
metrus no tavas telts, kā mums gadījās.
Daudz prātot nevarēja, šodien paredzēta ledus nodarbība. Un tur nu tu esi neveikli mēģinādams atdarināt zaldātiņa kustības soļojot pa nogāzi un domādams kas tad būs, ja paslīdēšu, vai tad tiešām tie “kaķa nadziņi” kas man ir zem zābaku
zolēm varēs mani noturēt uz ledāja stāvus? Paskaties lejā – jā, ir labs gabaliņš ko
kūleņot. Bet te nav laika stāvēt un apcerīgi domāt par to kā varētu būt vai nebūt, šajā
brīdī ir jāmācās un maksimāli precīzi jādara viss, ko un kā instruktors liek. Pirmo reizi

ieraudzīju bezgalīgi dziļās plaisas, patiešām nevienā alpīnistu grāmatā, ko esmu
lasījusi nebija melots par baisajām plaisām ledū.
Latviešu valodā, vai tikai manā vārdu krājumā, ir mazliet par maz vārdu, lai
aprakstītu apkārt esošo un piedzīvoto, viss likās vareni un pārsteidzoši, kaut vai tikai
tas, ka telti vari uzskatīt par mājām, savu paklājiņu, par savu privāto telpu, tādos
pasākumos nonāc pie secinājuma, cik ļoti daudz no ikdienā svarīgām lietām mēs
varam atteikties un tāpat justies labi. Nav jāiet uz smalkām vietām brančot, var jau
arī grauzt saulespuķu sēkliņas un karotēm ēst iebiezināto pienu!
Tā kā man ļoti patīk vientuļa netraucētība, mani pārsteidza arī tas, ka spēju 3
nedēļas dzīvot teltī ar teju svešiem cilvēkiem, varbūt būšanu teltī tik patīkamu
padarīja mūsu ikvakara rituāls - vismaz 15 minūšu skaļa smiešanās par
vismuļķīgākajām lietām, kādas vien iedomājamas. Pirmā nakts pie ledāja bija mazliet
neomulīga. Vairākas reizes naktī modos no trokšņa ko radīja vējš raustīdams mūsu
telts tentu. Tā kā tas bija ar striķīšiem piestiprināts pie akmeņiem, likās, ka vējš pusi
ir norāvis nost un saplosījis! Atvēru telti- nekā! Viss stāv savā vietās. Modos arī no
akmeņu nogruvumu skaņām, tad tumsā ieplestām acīm uzraujies sēdus, klausies, kā
dārdošā skaņa nāk tuvāk un tuvāk...un domā, cik gan sāpīgi varētu būt, ja tie akmeņi
uzveltos uz telts, kurā guļam.
Brokastīs dienišķā putra, kafija, somā iekrāmētas pusdienu maizes un aiziet
uz ledāju apgūt iemaņas, kā izkāpt no plaisas, kā izvilkt no tās cilvēku, kā pielietot
ledusskrūves un kā uzbūvēt, nojaukt staciju. Atradām plaisu ar “balkoniņu” uz kura
nokāpt un tad līst laukā. Koncentrējoties
uz pareizu tehniku, kāpjot ārā no plaisas
paspēju iedomāties - cik interesanti man tagad ir jāpaļaujas uz dzelkšņu
priekšzobiem un abiem leduscirtņiem (
protams arī uz komandas biedriem, kuri
drošināja) bet tādā reālā situācijā, ja
nebūtu neviens, kas tur virves otru
galu?!

Katru

reizi,

kad

izrāvās

leduscirtnis un es iekāros virvē, es
nodomāju - tā, te nu tu būtu nokritusi lejā dziļi dziļi plaisā?

Trešās dienas rīts atnāca apmācies un lietais, tas aizkavēja mūsu sniega
nodarbību, arī garastāvoklis kļuva tāds pelēks un smagnējs. Tākā kārtējā akmeņu
nogruvuma rezultātā kāds klintsbluķis apstājās ne visai tālu no mūsu telts, mums
ieteica lietaino laiku pārlaist kādā citā teltī. Īsinājām laiku kā nu kurš mācēja, citi
gulēja, vēl citi lasīja grāmatas vai pļāpāja. Par laimi, šādi pavadījām aptuveni 2
stundas un tad jau laiks bija gana labs lai izietu uz sniega - mācīties kā sevi
apstādināt, kad paslīdot velies lejā pa nogāzi, kā uzbūvēt staciju sniegā, kā drošināt
vienam otru un kā glisēt lejup. Tā bija viena no jautrākajām padarīšanām! No
sākuma uzmanīgi un mazliet nedroši, bet vēlāk jau skaļi smejot nošķūcām teju līdz
pašai nometnei! Šīs mācības nu bija galā, atlika vien sakrāmēties un iet lejā uz
alpīnistu nometni, ēst vakariņas ieiet dušā, izmazgāt drēbes un priecāties par rīt
gaidāmo brīvdienu.
UlluTau elektrība ir tikai dažas stundas vakarā, tāpat kā siltais ūdens dušās,
to jau zinājām pirms izbraucām no Latvijas, šī bija viena no lietām, kas likās, radīs
vislielāko diskomfortu. Bet nē, cilvēks tik ļoti ātri var pielāgoties apstākļiem! Dušas
telpas dalīšana ar vēl kaudzi sieviešu, drēbju beršana ar veļas ziepēm, sevis spogulī
ieraudzīšana reizi 3 dienās likās pavisam normāla lieta, un vai tad vairāk vajag? Vai
tad tas te kaut ko dos, ja būsi sakārtojusi matus vai kaut ko uzzieķējusi uz sejas?
Atpūtas dienā gulējām cik ilgi vien gribējām, iespējams tāpēc, ka vakarnakt
baudījām dažādus dzērienus, čeburekus un skatījāmies zvaigznēs, var jau būt, ka
nogulēt teltī varēja kaut visu dienu, bet mums, kā īstiem akmeņu mīļotājiem,
vajadzēja iet pakāpelēt pa tuvumā esošajām klintīm. Nesanāk jau bieži, tāda
kāpšana pa īstām klintīm ir greznība, kas man ļoti patīk. Tā taustīšanās pa aukstā
klints bluķa reljefu, meklējot kaut mazāko iedobīti, aiz kuras varētu aizķerties un
pavirzīties mazliet augstāk? un svētlaimes sajūta, kad esi atradis ko ērtu, kur var
pat mazliet atpūtināt rokas, un ja vēl sanāk iemērkt plaukstas magnēzija maisiņā pa
ceļam, tad tā ir tīrā veiksme! Tā nu sanāca pat atpūtas dienā sevi mazliet nogurdināt,
bet kad tu nogursti no lietām, kas tev patīk, tad tāds nogurums drīzāk ir uzlādējošs
un gandarījuma pilns.
Rīt izgājiens uz kalniem, kur mūs gaida 3 virsotnes, kas nozīmē, ka ir
jāizplāno ēdienreizes un jāsaskaņo mūsu kāpieni ar nometnes vecāko. Te nav
nekāda bērnu spēlīte, grupā visiem ir jāzina kur iesim, pa kurieni, cikos, kā
sazināties ar bāzi pa rāciju, cikos tas notiek?! Gājām uz nometnes mācību klasi
rakstīt aprakstus un tikties ar vietējo leģendu - Juriju Ivanoviču -sirmu bet spraunu

vīriņu, viņš esot izstaigājis Kaukāza kalnus krustu šķērsām! No tās mūsu maršruta
apspriešanas nekas daudz nesanāca, tie kas mācēja lasīt un rakstīt krieviski, tie visu
uzrakstīja un sarunāja. Sēdējām telpas vidū apkārt garenam galdam, kur pašā galda
galā sēdēja Jurijs Ivanovičš ar violetu cepuri galvā, aiz viņa siena, kas nosēta ar
alpīnistu fotogrāfijām un dažādiem apbalvojumiem. Tajā brīdī es pirmo reizi dzīvē
nožēloju, ka zinu tik slikti krievu valodu, Jurijs Ivanovičš, likās, ka skatās tieši man
acīs un ar tik milzīgu mīlestību stāsta par savām dēkām kalnos un par savu sievu,
ko, protams, satika kalnos, par kopīgi izdzīvotajiem pašiem skaudrākajiem
apstākļiem sniegā un vējā, esot kaut kur ellē ratā kalna vidū teltī, ko nevar aizvērt.
Pat īsti līdz galam nesaprotot, ko viņš stāsta, nojaust varēja, ka kalni ir puse viņa
dzīves, otra puse ir viņa sieviņa, kopā jau 63 gadus nodzīvojuši?

Pirmās kalnu virsotnes un asiņojošs deguns
Vakarā sāka līt un šo nakti gan mēs pārlaidām istabiņās, jo turpmākās pāris
dienas nebūs no vieglajām! No rīta laiks bija labs, kāds pacentās pat sarunāt
kravas auto, kas mūs aizvestu līdz izejas punktam, ietaupījām pāris kilometru!
Bruņurupuču kāpiens augšā pa morēnu līdz nometnei, to ierīkojām ļoti skaistā vietā,
pie tāda kā neliela ezeriņa! Man ļoti patika kalnos nolīst mazliet tālāk no pārējiem,
atrast kādu akmeni kur pasēdēt, paklausīties mūziku un tā vienatnē papriecāties par
tagadni, brīdi, kad pats ar savām acīm redzi pastkartīšu cienīgas ainavas sev apkārt!
Viena no mācībām, ko guvām šajā kalnu izgājienā, ka līdzpaņemtais cukurs
nekad nevar būt par daudz! Mums šoreiz bija stipri par īsu! Ēdienkarte kalnos sastāv
no brokastu putras ar ievārījumu vai žālētiem augļiem un riekstiem, svietmaizēm, ko
ņem līdzi maršrutā un gaļīgām vakariņām, parasti tie bija rīsi, griķi, kartupeļu
biezputra ar sautētu meža, cūkas vai liellopu gaļu. konservētu kukurūzu un zaļajiem
zirnīšiem? tos gan es parasti esmu lasījusi ārā no rosola, vai jebkura cita ēdiena, jo
neciešu zirņus, bet kalnos kaprīzēm nav vietas, sajaukumā ar griķiem un gaļu zirņu
piegaršu gandrīz nevarēja just!
Mēs cēlāmies aptuveni 4:00 no rīta, bija sadalītas pavāru dežūras katrai
dienai, te nekāda kavēšanās arī nebija pieļaujama, ja bija noteikts iziet 5:00, tad bija
arī jāiziet! Pēc nostāstiem pirmais kāpiens uz virsotni „Uzlovaja” būšot tikai
iesildīšanās nākamajām dienām. Šī bija virsotne, kuras augstums slējās tuvu pie
4000 mvjl (precīzi 3927m)

Gājiens iesākās ar sakrāmētu ekipējumu somās, apkārt ezeram pa akmeņiem
līdz sniegam, kad beidzot visu, ko iemācījāmies iepriekš nodarbībās likām lietā,
sasienoties sasaitēs pa trim. Nonākot pārejā, tur atstājām dzelkšņus un sākām
kāpienu augšā pa klinti. Tas bija pārsteigums - tagad ar šiem lielajiem, lempīgajiem,
smagajiem zābakiem ir jākāpj augšā pa klinti, es taču to biju radusi darīt mazās
smalkās klinšu kāpšanas kurpītēs! Kā šie milzeņi ieguls mazajos klinšu plauktiņos
un noturēs mani ar visu manu mugursomu?
Laiks bija varenlabs, debesis jūras zilas un spoža saule, pamazām tā kļuva
nogurdinoši karsta. Slapja mugura, smagie zābaki, fiziska piepūle sāka nogurdināt,
arī elpošana kļuva smagāka un likās, lai arī cik dziļi ievilki elpu, sirds dauzījās bet
gribēto gaisu tā arī nedabūji. Vēl sāka asiņot deguns, galva kā spainis, rokas un
kājas kā pielijušas ar svinu. Nu jau tu vairs nepriecājies par ainavu, bet tevi sāk
kaitināt tie nolādētie akmeņi un kad vispār
būs virsotne? Ar izcīnītu cīņu pašas galvā
nonācu arī līdz tai! It kā vajadzēja priecāties,
tā taču bija augstākā vieta, kur līdz šim būts!
Kopīgais foto, visi priecīgi, pilnām mutēm
ēdam halvu, bet mani neliek mierā manas
sajūtas, kāpēc viss izrādījās grūtāk nekā biju
iztēlojusies?
Esot nometnē mani ilgi nodarbināja pārdomas par iepriekš piedzīvoto, staipīju
muskuļus uz saulē sasilušajiem akmeņiem, klausījos mūziku un domāju vai maz
nākamās dienas virsotņu traverss man būs pa spēkam?! Vakariņās kārtējais virums
ar gaļu, našķi un saulespuķu sēkliņas.
Kalnos prāts mēdz izspēlēt visādus jokus, lai gan šķietami neērtā guļvietā
varētu būt pagalam nelabs miegs, es gulēju un redzēju pat sapņus. Sākot no draugu
un darba kolēģu viesošanās tajos un beidzot arī ar aizsaulē aizgājušajiem
vecvecākiem. Jā tos es redzēju sapnī pēc uzkāpšanas Uzlovaja. Vēl no rīta
mēģināju izskaitļot ko tad mans sapnis varētu nozīmēt?
Kārtējā iezieķēšanās ar saules aizsargkremu un atkal esam maršrutā, šoreiz
vajadzēja mazliet pasteigties, jo mums uz papēžiem mina kalnu tūristu grupa un tos
mēs negribējām laist pa priekšu ejot pa nobirām, tas aizkavētu tā jau garo maršrutu.
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tūļāšanās iekavēja šīs dienas uzdevumu.
Diena vilkās mazliet ātrāk par mums, bieži
maršrutā vajadzēja nīkt un gaidīt, kad beidzot
varēsim virzīties uz priekšu. Savā ziņā tas bija
labi aklimatizācijai un arī es jutos krietni labāk,
lai gan asiņoja atkal deguns, virsotņu traverss
šķita

vieglāks

nekā

iepriekšējās

dienas

maršruts.
Katrs nogājiens beidzās ar vieglu apmazgāšanos aukstajā kalnu ezeriņā un
staipīšanos uz akmeņiem, vakariņām, saulrietiem un ātri iestājušos tumsu, smieklu
terapiju teltī? mēs visi labi sadzīvojām. Ne ideāli, bet varētu būt arī sliktāk! Bija jau
lietas, kas neapmierināja, bet iztikām bez lielas lamāšanās, šis tas, droši vien, palika
noklusēts, vai pusčukstus pateikts tikai tuvākajam kalnu piedzīvojuma biedram. Man
parasti traucē cilvēki, bet šoreiz mūsu grupas mikroklimats bija visai veselīgs? nu
labi!!! Es biju tā, kas nepaturēja mēli aiz zobiem un izspļāva to frāzi, ko latvieši mēdz
lietot, lai aizsūtītu kādu tā mazliet patālāk? Vai to vajadzēja teikt savam sasaites
biedram stāvot uz sniega nogāzes?! Visticamāk nē, bet kā saka, izlietu ūdeni jau
vairs nesasmelsi. Man jāatvainojas par savu nesavaldību. Tas notika trešajā dienā
ejot uz virsotni “VMF” (3900 m vjl). Šis bija viens no labākajiem izgājieniem, man
patika daudzveidība - nobiras, stāva firna nogāze, atkal nobiras un tad margas pa
klinti 3 virvju garumā! No virsotnes varēja redzēt Elbrusu - no tāda tāluma izskatījās
pēc diviem apsnigušiem pauguriem!

Sievišķīgie prieki
29. jūlijs no atmiņas ir mazliet pagaisis, tā bija atpūtas diena. Es pamodos agri
savācu savu sievišķīgo iedzīvi maisiņā, cik nu man tā bija līdzi, un aizgāju pie upes,
kur uztaisīju manikīra/ pedikīra seansu. Un vēl ilgu laiku biju teju vienīgā meitene no
mūsu grupas, kura zināja vietu, kur ir spogulis, kurā sevi var redzēt pilnā augumā!
Ilgi šo noslēpumā gan neturēju. Torīt man patika aiziet līdz spogulim un izķemmēt
savus saulē izbalējušos matus, iesmērēt seju ar kokostriekstu eļļu...un brokastīs
baudīt plānās pankūkas ar zapti! Skaisti! Bijām atpakaļ no ilgākās būšanas kalnos,
jāmazgā kaudzēm veļa un jāžāvē, kamēr ir labs laiks. Drēbes žāvējām uz novilktām

auklām apkārt teltīm esošajos kokos. Smieklīgi, ja no sākuma mazliet takā kaunējies
izkārt savu apakšveļu, tad nu jau bija vienalga, ka visi redz, ka tavā arsenālā ir zilas
apakšbikses ar zvēriņiem?
Vēl nākamās dienas maršruta saskaņošana ar nometnes viedajiem, pārtikas
krājumu dalīšana, somu krāmēšana un klāt jau pēdējais kāpiens uz virsotni pirms
Elbrusa.

Apmaldīšanās miglā
Ēdiena krājumi ātri tukšojās, vajadzēja tos papildināt pasūtot noliktavā šo to.
Pirms aiziešanas iepriekšējā maršrutā, pēdējam kalnu kāpieniem pasūtījām
baltmaizi. To atstājām maisiņā aizejot kalnos. Lieki piebilst, ka maize sapelēja un to
izmetām! Visus daudzos kukuļus? par šo gan neviens vairāk par mani un šī
nozieguma līdzdalībnieku nezināja. Līdz šim brīdim.
Nometnei izraudzījāmies neveiksmīgu vietu, bet citu variantu nebija.
Nakšņojām uz morēnas. Gājiens pēc ūdens bija vesels dēkas cienīgs pasākums,
īpaši kad satumsa un uznāca migla. Atrast ceļu līdz strautam un pēc tam uz nometni
bija pamatīgs izaicinājums! Te atkal pārliecinājos, ka alpīnistu grāmatās stāstus
neizpušķo, ja ir necaurredzama migla, tad tā nudien ir necaurredzama, un te mums
tāda bija. It kā jānoiet lejā tikai pa morēnas malu, bet tas diapazons cik ļoti greizi
mēs aizgājām bija ļoti liels. Un ja var tik greizi aiziet veicot 150 m gājumu, tad bail
iedomāties kā var notikt kalnos!
Mūsu nometni bija iemīļojušas kalnu kazas, vai drīzāk tās gaidīja, kad mēs
beidzot pametīsim šo vietu, lai var atnākt izlūkot vai neesam atstājuši ko ēdamu. No
rīta vienu satiku, tā, kā jau iepriekš pieredzējusi, nostājās uz paaugstāka akmeņa,
iegreiza galvu sānis un gaidīja, kad es to nofotografēšu.
Šis gājiens uz Via -Tau ( 3626m vjl) bija visvairāk pietuvinātais īstiem kalnu
apstākļiem, izbaudījām mākoņus un kārtīgu vēju, fotografijās no virsotnes, var
saskatīt tikai cilvēkus un aiz tiem baltus miglas lāņus.
Tā arī netiku gudra- vai man patīk iet grupai pa priekšu, vai iet pēdējai,
sapratu, ka kaitinoši ir iet aiz kāda, kas iet lēni un ik pa laikam apstājas.
Kāpiena laikā tapa šo triju nedēļu maģiskākā fotogrāfija - mēs vēl gājām
kolonnā viens aiz otra pa sniegu, bijām visai zemu, arī dzelkšņus vēl kājās nebijām
uzvilkuši, agrs rīts, debesis mākoņainas, bet gaisma tāda, ka var just saules
esamību kaut kur. Austot aizvien augstāk saule sasniedza Džailika virsotni un tā asā

smaile rīta gaismu sašķēla uz pusēm. Pats tāds melns un draudīgs ar galotni
mākoņos stāvēja pa vidu spoži dzelteniem gaismas stariem. Un tie bija tik gari, ka
mina mums uz papēžiem un atstarojās
turpat uz mūsu nogāzes ledāja. Tik
poētiski, it kā mēs būtu 19 Antiņi no
Raiņa lugas, kas nevis ar zirgiem, bet
saviem mazajiem leduscirtnīšiem

kāpj

stikla kalnā, un vēl tā spalgā, asā skaņa,
kad cirtņi nodžinkst pret akmeņiem un
zābaku piecirtieni sniegā, kā mūzika?
Līdz brīdim, kad kā zilonis trauku veikalā ielāčoja un izjauca noskaņu kāds
ar savu maznozīmīgo sakāmo. Pēc vilkšanās līdz pārejai pirmā sasaite aši uzskrēja
augšā salikt pārējiem margas, jo laikapstākļi bija neparedzami, te mākoņi tādi, ka
neredz neko, te atkal tie pašķiras un uznāk vējš. Vajadzēja ātri darboties. Šajā dienā
nogurdinošāks par iešanu augšā bija gājiens lejā, jā tā daļa, kad ar visu savu iedzīvi
ir jāiet lejā, tā man nepatīk.

Mūsu izlaidums un atvadas no UlluTau
Atlikušas pēdējās 2 dienas nometnē un kā par nelaimi UlluTau starp mūsu
priedēm milzu angāru, ko nevar nosaukt par telti, bija uzcēlusi kāda ģimene. Pēkšņi
bija saradies daudz cilvēku. Tik muļķīgi, to dažu dienu laikā, ko pavadījām alpīnistu
nometnē, mēs bijām tik ļoti pieķērušies tam konkrētajam zemes pleķītim, kokiem un
akmeņiem, ka jaunas vietas meklēšana krietni sabojāja garastāvokli. Bet cilvēks jau
ātri pielāgojas apstākļiem? Pēdējā dienā bija mazliet skumji, man tiešām tur bija
iepaticies, liekas, ka to pilsētas dzīvi varētu iemainīt pret visu vasaru kalnos un vēl
vairāk!
Izrādās, ka šeit bija paredzēts mums izlaidums! Vajadzēja kleitu paņemt līdzi!
Jā, bet tad jau būtu arī kurpes jāņem? Pirms izlaiduma vēlreiz aizgājām padzīvoties
pa klintīm. Tā aizrāvāmies, nu labi, es tūļājos tik ilgi, kamēr līdz izlaiduma
ceremonijai bija atlikušas vairs tikai 15 minūtes. Laukumā galvenās ēkas priekšā bija
iznests galdiņš. Uz tā saliktas godalgas un mūsu alpīnistu grāmatiņas. Visi galvenie
ieradušies, tikai absolventi kavējas. Es sasvīdusi, sporta apģērbā un baltām no
magnēzija, plaukstām, tāds bija mans svētku tērps. Tūdaļ jāsākas ceremonijai, bet

man tās plaukstas baltas! Domāju - ai, viņi taču sapratīs? bet no otras puses - liels
pasākums, tomēr svētki! Labi, pēc dialoga galvā aizskrēju nomazgāt rokas, neko
garām nepalaidu. Mums bija jānostājas visiem vienā rindā, jānoklausās svinīgās
uzrunas, šeit atkal nožēloju savas vājās krievu valodas zināšanas! Spiežot man roku
Kims Kiriličš novēlēja veiksmi alpīnismā,
tas bija viss, ko sapratu. Vēl pāris stingri
rokasspiedieni?

No visiem 4 izlaidumiem, kuros
man nācies piedalīties, šis man paliks
atmiņā

kā

visvienkāršākais,

-

bez

dekorācijām un sentimentālām runām,
tāds cilvēcīgs bet man pašai ļoti, ļoti svarīgs notikums. Dabūju arī bildi ar Igoru
Ivanoviču un viņa sievu! Par to, ka man vajag ar viņiem nofotografēties domāju jau
kopš brīža, kad viņš sēdēja galda galā un skatījās man acīs?
Mums uzdāvināja pašgatavotu dzērienu „ZaPor”, kas darināts no kalnu avota
ūdens un vēl kādas sastāvdaļas, esot 6B stiprums. To iztukšojām tik ātri, ka Igors
Ivanovičš nepapspēja atnest dzēriena etiķeti, lai mēs iepazītos ar dziru, ko vienā
rāvienā iztukšojām.
Vēl jāizmet līkums pa nometni. Jāsakrāmē viss somās un jābrauc prom.
Izstaigāju šo vietu krustu šķērsām no viena gala līdz otram, mēģinādama iededzināt
atmiņā visu kā te izskatās, ja nu šeit vairs neatgriezīšos?!

Pēdējais pusotrs kilometrs
Ebruss ir gaidīts 9 mēnešus un nu mēs esam Terskolē ciematā. Elbrusa
pakāje. Kartīgi piestumjam vēderus ar vietējās kafejnīcas piedāvājumu un ar diviemvagoniņtipa un krēslu pacelāju uzbraucam Elbrusā, kam seko vēl īss gājiens līdz
atsegtām klintīm, tās būs mūsu nometnes vieta. Uz kalna ir daudz cilvēku, Krievijā
esot akcija - par godu revolūcijas simtgadei Elbrusā varot kāpt kaut visi plašās
Krievzemes iedzīvotāji. Es kalnu biju iedomājusies mazliet citādāku, bet tam nav tik
liela nozīme. Šķiet ka klintis, kur iekārtojam nometni, ir ļoti iecienīta palikšanas vieta,
visapkārt ož pēc atejas, un aiz katra akmeņa ir pa “dāvaniņai” no iepriekšējām
nakšņotāju grupām. Tāda tā kalnu dzīve ir. Esam vairāk nekā 4000 m augstumā,

apkārt paveras brīnišķīga kalnu ainava saulrietā, kas
atsver nelāgās smakas klātbūtni. Uz Elbrusa virsotņu
pusi aizlokās sniega tehnikas izbraukāts lielceļš un pa to,
kā skudriņas augšā un lejā tek cilvēku grupiņas. Tāds
rāms vakars, vakariņās kārtējā griķu putra ar gaļu,
kukurūzu un zirņiem, nu jau mēs ēdam visi visu bez
izņēmumiem. Vēl aklimatizācijas diena, un esam tuvāk
kā jebkad teju gadu gaidītajam notikumam.

Nakts paiet caurā miegā, ik pa laikam uztrūkos no tā, ka esmu aizmirsusi
elpot. Tāda dziļa, lēna un smagnēja elpošana šādā augstumā, bet organismam
vajadzēja taču jau pierast!
Aklimatizācijas kāpiens līdz Pastuhova klintīm, kas ir aptuveni pus kilometra
attālumā, atkal bija neliels nepatīkams pārsteigums. Ceļš izskatās visai lēzens, bet
kājas iet augšā it kā palēninājumā.
Uz klintsakmeņiem ir paredzēts pavadīt aptuveni stundu, lai organisms pierod.
Es biju sagatavojusies uztaisīt saldējumu no sniega, kondensētā piena un
žāvētajiem augļiem ar riekstiem. Sniegs gan vairāk atgādina ledu, bet ja reiz esmu
uzstiepusi visas sastāvdaļas augšā, tad grēks to saldējumu nesataisīt. Tā nu katliņā
samaisām “smalcināto ledu” ar līdzpaņemtajām sastāvdaļām. Katrs ir gatavs
pagaršot tikai karoti no saldā ēdiena, bet tādu mantu zudumā laist arī nevar, tāpēc
no kalna lejup nākas doties ar katliņu vienā rokā un leduscirtni otrā.
Laikapstākļi mūs lutina līdz vakariņām. Debesīs savelkas neganti mākoņi,
dažviet zibeņo un ducina pērkons, gaiss uzlādēts tā, ka meitenēm ceļas gaisā mati.
Sākas krusa un mēs kļūstam bažīgi vai rītu laiks uzlabosies, jo rezerves dienu mums
nav. Vai nu rīt kāpjam Elbrusā, vai braucam mājās. Iespēja ir tikai viena. Gulēt gājām
jau septiņos vakarā, jo paredzēts ir celties 2:00 naktī. Guļammaisā esmu ielīdusi ar
dūnu jaku, kabatās salikusi telefonu un lēcu trauciņus, bail, ka nesasalts, lai gan ārā
nav nemaz tik auksti. Nakts paiet nemierīgi domājot par gaidāmo kāpšanu, ik pa
laikam izdodas iemigt, bet jau pavisam drīz atkal esmu uztrūkusies no skābekļa
trūkuma. Pusnaktī izlīdu no telts. Debesis necerēti skaidras, spīd zvaigznes, tātad
kāpsim. Līdz modinātāja zvanam skaitīju minūtes, satraukums neļāva aizmigt.

Ar iedegtiem pieres lukturīšiem dzeram tēju un ēdam vēl Ullu- tau
uzmeisteroto musli - grauzdētas auzu pārslas ar žāvētiem augļiem un šokolādi,
somās sakrāmējam enerģijas batoniņus, želejas, konfektes, maizītes, dzērienus, it
kā dotos skolas ekskursijā, kur paredzēts kaut kur piestāt un ieturēt maltīti. Tak no
visa līdzpaņemtā apēdu tikai dažas konfektes, sevī iekšā neko iedabūt nevarēja, lai
gan zini, ka vajadzētu kaut ko ieēst, enerģiju taču vajag!
3:00 somas mugurās, dzelkšņi pie sāniem, cimdi rokās un aiziet, ejam lejā no
klintīm, uz sniega uzvelkam dzelkšņus un sākam negaidīti ātrā tempā virzīties uz
virsotņu pusi. Šerpi iesākts gājiens! Iepriekš norunājām, ka Elbruss ir tāds iešanas
gabals, nekā no tehnikas, tikai ej, un ej,un ej. Sarunājām, ka katrs iet savā tempā,
nebiju domājusi, ka visiem tas temps pēkšņi būs tik ātrs, iepriekš kāpienos laikam
visi taupīja spēkus. Sajūta bija, ka notiek tāda kā sacensība, katrs ir par sevi.
Man vismaz 3 reizes nokrita kreisās kājas dzelšņi. Nolādēts, kāpēc tieši
tagad? Visu laiku taču tie turējās kājās!!! Savā ziņā tas mani izglāba, jo bija iespēja
pusminūti pastāvēt un izlīdzināt elpošanu, bet tikmēr ātrākie gājēji jau bija gabalā un
vairs nenoķerami. Dzelkšņi sāka spiest papēžus, bet vaļīgāk tos atlaist arī nevarēja,
tad kristu nost. Nekas, ja kāju liek mazliet ieslīpi tad gandrīz nesāp. Uz kalna mēs
neesam vienīgie gudrinieki, kas sadomājuši agri iet augšā, ir vēl vairākas kāpēju
grupas, kas iet zig-zag pa stāvākajām nogāzes vietām. Paejot garām Pastuhova
klintīm labā pamale top jau gaiša, sāk aust saule. Mazliet atpūšamies, uzvelku
džemperi, jo sāk zēģelēt vējš. Dažbrīd pūš visai stipri, tā ka nevar ievilkt gaisu. Esam
izretojušies pa visu kalnu, bet ar mani kopā ir vēl aptuveni 5 cilvēki. Tālāk jau ir
iemīta taka, pa kuru var virzīties tikai kolonnā. Sagadījās tā, ka eju mūsu kolonnai pa
priekšu. Atceroties, cik ļoti man nepatika iet aiz kāda, kurš velkas, nelika mierā
sajūta, ka es eju pārāk lēni, tāpēc steidzos cik varēju. Tak necik daudz nevarēja. No
sākuma mans temps bija 80 soļi un tad neliela atpūta. Tā panācām kādu vietējo
kāpēju grupu, kas gāja ar ātrumu 3 soļi un atpūta. Šie laikam mēģina kalnā tikt bez
aklimatizācijas, daži vemdami gāja. Nospriedām, ka tie ir jāapdzen, kas nozīmēja
paātrināt vēl tempu ejot tiem garām un vēl paiet gabaliņu uz priekšu, lai palielinātu
attālumu starp viņiem un mums. Tā apsteidzām 2 vai 3 grupas. Šis paņēma diezgan
daudz spēka. Sāka parādīties mazliet dusmas uz sevi par to, ka stāvums nav nemaz
tik liels, bet pie velna, kāpēc nevar pavilkties? Kāpēc kājas ir tik smagas un tā gribas
plaušās ievilkt gaisu. Sirds dauzās un tu nesaproti kas notiek ar tavu organismu,

kāpēc jūties tik vājš?! Ir smagi un galvā parādās indīgas domas par to, cik labi būtu,
ja viss jau būtu aiz muguras, ja es būtu jau lejā. Jā, man gribas būt lejā tieši tagad!
Redzu man tuvojas 2 cilvēki, kas iet jau lejup, nodomāju - laimīgie, viņi jau ir
bijuši virsotnē. Bet nē, pretimnācēji bija glābējs, kurš kā sunīti pavadā vilka kādu
kāpēju, kas streipuļodams vilkās viņam nopakaļ. Sasodītts! pat ja es tagad
izdomāšu, ka gribu būt nometnē, es taču tur nenonākšu vienkārši sasitot plaukstas!
Pašai vien būs jānovelkas lejā! Nē, pusceļā palikt nevar.
Nu jau mans temps ir samazinājies uz pusi, pēc 40 soļiem apstājos lai trīsreiz
ievilktu gaisu, kurš tāpat nepietiek un eju tālāk. Nedrīkst galvā ielaist domas par to,
ka ir grūti, ir auksti un karsti vienlaicīgi, berž zābaki, kājas smagas? tāpēc cītīgi
skaitu soļus, domāju tikai par cipariem, pat ja sajūk kurš cipars ir pēc kārtas, pie 35
es apstājos, atspiežu galvu pret leduscirtni un elpoju, elpoju, elpoju? Aiziet, vēl 35?
un vēl 35? redzam jau sedlieni. Tur ir daži mūsējie, tur varēs apstāties ilgāk.
Atpūtas pauze neko nedeva, viss turpinājās no sākuma- 35 soļi un elsošana
ar atspiestu galvu pret leduscirtni. Vienīgais, kas bija mainījies - stāvums. nogāze
bija kļuvusi vēl stāvāka, te bija arī novilktas margas, bet mēs tās neizmantojām.
Kāpēc citiem ir tik viegli? Gabaliņu tālāk iet sieviete un vīrietis, kas ir divreiz vecāki
par mani, bet viņiem ceļš izskatās vieglāks. Nav iespējasm priecāties, ka esi nogājis
veselu virves garumu uz augšu, ja viss nāk caur mokām. Velcies augšā un
dusmojies acis nepacēlis no iemītās takas, un tikai skaiti soļus.
Beidzot nonākam klajumā, no kura var skaidri saredzēt to vietu uz kuru visu
šo laiku esmu gājusi. Vēl tikai jāpāriet pāri klaujumam un tur ir virsotne. Atcerējos, ka
iepriekš bijām runājuši arī par Austrumu virsotni, ka jāuzkāpj arī tajā, lai gan parasti
visi iet uz Elbrusa Rietumu virsotni, tā ir augstāka precīzi par 20 metriem. Nodomāju,
pie velna to otru virsotni, pietiks man ar šo vienu.
Pēdējie soļi un man pretī nāk grupas biedri, kas virsotnē priecājas jau
vairākas minūtes, nesaprotu kā viņi var priecāties?! Manī nebija nekādas sajūtas,
atceros tikai kā man pateica: “Nu redz, Tavs Elbruss!” Jā?8: 40 no rīta, 5 stundu
gājiens augšā un šis ir mans Elbruss? Tālāk sekoja fotografēšanās tūre, no sevis
izdabūju pat smaidu.

Ilgi kavēties nevar, jāiet lejā!
Nesapratu, kāpēc atkal tāda steiga,
debesis

zilas,

zilas,

tikai

viens

mākonis, kāpēc jau ir jāiet lejā? Par
laimi lejā iešana ir krietni vieglāka un
ātrāka nekā iešana augšā. Un sajūtot
šo

vieglumu,

pārdzīvotās

piemirstas

grūtības

un

tikko
galvā

iezogas doma par otru virsotni. “Es
sev nekad nepiedošu, ja neaiziešu uz
otru virsotni!”... “Jā, zelta zivtiņa, ar divu sekunžu atmiņu, jau aizmirsi, kā mocījies
kāpjot tikko R virsotnē?” Iegrimusi šādā diskusijā pati ar sevi nemanīju, ka esmu jau
sedlienē un te komplektējas grupa, kas ies uz Elbrusa Austrumu virsotni.
“Iesi?” man uzdeva jautājumu. Es nezinu, cik daudz manī bija gribasspēka,
bet kaut kas lika pateikt: “Jā, iešu!” Šajā vietā mocības varēja beigties, es varēju
turpināt ceļu lejā, bet es taču neatbraucu uz šo vietu, lai izvēlētos vieglākos ceļus.
Man patīk meklēt robežas un pavirzīt tās mazliet tālāk, un ja mana varēšanas robeža
apstātos pie 5642m augstuma, tad es
būtu ļoti vīlusies sevī. Tā nu uzsāku
savu “Ilgo ceļu kāpās” šoreiz jau
noskaņojusies mazliet kaujinieciskāk es zināju, ka pēc 35 soļiem apstāšos,
uzelpošu un iešu tālāk. Tāda bija mana
taktika.
Sasniegta otra virsotne.

Nu jau ejam lejā pa īstam. Nometnē viens otru apsveicam ar paveikto, sajūtas
labas, parādās arī apetīte un vēderā stūķēju speķmaizes, šokolādi, kartupeļu
biezeni, visu, kas pagadās pa rokai!
Kad visi jau ir sagaidīti nometnē, mani sāk kratīt drebuļi. Esmu uzvilkusi 2
dūnu jakas un ielīdusi guļammaisā, bet tāpat trīcu. Dažiem grupas biedriem kļūst
slikti. Nopriecājos, ka es tikai drebinos. Ir cilvēki, kas izskatās pavisam bāli un tikko
iedzerto rehidrolu uzreiz izvemj. Iestājoties naktij arī es nepaglābos no vemšanas.

Mēs bijām vesels orķestris, kā kāds no otras grupas dalībniekiem teica, viņš bija
pirmais, kurš iestājās pūtēju orķestrī, bet skaņdarbs no meiteņu telts, kurā solopartiju
ar skaļu elsošanu, raudāšanu un vemšanu spēlēju es, bija īpaši emocionāls un
saviļņojošs. Šis bija pirmais vakars, kad mūsu teltī neviens nesmējās. Viena raudāja
par to, ka tā arī līdz Elbrusa virsotnei netika, pārējās vēma.
Bet ar to jau viss nebeidzās, bija taču jātiek vēl lejā līdz ciematam. Pēc
mokpilnās nakts no rīta dzēru visas iespējamās tabletes ko vien man deva, nekas
nelika justies labāk, vajadzēja stipri saņemties lai sakrāmētu somu, to tikai pašas
spēkiem izdarīt nejaudāju. Mums stāstīja, ka nonākot zemāk kļūs vieglāk. Daudziem
tā arī bija. Ciematā visi ieturēja labas pusdienas, es dzēru tikai apelsīnu sulu.
Instruktori sarunāja vietu, kur varam ieiet dušā un īpaši man- dīvānu, kur atlaisties.
Dušai bija maģisks spēks, pēc tās manī atgriezās dzīvība. Pārējie jau bija kļuvuši
pavisam jautri, tukšoja dzērienus ar kādu vietējo labvēli, kurš man solījās parādīt
savu vēdera presi, viņš arī mums uzsauca autobusu līdz lidostai. Dāsni un viesmīlīgi
cilvēki dzīvo Elbrusa pakājē.
Tikai vakarā ap 18:00, ēdot vakariņas kādā ceļmalas ēstuvē, saulei rietot aiz
tālumā esošajiem kalniem sapratu, ka nu piedzīvojums ir galā. Nu jau mēs
atrodamies tādā pašā augstumā kā jebkurš parastais pasaules iedzīvotājs. Elbruss ir
izdzīvots un neskatoties uz pēdējo dienu un nakšu sajūtām kaut kas iekšā dīdījās un
teica -bija taču skaisti.
Nekaunos teikt, ka šī bija grūtākā lieta, ko
līdz šim esmu darījusi, un tieši tāpat kā Valda
Ķikāna grāmatas priekšvārdā ir rakstīts visām

negantajām

lietām

ar

kurām

pēc

cilvēks

saskaras augstākos vai zemākos kalnos, pēc
visām grūtībām, tikko esi nokāpis no kalna, tevī
pamazām

sāk

piedzīvojuma,

augt

nākamās

vēlme

pēc

virsotnes.

nākamā
Nu

mana

varēšana sniedzas līdz 5642 m augstumam, vai tā
sniedzas vēl tālāk? ...Ir tikai viens veids kā to
uzzināt.
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