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2005. gada projekta idejas mērķis bija saistīts ar komandas mēģinājumu uzkāpt trīs

septiņtūkstošniekos Pamira kalnos vienā sezonā (Ļeņina smaile jeb Čon –To smaile, Komunisma 

smaile jeb Ismaila Somoni smaile, Koržeņevskas smaile). Vēl vairāk, jau vairākus gadus 

“TRAVERSS” klubs plānoja veikt uzkāpšanu Latvijas virsotnē, kur pirms 45 gadiem jau uzkāpuši 

Latvijas alpīnisti, un šis notikums ir nepelnīti aizmirsts. 
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1. LATVIJAS SMAILE (6218 m) 
1.1. Īsas ziņas par Latvijas smailes rajonu. 
 

Latvijas virsotne atrodas Pāralajas grēdā (skat. Foto 8), kura dotajā posmā sakrita ar valsts robežu 

starp Kirgizstānu un Tadžikistānu republikām. Pāralajas grēdas centrālais posms ir lielākais un 

monolītākais, tās garums 92 km. Kores līnija ļoti lēzeni paceļas no rietumiem (no 5500m.) līdz 

7134m. (Ļeņina smaile), un tālāk lēzeni pazeminās uz austrumiem. Visā garumā netiek novērotas 

spilgti izteiktas smailes un zemākas vietas starp tām. Lēzenā virsotne veicina lielo sniegu masu 

uzkrāšanos. 

Komandas maršruta izvēli ietekmēja sekojoši faktori:  

- lai atkārtotu pirmās Latvijas ekspedīcijas maršrutu būtu nepieciešami daudz vairāk finansu 

līdzekļu, jo pārbraukt no Alajas ielejas uz Tadžikistāna Gornobadahšanu autonomu apgabalu būtu 

neiespējami bez speciālas atļaujas, kuru iesniedz Tadžikistāna republikas Valsts robežas 

aizsardzības komitejā, un lielo karavānu organizēšana Oktjabrska ledāja rajonā, aprīkojuma 

ievešanai; 

- no pirmkāpiena laikiem ir atrodamas ziņas par trim Oktjabrska ledāja pārvietošanās reizēm. 

- Pēdējas ziņas par Oktjabrska ledāja stāvokli ir datētas ar 2003. gada vasaru un ņemti no 

Novosibirskas Valsts Universitātes tūristu atskaites (5. gr.kat. pārgājiens, vadītājs J. Maslobojevs). 

Grupai bija nepieciešamas 2 dienas, lai šķērsotu ledāju. 

- mēs plānojām veikt jaunu maršrutu no Koržeņevskas ledāja. Kā bāzes nometni izmantojām

Ačiktašas bāzes nometni, kas atrodas zem Ļeņina smailes, un līdz kurai var aizbraukt ar 

automašīnu no Ošas pilsētas. 

 
Būtiski atzīmēt, ka šī rajona vairākas kartēs, kas izdotas Padomju Savienības laikos, Latvijas 

smailes novietojums un tās augstums ir norādīts nepareizi. Nesaprotamu iemeslu dēļ virsotne ir 

norādīta uz Ziemeļaustrumu kores ar augstumu 5545m. Komanda noteica, ka Latvijas smaile 

atrodas Pāralajas grēdā starp virsotnēm “Edinstvo”(Vienotība, 6640m.) un Kizilagin smailes 

(6679m.), un Latvijas smailes augstums ir 6218m. Šī informācija ņemta no pirmās Latvijas 

ekspedīcijas atskaites. 



1.2. Maršruta pase. 

1 .Kalnu rajons, virsotnes nosaukums, tās augstums. 
Ziemeļu Pamirs, Latvijas smaile, 6218m.. 

2. Maršruta nosaukums. 
Latvijas smailes (6218m) ziemeļaustrumu kore. 

3. Maršruta raksturojums. 
Ledus - sniegs. 

4. Grūtības kategorija - tiek piedāvāta 4В (RUS), maršruta pirmkāpiens 

5 .Maršruta laikā augstumu starpība - 1418m. 

6. Vidējais slīpums  
- maršruta pamatposms 45˚

- visa maršruta 30˚

7. Ledus āķu izmantošana maršrutā: - 15 gab. 

8. Komandas stundu skaits maršrutā.
- 48 stundas, 5 dienas 

9. Komandas dalībnieki: 
Oļegs Siļins– vadītājs 

Valdis Puriņš – atbildīgais par aprīkojumu 

Natālija Zeņina – atbildīga par uzturu 

Tatjana Konstantinova – mediķis 

Andrejs Kazakovs – operators 

Viesturs Silenieks - fotogrāfs 

Mihails Pietkevičs – dalībnieks 

10. Uzkāpšanas laiks. 
2005. gadā no 28. jūlija līdz 02. augustam  

Izeja uz maršrutu plkst. 8.00, 2005. gada 28. jūlijā.

Izeja uz uzkāpšanu plkst. 7.00, 2005 .gada 30. jūlijā

Izeja uz virsotni plkst. 11.45, 2005. gada 01. augustā

Atgriešanās bāzes nometnē (ABC) plkst. 02.00, 2005. gada 03. augustā

11. GPS koordinātes 
Latvijas smaile    39*22'33,5N   73*00'37,5E 

Miro Austrumu 39*25'21,2  72*57'04,5E 



1.3. Maršruta veikšanas kalendāra grafiks. 
15.07.2005 Rīga – Maskava (vilciens) 

16.07.2005 Мaskava –Biškeks-Оša (lidmašīna)

17.07.2005 Оša (pārtikas iegāde) 

18.07.2005 Оša-Ačiktaša ieleja (3500m) (АВС)

19.07.2005 Ačiktaša ieleja (3500m) –pāreja” Putešestvennikov” (4150m) 

Aklimatizācijas izeja 

20.07.2005 АВС(bāzes nometne) – Nometne 1. (4200m) 

21.07.2005 Nometne 1.(4200m) – АВС 

22.07.2005  АВС – Nometne 1. (4200m) 

23.2005 Nometne 1. (4200m) – Nometne 2. (5300m) 

24.07.2005 Nometne 2. (5300m) – Razdeļnaja smaile (6148m) – Nometne 2.(5300m) 

25.07.2005 Nometne 2. (5300m) -АВС (3500m) 

26.07.2005 Atpūta АВС 

27.07.2005 Atpūta АВС 

28.07.2005 Šķērsošana  Ačiksu upi – pāreja” Zolotoj Teļonok”(“Zelta teļš”) (4700m) 

29.07.2005 Pāreja Zolotoj Teļonok (4700m) –pāreja “Miro Zapadnij” (4800m) – 

Perevalnij ledājs 

30.07.2005  Koržeņevskas ledājs – Latvijas smailes ziemeļu nogāze (5600m) 

31.07.2005 Latvijas smailes ziemeļu nogāze (5600m) – izeja uz ziemeļaustrumu kores 

(5900m) 

01.08.2005 Ziemeļaustrumu kore (5900m) – Latvijas smaile (6218m) – nokāpšana līdz

nakšņošanas vietai (5600m) 

02.08.2005 Nokāpšana līdz bāzes nometnei: 5600m – Korzenevskas ledājs – Perevaļnij 

ledājs – pāreja “Miro zapadnij” – pāreja “Zolotoj Teļonok” – Ačiktaša 



1.4. Maršruta tehniskais apraksts.  

Maršrutā augstumu starpība - 1418 m.
Reljefs un apstākļi maršrutā.
Maršrutu nosacīti var sadalīt divos posmos. Pirmais posms – ledus nogāze ar stāvumu 45°– 50° no 

Koržeņevskas ledāja līdz izejai uz Latvijas smailes ziemeļaustrumu kores. Augstumu starpība ir 

900m. Otrais posms – klinšu žandarmu pārvarēšana, uzkāpšana uz virsotnes pa kori. 

1. posms – 4800m - 5700m – 30 margas virves 50m garumā;

2. posms 5700m - 6218m - uzkāpšana pa kori ar vienlaicīgu drošināšanu, viena margas 

virve klinšu žandarma pārvarēšanai. 

Staciju daudzums maršrutā.
1. posms- 32 stacijas ar ledus āķim, 1 stacija uz klinšu izciļņa( izejai uz kori); 

2. posms – 1 stacija uz klinšu izciļņa, žandarma pārvarēšanai. 

Pārnakšņošanas apraksts. 
1. nakšņošana 4700m – sniega mulda uz pārejas “Zolotoj Teljenok”(Zelta teļš) sedlienes; 

2. nakšņošana – 4500m – Koržeņevskas ledāja kreisā krasta morēna; 

3.-,5. nakšņošanas – 5700m – ledus plaisās uz ziemeļu nogāzes; 

4. nakšņošana – 5900m – sniega alā uz ziemeļaustrumu kores. 

 

1.5. Maršruta veikšanas apraksts. 
Sakarā ar to, ka Pāralajas rajona ortogrāfija ir diezgan savdabīga – ziemeļu nogāze ir diezgan 

krauja, bet uz dienvidiem nogāzes pakāpeniski kļūst lēzenākas, un klātas ar bagātīgiem 

apledojumiem, taču komandas uzdevums, uzkāpt Latvijas smailē no ziemeļiem bija uzskatāms par 

sarežģītāku, nekā pa pirmkāpienu maršrutu. Tādējādi, mēs izvēlējāmies sekojošu uzkāpšanas 

taktiku – mēs nolēmām aklimatizēties līdz 6000m augstumam pa labi pazīstamu Ļeņina smailes 

maršrutu (caur virsotni “Razdeļnaja”), un vēlāk ar labu aklimatizāciju un sagatavotību startēt uz

Latvijas smailes pusi. 

15 .jūlijā - Izbrauciens no Rīgas uz Maskavu (ar vilcienu) 

16. jūlijā - Pārlidojums – Maskava – Biškeks - Oša. 

17. jūlijā- Neliela atpūta Ošā, pārtikas iegāde un caurlaides noformēšana uz robežzonu.  

18. jūlijā – Visā diena garumā braucam pa Pamira traktu- Oša–Saritaš-Ačiktaš (ABC). Laiks 

sagādā pārsteigumu- “Lukovaja” klajumā ir daudz sniega. 



Laika periodā no 19. līdz 25. jūlijam realizējām divas radiālas aklimatizācijas izejas pa klasisko 

maršrutu Ļeņina smailē.

20.-21. jūlijā АВС�Nometne I 4200m �АВС 

22.-25. jūlijā АВС �Nometne I. 4200m�Nometne II 5300m� virsotne “Razdeļnaja” 6148m, 

radiāli) �АВС 

26. – 27.jūlijā Atpūtas dienas Ačiktašā, sagatavošanās izejai uz Ļeņina smaili.  

28. jūlijā Plkst. 08.00 starts no “Lukovas” klajuma uz pāreju “Zolotoj Teļonok” pusi (skat. Foto 

4). Pienākšana pie pārejas sākās no Ačiktaša upes brasla. Upe jau no rīta ir ļoti strauja, un tādējādi, 

šķērsojam Ačiktašas upi ar zirgu palīdzību (iepriekš bija sarunāts ar kirgīziem), un braslam vietu 

nebija tik viegli atrast. Upes dziļums līdz pašam ledājam ne mazāk par vienu metru, tādēļ upes 

braslu pāriet nebija reāli. 

Pēc brasla pa morēnu paceļamies līdz kalna pārejai “Zelta teļš”, centāmies turēties kreisajā ielejas 

pusē. Aptuveni 16.00 izejam uz ledāju un 18.00 paceļamies līdz kalnu pārejai “Zelta teļš”, 

ierīkojam 1. nometni. Uz pārejas atrodama laba sniega mulda, kur var uzstādīt dažas teltis. 

Noņemam 2004. gada zīmīti. 

29. jūlijā Plkst. 08.00 izejam, no pārejas nelaižamies uz citu pusi, bet paceļamies tieši no 

sedlienes uz 4969m smaili, lai sasniegtu pāreju “Miro zapadnij”. Ejam sasaitēs, jo lielas plaisas un 

ledus lūzumi. 1,5 stundu laikā īstenojām 4969m smailes traversu, izejam uz pāreju “Miro 

zapadnij” sniega muldu. No pārejas atklājas skats uz “Perevaļnij” ledāju. Nokāpšana no pārejas 

“Miro zapadnij” uz “Perevaļnij” ledāju pa vienkāršu sniega nogāzi – 100m. Vēlāk nolaižamies pa 

“Perevalnij” ledāju, slēgts ledājs, daudz plaisu, ejam sasaitēs, grūtības sagādā dziļš sniegs, kurš 

pārklāja ledāju pirms trim nedēļām. 

Plkst. 13.00 nolaižamies uz Korženevskas ledāja kreisā krasta morēnu un pusdienojām. Plkst. 

14.30 startējam uz augšu pa morēnu, paceļamies augšup, ledāja virzienā. Korženevskas ledāja 

pretējā ielejas pusē ir siena ar lielu daudzumu nokareno ledāju un krauju klinšu posmu. Neticami, 

ka būs viegli atrast loģisko maršrutu pa šo sienu, lai uzkāptu pa ziemeļaustrumu kori. Pēc diviem 

pārgājieniem, pa vienai stundai, ierīkojām vietu nakšņošanai uz morēnas ( Nometne nr. 2). Labā

krasta nogāze pakāpeniski kļūst lēzenāka un Latvijas smailes rajonā mēs redzējām diezgan 

pieņemamu loģisko maršrutu pa ledus krauju nogāzi -45◦-50◦ (skat.foto). Nolēmām uzsākt

uzkāpšanu agri no rīta.  

30. jūlijā rītā plkst. 08.00 izejam un šķērsojam Koržeņevskas ledāju no labas uz kreiso pusi( pa 

gaitas virzienu) un pieejam līdz maršruta sākumam. Ziemeļu nogāzi saule apspīd tikai plkst. 

11.00. Slīpums 45◦, apakšējā posmā ir tīrs ledus ar plaisām. Mums ir trīs virves pa 50m. 

Organizējām margas, jo noraušanās gadījumā noturēties uz ledus būtu neiespējami. Līdz pusdienai 



nogājām 10 virves, pakāpeniski ejot uz kreiso pusi pa gaitas virzienu, lai samazinātu stāvumu un 

ātrāk sasniegt kori. Pēcpusdienā nogājām vēl 10 virves. Par pirmo maršrutā strādāja Mihails 

Pietkevičs. Laiks ātri sabojājās – sniegs un stiprs vējš. Ātri meklējām vietu, lai ierīkotu nometni 

(nometne nr. 3). Aiz lielas seraka notīrījām vietu divām teltīm, aizbērām nelielo plaisu ar sniegu. 

Augstums aptuveni – 5600m - 5650m. 

31. jūlijā No rīta laiks ir labs un mēs turpinājām uzkāpšanu pa nogāzi, līdz korei, organizējām vēl

10 margas virves. Nogāzes augšējā posmā vairāk firns, nekā ledus, tādējādi, drošināšana un 

margas notiek caur ledus cirtņiem. Pēdējā stacija uz kores, uz klints izciļņa. 

Kori sasniedzām plkst. 12.00., laika trūkuma dēļ sākām nokāpt tālāk pa kori, cenšoties turēties 

tālāk no sniega karnīzes. Pēc 40 min sasniedzam klinšu žandarmu. Ziemeļos ir kraujas klintis, 

dienvidos ir milzīga sniega karnīze. Mēģinājums apiet tās no labas puses bija neveiksmīgs, un mēs

uzkāpām tieši taisni, pakārot vienu margas virvi. Plkst. 14.30., līdz virsotnei vēl ir pa tālu un laiks 

sabojājas. Pieņemam lēmumu sadalīties. Natālija, Mihails un Tatjana atdeva pārējiem savas siltās

drēbes un atgriezās pie teltīm, kuras atradās zem seraka uz nogāzes. Pārējie turpina uzkāpšanu. 

Plkst. 15.30. laiks sabojājās galīgi, redzamības nav un mēs, pagaidot pusstundu, nolēmām izrakt 

alu sniegā. Alas rakšana aizņēma aptuveni 3 stundas, taču gulējām komforta apstākļos, ņemot 

vērā, ka augstums ir aptuveni 6000m. 

1. augustā No rīta redzamība ir laba, bet pūš stiprs vējš, izejam no alas plkst. 08.00., pa lēzenu 

kori - 25°-30° paceļamies uz augšu, dziļš sniegs, kausējam sniegu.  

Plkst. 10.30. sasniedzam virsotnes plecu, kuru labi redzama uz foto 

(skat. foto). Līdz galvenajai virsotnei ir aptuveni 1 stunda. Aptuveni 11.30. uzkāpām galvenā

virsotnē. Tas ir diezgan liels lēzens sniega kupols, kurš laideni tiek pazemināts uz Oktjabrska 

ledāja pusē. No labas puses ir redzama Latvijas smailes sedliene, aiz smailes atrodas Igaunijas 

smaile. Nedaudz zemāk no kupola galotnes, atradām nelielu klinti, kur ir iespējams uzstādīt

plāksni ar “Latvijas” vārdi. Blakus klintīm ir redzamas “tūra” pēdas, bet zīmītes nav, tikai gumijas 

šļūtenes atlikumi no veco laiku skābekļa aparāta. Plkst. 12.30. kāpjam lejā. Negaidīti Viestura 

mugursoma nopūta no virsotnes strauja vēja plūsma, kur bija mūsu deglis. Nokāpšana līdz teltīm

pa uzkāpšanas ceļu aizņēma 2.50 stundas un plkst. 15.30. mēs bijām teltīs aiz serakas (mūsu trešā

nometne). Nolēmām kāpt lejā no rīta, pārnakšņojām. Trūkst laika, jo 3. augustā mums ir 

helikopters uz Džirgitaļ ciematu (Tadžikistānā) un mums ir tikai diennakts, lai atgrieztos Ačiktašā.

2. augustā Plkst. 07.00 uzsākam kāpienu lejā pa nogāzi. Organizējam virves pa uzkāpšanas ceļu. 

Pēdējais dalībnieks kāpj lejā ar apakšējo drošināšanu. Plkst. 1.00 mēs esam uz Korženevskas 

ledāja. Plkst. 12.00. mēs esam uz kreisā krasta morēnas( nakšņošanas vieta, otrā nometne), un 

tālāk kāpjam ātri, jo jāpaspēj tikt līdz bāzes nometnei; šķērsojam ledāju “Perevalnij” un parējas 



“Miro zapadnij”, “ Zelta teļš”. Laiks ir slikts, pie upēm nonākam jau tumsā. Pirmo upi forsējam, 

sadevušies rokās. Plkst. 21.30 mēs esam pie Ačiktaš upes. Pie Ačiktašas upes mūs gaida vietējie 

kirgīzi ar zirgiem, bet upi šķērsot nav iespējams, jo pirms tam ir kusis sniegs un straume ir pārāk

mežonīga. Dodamies upes iztekas virzienā, līdz sasniedzam vietu, kur pa ledus “vāku” iespējams 

upi šķērsot. Jākāpj uz augšu pa ledu, jāšķērso to un jānokāpj lejā otrā pusē. Bāzes nometnē

ierodamies jau naktī, plkst. 02.00. 

1. augustā plkst. 4:00 četru cilvēku sastāvā- O. Siļins, V. Puriņš, N. Zeņina un A. Kazakovs 

(pārējie- T. Konstantinova, V. Silenieks un M. Pietkevičs palikušas bāzes nometnē un vēlāk

atgriežas Latvijā) ar džipu dodamies uz Tadžikistānu, kur mūs gaida helikopters. Sasniedzam 

robežpunktu Karamyk, bet robežu šķērsot mums neļauj. To ir aizliedzis Tadžikistānas 

robežsardzes ministrs Saidamizulovs, jo, lūk, pirms kāda laika ārzemnieki esot centušies pāri 

robežai pārvest narkotikas, tāpēc robežu šķērsot drīkst tikai Kirgīzijas un Tadžikistānas 

iedzīvotāji. Nesagaidījis latviešu alpīnistus, helikopters dodas projām, jo pāris stundu laikā

problēmu neizdodas atrisināt. Nolemjam kāpt tikai Čon-To (agrāk Ļeņina) smailē, kas atrodas 

Kirgīzijas teritorijā. Ap plkst.9:00 atgriežamies bāzes nometnē un kārtīgi izguļamies. 

Komanda sastāvā- O. Siļins,V. Puriņš, A. Kazakovs, N. Zeņina un M. Pietkevičs (uzkāpis līdz

5500m) laika periodā no 04.08 - 08.08. uzkāpjam Ļeņina smailē (7134m, gr.kat., 5А (RUS) caur 

virsotni “Razdeļnaja”). Pēc uzkāpšanas grupa ar mašīnu dodas uz Biškeku caur Ošu. 

T.Konstantinova, V. Silenieks un M. Pietkevičs atgriezās mājās. Pārējie lido uz Dušanbe, lai 

pamēģinātu nokļūt Koržeņevskas un Somoni rajonā. Diemžēl Dušanbē pavadījām trīs dienas. 14. 

augustā ar helikopteru no Dušanbe dodamies uz Moskvina ledāja bāzes nometni (4200 m), kas ir 

kopīga kāpšanai Koržeņevskas(7105m) un Ismaila Somonī (agrāk Komunisma,7495m) smailēs. 

Bāzes nometne ir ļoti skaistā, gleznainā vietā pie ezera, skatam paveras Pamira virsotnes. Dienas 

daļā veicam aklimatizācijas kāpienu. Aklimatizācija ir nedaudz zaudēta, jo trīs dienas Dušanbe 

gaidījām labvēlīgu laiku lidojumam uz bāzes nometni. 

15. augustā startējam uz Koržeņevskas smaili (7105m, V. Cetlina maršruts, gr.kat. 5A (RUS), pa 

Dienvidu ribu), sasniedzam nometni 5100 metru augstumā, kur arī pārnakšņojam. 

16. augustā turpinām kāpienu uz nometni (6400 m), kas ir pēdējā pirms virsotnes sasniegšanas. 

17. augustā plkst. 7:30 uzsākam kāpienu virsotnē, kuru sasniedzam apmēram plkst. 13:30. 

Fotografējamies un dodamies atpakaļceļā.



1.6. Augstuma grafiks
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1.7. Rajona kartes









Foto 1 Zaalaja grēdas panorāma



Foto 1a. Zaalaja grēdas panorāma.



Foto 2.Skats uz pāreju „Zolotoj Teljenok” 
 

Foto 3 Upes Ačik-Taš pārvarēšana. 



Foto 4 Pieeja Zolotoj teljenok pārejai. 

Foto 5 Nomentne Zolotoj teljenok pārejā.



Foto 6. Uzkāpšana 4969 m. 

Foto 6а. Uzkapšāna 4969 m. 



Foto 7 Skats no Mira A. pārejas uz Perevaļna lēdaju. 
 



Foto 8. Maršruts uz Latvijas smaili no Korženevska lēdaja.



Foto 9. Skats uz kāpšanas maršrutu. 
 

Foto 10 Izeja uz kori.  



Foto 11 Skats no kori uz virsotni. 

Foto 12 Žandarma pārsniegšana. 



Foto 13 10 metri līdz virsotnei. 
 

Foto 14 Latvijas smailes virsotnē.



Foto 15 Nolaišana uz leju. 

Foto 16.Skats no lēdāja Perevaļnij uz Mira A. 



2. ĻEŅINA SMAILE (7134m) 
2.1. Maršruta pase. 

1. Kalnu rajons, virsotnes nosaukums ,tās augstums. 
Ziemeļu Pamirs, Ļeņina smaile 7134m. 

2. Maršruta nosaukums. 
Ļeņina smaile 7134m, grūtības kategorija - 5А (RUS), ledus- sniegs caur virsotni “Razdelnaja” 

3. Maršruta raksturojums Ledus - sniegs. 

4. Grūtības kategorija - 5А (RUS). 

5. Maršrutā augstumu. starpība – 3634m 

6. Maršruta garums – ~ 28 km. 

7. Vidējais slīpums  
- maršruta pamatposms - 20˚

8. Ledus āķu izmantošana maršrutā :
- 2gab. 

9. Komandas stundu skaits maršrutā.
- 37 stundas, 4 –as dienas 

10. Komandas dalībnieki: 
Оļegs Siļins– vadītājs 

Valdis Purinš 

Natālija Zeņina 

Andrejs Kazakovs 

Mihails Pietkevičs – dalībnieks uzkāpis līdz 5500m 

10. Uzkāpšanas laiks. 
2005. gadā, no 05. augusta līdz 08. augustam 

Izeja uz maršrutu  - plkst. 13.00 ,  2005. gada 05. augustā

Izeja uz uzkāpšanu - plkst. 05.00, 2005. gada 07. augustā

Izeja uz virsotni – plkst. 12.45, 2005. gada 07. augustā

Atgriešanās bāzes nometnē(ABC) plkst. 23.00, 2005. gada 08. augustā.



Foto 17 Skats uz Ļeņina smaili no Alajas ielejas 

Foto 18 Kāpšana uz Razdelnajas smaili. 



Foto 19 Izeja uz 6800 m. 

Foto 20 Virsotnē 7134 m. 



3. E. KORŽEŅEVSKA SMAILE (7105 m) 
3.1. Maršruta pase. 

1. Kalnu rajons, virsotnes nosaukums, tās augstums. 
Centrālais Pamirs, “Akadēmii nauk”(“Zinātņu akadēmija”) grēda E. Korženevska smaile 7105m 

2. Maršruta nosaukums. 
Korženevkas smaile – 7105m, grūtības kategorija -5А(RUS), V.Cetļina maršruts, dienvidu ribu. 

3. Maršruta raksturojums. 
Ledus - sniegs 

4. Grūtības kategorija- 5А (RUS). 

5. Maršruta augstumu starpība - 2905m 

6. Maršruta garums – apmēram 25km 

7. Vidējais slīpums 
- Maršruta pamatposms 30-35˚

8. Ledus āķu izmantošana maršrutā :
- 10gab. 

9. Komandas stundu skaits maršrutā.
- Aptuveni 33 stundas, 4-as dienas 

10. Komandas dalībnieki: 
Оļegs Siļins– vadītājs 

Valdis Puriņš

Natāļija Zeņina  

Andrejs Kazakovs 

11. Uzkāpšanas laiks. 
2005. gadā, no 15 augusta līdz 18. augustam 

Izeja uz maršrutu plkst. 10.00, 2005. gada 15. augustā.

Izeja uz uzkāpšanu plkst. 06.00, 2005. gada 17. augustā

Izeja uz virsotni plkst. 12.45, 2005. gada 17. augustā

Atgriešanās bāzes nometnē plkst. 17.00, 2005. gada 18. augustā.



Foto 21. Skats uz kapšānas maršrutu. 

Foto 22. Skats uz maršruta pēdejo posmu (“Kamielis”) 



Foto 23. Skats uz maršruta pēdejo posmu. (“Kamielis”) 
 



Foto 24 Skats no 6400 m. uz Somonis. (7495 m.)



Foto 25 Virsotnē.



Rezultāti  
 

Sezona rezultāti tiek uzskatīti par veiksmīgiem un tie ir sekojoši: 

 

- veikta uzkāpšana Latvijas smailē (6218 m); kāpiens virsotnē notika pa jaunu maršrutu – 

Ziemeļaustrumu kori (4В RUS) 

Dalībnieki: O.Siļins, V.Puriņš, A..Kazakovs, V. Silenieks, T. Konstantinova*, .Zeņina*, 

М.Pietkevičs* 

* - dalībnieki ir uzkāpuši līdz 5900m. 

 - veikta uzkāpšana Ļeņina smailē (7134 m) pa klasisko maršrutu caur virsotni “Razdeļnaja”(5А,

RUS) 4 dienu laikā no 04.08. – 08.08. Dalībnieki: O.Siļins, V.Puriņš, A..Kazakovs, N.Zeņina, 

М.Pietkevičs (līdz 5500m) 

 - veikta uzkāpšana E.Koržeņevskas smailē (7105 m), V. Cetlina maršruts pa dienvidu ribu 4 

dienas laikā no 15.08. līdz 18.08.
Dalībnieki: O.Siļins, V.Puriņš, A..Kazakovs, N.Zeņina. 

 

Būtiski piebilst, ka uzkāpt Somoni smailē (7495m) nebija iespējams viena iemesla dēļ - laika 

trūkums. Neskatoties uz to, ka komandas dalībniekiem bija laba fiziskā forma, tomēr uzkāpšanai 

bija palikušas ne vairāk, kā 3 dienas( vīzas beidzās, atvaļinājums beidzās, biļetes uz lidmašīnu

(Dušanbe – Maskava) ar stingri fiksētu datumu. 

 

Laika trūkums ir pamatots ar to, ka komanda nevarēja pārbraukt no Alājas ielejas uz Džirgitaļ (

Tadžikistāna), neskatoties uz to, ka komandas dalībniekiem bija atklātas vīzas Tadžikistānā un visi 

dokumenti bija kārtībā. Aizliegums pārbraukt Tadžikistāna robežu ir saistīts ar tādu, no pirmā

skatiena nesaistīto notikumu, ka pirms dažām dienām šajā postenī robežsargi noķēruši narkotiku 

tirgotājus, un robežu ar īpašu rīkojumu slēdza ārzemniekiem uz nenoteikto laiku. 

Sakarā ar to, lai nokļūtu uz Moskvina klajumu, mēs bijām spiesti apbraukt līkumu tūkstoš kilometru 

garumā, atgriezties Ošā, ar mašīnu braukt uz Вiškeku un ar lidmašīnu uz Dušanbe. Dušanbē mēs

pavadījām 3 dienas helikopteru bojājuma dēļ.
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