
 

Kaukāza kalnu  turiāde 
ar uzkāpšanu Kazbekā 

15.07. – 25.07.2016.  

11 dienas, cena  855 EUR  
(ekonomiskais variants* kopā ar 

Andžeju Reiteru un Ingunu Folbergu-
Strazdu)  

 

Ledainā virsotne – tā skan Kazbeka tulkojums no gruzīnu valodas. Tā ir skaistākā Kaukāza kalnu grēdas  virsotne. 
Kazbeks tāpat kā Elbruss ir vulkāni. Uzkāpšana Kazbekā neskaitās tehniski grūta. Kazbeks sastāv no divām virsotnēm – 
Austrumkazbeka – 5047 m un Rietumkazbeka – 5015 m. No virsotnes atklājas skaists skats uz Centrālo un 
Austrumkaukāzu. Uz rietumiem skaidrā laikā ir saskatāms Elbruss  - Kaukāza augstākā virsotne – 5642 m. Pirmo reizi 
Kazbeka virsotni sasniedza kaislīgais britu kalnos kāpējs Duglas Frešfīlds 1869. gadā. 147 gadus vēlāk Kazbeka skaistumu 
dosies baudīt Jēkaba Ceļojumu vadītās kalnu turiādes dalībnieki.   

Rīga – Tbilisi – Kazbegi – Gergeti baznīca – kāpiens Kazbekā -  Gergeti baznīca – Kazbegi – Tbilisi – Rīga  
 

          

          1.DIENA, PIEKTDIENA, 15.07. RĪGA – TBILISI  
22.00 pulcēšanās Rīgas lidostā. 23.35  lidojums Rīga – Tbilisi.  
 

2.DIENA, SESTDIENA, 16.07. TBILISI – KAZBEGI   
03.30 ielidošana Tbilisi. Pārbrauciens uz Kazbegi (Stepanatsminda). Ap 13.00 iekārtošanās viesu mājā.  
Atpūta. Sagatavošanās pārgājienam uz vienu no Kaukāza augtākajām virsotnēm – Kazbeku. Nakts viesu 
mājā. 
 

3.DIENA, SVĒTDIENA,17.07. KAZBEGI (1700 M) – GERGETI BAZNĪCA – METEOSTACIJA (3650 M) 
No rīta pilnā ekipējumā sākam ceļu uz Kazbeku  un pa izdangāto serpentīnveida ceļu kāpjam augšup līdz 
Gergeti baznīcai. No šejienes Kazbeka virsontne redzama pilnā krāšņumā. No baznīcas  veicamais gājiens līdz 
Meteostacijai (ap 8 stundas), kur bāzes nometnē uzkavēsimies vairākas dienas, kuras veltīsim aktīvai 
aklimatizācijai. Nakts savās teltīs savos guļammaisos.   
 

4.DIENA, PIRMDIENA, 18.07. METEOSTACIJA (3650 M) 
Brīva diena aklimatizācijai.  Atjaunosim un apgūsim prasmes darboties ar kalnu inventāru.  Nakts savās teltīs 
savos guļammaisos.  
 

5.DIENA, OTRDIENA, 19.07. METEOSTACIJA (3650 M)  
Vēl viena diena aklimatizācijai. Šodiena aktīvāka. Uzkāpsim līdz 4200 metru augstumam. Pie miera dosimies 
agri, jo rīt agri jāceļas. Nakts teltīs savos guļammaisos.  
 

6.DIENA, TREŠDIENA, 20.07. METEOSTACIJA – KAZBEKA VIRSOTNE (5047 M) - METEOSTACIJA 
Jau 02.00 pēc pusnakts dodamies ceļā uz virsotni. Pieres lampas, leduscirtnis, karabīnes, silts apģērbs, 
batoniņi enerģijas uzturēšanai un dodamies ceļā. Lai uzkāptu virsotnē un nokāptu atpakaļ Meteostacijā, būs 

nepieciešmas 10-12 stundas. Ceļš lielākoties jāveic sasaistēs. Pēc 4 stundu gājiena sasniegsiet Plato (4500 

m). Nākošais pieturas punkts - Sedliene 4900 m augstumā. No Sedlienes pacēlums pa 40 – 45 grādu slīpu 
nogāzi. Jāpielieto dzelksņi. Kazbeka virsotne! Skaistums visapkārt! Brīdi uzkavējamies, fotogrāfējamies, 
nobaudām līdzpaņemto enerģētisko šokolādi un dodamies lejup sasaistē līdz 3900 m. Tālāk savā solī. Nakts 
savās teltīs savos guļammaisos.  
 

7. DIENA, PIEKTDIENA, 21.07. METEOSTACIJA – GERGETI BAZNĪCA - KAZBEGI 
Atvadāmies no Meteostacijas un jau 5 stundu gājiena laikā būsiet pie Gergeti baznīcas. Te ir divas iespējas – 
1 stunda kājām vai 20 minūšu brauciens ar džipiem (par papildus samaksu – 35 EUR viens virziens) līdz 
Kazbegi. Nakts viesu namā Kazbegi. 
 

8. DIENA, CETURTDIENA, 22.07. METEOSTACIJA  vai KAZBEGI 
Rezerves diena, ja uzkāpšana jāatliek sliktu laika apstākļu dēļ.     
Atpūtas diena, gaidot pārējos nonākam no kalniem. 
 

9.DIENA, SESTDIENA, 23.07.  KAZBEGI - TBILISI 
Pārbrauciens uz Tbilisi. Brīva pēcpusdiena atpūtai. Ieteikums: vakarā apmeklēt karsto sērūdens avotu pirtis.  

Pusdienas un vakariņas organizējam paši. Nakts viesnīcā Tbilisi. 
 

10.DIENA, SVĒTDIENA, 24.07. TBILISI 
Brokastis viesnīcā. Brīva diena Tbilisi. Pusdienas organizjamē paši. Izvēlei ekskursijas. Nakts viesnīcā Tbilisi.  
Izvēlei: tradicionālas gruzīnu vakariņas  ar tostiem, vīnu, dziesmām un ugunīgām dejām – 25 USD.  
 

11.DIENA, PIRMDIENA, 25.07. TBILISI – RĪGA  
02.00 transfērs uz lidostu.  04.40 – 07.15 lidojums Tbilisi  – Rīga  
 



 Uzkāpšanas ekonomiskais variants: iekļauta nakšņošana savās teltīs pie Meteostacijas. Visas 
ēdienreizes gatavo paši. Ir pieeja virtuvei Meteostacijā, kur gatavot.  Jānes personīgās mantas un daļa no 
kalnu ekipējuma. Tomēr var izvairīties no nešanas, ja noīrē zirgu, kas uznes mantas (15 kg) no Gergeti 
baznīcas līdz Meteostacijai par 35 EUR un nones no Meteostacijas līdz Gergeti baznīcai par 35 EUR.  
 

Papildus informācija 
 
Veselība un veselības apdrošināšana:  
Medecīniskā palīdzība uz kalna ierobežota. Tikai 
savas zāles un pirmās palīdzības aptieciņa 
pavadošajam gidam. Obligāti jābūt veselības 

apdrošināšanai, kas nodrošina palīdzības 
sniegšanu līdz 6000 m augstumam.  

Laika apstākļi:  
Kā jebkuros kalnos, laika apstākļi mainīgi. Temperatūra 
var mainīties no - 5 – 10ºC naktīs, līdz karstam laikam 
dienas vidū, vējains visu laiku. Jo augstāk kāpj, jo 

skarbāki laika apstākļi. Jūsu apģērbam un apaviem 
jāatbilst laika apstākļiem.  

  
Internets un telefons: 
Viesabonēšana. Telefona sakari līdz Meteostacijai. Augstāk sakaru nav.  
  
Kas jāliek mugursomā: 

Bieza dūnu jaka, flīsa džemperis vai jaka, sintētisks garpiedurkņu siltās veļas krekls un bikses, 
ūdensnecaurlaidīga jaka ar kapuci (ieteicama Gore Tex), krekls garām piedurknēm pret sauli, vēja un 

ūdensnecaurlaidīgas bikses. Kokvilnas zeķes 2 -3 pāri, vilnas zeķes 2 pāri, dūraiņi un pirkstaiņi un vēja – 
lietus necaurlaidīgi cimdi. Vilnas cepure un cepure pret sauli. Saulesbrilles. Guļammaiss – piemērots 
 -10ºC. Paklājiņš. Mugursoma 40-50 l. Uz virsotni – enerģijas paciņa un 1 litra termoss.  
  
Kāpšanas ekipējums: 

Leduscirtnis, dzelkšņi, sistēma ar karabīnēm, ķivere. Šo visu var īrēt uz vietas – papildus 55 EUR.  
Ledusāķi un virves iekļautas cenā. Personīgā aptieciņa, galvas lampa, ūdens pudele, higiēniskais lūpu 
balzāms, kabatas nazis. Enerģijas paciņa: piemēram: hematogens, šokolāde, enerģijas želejas.  
 
Ceļojuma cenā ietilpst:  
• lidojuma biļete Rīga – Tbilisi – Rīga 

• transports Tbilisi lidosta - Kazbegi – Tbilisi viesnīca – viesnīca - lidosta  
• naktsmītne vienkāršā viesnīcā Tbilisi, viesu mājā Kazbegi, telts vieta pie Meteostacijas  
• Kazbegi viesu mājā brokastis un Tbilisi viesnīcā brokastis  
• ledusāķi un virves 

• pieeja ēdiena gatavošanai Meteostacijā 
• uz katrām 10 personām pieredzējis kalnu grupas vadītājs latviešu valodā un uz katriem 20  - pieredzējis 

vietējais kalnu instruktors 

 
Ceļojuma cenā neietilpst: 
• programmā neminētu pasākumu un objektu apmeklēšanas izmaksas  
• veselības apdrošināšana ārzemju ceļojumam (obligāta) 
• dzeramnauda šoferiem, gidiem un apkalpojošajam personālam  
 
Pieteikšanās ceļojumam:  

• piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānoslēdz ceļojuma līgums  
• jūsu vieta tiks rezervēta pēc 400 EUR  avansa iemaksas 
• 2. iemaksa 50% no atlikušās summas ne vēlāk kā 70 dienas (06.05.) pirms ceļojuma  
• pārējā samaksa ne vēlāk kā 42 dienas (03.06.) pirms ceļojuma     
 

Ceļojuma anulācijas noteikumi:  

• atsakoties mazāk kā 50 (26.05.) dienas pirms ceļojuma, tiek ieturēti 400 EUR 
• atsakoties 49–36 (27.05.-09.06.) dienas pirms ceļojuma, tiek ieturēti 50% no ceļojuma summas 
• atsakoties mazāk nekā 36 dienas (līdz 09.06.) pirms ceļojuma, tiek ieturēti 100% no ceļojuma summa 
 
Nepieciešamie dokumenti: pase, kas derīga 6 mēnešus pēc atgriešanās 
 
Grupas sapulce: Jēkaba Ceļojumi birojā 

 
Ievērībai! Ceļojuma cena var pieaugt mainoties LR likumdošanai "Par PVN", kā arī saistībā ar ASV dolāra 
kursa un degvielas cenas sadārdzinājumu. 


