
 
Nepāla/ Himalaji/ Helambu un Kanchenjunga trekkings 2020, pavasaris 
 
Jā, mēs dodamies uz Nepālu no 13.04. – 13.05.2020. šaurā lokā, es/ Valdis Vanags kā gids un vēl 6ši 
grupas dalībnieki. 
 

 
 
 
Man ar Nepālu ir savdabīgi tuvas attiecības, jo es uzskatu, ka īsto Nepālu var redzēt tikai tad, ja pēc 
iespējas izdodas izkāpt ārpus tūrisma industrijas. Nav nesēju, nav labu viesnīcu, nav īrētu džipu utt. Tāpēc 
arī cilvēkiem, kurus aicinu ir jābūt gataviem sevi "izaicināt" fiziski - visas mantas nesam paši, ekspedīcijas 
formāts - domājam un plānojam visu inventāru pārdomāti; un arī garīgi, redzēt Nepālu un tās cilvēkus 
kontaktējoties ar vietējo kultūru un būt atvērtiem pret pasauli, kura ir pilna ar pārsteigumiem un 
pārmaiņām. 
Piemēram 2015. gada rudenī uzreiz pēc zemestrīces devāmies iesildošā Helambu treka maršrutā, kurš 
bija skarts no zemestrīces. Vakarā nebija, kur palikt, tāpēc sarunājām nakšņot humānās palīdzības teltī 
mazā ciemā ar pilnu vietējo iedzīvotāju uzmanību. Vakariņas pie vietējās ģimenes, kad atnāca vakarā 
mājās vecā māte no 5km tuvējā ciema veikala, tad visus sacienāja ar “končām”... 
 

 



 
 
Es esmu bijis Nepālā četras reizes 2004, 2014, 2015. un 2018. gadā, tas man ir ļāvis saprast vairāk vietējo 
cilvēku pieeju, tūrisma industrijas robežas un drošības standartus. Man ir pieredze 6 trekkingu maršrutus 
- Gosaidkund; Anapurna base camp; Anapurna Circuit; Helambu trek, Manaslu trek un Tilicho Lake 
Mesokanta pass. Trīs no tiem ir virs 5ooo mvjl., kas jau ir augstkalni ar visām slodzes un veselības sekām. 
Līdz ar to es daudz labāk saprotu vietējo specifiku, cenas, attieksmes, slodzes un pārietošanās ātrumu, 
kas ļaus mums palikt veseliem un sasniegt katram savu "everestu". 
 
Īsumā, es ar savu pieredzi varu palīdzētu redzēt īsto Nepālu, maksimāli izvairoties no tūrisma industrijas 
un ceļojot Himalajos "stikla burkā". 
 
Par plānoto trekkingu jeb iešanu kalnos 
 
1. Braucot mēs pirms lielajiem kalniem veiktu iesildošo maršrutu, lai aklimatizētos un saprastu sevi. 
Maršruti ir vairāki un tie ir Katmandu tuvumā. Maksimālais augstums līdz 4000 mvjl. robežās - šis ir viens 
no variantiem, kuru esmu gājis. Iesildīšanās treks Helambu 5/6 dienas, esmu gājis 3 
reizes http://www.nepalguideinfo.com/helambu-trek/ Šo teritoriju skāra zemestrīce, bet tā ir tuvu 
Kathmandu un ērti nokļūt. Tas mums prasīs aptuveni nedēļu un tikai atļauju izmaksas, jo iesim bez 
vietējiem gidiem; 
 
2. Pirms un pēc iesildošā treka pāris dienas būsim Katmandu, jo parasti ar pāris dienām arī pietiek - daudz 
cilvēku, daudz suņu, daudz netīrības un tirgošanās, bet tas ir jāredz un jāpiedzīvo... 
 
3. Tad dodamies uz lielajiem kalniem, kur var redzēt un pietuvoties 8oootūkstošniekiem. Braucam ar 
sabiedrisko busu no Kathmandu uz  Taplejung, kur ir treka sākums. Kanchenjunga treks sastāv no 
vairākām daļām, mēs pieķersim visu kas iet nostāk no klasiskajiem maršrutiem. Kāpjam līdz 
Kanchenjungas North Base camp 5143 mvjl. un noteikti pakāpjam arī augstāk. Vairāk par šo izstāstīšu 
decembra sākumā, kad būšu atpakaļ no izpētes vizītes, grupas sapulcē. Atpakaļ ar avio uz 
Kathmandu. Viss kopā ap 20 dienām.  
 

 
 
5. Atpakaļ Katmandu pāris dienas, lai apskatītu stupas, gompas, pērtiķu klosteri, kā arī citus brīnums un 
lidojam uz Latviju. 
 
Video no 2018. gada ekspedīcijas uz Tilicho lake Mesokanta pāreju/ paldies Jānim Elstam 
Video no 2016. gada Manaslu circuit ekspedīcijas/ paldies Jēkabam Vanagam 
 
Vairāk info valdis.vanags@senseofteam.lv vai 29 22 64 70. 
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