
 

2009.gads 

Latvijas čempionāts alpīnismā 2009 
Atskaite 

 
Tehniskajā klasē A  

Beleuli virsotne 6065 m 
Beleuli virsotne 6065 m pa ziemeļu nogāzi un austrumu kori 

– virsotnes atkārtotā uzkāpšana. ( A. Ļebedeva maršruts  4B gr. kat.) 
 

Beleuli virsotne (6065 m) – viens no pēdējiem atsevišķi stāvošiem 
„seštūkstošniekiem” Pamirā, kas palika neiekārota līdz pat 2001 gadam!!! Tā 
ir augstākais punkts Zulumar-Saukdaras kalnu mezglā. Virsotne atrodas 
Saukdaras kalnu grēdā un tai ir divas virsotnes, A-virsotne 5950 m, kas ir A-
sienas augstākais punkts un krietni augstākā R-virsotne. 6065 m. Starp 
virsotnēm atrodas sniega plato, kas uz ziemeļiem veido stāvu leduskritumu. 
(No A. Ļebedeva atskaites) 
 

 
Beleuli virsotne, skats uz maršrutu no Z. Zulumart ledāja 
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1. Maršruta pase. 

 
 1. Kalnu rajons, valsts. 

Saukdaras grēda, Zulumart mezgls, Pamirs, Tadžikistāna. 

 2.Virsotnes nosaukums, augstums, maršruta nosaukums.. 

Beleuli virsotne 6065 m, Z-Nogāze, A- kore. 

 3. Grūtības kategorija- 4B (RUS). 

 4.Maršruta tips -  Ledus-sniega. 

 5. Maršruta augstums: 895 m. (по GPS)  

 6. Maršruta garums: 1650 m. 

 7.Vid. maršruta stāvums: pamata daļas - 34 grādi,  maršruta- 34 grādi. 

 8. Maršrutā atstātais inventārs:   kopā - 1 (ledus ākis);  

 9.Maršrutā izmanto āķu skaits: ledus āķi - 17. 

 šlamburāķi - 0, tai skaitā, MAP - 0. 

 10. Laiks maršrutā: 11 st. 20 min., 1 diena. 

 11. Vadītājs: Oļegs Silins.  

 Dalībnieki: Konstantīns Dikovskijs, Eduards Skuķis.  

 12. Laiks: 

 Izeja maršrutā: 07.20 - 11.08.2009. 

 Izeja uz virsotni: 13.15 - 13.08.2009. 

 Izeja no bāzes nometnes – 08.00. - 07.08.2009. 

 Atgriešanas bāzes nometnē – 12.30. - 14.08.2009. 

 9. Laika apstākļi - lieliski. 
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2. Uzkāpšanas rajona apraksts 
Beleuli virsotne (6065 m) atrodas Saukdaras grēdā (Zulumart grēdas R. Atzarojums) uz rietumiem 
no Z. Zulumart ledāja mēles. Tas ir augstākais punkts plašajā kalnu rajonā starp Fedčenko ledāju 
rietumos un Karakuļ ezeru austrumos un no Saukskas ielejas ziemeļos līdz pat Tanimasas ielejai 
dienvidos. Virsotnes iekarošanas mēģinājumu trūkums izskaidrojams ar tās izolēto novietojumu, 
tālu no ceļiem un grūtībām piegājienos. Vienkāršākais piegājiena ceļš ir no Baigaški upes ielejas 
caur Nikitina pāreju (5287 m; 2A) uz Z. Zulumarta ieleju. 

 Baigaški ielejā var iebraukt ar paaugstinātās caurejamības autotransportu no Ošas pilsētas 
nogriežoties uz rietumiem no Austrum-Pamiras trakta pirms Markansu ielejas, bet saskaņā ar 
vietējo iedzīvotāju ziņām šogad šīs ceļš nav piejams sakarā ar Akdžilgas upes augsto ūdens 
līmeni. Iebraucot rajonā no Tadžikistānas puses bija pieejams cits iebraukšanas variants. No Kara-
kuļ ciematā pie tāda paša nosaukuma ezera apbraucot ezeru no dienvidiem var nokļūt 
nepieciešamā punktā Karačim ielejā. Var atzīmēt, kā ceļš ir ļoti sliktā stāvoklī un ir izbraucams 
tikai ar paaugstinātas cauejamības transportu, Karačim ielejā sastopams samērā daudz kirgīzu 
jurtas un vietējie iedzīvotāji laiku pa laikam brauc uz Kara-kuļ ciemu un atpakaļ. 

Savukārt Zulumart ieleja ir izolēta un neapdzīvota. Sakara ar vietējo iedzīvotāju un tūristu 
neesamību uzkāpšanas grupai jārēķinās tikai ar saviem spēkiem.  

2.1 Pieeja virsotnei no bāzes nometnes 
Par bāzes nometni uzkāpšanai Beleuli virsotnei tika izmantota nometne Baigaška upes augštecē 
(GPS: Latitude: 39.1200760659, Longitude: 72.9221450351) pie upe ietekoša strauta kas veidojas 
no nezināma ledāja, kurš ved uz Nikitina pāreju. Šajā ieleja maz kam ir nosaukumi (upes, strauti, 
pārejas, virsotnes), tāpēc ir grūtības ar pieejas ceļa aprakstu. Gar strauta kreiso (orografisko) 
krastu pacelties pa nobiru nogāzi un tālāk pa kreiso kabatu uz kreiso morēnu kas vēlāk izved tieši 
pie ceļa uz Nikitina pāreju. No bāzes nometnes 5 st. 20 min. Nākošās dienas rītā izejam pārejas 
pacēlumu (Firna nogāze 350, augšējā daļā 450) un izejam uz platu sniega sedlieni. Noņemam t/k 
MAI zīmīti (Latitude: 39.1415550280 Longitude : 72.8820422385). Stundas laikā noejam pa 
lēzeno ledāju Zulumart ielejā. Ledāja mēle ir samērā stāva un lai iziet uz morēnu ir jānovirzās pa 
labi apakšējā daļā. Tālāk pa morēnām noejam līdz Zulumart upei. Upes šķērsošana mazai grupai 
nav iespējama, tāpēc virzāmies augšup upei. Ledāja mēle iekrīt lielajā ezerā ko norobežo tā gala 
morēna. No ezera pa šauro caurteku iztek Zulumart upe. Šeit upi šķērsot arī nav iespējams. 
Vienīgais ceļš šķērsot upi ir šķērsot ledāja mēli. No rīta 1 stundas laikā apejam ezeru pa Zulumart 
ledāja mēli un pa nobiru nogāzēm paceļamies Z. Zulumart ledāja virzienā. Šķērsojam Z. Zulumart 
upi un pēc 2 stundām izejam uz ledāja. Pa ledāju stundas laikā izejam uz vidējo morēnu kur 
atrodas labas nakšņošanas vietas. No rīta 10.08 1.5 stundas laikā paceļamies zem maršruta 
sākuma, tālāk sk. Maršruta apraksts. 
Izeja no rajona pa to pašu ceļu. 
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2.2 Tadžikistānas karte 
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2.3. Rajona karte 
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2.3 Rajona shēma 
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2.4 Maršruta profils. 
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3. Uzkāpšanas grafiks 
 
Datums Posms   Augstums Laiks 
07.08.2009 Bāzes nometne pie Baigaška upes – Nikitina 

pārejas sākums 
4300m-
5050m 

5st.20min. 

08.08.2009 Nikitina pāreja – Zulumart ledājs 5050m-
5287m- 
4200m. 

6 st.15 min. 

09.08.2009 Zulumart ieleja –Z. Zulumart ledājs 4200m-
4850m 

4 st.30 min. 

10.08.2009 Z. Zulumart ledājs – nometne zem Beleuli 
virsotnes maršruta  

4850m-
5240m 

3 st.20 min. 

11.08.2009 Uzkāpšana Beleuli virsotnē 5240m -
6065m -
5240m 

11 st.20 min. 

12.08.2009 Nometne zem Beleuli virsotnes maršruta 
sākuma – Zulumart upe 

5240m – 
4200m. 

4 st.10 min. 

13.08.2009 Zulumart ieleja – Nikitina pāreja – nometne 
zem Nikitina pārejas 

4200m – 
5287m-
5050m 

9 st.45 min. 

14.08.2009 Nometne zem Nikitina pārjas – Bāzes nometne 
pie Baigaška upes 

5050m-
4300m 

3 st.15 min. 
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4. Maršruta apraksts pa posmiem. 

 
 

10.08 No Z. Zulumart ledāja vidējās morēnas sasaitēs 2 stundu laikā sākumā pa atvērto, bet pēc 
tām pa slēgto ledāju pieejam pie ledus nogāzes sākuma. Virsotnes pamatnes augstums 5150 m.  

Par 8 gadiem kopš pirmās uzkāpšanas maršruts ir mainījies. Plaša ledus lūzumu zona sadala 
ziemeļu nogāzes leduskritumu kreisajā un labā pusēs. T/k MAI grupa 2001 gadā uzkāpa izejot 
leduskritumu pa labo pusi, kopš tā laika tur notika ledus nogruvums un uzkāpšana nav iespējama, 
tāpēc tika pieņemts lēmums iziet leduskritumu pa tā kreiso pusi. 

1 st. 20 min. laikā ejot sasaitēs paralēli (I posms) pacēlušies līdz pirmajam serakam pie ieejas 
leduskritumā. Zem seraka izveidota naktsmītne. Augstums 5240 m. Pēc pusdienām tiek iekārtas 2 
virves-margas (2 x 50m) uz 300 -350 ledus nogāzes. 

11.08. Izeja maršrutā 7.00. Izejam 2 iepriekš sagatavotas margas, pakāpeniski aizejot pa labi līdz 
par ledus lūzumu zonai, kur ir atvērtais ledus, uz kura ir vieglāk organizēt margu drošināšanu 
izmantojot ledusāķus. Nelielas raizes izraisa milzīgs „lāpstas” veida seraks kas atrodas virs 
maršruta līnijas. Pēc 250 m (ledus, 450 – 500, II posms) izejam uz sniega lauka (III posms), virs 
kura atrodas stāva ledus siena (IV posms) pirms sniega plato. Siena sākas ar stāvo sienu (600 – 
650, 40 m), virs kuras sniega nogāze (200 – 250). Pārvietošanas vienlaicīgi. Pēc 80 m stāvums 
palielinās un irdens sniegs paliek gandrīz līdz viduklim dziļš. Pārvietojamies paralēli, jo 
drošināšana nav iespējama. Iespējams irdens sniegs nosedz daļu ledus lūzumus, kurus var 
veiksmīgi šķērsot. Tālāk nogāze paliek lēzenāka un apejot „lāpstas” seraku pa labo pusi izejam uz 
sniega lauku. Pa sniega lauku par 1 st. 10 min. pieejam pie lielā bergšrunda (4 – 5 m platumā) kas 
šķērso visu nogāzi. Bergšrundu šķērsojam pa nelielu sniega tiltiņu un tālāk 2 virves-margas pa 400 
stāvu ledus nogāzi, pēc kuras nogāze paliek lēzena un ceļu turpinām ejot vienlaicīgi (V posms). 

Izeja uz virsotnes austrumu kori tās viszemākajā daļā bija apgrūtināta ar lūzumiem, tāpēc tika 
nolemts lūzumus apiet pa labo pusi (ledus, 350 – 450, beigās sniegs), (VI posms). Tālāk vienkārša 
kore (VII posms), kustība vienlaicīgi. 
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Virsotnē 13.15. T/k MAI grupa 2001 gadā virsotnes turu izveidoja uz klinšu atseguma apmēram 
50 m uz DR no augstākā punkta. Mums nav izdevies to atrast. Virsotnē pavadījām apmēram 
stundu. Noeja no virsotnes pa uzkāpšanas ceļu, pārvietojoties galvenokārt vienlaicīgi. Stāvajos 
ledus posmos tika ierīkotas margas, kuras pēdējais novāc kāpjot lejā. Uz ledus sienas (IV posms), 
nolaižoties tika atstāts ledusāķis. Pie telts 18.30. 

 
№ Posma 

nosaukums 
Posma 
sākuma 
augstums

Posma 
beigu 
augstums

Foto Garums (m) Stāvums 
(grādi) 

VII Sniega-ledus 
kore 

5960 6065 2 300 45, vietām 30 

VI Bergšrunds + 
ledus nogāze 

5900 5960 2 100 65, augšā 55 

V Sniega nogāze 5770 5900 7 300 20-25 

IV Ledus siena 5670 5710 2,5,6 40 50, apakšā 65 

III Sniega nogāze 5600 5670 3,5 100 20-30 

II Sniega-ledus 
nogāze 

5240 5600 3,4 250 45  

I Sniega-ledus 
nogāze 

5160 5240 3,4 530 no 30 līdz 35 
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5. Secinājumi un ieteikumi 
 

Virsotne ir laba. Īpaši tiem kam patīk kāpt attālos un izolētos rajonos. Maršruts atbilst iesniegtai 

grūtības kategorijai. No virsotnes labos laika apstākļos var redzēt vienlaicīgi Ļeņina un 

Korženevskas smaili, kā arī Somoni (bij. Komunisma) smaili. Pastāv vairāki iespējamie 

uzkāpšanas (pirmgājieni), no kuriem reālākie varētu būt no Z sedlienes pa kori. Visapkārt daudz 

līdz šim nekāptu virsotņu ar augstumiem ap 5700 – 5800 m.  

Ceļš caur Nikitina pāreju izskatās visvienkāršākais ejot no Baigaškas upes uz Zulumarta un 

Saukdaras ielejām. 

Zulumrtas upes šķērsošana pa tās ledāja mēli šķiet daudz drošāks un ātrāks veids nekā upes 

šķērsošana kā to darīja t/k MAI 2001gadā. 

Kalnu pārgājienu cienītājiem iesakam. 

 



6. Fotomateriāli 

 
F. 1   Skats uz Beleuli virsotni no ledāja zem Nikitina pārejas. 
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F. 2   Skats uz Beleuli virsotnes Z nogāzes leduskritumu no Z. Zulumart ledāja. Var labi redzēt uzkāpšanas maršrutu. 
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F. 3   Skats no virsotnes pamata uz maršruta apakšējo daļu.
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F.4 II posms. Sniega ledus nogāze 

 
F.5 III posms. Pirms ledus sienas. 

 
F.6   IV posms. Ledus sienas sākums 
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F.7 V posms. Pieeja pie bergšrunda 

 
F.8 Virsotnē 

 
F.9   Pie klinšu atseguma, kur atradās tūrs. 

 
F.10 Pie tūra. 
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