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Maršruta pase 
 

Maršruta klase:  A klase 

Maršruta rajons:  Krievija, Centrālais Kaukāzs, Adirsu ieleja 

Virsotne, tās augstums, maršruts:  Tju-Tju traverss R-A, 4460 m  

Grūtības kategorija:  3A (Krievijas klasifikācija) 

Pirmgājiens vai maršruta atkārtojums:  Maršruta atkārtojums 

Komanda:  LACA (Kalnu skolas 2.gads) 

Komandas sastāvs:  Liāna Legzdiņa ( grupas vadītāja) 

 Jānis Brūveris 

 Jevgēnijs Blažēvics 

 Liena Miķe 

 Andris Zeimuls 

  

 

Maršruta raksturojums 

Augstumu starpība: ~ 740 m  

Reljefs, maršruta stāvoklis: Nogāzes slīpums 25-90°, sniegs, ledus, klintis 

Naktsmītņu skaits:  Viena (2 teltis) 

Virves: 3 x 50 m 

Papildus izmantotais inventārs: 4 frendi 

Piezīmes: Viss maršruts veikts dzelkšņos 

Stundu skaits maršrutā:  19 h 20 min 

Maršruts veikts 2016.gada 23. jūlijs 
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Adirsu ieleja (kartes fragments) 

 

Tju-Tju virsotne (apkārtnes shēma) 

 

 
1 – alpīnistu nometne „Ullutau” 

2 – alpīnistu nometne „Džailiks” 

3 – “Raiskiji” naktsmītnes 

4 – Tju-Tju virsotne
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MARŠRUTA APRAKSTS 

 

   Diena/ 

datums 

Maršruta raksturojums, laikapstākļi. Laiks 

maršrutā 

(h) 

  1. diena  

 21.07.16. 

Izejam no a/n”Ullu-Tau”gar Kullumkolas upes labā krasta taku. Pa 

stāvu nogāzi 3 stundu laikā nonākam līdz naktsmītnēm „Raiskije”. 

Neliela atpūta. Tālāk tām garām pa taku dodamies uz Tju-Tju 

augšējām naktsmītnēm uz kores, zem Šogencukova pleca. Ceļā 

pavadām vēl 2 stundas. No sākuma apmācies, vēlāk nedaudz un arī 

stipri līst. Redzamība 50-100 m. 06:00 – 11:00 

Guļam uz kores. 

  5  h 

2. diena 

22.07.16 

Paredzētā maršruta diena. 

Maršruta dienas naktī ilgstošs sniegputenis, krusa un vējš. 

Paredzētajā celšanās laikā nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ grupas 

vadītāja pieņem lēmumu neiziet maršrutā. Rezerves – atpūtas 

diena. 

 

  3. diena 

 23.07.13. 

Tju-Tju traverss no R uz A  

5.00 Pie teltīm uzvelkam dzelkšņus un noejam līdz ledājam, 

šķērsojot to Kullumkola pārejas virzienā.  

 

R1 – R2 

6.00 Esam uz plato pirms pārejas un pa stāvu sniega nogāzi 45°-

50° paceļamies uz kores starp 2. Žandarmu un Tju-Tju pirmo 

virsotni. 

Drošināšana uz leduscirtņiem, vietām pārmaiņus drošināšana ( 6 

virves, ~ 200 m).  7:30 esam uz kores.  

Attēls Nr.1 

 

R2 – R3 

7.30 tālāk Tju-Tju I R virsotni apejam traversējot pa sniega – 

nobiru nogāzi ar vienlaicīgo drošināšanu, slīpums 35-40°, ~ 500 

m. Attēls Nr.2.  

No Tju-Tju I R virsotnes noejot 50 m zemāk tiek uzlikts pirmais 

30 m garš dulferis. Attēls Nr.3. 

R3 – R4 

Pirms 10.00 izejam uz Tju-Tju II Rietumu virsotni (Attēls Nr.4.), 

ejam pa sniega – nobiru kori ar pārmaiņus drošināšanu uz augšu. 

Sākumā nogāzes slīpums ap 20°, tad 30° beigu posmā ap 45° 

slīpums, sākumā ejam ar vienlaicīgo drošināšanu  ~ 100 m, 

pēdējos 2 x 25 m ejam ar pārmaiņus drošināšanu. Virsotni 

sasniedzam 11.00 (Attēls Nr.5.) 

 

1 h 

 

 

 

 

 

1 h 30 min 

 

 

 

 

 

 

 

2 h 15 min 

 

 

 

 

 

2 h  
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No virsotnes tiek noiets ar pārmaiņus drošināšanu un uzliekot 

vienu 50 m garu dulferi (Attēls Nr.6.), pēc tam otru 30 m dulferi. 

 

R4 – R5 

Uzkāpšana žandarmā notiek pa kori ar vienlaicīgo, reizēm 

pārmaiņus drošināšanu.  

No žandarma nokāpjam, izmantojot dulferi pilnā virvē 50 m 

(Attēls Nr.7.) 

 

R5 – R6 

Uz Centrālo virsotni tiek iets ar pārmaiņus drošināšanu 6 x 50 m, 

pēdējos 100 m ar vienlaicīgo. 

No Centrālās virsotnes nolaižamies ar pārmaiņus drošināšanu un 

45 m dulferis (Attēls Nr.8.) 

 

R6 – R7 

Žandarmā uzejam ar vienlaicīgo, brīžiem ~ 40m ar pārmaiņus 

drošināšanu, no žandarma dulferis pilnā virvē (Attēls Nr.9.). 

 

 R7 – R8 

Galvenajā virsotnē uzkāpjam ar vienlaicīgo drošināšanu, 

stāvākajās (grādi) vietās uzliekot 2 x 30m garas margas. 

No Galvenās virsotnes 2 x 40 m dulferi, pēc tam vienlaicīgā 

drošināšana.  

 

R8 – R9 

Ar vienlaicīgo drošināšanu uzejam Tju-Tju Austrumu virsotnē 

 

R9 – R10 

Noeja no Tju-Tju A virsotnes izmantojot pārmaiņus drošināšanu, 

6 x 25 m dulferus. 

 

R10 – R11 

No kores starp Tju-Tju un Šogencukovu noejam ar vienlaicīgo 

drošināšanu, samazinot virvi starp sasaites biedriem līdz 5-7 m. 

 

 

 

 

 

 

1 h 45 min 

 

 

 

 

1 h 30 min 

 

 

 

 

 

 

1 h  

 

 

 

2 h 30 

 

 

 

 

1 h 

 

 

3 h 30 min 

 

 

 

1 h 

 4. diena 

24.07.2016 

10.00-13.30  Noeja pa taku uz  ”Ullu – Tau” alpīnistu  nometni.  

  3,5 h 
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Maršruta shēma – skat. 1.pielikumu 
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Maršruta apraksts 

 

Tju-Tju traverss no R uz A  

5.00 Pie teltīm uzvelkam dzelkšņus un noejam līdz ledājam, šķērsojot to Kullumkola 

pārejas virzienā.  

 

R1 – R2 

6.00 Esam uz plato pirms pārejas un pa stāvu sniega nogāzi paceļamies uz kores starp 

2. Žandarmu un Tju-Tju pirmo virsotni. Pirmais grupas dalībnieks veido pēdas, ejot 

trīs taktīs. Ņemot vērā stipro vēju un ļoti auksto agro rītu, lai grupa nenosaltu jau 

maršruta sākumā, pirmā sasaite uz kores uziet, ejot trīs taktīs, savukārt otrā sasaite, 

izmantojot pārmaiņas drošināšanu ( 6 virves, ~ 200 m).  7:30 esam uz kores. 

 

Attēls Nr.1. Skats no plato pirms Kulunkova pārejas. 

 
 

R2 – R3 

7.30 tālāk sasaitēs ar vienlaicīgo drošināšanu ejam pa kori Tju-Tju I Rietumu 

virsotnes virzienā. 

Virsotni apejam, pagriežoties pa kreisi un traversējot  ar vienlaicīgo drošināšanu ejam 

pa sniega-nobiru nogāzi, slīpums 35-40°, ~ 500 m. Tā kā visu iepriekšējo dienu sniga 

un putināja, vietām ļoti dziļš sniegs (pūderis). Ejam ar vienlaicīgo, vietām ar 

pārmaiņas drošināšanu, izejam uz kores pazeminājuma pirms Tju-Tju II Rietumu 

virsotnes. 
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Attēls Nr.2. Skats atpakaļ no Tju-Tju I R virsotnes puses uz otro žandarmu. 

 
 

Noejot 50 m ar vienlaicīgo drošināšanu no Tju-Tju I R virsotnes, tiek uzlikts pirmais 

40 m garš dulferis stiprinot to ap izcilni, kur sākumā pirmie 20 m ir vertikāla siena, 

savukārt pēdējie 3 – 4 m – negatīva siena. 

 

Attēls Nr.3. Skats atpakaļ no sedlienes starp R I virsotni R II virsotni. 
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R3 – R4 

Pirms 10.00 izejam uz Tju-Tju II Rietumu virsotni (Attēls Nr.4.). Ejam pa sniega – 

nobiru kori ar pārmaiņus drošināšanu uz augšu. Tad sākas pēdējais pacēlums. Sākumā 

nogāzes slīpums ap 20°, tad 30° beigu posmā ap 45° slīpums. Pēdējos 2 x25 m ejam 

ar pārmaiņus drošināšanu. Virsotni pirmais sasaites dalībnieks sasniedz10.45. 

 

Attēls Nr.4. Skats uz Tju-Tju II R virsotni. 

 
 

Attēls Nr.5. Tju-Tju II R virsotne 
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No Tju-Tju II R virsotnes nokāpjam izmantojot slīpo dulferi pilnā virvē 50 m, kur 

atlikusī dulfera virves gals tiek izmantots kā marga, lai ātrāk pārvietotos pa 

apsnigušajām klintīm (Attēls Nr.6.) 

Atlikušos ~150 m ejam ar vienlaicīgo drošināšanu, izmantojot vēl vienu 30 m garu 

dulferi. 

Attēls Nr.6. Skats uz Tju-Tju II R virsotni no Centrālās virsotnes puses. 
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R4 – R5 

Uzkāpšana žandarmā starp Tju-Tju II R un Centrālo virsotni. Žandarmā virsotni 

uzejam pa vidēji grūtām apsnigušām klintīm ar pārmaiņus drošināšanu. Žandarma 

virsotni sasniedzam 13:00.  

No žandarma nokāpjam, uzliekot dulferi pilnā virvē 50 m. 

Attēls Nr.7. Skats uz leju – dulfera nostiprināšana.  

 
R5 – R6 
Tālāk maršruts uz Tju-Tju Centrālo virsotni iet pa apsnigušām plātēm, kur, izmantojot 

6 x 50 m virves, uzkāpjam pa klinšu plauktiem ar pārmaiņus drošināšanu, pēdējos 100 

m ejot ar vienlaicīgo. Tju-Tju centrālo virsotni sasniedzam 14:30. 

No Tju-Tju centrālās virsotnes tiek iet uz leju ar pārmaiņus drošināšanu, tad uzlikts 45 

m garš dulferis (Attēls Nr.8.) 

Attēls Nr.8. Skats uz Tju-Tju Centrālo virsotni no Galvenās virsotnes puses. 

R6 – R7 

Žandarmā starp Centrālo un Galveno virsotni uzkāpjam ar vienlaicīgo drošināšanu , ~ 

40m ar pārmaiņus.  

No žandarma nolaižamies pilnā 50 m dulferī, to stiprinot ap klinšu izcilni (Attēls 

Nr.9.) 

Attēls Nr.9. Atpakaļ skats uz žandarmu no Galvenās virsotnes puses. 
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R7 – R8 

Galvenajā virsotnē uzkāpjam ar vienlaicīgo drošināšanu, stāvākajās  vietās uzliekot 2 

x 30m garas margas (Attēls Nr.10.). Virsotnē visi esam 16:30 (Attēls Nr.11.) 

Attēls Nr.10. Skats no Galvenās virsotnes uz Centrālās virsotnes pusi. 

 
Attēls Nr.11. Tju-Tju Galvenā virsotne. 
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No Galvenās virsotnes nolaižamies ar 2 x 40 m dulferiem, no kuriem pirmais pie 

virvju izvilkšanas saķeras un ir nepieciešams divas reizes kāpt atpakaļ sakārtot virves. 

Tiek pazaudēta stunda laika un nogriezti 15 m virves. Uz Tju-Tju Austrumu virsotnes 

pusi iet ar pārmaiņus drošināšanu. 

 

 

R8 – R9 

Ejot sasaitēs ar vienlaicīgo drošināšanu, 19:30 tiek sasniegta Austrumu virsotne. Ceļā 

uz virsotni, no kreisās puses sāka uz kores pūst virsū mākoņus (piens), tādejādi 

redzamībai sasniedzot ne vairāk kā 5 m.  

 

R9 – R10 

Noeja no Tju-Tju Austrumu virsotnes līdz korei starp Tju-Tju un Šogencukovu. 

Ņemot vērā tumsas iestāšanos, aukstumu, stipro vēju un sliktās redzamības apstākļus, 

katra sasaite noeju no Tju-Tju Austrumu virsotnes turpināja kā atsevišķa grupa. Pie 

mūsu grupas paliek viena 50 m virve, otrai grupai paliek 2 virves, no kurām tika 

nogriezti gabali atstāšanai. 

Līdz ledājam, ko sasniedzām 22:30, nogājām, izmantojot 6 x 25 m dulferus un 

pārmaiņus drošināšanu. Lai nenomaldītos no maršruta, tika meklētas un pārveidojot 

izmantotas iepriekšējo grupu atstātās cilpas kā dulferu stiprināšanas vietas.  

 

R10 – R11 

No ledāja, samazinot virvi starp sasaites dalībniekiem līdz 5-7 m, nogājām pa stāvu 

ledus – sniega nogāzi līdz slēgtam ledājam. Tālāk ar vienlaicīgo drošināšanu pār 

ledāju atgriezāmies līdz nometnei, ko sasniedzām 00.20.  

 

 

 


