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1. Maršruta pase 

Kalnu rajons: Krievija, Centrālais Kaukāzs, Adirsu ieleja 

Virsotne: Džailiks 

Augstums:   4533m.  

Maršruta nosaukums, debesu puse:  

Džailiks pa ziemeļu nogāzes rietumu kori, (kombinētais maršruts) 

Pirmgājiens vai maršruta atkārtojums: maršruta atkārtojums 

Maršruta grūtību kategorija: 4A           

Kad maršruts veikts: 2008. gada 4. augustā 

Laiki maršrutā:  

 Iziešana no nometnes plkst. 4.00 

 Pieeja pie maršruta: 2h 

 Izgājiens maršrutā līdz virsotnei: plkst. 6.00 

 Virsotnē : plkst.12.20 

 Noeja no virsotnes līdz nometnei: 5h 

 Atgriešanās nometnē plkst.: 17.30 

Kopā maršrutā pavadītais laiks: 13.5h 

Maršrutā izmanotais ekipējums 

1. Virves 2x60m 

2. Tehniskie leduscirtņi x 4gb. 

3. Ice fi-fi x 2gb. 

4. Ledusāķi x12gb 

5. Dzelkšņi x 3gb 

Komandas dalībnieki:  

Jānis Ķimenieks (komandas vadītājs), Indra Muižniece, Rinalds Dombrovskis 

Komandas organizācijas nosaukums: Latvijas Alpīnistu un ceļotāju asociācija 

Komandas vadātājs: Jānis Ķimenieks (  2.kategorijas alpīnisma instruktors) 
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2. Maršruta raksturojums 

Augstuma starpība.      933m.  

Melnās klints nometne  ~3600m 

Reljefs, maršruta stāvoklis: 

Pieeja pie maršruta no Melnās klints nometnes no sākuma pa morēnu, pēc tam pa sniegu. 

Pēc apmēram stundas gājiena jāšķērso lēzens kustīgu, smalko akmeņu posms (~50m), tad 

atkal pa apsnigušu ledāju, līdz stāvākai ledus nogāzei (~200m), kuras augšējā – daļā 

ledus ir ciets un gluds kā spogulis, tāpēc pastāv iespējamība izslīdēt. Nonākot līdz 

maršruta sākumam, kur sākas klintis, jāuzmanās no krītošiem akmeņiem, it sevišķi, ja 

kāds jau ir izgājis maršrutā vai arī, ja saule jau ir sasildījusi un atkausējusi akmeņus. Lai 
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piekļūtu Ziemeļu ledus sienai, pa kuru iet 4A maršruta ledus posms, jātiek garām 

bīstamākajam posmam – kuluāram (~45m platam), pa kuru no augšas ar apmēram 2-5 

min starpību visu dienu (~no 7 rītā) krīt milzīgi akmens bluķi, tāpēc šis posms jāšķērso 

maksimāli agri, kamēr akmeņi vēl nav atkusuši. Ledus posmā ledus cietība un izturība 

ļoti dažāda un strauji mainās. Ejot posmu agri no rīta, kamēr saule vēl nav sākusi apspīdēt 

sienu, tā ir maksimāli stabila un „sausa” – netek ūdens. Šaurākajā ledus sienas vietā starp 

klintīm, jāuzmanās no akmeņiem, kas varētu krist. Pa ceļam atradām ledū atstātus ledus 

āķus, ko bija atstājuši iepriekšējie kāpēji, Izmantot āķus varēja tikai pārbaudot un 

pārskrūvējot. Pēc ledus posma ir klinšu posms, apejot un ejot pa kori. Krietni izstaigāts 

posms, jo pa to beigās līdz virsotnei ved visi Džailika maršruti, līdz ar to pastāv 

bīstamība, ka kritīs akmeņi no citām kāpēju grupām, ja tādas satiksiet. Par noeju 

izmantojām Džailika 4B maršrutu, kas arī ir kombinētais. Nav ieteicams to darīt, ja pirms 

tam nav zināms 4B maršruts, it sevišķi tāpēc, ka tajā ir sasisti klinšu āķi un atstātas cilpas, 

pēc kurām var orientēties par maršruta virzienu un iespējamo stacijas atrašanās vietu. 

Atceļā kustīgi akmeņi. 
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3. Ulu Tau alpīnistu nometnē pieejamais Džialika 4A maršruta 
apraksts un shēma 

 

R0. No laukuma pretī „Melnajām klintīm” 

  

Pa Džailika žoga morēnu līdz ledus Ziemeļu Džailika mēlei. Pa ledāju pieiet pie 

nogruvušā pacēluma pa labi no auna pieres un pa tur tekošo strautu. 

Pa nogruvumu iziet uz Rietumu kores pleca. No pleca taisni zem Rietumu virsotnes 

ledus-sniega nogāzēm. Sākumā pacelšanās pa plauktiem, pēc tam pa stāvu sniega ledus 

400-500 metrus garu ziemeļu nogāzi (iešanas virziens - kreisā puse) no Džailika virsotnes 

rietumu kores. 

R1. Veicot traversu pa kreisi zem neliela kuluāra ar stipri izteiktām melnām pēdām no 

akmeņiem zem tās. Vasaras otrā pusē pēc pusdienām pie intensīvas kušanas no šī kuluāra 

var lidot akmeņi. Tas jāņem vērā šķērsojot kuluāru. Tālāk 3 virves pa ledus nogāzi 
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traversā pa kreisi-augšā pa skaidri izteiktu aizu starp klinšu salām ( pa keisi) un rietumu 

virsotnes sienām ( pa kreisi). Pēc tam  3-4  virves pacēlums taisni augšā pa ledus-sniega 

m no klinšu kores 

labās puses, pēc tam pa pacēlumu uz kori un iziet uz Džailika virsotni. 

 

(http://www.ullutau.ru/routes/?id=21

nogāzi līdz Rietumu virsotnes pārejai pa kreisi no  žandarma „Klešņa”. 

R2. Uz pārejas pagriezties pa kreisi un no sākuma jāvirzās pa plauktie

) 
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Foto no maršruta : 

Lavīnbīstams kuluārs. Šķērsot agri no rīta. 
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Pa celam uz virsotni....... 
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Virsotnē ......... 
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