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Ādažu  poligons

Kopējā platība - 7925 ha

I KAUJAS ŠAUŠANAS ZONAS
- Sporta šautuve.

- 200 m šautuve.

- Individu ālās šaušanas vietas.

- Uzbrukuma un aizsardzibas kauja 
šaušanas zona līdz rotas līmenim.

- Apvidus spridzināšanas darbiem.

- Prettanku šautuve.

- Artil ērijas, M īnmetēju  un smago 
ložmetēju mērķu zona.

II Apvidus sausajiem trenniņiem

I

II



Poligona darbības galvenie 
uzdevumi ir:

• Taktiskā apmācība



• Artil ēristu apmācība;

• Autovadītāju apmācība;

• Izlūku treniņi;

• Šaušanas apmācība;

• Starptautisko mācību nodrošināšana;



• Sapieru apmācība;

• Nesprāgušās munīcijas neitralizēšana



• Vides aizsardzība;

• Bioloģiskās 

daudzveidības 

saglabāšana;



Kā militārās darbības ietekmē vidi ?





• Atkritumi

• Ierakumu rakšana (tiek izmainīts mikroreljefs)

• Tehnikas pārvietošanās (tieša ietekme uz 
veģetāciju un zemes virskārtu)

• Trokšņi

• Tiek izbaidīti putni un dzīvnieki reproduktīvajā
periodā

• Tiek bojātas un iznīcinātas retās sugas

Lai mazinātu šos draudus ir realizēti vairāki projekti



Ādažu bāzes menedžmenta plāns

• Izveidots 1998 – 2000;

• Iesaistītās valstis ASV, Zviedrija, Latvija;

• Tas bija pirmais šāda veida plāns Baltijā;



Citi projekti:

• Reto un apdraudēto sugu izpēte Ādažu 
poligonā (25 retās augu sugas, 15 retās 
putnu sugas)

• Vides aizsardzības plāns Ādažu poligonam

• Poligona zonējums



• Lielākās aizsargājamo sugu koncentrācijas 
vietas



•Lieluikas un Mazuikas ezeru dabas lieguma 
izveide

Izveidots 1999;
Lieguma kopējā platība 192 ha;
Lieluikas ezers 26 ha;
Mazuikas ezers 23 ha;
Nozīmīgākās aizsargājamās sugas –

Dortmaņa lobēlijas, sīpoliņu donis un gludsporu 
ezerene.



Oligotrofie ezeri ar
Dortmaņa lobēlijas audzēm



Vides sakopšana (regulāras talkas katru gadu)



Infrastruktūras pilnveidošana





• Dabas resursu novērtēšana

V
irši

Gludsporu 
ezerene (zem 
ūdens)



Dortmaņa lobēlijas lapu 
rozete (zem ūdens)

 

Dortmaņa lobēlijas ziedkopa 
(virs ūdens) Sīpoliņu donis

(krastmalā)



Lieluikas un Mazuikas ezeru lieguma 
dabas aizsardzības plāns

� •Ar transportu pārvietosieties tikai pa ceļiem, kur tas atļauts;
� •Ar kājām pārvietosieties tikai pa ceļiem un taciņām, kur tas atļauts;
� •Atpūtas vietas ierīkosiet un ugunskurus kurināsiet tikai norādītās 

vietās;
� •Neieiesiet un neiebrauksiet aizliegtajās teritorijās;
� •Saudzēsiet kokus,  krūmus un citus augus, kā arī dažādus 

dzīvniekus;
� •Saudzēsiet labiekārtotos objektu;
� •Aizbraucot atstāsiet sakoptu savu atpūtas vietu;
� •Ar skaļu trokšņošanu netraucēsiet dabu un pārējos apmeklētājus.



Paldies par uzmanību !


