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GLIEMEŽU NOLASĪŠANA 

Lasīšanas instrumenti 
Visefektīvākā, vislētākā, bet darbietilpīgākā metode Spānijas kailgliemežu 

ierobežošanā ir to nolasīšana. Lasīšanai ir nepieciešami spainīši (UZMANĪBU! Ja neesi 

lasījis - labāk ņem spainīti ar vāciņu, lai to var aizvērt un gliemeži neizbēg, vai arī spainī ieber 

sāli, pelnus vai ielej ziepjūdens un citus šķidrumus, utt.) vai plastmasas pudeles, kur 

gliemežus salasām.  Varam izmantot atkārtoti dažādus spainīšus, kuri izmantoti dārza 

ķīmiju, medus, kāpostu, šašļiku, krāsu un dažādu citu celtniecības materiālu 

iepakošanai.  

Mums ir dažādas sajūtas, lasot gliemežus, tikpat dažādi, cik mēs esam dažādi. 

Viens gliemezi var lasīt plikām rokām, cits nezina kā vispār to dabūt iekšā spainī, jo 

jau pa gabalu bail no šīs radības. Ja nevēlamies lasīt  no zemes gliemežus ar plikām 

rokām, noderēs arī tālāk pieminētie instrumenti. Daudzi jau no šiem instrumentiem 

būs Tavos krājumos un sākotnējam mērķim varbūt jau vairs netiek izmantoti un stāv 

nevajadzīgi plauktā. 

Esmu izmēģinājusi dažādus instrumentus, pastāstīšu, kādi ir to plusi un mīnusi 

Spānijas kailgliemežu lasīšanā. Par to kā kalpo virtuvē, utt., mēģiniet paši. Tādus un 

līdzīgus instrumentus varēsiet nopirkt jebkurā citā veikalā, saites uz veikaliem 

norādītas ieskatam, galvenais zināt, kas no tā ir noderīgs, kas ne, kam jāpievērš 

uzmanība. Plus instrumenta garums mums samazina pieliekšanās attālumu līdz 

gliemezim, noderīgi būs tiem, kuriem ir muguras problēmas.  

Ja vēlies savā dārzā regulāri lasīt gliemežus vai piedalīties publiskās talkās, 

iesaku apbruņoties ar ērtiem darbarīkiem. Ja Tev nepatīk gliemeži, atradīsi 

instrumentus, kas padarīs šo procesu kaut nedaudz patīkamāku un pieņemamāku. 

Vairāk par gliemežu nolasīšanu, kad to vislabāk darīt, utt., atradīsi: 

https://spanijaskailgliemezis.lv/metodes/metodes-nolasisana  

(Šī un turpmākās saites atvērsies: pieturi taustiņu Schift un klikšķini uz pasvītroto, oranžo tekstu.) 
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LASĪŠANAS INSTRUMENTI DARBĪBĀ 

 

1. Bambusa iesmi. 

2. Metāla knaibles. 

3. Lāpstiņa un kociņš. 

4. Plastmasas spagetti virtuves stangas.   

5. Plastmasas knaibles. 

6. Suši kociņi.  

http://www.spanijaskailgliemezis.lv/
mailto:info@spanijaskailgliemezis.lv
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INSTRUMENTU PIEMĒRU SARAKSTS 

Metāla knaibles 
Mūsu iecienītākās!  

• Smailie gali ir ļoti noderīgi: 

o tiem mazāk pieķeras klāt pats gliemezis, 

o palīdz gliemezi izvilkt no dažādām spraugām, plaisām, kur 

pamanām gliemezi, bet netiekam klāt. 

o precīza un cieša gliemeža saķeršana. 

• Pietiekami liels atvērums, lai varam lasīt arī lielos gliemežus. 

• Knaibles ir pietiekami garas, lai nebūtu tik zemu jāliecas.  

• Viegli ik pa laikam notīrīt, atliek tikai iedurt zemē un izvilkt ārā, gļotas 

pašas būs notīrījušās.  

• Metāla instrumenti ir ērti un viegli tīrāmi, patīkami lietot vēl un vēl. 

Cena: 3,69 EUR un 3,79 EUR. Saites uz 

veikaliem: Cenuklubs un K senukai. 

http://www.spanijaskailgliemezis.lv/
mailto:info@spanijaskailgliemezis.lv
https://cenuklubs.lv/virtuves-knaibles-maku-matt-melnas-111584.html
https://www.ksenukai.lv/p/knaibles-maku/haq9?mtd=search&pos=regular&src=searchnode&fbclid=IwAR0tvHzJlG0oIwDbrfMxILDLo-Eg39ArNAao6MDnIZGpG6EODM7Tm_Opno8
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Plastmasas knaibles  
• Smailie gali ir ļoti noderīgi: 

o gali ir nedaudz platāki, līdz ar to nedaudz grūtāk atbrīvoties no 

gliemeža, jo ir lielāka virsma, kur mazajiem gliemežiem 

pieķerties, ātrāk un vairāk apķep ar visu kam pieskaries. 

o palīdz gliemezi izvilkt no dažādām spraugām, plaisām, kur 

pamanām gliemezi, bet netiekam klāt. 

• Pietiekami liels atvērums, lai varam lasīt arī lielos gliemežus. 

• Knaibles ir pietiekami garas, lai nebūtu tik zemu jāliecas.  

• Viegli ik pa laikam notīrīt, atliek tikai iedurt zemē un izvilkt ārā, gļotas 

pašas būs notīrījušās.  

• Plastmasas instrumenti ir ērti un viegli tīrāmi, patīkami lietot vēl un 

vēl, nedaudz vieglāk kopt ir metāla instrumentus. 

Cena: 2,59 EUR.  Saites uz veikaliem: 

Cenuklubs. 

 

  

http://www.spanijaskailgliemezis.lv/
mailto:info@spanijaskailgliemezis.lv
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Plastmasas spagetti virtuves stangas   
• Nav smailu galu, līdz ar to būtiski grūtāk: 

o atbrīvoties no mazajiem gliemežiem, kuri pieķersies kausiņa 

iekšpusē, no lielajiem gliemežiem atbrīvoties ir viegli, 

o ātrāk iekšā saķeras pļautā zāle, kas pielīp ar gliemežu gļotām, 

o ar šo instrumentu netiks klāt gliemežiem spraugās un plaisās. 

• Savukārt, vienlaicīgi var savākt vairākus gliemežus, kas atrodas blakus 

(ja vienkopus ir vesels bariņš). 

• Pietiekami liels atvērums, lai varam lasīt arī lielos gliemežus. 

• Stangas ir pietiekami garas, lai nebūtu tik zemu jāliecas.  

• Nav tik viegli notīrīt, jācenšas attīrīt ar kociņu vai cita instrumenta 

palīdzību. Tīrīšanai var izmantot notīrīšanu pret zāli, bet ne tik viegli.  

• Plastmasas instrumenti ir ērti un viegli tīrāmi, patīkami lietot vēl un 

vēl, nedaudz vieglāk kopt ir metāla instrumentus. 

Cena: 1,65 EUR.  Saites uz veikaliem: 

Cenuklubs.  

http://www.spanijaskailgliemezis.lv/
mailto:info@spanijaskailgliemezis.lv
https://cenuklubs.lv/stangas-virtuves-maku-010587.html
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Koka virtuves stangas 22 cm un 30 cm  
• Nav smailu galu, līdz ar to būtiski grūtāk: 

o atbrīvoties no mazajiem gliemežiem, 

o ātrāk saķeras pļautā zāle, kas pielīp ar gliemežu gļotām, 

o ar šo instrumentu netiks klāt gliemežiem spraugās un plaisās. 

• Pietiekami liels atvērums, lai varam lasīt arī lielos gliemežus. 

• Stangas ir pietiekami garas, lai nebūtu tik zemu jāliecas.  

• Nav tik viegli notīrīt, jācenšas attīrīt ar kociņu vai cita instrumenta 

palīdzību. Tīrīšanai var izmantot notīrīšanu pret zāli, bet ne tik viegli.  

• Koka instrumenti ir tīrāmi, bet grūtāk. 

• Cena patīkamāka, bet ja gliemežus daudz jālasa, tad ieteiktu izmantot 

metāla vai plastmasas instrumentus, tie būs ilgam laikam, kamēr 

gliemeži būs jālasa. 

• Mūsu redzētie nebija kvalitatīvi, gali nesagāja kopā, katru reizi šķībi uz 

citu pusi. 

Cena: 0,92 EUR un 1,75 EUR.  Saites uz 

veikaliem: Cenuklubs.  

http://www.spanijaskailgliemezis.lv/
mailto:info@spanijaskailgliemezis.lv
https://cenuklubs.lv/stangas-virtuves-22cm-koka-353723.html
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Suši vienreizlietojamie kociņi  
• Ērts instruments lielākiem pasākumiem, kur nav iespējams sagādāt daudz 

dažādus instrumentus, vismaz, kamēr saprotam, ka lasīšana mums daudz 

palīdz gliemežu ierobežošanā.  

• Plus pirkstiem treniņš, cilvēki priecīgi, ka iemācījušies pašiem nemanot pareizi 

satvert šos kociņus. 

• Kociņi var noderēt arī neatdalot un izmantot kā lāpstiņu, lai gliemezi uzstumtu 

uz jebkādu citu lāpstiņu. Šādam mērķim, protams, noderēs jebkurš kociņš, 

zariņš, kas pagadīsies pa rokai. 

Cena  Promo, 100 gab., 3,43 EUR.   

http://www.spanijaskailgliemezis.lv/
mailto:info@spanijaskailgliemezis.lv


 

Spānijas kailgliemezis 
Spānijas kailgliemezi! Atgriezies dzimtenē! 

#spanijaskailgliemezispametlatviju 

  
 

 

www.spanijaskailgliemezis.lv 

Youtube, Twitter, Facebook lapa un grupa:  

Spānijas kailgliemezis 

E-pasts: info@spanijaskailgliemezis.lv 

  
 

Bambusa iesmiņi  
• Dažāda garuma, galvenais, lai stingri. 

• Noderēs teritorijās, kur gliemežu skaits ir neliels un ir augsts risks, ka 

gliemezis var izkāpt ārā no spainīša.  

• Derēs tiem lasītājiem, kuriem nav problēmas ar uzduršanu, ja vien to 

neizmanto uzbīdīšanai uz lāpstiņas.  

• Uz kociņa sadurot gliemežus, ieliekot spainī, gliemezis vairs nevar nekur 

aizbēgt.  

• Noder teritorijā, lai noliktu dažādās vietās, nejauši satiekot gliemezi būs 

viegli to savākt. 

• Šādus kociņus var sadurt zemē un izmantot kā ēsmu citu gliemežu 

pievilināšanai un to nolasīšanai. Gliemeži projām netiek, ja tie ir kārtīgi 

piedurti.  

• Šādi kociņi man noderēja, kad uz manas aizsargjoslas (ēnošanas tīkla) gliemeži 

līda pāri un vēl bija otrā pusē neaizsniedzamā vietā, tā varēju gliemežus 

piefiksēt, lai gliemezis neielīstu manā dārzā. Skatīt video.  

• Grūti gliemežus nolasīt no garas zāles, gārsas. Ar citiem instrumentiem viegli. 

Cena Promo, 200 gab., 1,05 EUR.   

http://www.spanijaskailgliemezis.lv/
mailto:info@spanijaskailgliemezis.lv
https://youtu.be/PlLrEWouP7g
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Dažādas lāpstiņas 
Katram mums mājās ir kādas lāpstiņas, kuras vairs neizmantojam, gan virtuvē, 

gan bērnu spēļu  plauktos. Izmantojot bambusa iesmiņu, vai kādu zariņu, varam tos 

uzbīdīt uz lāpstiņu un spainī iekšā.  
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Gumijas cimdi 
Ja Tev ir bail, ka gliemezis Tev var pieskarties, lasīšanu patīkamāku var padarīt 

cimdi.  Ja vēlies kopt un tīrīt, vari izmantot vairākas reizes lietojamus cimdus, ja ne, 

izmanto vienreizlietojamos cimdus.  Citiem pietiek ar gumijas cimdiem un viņi varēs 

lasīt bez citiem papildus instrumentiem. Paši cimdus nelietojām, bet citi saka, ka cimdi 

ātri aplīp ar gļotām un tad ir grūtāk lasīt vai ir jāmaina cimdi. 

 

 

 

 

http://www.spanijaskailgliemezis.lv/
mailto:info@spanijaskailgliemezis.lv

