
Latvāņu izplatības ierobežošana 

Siguldas novadā

Latvāņu izplatība                             

Siguldas novadā un                                               

to ierobežošanas iespējas



Ar latvāni invadētā teritorija    

 pēc VAAD datiem Siguldas novadā 

ar latvāni invadēta 681 ha liela platība, 

t.sk. 13 ha pašvaldībai piederošā zemē,

 pēc pašvaldības datiem ar latvāni invadētas 

352 zemes vienības, no kurām 2013.gadā – 74 zemes 

vienībās, 2014.gadā – 37 zemes vienībās, latvāņu 

ierobežošana nav veikta vai veikta tikai daļēji,

 VAAD iesniegti iesniegumi par  47 zemes 

vienībām, kuras invadētas ar latvāni.



Likumdošana

 Augu aizsardzības likums

 MK 559 «Invazīvo augu sugas – Sosnovska 

latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi»  

(14.07.2008.)

 MK 468 «Invazīvo augu sugu saraksts» 

(30.06.2008.)

 MK 467 «Invazīvo augu sugu izplatības 

ierobežošanas noteikumi»                                            

(30.06.2008.)



Ar latvāņu jautājumiem                          

tieši nodarbojas

 lauku attīstības speciāliste,

 ekspertu grupa:

- pa vienam pašvaldības pārstāvim no katra pagasta

(Allažu, Siguldas, Mores) un Siguldas pilsētas,

- pārstāvji no Valsts augu aizsardzības dienesta,

 pašvaldības policija.



Darbības virzieni:

 latvāņu ierobežošana pašvaldībai piederošās 

zemēs, kas invadētas ar latvāni,

 ar latvāni invadēto teritoriju apsekošana, 

aicinājums veikt latvāņu ierobežošanu,

 latvāņu ierobežošana privāto īpašnieku zemēs,               

kas invadētas ar latvāni, saskaņā ar Latvāņa 

izplatības ierobežošanas plānu, 

 iespēja saņemt NĪN atbrīvojumu - 90%,

 konsultāciju sniegšana par latvāņu ierobežošanu,

darba drošību,

 informācijas sniegšana saistībā ar latvāņu 

ierobežošanu. 



Pašvaldības zemes,                                                   

kas invadētas ar latvāni 

 datu bāzes veidošana,

 apsekošana,

 iesniegums VAAD,

 ierobežošanas pasākumu organizēšana,

 informācijas apkopošana latvāņa izplatības 

ierobežošanas pasākumu uzskaites žurnālā,

 LIZ iznomāšana.



Privāto īpašnieku zemes,                                                   

kas invadētas ar latvāni 

 datu bāzes veidošana,

 apsekošana,

 informācijas fikšēšana:

- ierobežošanas pasākumu uzskaites žurnālā, 

- apsekošanas protokolā,

 informatīva rakstura vēstuļu nosūtīšana zemju 

īpašniekiem/tiesiskajiem valdītājiem,

 konsultāciju sniegšana,

 iespēja saņemt NĪN atlaidi 90% apmērā par LIZ, 

meža zemēm, kas invadētas ar latvāni.

-



 atvieglojumus piemēro 10 gadus pēc kārtas, ja: 

- ir iesniegts iesniegums VAAD,

- regulāri tiek veikti latvāņa ierobežošanas 

pasākumi,

 ja ir iesniegts iesniegums pašvaldībā no 

1.janvāra līdz 31.martam, tiesības uz nodokļa 

atvieglojumu ir nākamajā gadā,

 LAD sniedzis atzinumu ka LIZ kopta.

Atvieglojumu piemērošana



Privāto īpašnieku zemes,                                                   

kas invadētas ar latvāni 

 pašvaldības policijas darbs:

- invadēto platību apsekošana, (kurās daļēji veic/neveic   

latvāņu ierobežošanu,  

- ja neveic, uzaicinājums ierasties uz pārrunām,

- termiņš ierobežošanas pasākumu veikšanai, 

- pēc termiņa beigām atkārtota teritorijas apsekošana,

- ja nav veikti pasākumi – administratīvais protokols,

- ir gadījumi, kad atkārtoti tiek sastādīts                                   

administratīvais protokols.

 administratīvās komisijas darbs:

- izskata administratīvo protokolu, 

- pieņem lēmumu.



Latvāņa izplatības ierobežošanas 

pasākumu plāns

 iekļauta informācija:

- no VAAD datu bāzes (Iesniegumi reģistrācijai),

- ar latvāni invadētās zemes, kurās zemes īpašnieki/valdītāji               

nav veikuši latvāņu ierobežošanu iepriekšējā gadā  un                                        

pašvaldība plāno organizēt to ierobežošanu,

- darbības plāns.

 katru gadu precizē latvāņa plānu.



Ierobežošanas pasākumu organizēšana 

vietās, kurās nav veikta latvāņu ierobežošana

 noteikta pilotteritorija, plānotas latvāņa 

ierobežošanas vietas, ierobežošanas pasākumi



Ierobežošanas pasākumu organizēšana 

vietās, kurās nav veikta latvāņu ierobežošana

 pašvaldības budžetā paredzēti līdzekļi,

 Latvāņa plānā iekļautas teritorijas, kurās plānots  

organizēt ierobežošanas pasākumus,

 nosūtītas vēstules zemes īpašniekiem/tiesiskajiem 

valdītājiem,

 veikta iepirkuma procedūra,

 slēgti līgumi ar pakalpojumu sniedzējiem,

 pakalpojumu sniegšana – pļaušana, smidzināšana,

 rēķinu piestādīšana zemes īpašniekiem/tiesiskajiem 

valdītājiem par pakalpojumu sniegšanu.



Latvāņa ierobežošana pilotteritorijā, 

kurās zemes īpašnieki nav veikuši 

latvāņu ierobežošanu 2011.gadā

 latvāņu ierobežošana -plānota 4 zemes 

vienībās, veikta 1 zemes vienībā

 ierobežošanas metode: 

mehāniskā-pļaušana un ķīmiskā-smidzināšana    

 kopējā platība - 1,03 ha

 izmaksas – 242,96 euro

 rēķins apmaksāts



Latvāņa ierobežošana pilotteritorijā, 

kurās zemes īpašnieki nav veikuši 

latvāņu ierobežošanu 2012.gadā

 latvāņu ierobežošana - plānota 5 zemes 

vienībās, veikta 2 zemes vienībās

 ierobežošanas metode: mehāniskā-pļaušana

 kopējā platība – 14,1 ha

 izmaksas – 1355,83 euro

 vienošanās, ka viens no  zemes īpašniekiem 

rēķinu apmaksā pa daļām, otrs zemes 

īpašnieks-tiesiskais valdītājs, ir miris, 

mantinieki tiesājas



Latvāņa ierobežošana pilotteritorijā, 

kurās zemes īpašnieki nav veikuši 

latvāņu ierobežošanu 2013.gadā

 latvāņu ierobežošana - plānota 8 zemes 

vienībās, veikta 8 zemes vienībās

 ierobežošanas metode: mehāniskā-pļaušana 

kopējā platība – 15 ha

 izmaksas – 4305,58 euro

 viens no zemes īpašniekiem-tiesiskais 

valdītājs, ir miris, mantinieki tiesājas

 samaksa veikta par latvāņu ierobežošanu                      

1 zemes vienībā



Latvāņa ierobežošana pilotteritorijā, 

kurās zemes īpašnieki nav veikuši 

latvāņu ierobežošanu 2014.gadā

 latvāņu ierobežošana - plānota 11 zemes 

vienībās, veikta 5 zemes vienībās

 ierobežošanas metode: mehāniskā-pļaušana  

un ķīmiskā-smidzināšana

 kopējā platība – 19,03 ha

 izmaksas – 1984,19 euro

 samaksa veikta par latvāņu ierobežošanu         

1 zemes vienībā



Plānotie latvāņu ierobežošanas pasākumi 

2015.gadā

 13 zemes vienībās – Saulrītu iela 14,                        

Pļavas iela 13, Kristas, Strēlnieku iela 48, 

Nītaures iela 2A, Lauku iela 5, Krišjāņi, 

Spriguļi, Vistukūts, Ķirši, Lejas Spriguļi, 

Bērzi, Vēveri,  37,91 ha platībā

 plānotās izmaksas – 9600 euro

 plānotie pasākumi - smidzināšana, 

pļaušana



Informācija saistībā ar latvāņiem

 izveidota mājaslapā www.sigulda.lv  

sadaļa Latvāņu ierobežošana  

- Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plāns 

Siguldas novadā 2011.-2017.gadam,

- ekspertu grupas sastāvs,kontaktinformācija,

- ierobežošanas metodes un darba aizsardzība,

- saistošie normatīvi,  NĪN atvieglojums,

- Iesniegums VAAD,

- iespēja ziņot par vietām, kuras nav  VAAD datu bāzē,

- informācija par paveikto. 



Mehāniskā ierobežošanas metode



Mehāniskā ierobežošanas metode



Mehāniskā ierobežošanas metode



Mehāniskā ierobežošanas metodeMehāniskā ierobežošanas metode



Mehāniskā ierobežošanas metode







Ķīmiskā ierobežošanas metode



Bioloģiskā ierobežošanas metode



Jaunkošas, 07.2013.



Jaunkošas, 07.2014.



Saulrītu iela 9, 07.2013.

Kompleksā ierobežošanas metode

Saulrītu iela, 07.2013.



Saulrītu iela, 07.2014.



Saulrītu iela 9, 07.2014.

Kompleksā ierobežošanas metode

Celš P8, 06.2012.



Saulrītu iela 9, 07.2014.

Kompleksā ierobežošanas metode

Ceļš P8, 06.2012.



Ineta Eriksone

Lauku attīstības speciāliste

Siguldas novadā
telefons   26341991, 56700955                                        

e pasts     ineta.eriksone@sigulda.lv

PALDIES PAR UZMANĪBU!


