
Latvāņu ierobežošana

Astra Garkāje, 

Augu karantīnas departamenta vecākā inspektore,

T. 67757990, Astra.Garkaje@vaad.gov.lv

2019. gada maijs

mailto:Astra.Garkaje@vaad.gov.lv


Saturs

• Par likumdošanu:

• Par valdītāja/īpašnieka pienākumiem 
saistībā ar Sosnovska latvāni;

• Kas VAAD jādara un ko VAAD ir izdarījis 
saistībā ar Sosnovska latvāni;

• Pašvaldību atbildība;

• Par uzraudzību un kontroli.



Informācija par latvāņiem apkopota 
vienuviet VAAD mājaslapā:

www.vaad.gov.lv > Informācija 
sabiedrībai > Par Latviju bez latvāņiem

http://www.vaad.gov.lv/sakums/informacija-sabiedribai/par-latviju-bez-latvaniem.aspx
http://www.vaad.gov.lv/
http://www.vaad.gov.lv/sakums/informacija-sabiedribai/par-latviju-bez-latvaniem.aspx


Likumdošana Latvijā – invazīvā 
augu sugas



Likumdošana Latvijā par 
invazīvajām sugām (augiem)

Augu aizsardzības likums

Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija 
noteikumi Nr.467 „Invazīvo augu sugu 
izplatības ierobežošanas noteikumi”

Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija 
noteikumi Nr.468 „Invazīvo augu sugu 
saraksts”

Ministru kabineta 2008. gada 9. augusta 
noteikumi Nr.559 „Invazīvās augu sugas –
Sosnovska latvāņa – izplatības 
ierobežošanas noteikumi”

Administratīvo pārkāpumu kodekss (51.2

pants)

Pašvaldību saistošie noteikumi
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https://likumi.lv/doc.php?id=51662
https://likumi.lv/doc.php?id=177513
https://likumi.lv/doc.php?id=177511
https://likumi.lv/doc.php?id=179511
https://likumi.lv/doc.php?id=89648


Latvāņa ierobežošana no valdītāja 
perspektīvas

http://www.biopix.com/heracleum-sosnowskyi_photo-20241.aspx



Latvāņa ierobežošana no valdītāja 
perspektīvas

Latvijā aizliegts gan ievest, gan audzēt 
invazīvo Sosnovska latvāni. 

Zemes īpašnieka vai valdītāja pienākums to 
iznīcināt, ja tas izplatījies īpašumā vai 
valdījumā esošajā zemē. 

Īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam 
jāsniedz VAAD iesniegums par valdītāju, 
ierobežošanas pasākumu veicēju un invadēto 
teritoriju.
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Iesniegums (1)
www.vaad.gov.lv > Veidlapas, iesniegumi > 
Invazīvās augu sugas
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http://www.vaad.gov.lv/
http://www.vaad.gov.lv/sakums/veidlapas/invazivas-augu-sugas.aspx
http://www.vaad.gov.lv/sakums/informacija-sabiedribai/par-latviju-bez-latvaniem.aspx


Iesniegums (2)

Informācija par personu un veicēju (firmas 
nosaukums, reģ. nr., adrese/vārds, uzvārds, 
personas kods, dzīvesvieta)

invadētās teritorijas atrašanās vieta, 
(adrese, kvartālu apgabals, meža kvartāla nr., nogabala nr., 
kadastra nr.)

Invadēto teritoriju platība (ha), tajā esošas 
blīvas audzes,

Ierobežošanas veikšanas laiks un metode       
turpmākajiem 5 gadiem ,

Invadētās teritorijas plāna kopija (Visērtāk 
elektroniski digitālā veidā, ESRI .shp failu veidā, kartogrāfiskie 
dati + atribūtu dati – datums, blīvums utt.)



Iesniegums (3)



Iesniegums (4)



Iesniegums (5)

VAAD var slēgt līgumu ar valsts un 
pašvaldības iestādēm – invadēto teritoriju 
īpašniekiem.

Paziņojums katru gadu līdz 15.janvārim par 
ierobežošanas pasākumu veikšanas 
izmaiņām, izmaiņām sniegtajā informācijā

Ikviena persona informē VAAD par invazīvo 
augu sugu (Sosnovska latvāņa) izplatību, ja 
tās rīcībā ir ziņas par invazīvo augu sugu 
izplatību



Īpašnieks vai tiesiskais valdītājs 
(1)

Ja nav iesniedzis iepriekš minēto informāciju 
vai neveic ierobežošanas pasākumus, tos 
organizē vietējā pašvaldība. Persona sedz 
izdevumus, kas saistīti ar latvāņa 
ierobežošanas pasākumiem.

Izvēlas ierobežošanas metodi un paņēmienus, 
ņemot vērā teritorijas specifiku.

Plāno un veic pasākumus līdz latvāņa audzes 
iznīcināšanai.

Nepieļauj sēklu izplatīšanos, attīstītās 
ziedkopas novācot un sadedzinot



Īpašnieks vai tiesiskais valdītājs 
(2)

Pēc latvāņa iznīcināšanas teritoriju novēro 
vismaz 5 gadus un nepieļauj audzes 
atjaunošanos.

Aizpilda un 20 gadus glabā veikto latvāņa 
ierobežošanas pasākumu uzskaites žurnālu, 
kurā norāda informāciju par personu, pasākumu 
veicēju, latvāņa atrašanās vietu, platību un 
ierobežošanas pasākumiem, t.sk., 
ierobežošanas veikšanas laiku. Tam pievieno 
zemes plānu ar norādītām metodēm invadētajās 
vietās.

Slēdz līgumu ar pasākumu veicēju, ja persona 
pati neveic latvāņu iznīcināšanu.



Ierobežošanas pasākumu 
organizēšanas shēma

+ rakstiski informē personas, ja tās nav iesniegušas iesniegumu vai izmaiņas 

tajā, vai nav veikušas ierobežošanas pasākumus



Latvāņa ierobežošana no VAAD 
perspektīvas



Latvāņa ierobežošana no VAAD 
perspektīvas

• Veikt 
monitoringu, 
apkopot 
informāciju par 
izplatību;

• Izveidot vienotu 
datu bāzi, to 
uzturēt;

• Uzraudzīt, 
kontrolēt
ierobežošanu;

• Apkopot un 
analizēt datus.

• Veicis izplatības 
pirmreizējo noteikšanu 
(ha);

• Izveidojis datu bāzi un 
apkopojis informāciju, 
uztur to;

• Ierobežotu resursu 
apstākļos turpinām 
uzmērīt jaunas invadētās 
teritorijas un veicam
uzraudzību un kontroli;

• Informējam sabiedrību, 
pašvaldības, konsultējam;

• Analizējam datus, 
aptaujājām pašvaldības 
par paveikto;

• Iesaistāmies normatīvo 
aktu sagatavošanā.

VAAD pienākumi: VAAD izdarījis:



Mērījumi ir veikti visā Latvijas teritorijā 
– kopumā mērījumi veikti 14667 
invadētajās teritorijās.



Visinvadētākās teritorijas pret 
platību

23.09.2015.gada dati



Plānošanas reģionu griezumā ar latvāni 
invadētākās teritorijas ir Vidzemes reģionā 
(4234,82 ha) un Latgales reģionā (2360,98 ha)

23.09.2015.gada dati Vaive, Cēsu novads





Datu bāzē (KUVIS IAS DB):

Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas 
sistēmas Invazīvo augu sugu izplatības datu 
bāzē ietverti:

Iesnieguma dati

Mērītie dati

Uzraudzības rezultāti

Dati tiek publicēti mājaslapā www.vaad.gov.lv 
> Informācija sabiedrībai > Par Latviju bez 
latvāņiem un sniegti pašvaldībām

http://www.vaad.gov.lv/sakums/informacija-sabiedribai/par-latviju-bez-latvaniem.aspx


To var atrast 
www.vaad.gov.lv

http://www.vaad.gov.lv/sakums/informacija-sabiedribai/par-latviju-bez-latvaniem.aspx
http://www.vaad.gov.lv/sakums/informacija-sabiedribai/par-latviju-bez-latvaniem.aspx


Sīkāk zem attiecīgajām sadaļām



Var sameklēt visas uzmērītās 
teritorjjas



Mēs vēlamies

Sniegt un uzturēt informāciju par uzmērītajām 
teritorijām, metodēm, atbalstīt plānošanā un 
citās aktivitātēs, dalīties ar cita veida 
nepieciešamo informāciju;

Veikt uzraudzību un kontroli pēc būtības, lai 
sasniegtu mērķi – iznīcinātu Sosnovska latvāņus.

Palīdzēt ierobežošanu plānot ilgtermiņā;

Palīdzēt apzināt apjomu un paveicamo, izvirzīt 
prioritātes;

Palīdzēt apzināt nepieciešamo un meklēt 
risinājumus;

Palīdzēt ierobežošanu veikt organizēti un 
koordinēti;

Sniegt informatīvu atbalstu (kartes);



Ierobežošanas pasākumu 
organizēšanas shēma

+ rakstiski informē personas, ja tās nav iesniegušas iesniegumu vai izmaiņas 

tajā, vai nav veikušas ierobežošanas pasākumus



Latvāņa ierobežošana no 
pašvaldības perspektīvas

https://www.flickr.com/photos/noviki/6296217712



Latvāņa ierobežošana no 
pašvaldību perspektīvas (1)

Pašvaldības:

- pieņem lēmumu par Sosnovska latvāņa 
izplatības ierobežošanas pasākumiem 
attiecīgajā administratīvajā teritorijā;

- izveido ekspertu grupu, kuras sastāvā 
iekļauj VAAD pārstāvi, var iekļaut arī vides 
speciālistu, lauku attīstības speciālistu, u.c., 
ko lietderīgi iesaistīt. Ekspertu grupa izstrādā 
ierobežošanas pasākumu plānu;

- organizē un koordinē sadarbībā ar VAAD 
ierobežošanas pasākumu veikšanu, ja
zemes īpašnieks vai valdītājs nav 
iesniedzis iesniegumu vai neveic 
ierobežošanu.



Latvāņa ierobežošana no 
pašvaldību perspektīvas (2)

Pašvaldības var kopīgi organizēt un koordinēt 
pasākumus, ja ir vienlaidu audzes starp 
administratīvajām teritorijām;

Pašvaldība līdz 1.aprīlim apstiprina latvāņu 
izplatības ierobežošanas pasākumu 
organizatorisko plānu 5 gadiem, kas ietver:

- darbību plānu ierobežošanas organizēšanai un 
koordinēšanai;

- kalendāro ierobežošanas veikšanas grafiku;

- informāciju par tiesisko valdītāju un ierobežošanas 
veicēju;

- Kadastra nr., adreses

Publiski pieejams pašvaldībā, mājaslapā – darbību 
plāns, kalendārais grafiks un adrešu informācija, 
kadastri.



Latvāņa ierobežošana no 
pašvaldību perspektīvas (3)

Pašvaldība publicē “Latvijas Vēstnesī” lēmumu
par ierobežošanas veikšanu attiecīgajā 
teritorijā, laiku un administratīvās teritorijas 
nosaukumu, kā arī atsauci uz pašvaldības 
mājaslapas sadaļu, kur tas publicēts.

Informāciju katru gadu pārskata un 
nepieciešamības gadījumā precizē, publicē.

«Latvijas Vēstnesī» publicē paziņojumu par 
izmaiņām plānā.

Pašvaldība rakstiski informē personas par 
pasākumu uzsākšanu tām piederošajā īpašumā, 
ja tās nav iesniegušas iesniegumu VAAD.



Latvāņa ierobežošana no 
pašvaldību perspektīvas (4)

Pašvaldība vietās, kur tiesiskais valdītājs 
neveic ierobežošanu vai nav iesniedzis 
iesniegumu, to organizēti un koordinēti dara 
tiesiskā valdītāja vietā.

Tiesiskais valdītājs sedz izdevumus par šādu 
ierobežošanas veikšanu.



3
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Uzraudzība un kontrole



Uzraudzība un 
kontrole

• APK kā soda mēru 
par platības 
ierobežošanas 
pasākumu 
neveikšanu paredz 
brīdinājumu vai 
naudas sodu –
fiziskai personai no 
100 līdz 350 eiro, 
bet juridiskajām 
personām — no 280 
līdz 1400 eiro.

• Par atkārotu 
pārkāpumu gada 
laikā pēc 
administratīvā soda 
uzlikšanas

350-700 un 570-2900 
eiro.

Uzrauga un 
kontrolē:

- VAAD

-Pašvaldības

Sadarbojas kopīga 
mērķa sasniegšanai 
ekspertu grupā un 
uzraudzībā



www.vaad.gov.lv ; http://noverojumi.vaad.gov.lv/
Twitter ; Facebook ; Youtube ; Flickr

http://www.vaad.gov.lv/
http://noverojumi.vaad.gov.lv/
https://twitter.com/VAAD_Latvija
https://www.facebook.com/VAADLatvija/
https://www.youtube.com/channel/UCWlvR5SCqNmcNXGTkkKcKZg
https://www.flickr.com/photos/127077413@N04/

