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Latvijas normatīvais regulējums

Augu aizsardzības likums (17.12.1998.)

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 14. jūlija noteikumi Nr.559 „Invazīvās augu sugas –
Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi” 

Administratīvo pārkāpumu kodekss → Augu aizsardzības likums, 25. un 26.pants

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


Informācijas sniegšana

Informācijas sniegšana par Sosnovska latvāņa izplatību Valsts augu aizsardzības 
dienesta (VAAD) tīmekļvietnē:

✓ Informācijas sniegšana par sev nepiederošu teritoriju (iesniegums VAAD 
mājaslapā, iesniegums, e-pasts). 

✓ Iesniegums reģistrācijai VAAD IAS datu bāzē (īpašniekiem vai valdītājiem). 

www.vaad.gov.lv→ Skaidrojumi→ Invazīvo augu sugas →
Informēšana par pamanīto invazīvo sugu

http://www.vaad.gov.lv/
https://www.vaad.gov.lv/lv/informesana-par-pamanito-invazivo-sugu


Īpašnieka vai valdītāja 
pienākumi



Īpašnieka vai valdītāja pienākumi

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

KUVIS

IESNIEGUMS

Latvijā aizliegts gan ievest, gan audzēt invazīvo Sosnovska latvāni. 

Īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam 
jāsniedz VAAD iesniegums par valdītāju, 
ierobežošanas pasākumu veicēju un 
invadēto teritoriju.



Iesniegums



Iesniegums

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



Īpašnieka vai valdītāja pienākumi

Katru gadu līdz 15. janvārim paziņo VAAD par izmaiņām iesniegtajā iesniegumā vai 
ierobežošanas pasākumu pārtraukšanu. 

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.

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



Īpašnieka vai valdītāja pienākumi

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.

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



Valsts augu aizsardzības 
dienesta pienākumi



Valsts augu aizsardzības 
dienesta pienākumi

Veikt ar Sosnovska latvāni invadēto teritoriju uzmērīšanu, 
pārmērīšanu. 

Veikt invadēto teritoriju uzraudzību un kontroli. 

Apkopot un uzturēt informāciju par uzmērītajām 
teritorijām VAAD IAS datu bāze. 

Sniegt informāciju par uzmērītajām teritorijām, 
ierobežošanas metodēm, citiem saistītajiem jautājumiem. 

Atbalstīt ierobežošanas pasākumu plānošanā, citiem 
saistītajiem jautājumiem. 



Ar Sosnovska latvāni invadētās teritorijas

Latvijā ar Sosnovska latvāni ir invadēti 10 946 ha. 

Kopumā līdz 2022. gadam Latvijā latvānis ir 
uzmērīts 5 097 vietās.

Madonas novadā invadēti 1 603,54 ha.

Invadēto teritoriju sadalījums 
valsts griezumā

Valsts, 1% Pašvaldības, 1%

Fiziskas 
personas, 
61%

Juridiskas 
personas, 

16%

Cits, 21%



Invazīvo augu sugu izplatības datu bāze

Dati sabiedrībai: 
info. tīmekļvietnē, 

kartogrāfiskie dati, ziņošanas 
iespēja, meklētājs

Dati pašvaldībām 
ierobežošanas plānošanai

Kartogrāfiskie mērījumi, 
uzraudzības un iesniegumu 

dati, datu atlases

IAS DB



Informācija sabiedrībai

Meklēt Sosnovska latvāņa 
invadēto teritoriju

http://registri.vaad.gov.lv/reg/latvanu_platibas.aspx


Informācija sabiedrībai

Sosnovska latvāņa izplatības 
karte Latvijā

https://karte.vaad.gov.lv/


Informācija pašvaldībām



Pakalpojumu 
veicēji

www.vaad.gov.lv →

Par Latviju bez latvāņiem! →

Sosnovska latvāņa 
ierobežošana pašvaldībās

Papildu informāciju 
iespējams iegūt Madonas 
novada tīmekļvietnē

https://www.vaad.gov.lv/lv/sosnovska-latvana-ierobezosana-pasvaldibas
https://madona.lv/lat/vide?fu=read&id=11124


Pašvaldību pienākumi



Pašvaldību pienākumi

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.



Pašvaldību pienākumi

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, tīmekļvietnē.



Pašvaldību pienākumi

Pašvaldība publicē «Latvijas Vēstnesī» lēmumu par ierobežošanas veikšanu 
attiecīgajā teritorijā, laiku un administratīvās teritorijas nosaukumu, kā arī atsauci 
uz pašvaldības tīmekļvietnes 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 vai neveic ierobežošanu.



Pašvaldību pienākumi

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.

Pašvaldības veic invadēto teritoriju uzraudzību un 
kontroli. 



Dati plāna
izstrādei 



Regulēts nekustamā īpašuma nodoklis

Citādi regulēts 
nekustamā 

īpašuma nodoklis 

2021. gada pašvaldību aptaujas rezultāti (aktivitātes latvāņu ierobežošanā)

Pašvaldības piemēro nekustamā īpašuma

Nodokļu 
palielinājumu, ja 

izskaušanas 
pasākumi netiek 

piemēroti

Nodokļu atlaidi, ja 
īpašnieks latvāņiem 
piemēro izskaušanas 

pasākumus 

https://www.vaad.gov.lv/lv/media/2992/download


Administratīvā atbildība



Administratīvā atbildība

Par darbībām, kas veicina invazīvo augu sugu izplatību var tikt piemērots administratīvais 
pārkāsums (Augu aizsardzības likuma 25.pants):

1. Par invazīvo augu sugu audzēšanu, neierobožošanu:

• brīdinājums 

• naudas sods (fiziskajai personai 10 - 300 naudas soda vienības (50-1500 eiro), juridiskajai 
personai 60 - 600 naudas soda vienības (300-3000 eiro))

2. Par informācijas nesniegšanu Valsts augu aizsardzības dienestam:

• brīdinājums

• naudas sods (fiziskajai personai 2 – 10 naudas soda vienības (10-50 eiro), juridiskajai 
personai 10 – 40  naudas soda vienības (50-200 eiro)).

https://likumi.lv/ta/id/51662#p25


Sosnovska latvāņa 
ierobežošanas metodes



Sosnovska latvāņa ierobežošanas metodes



Mehāniskā ierobežošana

Centrālo rozešu izduršana

▪ Veic ar lāpstu vai līdzīgu darba rīku nelielās platībās 
(atsevišķiem augiem, nelielām audzēm), kā arī 
grāvmalās, ūdeņu tuvumā;

▪ 5-10 cm dziļumā;

▪ Ja pavasarī, tad 2-3 x sezonā (drošāk), ja ziedkopu 
ziedēšanas laikā, tad vienu reizi sezonā;

▪ Darbu veic vairākus gadus, vismaz 2 – 3.



Ziedu čemuru nogriešana

▪ Veic galvenās ziedkopas ziedēšanas sākumā 
nelielās platībās, kā arī grāvmalās, ūdeņu tuvumā;

▪ Izmanto darbarīku garā kātā, kas sastāv no izliekta 
asmens kā izkaptij vai šķērēm, kādas tiek izmantotas 
augļu koku zaru nogriešanai.

Mehāniskā ierobežošana



Mulčēšana

▪ Lieto atsevišķu augu vai nelielu audžu 
iznīcināšanai. Var lietot bioloģiskajās 
saimniecībās.

▪ Segums ar melno plēvi ir efektīvs, bet 
dārgs un darbietilpīgs. 

▪ Latvāņi aiziet bojā 3 mēnešu laikā.

▪ Pēc tam pielieto bioloģisko vai citas 
metodes.

A.Oļukalna foto

Mehāniskā ierobežošana



Augsnes apstrāde 

▪ Augsnes apstrāde vienlaicīgi:

✓ Veicina sēklu dīgšanu;

✓ Nogriež un sagraiza ilgi augušo latvāņu saknes;

✓ Dziļi un kvalitatīvi iestrādā latvāņus augsnē;

✓ Iznīcina jaunos dīgstus.

▪ Jaunajiem augiem neļauj nostiprināt sakņu sistēmu, bet vecajiem saknē uzkrāt barības vielas.

▪ Ietver augsnes apstrādes veidus, to kombinācijas: aršanu, frēzēšanu, lobīšanu, ecēšanu, šļūkšanu.

▪ Augsnes apstrādi veic no agra pavasara (aprīļa) līdz vēlam rudenim (septembrim).

▪ Efektīva ir  vairākkārtēju augsnes apstrādes veidu kombinēšana. Apstrādes apstrāde 
rekomendējama bioloģiskās saimniecībās. 

Mehāniskā ierobežošana



Pļaušana

▪ Latvāņu vairākkārtēja appļaušana tos neiznīcina, bet aptur ziednešu veidošanos. 

▪ Lielām audzēm līdzenā reljefā pielietojama lieljaudas tehnika.

▪ Vietās, kur nav iespējams izmantot traktortehniku – roku instrumenti.

▪ Efektīvi veikt ziedēšanas sākumā, jāatkārto ik pēc 2-3 nedēļām. 

▪ Ja atsevišķās vietās izveidojas ziedkopas, sāk veidoties sēklas, tās izgriež un iznīcina 
sadedzinot. 

▪ Lietderīgi kombinēt ar citām metodēm. 

Mehāniskā ierobežošana



Ķīmiskā ierobežošana

Latvijā latvāņu ierobežošanai reģistrēti:

▪ Glifosātu saturošie herbicīdi;

▪ Selektīvie herbicīdi - «Zypar», «Accurate 200 
WG» kombinācijā ar «Nuance 75 WG». 

Jāņem vērā:
Aizsargjoslu prasības, Augu aizsardzības 
likuma prasības, kā arī prasības par Augu 
aizsardzības līdzekļu lietošanu un līdzekļa 
marķējumā noteiktais

Ar herbicīdu marķējumu var iepazīties: www.vaad.gov.lv → Reģistri un saraksti → Augu 

aizsardzība > Augu aizsardzības līdzekļu saraksts 

http://www.vaad.gov.lv/
http://www.vaad.gov.lv/sakums/registri/augu-aizsardziba/augu-aizsardzibas-lidzeklu-saraksts.aspx


Bioloģiskā ierobežošana

Noganīšana

▪ Noganīšanai izmanto liellopus, zirgus, aitas un kazas

▪ Metode lietojama pavasarī, kad latvāņi sāk augt. 

▪ Noganīšanu kombinē ar citām metodēm, lai 
nepieļautu sēklu veidošanos un izplatīšanos. 

▪ Ļoti piesārņotās platībās, kurās lopi nespēj visus 
latvāņus apēst, ieteicams vismaz reizi sezonā pļaut 
vai lietot citus paņēmienus. 



Bioloģiskā ierobežošana

Ierobežošana ar kultūraugiem

▪ Nepieļauj izdzīvojušo latvāņu sēklu izveidošanos.
▪ Izvēlas stiebrzāļu maisījumus, kas ir 

konkurētspējīgi ar latvāni.
▪ Lieto kā papildus paņēmienu mehāniskajai un 

ķīmiskajai ierobežošanas metodei. 

▪ Stiebrzāļu sējumos pielieto selektīvas iedarbības herbicīdus.
▪ Pirmo pļaušanu veic mēnesi pēc sējas (20 – 30 cm), otrajā gadā - atkarībā no 

klimatiskiem apstākļiem, zālaugu zelmeņa biezības un latvāņu attīstības 
fāzes. 



Kombinētā ierobežošana

▪ Visefektīvākā ierobežošanas metode. 
▪ Kombinētās metodes ir dažādas bioloģisko, mehānisko un ķīmisko metožu un 

paņēmienu kombinācijas, kas ir saistītas, papildina viena otru, nav atdalāmas 
vai lietojamas atsevišķi.

▪ Visefektīvākā kombinētā metode ir mainot ķīmisko metožu lietošanu ar 
augsnes apstrādi. 



Darba drošība



Paldies par uzmanību!

Līga Grišāne

E-pasts: liga.grisane@vaad.gov.lv, tālr.: 67550928

www.vaad.gov.lv

mailto:liga.grisane@vaad.gov.lv
http://www.vaad.gov.lv/

