Par latvāņu ierobežošanu 2019. gadā
1. Pēc Valsts augu aizsardzības dienesta datiem (dati uz 21.03.2016.) Siguldas novadā ar latvāni (Heracleum
sosnowskyi Manden) invadēta 600,82 ha liela platība: Allažu pagastā 5,42 ha, Mores pagastā 53,01 ha
Siguldas pilsētā un Siguldas pagastā – 542,39 ha.
2. Pēc pašvaldības datiem ar latvāni invadētas 423 zemes vienības, t.sk. pašvaldībai piederošas vai piekrītošas
70 zemes vienības (apmēram 7 ha platībā, no kuras daļa ir iznomāta lauksaimniecības produkcijas
ražošanai).
3. Siguldas novadā Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākuma plānā 2018.–2022. gadam iekļautas 44 zemes
vienības, par kurām zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji ir iesnieguši iesniegumu reģistrācijai Valsts augu
aizsardzības dienestā ar informāciju par plānotajiem latvāņu ierobežošanas pasākumiem, un 30 zemes
vienības, kurās pašvaldība plānoja organizēt latvāņu ierobežošanas pasākumus, jo 2018. gadā šajās
teritorijās zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs neveica latvāņu ierobežošanu vai Valsts augu aizsardzības
dienests nav saņēmis iesniegumu ar informāciju, ka 2019. gadā tiks veikti latvāņu ierobežošanas pasākumi
zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam piederošās ar latvāņiem teritorijās.
4. Ekspertu grupa ir noteikusi sekojošu ar latvāni invadētu pilotteritoriju Siguldas pilsētas un Siguldas pagasta
teritorijās: šoseja, A2 – pašvaldības ceļš uz Vecpakaušiem – no Vējupītes D virzienā uz šoseju P8 – ceļš
P8-Pelītes – ceļš Erdmaņiem - no Erdmaņiem pa ceļu virzienā uz šoseju V58 – šoseja V58 – gar Siguldas
pagasta robežu ar Allažu pagastu virzienā uz dzelzceļu – virzienā uz šoseju, A2, ietverot Siguldas attīrīšanas
iekārtu teritoriju – šoseja A2 – Rīgas iela – Ausekļa iela – Dārza iela – Nītaures iela – Pulkveža Brieža iela
– Vidzemes šoseja, A2, lai primāri apzinātu latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu un
organizētu latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizēšanu un koordinēšanu.
5. Pašvaldībai piederošās ar latvāni invadētās 70 zemes vienībās un 1 nomātā zemes vienībā tika organizēta
latvāņu ierobežošana, pielietojot mehānisko un ķīmisko ierobežošanas metodi. Trīs pašvaldībai piederošās
ar latvāni invadētās zemes vienībās latvāņu ierobežošanu veica zemes nomnieks.
6. Pašvaldība organizēja un koordinēja latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu (latvāņu lokāla
smidzināšana un/vai pļaušana, vai latvāņu ziedkopu nogriešana) 16 zemes vienībās: “Saulrītu iela 14”,
“Kristas”, “Strēlnieku iela 48”, “Jasmīnu iela 10”, “Krišjāņi” (3 zemes vienības), “Vecaņņēni”,
“Priežmalas”, “Ķirši”, “Vistukūts”, ”Centra Angārs”, “Lejas Melngaiļi”, “Kalna Salnas”, “Kalna Bērzi”,
“Kazenes”, kopējā platība – 30,31 ha, kopējās izmaksas – 6988,06 eiro, kurās zemes īpašnieks vai tiesiskais
valdītājs neveica latvāņu ierobežošanu vai neiesniedza iesniegumu ar informāciju par plānotajiem latvāņu
ierobežošanas pasākumiem, un kuras iekļautas Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānā Siguldas
novadā 2018.–2022. gadam.
7. Apsekotas 419 ar latvāni invadētas zemes vienības. Konstatēts, ka 20 zemes vienībās zemes īpašnieki vai
tiesiskie valdītāji nav veikuši vai daļēji veikuši latvāņu ierobežošanu.
8. Nosūtītas 34 informatīva rakstura vēstules saistībā ar nepieciešamību veikt latvāņu ierobežošanas
pasākumus. Sniegta informācija par jautājumiem, kas saistīti ar latvāņu ierobežošanu, Siguldas tīmekļa
vietnē www.sigulda.lv sadaļā Vide-Latvāņu ierobežošana. Pieejamas individuālas konsultācijas.
9. Saņemti 3 iesniegumi par 4 zemes vienībām ar lūgumu piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi, jo
veic latvāņu ierobežošanu. Tika veikta apsekošana – atbilst/neatbilst Siguldas novada pašvaldības domes
2014. gada 17. decembra Saistošajos noteikumos Nr.25 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā” minētajiem nosacījumiem.
10. Notikušas 3 Siguldas novada pašvaldības Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas
sēdes.
11. Siguldas novada Pašvaldības policija apsekojusi 89 ar latvāni invadētas zemes vienības, nosūtītas 69
vēstules par invazīvo augu sugu ierobežošanas pasākumu veikšanu, sastādīti 10 administratīvā pārkāpuma
protokoli par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu.

