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Kūlas ugunsgrēku statistika  
 

Gads	   Ugunsgrēku skaits	   Bojāgājušie 	   Nodegušas ēkas	  
2012.	   1824	   1	   20	  
2011.	   1760	   1	   48	  
2010.	   1695	   0	   32	  
2009.	   2054	   0	   109 	  
2008.	   1092	   0	   11	  
2007.	   2651	   0	   35	  
2006.	   7083	   6	   472	  
2005.	   1594	   0	   23	  
2004.	   2446	   6	   120	  
2003.	   3594	   5	   341	  
2002.	   4328	   8	   514	  
2001.	   1410	   2	   238	  
2000.	   1024	   1	   68	  



Kūlas ugunsgrēku statistika  
(informācija līdz 2013. gada 31. martam) 

Kopumā VUGD valstī fiksējis 153 kūlas ugunsgrēkus ar 
kopējo platību 95,73 ha. 

Republikas 
pilsēta 98 16 ha  

Liepāja 74 13   

Ventspils 10 2  

Novados 55 79,63 ha 

Nīcas nov. 10 22  

Ventspils nov. 9 28  

Grobiņas nov.   8 18 



Lielākie kūlas ugunsgrēki 2013. gadā 

Republikas novads Datums 
Platība 

m2 ha 
Ventspils novads   21.03.2013. 200000 20 

Nīcas novads   16.03.2013. 120000 12 
Grobiņas novads   25.03.2013. 100000 10 
Grobiņas novads   26.03.2013. 60000 6 



VUGD kompetence normatīvajos aktos noteikto 
prasību kontrolē 

VUGD kontrolē Ministru kabineta 2004. gada 
17. februāra noteikumu Nr. 82 “Ugunsdrošības 
noteikumi” 21. punkta prasību ievērošanu, proti, zemes 
īpašnieks (valdītājs) veic nepieciešamos pasākumus, lai 
objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana. 
 
Par šiem gadījumiem tiek informēts Zemkopības 
ministrijas Lauku atbalsta dienests. 



VARAM kompetence 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa septītās 
noda ļas, kas at t iecas uz administrat īvajiem 
pārkāpumiem vides aizsardzībā, 51. pants paredz 
administratīvo atbildību par zemes apsaimniekošanas 
pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai 
novērstu kūlas veidošanos.  



VARAM kompetence 

 
LAPK septiņpadsmitajā noda ļā , kas nosaka 
administratīvo pārkāpumu lietu pakļautību, noteikts, ka 
Pašvaldību administratīvās komisijas (LAPK 
210. pants) un Vides aizsardzības valsts iestādes (LAPK 
231. pants) izskata LAPK 51. pantā paredzētās 
administratīvo pārkāpumu lietas. 



Ieteicamie risinājumi 

VARAM un pašvaldībām: 
Jau rudenī apzināt neapsaimniekotos un nenopļautos 
zemes gabalus, saukt pie administratīvās atbildības šo 
zemes gabalu īpašniekus (valdītājus) un ievietot šo 
informāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā (turpmāk – NIVKIS). 



VUGD amatpersona, lemjot par administratīvās lietas 
uzsākšanu par notikušu kūlas ugunsgrēku pavasarī, 
meklēs informāciju NIVKIS. Ja tiks konstatēts, ka 
pašvaldība jau rudenī zemes īpašnieku saukusi pie 
administratīvās atbildības par LAPK 51. panta 
pārkāpšanu, tas būs par vainu pastiprinošu apstākli 
administratīvās lietas izskatīšanas laikā.  

VUGD rīcība 



Iespējamie risinājumi (2) 
 
    Pašvaldībām sadarbībā ar VARAM un ZM 

pašvaldību saistošajos noteikumos noteikt vienotas 
zemes apsaimniekošanas un uzturēšanas prasības, 
lai novērstu kūlas veidošanos. 

     



Ieteicamās prasības 

•  Zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, 
apsaimniekotājiem un lietotājiem būtu nepieciešams 
nodrošināt savlaicīgu zāles pļaušanu. Zāles garums 
pilsētu teritorijās nedrīkstētu pārsniegt 15 cm. 

 
Jauninājums: 
      Ugunsnedrošā laikposmā, ko izsludina pašvaldības, 

zāles garums pilsētu teritorijās nedrīkstētu pārsniegt 5 
cm. 



Minimālās prasības 

•  Lauku teritorijās zāles platības būtu vēlams pļaut ne 
retāk kā divas reizes pļaušanas sezonā – līdz 
23. jūnijam un līdz 31. augustam.  

•  Ēku un būvju īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, 
apsaimniekotājiem un lietotājiem būtu nepieciešams 
ap ēkām un būvēm 10 m platu joslu sistemātiski 
attīrīt no degtspējīgiem atkritumiem, sausās zāles un 
nenovākto kultūraugu atliekām.  



Iespējamie risinājumi (3) 
 
     
    Pašvaldībām, aprēķinot zemes nodokli, tas būtu 
jāpalielina, ja ir konstatēti fakti, kas liecina, ka zemes 
īpašums nav sakopts vai tajā noticis kūlas ugunsgrēks. 



Kūlas ugunsgrēku prevencija 

VARAM un pašvaldībām sadarbībā ar VUGD: 
•   Izstrādāt informatīvo bukletu iedzīvotājiem par 
zemes apsaimniekošanas pasākumiem, lai novērstu 
kūlas veidošanos, paredzot tajā sadaļas par sekām šo 
pasākumu nepildīšanas gadījumā (naudas sodi, 
dotācijas u.c.). Pašvaldībai šo bukletu izplatīt 
pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotājiem. 



Kūlas ugunsgrēku prevencija (2) 

VARAM un pašvaldībām sadarbībā ar VUGD: 
•   veidot informatīvās kampaņas sabiedrības 
informēšanai, izmantojot pašvaldību vietējos 
laikrakstus, TV un radio, par zemes apsaimniekošanas 
nepieciešamību, lai novērstu kūlas veidošanos, kā arī 
par kūlas ugunsgrēku bīstamību un to radītām sekām. 



Kūlas ugunsgrēku prevencija (3) 

Sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju: 
 
Iekļaut kūlas dedzināšanas apkarošanas jautājumus 
apmācības procesā izglītības iestādēs. 



Kūlas ugunsgrēku prevencija (4) 

Pašvaldībām sadarbībā ar Satiksmes ministriju: 
Pievērst uzmanību (kontrolēt) Aizsargjoslu likumā 
noteikto aizsargjoslu gar ceļiem, dzelzceļiem un 
mežiem uzturēšanu ugunsdrošā stāvoklī (zemes 
īpašniekam vai tiesiskajām valdītājam jānodrošina 
ceļa un dzelzceļa joslas sakopšanu, mineralizētu joslu 
ierīkošanu un uzturēšanu/atjaunošanu). 



VUGD paveiktais kūlas ugunsgrēku 
prevencijas jomā 2013.gadā 

-   Sagatavotas un nosūtītas informatīvās vēstules VARAM      
par iespējamiem risinājumiem kūlas prevencijas jomā. 
-   Apzināti valstī oficiāli reģistrētie laikraksti, TV un radio 
(apzināti apmēram 250 masu mediji). 
-   Apzinātas tās pašvaldības, kuras šogad ir ieplānojušas 
veikt reidus kūlas ugunsgrēku apkarošanai.  
-   Masu mēdijiem tiek sūtītas VUGD preses relīzes par 
lielākajiem kūlas ugunsgrēkiem un to nodarītajiem 
zaudējumiem.      



19	  19	  

Paldies par uzmanību! 


