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Atgūstot neatkarību Latvijā, brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbība,
tās nenovērtētais ieguldījums valsts iekšējās drošības stiprināšanā
palicis saimnieciski domājošu iedzīvotāju un pašvaldību ziņā – bez
atbilstošas valsts likumdošanas un finansiālā nodrošinājuma.

Lai saglabātu šīs kopienas tradīcijas un vērtības, tiek meklēti
dažādi risinājumi biedrību eksistēšanai. Tāpēc šobrīd pārstāvam
dažādās organizāciju formas (piemēram – biedrības, pašvaldību
komandas, pašvaldību struktūrvienības, dienesti, formējumi u.c).

Visā pasaulē brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbs tiek augti vērtēts
apzinoties tā efektivitāti, ekonomisko lietderību, sabiedrības
saliedēšanas un patriotiskās audzināšanas nolūkā.

Apzinoties šo vērtību nozīmi un nepieciešamību, mēs -
LATVIJAS BRĪVRĀTĪGO UGUNSDZĒSĒJU BIEDRĪBU APVIENĪBA kopš 1990.
gada neatlaidīgi strādājam ar dažādām institūcijām, valsts pārvaldēm
un struktūrvienībām, lai izdotos atjaunot un mūsdienīgā formātā
darbotos Brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustība Latvijā ar garantētu
finansējumu un atbilstošu likumdošanu.





KOPŠ 90-tiem TIEK MEKLĒTI DAŽĀDI FINANSĒJUMA AVOTI

• Pašvaldību atvēlētais finansējums

• Sponsori, atbalstītāji

• Ziedojumi

• Komercdarbībā gūtie ienākumi

• Biedru nauda

• Privātie ieguldījumi

FINANSĒJUMA NODROŠINĀJUMS PIRMS NEATKARĪBAS ATGŪŠANAS

• Ugunsdrošības kontrolei un propogandai tiek novirzīts 10% 
finansējums no valsts obligātās apdrošināšanas 

• Kolhozi, sovhozi, valsts iestādes un uzņēmumi.





 Valsts budžetā paredzēts finansējums Brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju kustībai

 Brīvprātīgie ugunsdzēsēji veic dažādus drošības glābšanas 
darbus sadarbībā ar pārējām valsts spēka un drošības 
struktūrām

 Brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandu izvietojums valstī ar 
mērķi 15 minūšu laikā ierasties notikumu vietā.

 Brīvprātīgo ugunsdzēsēju piesaiste ar atgriezenisku saiti 
nodrošinot apdrošināšanu, ikgadējo medicīnas pārbaudi, 
atvieglojums zemes / īpašuma nodoklim u.c.

 Starta kapitāls - Ieteicams atjaunot kādreiz VARAM esošo 
budžetu BUB kustības nodrošināšanai.



 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija (VARAM) kopā ar LBUBA ik gadus
sagatavo nepieciešamo finansējumu papildus
novadu pašvaldību iedalītajam augstāk
minēto biedrību/komandu uzturēšanai.

 LBUBA sadarbojas un pilda VARAM
uzdevumus, deleģējumus, kā ar/un
Pašvaldību pārraudzības ministriju.





 Mūsdienīgas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbības 
atjaunošana valsts iekšējās drošības stiprināšanā 
ar atbilstošu likumdošanu, paredzot sociālo un 
finansiālo valsts atbalstu.

 Iesaistīt un apmācīt sabiedrību un jauniešus 
ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās 
aizsardzības jomā.

 Radīt labvēlīgus apstākļus sabiedrības attīstībai.

 Samazināt negadījumu un nelaimju skaitu valstī.

 Spēt rīkoties dažādās situācijās un sadarboties ar 
citiem operatīviem dienestiem.



• Brīvprātīgie ugunsdzēsēji stabils, pastāvīgs,  valsts 
atbalstīts, iekšējās drošības spēks. 

• Zinoša, rīcībspējīga sabiedrība un jaunatne 
dažādās ārkārtējās situācijās.

• Aktīva sabiedriskās dzīves un ugunsdrošības 
veicināšana pagastā, novadā, valstī.

• Dažādu nelaimju, negadījumu būtiska skaita 
samazināšanās valstī.



PALDIES PAR UZMANĪBU!


