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Aizvadītajā gadā Kurzemē būtiski samazinājies 

 kūlas ugunsgrēku skaits 

 

Aizvadītajā gadā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) 

Kurzemē reģistrēja 136 kūlas ugunsgrēkus, kas ir par 56% mazāk nekā 2019. 

gadā, kad kūlas ugunsgrēku skaits bija 313. Šajos ugunsgrēkos Kurzemē izdega 

vairāk nekā 31 hektārs Kurzemes teritorijas, kas ir par 85% mazāk kā 2019.gadā, 

kad izdega 162 hektāri Kurzemes teritorijas. Kurzemē reģistrēti vismazāk kūlas 

ugunsgrēki un vismazākās izdegušās platības no visiem Latvijas reģioniem.  

„Pagājušā gadā ir reģistrēts pēdējos septiņos gados mazākais kūlas 

ugunsgrēku skaits Kurzemē un ceram, ka šī tendence saglabāsies un kūlas 

ugunsgrēku skaits arvien samazināsies. Aizvadītajā gadā silts un sauss pavasaris 

iestājās vēlu, bet Covid-19 izplatīšanās ierobežojumi ievērojami samazināja 

cilvēku pārvietošanos. Pieļauju, ka tie arī bija galvenie iemesli tik ievērojamam 

kūlas ugunsgrēku samazinājumam. Kūlas ugunsgrēku sezonas sākums, skaits un 

norise lielā mērā ir atkarīga no laikapstākļiem – šī gada pavasaris ir līdzīgs 

pagājušajam un arī šogad pirmais kūlas ugunsgrēks reģistrēts diezgan vēlu – marta 

sākumā. Atgādinu, ka zemes īpašnieku pienākums ir veikt pasākumus, lai 

teritorijā neveidotos kūla un nenotiktu tās degšana – par šo pienākumu nepildīšanu 

var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu. Tāpat arī vairākas pašvaldības savos 

saistošajos noteikumos ir definējušas teritorijas sakopšanas prasības, piemēram, 
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pieļaujamo zāles augstumu, tās pļaušanas biežumu utt. Aicinu iedzīvotājus 

iepazīties ar saviem pienākumiem teritorijas sakopšanas jomā un tos pildīt, lai 

novērstu kūlas degšanu,” skaidro VUGD Kurzemes reģiona brigādes komandiera 

vietnieks Oļģerts Smalkais.   

Visvairāk kūlas ugunsgrēku jeb 21 reģistrēts Kuldīgas un Talsu novados, 

tālāk seko Ventspils novads (20) un Liepājas pilsēta (19). Savukārt Alsungas, 

Mērsraga, Dundagas un Pāvilostas novados aizvadītajā gadā netika reģistrēti 

kūlas ugunsgrēki.   

Aizvadītajā gadā kūlas ugunsgrēku skaits samazinājās gandrīz visās 

Kurzemes administratīvajās teritorijās, izņemot Skrundas novadu. Vismazākais 

kūlas ugunsgrēku skaits un platība starp republikas pilsētām, atšķirībā no 

iepriekšējiem gadiem, bijis Ventspilī, kur 2020.gadā reģistrēti trīs kūlas 

ugunsgrēki ar kopējo platību 0,3 hektāri.  

Kopējā kūlas ugunsgrēku degšanas platība pagājušā gādā bija vairāk nekā 

31 hektārs, no tiem visvairāk teritorijas jeb 15 hektāri izdega Talsu novadā, pieci 

hektāri Liepājā un četri hektāri Saldus novadā. 

2020.gadā Latvijā reģistrēti 1379 kūlas ugunsgrēki, kas ir par 50,2% 

mazāk, salīdzinot ar 2019.gadu, kad kūlas ugunsgrēku skaits bija 2769. Kūlas 

ugunsgrēku rezultātā 2020.gadā izdega 934 hektāri Latvijas teritorijas, kas ir par 

71,2% mazāk nekā 2019.gadā, kad izdega 3253 hektāri Latvijas teritorijas. 

2020.gadā samazinājies ne tikai kūlas ugunsgrēku skaits, bet arī to rezultātā 

radīto postījumu apmērs – iznīcinātas 15 ēkas un cietis viens cilvēks, kas abos 

gadījumos ir zemākais rādītājs pēdējo desmit gadu laikā. 

VUGD atgādina - par normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību 

neievērošanu, tajā skaitā īpašuma nesakopšanu, kā rezultātā bija iespējama kūlas 

degšana, var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no sešām 

līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no 

piecdesmit sešām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām. Saskaņā ar 

Administratīvās atbildības likumu, viena naudas vienība ir 5 euro. Tādējādi 
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naudas sods par ugunsdrošības prasību neievērošanu fiziskajai personai ir no 30 

līdz 280 euro, bet juridiskajai personai — no 280 līdz 1400 euro. 

 

VUGD atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta, bīstama un sodāma 

rīcība. Kūlas dedzināšanas rezultātā tiek izpostītas plašas teritorijas, meži, 

cilvēku īpašums, kā arī var tikt apdraudēta cilvēku veselība un dzīvība! 

 

Kūlas ugunsgrēku statistika Kurzemes reģionā 

 

 

 
Plašākai informācijai: 

Anete Strazdiņa 

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore 

Tel. 22307684, anete.strazdina@vugd.gov.lv  

 

Novads 
Kūlas ugunsgrēku skaits Platība 

2020.gadā, 

m2 
2014.g. 2015.g. 2016.g. 2017.g. 2018.g. 2019.g. 2020.g. 

 Liepāja 101 72 81 90 57 70 19 54886 

 Ventspils 19 28 38 30 21 19 3 3110 

Aizputes nov. 7 5 12 9 8 6 1 20 

Alsungas nov. 2 2 1 4 2 1 0 0 

Brocēnu nov. 20 16 15 17 9 12 8 21754 

Dundagas nov. 5 7 5 2 3 3 0 0 

Durbes nov. 2 2 0 1 3 7 2 1100 

Grobiņas nov. 10 5 2 11 6 13 3 1140 

Kuldīgas nov. 55 58 80 62 50 54 21 10945 

Mērsraga nov. 0 0 0 1 2 0 0 0 

Nīcas nov. 10 14 7 16 7 7 2 115 

Pāvilostas nov. 4 6 2 2 1 1 0 0 

Priekules nov. 11 4 9 10 11 20 5 1860 

Rojas nov. 4 2 1 2 3 0 2 3800 

Rucavas nov. 1 0 0 2 1 1 3 140 

Saldus nov. 11 12 19 15 11 22 18 41706 

Skrundas nov. 22 8 14 10 7 6 7 790 

Talsu nov. 51 51 69 34 34 33 21 154675 

Vaiņodes nov. 3 1 1 3 2 1 1 55 

Ventspils nov. 28 17 26 26 15 37 20 19000 

Kopā: 366 310 382 347 253 313 136 315096 
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