VUGD atgādina: kūlas dedzināšana apdraud
cilvēku dzīvību, īpašumu un apkārtējo vidi!

Lai gan pavasaris ir tikai nupat sācies, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
(VUGD) Kurzemes reģionā šogad ir dzēsis jau 40 kūlas ugunsgrēkus. VUGD atgādina,
ka kūlas dedzināšana ir aizliegta un tā var apdraudēt cilvēku īpašumu, veselību un
dzīvību, kā arī tā rada būtisku kaitējumu dabai. Pagājušā gadā Kurzemē reģistrēti 382
kūlas ugunsgrēki, bet gadu iepriekš – 310, kas liecina, ka reģistrēto pērnās zāles
dedzināšanas gadījumu skaits ir pieaudzis, bet tajā pašā laikā ir samazinājusies
izdegusī teritorijas platība – kūlas dedzināšanas rezultātā 2016.gadā izdega 287 hektāri
Kurzemes teritorijas, bet 2015.gadā izdega 382 hektāri. Kopumā 2016. gadā visā valstī
reģistrēti 2730 kūlas ugunsgrēki, kuros bojā gājis viens cilvēks un cietuši septiņi – no
tiem viens cilvēks cietis kūlas ugunsgrēkā Pāvilostas novadā. Pagājušā gadā Kurzemē
visvairāk kūlas ugunsgrēki reģistrēti Liepājā – 81, otro vietu ieņem Kuldīgas novads ar
80 reģistrētiem kūlas ugunsgrēkiem, savukārt Rucavas novadā jau otro gadu pēc
kārtas nav reģistrēts neviens kūlas ugunsgrēks. Šogad pirmais kūlas ugunsgrēks
Kurzemē reģistrēts jau 7. februārī Liepājā. Ik pavasari daļa iedzīvotāju cenšas apkopt
savas nesakoptās teritorijas – daļa aizdedzina neapkoptās platības ļaunprātīgi, daļu
nodedzina bērni vai pusaudži spēlējoties vai apzināti dedzinot pērno zāli, bet daļa no
kūlas ugunsgrēkiem izceļas no nepieskatītiem ugunskuriem vai arī nevērīgi izmestiem
izsmēķiem. VUGD atgādina, ka kūlas dedzināšana ir bīstama – tā ir nekontrolējama, jo
liesmas var strauji izplatīties un pārmesties uz ēkām, tā nodara būtisku kaitējumu

dabai, jo iznīcina vērtīgus augus, kukaiņus, sīkdzīvniekus un putnu ligzdas. Jāņem vērā,
ka par kūlas dedzināšanu fizisko personu var sodīt ar naudas sodu no 280 līdz pat 700
eiro, bet Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss par zemes apsaimniekošanas
pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek
naudas sodu fiziskajām personām no 140 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām —
no 700 līdz 2900 eiro. Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad VUGD sadarbojas ar
Lauku atbalsta dienestu, kuram sniedz informāciju par kūlas degšanas vietām. Ja ir
degusi kūla, zemes īpašniekiem tiek samazināts Eiropas Savienības platību maksājums.
VUGD aicina iedzīvotājus sev piederošās teritorijas sakopt bez kūlas
dedzināšanas un gadījumos, ja ir izcēlies kūlas ugunsgrēks – nekavējoties
zvanīt VUGD uz tālruni 112. Plašākai informācijai: Anete Strazdiņa, VUGD
Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Kurzemē Tel.
22307684, anete.strazdina@vugd.gov.lv

