
 

 

PĀRSKATS PAR GLĀBŠANAS DARBIEM, UGUNSGRĒKIEM UN TO  

RADĪTAJĀM SEKĀM 

Ugunsgrēku un to radīto seku datus izmanto, lai novērtētu notikumu un seku apmēru 

sadalījumā pa Latvijas novadiem (Ugunsgrēku skaits, bojāgājušie, cietušie un izglābtie) un pa 

objektiem (Dzīvojamās mājas; Nedzīvojamās ēkas / būves; Lauksaimniecības objekti; 

Publiskās ēkas; Ražošanas ēkas; Noliktavas; Būvobjekti; Transporta līdzekļi, transporta nozare; 

Kūlas ugunsgrēki; Citi (Izgāztuves, atkritumi utt.)). 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD) uzskaita visus 

ugunsgrēkus (izņemot meža ugunsgrēkus*) Latvijas teritorijā, kā arī uzskaita VUGD veiktos 

glābšanas darbus.  

VUGD uzskaita tikai tos bojāgājušos sadalījumā pa dzimumiem (vīrietis, sieviete) un 

pa vecuma grupām (pilngadīgie un nepilngadīgie),  kuriem  ugunsgrēka bīstamo faktoru 

ietekmē (iedarbībā) iestājusies nāve. Visi ugunsgrēkos bojāgājušie cilvēki tiek uzskaitīti par 

bojāgājušajiem ugunsgrēkā, kamēr nav saņemta oficiāla informācija no Valsts policijas par 

bojāejas cēloni. Ja bojāejas cēlonis nav saistīts ar ugunsgrēku (piemēram: bojāejas cēlonis 

slepkavība, CSNg u.c.), tad šis cilvēks tiek izslēgts no VUGD statistikas. 

*Meža ugunsgrēkus uzskaita un informāciju par to radītajām sekām apkopo Valsts meža 

dienests. 

 

TERMINI UN DEFINĪCIJAS 

Ugunsgrēks – nekontrolēta degšana (liesmas, gruzdēšana, sarkankvēle) ārpus speciāli paredzētās vietas, 

kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, rada materiālos zaudējumus un/vai kaitējumu videi. 

Glābšanas darbi – pasākumu kopums cilvēku un dzīvnieku glābšanai, bīstamo faktoru kaitējuma 

mazināšana videi vai materiālām vērtībām. 

 

DATU VĀKŠANA UN APRĒĶINĀŠANA 

VUGD  informāciju  apkopo  no  VUGD  Izbraukumu  reģistrācijas  un resursu vadības 

informācijas sistēmas. 

Atbilstoši 2016.gada 19.aprīļa  Ministru kabineta noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības 

noteikumi” 7.1.punkta prasībām fiziskajai personai ir pienākums ziņot par ugunsgrēku Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, zvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu 

numuru 112, nosaucot ugunsgrēka izcelšanās adresi vai vietu un ziņotāja vārdu, uzvārdu, kā arī 

sniegt pieprasīto papildu informāciju par ugunsgrēku. 

Atbilstoši 2003.gada 9.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.686 “Noteikumi par 

iestāžu, organizāciju, komercsabiedrību un pašvaldību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un 

glābšanas dienestu funkcijām un tiesībām” 3.8. punkta prasībām iestāžu, organizāciju, 
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komercsabiedrību un pašvaldību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem, ja 

iestādes, organizācijas, komercsabiedrības vai pašvaldības objektos vai teritorijā ir izcēlies 

ugunsgrēks vai notikusi avārija, par to nekavējoties ziņot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienestam un iestādes, organizācijas, komercsabiedrības vai pašvaldības vadītājam, kā arī 

organizēt ugunsgrēka dzēšanu un glābšanas darbus. 

Datu precizēšana 

VUGD, saņemot no Valsts policijas informāciju par cietušajiem un/vai bojāgājušajiem 

un pamatojoties uz Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra slēdziena rezultātiem, veic datu 

precizēšanu. 

 

Kontaktpersona metodoloģijas jautājumos 

 

Igors Rusinovs 

VUGD Operatīvās vadības pārvaldes 

Ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu nodaļas vecākais inspektors 
 

Tālr: 67075996 

e-pasts: igors.rusinovs@vugd.gov.lv 
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