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Jaunumi

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 7. aprīļa plkst. 6.30 līdz 8. aprīlim plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests (VUGD) saņēma 177 izsaukumus – 148 uz ugunsgrēku, tai skaitā 91 kūlas un 22 meža ugunsgrēku dzēšanu, 18 uz
glābšanas darbiem, bet 11 izsaukumi bija maldinājumi.
Vakar plkst. 23.25 VUGD saņēma informāciju, ka Bauskas novadā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ir izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties
notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka trīsstāvu ēkas pirmā stāva dzīvoklī ar atklātu liesmu deg sadzīves mantas un
grīda 45m2 platībā. Ugunsdzēsēji glābēji nekavējoties uzsāka piedūmotās ēkas pārmeklēšanu un otrā stāva dzīvoklī atrada cilvēku,
kuru izglāba caur logu, izmantojot kāpnes. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies divi cilvēki. Plkst. 1.19 ugunsgrēks tika
likvidēts. Strādājot notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji diemžēl nedzirdēja skanam dūmu detektoru.
VUGD atgādina, ka no šā gada 1. janvāra visos mājokļos – gan dzīvokļos, gan privātmājās obligāti ir jābūt uzstādītiem dūmu
detektoriem, bet privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu!
Plkst. 14.19 VUGD saņēma izsaukumu uz Burtnieku novadu, kur dega kūla 1000m2 platībā. Mēģinot dzēst kūlas ugunsgrēku
pirms VUGD ierašanās, cieta cilvēks, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem.
Plkst. 14.55 ugunsgrēks tika likvidēts.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma izsaukumus uz 91 kūlas ugunsgrēku. Sausums un vējš veicināja kūlas ugunsgrēku strauju
izplatīšanos, tādēļ līdz ar kūlu vakar Rēzeknē dega piecas dārza mājas, Rēzeknes novadā trīs neapsaimniekotas ēkas, Olaines
novadā dzīvojamās mājas siena, Daugavpilī dārza mājas siena, Siguldas novadā sūkņu stacijas jumts.
Platības ziņā lielākais sausās zāles ugunsgrēks vakar tika dzēsts Apakšgrāvja ielā Rīgā, kur dega kūla un niedres 10 hektāru platībā.
Šo paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku palīdzēja dzēst arī Rīgas pašvaldības policijas Kurzemes pārvaldes 601. un 609. ekipāža.
VUGD pateicas par sadarbību brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem, pašvaldību un organizāciju ugunsdzēsēju formējumiem, Valsts
meža dienestam un ikvienam cilvēkam, kurš iesaistās cīņā ar kūlas dedzināšanas sērgu! Paldies arī iedzīvotājiem, kuri sakopj savus
īpašumus un apkārtējo vidi, lai nepieļautu kūlas ugunsgrēku izcelšanos!
VUGD atgādina: kūlas dedzināšana ir aizliegta, bīstama un sodāma. Ja pirmie kūlas ugunsgrēki norisinās nelielās platībās, tad,
iestājoties sausākam laikam, kūlas ugunsgrēku platības palielinās, tie apdraud cilvēku dzīvību, veselību un īpašumus.
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