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Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 13.aprīļa plkst. 06.30 līdz 14. aprīļa plkst. 06.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests (VUGD) saņēma 72 izsaukumus – 42 uz ugunsgrēku dzēšanu, tai skaitā vienu meža ugunsgrēka dzēšanu, 17 uz glābšanas
darbiem, bet 13 izsaukumi bija maldinājumi.
Šorīt plkst. 06.51 tika saņemta informācija, ka Rīgā Juglas kanālā aptuveni 150 metru garumā gar krastu uz ūdens virsmas
pamanīts eļļai līdzīgas vielas pleķis. VUGD notikuma vietā uzstādīja norobežojošās bonas 120 metru garumā. Informācija tika
nodota Valsts vides dienestam, kas turpinās darbu notikuma vietā.
Vakar plkst. 15.17 VUGD saņēma izsaukumu Madonas novadā, kur trīsstāvu sabiedriskajā ēkas pagrabā dega griestu lampa 0,5m2
platībā un bija radies sadūmojums. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies 19 cilvēki. Plkst. 15.53 ugunsgrēks tika
likvidēts un ēkas telpas izvēdinātas.
Plkst. 17.44 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Carnikavas novadā, kur divstāvu dzīvojamā mājā bija nostrādājis dūmu
detektors un pirmajā stāvā, virtuvē, dega sadzīves mantas 2m2 platībā. Ugunsgrēkā cieta viens cilvēks, kurš tika nodots
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Plkst. 18.31 ugunsgrēks tika likvidēts.
Plkst. 21.28 tika saņemts izsaukums Rīgā, kur četrstāvu dzīvojamās mājas otrajā un ceturtajā stāvā dega sadzīves mantas 5m2
platībā. No piedūmotās vides tika evakuēti 12 cilvēki un pieci cilvēki tika izglābti un tika nodoti NMPD mediķiem. Plkst. 22.59
ugunsgrēks tika likvidēts. Mājokļos bija uzstādīti dūmu detektori.
Aizvadītajā diennaktī valstī dzēsti 26 kūlas ugunsgrēki, no kuriem platības ziņā lielākais ugunsgrēks reģistrēts Daugavpilī, kur
sausā zāle dega piecu hektāru platībā. Šogad valstī kopumā dzēsti jau 517 kūlas ugunsgrēki.
VUGD brīdina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta un to nav iespējams kontrolēt! Pērnās zāles dedzināšana apdraud cilvēku dzīvību,
veselību un īpašumu un nodara būtisku kaitējumu videi!
Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji steidzās arī uz izsaukumiem, kur dega dzīvojamās mājas jumts, vadu izolācija
elektrosadales skapī, elektrības stabs, sodrēji dzīvojamās mājas dūmvadā, zaru kaudze, kūpinātava, bet divos gadījumos – vieglā
automašīna.
Vakar plkst. 22.18 VUGD saņēma izsaukumu uz Matīsa ielu Rīgā, kur bija nobrukusi neapsaimniekotas divstāvu ēkas ārsiena un
starpstāvu pārsegums. VUGD norobežoja bīstamo teritoriju ar ēku.
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