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Aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no šī gada 17. septembra plkst. 06.30 līdz 20. septembra plkst. 06.30, Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 164 izsaukumus – 56 uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem viens bija meža ugunsgrēks, 79
uz glābšanas darbiem, bet 29 izsaukumi bija maldinājumi.
Šonakt plkst. 02.40 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Rīgā, kur daudzstāvu nama kāpņu telpā bija jūtama dūmu smaka.
Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka piecstāvu dzīvojamā mājā deg trešā stāva dzīvoklis 10m2 platībā. No
degošā dzīvokļa tika izglābts cilvēks, kurš bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD)
mediķiem. Plkst. 03.55 ugunsgrēks tika likvidēts. Ugunsdzēsēju glābēju darbu notikuma vietā apgrūtināja pagalmā novietotās
automašīnas. VUGD aicina daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus izvērtēt, kur pagalmos un pie ēkām tiek novietotas automašīnas!
Atcerēties, ka operatīvajiem transportlīdzekļiem ir jāpiekļūst pie notikuma vietas pēc iespējas ātrāk un tuvāk, jo ugunsgrēkā katrai
sekundei ir dzīvības cena!
Vakar plkst.18.50 tika saņemts izsaukums uz Jēkabpils novada Krustpils pagastu, kur vienstāva ražošanas ēkā dega šķeldas
žāvēšanas kameras, skaidu ciklons, ventilācijas sistēma un šķeldas transportēšanas līnija 500m2 platībā. Šķeldas izvešanai tika
piesaistīta objekta traktortehnika. Plkst.22.57 ugunsgrēku izdevās lokalizēts un plkst.04.54 šis paaugstinātas bīstamības
ugunsgrēks tika likvidēts.
Naktī uz sestdienu plkst. 03.02 tika saņemts izsaukums uz Andrejostas ielu Rīgā, kur Daugavā atradās divi cilvēki. Viens cilvēks bija
nogādāts krastā pirms VUGD ierašanās, bet otru cilvēku izglāba ugunsdzēsēji glābēji un nodeva NMPD mediķiem. Plkst. 03.41
VUGD darbu notikuma vietā pabeidza.
Piektdien plkst. 22.19 tika saņemts izsaukums uz Alūksnes novada Alsviķu pagastu, kur divstāvu dzīvojamās mājas pagrabā pie
apkures katla dega malka 3m2 platībā. Pirms VUGD ierašanās no mājas bija evakuējušies pieci cilvēki. Plkst. 00.01 ugunsgrēks tika
likvidēts.
Piektdien plkst. 16.27 tika saņemts izsaukums Rēzeknes novada Dekšāres pagastā, kur purvā bija apmaldījušies seši cilvēki.
Glābjamie paziņoja kvartālstigas numuru, tika konstatēta apmaldījušos atrašanas vieta, un ugunsdzēsēji glābēji izveda cilvēkus no
purva. Plkst. 19.08 VUGD darbu notikuma vietā pabeidza.
Sestdien 14 gadījumos tika novākti vēja nolauzti koki – pārsvarā atbrīvota ceļu braucamā daļa, bet divos gadījumos koki bija
uzkrituši arī un vieglajām automašīnām.
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