Aizvadītajā diennaktī ugunsgrēkos izglābts 31 cilvēks un divi – gāja bojā
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Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 27. decembra plkst. 06.30 līdz 28. decembra plkst. 06.30, Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests (VUGD) saņēma 42 izsaukumus – 15 uz ugunsgrēku dzēšanu, 18 uz glābšanas darbiem, bet deviņi izsaukumi
bija maldinājumi.
Šorīt plkst.07.59 VUGD saņēma izsaukumu uz Dobeles novada Tērvetes pagastu, kur deg garāža ar izbūvētu dzīvojamo telpu 15m2
platībā. Notikuma vietā tika atrasts viens bojāgājis cilvēks. Plkst.08.45 ugunsgrēks lokalizēts un patlaban dzēšana tupinās.
Plkst.04.39 tika saņemts izsaukums uz Krāslavas ielu Rīgā, kur daudzstāvu namā bija nostrādājusi automātiskā ugunsaizsardzības
sistēma. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies 15 cilvēki. Notikuma vietā tika konstatēts, ka ēkas trešā stāva dzīvoklī uz
ieslēgtas plīts bija dedzis ēdiens 0,6m2 platībā. Ugunsdzēsēji glābēji pārbaudīja un izvēdināja telpas un plkst.05.05 darbu notikuma
vietā pabeidza.
Plkst.03.01 VUGD saņēma informāciju, ka Valmieras novada Lodes pagastā deg dzīvojamā māja. Ierodoties notikuma vietā tika
konstatēts, ka deg koka guļbūves ēkas mansards, bēniņi un pirmais stāvs 210m2 platībā. Notikuma vietā tika atrasts viens
bojāgājis cilvēks. Plkst.06.06 ugunsgrēks lokalizēts un patlaban tā dzēšana turpinās.
Plkst.23.42 tika saņemts izsaukums uz Brīvības gatvi Rīgā, kur dega vieglā automašīna 2m2 platībā. Notikuma vietā garāmbraucēji
no automašīnas bija evakuējušie vienu cilvēku. Plkst.00.31 ugunsgrēks likvidēts.
Plkst.22.42 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Grīvas ielā Rīgā, kur piecstāvu mājas pagrabā dega šķūņi un sadzīves
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priekšmeti 80m2 platībā, kā rezultātā dūmi bija izplatījušies pa visām ēkas kāpņu telpām. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija
evakuējušies 10 cilvēki. Ugunsdzēsēji glābēji sadarbībā ar pašvaldības policijas darbiniekiem no piedūmotās ēkas izglāba 29
cilvēkus. Notikumā cieta seši cilvēki, kuri tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Plkst.01.14
šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.
Pkst.21.40 VUGD saņēma izsaukumu uz Bāriņu ielu Rīgā, kur trīsstāvu nama augšējā stāva dzīvoklī dega sadzīves priekšmeti 1m2
platībā. Pirms VUGD ierašanās kaimiņi no piedūmotā dzīvokļa bija iznesuši vienu cilvēki, kur bija cietis un tika nodots NMPD
mediķiem. VUGD pateicas iedzīvotājiem par pašaizliedzīgo rīcību! Plkst.23.00 ugunsgrēks likvidēts. Ugunsgrēka iespējamais
iemesls saistīts ar neuzmanīgu smēķēšanu telpās. Dūmu detektors mājoklī, kur notika ugunsnelaime, netika konstatēts.
Plkst.18.59 tika saņemts izsaukums uz Viršu ielu Daugavpilī, kur piecstāvu mājas augšējā stāva dzīvoklī dega sadzīves priekšmeti
15m2 platībā. No piedūmotā dzīvokļa tika evakuēts viens cilvēks, kurš bija cietis un tika nodots NMPD mediķiem. Plkst.20.00
ugunsgrēks likvidēts. Mājoklī dūmu detektors nebija uzstādīts.
VUGD aicina būt līdzatbildīgiem par savu, tuvinieku un arī kaimiņu drošību un uzstādīt mājokļos dūmu detektorus!Visos mājokļos –
gan dzīvokļos, gan privātmājās jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, bet privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības
aparātu!
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