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VUGD aicina līgot droši un apdomīgi!
Date : 21/06/2019

Jau pēc pāris dienām sāksies ilgi gaidītā Līgo un Jāņu dienas svētku ielīgošana, kur
neiztikt bez ugunskuru kurināšanas, peldēšanās, atpūtas dabā un dažādām jautrām
izdarībām. Lai Līgo un Jāņu dienu svinēšanu neaptumšotu nelaime, Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) atgādina, ka jautra svētku svinēšana
nav tas pats, kas neapdomīga un pārdroša rīcība!
Mājas mieru turi tīru – zini adresi, kur svini!
Ja, dodoties uz svinību vietu, iepriekš nenoskaidrosi precīzu adresi, tev ne tikai,
pēkšņi attopoties svešā pagalmā, var nākties bēgt no naskiem suņiem, bet arī, ja
notiks nelaime, operatīvajiem dienestiem būs nepieciešams ilgāks laiks, lai atrastu
notikuma vietu.
Uguns liesma naski kāra, nedodi tai lieku taru!
Jāņu ugunskuru jākurina drošā attālumā no ēkām, kokiem un žogiem, bet, ja rodas
vēlme to papildināt ar riepām un atkritumiem noskaņai un aromāta veicināšanai,
atceries, ka visam ir sava vieta. Rūpējies par savu un citu līgotāju veselību –
atkritumus labāk šķiro un izmet nededzinātus. Bet, ja plānā ir pārspēt savus
kaimiņus ar visbrangāko un augstāko ugunskuru, pārliecinies, ka tuvumā pieejams
tikpat liels (vai lielāks) spainis ar ūdeni.
Jānīts grilu kurināja, visus svētkus sabojāja!
Grils ir jākurina drošā attālumā no ēkām, kokiem un žogiem, lai ar Jāņu aromātu
nepievilinātu pārlieku lielu skaitu izsalkušu kaimiņu un, lai uguns neizplatītos tālāk.
Tas ir jāmāk arī pareizi iekurināt – sākotnēji ar grila degšķidrumu ir jāaplej
kurināmais, jāpagaida, kad tas iesūcas, uzmanīgi jāaizdedzina un tikai tad uz tā var
sākt cept. Šo darbu noteikti nedrīkst uzticēt maziem bērniem!
Dienas gaismā, skaidrā prātā – peldies tik ar kādu kopā!
Ir šķidrumi, kurus Jāņos nedrīkst jaukt kopā. Aizvadīto gadu statistika liecina, ka
alkohols un peldēšanās ir ļoti nevēlama kombinācija, jo, tad reizēm var likties, ka ne
tikai jūra līdz ceļiem, bet arī visas ūdenstilpes. VUGD aicina, ja lietoti grādīgie
dzērieni, labāk palikt uz sauszemes un pārliecināties, ka arī draugi dara to pašu.
Pagājušajā gadā Līgo svētku brīvdienās noslīka divi cilvēki.
Ja desmit bērni sabraukuši, skat, lai desmit palikuši!
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Jāņos, domājot par ugunskura kurināšanu, gardākā siera siešanu vai papardes zieda
meklēšanu, neaizmirsti par pašiem mazākajiem svētku baudītājiem – bērnu acīs,
ugunskuri, ūdenstilpes un citas nakts izdarības būs ļoti aizraujošas un sajūsminošas,
tādēļ turi acis un ausis vaļā, lai svinēšana visiem ir vienlīdz jautra, lustīga un droša.
VUGD aicina iedzīvotājus neaizmirst par drošību svētku laikā, lai pārgalvīgas un
neapdomīgas rīcības rezultātā svētki nebeigtos traģiski. Ja tomēr ir izcēlies
ugunsgrēks vai atgadījusies kāda nelaime, kas apdraud Jūsu vai līdzcilvēku veselību
vai dzīvību, nekavējoties zvaniet uz tālruņa numuru 112!
VUGD novēl ikvienam drošus un līksmus Līgo svētkus!
Plašākai informācijai:
Inta Palkavniece
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa
Tel. 67075871, inta.palkavniece@vugd.gov.lv
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