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Grāmatā sniegtas pamatziņas par ugunsdzēsības

profilaktiku, technisko apbruņojumu un ugunsgrēku

dzēšanas taktiku lauku apstākļos. Sevišķa vērība vel-

tīta ugunsdzēsības profilaktikai kā lauku ugunsdzēsības
darba galvenajai sastāvdaļai.

Grāmata lietojama kā mācības līdzeklis lauku

ugunsdzēsēju komandu priekšnieku apmācībās. Tā no-

derēs arī citiem lauku ugunsdzēsības darbiniekiem.
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I. nodaļa.

UGUNSDZĒSĪBAS ORGANIZĀCIJA LAUKU APVIDOS

Lauku ugunsdzēsības organizācijas principi noteikti speciālā
«Nolikumā par lauku apdzīvoto punktu ugunsdzēsību», kas apstip-
rināts PSRS Tautas Komisāru Padomē 1939. gada 2. novembrī

ar Nr. 1816*).
Saja nolikuma noteikts, ka «sabiedriskā sociālistiskā īpa-

šuma, kolchozu biedru un citu pilsoņu mantas aizsardzībai pret
ugunsgrēkiem lauku apvidos ciema padomes organizē brīvprā-
tīgo ugunsdzēsēju biedrības».

Tādā kārtā ugunsgrēki laukos jāapkaro brīvprātīgām uguns-

dzēsēju organizācijām.
Par brīvprātīgo ugunsdzēsēju' organizāciju biedriem var būt

visi darba spējīgie iedzīvotāji attiecīgā apdzīvotā vietā.

I. Brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandu uzdevumi

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandai organizēti jādzēš uguns-

grēki, kas izceļas apdzīvotās vietās, laukos un mežos. Organizēti
dzēst ugunsgrēkus nozīmē: nodzēst tos ātri, bez spēku un līdzekļu
lieka patēriņa un ar vismazākiem zaudējumiem.

Šā uzdevuma veikšanai nepieciešami, lai: brīvprātīgo ugunsd-
zēsēju komandai būtu labi apmācīts un ietrenēts personālais
sastāvs; komandas priekšnieks noteikti vadītu tās darbību;
BUK biedri ātri un uzņēmīgi izpildītu visus BUK priekšnieka
rīkojumus; viss BUK personālais sastāvs būtu augstākā mērā

apzinīgs, drošsirdīgs, enerģisks un uzņēmīgs savā darbā;
BUK rīcībā būtu pilnīgā kārtībā uzturēti ugunsdzēšamie līdzekļi
un ugunsdzēsēju techniskais apbruņojums.

BUK jāapkaro ugunsgrēki ne tikai savā apdzīvotā vietā, bet

jāpalīdz dzēst ugunsgrēki arī kaimiņu apdzīvotās vietās.

*

Pagaidu nolikums par ugunsdzēsību Latvijas PSR lauku apdzīvotās
vietās apstiprināts ar Latvijas PSR TKP lēmumu Nr. 500 1941. gada 4. aprilī.
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Katram BUK biedram jāapgūst ugunsdzēsības techniskais

minimums, labi jāzina kā novērš un dzēš ugunsgrēkus un jāprot
lietot ugunsdzēšamos līdzekļus.

Visam BUK personālam jāizpilda komandas priekšnieka norā-

dījumi attiecībā uz ugunsgrēku novēršanu komandas apkalpotās
apdzīvotās vietās.

Komandas biedru pienākums ir sistemātiski pārbaudīt, vai

pastāvošos ugunsdrošības noteikumus un ugunsdzēsības vadošo

orgānu rīkojumus izpilda, un ieviest šos noteikumus dzīvē.

Ugunsdzēsības sabiedriskā inventāra pastāvīga kopšana
nodrošina tā uzturēšanu pilnīgā kārtībā un kaujas gatavībā.
Ugunsdzēsēju' depo (šķūņa) sistemātiska uzturēšana kārtībā dod

iespēju saglabāt labā stāvoklī ugunsdzēsības inventāru.

BUK biedru pienākumos ietilpst dežūras ugunsdzēsēju depo

(šķūnī), kuras organizē, lai ugunsgrēka gadījumā palīdzību
varētu sniegt pēc iespējas ātrāk.

Nolikums par ugunsdzēsību lauku apdzīvotās vietās noteic,
ka ugunsgrēku ziņā bīstamā gada laikā visiem darba spējīgiem

pilsoņiem, kas sasnieguši 18 gadu' vecumu, pēc kārtas jādežurē
ugunsdzēsēju depo, realizējot nepārtrauktas dežūras.

Vasara ir visbīstamākais gada laiks ugunsgrēku ziņā, it īpaši

ja tā ir stipri sausa. Ugunsgrēka briesmas palielina spēcīgas

vētras, jo tās sekmē ugunsgrēku ātru' izplatīšanos. Stiprs sals,
kura laikā notiek pastiprināta kurināšana, arī sekmē ugunsgrēku
izcelšanos.

Kolchozu biedrus uz dežūrām nozīmē kolchoza valde, bet

citus apdzīvotā vietā dzīvojošus pilsoņus norīko ciema padome.

Ugunsdzēsības inventāra nogādāšanai ugunsgrēka vietā jāno-

organizē pajūgu dežūras pie depo.
Nolikums paredz, ka dežurpajūgu un zirgu skaitu un dežūru

kārtību noteic ciemu padomes un kolchozu valdes saskaņā ar

lauku sētu' skaitu attiecīgā apdzīvotā vietā. Ja BUK apkalpo vai-

rākas apdzīvotās vietas, dežūras noteic saskaņā ar lauku sētu

skaitu visās, komandas apkalpotās apdzīvotās vietās.

Zemnieki, privatsaimniecību īpašnieki, kam nav zirgu, maksā

ciema padomei faktiskos izdevumus par dežūrās norīkotiem pajū-

giem.
BUK veic plašu izskaidrošanas darbu starp iedzīvotājiem

par ugunsgrēku novēršanas veidiem un ugunsgrēku apkarošanas
darbiem. Šajā nolūkā komanda organizē referātus, pārrunas, lek-

cijas, izmanto presi utt.

Lai pilnīgi izbeigtu ugunsgrēkus, to novēršanā jāpiedalās
visiem iedzīvotājiem, bet to var panākt tikai ik dienu propagan-

dējot un popularizējot ugunsdrošības noteikumus.
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2. Brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandu organizācija

Nolikums par ugunsdzēsību lauku apdzīvotās vietās uzliek

atbildību par ugunsdzēsības pienācīgu organizēšanu lauku apdzī-
votās vietās ciemu padomēm un rajonu izpildu komitejām.

BUK organizē katrā apdzīvotā vietā vai ari par vairākām

apdzīvotām vietām vienu, kopēju. Organizēšanas kārtību noteic

ciema padomes saskaņā ar kolchozu kopsapulču lēmumiem*).
Izlemjot jautājumu, vai organizēt katrā apdzīvotā punktā

atsevišķu BUK vai apvienotu komandu vairākām apdzīvotām
vietām, jāievēro vesela rinda apstākļu. Galvenie no tiem ir:

iedzīvotāju' skaits attiecīgā apdzīvotā vietā; atsevišķu objektu
vērtība un svarīgums; atstatumi starp apdzīvotajām vietām un

satiksmes iespējas starp tām visos gada laikos; apdzīvoto vietu

savstarpējs izvietojums.
Ja apstākļi prasa kopējas komandas dibināšanu vairākām

apdzīvotām vietām, sevišķi nopietni jāapsver kur novietot

komandu.

Vislabāk organizēt komandu visapdzīvotākā vietā, kur atro-

das svarīgi un vērtīgi kolchozu objekti. Komandai pēc iespējas
jāatrodas apkalpojamo vietu centrā.

Dažos gadījumos lielākām BUK ir nodaļas prāvākās apdzī-
votās vietās. Tās ir nelielas vienības, kuru rīcībā ir ugunsdzēša-
mais inventārs un kuras organizē ugunsgrēku dzēšanu līdz BUK
atbraukšanai ugunsgrēka vietā, bet ierodoties tai, stājas koman-

das rīcībā.

Ugunsdzēsības kontrole un vadība lauku apdzīvotās vietās,

BUK inspektēšana un instruēšana ietilpst PSRS leM Valsts

ugunsdrošības uzraudzības orgānu pienākumos.

3. BUK priekšnieku tiesības un pienākumi

Saskaņā ar Nolikumu par ugunsdzēsību lauku apdzīvotos

punktos brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandu priekšnieku uzde-

vums ir:

a) vadīt ugunsgrēku dzēšanu un komandas darbu;

b) raudzīties, lai sabiedrisko ugunsdzēšamo inventāru un

ugunsdzēsēju depo (šķūni) uztur vienmēr pilnīgā kārtībā;

*) Latvijas PSR brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas organizē sa-

skaņā ar LPSR TKP apstiprināto «Pagaidu nolikumu par ugunsdzēsību
lauku apdzīvotos punktos» un Latv. PSR rajonu brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrību statūtiem, kas apstiprināti ar Latvijas PSR Ministru padomes
lēmumu Nr. 681 no !S5l. g. 6. jūnija.



c) uzraudzīt kā apdzīvotā vietā, kulšanas vietās, kūtīs, lai-

daros un citos lauksaimniecības uzņēmumos veic ugunsdrošības
darbus, kā pēc pastāvošiem noteikumiem, tā arī saskaņā ar

rajona ugunsdzēsības inspektora priekšrakstiem.

d) apmācīt komandas biedrus rīkoties ar ugunsdzēšamo
inventāru, kopt un lietot to darbā, dzēšot ugunsgrēkus.

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas priekšnieks darbojas leM

rajona ugunsdzēsības inspektora vadībā, kuram viņš arī sniedz

norēķinus par darbību' un paziņo par objektu un apdzīvoto vietu

ugunsdrošības stāvokli komandas apkalpotā rajonā. Ugunsdrošī-
bas noteikumu pārkāpumu gadījumos un kad neizpilda komandas

priekšnieka priekšlikumus ugunsnedrošību radošo apstākļu novēr-

šanai, BUK priekšniekam jāgriežas pēc palīdzības pie kolchoza

valdes vai ciema padomes priekšsēdētāja. Ja pēdējie nesper nepie-
ciešamos soļus, BUK priekšniekam jāziņo par to rajona uguns-

dzēsības inspektoram.
Ja ugunsdrošības noteikumu pārkāpums rada tiešus uguns-

grēka izcelšanās draudus, BUK priekšniekam jāprasa nekavē-

joties novērst šādu pārkāpumu un jāpanāk tā novēršana.

Ugunsdzēsības vislabākai noorganizēšanai un visu nepiecie-
šamo ugunsdrošības darbu veikšanai padomju un partijas

orgāni lauku apvidos sniegs, bez šaubām, nepieciešamo palīdzību
BUK priekšniekam.
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2. nodaļa.

UGUNSDZĒSĪBAS PROFILAKTIKA

1. Ugunsdzēsības profilaktikas uzdevumi, veidi un darba

metodes

Par ugunsdzēsības profilaktiku sauc visu darbu un pasākumu
kopību, kādus veic ugunsgrēka izcelšanās novēršanai un tā izpla-
tīšanās ierobežošanai, cilvēku un mantu evakuācijas nodrošinā-

šanai, ugunsdzēsēju komandas sekmīgam kaujas darbam piemē-
rotu apstākļu radīšanai.

Lauku ugunsdzēsībā galvenā vērība jāpiegriež ugunsgrēku
novēršanai. Ugunsdzēsības profilaktiskais darbs jānoorganizē tā,
lai būtu izslēgta katra iespēja izcelties ugunsgrēkam.

Šo uzdevumu var veikt tikai, iesaistot ugunsgrēku novēršanas

darbā visus iedzīvotājus un brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandai

ik dienas aktivi nodarbojoties ar profilaktiku.
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas priekšniekam — uguns-

dzēsības organizētājam un vadītājam laukos, jāpieliek visas pūles,
lai visas sabiedriskās un atsevišķu pilsoņu lietotās ēkas un dzī-

vojamās mājas atrodas priekšzīmīgā stāvoklī ugunsdrošības ziņā
un lai visi pilsoņi noteikti ievēro un izpilda ugunsdrošības
noteikumus.

Kādi ir ugunsdzēsības profilaktikas organizācijas veidi?

Pirmkārt, neatlaidīgi jāuzrauga būvdarbi dažādos objektos
un pastāvošo ugunsdrošības noteikumu ievērošana.

Otrkārt, atsevišķiem objektiem jāizstrādā ugunsdrošības notei-

kumi un instrukcijas un jāraugās, lai tās arī izpilda.
Treškārt, jāizdara sistemātiskas ugunsdrošības pārbaudes un

apskates, lai kontrolētu ugunsdrošības noteikumu ievērošanu kol-

chozu sabiedriskotajā sektorā (laidaros, fermās, staļļos, labības

noliktavās, apdzīvotās vietas teritorijā novietotās skolās, slimnī-

cās, veterinarklinikās, klubos, ciemu padomju un kolchozu valžu

ēkās, MTS), dzīvojamos namos un individuālās saimniecības

ēkās.
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Lai šo uzdevumu nevainojami veiktu, ugunsdrošības pārbaudes
apskatēs jāiesaista brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandu biedri,
bet atsevišķos gadījumos jāpanāk arī partijas, komjaunatnes un

citu sabiedrisku organizāciju priekšstāvju piedalīšanās.
Noteiktiem brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandu biedriem jāuz-

dod pastāvīgi uzraudzīt kā izpilda ugunsdrošības noteikumus

atsevišķiem pilsoņiem piederošās dzīvojamās ēkās un saimniecī-

bas celtnēs. Apdzīvotā vieta jāsadala iecirkņos un katrā iecirkni

jānozīmē atbildīgais brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas biedrs.

Svarīgāko objektu' pārraudzīšanai jānozīmē vispieredzējušākie
brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas biedri.

Ceturtkārt, profilaktiskais darbs jāveic organizēti un pēc

plāna. Ugunsdrošības apskates un citi profilaktiskie darbi jāiz-

dara, piemērojoties gada laikam un kolchoza ugunsdrošības stā-

voklim. Piemēram, kad kolchozā sāk gatavoties ražas novāk-

šanai, ugunsdzēsējiem savukārt jāsagatavojas ugunsdrošības
darbu veikšanai labības laukos, kulšanas vietās, labības glabātu-
vēs utt. Kad kolchozs sagatavojas ziemai, ugunsdzēsējiem jāveic

darbi, kas saistās ar ziemas iestāšanos: jāapskata krāsnis, jāpār-
bauda ūdens ņemšanas vietu aizsardzība pret aizsalšanu utt.

Piektkārt, jāveic ugunsdrošības propaganda starp iedzīvo-

tājiem.
Masu darbu metodes ugunsgrēku novēršanai un iedzīvotāju

iepazīstināšanai ar ugunsdrošības noteikumiem var būt dažādas.

Tomēr aģitācijas masu darbam ugunsdzēsības jautājumos cieši

jāsaistās ar visu pārējo saimniecisko un politisko darbu gaitu.

Ugunsdrošības izskaidrošanas darbam masās jāizmanto
vietējā prese, skrejlapas, sienas avīzes utt.; jārīko lekcijas, pār-

runas, izmantojot kopsapulces, klubus, lasītavas, sarkanos stūrī-

šus, skolas, pusdienas laiku lauku' darbos utt.

Šaurākām aprindām, piemēram, brigadieriem, jāsarīko instruk-

tivas sanāksmes, kurās jāiztirzā un jāizskaidro ugunsdrošības
noteikumi un darbi.

No ugunsdzēsības profilaktiskā darba organizācijas un no tā,

cik pilnīgi ugunsdrošības darbā iesaistīti brīvprātīgo ugunsdzēsēju
komandu biedri un visa sabiedrība, atkarājas sekmes ugunsdroša
stāvokļa radīšanā un ugunsgrēku novēršanā.

2. Ugunsdrošības noteikumi, iekārtojot un ekspluatējot

apkures ierīces

Ugunsgrēki bieži izceļas kurinot krāsnis.

Tas notiek, pirmkārt, tādēļ, ka krāsnis nereti izbūvē ne-

pareizi — neievērojot ugunsdrošības noteikumus, otrkārt, tādēļ,
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ka izmantojot krāsnis, neievēro ugunsdrošības režimu. Tādēļ

jāraugās, lai krāsnis izbūvē pareizi un, tās lietojot, ievēro uguns-

drošības režima noteikumus.

Pēc spējām uzkrāt un atdot siltumu krāsnis sadalās lielas un

vidējas siltu'mturības (pastāvīgās) krāsnīs un mazas siltum-

turības vai siltumu neturošās (pagaidu) krāsnīs.

Lielas siltumtunbas krāsnis, kurinot vienu reizi diennaktī,

apsilda telpas līdz nākamai kurināšanai.

Vidējas siltumturības krāsnis uztur telpās nepieciešamo sil-

tumu apmēram pusi no diennakts, bet mazas siltu'mturības krās-

nis — 3 līdz 4 stundas.

Par siltumu neturošām (pagaidu) krāsnīm sauc krāsnis, kas

apsilda telpas tikai kurināšanas laikā.

Ugunsgrēka ziņā visbīstamākās ir pēdēji minētās krāsnis.

Ugunsdrošības noteikumi izbūvējot un

ekspluatējot krāsnis.

Katrai krāsnij jabut ugunsdrošiem pamatiem vai izturīgai

pamatnei.
Zem lielas un vidējas siltumturības krāsnīm, ja tās atrodas

ēkas pirmajā stāvā, izbūvē pamatus, bet ja tās atrodas ēkas aug-

šējos stāvos — pamatnes.
Krāsns pamatus taisa no ķieģeļiem vai dabiskiem akmeņiem.

Krāsns pamatus izbūvē patstāvīgi, neatkarīgi no ēkas pamatiem.
Krāsns pamatni taisa no dzelzs sijām, ielaižot to galus sienā

vai galvenā skursteņa mūrējumā. Virs sijām klāj dēļus, bet

pāri tiem divas kārtas mālu šķīdinājumā izmērcētas tūbas.

Zem pagaidu krāsnīm, kas novietotas uz sadegamas grīdas,
ierīko pamatni, lai aizsargātu krāsns kurināšanas laikā grīdu no

aizdegšanās. Pamatnes izbūvē vairākos veidos.

Uzstādot pagaidu krāsnis ar mazākais 15 cm augstām kāji-
ņām, ugunsdrošas pamatnes uzdevumu var izpildīt skārda plāk-
sne, kuru novieto virs divām kārtām mālos izmērcētas tūbas

vai virs vienas kārtas ķieģeļu, kurus liek plakaniski mālu javā.
Uzstādot pagaidu krāsnis bez kājiņām vai pagaidu krāsnis no

ķieģeļiem, ugunsdrošu panļatni izveido no četrām ķieģeļu kār-

tām, samūrējot tās mālu' javā. Divas apakšējās, grīdai tuvākās

kārtas var izveidot ar tukšumiem (1. zīm.). Metāla pagaidu
krāsnīm var ierīkot pamatni arī no blietēta māla 25 cm biezumā.

Pamatnes malas aizsargā ar apmalēm.
Neatkarīgi no pamatnes veida tai katrā gadījumā jāsnie-

dzas 25 cm tālu ārpus krāsns malas, bet kurtuves priekšā šim

pārsniegumam jābūt s'o cm lielam.
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Viens no galveniem ugunsdrošības noteikumiem, izbūvējot
un uzstādot krāsnis, ir: starp ēkas koka konstrukcijām un krāsns,

skursteņu, dūmvadu utt. nokaistošām daļām jāizbūvē piemēro-
tas šķirkārtas.

Šķirkarta izolē krāsns nokaistošas daļas no ēkas sadegamam

1. zīm. Pagaidkrāsniņas pamatnes uzbūve ar tukšumiem.

daļām un aizsargā pēdējās no sakaršanas un aizdegšanās. Šķir-
kārtu trūkuma vai nepareizas ierīkošanas dēļ bieži izceļas uguns-

grēki.

Šķirkārtu tipi ir vairāki.

Šķirkārtu var veidot gaisa slānis (kad starp apkurināmo
ierīci un ēkas sadegamo daļu atrodas gaiss) vai arī krāsns sienu,

skursteņu, dūmvadu utt. biezāks mūrējums vietās, kur tie saska-

ras ar ēkas sadegamām daļām.

Par auksto atstarpi sauc šķirkārtu, kuru izbūvē šādā veidā

starp sadegamu sienu un krāsni, vai starp sienu un dūmeni
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(2. zīm.). Pie sienas pienaglo dēļu plāksni un apsit to ar divām

kārtām mālos izmērcētas tūbas. Tūbas kārtai piemūrē ķieģeļu
sienu ceturtdaļķieģeļa biezumā (uz šaurākās malas novietots ķie-
ģelis). Starp šo sienu un krāsni (dūmeni) atstāj 13 cm platu
atstarpi (gaisa starpslāni). Malās šo atstarpi var aizmūrēt ar

2. zīm. «Aukstā atstarpe».

ķieģeļiem (ceturtdaļķieģeļa biezumā) atstājot pie grīdas un pie
krāsns augšmalas caurumus silta gaisa izplūšanai telpā.

lebūvējot krāsnis koka sienu ailēs vai piebūvējot tās pie
starpsienām, šķirkārtas biezumam jālīdzinās sienas vai starp-
sienas biezumam. Atstarpei jābūt tomēr ne mazākai par pus-

ķieģeli un tā jāaizpilda ar ķieģeļiem. Koks šķirkārtas pusē papildu
jāizolē ar asbesta vai mālos izmērcētas tūbas kārtu. Atstarpei
starp dūmvadu un koku jābūt ne mazākai par 25 cm (ķieģeli),

Ja ķieģeļu dūmvads šķērso sadegamu pārsegumu, dūm-

yada sienu šajā vietā sabiezinā līdz 25 cm, ja krāsns kuršanas
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laiks nepārsniedz 2 xk stundas, un līdz 38 cm, ja kuršanas laiks

ir ilgāks (pirtīs, veļas mazgātavās, maizes ceptuvēs, ēdnīcās

utt.) (3. zīm.). Bez tam vēl mūrējuma sabiezinājuma vietās

koku izolē ar divām kārtām mālos izmērcētas tūbas. Ja šāda

izolējuma nav, sabiezinājumu palielina vēl par pusķieģeli.
Metāla pagaidu krāsnīm jāatrodas ne tuvāk par 1 metru no

koka sienām, starpsienām, griestiem un visiem sadegamiem
priekšmetiem. Ja sadegamās sienas, starpsienas, griesti un citi

3. zīm. Šķirkārta ap dūmvadu, izvadot to caur pārsegumu.

priekšmeti aizsargāti ar apmetumu vai apsisti ar skārdu virs

mālos izmērcētas tūbas kārtas, atstarpi var samazināt līdz

70 cm.

Ķieģeļu' pagaidu krāsnīm jāatrodas mazākais 70 cm atstatumā

no koka sienām un starpsienām. Ja pēdējās aizsargātas no aiz-

degšanās vienā no augšminētiem veidiem, atstatumu var sama-

zināt līdz 50 cm.

Pagaidu krāšņu metāla dūmu caurulēm jāatrodas mazākais

70 cm atstatumā no sadegamām sienām, starpsienām, griestiem,
bet pēdējos izolējot — mazākais 50 cm atstatumā.
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Izvadot metāla dūmu caurules caur sienām vai pārsegumiem,
jāierīko ķieģeļu šķirkārta mazākais 25 cm biezumā, izolējot koku

vēl papildu ar mālos izmērcētu tūbu. Ja izolāciju neierīko, šķir-
kārtai jābūt mazākais 38 cm biezai.

Metāla dūmu caurules jāsavāž dūmu plūsmas virzienā, ielai-

žot posmus vienu otrā mazākais caurules pusdiametra dziļumā.
Cauruļu diametram jābūt ne mazākam par 7 cm. Cauruļu' pos-

miem jāsavienojas blīvi. Šuves bez tam jāaizziež ar māliem.

Bēniņos starp skursteņiem un ēkas koka daļām šķirkārtas
neizmūrē. To vietā atstāj mazākais 10 cm lielas atstarpes.

Par ugunsgrēka cēloni var būt arī skārda plāksnes trūkums

kurtuves priekšā. Lai aizsargātu' koka grīdu pret aizdegšanos no

izkrītošām oglēm un pagalēm, grīda kurtuves priekšā jāapsit ar

skārdu 0,5X0,7 m platībā.
Neiztīrot sodrējus no krāsnīm un dūmvadiem, arī var izcel-

ties ugunsgrēks. Tādēļ pastāvīgo krāšņu' dūmvadi jātīra ne retāk

kā reizi katros divi mēnešos, bet pagaidu krāšņu un pastiprināti
kurināmo krāšņu un pavardu dūmvadi ne retāk kā 2 reizes

mēnesī.

Bez krāšņu un dūmvadu nepareizas izbūves un netīrīšanas

par ugunsgrēka cēloni bieži vien izrādās ugunsdrošības notei-

kumu neievērošana, krāsnis kurinot. Pirms apkures perioda
sākuma iedzīvotājiem plaši jāizskaidro pareizs ugunsdrošības
režims krāšņu kurināšanā.

Režima noteikumu būtība ir šada.

Krāsnis nedrīkst aizkurt, lietojot viegli uzliesmojošus un

degošus šķidrumus (benzinu, petroleju, ligroinu, eļļas utt).
Šādu vielu lietošana rada ne tikai ugunsgrēkus, bet var būt par

krāšņu kurinātāju apdedzināšanās un nāves cēloni.

Nedrīkst izmantot bojātas krāsnis (ar plaisām dūmeņos

un krāsnīs, izbrukušiem ķieģeļiem, bojātām kurtuves durvti-

ņām utt.).
Nedrīkst atstāt kurošas krāsnis bez uzraudzības. Jāraugās,

lai visā kurināšanas laikā kurtuves durvtiņas būtu' aizvērtas.

Nedrīkst lietot malku, kas ir garāka par kurtuves dziļumu.
Pretējā gadījumā no kurtuves krīt uz grīdu ogles un pagales un

var izcelties ugunsgrēks.
Nedrīkst žāvēt apģērba gabalus, kurināmo un dažādus mate-

riālus tieši uz krāsnīm vai aiz tām, kā arī novietojot tos iepretim
kurtuvei.

Nedrīkst krāsnis pārkaitēt, jo no tā rodas plaisas, kas var

kļūt par ugunsgrēka cēloni. Ziemā, visaukstākajā laikā, ieteicams
kurināt krāsnis divreiz dienā, izlietojot katru reizi samērā nelie-
lus kurināmā daudzumus.



16

Nedrīkst kurināt krāsnis pārāk vēlu, jo nakti izcēlies uguns-

grēks var pirms pamanīšanas izvērsties plašumā un novest pat

pie cilvēku bojā ejas.
Nedrīkst atļaut bērniem kurināt krāsnis un, krāsnij kuroties,

atstāt viņus bez pieaugušu uzraudzības.

Lai bēniņos varētu vieglāk pārraudzīt vai dūmeņi ir kārtībā,

pēdējie jānobalsina. Tad vismazākais dūmu izplūdums tūlīt būs

saskatāms.

3. Ugunsdrošības noteikumi, lietojot petrolejas un elektriskās

apgaismošanas un sildāmierīces

A. Noteikūmi lietojot petrolejas apgaismo-
šanas un sildāmierīces.

Petrolejas apgaismošanas ierīces (spuldzes un lākturi) var

kļūt par ugunsgrēka cēloni bojājumu vai nepareizas uzstādī-

šanas (uzkarināšanas) dēļ, vai neievērojot ugunsdrošības notei-

kumus to lietošanā.

4. zīm. Petrolejas spuldzes piestiprināšana pie griestiem.

Lai novērstu bojātu apgaismošanas ierīču radītus uguns

grēkus, jālieto tikai spuldzes ar nebojātiem rezervuāriem, deg

ļiem un stikliem.

Lai novērstu apgaismošanas ierīču nepareizas novietošanas

dēļ radušos ugunsgrēkus, jāievēro šādi noteikumi:



Spuldzes izturīgi jāpiestiprina pie griestiem stieplē vai pie
sienām uz balstiem. (4. un 5. zīm.). Kāsis spuldzes piekāršanai
jāiestiprina griestos, ietaisot tā smailē atzobus, vai arī jālieto
ieskrūvējams kāsis. Vietās, kur sapulcējas liels cilvēku skaits,
ieteicams petrolejas spuldzes piekarināt caur griestu sijām izlais-

tām mašinskrūvēm ar uzgriežņiem otrā galā. (6. zīm.).
Griestu aizsargāšanai pret aizdegšanos jānovieto virs uzka

5. zim. Petrolejas spuldzes
piestiprināšana sienai.

6. zīm. Petrolejas spuldzes
iekarinājums ar mašīnskrūves

palīdzību.

rāmās spuldzes stikla metāla aizsargvāciņš, bet sienu aizsar-

gāšanai (sienu spuldzēm) jālieto metāla plāksnes — atstarotāji.
Petrolejas galda spuldžu pakājēm jābūt smagām, lai spul-

dzes stāvētu stabili.

Staļļu, kūts, noliktavu, siena šķūņu utt. apgaismošanai

jālieto tikai pilnīgā kārtībā esoši un apstikloti «sikspārņa» vai

dzelzceļnieku tipa lākturi.

Staļļos, kūtīs lākturi jāpiestiprina pie sienām pierīkotiem
balstiem (7. zīm.) vietās, kur lopi tos nevar sasniegt. Katego-
riski aizliegts novietot lākturus uz aizžogojumiem, barības gal-
diem un starpsienām starp lopu stāvvietām.

Lai novērstu ugunsgrēkus, .ķas izlejas nepareizi rīkojoties

172
— Ugunsdzēsība lauku, apvidos
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ar petrolejas apgaismošanas ierīcēm, jāievēro šadi ugunsdro-
šības režima noteikumi.

Nedrīkst uzpildīt petroleju degošās spuldzēs un lākturos,

jo petrolejas tvaiki var uzliesmot un radīt ne tikai ugunsgrēku,
bet pat sprādzienu.

Nedrīkst lietot apgaismošanas ierīcēs petrolejas vietā ben-

zinu vai ligroinu, jo tad rezervuāra mazākais sakarsums radīs

sprādzienu.

7. zim. «Sikspārņa» tipa lāktura piestiprināšana.

Nedrīkst spuldzes un lākturus uzpildīt telpās, kur atrodas

viegli uzliesmojoši materiāli un kur glabājās mantas, labība,

lopbarība utt. Spuldzes jāuzpilda tikai dienā un tikai uguns-

drošās vietās.

Nedrīkst ieiet ar degošām spuldzēm vai citāda veida atklātu

liesmu (sveces, skali, sērkociņi utt.) noliktavās, pieliekamās
telpās, siena šķūņos, bēniņos, jo mazākā neuzmanība šādos

apstākļos var izsaukt ugunsgrēku.
Nedrīkst atstāt bērnus vienus pašus telpās, kur atrodas dego-

šas spuldzes, vai uzdot bērniem spuldžu uzpildīšanu, aizdegšanu
un pārnēsāšanu.

Spuldzes nedrīkst novietot blakus vāi zem priekšmetiem

un materiāliem, kas var viegli uzliesmot (aizkari, portjeras utt.).



Nedrīkst lietot papīra abažurus vai aplīmēt apgaismošanas
ierīču stiklus ar papīru, kā arī ielikt papīru lākturu' izsisto stiklu

vietā.

Spuldzes nedrīkst novietot uz galda malas, palodās vai citas

līdzīgās vietās, kur tās var viegli apgāzt.

Nekādā gadījumā nedrīkst atstāt bez uzraudzības degošas
spuldzes un lākturus telpās, kur nakti neatrodas nomodā esoši

cilvēki.

Nepareizi rīkojoties ar petrolejas spuldzēm un virtuvēm,
rodas liela nedrošība ugunsgrēka ziņā. Bez uzraudzības atstāta

petrolejas virtuve var radīt ugunsgrēku. Nerūpējoties par to,
lai petrolejas virtuve būtu' pilnīgā kārtībā, vai ielejot petroleju
tai degot, var izcelties ugunsgrēks. Primuss var kļūt ne tikai

par ugunsgrēka, bet arī par sprādziena cēloni, ja tajā ir par

daudz liels gaisa spiediens vai ja to uzpilda vēl neatdzisušu.

Tas pats var notikt, ja primusa deglis nav kārtībā vai ja pri-
musu kurina pārāk ilgi. Primuss laiku' pa laikam jāatdzesē.
Bīstami ir arī novietot uz primusa smagus un lielus traukus, jo
tad primuss ātri pārkarst, kājiņu lodējums izkūst un, primusam

apgāžoties, izceļas ugunsgrēks.
Lai izsargātos no ugunsgrēkiem, kas izceļas no primusiem,

petrolejas virtuvēm, jāievēro šādi režima noteikumi.

Sildamierīces nekad nedrīkst atstāt bez uzraudzības.

Nedrīkst uzpildīt degvielu degošās petrolejas virtuves, bez

primusos arī, kad tie nav atdzisuši.

Jāraugās, lai primusi un petrolejas virtuves būtu' pilnīgā
kārtībā. Pirms aizdedzināšanas rūpīgi jāiztīra primusa degļa

caurumiņš.

Primusu nedrīkst pārkarsēt; tas jāatdzesē, laiku pa laikam

pārtraucot degšanu.
Uz primusa nedrīkst novietot pārak lielus un smagus trau-

kus; jālieto tikai vārāmie katliņi vai podi.
Primusa nedrīkst radīt pārāk lielu gaisa spiedienu.
Nedrīkst atļaut bērniem aizdegt sildamierīces. Bernu's ne-

drīkst atstāt bez uzraudzības telpās, kur darbojas sildāmierīces.

Neievērojot ugunsdrošības noteikumus, ugunsgrēka drau-

dus var radīt arī patvāri un gludekļi.
Laukos patvārus ļoti bieži aizkur priekšnamos, uz lieveņa

un citās līdzīgās ugunsnedrošās vietās.

Patvāris jāaizkur tikai pie krāsns, novietojot zem tā metāla

plāksni. Patvāra dūmenis jāievada speciālā caurumā, kas ierī-

kots krāsnī. (8. zīm.). Dūmenim jābūt nebojātam.

192*
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Ugunsgrēki bieži izceļas, arī nepareizi uzglabājot ogles
patvāra kuršanai. No krāsns izņemtas ogles pirms atdzišanas
nekādā gadījumā nedrīkst iebērt koka traukā vai kastē, neru-

nājot par novietošanu bēniņos vai pieliekamās telpās, kur uz-

glabā dažādas nevajadzīgas mantas. Ogles jāuzglabā metāla

traukos ar kājiņām vai māla podos, novietojot tos uz nedega-
mas pamatnes (ķieģeļiem), lai neaizdegtos grīda zem tiem.

Aizkurot ogļu gludekļus jārīkojas ļoti piesardzīgi. Aizkur-
šanu nedrīkst izdarīt viegli uzliesmojošu un degamu materiālu

8. zim. Patvāra aizkuršanas vieta.

tuvumā. Visieteicamāki aizkuršanu izdarīt krāsns vai pavarda

priekšā (ja grīdai ir piestiprināta aizsargplāksne). Gludekļus
nedrīkst atstāt bez uzraudzības. Gludinot gludeklis jānovieto uz

nedegama paliktņa.
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B. Ugunsdrošības noteikumi, lietojot elek-

trisko apgaismojumu un sildāmierīces.

Ugunsdrošības ziņā elektriskajam apgaismojumam ir, bez

šaubām, lielas priekšrocības, salīdzinot ar petrolejas un citādu

veidu apgaismojumu. Ja tomēr elektrības instalācija ir izdarīta

kļūdaini, elektroierīces nav kārtībā un ugunsdrošības noteiku-

mus to lietošanai neievēro, var izcelties ugunsgrēks.
Lai elektrības instalācija nebūtu kjudas un trūkumi, insta-

lācijas darbi jāizdara tikai speciālistiem, elektromontieriem.

Dzīvojamās ēkās elektroinstalācijai jālieto auklveida vadi,

piestiprinot tos porcelāna veltnīšiem. Neapkurināmās telpās

instalācijai jālieto divi patstāvīgi, izolēti, paralēli novietoti vadi,
katrs uz savas veltnīšu rindas. Mitrās telpās, kūtīs, graudu nolik-

9. zīm. Elektrības aizsarga konstrukcija.

tavas un citas līdzīgas telpas lieto divus paralēlus vadus, pie
stiprinot tos kāšos (izolatori uz enkurveidīgiem metāla kāšiem)

Nedrīkst ierīkot elektrības vadus bez porcelāna veltnīšiem

vai atvietojot tos ar naglām, jo tādā veidā viegli var rasties

īssavienojums, kas savukārt rada vadu degšanu' un tā tad ari

ugunsgrēku.

Visdrošākais līdzeklis vadu pārkāršanas un aizdegšanās
novēršanai īssavienojuma gadījumā ir elektrības tīklā ieslēgti,
pilnīgā kārtībā esoši aizsargi. (9. zīm).

Daudzreiz īssavienojuma radītas briesmas novērtē pārāk
zemu un, pārdegot aizsargiem, atvieto tos ar dažādām paštaisī-
tām ierīcēm, naglām, metāla gabaliem utt. Pret šādu parādību
visasāk jācīnās, nepieļaujot nekādā gadījumā bojātu aizsargu'
lietošanu.

Ekspluatējot elektrības instalāciju un aparātus, jagāda par
šādu ugunsdrošības noteikumu izpildīšanu.
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Nedrīkst pieļaut elektribas instalācijas lietošanu, ja vados

ir atsegtas vietas (bez izolācijas); šādas vietas rūpīgi jāizolē.
Nedrīkst pieļaut elektrovadu sasiešanu mezglos un pie-

vilkšanu ar auklu vai stiepļu palīdzību, jo tā rodas bojājumi
izolācijā un īssavienojumi.

Nedrīkst pieļaut uzkārt elektrovadus uz naglām vai metāla

konstrukcijām; tie katrā ziņā jāpiestiprina veltnīšiem vai izola-

toriem.

Savienojumu vietās vadi izturīgi jāsastiprina — jāsavij,
jāsaliedē un jāizolē.

Vietās, kur elektrības armatūru un aparātus pievieno vadiem,
kontakti izturīgi jāsastiprina (ar uzgriežņu un skrūvju palī-
dzību).

Bojāta armatūra jāatvieto ar pilnīgā kārtībā esošu (iekavas,

sprauddakšas, izslēdzēji, nažu slēdži utt.).
Nedrīkst elektriskās spuldzes aptīt ar papīru vai audumu.

Lietojot elektriskās sildāmierīces (krāsniņas, katliņus, pa-

vardiņus, gludekļus utt.), nedrīkst aizmirst, ka ugunsdrošības
noteikumu neievērošana var radīt ugunsgrēku.

Ugunsdrošības noteikumi, lietojot elektriskos sildāmapa-
ratus ir šādi.

Aparātus nedrīkst lietot, ja elektrības vadi un aizsargi nav

kārtībā.

Aparātus nedrīkst pievienot spraudkārbai, ja pievadam nav

sprau'ddakšas.
Nedrīkst atstāt neuzraudzītus strāvai pievienotus elektro-

aparatus.
Elektriskos sildāmaparatus nedrīkst novietot uz sadega-

miem paliktņiem un viegli uzliesmojošu priekšmetu' vai mate-

riālu tuvumā, jo pēdējie, sakarstot no sildāmaparatu iedarbības,
var aizdegties.

4. Ugunsdrošības noteikumi dzīvojamās un sabiedriskās ēkās

a) Dzīvojamie nami

Dzīvojamos namos ugunsgrēki visbiežāk izceļas no apkures,

apgaismojuma un sildāmierīču bojājumiem un nepareizas iz-

būves un no ugunsdrošības noteikumu neievērošanas šīs ierīces

lietojot, kā arī nevērīgi rīkojoties ar uguni vai bērniem ar to

rotaļājoties.

Ugunsdrošības noteikumus, lietojot apkures, apgaismojuma

un sildāmierīces, mēs jau apskatījām.
No nevērīgas rīcības ar uguni un bērnu' nerātnību dēļ iz-
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ceļošos ugunsgrēku novēršanai jāizpilda šadi ugunsdrošības
noteikumi.

Nedrīkst nomest nenodzēstus papirosu galus un sērkoci-

ņus; jāapkaro bērnu smēķēšana; nedrīkst smēķēt, guļot gultā.
Nedrīkst iet ar atklātu liesmu bēniņos, pieliekamās telpās un

citās vietās, kur viegli var aizdegties degamas vielas un mate-

riāli.

Nedrīkst atstāt bērnus bez pieaugušo uzraudzības, krāsnīm
kuroties un darbojoties sildāmierīcēm; bērniem nedrīkst atļaut
rotaļāties ar sērkociņiem un citiem aizdeglīdzekļiem. Lauku

darbu laikā ieteicams noorganizēt bērnu rotaļlauku'mus. Skolās,

pionieru organizācijās, bērnu iestādēs jārīko sistemātiskas pār-
runas ar bērniem, paskaidrojot viņiem noteikumus rīcībai ar

uguni.
Lai novērstu' ugunsgrēka strauju izplatīšanos dzīvojamā

ēkā: bēniņiem jābūt tīriem, tos nedrīkst pielūžņot un piekraut
ar dažādiem iekārtas un mājsaimniecības priekšmetiem; ne-

drīkst bēniņu pārsegumiem uzbērt siltuma saglabāšanai koku

mizas, sausas lapas, salmus un citus viegli uzliesmojošus ma-

teriālus, ja tie nav izmērcēti mālu vai kaļķu šķīdinājumā;
nedrīkst aizkraut ar dažādām mantām ieejas, caurgaitas un

gaiteņus.
Lai izcēlušos ugunsgrēku varētu laika nodzēst, majā vien-

mēr jābūt zināmam ūdens krājumam.

b) Klubi

Tā kā klubos parasti sapulcējas daudz cilvēku, ugunsdro-
šības ziņā pirmais darbs ir rūpes par cilvēku izvākšanu uguns-

grēka gadījumā.
Kluba zāles durvīs un ejās nedrīkst izbūvēt kāpienus un

sliekšņus.
Atstarpēm starp krēslu un solu' rindām jābūt ne mazākām

par 90 cm, rēķinot 40 cm uz sēdēkli un 50 cm uz pašu eju.
Ejām, kas garenā un šķērsvirzienā sadala sēdvietu rindas gru-

pās, jābūt mazākais 1 m platām, bet ejām, kas ved pie izejām
no zāles, tik pat platām kā attiecīgās izejas.

Soli un krēsli izturīgi jāpiestiprina grīdai, lai skatītāju
straujas evakuācijas gadījumā tie neapgāztos.

Kategoriski aizliegts aizkraut ejas un izejas ar kaut kādiem

priekšmetiem vai aizdarīt durvis ar grūti atveramiem aizvariem.

Skatītāju zāles logus nekādā gadījumā nedrīkst aizslēģot.
Aptumšošana jāizdara, aizklājot logus ar papīru vai audumiem.

Smēķēšanu klubos var atļaut tikai speciāli nozīmētās vietās.
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Visbīstamākās ugunsgrēka ziņā ir skatuve un kino apa-
rātu telpa. Tādēļ tajās jāietur sevišķi stingrs ugunsdrošības
režims.

Uz skatuves un telpa zem tas jāievēro vislielākā tīrība.

Skatuvi nedrīkst pieblīvēt ar kārtējai izrādei nevajadzīgam
dekorācijām un priekšmetiem.

Uz skatuves un kino aparātu telpā aizliegts smēķēt un lietot

uguni ar atklātu liesmu. Lugas gaitā nepieciešamā smēķēšana
jāizdara ļoti piesardzīgi un papirosu gali un sērkociņi rūpīgi
jānodzēš.

Uz skatuves un kluba citās telpās elektrības instalācijai un

petrolejas apgaismojuma un apkures ierīcēm (ja klubā nav

elektrības) jābūt pilnīgā kārtībā.

Krāsnis kluba jābeidz kurināt mazākais divas stundas pirms
apmeklētāju ielaišanas.

Uz skatuves, kino aparātu telpa un citās telpas jānovieto
vienkāršākie ugunsdzēšamie līdzekļi un ugunsdzēšamie rīki.

Kino aparātu telpā atļauts uzglabāt tikai vienai programai

vajadzīgās kinofilmas ar noteikumu, ka tās novieto ugunsdro-
šos filmstatos (lādēs ar nodaļām katrai filmas daļai un ar aiz-

darāmām durvīm vai vākiem).

Kinofilmu atgriezumi jāsavāc un jāsaliek metāla kārbās,

kuras pēc seansa beigām jāizvāc no aparātu telpas. Filmu pār-
tīšana atļauta tikai pārtīšanas telpā.

Ja klubā nav aparātu telpas un filmu demonstrē ar pār-

vietojamu' kinoaparatu, aparāts jānovieto no ieejām attālākā

zāles galā un jānožogo ar barjeru vai soliem tā, lai skatītāji
neatrastos tuvāk par diviem metriem no kinoaparata; pārtīt
filmas skatītāju klātbūtnē nav atļauts; kinolentas jāuzglabā
metāla kārbās.

Telpās, kur novieto pārvietojamo kinoaparatu izrādei, jābūt
mazākais divām izejām, bet pie lielāka skatītāju skaita — vienai

izejai uz katriem 75 cilvēkiem.

Ja elektroenerģiju pārvietojamam kinoaparatam pievada no

iekšdedzes dzinēja, pēdējais jānovieto ārpus telpām, kur notiek

filmas demonstrēšana.

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju' komandas priekšniekam jāpār-

bauda, vai pārvietojamā kino mechaniķim ir attiecīgās tiesības

un dokumenti par ugunsdzēsības techniskā minimuma pārbau-
des izturēšanu.

Ja mechaniķim šo dokumentu' nav, brīvprātīgo ugunsdzēsēju
komandas priekšnieks nepielaiž viņu pie filmas demonstrēšanas.



25

c) Skolas un bērnu iestādes

Par ugunsdrošību jebkurā bērnu iestādē atbild direktors
(pārzinis), kura pienākums ir noteikti izpildīt visus bērnu

iestādēm izdotos ugunsdrošības noteikumus un uzturēt pilnīgā
kārtībā visus bērnu iestādē atrodošos ugunsdzēšamos līdzekļus.

Bērnu iestādēs jāizstrādā bērnu evakuācijas plāns uguns-

grēka gadījumam. Lai nodrošinātu bērnu ātru un pilnīgu eva-

kuāciju ugunsgrēka gadījumā, viss pedagoģiskais un apkalpes
personāls jāinstruē par to, kā rīkoties ugunsgrēka laikā.

Nepieciešams arī, lai bērni pierastu lietot visas ieejas un

izejas un varētu tās izmantot ugunsgrēka gadījumā. Lai to

panāktu, bērniem parastā laikā jālieto visas esošās ieejas un

izejas.
Krāšņu kurināšana un spuldžu uzpildīšana un sagatavošana

bērnu iestādēs jāuzdod noteiktām personām, kas instruētas par

ugunsdrošības noteikumiem (kurinātājiem, sargiem utt.).
Krāsnis jābeidz kurināt vēlākais vienu stundu pirms nodar-

bību sākuma. Spuldzes jāuzpilda un petroleja jāglabā ārpus
bērnu iestādes ēkas.

Sevišķi rūpīgi jāizpilda visi ugunsdrošības noteikumi, kas

aprakstīti šīs grāmatas iepriekšējās nodaļās.
Skolu fizikas un ķīmijas kabinetos aizliegts:
a) atļauts bērniem strādāt ar reaktiviem un ar elektriskiem

vai citādiem sildāmaparatiem bez skolotāju uzraudzības un

klātbūtnes;

b) atļaut skolniekiem patstāvīgu darbu' laikā bez kontroles

un neierobežoti lietot Bertolē sāli, citas spridzināmās vielas,

viegli uzliesmojošus šķidrumus, slāpekļa un sērskābi, fosforu un

sārmainos metalu's;
c) atļaut bērniem izslēgt un ieslēgt ventilācijas, sildamas,

elektrības un citas ierīces.

Skolās un bērnu iestādes atļauts smeķet skolotāju istaba,

kancelejā un speciālās, smēķēšanai ierādītās vietās.

5. Ugunsdrošības noteikumi jaungada eglīšu sarīkojumiem

Rīkojot jaungada eglīti, jārūpējas ne tikai, lai tā būtu

grezna un skaista, bet visnopietnākā kārtā jāpārdomā viss,_kas
darāms, lai nedraudētu ugunsbriesmas. Tas nepieciešams tādēļ,
ka uz skolās un bērnu iestādēs rīkojamām eglītēm sanāk liels

skaits bērnu visdažādākos vecumos un, izceļoties pat niecīgā-
kajam ugunsgrēkam, var rasties ne tikai panika, bet aiziet bojā
arī bērnu' dzīvības. Katram jaungada eglītes organizatoram un
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rīkotajam noteikti jāatceras un negrozāmi jāievēro šadi uguns-
drošības pamatnoteikumi.

Telpas, kur sarīko jaungada eglīti, iepriekš rūpīgi jāapskata,
lai no tām izvāktu visus degamos lūžņus, pārbaudītu ieejas un

izejas, gādātu par ugunsdzēšamiem līdzekļiem un elektrības

instalācijas atrašanos pilnīgā kārtībā.

Eglīte jānovieto zāles vidū uz stabilas krustveida kājas vai

mucā ar smiltīm; eglītes izmēriem jābūt tādiem, lai zari neskartu

sienas un griestus, bet atrastos mazākais vienu metru no tiem.

Telpām, kur sarīko sabiedrisku eglīti, jāatrodas ne augstāk

par otro stāvu un tām jābūt mazākais divām izejām. Izejas
durvīm viegli jāveras un tās ne ar ko nedrīkst aizkraut. Pie

izejām jānorīko sardzē pieaugušas personas.

Eglīšu vadītājiem un rīkotājiem jau laikus jāpārdomā bērnu

evakuācijas plāns ugunsgrēka gadījumam. Jāpārbauda prak-
tiski pa kādiem gaiteņiem, pa kādām izejām un durvīm izvadīt

bērnus ugunsgrēka laikā. Ar evakuācijas plānu sīki jāiepazīs-
tina personas, kas dežurē pie izejām, ejām un durvīm.

Sabiedriskos sarīkojumos eglītes drīkst apgaismot tikai ar

elektrību un visi darbi elektriskā apgaismojuma ierīkošanai jāuz-
dod tikai speciālistam elektromontieram. Aizliegts iluminēt eglīti
ar svecēm. Ja nav iespējams ierīkot eglītes apgaismošanu' ar elek-

triskām spuldzītēm, ieteicams sarīkot eglīti dienā. Nav atļauts
dedzināt bengaliskos uguņus, magniju, raķetes, lietot petardes,
apbārstīt eglīti ar Bertolē sāli. Bērnu kostimiem nedrīkst izman-

tot ar ugunsdrošu sastāvu nepiesūcinātu vati, marli, tillu un

papīru, kā arī nosegt ar šādiem materiāliem eglītes kāju un

zarus.

Telpās, kur sarīko sabiedrisku eglīti, obligāti jāatrodas vai-

rākiem ugunsdzēšamiem aparātiem (ja tādu nav — toveriem ar

ūdeni un spaiņiem), kas izvietoti tā, lai tos varētu ērti lietot.

Organizācijām, kas vēlas sarīkot sabiedriskus eglītes vaka-

rus, obligāti jāizņem atļauja no brīvprātīgo ugunsdzēsēju
komandas priekšnieka.

Uzraudzība par ugunsdrošības noteikumu izpildīšanu, dedzi-

not jaungada eglītes, lauku apvidos ir brīvprātīgo ugunsdzēsēju
komandas priekšnieka uzdevums; viņam tādēļ jābūt informētam,

kurās mājās eglītes dedzinās.

6. Ugunsdzēsības profilaktika lauksaimniecības objektos

A. Lopkopības telpas

Lopkopības telpas ugunsdrošībai domātie darbi būtībā sastāv

no: ugunsdrošības noteikumu un režima ievērošanas attiecībā
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uz apgaismojumu,_apkuri, uguns lietošanu ar atklātu liesmu un

lopbarības uzglabāšanu; dzīvnieku evakuācijas nodrošināšanas

ugunsgrēka gadījumam; lopkopības telpu apgādes ar ugunsdzē-
šamiem līdzekļiem un inventāru.

Lopkopības telpās ar lieliem viegli aizdegošos vielu (siena,
salmu) krājumiem jāietur sevišķi stingrs ugunsdrošības režims.

Šādās telpās nedrīkst pieļaut smēķēšanu un uguns lietošanu

ar atklātu liesmu.

10. zīm. Krāsns ar kurtuvi gaitenī.

Telpas lopu novietošanai un laukumus to priekšā jātur pilnīgi
tīrus, tos nedrīkst piekraut ne ar kādiem priekšmetiem.

Kā jau iepriekš minēts, apgaismojuma ierīcēm lopkopības
telpās jābūt vienmēr pilnīgā kārtībā. lekārtojot šādās telpās
krāsnis, kurtuves jāizbūvē ārpus telpām — vējtveros (10. zīm.)
vai gaiteņos, vai jānožogo ar aizsargsienām no ķieģeļiem,
akmens vai koka, kas aizsargāts pret aizdegšanos ar apmetumu.
(U. zīm.).

Lai ugunsgrēka gadījumā dzīvniekus varētu ērti un ātri

evakuēt, visiem vārtiem un durvīm jāveras uz āru, tās ne ar ko

nedrīkst aizkraut, ziemas laikā tās regulāri jāattīra no sniega.
Durvīm un vārtiem nedrīkst izbūvēt sliekšņus, kāpienus,

šķērsdēļus vārtu apakšā un citādas ierīces, kas kavē dzīvnieku

izvešanu no telpām.
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Telpu durvis nedrīkst aizdarīt ar grūti atveramiem aizva-

riem. leteicami 12. zīm. attēlotā tipa aizvari.

Ejām dzīvnieku telpās jābūt brīvām, bet dzīvniekus drīkst

piesiet tikai viegli atraisāmās saitēs.

Nav atļauts uzglabāt lopkopības telpu' bēniņos rupjo lop-

11. zīm. Krāsns iežogošana ar aizsargsienu.

barību (sienu un salmus) un pakaišus. Ja lopbarības uzglabā-
šana bēniņos pilnīgi nepieciešama, to var pieļaut tikai gadī-

jumā, kad ēkai ir ugunsdrošs vai pusugunsdrošs jumts (kārniņu,
salmu-mālu maisījuma v. tml.), bet bēniņos nav elektrības vadu

un dūmeņu. Pārsegumam zem bēniņiem jābūt ar vienlaidus

klāju, kas nosegts ar mazākais 2 cm biezu mālu kārtu vai citu

ugunsdrošu pārsegu. leejas lūkas bēniņos jāaizdara ar blīvi

slēdzošiem vākiem.

Lopkopības telpas jāapgādā ar ūdeni, ugunsgrēka gadīju-
mam novietojot telpu ārpusē (vasarā) vai iekšpusē (ziemā)
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mucas ar ūdeni un spaiņiem. Mucas jānovieto pie ieejam, bet

tā, lai tās neaizsprosto ejas.

Telpas lopbarības sagatavošanai ierīko vai nu atsevišķās

celtnēs, kas atrodas zināmā atstatumā no kūtīm un staļļiem,
vai arī staļļu un citu lopu telpu piebūvēs. Pēdējā gadījumā lop-

12. zīm. Viegli atverams aizvars.

barības sagatavošanas telpas jāatdala no galvenās ēkas ar pret-

ugunsmūriem (ugunsdrošām kapitalsienām, kas sniedzas pāri
ēku jumtiem).

Ja lopbarības vārīšanai izmanto vaļējus pavardus, jāprasa

sevišķi stingra ugunsdrošības režima ievērošana.

B. G ar a ž a s

Jāievēro starpība starp telpām automašinu un traktoru

novietošanai un telpām, kas domātas to remontam. Pēdējās

ugunsgrēka ziņā ir bīstamākas.

Laukos bieži sastopamas garāžas vienas vai divu automa-

šinu (traktoru) novietošanai, kurās veic arī remonta darbus.
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Šādos gadījumos jāievēro ugunsdrošības režima noteikumi kā

auto novietnēm, tā arī automašīnu' (traktoru) remonta telpām.
Kādi ugunsdrošības noteikumu jāievēro garāžās?
Kā auto novietojamās, tā arī remonta telpās kategoriski

aizliegts smēķēt un lietot uguni ar atklātu liesmu. Pie ieejas
un pašā garāžā jāizliek attiecīgi uzraksti.

13. zīm. Petrolejas spuldžu novietošana garažās.

Aizliegts uzglabāt degvielas un viegli uzliesmojošu šķid-
rumu krājumus. Automašinu stāvvietu telpās atļauts novietot

mašinas ar piepildītām degvielu tvertnēm. Mašinu remontu

laikā degviela tomēr jāizlej.
Degvielas uzpildīšana automašinās jāizdara ārpus garāžas

un tikai no bidoniem, bet ne no vaļējiem traukiem. Uzpildī-
šanas laikā kategoriski aizliegts lietot apgaismojumam atklātu

liesmu vai petrolejas lākturus.
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Vispārējais noteikums ir, ka degvielas uzpildīšana jāizdara
dienā. Ja vajadzība uzpildīt degvielu naktī ir ārkārtīgi nepiecie-
šama, tā jāveic automašinas (traktora) starmešu gaismā, vai

vissliktākā gadījumā petrolejas lāktura gaismā, novietojot to

ne tuvāk par 3—5 metriem no uzpildīšanas vietas.

Visas eļļainās lupatas un slaukāmie gali jāsavāc metāla

kastēs ar vākiem un pēc darba beigām jāiznes no garāžas.
Garāžā vēlams elektriskais apgaismojums, bet ja tāda nav,

var lietot petrolejas spuldzes, novietojot tās garāžas sienās

izbūvētās aizstiklotās «šās, (13. zīm.). Spuldzes ievietojamas
nišās no sienas ārpuses

Lietojot pārnēsājamas elektriskās spuldzes, to pievadiem,

īssavienojumu novēršanai, jābūt aizsargātiem ar gumijas šļū-
teni (apvalku), bet pašām spuldzēm ar metāla pinumu pret

saplīšanu.
Garāžas telpās, bet it īpaši darbnīcā, grīda sistemātiski jātīra

no netīrumiem un eļļas.
Ja automašinas vai traktora degvielas tvertnē ir kāda sūce,

tā jāizlabo pirms mašinas novietošanas garāžā, lai novērstu

benzina izplūšanu.
Izdarot remontus, sevišķi liedējot degvielas tvertnes, jāievēro,

ka tvertnēs palikušie degvielas tvaiki var eksplodēt, ja tvertnes

pirms tam nav iztvaicētas vai izskalotas ar sodas kausējumu.
Dažreiz darbnīcās lieto petroleju vai benzinu mašinas daļu

mazgāšanai. Šāda mazgāšana jāizdara piesardzīgi un tikai

metāla traukā. Izlietotā degviela pēc darba pabeigšanas jāaiz-
vāc speciālā noliktavā. Nekādā gadījumā to nedrīkst atstāt

garāžā vai darbnīcā. Vieta, kur izdarīta mašinas daļu mazgā-
šana, rūpīgi jānotīra no degvielas un eļļas paliekām.

Garāžas telpās jābūt kastēm ar smiltīm un lāpstām, tove-

riem ar ūdeni un spaiņiem un ugunsdzēšamiem aparātiem.

C. Viegli uzliesmojošu šķidrumu
noliktavas

Atkarībā no iztvaikojumu uzliesmojuma temperatūras*)

viegli uzliesmojoši un degoši šķidrumi sadalās četrās klasēs.

Pirmā klasē ietilpst šķidrumi ar tvaiku uzliesmojuma tem-

peratūru zem 28° (benzins, benzols un c.).

*) Viegli uzliesmojošu un degošu šķidrumu tvaiku uzliesmojuma

temperatūra ir viszemākā temperatūra, pie kuras (ja gaisa spiediens
līdzinās 760 mm) notiek īslaicīgs šķidruma tvaiku uzliesmojums, neradot

tomēr ilgstošu degšanu.
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Otra klasē — šķidrumi ar tvaiku uzliesmojuma temperatūru

starp 28 un 45° (petroleja).

Sajās klases ieskaitītos šķidrumus deve par viegli uzliesmo-

jošiem.

Trešā klasē ieskaita šķidrumus ar tvaiku uzliesmojuma tem-

peratūru no 45 līdz 120°, bet ceturtā — šķidrumus ar tvaiku

uzliesmojuma temperatūru' virs 120°.

Trešā un ceturta klase ieskaitītos šķidrumus devē par

degošiem.

14. zīm. Elektriskā apgaismojuma iekārtojums viegli uzliesmojošu šķidrumu
noliktavās

Lauku apstākļos viegli uzliesmojošus un degošus šķidrumus
visbiežāk uzglabā metāla tvertnēs un mucās, retāk rezervuāros

vai cisternās.

Viegli uzliesmojošu šķidrumu uzglabāšanai tvertnēs jāie-
kārto atsevišķa, speciāli pielāgota telpa — pagrabs vai savrup-

stāvoša ugunsdroša vai pusugunsdroša ēka.

Lai novērstu viegli uzliesmojošu šķidrumu tvaiku uzkrāša-

nos, to uzglabāšanai domātās telpās jāierīko ventilācija ar

metāla vai koka izvadiem, novietojot tos 30—50 cm virs grīdas
līmeņa un izlaižot caur pārsegumu. Izvadcauruļu abus galus
aizdara ar sīkacainu metāla tīklu.
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Viegli uzliesmojošu šķidrumu noliktavās jābūt dabiskam

apgaismojumam, bet izņēmuma veidā pielaižams elektrības ap-

gaismojums caur logiem vai aizstiklotām nišām sienās vai

griestos, ierīkojot pievadus noliktavas ārpusē. (14. zīm.).
Vietās, kur izdara viegli uzliesmojoša šķidruma pārliešanu

vai iepildīšanu traukos, zemes virskārta regulāri jānovāc un

tās vietā jāuzber tīras smiltis. Novāktā, šķidruma piesūkusies
zeme jāaprok.

Noliktavu telpās un teritorijās kategoriski aizliegts smēķēt
un lietot atklātu liesmu. Tas aizliegts pat noliktavu tuvākā

apkārtnē. Par šādu aizliegumu jāizliek attiecīgi uzraksti.

Mucas ar degvielu blīvi jāaizdara ar aizbāžņiem. Tās pie-

pildāmas ar degvielu, atstājot pietiekamu telpu, lai šķidrums
varētu brīvi izplesties siltuma ietekmē.

Aizliegts uzpildīt degvielu automašinās noliktavas teritorijā
un 30 m joslā ap to.

Lai nerastos dzirksteles, atverot mucu aizvarus ar dzelzs

atslēgām vai āmuriem, tādus lietot aizliegts. Var lietot tikai

krāsainu metālu atslēgas un koka āmurus.

Tukšas degvielas mucas ieteicams blīvi aizdarīt (tukšas

mucas ir sprādziena ziņā ne mazāk bīstamas kā pilnas) un

nokraut ne tuvāk kā 20 metrus no degvielas noliktavas.

lekārtojot degvielas pagaidu noliktavas uz lauka, lauku

darbu laikā, mucas ar degvielu jānokrauj laukumā, no kura

novākta zāle un rugāji un kas atrodas ne tuvāk par 100 m no

kulšanas vietas, labības gubām, salmu kaudzēm un ne tuvāk

par 50 m no jebkāda veida celtnēm.

Pagaidu noliktavas vietu ieteicams apart, bet mucas aizsar-

gāt pret sakaršanu saules staros ar brezenta nojumēm, zaru pinu-

miem, lūku pīteņiem vai citiem materiāliem.

Degvielas uzglabājamā laukumā jāatrodas smilšu krājumam,
dzelzs lāpstām, rokas lāpstiņām un ugunsdzēšamiem aparātiem.

Mucas jānovieto ar aizvariem augšpusē.
Bieži notiek, ka aizdegas degvielas pārvadājošas automaši-

nas. Lai novērstu šādus ugunsgrēkus, degvielas jāpārvadā tikai

pilnīgi veselās tvertnēs, zem mucām jānovieto koka paliktņi,

mucas mašinā jānovieto ar aizvariem augšpusē un stingri jāpie-
stiprina.

Kategoriski aizliegts noliktavas tuvumā smēķēt vai lietot

uguni ar atklātu liesmu.

D. Labības noliktavas

Graudu' labības noliktavas aizliegts apkurināt.
Šādās noliktavās ieteicams iekārtot dabisku apgaismojumu.
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Ja nepieciešami ierīkot mākslīgu apgaismojumu, tam jābūt vie-

nīgi elektriskam, pie kam vadi jāpiestiprina pie enkuriem, bet

izslēdzēji jānovieto ārpusē.

Nakts darba laikā, ja nav elektriskā apgaismojuma, atļauts
lietot pilnīgā kārtībā esošus «sikspārņa» tipa lākturus, uzkarinot

tos sienām piestiprinātos balstos un ievērojot vislielāko pie-
sardzību.

Graudu noliktavas teritorijai jābūt pilnīgi tīrai. Durvis

nedrīkst aizkraut. Noliktavas teritorijā aizliegts smēķēt un lie-

tot uguni ar atklātu liesmu.

No graudu noliktavu sienam un konstrukcijām sistemātiski

jānotīra putekļi.

Jāievēro, ka lielās kaudzēs sabērti mitri graudi var sakarst

līdz temperatūrai, kas pietiekama koka aizdegšanai. Tādēļ
sabērto graudu iekšējo slāņu temperatūra sistemātiski jāmērī.
Ja tā ceļas līdz 35°, graudi jāpārlāpsto un pēc iespējas jāizžāvē.

E. Rijas un labības kaltes

Kategoriski aizliegts žavet labību pie ugunskuriem, jo tāds

žāvēšanas veids neizbēgami rada ugunsgrēku.
Siltuma avots katrā rijā un labības kaltē ir kaltējamā krāsns.

Krāsnij jābūt tā izbūvētai, lai dzirksteļu iekļūšana kaltes telpas
būtu pilnīgi novērsta. Kuršanās laikā krāsns sistemātiski un

rūpīgi jāuzrauga.

Krāsni nedrīkst aizkurt pirms pārliecināšanas, ka tā ir pil-

nīgā kārtībā.

Dūmeņiem vai dūmu guļvadiem jāatrodas ne tuvāk kā 10 cm

no labības kaltes vai rijas jumta sadegamām daļām. Ja dūmenis

izvadīts caur pārsegumu, ķieģeļu šķirkārtai jābūt mazākais

38 cm biezai (pusotra ķieģeļa).
Lai vieglāk būtu pamanīt krāsns dūmu kanālos radušās plai-

sas, dūmu kanāli jānobalsina; lai novērstu' sodrēju aizdegšanos,

krāsns, visi dūmu kanāli un skursteņi divreiz mēnesī jāiztīra no

sodrējiem.
Kad kaltējamā labība novietota kaltē (rijā), krāsns dūmu

kanālu sienas rūpīgi jānotīra no putekļiem, salmiem, pelavām

un pārējiem gružiem.

Kaltes darbības laikā (krāsns kuršanas laika) taja nepār-

traukti jāatrodas kurinātājam.

Rija vai labības kalte kategoriski aizliegts smēķēt vai lietot

atklātu liesmu.



Kaltes vai rijas ārpusē un iekšpuse jānovieto toveri ar

ūdeni un spaiņi.
Savest un nokraut pie rijas vai kaltes labības kūļus un sal-

mus nav atļauts.

7. Ugunsdrošības noteikumi labības nogatavošanās un

ražas novākšanas un apkulšanas laikā

Lai laikā pamanītu ugunsgrēku labības nogatavošanās un

ražas novākšanas laikā, ieteicams noorganizēt labības lauku

apsardzību ar kustīgiem posteņiem — apgaitām (jātniekiem,
velosipēdistiem, gājējiem) un izliekot posteņus sargtornīšos,
kas apgādāti ar ierīcēm ugunsgrēka izziņošanai (zvans, sliedes

gabals utt.). Šajā darbā ieteicams piesaistīt brīvprātīgo uguns-

dzēsēju komandas biedrus, jaunatni (komjauniešus, skolniekus,

pionierus). Lauku' apsardzei pirmā kārtā jāuzrauga, lai labības

lauku tuvumā nekur ugunskurus.
Ja labības laukiem piekļaujas meži vai kūdras purvi, lauki

jau laikus jāatdala no meža vai purva ar mazākais 1 metru

platu arumu joslu, bet meža mala jāiztīra no nokaltušiem kokiem

un krūmiem, žagariem un citiem lūžņiem.

Aizliegts kurt ugunskurus tuvāk par 200 m no labības lau-

kiem vai novāktas labības.

Labības novākšanā un apkulšanā strādājošos traktorus,
kombainus un automašinas var pielaist darbā tikai pēc aizde-

dzes ierīču un karburatoru rūpīgas pārbaudes. Traktoru un

kombainu 1 izvadcaurulēm jābūt ar dzirksteļu ķērājiem.
Kulšanas vietās stacionāri novietoto traktoru izvadcauru-

lēm jāuzmauc dzirksteļu ķeršanai vēl speciālas, liektas dzelzs

caurules, kuru otri gali jāievada mucās ar ūdeni. Gāzu izvadī-

šanai šādām mucām pierīko otru, lielāka diametra cauruli (mazā-
kais 10 cm diametrā). Šāda dzirksteļu ķērāja izbūve parādīta
15. zīmējumā.

Lai novērstu rugāju un labības aizdegšanos no automašinu

un traktoru nokaitētām izvadcaurulēm un skaņu' slāpētājiem,
tie jāaizsargā ar dzelzs pārsegiem, kurus savukārt nosedz ar

asbesta loksnēm vai apziež ar mālu un pelavu (kapātu salmu)

maisījumu. Automašinu (traktoru) izvadcaurules un skaņu slā-

pētāji ik pēc 2—3 dienām jāiztīra no sodrējiem.
Ja kombaina motora magnets atrodas zem karburatora,

magnets jāaizsargā pret degvielas iekļūšanu ar metāla pārsegu.
Visiem laukos strādājošiem agregātiem jābūt apgādātiem

ar ugunsdzēšamiem aparātiem vai ar toveriem ar ūdeni un

spaiņiem, kā arī ar lāpstām.

358»
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Kulšanas vietai jāatrodas ne tuvāk kā 150 m no jebkāda
veida būvēm un 20 metru atstatumā no braucamiem ceļiem;
kulšanas vietas pēc iespējas jāierīko ūdens ņemšanas vietu

tuvumā.

Kulšanas vietā jānovāc zemes virskārta (zale, salmi, rugāji

utt.) un tā jāapar mazākais 3 metru platumā.
Ja kulšanas vietu apgaismo ar petroleju, jālieto tikai pilnīga

15. zīm. Dzirksteļu ķērājs mucas veidā.

kārtībā esoši lākturi, izturīgi piestiprinot tos pie stabiem. Kate-

goriski aizliegts uzkārt vai nolikt lākturus uz kuļmašinām,
traktoriem utt.

Labības kaudzes jānovieto grupās pa divi kaudzēm un atsta-

tumam starp grupām jābūt ne mazākam par 100 metriem, bet

starp atsevišķām kaudzēm — 20 m. Vietas, kur nokrauta nekultā

labība, jāapgādā ar toveriem ar ūdeni un ugunsapsitamām
slotām.

Izkultie salmi tekoši un laika jāaizvāc un jāaizved mazākais

50 m tālu no kulšanas vietas.

Visā kulšanas vietas teritorijā aizliegts smēķēt un kurt

ugunskurus. Smēķēšanai jāierāda īpašas vietas 30 m atstatumā

no kulšanas vietas, novietojot tur mucas ar ūdeni vai izrokot

bedres.



37

Kulšanas vietās stacionāri novietotos traktoros degvielu
drīkst iepildīt tikai, kad motors ir atdzisis, tā pārsegs slēgts;
degviela jāielej caur piltuvi, lai izvairītos no tās izlaistīšanas.

Visas berzei padotās daļas kuļmašinā laikā jāieziež.
Traktora dzīta kuļmašinā jāsavieno ar traktoru ar ķēdes

palīdzību, iai, izceļoties ugunsgrēkam, kuļmašinu varētu' ātri

aizvilkt prom no labības kaudzēm.

Segtās kulšanas vietās (nojumēs) neapkultās labības krā-

jums nedrīkst pārsniegt vienas diennakts darbam nepieciešamo
daudzumu.

Virtuvju, ūdens vārāmo katlu un ugunskuru novietnes jāiz-
raugās mazākais 100 metru atstatumā no kulšanas vietas un

tās jāapar.
Kulšanas vietas jāapgādā ar ugunsdzēsēju rokas sūkņiem,

mucām vai toveriem ar ūdeni, spaiņiem, ugunsdzēšamiem apa-

rātiem, smiltīm kastēs, lāpstām, slotām utt.

8. Ugunsdrošības noteikumi mežos

Laikā nepamanīti un nenodzēsti mežu ugunsgrēki parasti
izvēršas ļoti plaši.

Meža ugunsgrēks var izcelties nevērīgi rīkojoties ar uguni,
no lokomotivju dzirkstelēm, zibens vai tīšas dedzināšanas.

Par nevērīgu apiešanos ar uguni uzskatāma šāda rīcība:

a) ugunskuru kuršana un pamešana neapdzēstā stāvoklī;

b) nenodzēstu papirosu galu un sērkociņu nomešana;

c) zāles izdedzināšana pļavās un rugāju izdedzināšana

tīrumos, neievērojot ugunsdrošības noteikumus;

d) gruzdošu prapju lietošana medībās (no kartona, papīra,

pakulām un citiem līdzīgiem materiāliem);

c) žagaru, sausu koku, laustu' zaru un cirsmju atkritumu

sadedzināšana, iztīrot mežus un cirsmas un neievērojot pie tam

ugunsdrošības noteikumus.

Galvenie darbi mežu ugunsgrēku apkarošanā ir — uzrau-

dzība par ugunsdrošības noteikumu izpildīšanu un masu izskaid-

rošanas darbs starp iedzīvotājiem par nepieciešamību ieturēt

ugunsdrošības režimu mežos.

Sausajā gada laikā brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandām

jānoorganizē mežos apgaitas un posteņi sargtorņos, iesaistot

šajā darbā komjauniešus, pionierus, skolniekus.

Posteņiem un apgaitām, kas pamana iesākušos meža uguns-

grēku, jāsāk darbi ugunsgrēka likvidēšanai vai ierobežošanai

un reizē ar to jāziņo pēc iespējas ātrāk mežu' apsardzei, brīv-

prātīgo ugunsdzēsēju komandas priekšniekam un ciema padomei.
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Brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas priekšniekam pēc ziņas
saņemšanas, ka izcēlies meža ugunsgrēks viņa apsargātās
apdzīvotās vietas rajonā, nekavējoties jānoorganizē un jānosūta
dzēst ugunsgrēku BUK kaujas nodalījums un caur ciema padomi
jāmobilizē iedzīvotāji dzēšanas darbiem.

_

Lai nodrošinātu mežu ugunsgrēku ātru likvidēšanu, brīv-

prātīgo ugunsdzēsēju komandas priekšniekam vēl pirms sausā

gada laika iestāšanās jāsagatavo mežu ugunsgrēku dzēšanai

nepieciešamais inventārs un transporta līdzekļi. Bez tam viņam
jau iepriekš jābūt skaidram, kā varēs noorganizēt ugunsgrēka
dzēšanas darbos strādājošo cilvēku apgādāšanu ar uzturu un

dzeramo ūdeni, un jāpārdomā, kā veikt iedzīvotāju mobilizāciju
dzēšanas darbiem.

Par visiem pamanītiem mežu ugunsgrēkiem un visiem soļiem,
kas veikti ugunsdrošības pacelšanai, BUK priekšniekam jāziņo

rajona ugunsdzēsības inspektoram.

9. Brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandu darbs apdzīvoto
vietu apstādījumu izkopšanā.

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju' komandām jāpiegriež liela vērība

apdzīvoto vietu apstādīšanai, galvenā kārtā ar lapu kokiem, kas

izveido iedarbīgas aizsargjoslas pret ugunsgrēku izplešanos.

Kopā ar apdzīvotās vietas sabiedriskām organizācijām un

iedzīvotājiem BUK priekšniekam jārūpējas par apstādījumu joslu
radīšanu apdzīvotā vietā, apstādot it īpaši atstarpes starp
ēkām.

Atstarpju' apstādījumi no lapu kokiem labi aiztura uguni

ugunsgrēku laikā, sevišķi sausajā gada laikā un pūšot stipriem

vējiem.

Apstadīšanas darbos jāpiesaista pirmā kārtā jaunatne.

10. Mālu-salmu maisījuma jumta segas izbūve

Pieredze rāda, ka viens no galveniem ugunsgrēku nelaimju'
cēloņiem lauku apdzīvotās vietās, kad uguns nevaldāmi pāriet
no nama uz namu, no celtnes uz celtni, ir viegli sadegamie

jumti, kas aizdegas no ugunsgrēka dzirkstelēm un starotā

siltuma.

Ir gadījumi, ka jumti aizdegas vairāku namu un pat kvar-

tālu atstatumā no degošās ēkas un tādi rodas vienā laikā vairāki

ugunsgrēki dažādās vietās.
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Tādēļ jāgādā par tādu jumtu izbūvi, kuri tik viegli neaiz-

degtos, būtu zināmā mērā ugunsdroši. Šādas īpašības piemit
jumtiem, kas segti ar salmu un mālu maisījumu. Pamatmateriāli

šādu jumtu izbūvei, kā to izteic jau nosaukums, ir māli un

salmi.

Lai jumta segas kvalitāte būtu iespējami augstāka, jāiz-
rauga piemērota mālu šķirne.

Mālus iedala trīs šķirnēs: treknos, vidējos, un liesos. Treknie

māli satur 10—15% smilšu, vidējie — 15—25%, bet māli ar

lielāku smilšu saturu pieskaitāmi liesiem māliem.

Liesus mālus nav ieteicams lietot jumtu segu izbūvei.

Praktiski var noteikt mālu treknumu, saveļot no tiem lodīti

apm. 2—3 cm diametrā un izžāvējot to parastā istabas tempe-
ratūrā. Ja izžuvusī lodīte sasprēgā, māli ir bijuši trekni. No liesa

māla taisītas lodītes virsma gandrīz nemaz nesprēgā, bet paliek
gluda, vidējo mālu lodītē parādās nelielas plaisas.

Mālu kvalitāti var noteikt arī tos nogulsnējot. Glāzē ūdens

iejauc mālus un laiž, lai tie pamazām nosēstās. Pašā dibenā

nogulsnēsies smiltis, tad māli, bet ūdens paliks virspusē.
Izmērot smilts un mālu kārtu biezumu var noteikt, cik pro-

centus smilts māli satur (smilts kārtas biezums jāizdala uz

visa nogulsnējuma biezumu un iznākums jāpareizina ar simtu).
Mālu šķīdinājumu sagatavo zemē izraktā bedrē.

Bedres garums 2—2,5 m, platums 1,25—1,5 m, bet dziļums

0,7—0,75 m. Irdenā zemē bedres sienas jāapliek ar dēļiem, lai

tās neiebrūk.

Mālus atšķaida ar ūdeni līdz krējuma biezumam. Lai noteiktu

vai šķidinājuma biezums ir pareizs, tajā iesprauž salmiņu; nor-

māla biezuma šķīdinājumā salmiņš tikai mazliet noliecas sāņus
un noturas tādā stāvoklī vairākas minūtes.

Jumta segas pagatavošanai var izlietot jebkuras labības sal-

mus. Labāki ir garkūļu salmi, bet var izlietot arī sīkos salmus.

Garkūļu salmus sagatavo kūlīšu veidā apm. 13—15 cm diametrā

un pārsien ar salmu saitēm. īsos salmus sasien B—98—9 cm resnos

kūlīšos, bet sedzot jumtu pēc piemīdīšanas paņēmiena, salmus

ņem tieši no kaudzes. Kūlīšos sasietos vai sajauktos salmus pie-
sūcina tāda pat veida bedrēs, kādās sagatavo mālu šķīdinājumu.

Bedres parasti taisa 1—1,25 m platas un 1,7—2 m dziļas.
Garumu piemēro sagatavotiem kūlīšiem vai sedzamā jumta

izmēriem, bet tas nedrīkst pārsniegt 4 metrus. Kūlīšus bedrē

ieliek kārtās, katru' no tām pārlejot ar mālu šķīdinājumu un

pieminot ar kājām.
Pirmos divus kūlīšus ievieto bedrē gar tās šauro galu ar

rezgaļiem uz āru tā, lai viens kūlītis izveido otra turpinājumu.
Nākošos divus kūlīšus novieto ar vārpu galiem pret sienu' utt.
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līdz viss bedres dibens nosegts ar kūlīšiem. Otro kārtu krauj
perpendikulāri pirmajai, t. i. kūlīšus novieto šķērsām pirmās
kārtas kūlīšiem. Trešo kārtu krauj tāpat kā pirmo, ceturto — kā

otro utt.

Pirms kūlīšu ievietošanas bedrē to saites palaiž mazliet vaļī-

gāk. Kad bedre piekrauta ar kūlīšiem līdz 20 cm zem virsmalas,
virs kūlīšiem uzklāj sausus salmus piepildot bedri līdz malām,
virs salmiem uzliek dēļus, bet uz dēļiem kādu svaru (piemēram,

akmeņus).

īsos salmus bedre novieto 15—20 cm biezas kārtas.

Katru kārtu pārlej ar malu šķīdinājumu un piemin ar

kājām.
Salmus bedrē tur 2—3 dienas, ja šķīdinājums pagatavots

no trekniem, bet 3—5 dienas, ja šķīdinājumam ņemti vidēji māli.

Pēc tam salmus izceļ no bedres un sakrauj uz I—2 dienām

grēdās, lai notecētu liekais ūdens. Grēdas pārklāj ar sausiem

salmiem, lai pasargātu tās no nevienmērīgas izžūšanas.

Taisot jumtu no salmu un mālu maisījuma, jāsagādā šādi

darba rīki: spaiņi, dzelzs lāpstas, koka lāpstas klājiena gludi-

nāšanai, grābekļi ar 12—15 cm gariem naglu zobiem, kas iedzīti

ar 6—B cm lielām atstarpēm viens no otra, kārts veida maisekļi
ar dēlīti galā mālu jaukšanai bedrē, kārts ar žuburu galā vai

sekumi kūlīšu' padošanai jumtā un dažas slietnes (16. zīm.).
Jumta nosegšanai ar kūlīšiem ierīko kāršu klāju (aprežģo-

jumu) virs spārēm. Atstarpēm starp kārtīm jābūt 30 cm lielām,

ja lieto garkūļu salmus, un 20 cm — lietojot īsos salmus.

Aprežģojumu pienaglo spārēm ar naglām vai ar koka tapām
cm.) Tapas iedzen apaļos caurumos, kurus ar 2 cm

urbi ieurbj spārēs. Klājot jumta segu, spārēm pienaglo balsta

dēli, pret kuru atmetās ieklājamo kūlīšu gali.
Pirms klāšanas kūlīšus atsien un saspiež plakanus.

Pirmo kūlīšu rindu (no lejas, gar jumta apakšmalu) klāj
uz aprežģojuma ar rezgaļiem lejup, ļaujot tiem atmesties pret
atbalsta dēli. Visas pārējās kārtas klāj ar rezgaļiem uz augšu.
Jumta segas biezumam (noklāto kūlīšu kārtai) jāsasniedz apm.

11 —14 cm. Katrai nākošai kūlīšu rindai jāpārsedz iepriekšējā
kūlīšu rinda par divi trešdaļām kūlīša garuma.

Kūlīšu nostiprināšanai uz aprežģojuma to augšgalus saliec

kāšveidīgi un aizkabina aiz aprežģojuma kārtīm. Jumtu sedz

vienu' metru platām joslām no jumta apakšmalas līdz pat korei

(gar abām jumta nogāzēm). Jāraugās, lai šādu joslu saskares

vietās nepaliktu spraugas.

Jumta augšmalā pēdējās aprežģojuma kārtis jāpienaglo tā,

lai aiz tām aizkabinātie virsējās rindas kūlīši saskartos un izvei-
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dotu nelielu reni. Šajā renē visā jumta garumā ieklāj neatsietus

kūlīšus, bet virs tiem novieto atsietus un izplestus kūlīšus

krustām-šķērsām, lai to vārpu gali nosegtu klājiena augšējās
kūlīšu rindas rezgaļūs.

Tā pagatavoto jumta kori viegli nosukā un piedauza ar lāpstu,
cenšoties tās virspusē izveidot šķautni, kas atvieglo lietus

ūdens notecēšanu.

Vietās, kur jumta segu šķērso skursteņi, ap tiem ierīko pār-
karošos dzegu un atstarpi starp šo pārkāri un jumta segumu

aizpilda ar māliem, kuros iejaukti sakapāti salmi.

Atstatumam starp skursteni un jumta koka dalām jābūt ne

mazākam par 10 cm.

16. zīm. Darba rīki salmu-mālu jumta pagatavošanai.

Bez tam vel skursteņu tuvuma esošas jumta koka daļas aiz-

sargā ar mālos izmērcētas tūbas kārtu.

Pie skursteņiem ietaisītas pārkares-dzegas virspusē izveido

no kūlīšiem jumta izvirzumu lietus ūdens novadīšanai uz abām

pusēm. Zem šāda izvirzuma paliek 2,5 cm biezu dēli vai piesit

papildus kārti jumta aprežģojumam.
Ja jumtu sedz ar īsiem salmiem, mālos izmērcētos salmus

klāj pār kārtīm, kas novietotas 20 cm atstatumā viena no otras,
vai arī virs zaru' pinuma. Salmus klāj kārtām pār aprežģojumu
vai pinumu un katru kārtu piemin ar kājām. Šo paņēmienu tādēļ
arī sauc par «klāšanu pieminot».



Klājot salmus uz jumta, pēc iespējas jāsaglabā mērcējamā
bedrē izveidotās salmu kārtas. Klāšanu' izdara 1,5—2 m pla-
tām joslām abās jumta pusēs no apakšas uz augšu.

Lai īso salmu klājiens turētos jumtā, virs klājiena ik pa
3 metriem novieto kārtis un piesien tās aprežģojumam ar cauri

salmu klājienam izlaistām klūgām. Jumta kori veido tāpat, kā

lietojot garkūļu salmus.

Kad jumts ieklāts, to ar grābekli nosukā, bet pēc tam pārlej
ar mālu šķīdinājumu un nogludina ar koka lāpstu — gludekli.

Jumta nogāzes apakšmalas nolīdzina, garākos kūlīšu galus

apcērt ar cirvi un pēc tam noņem sākumā pienagloto atbalsta

dēli.
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3. nodaļa

ŪDENS SAGĀDE LAUKU APDZĪVOTĀ VIETĀ

Ūdens ir galvenais ugunsdzēšamais līdzeklis. Tādēļ jebkura
objekta apgāde ar ūdeni ir galvenais darbs, kas veicams uguns-
drošības radīšanai.

Ūdens iegūšanas vietas var būt dabiskas un mākslīgas.

1. Dabiskas ūdens iegūšanas vietas

Pie dabiskām ūdens iegūšanas vietām pieskaitāmas upes,

strauti, ezeri. Ja attiecīgā apvidū atrodas kāda no šīm ūdens

iegūšanas vietām, tā jāpielāgo izmantošanai ugunsgrēku dzē-

šanai.

17. zīm. Ūdens ņemšanas vietas un sūkņu laukuma izbūve seklā strautā.

Lai dabiskās ūdens iegūšanas vietas varētu izmantot uguns-

grēku dzēšanai, jāierīko piemērotas piebrauktuves pie tām,
laukumi sūkņu uzstādīšanai, vietas tiešai ūdens ņemšanai, bet

ziemā arī neaizsalstoši āliņģi.
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Piebrauktuvēm pie ūdens ņemšanas vietām jābūt tādām, lai

pa tām varētu piebraukt katrā gada laikā un katros laika apstāk-

ļos. Tas nozīmē, ka vietās ar irdenu virszemes kārtu piebrauktu-
ves jāizbruģē, bet ziemā tās jāattīra no sniega.

Lai ērti varētu ņemt ūdeni, pie ūdens ņemšanas vietām

izbūvē laukumus ugunsdzēsēju sūkņu uzstādīšanai (17. zīm.).
Noteicot izbūvējamo laukumu apmērus jāievēro brīvprātīgo
ugunsdzēsēju komandas rīcībā esošo ugunsdzēšamo rīku (rokas

sūkņu, motorsūkņu utt.) izmēri. Jārēķinās arī ar to technisku

18. zīm. Neaizsalstoša āliņģa ierīkošana.

līdzekļu izmēriem, kuri ir kaimiņu komandu rīcība un kurus tās

var atvest, ierodoties palīgā dzēst ugunsgrēku.

Ja ūdens dziļums nepārsniedz vienu metru, tad ūdens ņem-

šanas vietas dibens jāpadziļina, izrokot dobumu sūcvada iegrem-
dēšanai. Lai šo dobumu neaizvilktu ar smiltīm un dūņām, augš-

pus tā pa straumi jāizbūvē baļķu vai kāršu žogs, bet dobuma

dibens jāizklāj ar akmeņiem.

Ziemā ūdens ņemšanas vietās jāierīko neaizsalstoši āliņģi

Šajā nolūkā ledū iesaldē tukšu mucu ar dibenu uz leju (18. zīm.).
No virsas mucu apsedz ar žagariem, mēsliem vai sniegu. Uguns-

grēka gadījumā žagarus, mēslus vai sniegu novāc un izsit mucai

dibenu. Tādā kārtā āliņģis bez liekām pūlēm sagatavots lieto-

šanai.

Āliņģa atrašanās vietu apzīmē ar meiju, stabu vai citu kādu

zīmi, lai to viegli varētu atrast.
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2. Mākslīgās ūdens iegūšanas vietas

Pie mākslīgam ūdens iegūšanas vietām pieskaitāmas visāda

veida ūdens tvertnes, paplašinātas dabiskas ūdens iegūšanas
vietas (dīķi, aizsprosti), raktas akas un dažāda veida rezervuāri

(mucas, toveri, kubli utt.).
Lai vasarā izžūstošu upīti varētu izmantot saimnieciskām un

ugunsdzēsības vajadzībām, tajā ierīko aizdambējumu. Aizdam-

bējumajzbūvei izrauga šaurāku vietu upītes gultnē, kur dambi

var izbūvēt ar mazāku darba un līdzekļu patēriņu. Dambi (aiz-
sprostu) ierīko vienas kārtas vai dubulta žoga (dambja) veidā

19. zīm. Dubulta aizdambējuma izbūve no pītam zaru sienām ar zemes

aizpildījumu.

no zemes un zariem, akmeņiem un zemes, koka un zemes.

(19. zīm.). Lai pie augsta ūdens stāvokļa straume aizdambē-

jumu neizskalotu, ierīko ūdens noteku. Dambis sistemātiski jāuz-

rauga un jākopj, jāremontē.
Ja tuvumā nav nekādu dabisku ūdens iegūšanas vietu, ierīko

mākslīgas ūdens krājumu glabātuves: dīķus, akas, ūdens tvert-

nes vai rezervuārus.

Rokot akas un tvertnes, kurās ūdens ieplūdīs no grunts ūdeni

nesošiem slāņiem, bet netiks mākslīgi iepildīts (ieliets), jārau-
gās, lai ūdens līmenis tajās atrastos ne zemāk kā 6 m zem lau-

kuma, kas ierīkots sūkņu uzstādīšanai (pretējā gadījumā uguns-

dzēsēju sūkņi nespēs ūdeni uzsūkt), un lai ūdens krājums būtu

pietiekams ugunsgrēka dzēšanai.



46

Ja grunts ūdens līmenis atrodas dziļi un ūdens tvertnēs

ūdens pats neieplūst, jāierīko pielejamas tvertnes vai jāuzstāda
visā apdzīvotā vietā ūdens toveri vai citi rezervuāri.

Toverus (rezervuārus) ieteicams novietot pie saimniecību

akām (20. zīm.), kuras nevar izmantot tieši ugunsdzēsības vaja-

dzībām, bet gan toveru ūdens krājumu uzpildīšanai. Šādas

ūdens tvertnes (rezervuāri) laikā jāpiepilda ar ūdeni.

Apakš zemes atrodošos piepildāmos rezervuārus izbūvē no

koka stāva ar blietēta māla kārtu visapkārt stāvam un zem tā.

Virs rezervuāra izbūvē pārsegumu, kuru apber ar zemi, atstājot
caurumu ugunsdzēsēju sūkņa sūcvada ielaišanai.

20. zīm. Slēgta ūdens rezervuara (tovera) ierīkošana.

3. Ūdens tvertnes ar mālu vai smilšainu malu apšuvumu

Ja vietā, kur izbūvē ūdens tvertni, grunts slāņi neaiztu:

ūdeni bez sevišķas segas tvertnes dibenā un gar tās malām

ieteicams izbūvēt aizsargapšuvu'mu no māliem vai smilšainiefl

māliem. Sevišķi ieteicams šāds apšuvums, ja nepieciešami'
materiāli atrodas tuvumā.

Ūdens tvertnes var izbūvēt kvadrāta, taisnleņķa veidā vi

apaļas.
Tvertnes iekšējās malas slīpums jāpiemēro attiecīgo grunt

slāņu īpašībām izbūves vietā. lekšējo malu slīpums var būt n

1 : 1,5 līdz 1 : 1,2.
Vislabāk piemēroti tvertnes sienu un dibena aizsargapšc
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vuma izveidošanai smilšaini māli (ar smilts un grants piejau-
kumu). Sliktāki šim nolūkam ir, bet tomēr vēl noder — trekni

māli (tos ļoti grūti noblīvēt) un mālaina smilts (kas laiž cauri

vairāk ūdeni nekā smilšainie māli).

Aizsargapšuvuma biezumam jāsasniedz 10 līdz 30 cm atka-

rībā no grunts slāņu īpašībām un aizsargapšuvuma izbūves (noblī-

vējuma) rūpības. Aizsargapšuvumu ūdens krājuma noplūšanas
aizturēšanai izbūvē šādi.

Aizsargapšuvuma izbūvei domāto zemi izlīdzina irdenā kārtā

uz tvertnes ieplakas dibena un sienām B—ls cm biezumā (atka-
rībā no apšuvuma paredzētā biezuma). Izlīdzināšanas laikā izvāc

visus prāvākos piejaukumus (akmeņus, skaidas utt.). Uzbērto

21. zīm. Rokas blietes.

kārtu saslapina ar ūdeni. Kad uzbērtā zemes kārta pilnīgi uzsū-

kusi uzlieto ūdeni, to rūpīgi noblietē ar rokas blietēm (10—15 kg

smagām) (21. zīm.). Saslapinot uzbērto zemes kārtu, jāizvairās

|kā no tās pārāk lielas samitrināšanas, tā arī otrādi — no pārāk
maza mitruma daudzuma. Normāli saslapinātu zemi var ar roku

veidot pēc patikas, pie tam pirkstu nospiedumi tajā nepaliek.

Aizsargkārtas blietējums ir gatavs, kad tā pārvērtusies pilnīgi

vienveidīgā masā un blietes sitieni nerada jaunu' blīvumu, bet

tikai zemes izspiešanos sāņus.

Atkarībā no paredzētā aizsargapšuvuma biezuma jānoklāj
divas vai trīs kārtas zemes: ja apšuvuma biezums paredzēts
10—15 cm, jāklāj un jānoblietē divas 5—7,5 cm biezas zemes

kārtas, ja apšuvuma biezums paredzēts 20—30 cm — trīs

7—-10 cm biezas zemes kārtas.



Irdeni uzbērtās zemes kārtas pirms noblietejuma pirmajā
gadījumā būs 7—lo cm, otrā — 10—14 cm biezas.

Lai aizsargapšuvums nebojātos, sevišķi virs ūdens līmeņa,
ieteicams to pārklāt nogāzēs ar rupjas smilts vai oļu kārtu,

ieblietējot to mālu (smilšaino mālu) kārtā.

Pēc katras aizsargapšuvuma kārtas blietējuma pabeigšanas
vai pēc visa apšuvuma noblietēšanas, tas jāaizsargā pret saules

staru tiešu iedarbību laikā līdz tvertnes piepildīšanai ar ūdeni.

Pretējā gadījumā aizsargkārtā radīsies plaisas. Šādu aizsargā-
šanu izdara nosedzot apšuvumu' ar maisiem, salmiem v. tml.

Lai no tvertnes varētu ņemt ūdeni, sūknējot ar uguns-

dzēsēju sūkņiem, pie tās izbūvē piebrauktuvi platformas veidā

(17. zīm.) vai arī gar nogāzi ierīko cauruli (reni) no dēļiem, pa

kuru tvertnē var ielaist ugunsdzēsēju sūkņa sūcvadu.

4. Ūdens tvertņu aizsargāšana pret salu

Visas ūdens tvertnes, toveri, rezervuāri (izņemot pazeme

izbūvētos) jāaizsargā pret salu, lai ūdens krājumi saglabātos
arī ziemai. Aizsargāšanu pret salu visvieglāk izdarīt, ja attiecīgā
tvertne ir pa daļai iegremdēta zemē. Tādā gadījumā to apber no

virsas ar zāģu skaidām, kūdru, izdedžiem v. tml. Uzbēruma bie-

zums atkarīgs no ziemas temperatūras attiecīgā apvidū un svār-

stās no 0,5 līdz 1 m.

Atklātas, seklas ūdens tvertnes nosedz pret salu šādā veidā.

Pirms sala festāšanās tvertnē iegremdē akas grodu veidā

savienotus apaļus baļķus (kokus) 5—20 cm resnumā un ļauj
tiem iesalt ledū. Kad ledus kārta sasniedz 10—15 cm, virs tās

uzber 20—25 cm biezu, siltuma aizturēšanai domātu kārtu no

zāģu skaidām, kūdras, sūnām u'. tml. Pirmajās pavasara dienās

pretsala aizsarguzbērums jānovāc, lai ledum kūstot tvertni nepie-

lūžņotu.
Ūdens tvertni var aizsargāt pret izsalšanu arī pakāpeniski

uzberot sniega kārtu. Kad ledus kārta sasniegusi 7—lo cm bie-

zumu', virs tās uzber sniegu, pakāpeniski sabiezinot tā kārtu

līdz 1 metram.

Neatkarīgi no ūdens tvertnes veida, tai nepieciešama pa-

stāvīga kopšana, tīrīšana, remonts, uzpildīšana utt. Labi kopta
ūdens tvertne, vienalga kādā veidā izbūvēta, kalpos ugunsdzēsī-
bas vajadzībām ilgi.



494 — Ugunsdzēsība lauku apvidos

4. nodaļa

UGUNSDZĒSĒJU APBRUŅOJUMS UN DARBS AR TO

1. Laužamie un cērtamie rīki

Laužamiem un cērtamiem rīkiem pieskaitāmi laužņi, cirvji,
ķekši, kāši, lāpstas un zāģi.

Laužamos un cērtamos rīkus lieto konstrukciju uzlaušanai,

nojaukšanai un ugunsgrēka vietas notīrīšanai.

Laužņus lieto vairākos veidos. Galvenie no tiem ir: smagie

laužņi ar kāsi vienā galā un šķeltu otru galu («āža kāja»)

(22. zīm.), atvieglotie laužņi
ar gredzenveida rokturi augš-

galā, taisnu kātu un smailu

lejgalu (23. zīm.) un vieglie
laužņi ar gredzenu plecu sai-

tes piestiprināšanai (24. zīm.).
Ar laužņiem uzlauž grīdas,
pārsegumus un starpsienas,
atdara logus un durvis, uz-

lauž jumtus utt.

Lieto divu veidu kāšus.

Universalkāsis (25. zīm.)

pagatavots no viengabala
šķautnaina vai apaļa tērauda.

Ar samērā mazo un vieglo
universalkāsi var veikt gan-
drīz visus konstrukciju uzlau-

šanas darbus. Sevišķi ērti ar

universalkāsi var atplēst sie-

nas apmetuma skaliņus, no-

jaukt starpsienas un uzlaust

jumtus.

22. zīm. Smagais lauznis

(«āža kāja»).

Laužamais kāsis (26. zīm.) domāts galvena kārta smagā-
kiem darbiem, kuru's veic vesela cilvēku grupa, nojaucot ēku
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prāvākas daļas (skursteņi, sienas v. tml.) Kāša gredzenam pie-

stiprina ķēdi, bet ķēdei piesien 15—20 metru garu virvi, aiz kuras

kāsi var vilkt vairāk desmit cilvēku reizē. Kāša uzvilkšanai aUgŠ-

23. zīm. Atvieglotais lauznis.

24. zīm. Vieglais lauznis 25. zīm. Universalkāsis.

stāvos, vai uz jumta, vai uz nojaucamās sienas tā vidus daļai

pierīkots riņķis, aiz kura aizķer ķekša smaili.

Ķekšus arī lieto divos veidos — viengabala (metāla) un ar

koka kātā uzmauktu metāla daļu. Pēdējos sadala vēl parastos

ķekšos un «kaķa kājās».
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/ov

apvidos visbiežāk lieto kātos uzmauktos ķekšus
(27. un 28. zīm.). Ķekšus lieto sienu, jumtu un citu ēkas dalu
nojaukšanai.

26. zīm. Laužamais kāsis. 27. zīm. Lielais katā uzmaucamais

ķeksis.

Salmu jumtu nojaukšanai labāk noder ķekši «kaķa kājas»
Bez laužamiem rikiem ugunsgrēku

dzēšot vēl lieto vienmēr līdzvedamos

zāģus (šķērszāģus un vienrokas) kon-

strukciju pārzāģēšanai un taisnās un

liektās lāpstas ugunsgrēka vietas notī-

rīšanai.

Galvenais darbs, kopjot laužamos

un cērtamos rīkus, ir to aizsargāšana no

rūsas, t. i. to sistemātiskā notīrīšana no

dubļiem un mitruma.

2. Ugunsdzēsēju kāpnes

A. Kāpņu konstrukcija

Ugunsdzēsēju kāpnes lieto iekļūšanai
eka, lai organizētu ugunsgrēka dzē-

šanu un cilvēku glābšanas darbus
28. zīm. Mazais kātā uz-

maucamais ķeksis.

4*
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tādos gadījumos, kad parastos ceļus nevar izmantot sakarā ar

uguns un dūmu iedarbību.

Tādēļ katrai ugunsdzēsēju komandai, izbraucot uz uguns-

grēku, reizē ar citu apbruņojumu jāved līdzi arī kāpnes.
Ugunsdzēsēju kāpnes sadalās divās galvenās grupās: ro-

kām pārnēsājamās un mechaniskās kāpnes.
Lauku apstākļos lieto galvenā kārtā rokām apkalpojamās

kāpnes.

Apskatīsim dažu kāpņu veidu' konstrukciju un lietošanas

paņēmienus.

29. zīm. Ķeksis «kaķa kāja».

Pieslienamās kāpnes (30. zīm.) ir konstrukcijā vis-

vienkāršākās. Tām ir divi sānkoki un starp tiem kāpieni.
Kāpņu izmēri: garums — 4275 mm, atstarpes starp sānkokiem

— 340 mm, starp kāpieniem — 310 mm.

Lai palielinātu kāpņu izturību, sānkokus trīs vietās (augšg-

alā, vidū un lejgalā) sastiprina ar metāla sakabēm, kuras no-

vieto zem attiecīgiem kāpieniem.
Lai kāpjot pa kāpnēm tās stabilāki stāvētu, to lejgaliem pie-

rīko metāla «kurpes» smailas lāpstiņas veidā.



53

Sānkoku augšgalos ar pieskrūvētām metāla saturām piestip-
rina balstus, lai pieslietās kāpnes neslīdētu sāņus.

Bomja kāpnes (31. zīm.) ir pieslienamo kāpņu paveids.
Bomja kāpnes atšķiras no vienkāršām slietnēm ar to, ka kāpieni
bomja kāpnēs nav piestiprināti pie sānkokiem nekustīgi, bet ar

grozāmiem savienojumiem. Tādēļ bomja kāpņu sānkokus var

sakļaut kopā. Kāpieni sakļaušanas laikā iegulst sānkoku rievās.

Bomja kāpņu garums (atvērtā veidā) 3130 mm, platums
starp sānkokiem 250 mm, atstarpes starp kāpieniem — 310 mm.

30. zīm. Pieslienamās kāpnes. 31. zīm. Bomja kāpnes.

Sānu koku ārmalas noapaļo. Katra sānkoka bezrievas galā

pierīko uzliktai — izcilni, kuru piestiprina ar metāla skrūvi un

dzelzs apkalumu. Kāpienus sānkokos iestiprina ar caurlaistām

mašinskrūvēm.

B. Kāpņu pārnešana un uzstādīšana

Pieslienamās kāpnes pārnes un uzstāda viens cilvēks. Pa-

rasti tās nes uz labā pleca ar lejgalu uz priekšu, izbāžot labo

roku starp sesto un septīto kāpienu un uzceļot sānkoku plecā.
Uzstādot kāpnes noceļ no pleca, ar lejgala apkalumiem (kur-

pēm) iesprauž zemē vai atbalsta pret ēkas sienu un, satverot

ar abām rokām sānkokus, pieslien kāpnes ēkai. Kāpņu lejgalu
atvirza apm. 75 cm no ēkas sienas.
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Arī bomja kāpnes pārnes un uzstāda viens cilvēks. Šīs kāp-
nes nes, turot līmeniski uz labās rokas dilba.

Uzstādot bomja kāpnes, tās jānostāda vispirms vertikāli, tad

jāaptver ar katru roku1 savs sānkoks un, kāpnes mazliet paceļot,
jāatsit tās ar lejgalu pret zemi, reizē izplešot ar rokām sānkokus

uz abām pusēm.
Kad kāpnes atvērtas, tās pieslej ēkai (sienai) un atvirza

kāpņu lejgalu apm. 75 cm no sienas.

C. Kāpšana pa kāpnēm

Pirms uzkapiena pa kapnem jāpārliecinās vai tas ir stabili

uzstādītas.

Uzkāpt un nokāpt pa kāpnēm var, liekot kājas un rokas

diognaii vai izdarot kustības pārmaiņus ar vienu ķermeņa pusi.
Kāpjot pēc pirmās metodes, uz nākamo kāpienu pārceļ

reizē kreiso roku un labo kāju (labo roku un kreiso kāju), bet

kāpjot pēc otrā paņēmiena', uz nākamo kāpienu pārceļ reizē

labo roku un labo kāju (kreiso roku un kreiso kāju).
Uzkāpjot pa kāpnēm un nokāpjot pa tām, galva jātur taisni,

skatoties tieši uz priekšu, kāpieni jāsatver, aptverot tos ar roku

pirkstiem tā, lai īkšķis atrastos kāpiena apakšpusē, ķermenis

jostas vietā nedaudz jāieliec, tuvinot to kāpnēm, ceļi jāizvirza
sāņus pāri kāpņu' sānkokiem, bet kāju pēdas jāliek uz pirkstu

pamatnēm tuvāk kāpienu vidum.

3. Šļūtenes un stobri

A. Šļūteņu un to savienojumu uzdevumi

un konstrukcija

Darbā lieto divus ugunsdzēsēju šļūteņu veidus: ūdens uzsūk-

šanai (sūcvadi) un tā pievadīšanai no sūkņa ugunī (šļūtenes).
Ar sūcvadiem ugunsdzēsēju' sūknis uzsūc ūdeni no ūdens

ņemšanas vietas. Sūcvadu veido iekšējā kārta no gumijas, ap

to aptīta spirāle no tērauda stieples, otra gumijas segkārta, vai-

rākas starpsegas kārtas no gumijota auduma un ārējā kārta no

vienā vai abās pusēs gumijota auduma.

Sūcvadu iekšējais diametrs parasti ir no 19 līdz 125 mm atka-

rībā no ugunsdzēsēju sūkņa pievadcaurules diametra.

Parastās ugunsdzēsēju šļūtenes lieto ūdens pievadīšanai no

ugunsdzēsēju sūkņa vai aizgriežņa ugunsgrēka vietā.

Šļūtenes pagatavo no linu auduma.

Satinot vai salocot šļūtenes, tās parasti saspiež plakanas, pla-
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tas jostas izskatā, bet kad pa šļūtenēm plūst zem spiediena ūdens,
tās atgūst caurules veidu.

Šļūtenes pagatavo gumijotas un negumijotas. Negumijotās
linu audumu šļūtenes izgatavo sešos lielumos: ar 26, 39, 46, 51,

66 un 77 mm lielu diametru; gumijotās šļūtenes ražo četros lielu-

mos — ar 46, 51, 66 un 77 mm diametru.

Lai šļūtenes butu ērtāk salikt, pārvadāt un izvilkt, tās sa-

griež 20 metru garos gabalos, kurus savieno šļūteņu līnijā ar

32. zīm. Saskrūvējamais savienojums.

šļūteņu savienojumu palīdzību, kas iestiprināti atsevišķo gabalu
galos.

Lieto trīs šļūteņu savienojumu veidus.

Savienojumi ar vītnēm (32. zīm.) sastāv no divām nevienā-

dām pusēm. Abas šīs puses savieno, uzgriežot savienotāju gre-
dzenu iemavai ar vītnēm. Lai ūdens nesūktos cauri starp savie-

nojuma pusēm, savienojuma daļai, kurai nav saskrūvējamā

gredzena, uzmauc ādas vai gumijas blīvgredzenu. Savienojuma

iekšējais diametrs ir 25, 38, 50, 65 un 76 mm.

33. zīm. «Rotta» savienojums.

«Rotta» savienojums (33. zīm.) veidots no divām pilnīgi vie-

nādām daļām, kurās abās ievieto gumijas blīvgredzenus blīva

noslēguma radīšanai.
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Lai saslēgtu «Rotta» šļūteņu savienojumu, abas tā puses pie-
liek cieši vienu pie otras un, pārspējot gumijas blīvju pretestību,
pagriež savienojuma daļās ietaisītos zobus vienu otram pretī. Ar

labo roku griezienu izdara prom no sevis, ar kreiso — pretējā
virzienā.

Ja tādā veida neizdodas savienojumu saslēgt, to iespiež starp

ceļiem, pagriež ar rokām zobus un saslēdz savienojumu.

34. zīm. «Štorca» savienojums.

«Rotta» savienojumu iekšējais diametrs ir 38, 50, 65 un

76 mm.

«Štorca» savienojumam ari ir divas pilnīgi vienādas puses,
kuru saslēguma blīvumu panāk ar gumijas blīvgredzeniem abās

iemavās un bez tam ar rievām, kurās pa ieslīpi veidoto virsmu

slīd otras savienojuma daļas izciļņi, satuvinot un blīvi saslēdzot

abas savienojuma puses.

Savienojumu saslēdz, spiežot uz tā pusēm un griežot tās vienu

otrai pretim tā, lai vienas puses izciļņi iegulst otras puses rievā.

šļūtenes uzmauc uz savienojumu iemavām un piesien ar

mīkstu stiepli. Stieples tinuma stiegrām jāgulstas virs vietām,

kurās savienojama iemavu sieniņās atrodas rievas.

B. Šļūteņu izvilkšanas veidi

Šļūtenes var izvilkt horizontālā (līmeniskā) virzienā,

novietojot šļūteņu līniju uz zemes vai telpas grīdas; verti-

kālā virzienā — novietojot šļūteņu līniju augšup gar ēkas sienu

vai starp kāpņu gājieniem; slīpi kāpjošā virzienā —

pa iekšējo vai ārējo kāpņu gājieniem un jauktā veidā — ap-

vienojot vairākus no minētiem paņēmieniem.
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C. Šļūteņu izvilkšanas paņēmieni

Ugunsgrēka dzēšanas laikā katrai sekundei — ir nozīme. No

ātruma, kādā paveic ūdens piegādāšanu ugunsgrēka vietā, t. i.
no sūkņu uzstādīšanas un šļūteņu līniju izvilkšanas ātruma, atka-

rājas sekmes ugunsgrēka likvidēšanā. Tādēļ jāapgūst pareizi
paņēmieni šļūteņu izvilkšanā un jāveic nepieciešamais treniņš,
lai tās varētu atri izvilkt.

Ugunsdzēsēju šļūtenes ved līdzi ugunsdzēsēju mašinās (pajū
gos) uztītas veltņos, satītas skrituļos vai salocītas saiņos.

35. zīm. Sainī salocīta šļūtene.

Lai šļūtenes satītu skrituļos, tās iztaisno visā garumā, saliek

divkārši tā, lai virsējās kārtas galā atrodošais savienojums uz-

gultu apakšējai šļūtenes kārtai apmēram 1 m atstatumā no otra

gala savienojuma un, sākot no locījuma vietas, satin šļūteni skri-

tulī; pēc satīšanas abi savienojumi atrodas blakus viens otram.

Šļūtenes saliek sainī, salokot tās harmonikas plēšu veidā

un sastiprinot saiņa galus ar siksnām (35. zīm.).
Šļūteņu izvilkšanu izdara no skrituļiem, saiņiem vai šļūteņu

veltņiem.
Izvelkot šļūtenes no skrituļiem, satver ar kreisās rokas pirk-

stiem no augšas (pilnīgi aptverot) 2—3 kārtas un, turot aiz tām

skrituli, ar labo roku satver šļūtenes galus ar savienojumiem
(36.zīm.).

Tad skrituli ar abām rokām reizē atvirza atpakaļ (attiecībā
pret dzēsēja ķermeni) un ar enerģisku grūdienu met to uz priekšu
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šļūtenes izvilkšanas virzienā, atlaižot kreiso roku, bet ar labo

izdara metiena brīdī spēcīgu rāvienu atpakaļ uz sevi (saturot
stingri abus savienojumus).

Kad skritulis izritinās, vienu šļūtenes galu noliek zemē turpat
uz vietas, bet otru satver aiz savienojuma un skriešus izvelk

šļūteni visā garumā, pakāpeniski pievienojot vienu šļūteni otrai.

Šļūteņu' līniju ar šādu paņēmienu izvelk vairāki dzēsēji reizē.

36. zīm. Paņēmiens šļūtenes izvilkša-

nai no skrituļa.
37. zim. Paņēmiens šļūtenes

izvilkšanai no saiņa. .

Katram var uzdot izvilkt divas 20 m garas šļūtenes, tas ir izvilkt

šļūteņu līniju 40 metru garumā. Dzēsēji paņem katrs divus šļū-

teņu skrituļus un skrien ugunsgrēka vietas virzienā. Pirmais

izvelk šļūtenes 40 metru garumā, sākot no sūkņa. Otrs noskrien

40 metrus un izvelk šļūteņu līniju no šīs vietas tālāk; trešais aiz-

skrien 80 metrus no sūkņa un turpina līnijas izvilkšanu utt.

Izvelkot šļūteņu līniju no saiņiem, pirmo šļūtenes savieno-

jumu' pievieno sūkņa izvadcaurulei, tad paņem saini padusē
(37. zīm.) un skrien uz priekšu līdz šļūtene izritinājusies visā

garumā. Izritinātai šļūtenei pievieno stobru.

No šļūteņu veltņa šļūteņu līniju izvelk divi dzēsēji, kas noceļ
veltni no pajūga un, pievienojuši pirmās šļūtenes savienojumu
sūkņa izvadcaurulei, nes veltni ugunsgrēka virzienā, ļaujot tam

griesties (šļūtenēm noritināties); ugunsgrēka vietas tuvumā viņi

pievieno šļūteņu' līnijai stobru.

Izvelkot šļūtenes pa pieslienamām kāpnēm augšup, kāpņu
tuvumā izritina šļūtenes nepieciešamā garumā. Viens no dzēsē-

jiem pievieno šļūtenei stobru, pārmet to pār plecu uz muguras
un, laižot šļūteni starp kājām, kāpj augšā pa kāpnēm līdz norā-
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ditam augstumam. Uzkāpis līdz attiecīgai vieta, viņš piestiprina

š|ūteņu līniju ar šļūteņu aizturu, lai palaižot līnijā ūdeni tā

nenokristu zemē.

D. Šļūteņu kopšana

Laba kopšana nodrošina lielu lietošanas ilgumu' un novērš

bojājumu rašanos šļūtenēs ugunsgrēka dzēšanas laikā.

Pēc šļūteņu lietošanas, dzēšot ugunsgrēku vai nodarbībās,

tās rūpīgi jānotīra. Ja šļūtenes nav saslapinātas, pietiek tās nosu-

kāt
ar suku. Ja tās saslapušas un nosmērētas, tās rūpīgi jāno-

mazgā un jāizžāvē. Slapjas šļūtenes nedrīkst atstāt sakrautas

kaudzēs vai satītas skrituļos, jo tad šļūteņu auduma diegi sāk pūt
un šļūtene kļūst nelietojama.

Šļūtenes nedrīkst žāvēt uz krāsnīm, katliem utt. Žāvēšanai

jānotiek samērā zemā temperatūrā. Žāvēšanas laikā šļūtenes vis-

ieteicamāki uzkarināt ar savienojumiem uz leju.
Šļūtenes jāuzglabā sausās telpās.

38. zīm. Metāla stobrs.

E. Ugunsdzēsēju stobri

Strūklas radīšanai un tās virzīšanai vēlamā virzienā uguns-

dzēsēju šļūtenei pievieno stobru.

Stobrus pagatavo no metāla vai gumijas (38. zīm.).

Vienā stobra galā ir savienojums stobra pievienošanai šļūte-

nei, otrā galā — strūklu veidojošs uzgalis.
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4. Rokas ķīmiskie ugunsdzēšamie aparāti.

Rokas ķīmiskos (putu) ugunsdzēšamos aparātus tagad ražo

tikai viena veida: «Bogatir Nr. 3».

Ugunsdzēšamam aparātam «Bogatir Nr. 3» ir plats kakls ar

tajā ietaisītu strūkleni, bet aparāta iekšpusē atrodas cilindrisks

divdaļu metāla siets, kurā ieliek divas stikla ampulas. Šajās
ampulās atrodas aparāta pildījuma skābes daļa: vienā — sēr-

skābe, otrā — sērskābā aluminija šķīdinājums. Pildījuma sār-

mainā daļa sastāv no nātrija bikarbonata un lakricas ekstrakta.

39. zīm. Ugunsdzēšamais aparats «Bogatir» Nr. 3.

Grūti sasalstošo ziemas pildījumu ar vārāmās sāls piejau-
kumu1 tagad vairs nelieto, jo tas ātri maitājas un aparāti nav

lietojami.
Ugunsdzēšamais aparāts «Bogatir Nr. 3» rada biezas putas

un to lieto kā viegli uzliesmojošu šķidrumu tā arī cietu priekš-
metu' dzēšanai.



Ugunsdzēšamo aparātu uzpildīšanu izdara šādā veidā. Ar

skrūvatslēgu atskrūvē aparāta vāku (griežot uz kreiso pusi),
izceļ sietu un blīvgredzenu. Siltā ūdenī ( ZU spaiņa) ieber pil-
dijuma sārmaino daļu (pulveri) un labi izmaisa.

legūto šķīdinājumu ielej caur piltuvi un marliju vai sīkacainu

metāla sietu aparāta tvertnē. Piepildītās ampulas ieliek cilindra

veida sietā, lai ampulu smailie aizkaūsētie gali atrastos virspusē.
Pildāmā caurumā ieliek gumijas blīvgredzenu un ielaiž

cilindru aparātā. Pēc tam pielej tik daudz ūdens; lai tā līmenis

atrastos I—2 pirkstu platumā zemāk par strūkleni. Belzeni

izvelk augšup līdz galam un vāku uzskrūvē pildāmam caurumam.

Belzenim pēc tam apliek aizsargplāksnīti un noplombē.
Uguns dzēšanai aparātu iedarbina šādi. Noceļ aparātu no

uzkabinājuma, satverot ar labo roku pie augšējā, bet ar kreiso

roku pie apakšējā roktura. Tad pavērš aparātu ar belzeni lejup un

uzsit ar belzeni pa kādu cietu priekšmetu tā, lai belzenis ievirzī-

tos aparāta ķermenī un sasistu ampulas.
Parādoties putu strūklai no aparāta strūkleņa, aparātu' tura

abās rokās (nedaudz saliecot tās) ar belzeni lejup un virza

strūklu degšanas vietā.

Aparāta darbība pamatojas uz ķīmiskām reakcijām. Saplīstot
ampulām, skābe savienojas ar pildījuma sārmaino daļu un rada

ogļskābo gāzi un putas. Ogļskābā gāze kāpj aparāta iekšienē

augšup un, radot spiedienu uz pildījuma šķidrumu, liek tam spē-

cīgi izplūst caur strūkleni. Strūklas garums sasniedz 5—6 met-

rus. Ugūnsdzēšamam aparātam darbojoties, tas jātur visu laiku

apgrieztā stāvoklī.

Ugunsdzēšamie aparāti jākopj šādi.

Strūklenis pastāvīgi jāiztīra ar aparāta rokturim saitīte pie-
sieto stiepli un jāraugās, lai aizsargplāksnīte ap belzeni nebūtu

bojāta.

Atjaunojot pildījumu, aparāta iekšpuse rūpīgi jāizskalo ar

ūdeni, jāpārbauda aparāta izturība ar hidraulisko spiedienu un.

ja vajadzīgs, jāatjauno krāsojums.
Katram ugūnsdzēšamam aparātam jabut pasei (piestiprinātai

plāksnītei ar'attiecīgiem uzrakstiem), kura atzīme uzpildīšanas
laiku un kas aparātu uzpildījis.
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5. Ugunsdzēsēju rokas sūkņi

A. Hidropulti

Hidropulti ir vienkāršākā veida rokas sūkņi.

«Kruķa» hidropults (40. un 41. zīm.) ir visizplatītākais hidro-

pulta tips, jo tam labas īpašības un to var viegli un ātri pārnēsāt.

«Kruķa» hidropulta strūkla sasniedz 12 metru garumu. Ūdens

patēriņš ir trīs spaiņi minūtē. Ar šo hidropultu var dzēst nelielus

iekšējus uh_ pat ārējus ugunsgrēkus (piemēram, degot nelielai

piebūvei). Ūdeni hidropulta darbībai var ņemt tieši no atklātas

ūdens tvertnes, tovera, spaiņa utt. Hidropultam pievieno līdz

10 m garu šļūteni.

40. zīm. «Kruķa» hidropulta konstrukcija.

Darbs ar hidropultu ir visērtāks, strādājot trim cilvēkiem.

Viens sūknē, otrs vada stobru, trešais pienes ūdeni.

«Spaiņa» hidropultu veido spainī ievietots sūknis (ar cilindru

un virzuli, kuram piestiprināts kāts ar rokturi) (42. zīm.).
Sūknis uzsūc ūdeni no spaiņa un izvada to pa šļūteni.
Ar «spaiņa» hidropultu visērtāk strādāt diviem cilvēkiem:

viens sūknē un vada strūklu, otrs pienes ūdeni un ielej to spainī.
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41. zīm. «Kruķa» hidropulta vārstuļu kārba.

42. zīm. «Spaiņa» hidropults.
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B. Divcilindru sūknis «Sarkanā lāpa»

Divcilindru rokas sūknim (43. zīm.) ir divi ķeta vai misiņa

cilindri, pa kuriem augšup un lejup staigā divi ķeta vai bronzas

virzuļi. Virzuļu uzdevums ir izretināt sūkņa cilindros gaisu, bet

pēc cilindru piepildīšanās ar ūdeni — izspiest to pa izvadcauruli.

Lai starp cilindru sienām un virzuļiem nevarētu izkļūt gaiss
(pretējā gadījumā ūdens nepiepildīs sūkni), virzuļa abos galos

pierīkotas tā saucamās manšetes (aproces). Bez tam vēl virzuļu

43. zīm. Divcilindru rokas sūkņa «Sarkanā lāpa» konstrukcija.

sānu virsmās, kas pieskaras cilindru iekšsienām, ir rievas, kuras

aizpilda ar kokvilnas vai linu diegiem. Šo pildījumu1 sauc par

blīvtinumu.
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Sūkņa klaņus pagatavo no dzelzs un piestiprina ar vienu galu

virzuļiem, bet ar otru — saliekamai svirai. Klanis ir pievadrīks
spēka pārdošanai uz virzuļiem, kustinot tos pa cilindriem augšup
un lejup.

Divcilindru sūkņa sviru taisa no dzelzs un sūknētāji ar tās

palīdzību iedarbina sūkni. Sviru piestiprina vārpstai, kas novie-

tota starp balstiem.

Sūknim ir pamatnes telpa, kurā ievieto divus sūcvārstuļu's
un divus spiedvārstuļus. Vārstuļus un to gultņus taisa no bron-

zas. Apakšējie vārstuļi (sūcvārstuļi) darbojoties ievirzās aug-

šējos (spiedvārstuļos). Pēdējie paceļas, nenomaucoties pilnīgi no

kāta, kas iet tiem cauri.

Kad gaisa spiediena dzītais ūdens piepilda sūcvadu un sūkņa
ūdens kameru, viens apakšējais vārstulis paceļas augšup un

ielaiž ūdeni cilindrā, kura vārstulis pacelts augšup. Kad virzuļa

spiediens spiež ūdeni no cilindra, apakšējais vārstulis iegulst
savā gultnī un neļauj ūdenim izplūst atpakaļ pievadcaurulē.
Ūdens virzās sūkņa spiedierīcē caur augšējo spiedvārstuli.

Tā kā sūknim ir divi cilindri, tad vienā virzulis ceļas augšup,
bet otrā slīd uz leju. Apakšējie vārstuļi sakarā ar to pārmaiņus
atveras un aizveras. Tajā sūkņa pusē, kur virzulis pacelts aug-

šup, paceļas (atveras) arī apakšējais vārstulis un otrādi —

pusē, kur virzulis iet lejup, apakšējais vārstulis aizveras.

Sūkņa vārstuļi novietoti zem atvāžāma dzelzs gaisa spie-
diena katla, kuru sūkņa pamatnei piestiprina arī īpašu aizvaru.

Spiedkatlu izbūvē atvāžamu, lai varētu ātri apskatīt un iztīrīt

zem katla atrodošos sūkņa vārstuļus.

Sūknējot ūdens ieplūst te no viena, te no otra cilindra un

starp šīm ieplūdēm rodas nelieli pārtraukumi, jo izdarot sūk-

nēšanu, sūkņa darbība zināmos brīžos apstājas (gan tikai uz īsu

laiku). Šie pārtraukumi rodas brīžos, kad sūkņa svira sasniedz

vienā pusē augstāko, bet otrā — zemāko stāvokli. Šajā brīdī

ūdens pieplūdums tīri dabīgi apstājas un sūkņa raidītā ūdens

strūkla pārtrūkst. Lai šādus pārtraukumus novērstu, ierīko gaisa

spiedkatlu.

Virzuļa spiediena dzītais ūdens tiecas sūkņa pamatnes telpa

uz augšu, reizē izplūstot caur sūkņa izvadcauruli un ieplūs-

tot caur pamatnē atrodošos caurumu gaisa spiedkatlā. Gaisa

spiedkatlā ieplūstošais ūdens saspiež katlā atrodošos gaisu. īsa-

jos ūdens pieplūdes pārtraukuma brīžos, kurus minējām, katla

atrodošais saspiestais gaiss izplešas un izspiež ieplūdušo ūdeni

no spiedkatlā. Lai rastu izeju, ūdens virzas sūkņa izplūdcaurulē.
Tādā veidā pārtraukto virzuļu spiedienu uz sūknī atrodošos

ūdeni atvieto gaisa spiedkatlā radītais spiediens. Ūdens plūsma

turpinās un strūkla darbojas bez pārtraukumiem.
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Sūkņa pārvietošanai pierīkots koka rāmis (kamaniņas) ar

dzelzs apkaltām sliecēm.

Sūkņa pievadcaurulei (sūccauru'lei) pievieno sūcvadu (kura
otru galu iegremdē ūdens tvertnē), bet izvadcauruli savieno ar

šļūteņu līniju, pa kuru ūdeni no sūkņa pievada ugunsgrēka vietā.

Sūkņa sviras galos iestiprina divus kokus, lai sūknēšanu

varētu izdarīt vairāki cilvēki reizē.

Tabulā Nr. 1 sniegti daži dati par visbiežāk sastopamo sūkņu
darbību.

C. Kā rokas sūkņus lieto dzēšot

ugunsgrēkus

Uzstādot darbam, rokas sūknis jānovieto uz līdzena laukuma.

Sūcvads rūpīgi jāpievieno sūkņa pievadcaurulei, lai tajā neie-

kļūtu gaiss. Sūcvadam jābūt nebojātam un pilnīgā kārtībā. Vis-

mazākais caurumiņš sūcvadā neļauj sūknim uzsūkt ūdeni, jo
darbam nepieciešamais gaisa izretinājums nerodas. Sūcvada

sūcgrozs jāiegremdē pilnīgi ūdenī, neļaujot tam tomēr saskār-

ties ar zemi, dūņām, zāli, lai tie nevarētu iekļūt sūknī un to aiz-

sprostot. Dabiskās ūdens tvertnēs sūcgrozu visieteicamāki

iegremdēt, iepriekš ieliekot pītā grozā (no vītola klūgām).
Uzstādot sūkni pie atklātas ūdens tvertnes, jāraugās, lai

atstatums no ūdens līmeņa līdz sūkņa pievadcaurulei, kurai

pievieno sūcvadu1, nepārsniegtu vertikālā virzienā 4—6 metrus.

Sūknēšana jāizdara vienmērīgi, bez spējiem rāvieniem. Katrā

sūkņa pusē (pie katra sviras šķērskoka) jānorīko mazākais

četri cilvēki.
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D. Ugunsdzēsēju rokas sūkņu bojājumu
izlabošana

Defektus un bojājumus ugunsdzēsēju rokas sūkņos var ieda-

līt divās grupās: tādos, kuru izlabošanai nepieciešams ilgāks
laiks un tādos, kurus var izlabot nekavējoties.

Pirmai defektu grupai pieskaita dažādus sūkņa daļu' lūzu-

mus, otrajai — sūcgroza, sūcvada un vārstuļu kārbas aizsērē-

jumus, aizsalšanu un sūcvada savienojumā ar sūkni radušos

neblīvumus.

Kad sūknis pārtrauc uzsūkt ūdeni, nekavējoties jāpārbauda
vai sūcgrozs nav aizsērējis. Ja sūcgrozs ir aizsērējis vai apķepis
no ārpuses, tas jānotīra un par jaunu jāiegremdē ūdenī; ja aiz-

sērējums radies iekšpusē, sūcgrozs jānoskrūvē no sūcvada un

jāiztīra.

Neblīva savienojuma novēršanai starp sūcvadu un sūkni,
jāpievelk savienojumi. Uz neblīvu savienojumu norāda sūkņa

pārāk vieglā gaita, strūklas sprakstēšana un ūdens pieplūdes
apstāšanās.

Ja rokas sūknis uzsūc ūdeni, bet šļūtenēs tas neieplūst, neka-

vējoties jāpārbauda vai vārstuļu kārba nav aizsērējusi un vai

vārstuļi blīvi iegulst savos gultņos. Ja izrādītos, ka vārstuļi
ir netīri, tie rūpīgi jānoslauka ar sausu' drānu un jānoskalo
ūdenī.

Ja ūdens sūknī sasalst, sūkņa pamatnes tvertne jāatkausē ar

lāpu, liedlampu, karstu ūdeni v. tml., pēc tam vārstuļi sausi jāno-
slauka un jāizvāc ledus no vārstuļu kārbas. Lai rokas sūknī

ūdens nesasaltu, sūkņa darbībai jānorit bez pārtraukuma.

E. Rokas sūkņu kopšana

Rokas sūkņu uzglabājama telpa ziema obligāti jāapkurina.

Sūknis periodiski jāapskata. Skrūves, uzgriežņi un tapas labi

jāpievelk un jāiestiprina. Jāpārbauda arī vai vārstuļi un citas

sūkņa daļas ir savā vietā un kārtībā. Cilindri ik mēnesi jaieziež
ar eļļu vai taukiem; pēc ieziešanas jāizdara dažas sūknēšanas

kustības, lai ziedums vienmērīgi pārklātu cilindru virsmu.

Pēc katras lietošanas sūknis rūpīgi jāapskata, jānoslauka ar

lupatu vārstuļi, jāizņem virzuļi un jāpārbauda vai aproces ir

kārtībā, jānoslauka un jāieziež visi kustīgie savienojumi, aizvara

675*
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skrūve un balstos nostiprinātā vārpsta, jāpievelk uzgriežņi, jāno-

mazgā, jāizžāvē šļūtenes un jāpārbauda, vai tās ir pilnīgi
veselas.

6. Ugunsdzēsēju transports.

Ugunsdzēsēju braucamos līdzekļus un ratus iedala: ar rokām

stumjamos (velkamos ratos), zirgu pajūgos un mechaniskos

braucamos līdzekļos. Zirgu pajūgus iedala divričos un četru riteņu
ratos. Zirgu pajūgiem var būt vienkārša vai arī divzirgu aizjūga
ierīce.

A. Ugunsdzēsēju rokas rati

Rokas ratus lieto ugunsdzēsēju apbruņojuma nogādāšanai
nelielos atstatumos. To normālais darbības rādijs nepārsniedz
200—300 metrus.

Ugunsdzēsēju rokas ratus var izmantot kulšanas vietas, kol-

chozu fermās, rūpniecības uzņēmumu teritorijās v. tml.

44. zīm. Rokas rati ugunsdzēsēju sūkņa pārvadāšanai.

Visbiežāk lietojamie šadu ratu veidi ir: rati ugunsdzēsēju
sūkņa pārvadāšanai un rati ar ūdens mucu.

Rokas rati sūkņa pārvadāšanai (44. zīm.) Ratus veido uz

diviem riteņiem pierīkots dēļu klājs, uz kura uzliek ugunsdzēsēju
rokas sūkni. Vēlams, lai ratu klājs būtu novietots uz atsperēm,
jo tad ugunsdzēsēju sūkni pārvadājot mazāk tricina un tam

mazākā mērā draud bojājumi no dažādiem lūzumiem. leteicams

uz šādiem ratiem kopā ar sūkni novietot arī nelielu šļūteņu' veltni

(divu, trīs šļūteņu uztīšanai).



69

Rokas rati ar ūdens mucu. Tos pagatavo tāpat kā ratus sūkņa
pārvadāšanai ar diviem riteņiem uz dzelzs ass, tikai klāja vietā

tiem būvē koka rāmi ar diviem paliktņiem ūdens mucas novieto-

šanai. Mucu piesfiprina ar stīpām vai piesien aiz mucas apakšējā

daļā pierīkotiem riņķiem.
Mucu ratos ieteicams novietot pēc iespējas zemāk, jo tad tā

vieglāk vedama un rati visumā top stabilāki. Mucas pagatavo

no koka vai dzelzs (skārda) 180—200 litru tilpumā.

45. zim. Rokas rati ar ūdens mucu.

B. Ugunsdzēsēju zirgu pajūgi

Zirgu pajūgus ražo trīs veidos: sūkņu un personālā sastāva,

sūkņu un mucu un tikai mucu pārvadāšanai. Visiem šiem tipiem
ir izstrādāti techniskie noteikumi (PSRS leM Galvenā uguns-

dzēsības pārvaldē), kuros atrodami ratu apraksti, izmēri un

noteikti materiāli, kādi lietojami to pagatavošanai.

Divzirgu ratus sūkņa un personālā sastāva pārvadāšanai

pieskaita ugunsdzēsības' pamatapbruņojumam. Izmantojot šādus

ratus, var veikt taktisko dzēšanas uzdevumu, saprotams ar

noteikumu, ka rīcībā ir pietiekams daudzums ūdens.

Ratus sūkņu un personālā sastāva pārvadāšanai pieskaita

ugunsdzēsības pamatapbruņojumam tādēļ, ka tajos novietojami
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seši cilvēki un viss ugunsgrēka dzēšanai nepieciešamais pamat-
apbruņojums. Ratos ved līdzi: rokas vai motorsūkni, ja apkal-
pojama rajonā ir ūdensvads — arī stenderu, izbīdāmās divposmu
kāpnes, «kruķa» hidropultu, laužamos un cērtamos rīkus, sūc-

vadu, šļūtenes un citus palīgrīkus un inventāru.

Rati sūkņa un personālā sastāva pārvadāšanai aprēķināti
divzirgu aizjūgam; ir tomēr iespējams piejūgt vēl trešo zirgu.

46. zīm. Divzirgu ugunsdzēsēju rati sūkņa un personala pārvadāšanai.

Viss ugunsdzēsības inventārs un rīki ērti novietojami ratos.

Rokas (vai motora) sūkni novieto aiz pajūga vadītāja sēdekļa
un piestiprina pie dēļa, kuru izlaiž caur šļūteņu veltņa balstiem

vai caur atvāžāmām saturām. Blakus sūknim uz speciāliem bal-

stiem novieto divus šļūteņu veltņus. Kāpnes piestiprina trim

balstiem, kas atrodas ratu sānos; kāpnes novieto uz sāniem un

ar siksniņām piesien sēdekļa atzveltnim un rokturiem. Sūcvadu

novieto blakus kāpnēm speciālā silē un piesien pie tās. Zem kāp-
nēm uz balstu atzar. .miem novieto ķekšus.

Ratu otrā malā (pretim kāpnēm) to rāmim pierīko speciālus
turekļus, uz kuriem novieto viengabala metālisko ķeksi.

Laužņus novieto labējās puses sēdekļa iekšpusē, bet uguns-

dzēšamo aparātu uz pakaļējā kāpšļa. Ugunsdzēšamo aparātu
ieliek speciālā ligzdā un no augšpuses piestiprina ar speciālu
saturu.

«Kruķa» hidropultu novieto uz pakaļējā kāpšļa, kur tam ierī-

kota ligzda un aptvere piestiprināšanai no augšas. Kastēs zem

ratu sēdekļiem atrodas palīgrīki.
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Divzirgu rati sūkņa un ūdens mucas pārvadāšanai (47. zīm.)
arī pieskaitāmi ugunsdzēsības pamatapbruņojumam.

Uz šādiem ratiem novieto un ved līdzi: ugunsdzēsēju rokas

sūkni, sucvadū, šļūteņu veltni, virlopu, lauzni, dzelzs ķeksi, dzelzs
lāpstu, līdzsvarotu lapu, sūcgrozu, brezenta spaini un citu palīg-
inventaru. Ratos bez tam novieto ūdens mucu. Paredzētas arī

vietas diviem komandas locekļiem.

Atbraucot ugunsgrēka vietā, sūkni un darbam nepieciešamo
inventāru noceļ no ratiem, bet ratus izmanto ūdens pievešanai.

47. zim. Divzirgu ugunsdzēsēju rati sūkņa un mucas pārvadāšanai.

Sadu ratu priekšrocība ir, ka ierodoties ugunsgrēka vieta, rīcība

ir ūdens dzēšanas uzsākšanai.

Divzirgu atsperu rati ūdens mucas pārvadāšanai (48. zīm.)
izmantojami galvenā kārtā ūdens pievešanai ugunsgrēka vietā.

Uz ratiem brauc līdzi divi dzēsēji. Bez ūdens mucas ratos vēl

novieto: «kruķa» hidropultu (uz balstiem blakus mucai, piesienot
ar siksnām), līdzsvarotu lāpu, kuru piestiprina vienam no ratu

abās pusēs aiz sēdekļa pierīkotiem balstiem; virlopu (piestiprinot
to ar satvariem ratu rāmja labējā pusē); divus spaiņus (skārda
un brezenta, kurus novieto kastē zem ratu sēdekļa). Mucas til-

pums — 400 litru.

Ugunsdzēsēju ūdens mucām ieteicams ierīkot dibenā cau-

rumu ar aizgriezni vai ar labu aizbāžņi. Pa šo caurumu nepiecie-
šamības gadījumā izlej ūdeni no mucas.
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48. zim. Divzirgu ugunsdzēsēju atsperu rati ūdens mucas pārvadāšanai.

7. Motorsūkņi

Par motorsūkni sauc agregātu, kuru veido mechanisks sūk-

nis, kas savienots ar iekšdedzes motoru (motoru, kas strādā ar

benzinu vai kādu degvielu maisījumu). Motorsūkņi ir stacionāri,
t. i. uzstādīti un nostiprināti vienā noteiktā vietā, un pārvieto-

jami.
Dažos gadījumos motorsūknim lieto automobiļa motoru' savie-

nojot to ar sūkni ar vārpstas vai dzenripas palīdzību.
Šāda veida sūkni parasti novieto stacionāri pie ūdens iegū-

šanas vietas (ezera,,lielas ūdens tvertnes, dīķa), kas atrodas

netālu no apdzīvotās vietas vai objekta, kas jāapgādā ar ūdeni.

PSRS ražo pārvietojamu lauksaimniecības tipa motorsūkni.

Šāda sūkņa šķērsgriezums (daļējs) redzams 49. zīmējumā.
Samērā mazais motorsūkņa svars (apm. 140 kg) un nelielie

izmēri pieļauj tā pārvadāšanu jebkurā transporta līdzeklī vai pat
pārnešanu' rokās.

A. Lauksaimniecības tipa motorsūkņa

konstrukcija

Motorsūknim ir 11 —12 z. sp. iekšdedzes motors ar 2800—

3000 apgriezieniem minūtē; divpakāpju centrbēgu sūknis, kas

tieši savienots ar motoru (kopēja vārpsta); tvertnes degvielai
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un ūdenim, kas novietotas starp sūkni un motoru. Degvielas
tvertnes apakšpusē atrodas divi nelieli aizgriežņi. Pa vienu no

tiem degviela plūst uz karburatoru caur speciāli pierīkotu cau-

ruli. Lai tvertnē iekļuvuši gruži nevarētu aizsprostot cauruli

un karburatora žiklerus, tvertnes iekšpusē blakus aizgrieznim
atrodas filtrs (siets). Pa otru aizgriezm izlaiž no tvertnes netīro

degvielu (maisījuma nogulsnējumus).

49. zīm. Motorsūknis.

Sūkņa motors nestrādā ar tīru benzinu, bet ar maisījumu,
kura sastāvā ir 15 daļas pirmās šķiras benzina un viena daļa
autola vai 18 daļas otrās šķiras benzina un viena daļa autola.

ledarbinot jaunu motoru', pirmo 20 stundu laikā lieto maisījumu
no 12 daļām benzina un vienas daļas autola.

Ūdens tvertnē atrodošais ūdens domāts dzinēja dzesēšanai

pirms sūkņa iedarbināšanas. Tvertnes tilpums — 4 1. Tvertnei

piestiprināta kontrolcaurule, pa kuru ūdens iztek, kad motors

un sūknis abi strādā. Tiklīdz sūkni iedarbina, motora dzesēšana

notiek pa speciālu cauruli tieši ar sūkņa pievadīto ūdeni. Caurule

savieno sūkni (blakus izvadcaurulei) ar motora dzesētāja
apvalku.

Motorsūkņa galvenam daļām pieskaitāmi:

1) sūkņa ķermenis;
2) pievadcaurule (sūccaurule), kurai pievieno sūcvadu;

3) sūkņa darba rati;

4) izvadcauruie (49. zīm. parādītā ar punktētu līniju), kurai

pievieno šļūtenes;
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5) vārpsta;

6) vakuumaparats, kas rada gaisa izretinājumu sūcvadu

līnijā un sūknī.

Vakuumaparatu iedarbina, pielaižot motoru. Lai iedarbinātu

vakuūmaparatu, jāsatver tā rokturis un jāpaceļ tik tālu, lai disks

cieši saskartos ar vārpstas uzmavu. Berze starp uzmavu un disku

griež vakuumaparata disku un iedarbina cilindri ar lāpstiņām

vakuūmaparata iekšienē. Cilindrim griežoties, rodas gaisa izre-

tinājums vakuumaparatā un reizē ar to arī sūknī un sūcvadu

līnijā. Pateicoties gaisa izretinājumam ūdens ieplūst sūcvadā,

pēc tam sūknī un caur vakuumaparata izplūdes caurumu iztek

laukā. Šai brīdī pārtrauc vakuumaparata darbību, bet sūknis var

sākt normāli darboties.

7) vakuummetrs — aparāts gaisa izretinajuma pakāpes no-

teikšanai sūknī;
8) manometrs — aparāts ūdens spiediena noteikšanai sūknī;

9) ziedes trauciņš vārpstas ieziešanai;

10) notekaizgrieznis ūdens izlaišanai no sūkņa, beidzot dar-

bību. Ūdens no sūkņa jāizlaiž, lai vasarā aizsargātu sūkni no

sarūsēšanas, bet ziemā no aizsalšanas;

11) izvadcaurules aizvažņa rokturis, ar kura palīdzību atver

un aizver izvadcaurules aizvāzni.

Motora galvenēm daļām pieskaitāmi:

1) spara rats un tajā novietotais magneto, kas ražo elek-

trisko strāvu un pievada to motora svecēm, ar kurām aizdedz

degvielu maisījumu motora cilindros;

2) vārpsta motora pielaišanai;
3) ūdens apvalks motora dzesēšanai;

4) virzulis;

5) karburators — ierīce degvielas pieplūdes regulēšanai;

6) karburatora adata;

7) sveces;
8) elektrības vadi no magneta līdz svecēm;

9) izpūšamais aizgrieznis.

B. Motorsūkņa sagatavošana darbam.

Sagatavojot motorsūkni darbam jāiepilda degvielas tvertnē

degviela un ūdens tvertnē — ūdens; jāpiepilda ziedes trauciņi
ar tavotu; pilnīgi jāaizver izvadcaurules aizvāžņi, griežot rok-

turi pretēji pulksteņa rādītāja gaitai; jāaizver sūkņa notekaiz-

grieznis; jāpārbauda vai savienojumos atrodas blīvgredzeni;

jāpagroza spara rats ar roku pa labi un pa kreisi, lai pārlieci-
nātos, ka motorā un sūknī nekas neķerrs; jāpiepilda ar eļļu gal-
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vena gultņa eļļotājs un jāieziež ar eļļu (caur apvalka caurumu

ar aizskrūvējamu vāciņu) vakuumaparata aizbāzņa kons; jāpār-
bauda vai elektrības vadi un pielaižamā siksna ir kārtībā.

C. Motorsūkņa iedarbināšana

Motors"ukni uzstāda pie ūdens tvertnes cik iespējams izlī-

dzināti.

Sūcvada galu pievieno sūkņa pievadcaurulei, aizskrūvē savie-

nojuma gredzenu un iegremdē sūcvadu ūdenī.

Tad izvadcaurulei pievieno šļūtenes un atver gaisa aizsarg-
ierīci degvielas tvertnes augšdaļā. Pēc degvielas pievadaiz-

griežņa atvēršanas jāpiespiež karburatora adata un jāpārliecinās
vai degviela ieplūst karburatorā. Ja degviela karburatorā ne-

ieplūst, aizgriezni aizver un pārbauda vai degvielas pievadcau-
rules ir kārtībā. Ja degviela pa caurulēm nepieplūst, caurules

jāizpūš, jāizpūš arī pievadaizgriežņa filtrs. Ja degviela pievad-
caurulēs plūst normāli, bet karburatorā neieplūst, jāpārbauda
karburatora žikleri, jāiztīra tie ar stieples palīdzību un jāizmazgā
ar benzinu.

Pagriežot aizbīdņa rokturi prom no sevis un nostādot to ver-

tikālā stāvoklī, atver gāzi karburatorā.

Tad uzmauc pielaižamo siksnu motora pielaižamajai vārp-
stai, aptin to mazākais divas reizes ap vārpstu pulksteņa rādītāja
virzienā, satver pielaižamās siksnas rokturi un taisa spēcīgu
rāvienu, kas liek motora vārpstai griezties. Pēc šādas rīcības

motoram jāiedarbojas.
Ja motors neiedarbojas, izpūšamos aizgriežņos ielej nedaudz

benzina un vēl reiz atkārto motora pielaišanu.
Kad motors iedarbojas, iedarbina arī vakuumaparatu aug-

stāk aprakstītā veidā. Kad ūdens pārādās no cauruma sūkņa

ķermenī, pēdējais jāpaceļ (jāatver), jāaizver aizgrieznis zem

ūdens tvertnes un jāatver aizgrieznis pie izvadcaurules ūdens

pievadei motora dzesēšanai. Aizgriezni atver lēnām līdz no ūdens

tvertnes kontrolcaurules sāk izplūst ūdens. Tad, pagriežot karbu-

ratora aizbīdņa rokturi, palielina gaisa pieplūdi karburatorā un,

lēnām griežot izvadcaurules aizbīdņa rokturi pulksteņa rādītāja

virzienā, palaiž ūdeni šļūteņu līnijā.

D. Motorsūkņa apkopšana darba laikā

un pēc darba

Motorsūknim darbojoties, jāuzmana vai motors un sūknis

strādā normāli. Nevērojot mazāko nenormālo parādību, jāno-
skaidro tās cēloņi un tie jānovērš. Ja motora darbībā novēro-
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izpūšamos aizgriežņus.
Motoram strādājot, vērīgi jāseko degvielas pievadīšanai un

motora dzesēšanas norisei. Nedrīkst pielaist sūknī spiedienu pāri

par 5,5 atm.

Ja sūkņa darbība uz laiku jāpārtrauc, samazina gāzi. Motora

apgriezienu skaits samazināsies un spiediens sūknī nokritīs

mazākais līdz 3 atm. Pēc tam aizver izvadcaurules aizvāzni un

ar sūkņa pievadīto ūdeni dzesē motoru. Kad ūdens padošana

jāatjauno, motorā gāzi palielina, paceļ spiedienu līdz 5—5,5 atm.

un lēnām atver izvadcaurules aizvāzni.

Beidzot motorsūkņa darbību, aizver degvielas pievadaizgriezni
un karburatora aizbīdni, atvieno sūcvadu un šļūtenes, izlaiž

ūdeni no sūkņa un motora dzesējamās ierīces. Pēc ūdens izlai-

šanas ielej motorā caur ziedes trauciņiem nedaudz mašineļļas
un ar roku pagriež spara ratu vairākas reizes, iepriekš atverot

motora izpūšamos aizgriežņus. Pagriež vakuumaparatu augšējā

stāvoklī, ielej caur notekcaurūmu sūknī nedaudz eļļas. Pēc tam

izskrūvē sveces un cilindros ielej petroleju, lai samazinātu pie-
degumu.

Kad viss tas izdarīts, motorsūkni rūpīgi apslauka, iepilda deg-
vielu un ūdeni un sagatavo sūkni jaunam darbam.

Motorsūknis jāuzglabā sausā, bet ziemā arī apkurināmā telpā.

Motorsūkņa kopšana, pārbaude un iedarbināšana, kā arī darbs

ar to jāuztic motoristam, kas labi pārzin motoru un sūkni.
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5. nodaļa

UGUNSDZĒSĪBAS TAKTIKA

1. Brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas un iedzīvotāju

organizēšana ugunsgrēku dzēšanas darbiem

Ugunsgrēku dzēšanas apstākļi lauku apvidos prasa, lai brīv-

prātīgo ugunsdzēsēju komandā būtu mazākais 16 cilvēki.

Komandas biedrus iedala grupās: dzēsēju, ūdens sagādes,
aizsardzības un sardzes grupās. Katrā grupā ir grupas

priekšnieks, kurš rīko nodarbības ar grupas locekļiem un vada

grupu ugunsgrēku dzēšanas darbā.

PSRS TKP apstiprinātais Nolikums par ugunsdzēsību lauku

apdzīvotos punktos noteic, ka visiem darba spējīgiem pilsoņiem,
kas sasnieguši 18 gadu vecumu, ir pienākums aktivi piedalīties
ugunsgrēku novēršanā un apkarošanā lauku apvidos.

Saskaņā ar Nolikumu un ugunsgrēku dzēšanas labākas orga-

nizācijas sasniegšanai, visus darba spējīgos iedzīvotājus, kas

nesastāv brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandā, sadala pa komandas

grupām un nozīmē darbībai kopā ar tām. Šo sadalīšanu pa

komandas grupām vada brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas

priekšnieks, aktivi piedaloties ciema padomes un kolchoza valdes

priekšsēdētājiem.
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas biedri, kā vairāk saga-

tavotie darbam, grupas komandiera uzdevumā vada grupām pie-
saistīto pilsoņu atsevišķos pulciņus, dzēšot ugunsgrēku' un mācī-

bas sanāksmju laikā.

A. Grupu pienākumi dzēšot ugunsgrēku

Dzēsēju grupas pienākumos ugunsgrēka
dzēšanas laikā ietilpst: cilvēku glābšana, lopu un

mantu evakuācija no degošām un uguns apdraudētām būvēm;

ugunsdzēšamo līdzekļu sagatavošana (šļūteņu' līniju izvilkšana

no ugunsdzēsēju sūkņiem, kāpņu uzstādīšana un laužamo rīku
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sagatavošana darbam); tiešais ugunsgrēka dzēšanas darbs ar

stobriem un spaiņiem un degošo būvju nojaukšana.

Ugunsgrēka dzēšanas darbā šī grupa ir galvenā. Tādēļ tās

sastāvā jābūt ne mazāk kā 7 biedriem un četriem piedalītiem
pilsoņiem (uz katru komandas rīcībā esošo sūkni). Piedalītie

pilsoņi veic arī darbus ar laužamiem rīkiem.

Ūdens sagādes grupa organizē nepārtrauktu ūdens

piegādi strādājošiem ugunsdzēsēju sūkņiem, bet ja tādu nav,

nogādā to tieši ugunsgrēka vietā no pilsoņiem paņemtās mucās,

toveros un spaiņos; raugās, lai ugunsdzēsēju sūkņi un šļūteņu

līnijas strādā bez traucējumiem; pārvieto sūkņus un šļūteņu
līnijas; pēc ugunsgrēka nodzēšanas sakārto rokas sūkņus, šļū-
tenes, mucas un spaiņus un rūpējas par to uzturēšanu pilnīgā
kārtībā.

Šajā grupā jābūt mazākais trim BUK biedriem (ieskaitot

grupas priekšnieku) un 12 piedalītiem pilsoņiem (uz katru uguns-

dzēsēju rokas sūkni), kas divās maiņās sūknē ūdeni un izpilda
citus darbus. Ja komandai nav sūkņu, ūdens sagādes grupai pie-
dalīto pilsoņu skaitu noteic atkarībā no tā, kur atrodas ūdens

pievešanai vai pienešanai izmantojamās ūdens iegūšanas vietas.

Aizsardzības grupa sargā no aizdegšanās ēkas, celt-

nes un materiālus, kas atrodas ugunsgrēka tiešā tuvumā un aiz-

vēja pusē; nojauc atsevišķas konstrukcijas (piemēram, salmu vai

lubu jumtus) un veselas būves, lai radītu ugunsizplatīšanās aiz-

turēšanai nepieciešamās atstarpes; saved kārtībā grupas apbru-
ņojuma rīkus un priekšmetus, kurus uzglabā ugunsdzēsēju depo.

Šajā grupā jābūt ne mazāk kā trim cilvēkiem (ieskaitot gru-

pas priekšnieku). Grupai piedalīto pilsoņu skaitu noteic BUK

priekšnieks, ievērojot būvju izvietojuma blīvumu, jumtu raksturu,

dažādu celtņu aizsargāšanas nepieciešamību' un apdzīvotās vietas

citas īpatnības.

Sardzes grupas pienākumi ir: palīdzēt dzēsēju

grupai mantu un lopu evakuēšanā; lopu un mantu' evakuēšana no

degošam objektam blakus esošām ēkām uz drošu vietu un to

apsargāšana.

Šajā grupā jābūt mazākais diviem cilvēkiem (priekšniekam
un dzēsējam). Piedalīto pilsoņu skaitu noteic BUK priekšnieks,

piemērojoties vietējiem apstākļiem.
Ja BUK rīcībā nav ugunsdzēsēju sūkņu un motorsūkņu, grupu

minimālais sastāvs paliek tāds pat, bet darbu pie sūkņiem atvieto

ūdens sagāde ar spaiņiem, toveriem utt.

Ja izceļoties ugunsgrēkam, apdzīvotā vieta nav pietiekams
skaits cilvēku (piemēram, lauku darbu laikā), viss BUK perso-
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nals un citi pilsoņi pirmā kārtā jāizmanto ugunsdzēšamo rīku

nogādāšanai ugunsgrēka vietā un cilvēku glābšanai.
Lai ugunsgrēka gadījumā varētu sagādāt darbam iespējami

lielāku daudzumu rīku, katrā dzīvojamā namā jānodod uzglabāt
daži rīki, kurus nama iedzīvotāji nogādā ugunsgrēka vietā.

Nama iemītniekiem nodotiem ugunsdzēšamiem rīkiem jāpie-
der pie tajā grupā lietojamiem, kurai piedalīts nama iemīt-

nieks. Namos, kur dzīvo dzēsēju grupai piedalīta persona,

jānodod glabāšanā pieslienamās kāpnes, cirvji, ķekši utt.; namā,
kur dzīvo ūdens sagādes grupas loceklis — mucas, toveri, spaiņi
ar pietiekami garām virvēm ūdens smelšanai no apdzīvotā vietā

esošām akām; namā kur dzīvo aizsardzības grupas dalībnieks —

pieslienamās un jumtu kāpnes, spaiņi, ugunsapsitamās slotas,

grābekļi, zāģi utt.; namā, kur dzīvo sardzes grupas loceklis —

virves, pārklāji, nestuves utt.

Kad iedzīvotāji izbrauc lauku darba apmetnēs, daļa uguns-

dzēšamā inventāra pēc BUK priekšnieka norādījuma jāņem līdz.

2. Ugunsgrēku dzēšanas taktika

A. Vispārējie norādījumi ugunsgrēku
dzēšanai laukos

Ugunsgrēkus lauku apdzīvotās vietās var iedalīt trīs grupas:

savrupstāvošu ēku, siena kaudžu, labības gubu, salmu kaudžu utt.

ugunsgrēkos;'dzīvojamo namu, kultūras, sadzīves un sabiedrisku

ēku un saimniecības celtņu ugunsgrēkos; katastrofāla apmēra

ugunsgrēkos.
Degot savrupstāvošām celtnēm, siena, salmu kaudzēm U. tml.,

visi spēki un līdzekļi jākoncentrē pie degšanas vietas, gādājot

tomēr, lai ugunsgrēks neietu plašuma un neparsviestos uz blakus

celtnēm un ugunsgrēka tuvumā novietotiem materiāliem.

Pūšot stipram vējam un sausa laika, sevišķi jāgādā, lai uguns

neizplatītos, jo tad no atsevišķa degoša objekta uguns var pār-

sviesties lielā attālumā.

Dzēšot ugunsgrēkus dzīvojamās, kultūras, sadzīves un sabied-

riskās ēkās, reizē ar ugunsdzēšamo rīku un apbruņojuma vis-

ātrāko piegādi ugunsgrēka vieta un izvēršanu un ūdens piegādi

pietiekamā daudzumā, pirmā kārtā jāevakuē cilvēki, jāgādā par

viņu' drošību un jārūpējas par lopu un mantu glābšanu.

Ja katastrofāla apmēra ugunsgrēka laikā uguns pārņem reizē

vairākas ēkas un celtnes, dzēšanas darbiem jāmobilizē visi attic-
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čīgā apdzīvotā vietā atrodošies līdzekļi un spēki, kā arī spēki un

līdzekļi no tuvākām apdzīvotām vietām, kas varētu palīdzēt dzē-

šanas darbā.

Dzēšot katastrofāla apmēra ugunsgrēku, reizē ar jau degošo
celtņu, namu un materiālu dzēšanas organizēšanu, jāizrīko cil-

vēki un ugunsdzēšamie līdzekļi tā, lai apturētu uguns tālāko

izplatīšanos un neļautu rasties jaunām degšanas vietām.

B. Brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas

grupu darbība

Komandas dzesēju grupas personālais sastāvs veic pēc
trauksmes izziņošanas šādus darbus:

1) nogādā ugunsdzēšamos rīkus ugunsgrēka vieta un saga-

tavo tos darbam;

2) palīdz ugunsgrēka dzēšanas vadītājam izlūkošanas darbā

un vajadzības gadījumā rūpējas par konstrukciju nojaukšanas
darbu izpildīšanu;

3) izdala spēku un līdzekļu nepieciešamo daudzumu cilvēku

un dzīvnieku glābšanai;
4) izvieto stobrus un cilvēkus ar spaiņiem tā, lai pilnīgi

ielenktu uguni, reizē koncentrējot galvenos spēkus uguns izpla-
tīšanās virzienā. Ar vienu vārdu sakot — veic visus darbus

ugunsgrēka lokalizēšanai un tālākas izplatīšanās apturēšanai;

5) organizē ugunsgrēka tiešā tuvumā atrodošos ēku un celtņu

aizsardzību, uz kurām uguns varētu pārsviesties;
6) nojauc celtnes un ēku daļas, pa kurām ugunsgrēks varētu

izplatīties tālāk.

Aizsardzības grupas personālais sastāvs organizē ugunsgrēka
aizvējā atrodošos namu jumtu aizsargāšanu, dzēš vēja vai karsta

gaisa strāvu pārnestās dzirksteles, degošus salmus un pagales.

Reizē ar to aizsardzības grupa gādā arī par vēja pusē atrodošos

jumtu aizsargāšanu gadījumam, kad vēja virziens varētu

mainīties.

Lai veiklu šo darbu, grupas personālais sastāvs novietojas

jumta abās pusēs ar spaiņiem un lūku slotām 2—4 metrus garos
kātos. Uz aizsargājamā jumta krītošās dzirksteles, degošus sal-

mus un pagales dzēš ar saslapinātām slotām vai aplejot jumtu
ar ūdeni no spaiņiem.

Grupa organizē arī lieko degamo materiālu aizvākšanu, kas

varētu veicināt ugunsgrēka izplatīšanos.
Aizsardzības grupā ugunsgrēka laikā ieteicams iesaistīt pla-

šos apmēros jaunatni, it īpaši komjauniešus un pionierus.
_

Ūdens sagādes grupas personāls mobilizē apdzīvotā vietā
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esošās, ar zirgiem pārvadājamās ūdens mucas ūdens piegādei
ugunsgrēka vietā ūn izmanto visas apdzīvotā vietā atrodošās

ūdens iegūšanas vietas.

Grupa savāc iespējami lielāku skaitu spaiņu' un sastāda cil-

vēku ķēdi ūdens rokrocīgai padošanai no ūdens ņemšanas vie-

tas līdz ugunsgrēka vietai.

C. Sapulcēšanās pec trauksmes

Pēc ugunsgrēka trauksmes lauku apdzīvotā vietā brīvprātīgo
ugunsdzēsēju komandas biedri, vajadzības gadījumā arī nozī-

mētie iedzīvotāji, pēc iespējas ātri ierodas ugunsdzēsēju depo
(šķūnī) un nogādā ugunsdzēšamos rīkus ugunsgrēka vietā.

Ugunsgrēku ziņā bīstamā laikā, kad ugunsdzēsēju koman-

das biedri dežurē nepārtraukti, visi komandas biedri un dzēsēju
grupā nozīmētie iedzīvotāji ierodas pēc trauksmes izziņošanas
tieši ugunsgrēka vietā, bet ugunsdzēšamos rīkus turp nogādā

dežurējošie BUK biedri. Visiem nozīmētiem pilsoņiem, pie kuriem

glabājas ugunsdzēšamie rīki, jāierodas ugunsgrēka vietā, līdz-

ņemot viņu gādībā nodotos priekšmetus.
Pēc ierašanās ugunsgrēka vietā BUK priekšniekam vai viņu

atvietojošai personai jānoteic vai ar rīcībā esošiem spēkiem un

līdzekļiem varēs pieveikt ugunsgrēku. Ja nepieciešami palīg-

spēki, BUK priekšniekam pa telefonu vai ar ziņnešiem jāizsauc

palīgā tuvāko apdzīvoto vietu BUK un jāorganizē to sagaidīšana.

D. Ugunsgrēka izlūkošana

Ugunsgrēka izlūkošanu iedala sākuma izlūkošanā un koriģē-

jošā izlūkošanā.

Sākuma izlūkošanu izdara tūlīt pēc komandas ierašanās

ugunsgrēka vietā. Izlūkošanu veic BUK priekšnieks vai persona,

kas šajā brīdī izpilda ugunsgrēka dzēšanas vadītāja pienākumus.

Ugunsgrēka izlūkošana jāizdara iespējami ātri, lai ātrāki

varētu noteikt stāvokli un izstrādāt ugunsgrēka dzēšanas plānu.
Izlūkošanā noskaidro vai nedraud briesmas cilvēkiem, kur tie

atrodas un noteic glābšanas ceļus un veidus. Nedrīkst aizmirst,

ka gādība par cilvēku drošību ir viens no galveniem uzdevumiem.

Tādēļ, sākot izlūkošanu, jānoskaidro, uz vietas iztaujājot iedzī-

votājus, vai degošās telpās kāds nav palicis. Izdarot izlūkošanu,

jāpārliecinās arī personīgi vai degošajās telpas nav palikuši
cilvēki.

Organizējot cilvēku evakuāciju un noskaidrojot, vai viņiem
nedraud briesmas, jāievēro ne tikai degošās unpiedūmotās tel-

pas, bet arī tādas, kuras uguns varētu apdraudēt, ugunsgrēkam
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ejot plašuma. Viss sacītais attiecināms arī uz dzīvnieku eva-

kuāciju.
Izlūkošanas tālākā gaitā konstatē: kur atrodas degšanas vieta,

tās apmērus un kas deg, lai varētu izlemt kādi spēki un līdzekļi
būs vajadzīgi dzēšanai.

Kad noskaidroti uguns izplatīšanās ceļi un apstākļi, noteic

virzienu galvenā trieciena ievadīšanai un lemj vai mantu eva-

kuācija ir nepieciešama.

Pēc izlūkošanā gūtiem datiem noteic šļūteņu izvilkšanas ceļu's,
izejas pozicijas stobru vadītājiem un kāpņu uzstādīšanas vietas.

Lai izlūkošana būtu sekmīga, jāpiekļūst pēc iespējas tuvāk

degšanas vietai, jāapskata ne tikai degošās, bet arī tām blakus

atrodošās konstrukcijas, un jo rūpīgāk, jo konstrukcijas ir tuvāk

degšanas vietai.

Apslēptas degšanas vietas konstatēšanai konstrukciju iekš-

pusē (sienās, starpsienās, pārsegumos) konstrukcijas jāaptausta
ar rokām, lai noskaidrotu, cik stipri tās sakarsušas. Tādā ceļā
ir iespējams noteikt uguns atrašanās vietu.

Sākuma izlūkošanas rezultātā BUK priekšniekam jāgūst
skaidrība par dzēšanas darbu' organizācijas plānu. Jau izlūko-

šanas gaitā BUK priekšniekam jādod rīkojumi ugunsgrēka dzē-

šanai, noteicot galvenā trieciena virzienu, ceļus un paņēmienus

ugunsgrēka lokalizēšanai un izvietojot rīcībā esošos spēkus un

līdzekļus.

Koriģējošo izlūkošanu iesāk pēc tam, kad pirmajai atbrauku-

šajai BUK dota pavēle izvērsties kaujai, un tā turpinās visu laiku

līdz ugunsgrēka pilnīgai likvidēšanai. To izdara ugunsgrēka dzē-

šanas vadītājs un atsevišķo grupu komandieri.

Koriģējošā izlūkošanā noteic, cik pareizi ir sākuma izlūko-

šanā iegūtie dati, ugunsgrēka stāvokļa pārmaiņas un dzēšanas

darbu gaitu, uguns izplatīšanās iespēju pa apslēptiem ceļiem

(pa konstrukciju tukšumiem un piebēru'miem, pa ventilācijas
vadiem v. tml.), sabrukumu un gru'vumu iespējamību, mantu un

materiālu evakuācijas un aizsargāšanas nepieciešamību pret

uguns un ūdens iedarbību', nepieciešamību uzlauzt un nojaukt kon-

strukcijas, kā arī nepieciešamību iesaistīt darbā papildu spēkus un

līdzekļus vai aizvākt strādājošos.

E. Stobru poziciju izraudzīšana

No stobru poziciju pareizas izvēles un laikā izdarītas stobru

ievadīšanas darbā atkarājas sekmes ugunsgrēka lokalizēšanā un

likvidēšanā. Tādēļ katra stobra pozicijas izraudzīšanai jāveltī
sevišķa vērība.



Noteicot stobru pozicijas, jāiegaumē, ka spēcīgākas, lielākas

jaudas stobri jākoncentrē galvenā trieciena virzienā un uguns-

grēka ielenkšanai no visām pusēm, ne tikai līmeniskā virzienā,
bet arī no augšas un apakšas (ja ugunsgrēks notiek kādā no aug-

šējiem stāviem).

Noteicot stobru pozicijas jāgādā, lai būtu nodrošināti:

a) degšanas vietas laba pārskatāmība no stobra pozicijas;
b) iespēja manevrēt ar stobru, t. i. virzīties uz priekšu un

atpakaļ un raidīt strūklu uz degošiem priekšmetiem;

c) ar stobru strādājošo drošība un iespēja atkāpties drau-

došu briesmu gadījumā.
Ar stobru strādājošais saņem no BUK priekšnieka vai grupas

komandiera tikai vispārējos norādījumus. BUK priekšnieks
(komandieris) noteic stobra vadītāja uzdevumus visumā, bet no

stobra vadītāja paša, no viņa prasmes, iniciativas, neatlaidības,
veiklības un attapības atkarājas, cik ātri izdosies apturēt uguns

izplatīšanos un to galīgi likvidēt.

Lai gūtu sekmes dzēšana, stobra vadītajam:

1) jāpieiet pec iespējas tuvāk degšanas vietai un jāgada, lai

strūkla trāpītu tieši degošās konstrukcijas un priekšmetus;

2) jāvirza strūkla ugunī pēc iespējas no augšas un tādēļ

jānostājās vienā līmenī ar degšanas vietu vai mazliet augstāk

par to;

3) jāvirza strūkla pretim ugunim, reize izmantojot to ari

uguns apsišanai ar spēku;

4) jāraida strūkla spēcīgākās degšanas vietās, laiku pa lai-

kam novirzot to degšanas vietās, no kurām uguns var izplatīties

tālāk;
5) dzēšot uguni uz vertikālam virsmām, strūkla jāvirza no

augšas lejup, lai arī noplūstošais ūdens dzēstu uguni;

6) dzēšot ēku atsevišķas daļas, strūkla jāraida vispirms uz

tādām daļām, kuru aizdegšanās vai sapostīšana var radīt gru-

vumus un uguns tālāku izplatīšanos;

7) aizsargājot ar stobru blakus atrodošās ēkas vai to daļas,

strūkla jāraida vispirms uz tām, kurām visvairāk draud aiz-

degšanās;

8) uzlaužot vai nojaucot konstrukcijas, glābjot cilvēkus un

evakuējot mantas, ar strūklu jāaizsarga komandas dzesēji, kas

šos darbus veic, nosedzot viņus no augstas temperatūras iedar-

bības.

Drošības labā strādājošam ar stobru uz jumta vai slietnēm

labi jāpiesaistās un jāpiestiprina šļūteņu līnija, lai tā ar savu

svaru nevilktu viņu lejup.
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Ar stobru var strādāt guļus, nometoties uz ceļa vai stāvot.

Kādos gadījumos un kādos veidos dzēšanai var lietot ūdeni?

Ūdeni lieto kompaktas, izkliedētas un izsmidzinātas strūklas

veidā.

Kompaktu strūklu lieto, dzēšot cietas degamas vielas.

Izkliedētu strūklu (lietus veidā) lieto, dzēšot cietas un šķied-
rainas vielas, kā arī vielas sīki sasmalcinātā vai putekļu veida

stāvoklī (kokvilna, kaņepāji utt., miltu, koksnes, ogļu un cita

veida putekļi).
Strūklu izkliedē pilienos ar speciāliem uzliktņiem vai daļēji

aizspiežot stobru ar pirkstu.
Putekļus un šķiedrvielas nedrīkst dzēst ar kompaktu strūklu

tādēļ, ka spēcīga strūkla var izmētāt šķiedrvielas vai putekļus un

uguns tādā kārtā izvērsties plašumā.
Stipri izsmidzinātā, miglas veidā ūdeni var lietot visos augš-

minētos gadījumos un degošu šķidrumu (naftas un darvas) dzē-

šanai. Ūdeni izsmidzina ar īpašu uzgaļu-smidzinātāju palīdzību.
Strādājot ar stobriem nedrīkst aizmirst, ka lieki izlaistīts

ūdens var bojāt mantas un ēkas. Tādēļ jācenšas dzēst uguns-
grēkus, iespējami mazāk patērējot ūdeni.

Lai vienā vai otrā gadījumā uz laiku pārtrauktu stobra dar-

bību, aizver stobra aizgriezni. Ja tāda nav, strūklu izvada no

telpām pa logu, lai ūdens netecētu ēkā.

3. Pamatnoteikumi ugunsgrēka dzēšanas vadībai.

A. Brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas

priekšnieka uzdevumi

Izceļoties ugunsgrēkam, brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas

priekšnieks vada tā dzēšanas darbus. Visas palīgā ierodošās

brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas ir padotas vietējās BUK

priekšniekam. Vietējās brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas

priekšnieks atbild par savas un palīgā ieradušos BUK darbību,

tādēļ nevienam nav tiesības iejaukties viņa rīkojumos attiecībā

uz ugunsgrēka dzēšanu.

Darbojoties kā ugunsgrēka dzēšanas vadītājam, brīvprātīgo
ugunsdzēsēju komandas priekšnieka pienākums ir: rūpīgi izlūkot

ugunsgrēku un noskaidrot radušos stāvokli; pareizi novērtēt stā-

vokli ugunsgrēka vietā un saskaņā ar to noteikt ugunsgrēka
likvidēšanai nepieciešamo spēku un līdzekļu apmērus; lemt par
ugunsgrēka dzēšanas veidu un gaitu; dot kaujas uzdevumus

komandas grupām un uzraudzīt kā tos izpilda: nepārtraukti novē-



85

rot pārmaiņas ugunsgrēka stāvoklī un taisīt papildu lēmumus,
ja stāvoklis to prasītu.

No ugunsgrēka dzēšanas darba pareiza plānojuma atkarājas
dzēšanas sekmīgums. Tādēļ brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas

priekšniekam dzēšanas darbu plāns rūpīgi jāpārdomā un tikai

pēc tam jārīkojas.

B. Galvenā trieciena virziena noteikšana

Ārkārtīgi svarīgi ir pareizi noteikt galvena trieciena vir-

zienu.

Ar galvenā trieciena virzīšanu jāsaprot galveno spēku un

līdzekļu koncentrēšana pret pastāvošo vai lielāko iespējamo

uguns izplatīšanās fronti.

Kā lai praksē noteic, kurp uguns virzās vai kurp tas var

izplesties un kurp tādā gadījumā jāvirza galvenais trieciens?

Uguns var izplesties visplašāk" vietās, kur atrodas lielākie

degamu vielu krājumi, caur ailēm, pa kurām virzās liesmas, pa

vēja virzienam. Pēdējais apstāklis sevišķi svarīgs atklātos un

lielos ugunsgrēkos, jo vējš var pārnest uguni uz blakus objek-
tiem. Kad izlūkošanā ir konstatēts kādā virzienā uguns var vis-

tālāk aiziet, galvenie spēki ūn līdzekļi (galvenā kārtā stobri)

jākoncentrē šajā virzienā.

Sekmes cīņā ar ugunsgrēku tomēr neatkarājas tikai no

spēku un līdzekļu koncentrēšanas galvenā trieciena virzienā.

Nedrīkst aizmirst, ka neskatoties uz vienā vietā esošiem vis-

izdevīgākiem apstākļiem uguns tālāk iešanai, ugunsgrēks

tomēr izplatās uz visām pusēm. Lai arī dažos virzienos tas notiek

ne tik spēcīgi un strauji, bet tomēr notiek. Tādēļ reizē ar galveno

spēku un līdzekļu koncentrēšanu uguns galvenajā izplatīšanās
frontē, ugunsgrēka likvidēšanai nepieciešams ielenkt uguni no

visām pusēm, radīt ap to noslēgtu riņķi.
Var izrādīties, ka uguns pilnīgai ielenkšanai nepietiek spēku

ūn līdzekļu (piemēram, stobru) un nav arī iespējams sadabūt

palīgspēkus. Tādos gadījumos vienam stobram jādzēš vai jāap-

tur uguns vairākās vietās (virzienos). Lai to veiktu, stobru pār-
vieto pēc zināma laika no vienas pozicijas otrā.

Vietās, kur nevar darboties ar stobriem, jānoorganizē ūdens

piegāde ar spaiņiem.

levērojot teikto, rīcībā esošie spēki jāizrīko, vadoties no

šādiem principiem:

1) ja uguns pārņēmis savrupstāvošu ēku vai celtm un uguns

pāriešana uz blakus objektiem nedraud, galvenie spēki jāraida

galvenā trieciena došanai visizdevīgākā virzienā.
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2)
_

ja uguns pārņēmis ēkas vai celtnes daļu un izplatās uz

tas pārējam daļām vai blakus ēkām, galvenie spēki jānorīko gal-
venā trieciena došanai uguns galvenajos izplatīšanās ceļos, bet

nepieciešamā spēku daļa jāizmanto uguns ielenkšanai.

3) ja ugunsgrēks izcēlies ēkā bez sevišķas vērtības, bet tieši

apdraud blakus atrodošos vērtīgu ēku, galvenos spēkus norīko

vērtīgās ēkas aizsargāšanai, bet daļu atstāj ugunsgrēka tieša-

jiem dzēšanas darbiem. Pie pirmās iespējas arī galvenos spēkus
izmanto ugunsgrēka dzēšanai.

C. Cilvēku glābšana un dzīvnieku

evakuacija

Ja ugunsgrēku izlūkojot, noskaidrots, ka nepieciešams glābt
cilvēkus vai evakuēt dzīvniekus, ugunsgrēka dzēšanas vadītājs

nekavējoties norīko vajadzīgos spēkus un līdzekļus un personīgi
vada glābšanas (evakuācijas) darbus.

Ja ugunsgrēks izcēlies naktī, kad visi jau guļ, cilvēki jāmeklē
gultās un citās guļamās vietās.

Ja ugunsgrēks izcēlies dienā, jādomā, ka cilvēks palicis dego-
šās telpās, mēģinādams glābt kādas mantas. Tādā gadījumā
viņam būtu jāatrodas durvju vai logu tuvumā.

Bērni jāmeklē klusākos stūrīšos un vietās (pagultēs, zem

soliem), kur tie mēģina noslēpties no uguns.

Visērtākie glābšanas ceļi ir parastās izejas un logi. Tie arī

vispirms jāizmanto cilvēku glābšanai.
Ja izejas no augšējiem stāviem aizsprosto liesmas, cilvēku

glābšana jāizdara caur logiem pa pieslienamām kāpnēm.
Kā jāiznes samaņu zaudējuši cilvēki parādīts 50. zīmējumā.
Dzīvnieku' evakuācija saistīta ar dažām grūtībām.

Evakuējot liellopus un zirgus, tiem aizsien acis un tikai pēc
tam ved ārā no telpām. Zirgus ieteicams izvest, uzliekot tiem

kaklā sakas, apliekot iemauktus, lai tiem rastos iespaids, ka jādo-
das darbā.

Evakuējot sīklopus, jālieto dažādi paņēmieni, dažos gadīju-
mos iznesot dzīvniekus pat uz rokām (sivēnus). Lielās cūkas

jāizvelk aiz pakaļkājām.
Glābjot aitas, jācenšas notvert un izvilkt no kūts barvedi

aunu, tad aitas skries tam pakaļ bez kādas pretestības. Putnus un

trusīšus iznes nēšus, saliekot tos maisos, grozos v. tml.

No telpas izvestos dzīvniekus nedrīkst pamest nepiesietus,

jo, redzot liesmas, dzīvnieki var izbailēs ieskriet atpakaļ savā

kūtī un tur aiziet bojā.
Lai nodrošinātu dzīvnieku ātru un sekmīgu evakuāciju uguns-

grēka gadījumā, jānoorganizē ar dzīvnieku kopējiem pārrunas

par temu: «Kā jāizdara dzīvnieku evakuācija».
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50. zim. Paņēmieni cilvēka uzcelšanai plecos un pārnešanai.

4. īpatnības ugunsgrēku atsevišķu veidu dzēšanas darbos

A. Ugunsgrēki cilvēku sapulcēšanas
vietās

Vietām, kur sapulcējas lielas cilvēku masas, pieskaitāmi teātri,
klubi, kino, skolas, slimnīcas utt. Izceļoties ugunsgrēkam šādās

vietās, dzēšanas darba īpatnība pastāv parasti cilvēku glābšanas
nepieciešamībā. Tādēļ šādus ugunsgrēkus izlūkojot, vispirms
jānoskaidro vai telpās nav palikuši cilvēki un komandas galvenie
spēki jānozīmē glābšanas darbiem.

Kad ugunsgrēks notiek teātrī, kinematogrāfā, klubā, rūpīgi
jāpārbauda visas izejas un logi zālē, gaiteņos, uz skatuves un

blakus atrodošās telpās.

Degot skatuvei, pirmās strūklas jāraida vietās, kur skatuve

saskaras ar skatītāju telpām. Tā novērš ugunsgrēka pāriešanu
no skatuves uz zāli. Nedrīkst izsist stiklus zāles logos un turēt

atvērtas zāles durvis uz āru, lai ugunsgrēks nevarētu strauji
izplatīties.
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Degot kinolentai, tā jāizmet ārā no telpām. Ja tas nav iespē-

jams, lenta jāiemet spainī ar ūdeni vai smiltīm un jāapsedz ar

biezu audumu vai jāapber ar smiltīm.

Ugunsgrēka dzēšana slimnīcā ne ar ko neatšķiras no uguns-

grēka dzēšanas kaut kurā ēkā. Jāiegaumē tomēr, ka no slimnīcas

jāevakuē slimie cilvēki. Daudzi slimnieki nevar paši paiet, tādēj

viņi jāiznes uz rokām vai, dažādos gadījumos, ar visu gultu.

B. Ugunsgrēki garāžas un viegli

uzliesmojošu šķidrumu noliktavās

No garāžām ugunsgrēka gadījumos vispirms jāizvāc auto-

mašinas, traktori un viegli uzliesmojoši šķidrumi. Pirmās strūk-

las jāraida automašinu aizsargāšanai no uguns.

Dažus viegli uzliesmojošus šķidrumus nevar dzēst ar ūdeni.

Tādos gadījumos lieto ugunsdzēšamos aparātus vai apber degošo
šķidrumu ar smiltīm vai zemi.

Izceļoties ugunsgrēkam viegli uzliesmojošu šķidrumu nolik-

tavās, jādara viss, lai izvāktu no tām vēl uguns neskārtos degamo
šķidrumu krājumus. Izvāktie šķidrumi jānovieto mazākais 100—

200 m atstatumā no ugunsgrēka vietas. Ja nav iespējams izvākt

viegli uzliesmojošo šķidrumu krājumu, reizē ar uguns dzēšanu

jādzesē mucas ar šiem šķidrumiem.

C. Labības gubu un siena kaudžu

ugunsgrēki

Degošas labības gubas un siena kaudzes dzēš ar izkliedētu

ūdens strūklu, reizē tās izjaucot.

Ugunsgrēka vietas tuvumā atrodošās kaudzes un gubas jāaiz-

sargā ar ūdens strūklām pret aizdegšanos. Ja stobru nav, uz kau-

dzēm un gubām jānovieto cilvēki ar ūdens spaiņiem un uguns

apsitamām slotām. Viņiem jāuzmana katra atlidojusi dzirkstele

un nekavējoties tā jānodzēš.
Ja iespējams, ugunsgrēka tuvumā atrodošās kaudzes un gubas

jāizjauc un jāaizved tālāk nost no ugunsgrēka vietas.

D. Labības aizdegšanās uz lauka

Ir vairāki paņēmieni augošas labības ugunsgrēku dzēšanai.

Pirmais paņēmiens: izpļauj joslas uguns apturēšanai, metot

nopļauto labību uz to pusi, kur uguns nav. Nopļautās vietās

paliek cilvēki un ar lapu koku zariem vai uguns apsitamām
slotām apsit liesmas, kas pārlec uz nopļauto joslu.
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Otrs paņēmiens: izpļauj joslu un uzar to. Nonākot līdz šai

joslai uguns apstāsies.
Trešais paņēmiens: cilvēki izveido ķēdi un, tuvojoties ugunim,

apsit to ar lapu koku zariem.

E. Degoša apģērba dzēšana

Gadās, ka aizdegas cilvēka apģērbs. Parasti cilvēks izbailēs

sak skraidīt un tādi tikai pastiprina degšanu.
Ja deg apģērbs, cilvēks jānogāž zemē un jāietin segā, mētelī

vai cita auduma gabalā. Kad uguns apdzisis, cietušais uzma-

nīgi jāiztin, lai nerastos lielāki ievainojumi apdegušās vietās,
ūn jānogādā slimnīcā.

F. Mežu ugungrēki

Pec rakstura mežu ugunsgrēkus šķiro pazemes, piezemēs un

augšējos ugunsgrēkos.
Pirms meža ugunsgrēka dzēšanas darba sākšanas dzēšanas

darbu vadītājam:
1) jānoskaidro uguns izplatīšanās virziens un ātrums;

2) jānoskaidro, kur atrodas bīstamākās vietas (skuju koku'

jaunaudzes, pielūžņotas vietas) un kur aug vērtīgākie koki;
3) jānoskaidro vai ugunsgrēka apstādināšanai var izmantot

stigas, ceļus, strautus, grāvjus, noras utt.;

4) jāiedala darba spēks atbilstoši noskaidrotajiem apstākļiem
un, ja darba spēka ir par maz, jāpieprasa pastiprinājumi.

Darbus ugunsgrēka izplatīšanās apturēšanai sāk tādā atsta-

tumā no degšanas vietas, lai tos varētu pabeigt pirms uguns

sasniedzis darba vietu.

Dzēšanas paņēmieni. Dzēšot pazemes ugunsgrēku', ap

ugunsgrēka vietu izrok 0,75—1 m platu grāvi līdz zemes

mineralslāņa vai ūdeni saturoša kūdras slāņa dziļumam. Gar

grāvja malām nocērt kokus un atvelk tos tālāk nost no grāvja.
Gruzdošo sūnu, zāli un citus priekšmetus gar ugunsgrēka robežu

apdzēš ar ūdeni vai apber ar smiltīm (zemi).
Piezemēs ugunsgrēki izplatās tikai cieši gar zemi un

neceļas augšup. Uguns iznīcina sausas lapas, zāli, nobirušās

skujas utt.

Šādu ugunsgrēku gadījumos uguni ielenc no visām pusēm.
lelenkšanai ugunsgrēka dzēšanas vadītājam jāsadala viņa rīcībā

esošie spēki atsevišķās grupās, kuras novietojās viņām norādītās

vietās (pozicijās) un apber uguni ar zemi, apsit liesmas ar lapu
kociņiem ar kuplu lapotni, ar slotām, norok zemes virskārtu
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(zāli, sūnas utt.), izcērt krūmus, bet atsevišķos gadījumos arī

kokus, ierīko stigas un atstarpes mazākais trīs metru platumā,
aizvāc skujas, žagarus, sausos zarus un kritušos kokus utt., rok

grāvjus mazākais 0,5 m dziļumā un mazākais 1 m platus.
Atstarpju radīšanai pēc iespējas jāizmanto ceļi, stigas, upes un

citi dabīgi šķēršļi uguns ceļā.
Piezemēs ugunsgrēka dzēšanu var izdarīt arī; izdedzinot meža

segu gar aizsargjoslu ugunsgrēka pusē. Izdedzināšanu izdara

gadījumos, kad nav pilnīgas pārliecības, ka aizsargjosla, stiga,
ceļš vai taka aizturēs tuvojošās liesmas.

Izdedzinot cenšas paplašināt aizsargjoslu līdz tādiem ap-

mēriem, lai liesmas nevarētu sasniegt un apdraudēt aizsargā-

jamo mežu, bet dzirksteļu pārlidošana būtu pilnīgi izslēgta.
Kad ugunsgrēks pievirzīsies izdedzinātai joslai, tam būs jāiz-

beidzas, jo joslā viss degamais jau ir iznīcināts.

Bez jau minētiem paņēmieniem piezemēs ugunsgrēkus var

dzēst ar ūdeni, izmantojot hidropultu's, rokas sūkņus, motor-

sūkņus utt.

Piezemēs ugunsgrēki jādzēš ar vislielāko rūpību, jo slikti

nodzēsts piezemēs ugunsgrēks var viegli pārvērsties augšējā

ugunsgrēkā.

Augšējos ugunsgrēkus dzēšot, izcērt aizsargstigas vis-

apkārt degošām meža platībām. Stigu platumam jābūt ne ma-

zākam par lielāko koku augstumu ielencamajā apvidū.
Ja ugunsgrēks attīstās sevišķi spēcīgi, aizsargstigu platumu

palielina pusotras un vairāk reizes.

Stigas izcērt tādā atstatumā no uguns, lai darbus paspētu
veikt līdz uguns pienākšanai izcērtamai stigai. Cērtot stigu,
kokus laiž ugunsgrēka virzienā. Lietas kokiem derīgo stumbru

daļu pēc zaru nošķīšanas aiznes pāri stigai, ja tik laiks to atļauj
izdarīt.

Kad uguns tuvojās izcirstajai aizsargstigai, gar tās apsar-

gājamo malu nostāda sargus, kam jālikvidē visas sīkās deg-
šanas vietas, kas izceļas no stigai pārlidojušām pagalēm un

dzirkstelēm. Uguni apdzēš, apsitot ar zariem, apberot ar zemi

vai salejot ar ūdeni.

Otrs paņēmiens augšējo ugunsgrēku dzēšanai ir pretuguns
palaišana. Izrauga piemērotu līniju, no kuras sākt dedzināšanu

ugunsgrēka gaitai pretējā virzienā. Par izejas punktu var būt

ceļš. taka, jau gatava stiga vai tieši dedzināšanas rīkošanai

izcirsta stiga s—lo5 —10 m un vairāk metru platumā. No izejas līni-

jai izraudzītās stigas vai ceļa novāc visu augsni.
Gar dedzināšanas sākuma līniju sakrauj ugunsgrēka pusē

valni no degamiem materiāliem. Tā garumam jālīdzinās uguns-

grēka frontes platumam.
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Kad ugunsgrēkam tuvojoties dedzināšanas sākuma līnijai,
rodas vilkme ugunsgrēka virzienā, sakrauto valni pēc ugunsgrēka
dzēšanas vadītāja komandas aizdedzina visā garumā vienā laikā.

Palaižot pretuguni, jāuzrauga, lai no pārlidojošām dzirks-

telēm un pagalēm neizceltos jauns ugunsgrēks atbalsta līnijas

aizmugurē. Ja apvidus ir kalnains, pretūguns sākuma līnija jāiz-

rauga kalna nogāzes piekājē.

Reizē ar cīņu pret ugunsgrēka galveno fronti jāizdara arī

darbi uguns dzēšanai citās, augšējā ugunsgrēka pārņemtās
vietās.

Izmantojot mežu augšējo ugunsgrēku dzēšanai pretuguni,
viss rūpīgi jāsagatavo un jāveic pieredzējušākā mežu! darbinieka

vadībā.

Pēc augšējā, piezemēs vai pazemes ugunsgrēka apdzēšanas
jānorīko sardzes posteņi ugunsgrēka vietas uzraudzīšanai. Poste-

ņiem jārūpējas, lai vējš neiznēsā palikušās dzirksteles. Gruzdo-

šās koku paliekas jāapber ar zemi.

G. Kūdras ugunsgrēki

Kūdras ugunsgrēki arī sadaļas virszemes un pazemes uguns-

grēkos.
Pazemes ugunsgrēka degšanas vietu likvidēšanai rok

I—2 metru platus grāvjus, reizē aplaistot degošās vietas ar

ūdeni.

Jāizrokas cauri kūdras kārtām līdz mitrākajam slānim. Grāvju'

dziļums atkarājas no vietējiem apstākļiem, jo uguns zem zemes

bieži vien virzās uz priekšu sīkās straumītēs un var aiziet talu.

Kad ugunsgrēks apdzēsts, jāizliek sardzes posteņi, jo uguns-

grēks var sākties no jauna.
Virszemes ugunsgrēks izplatās pa_ zemes_virsu, iznīcinā-

dams krūmus, sūnu un kūdras virsējo kārtu. Šādu ugunsgrēku

apkaro, rokot grāvjus (1 m platumā) līdz ūdeni saturošai kārtai.

Gar grāvja malu novāc krūmus, sūnas utt. leteicams arī apbērt

ar zemi vai smiltīm vienu metru' platu joslu gar grāvi ugunsgrēka

pusē.
Mašinkūdras (frezētās kūdras) krautnem degot visa apjoma,

tās dzēš ar smidzinātām ūdens strūklām no aizvēja puses.

Ja krautnes deg atsevišķās vietas, tas aplaista ar smidzi-

nātām strūklām, pārrok un aizvāc vēl neaizdegušos kūdru.

5. Zirgu kopšana.

Laukos daudzām ugunsdzēsēju komandām ir pašam savi

zirgi. Neatkarīgi no tā vai zirgi pieder komandai, vai tikai

nodoti tās pastāvīgā rīcībā, zirgi rūpīgi jākopj un jāsaudzē, lai

tie vienmēr būtu labā stāvoklī.
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Ugunsdzēsības apbruņojuma nogādāšanas ātrums uguns-

grēka vietā lielā mērā atkarājas no stāvokļa, kādā uztur

komandas zirgus.

Komandas locekļiem, kas zirgus kopj, jāizturas pret zirgiem
labi, lai tie viņiem klausītu. Nedrīkst ar zirgiem apieties rupji,

kliegt uz tiem, sist tos. Vislabāk izdosies zirgu sev pieradināt ar

labu kumosu (auzām, maizi) un laipnu izturēšanos.

Zirgs jābaro laika un vienmērīgi, laika jādzirda, sistemātiski

jātīra un jāapkaļ.

Zirgi jābaro stingri noteiktos laikos un pec noteiktam nor-

mām. Tādā veidā zirgi vienmēr būs paēduši, veseli un darba

spējīgi.

Graudu barību (auzas) ieteicams dot trīs reizes dienā: no

rīta, pusdienā un vakarā. Pirms auzām jādod nelielas siena

devas (400—500 gr.). Siens vispārīgi jādod kā dienā, tā naktī.

Tūlīt pec darba beigām zirgu nedrīkst barot. Sienu var dot

tikai pēc 20—30 minūtēm, bet auzas — pēc I—2 stundām.

Liels iespaids uz zirga veselības stāvokli ir nepareizai dzir-

dināšanai. Lai novērstu dažādu zarnu' slimību izcelšanos, zirgu
nedrīkst dzirdīt ar netīru un sastāvējušu ūdeni. Dzeramam

ūdenim jābūt pēc iespējas tīram un ne pārāk aukstam (10 —15°).
Ja pie rokas nav silta ūdens, spainī jāpiemet kāda sauja siena.

Tas zirgu piespiedīs dzert nelieliem malkiem un pasargās tādi

no saaukstēšanās.

Zirgs jādzirda no rīta, diena ūn vakara apmēram pusstundu
pirms auzu došanas.

Nekāda gadījuma zirgu nedrīkst dzirdīt tūlīt pec darba beig-
šanas. Jānogaida I—2 stundas.

Lai izvairītos no dažādām ādas slimībām un lai zirgam būtu

labs izskats, tas ik dienas jātīra. Katram zirgam jābūt īpašiem
tīrāmiem rīkiem. Tīrot katru zirgu ar saviem rīkiem, novērš

lipīgu slimību izplatīšanos.

Zirgu ik dienas tīra ar suku un mitru lupatu (vilnas). Nedrīkst

tīrīt zirgu tieši ar skrāpi. Skrāpi lieto tikai spalvas iztīrīšanai

no sukas.

Zirga tīrīšana jāizdara pec iespējas ara, lai putekļi un netī-

rumi neiekļūtu barībā un zirga elpojamos orgānos.

Lai zirgs vienmēr būtu darba spējīgs, tas laikā jāpārkaļ un

kāju nagu stāvoklis vienmēr jāuzrauga. Pārkalšanu ieteicams

izdarīt ik pēc viena — pusotra mēneša.

Pie mazākām saslimšanas pazīmēm (ēstgribas zudums, ne-

miers, iekaisumi utt.) nekavējoties jāgriežas pie veterinārārsta

vai feldšera un jāārstē zirgs pēc viņu norādījumiem.



Lai zirgi vienmēr būtu veseli, jāuztur tīrība stallī. Stallis

sistemātiski jātīra un jāuzkopj, norīkojot stallī pastāvīgu dežu-

rantu šo darbu veikšanai.

Jāgādā par sausiem un tīriem pakaišiem — salmiem, zāģu
skaidām, kūdru utt. Mēsli jāizvāc no staļļa nekavējoties.

Lai zirgs varētu viegli vilkt ratus un tam nerastos kādi

noberzumi, visām zirglietām jābūt labi pielaikotām, tās jālieto
tikai tam zirgam, kam tās taisītas.
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