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Divarpus mēnešus pēc ugunsgrēka „Radiotehnikas” bunkurā tur joprojām viss ir pamests un jūtams
sadegušo matraču krāvumu smārds.

112  2015. gada 12. oktobrī 16:17

Pirms divarpus mēnešiem izdegušajā kādreizējā rūpnīcas „Radiotehnika”
bunkurā joprojām jūtams deguma smārds. No patvertnes joprojām nav
izvāktas sadugušo matraču paliekas un ražotnes pārpalikumi. Vienā no
nedaudzajiem līdz nesenajam laikam saglabātajiem laika bunkuriem tagad
valda baisa sajūta.
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Kasjauns.lv jau rakstīja, ka augusta sākumā Imantā ugunsdzēsēji vairākas dienas
cīnījās ar ugunsgrēku bijušās rūpnīcas „Radiotehnika” bumbu patvertnē, kurā bija
ierīkota mēbeļu ražotne. Tur piecas dienas dega un gruzdēja matraču krāvumi.
Dzēšanas darbus apgrūtināja tas, ka ugunsdzēsējiem bija ierobežota piekļuve
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degošajai telpai. Vienu brīdi ugunsdzēsēji pat pārstāja ieiet telpās, jo tās draudēja
iegrūt. Tas bija paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks, un deguna smārds izplatījās pa
visu Imantu.

Padomju gados ierīkotā patvertne bija pamatīgi iebetonēta zemē un tā nebija
piemērota ražotnei. Divarpus mēnešus pēc notikušā ugunsgrēka Kasjauns.lv piedāvā
ielūkoties izdegušajās telpās.

Pilsētvides pētnieku biedrība „Grauzti” divarpus mēnešus pēc notikušās ugunsnelaimes
apsekoja izdegušo bunkuru un konstatēja, ka tajā visdrīzāk šo pāris mēnešu laikā kāju
nav spēris, notikušā posta sekas nav likvidētas.

 „Grauzti” pārstāvis Māris Rudzītis Kasjauns.lv pastāstīja: „Šo bunkuru pirmo reizi
apsekojām 2008. gadā, kad tur jau bija ierīkota mēbeļu ražotne. Pēc tā, ka tur bija
saglabājusies, piemēram, ūdens rezervju telpa varēja spriest, ka bunkurs bija pabeigts.
Tikai laika gaitā tas ticis pārbūvēts kā mēbeļu ražotne. Pieļauju, ka tur viss bija ļoti labā
stāvoklī. Arī divas pārējās „Radiotehnikas” bumbu patvertnes ir izpostītas. Viena ir
applūdusi, bet otra 2010. gadā arī izdegusi”.
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