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Dāvinājumi Latvijas Ugunsdzēsības muzejam

Latvijas Civilās aizsardzības (CA) štāba priekšnieka, Ministru padomes priekšsēdētāja vietnieka CA jautājumos 1985.-1992.gg.
ģenerālmajora Ilmāra Bruņenieka parādes formas žakete.

VUGD Operatīvās vadības pārvaldes Ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu nodaļas vadītājs Guntars Šaripo kārtējo reizi
nodeva muzeja krājumā paziņas Natālijas Kibisovas uz meža ceļa Garkalnes novadā, Jaunciemā, netālu no Ķīšezera atrastu nozīmi,
kas izrādījās unikāla 20.gs. sāk. Jēkabpils brīvprātīgo ugunsdzēsēju piederības zīme, kāda muzeja krājumā vēl nav bijusi. Muzejs
pateicīgs G.Šaripo par saudzīgu attieksmi pret vēsturisko vērtību saglabāšanu un regulāru muzeja papildināšanu ar unikāliem
artefaktiem.

2020.gadā Latvijas Ugunsdzēsības muzeja krājums papildināts ar pagājušā gadsimta 20.-to -30.-to gadu fotogrāfijām, kas
mūsdienās notiek arvien retāk. Jau no muzeja atklāšanas 1978.gadā ekspozīcijā goda vietā ir melna ādas ķivere, šī ķivere savu
īpašnieku pasargājusi vismaz trīs lielu ugunsgrēku dzēšanā Rīgā: 1927. un 1930.gadā dzēšot ugunsgrēku
fabrikā Provodņik, 1929.gadā akciju sabiedrībā Delka u.c.

Aleksandrs Spiridonovs (1901.- 1978.) ugunsdzēsībai veltījis visu savu mūžu. Muzeja krājumā nonāca piecas fotogrāfijas, pieci
portreti, sākot no 1924. gada līdz 1933.gadam, kur redzama A.Spiridonova izaugsme izvēlētajā profesijā. Viņš bijis Rīgas pils. III.

ugunsdzēsēju nodaļas un Rīgas Pētera brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības biedrs. Apbalvots ar Latvijas ugunsdzēsēju biedrību un
organizācijas savienības apbalvojumiem “ Par cītību “ III šķ. 1931.gadā un “Par izcilus nopelniem ugunsdzēsībā” IV šķ. , 1934.gadā,
beidzis VIII Virsnieku pārbaudes kursus, 1933.g. Jau no muzeja atklāšanas 1978.gadā ekspozīcijā goda vietā ir melna ādas ķivere, šī
ķivere savu īpašnieku pasargājusi vismaz trīs lielu ugunsgrēku dzēšanā Rīgā: 1927. un 1930.gadā dzēšot ugunsgrēku
fabrikā Provodņik, 1929.gadā akciju sabiedrībā Delka u.c.

Š.g. oktobrī Austris Gaņģis, bijušais no 1986.gada līdz 2013.gadam VUGD Ogres daļas ugunsdzēsējs-glābējs, ugunsdzēsējs trešajā
paaudzē, nodeva muzejam savas dzimtas arhīva pagājušā gadsimta pirmās puses 29 fotogrāfijas, saistītas ar ugunsdzēsēju darbu.
Pirmais dzimtas pārstāvis Nikolajs Gaņģis (1885.-1941.) no 1918.gada līdz 1920.gadu vidum bija Rīgas pilsētas Ugunsdzēsēju
komandas 3.nodaļas kučieris. N.Gaņģa dēli Nikolajs un Eduards bija Rīgas pilsētas Ugunsdzēsēju komandas ugunsdzēsēji.
Fotogrāfijās redzami ugunsdzēsēji gan darbā, gan sporta nodarbībās un atpūtā, gan nozīmīgās personas ugunsdzēsībās attīstības
vēsturē.

Rīgas pilsētas Ugunsdzēsēju brigādes 4.nodaļas darbinieki - 1.vietas ieguvēji volejbolā depo pagalmā Hanzas ielā 5, 20.gs.30.gadu
beigas.

Rīgas pilsētas Ugunsdzēsēju komandas 1.nodaļas darbinieki depo pagalmā Maskavas ielā 1b, 20.gs. 30.gadu sākumā. Pirmajā
rindā piektais no kreisās sēž 2.nodaļas brandmeistars Jānis (Žanis) Ansons, sestais Rīgas brandmajors Arturs Kiesners, astotais
brandmajora palīgs Eižens Leija, devītais 4.nodaļas brandmeistars Eduards Lapovics.

Rīgas pilsētas Ugunsdzēsēju komandas 1.nodaļas darbinieki praktiskajās apmācībās pie ēkas Maskavas ielā 5, 20.gs. 30.gadu otrā
puse.

2018.gada 19.septembrī muzeja krājums papildināts ar Rīgas pilsētas Ugunsdzēsības nodaļas priekšnieka no 1937. līdz
1940.gadam, arhitekta Jāņa Vilhelma Orleāna (1891-1986) Latvijas valsts apbalvojumiem, ordeņu lentēm, Latvijas, Lietuvas,
Igaunijas, Francijas ugunsdzēsēju Savienību, Baltijas valstu Ugunsdzēsēju biedrību un organizāciju apvienības, Starptautiskās
Ugunsdzēsēju asociācijas (CTIF) krūšu nozīmēm, unikālām Latvijas Ugunsdzēsēju biedrību un organizāciju Savienības (LUS) rokas
lentēm.
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