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Otrdien, 15. martā Rīgā, Duntes ielā 8 svinīgi tika iemūrēta laika kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas reģiona brigāžu centra “Centrs” operatīvo transportlīdzekļu apkopei
nepieciešamās jaunceļamās ēkas pamatos.
NMP dienesta Rīgas reģiona brigāžu atbalsta centra “Centrs” rīcībā ir 19 brigādes, kuru nepārtrauktu darbu diennakts
režīmā nodrošina gandrīz 300 darbinieku. “Centra” brigādes pamatā dodas uz izsaukumiem Rīgas centrā un pilsētas
ziemeļu daļā, Ādažu, Carnikavas, Saulkrastu un Sējas novados, aptverot gandrīz 130 000 iedzīvotāju. Pērn “Centra” 19
mediķu brigādes izbraukušas uz vairāk kā 60 000 izsaukumu.
Šis ir jau trešais NMP dienesta infrastruktūras attīstībai būtiski nepieciešamais objekts, kuru Civilās sadarbības
programmas ietvaros finansē ASV Bruņoto spēku virspavēlniecība Eiropā un koordinē ASV vēstniecības Aizsardzības
sadarbības birojs Latvijā. ASV puse šajā objektā iegulda 235 831 ASV dolāru.
Triju gadu laikā Civilās sadarbības programmas ietvaros NMP dienesta infrastruktūras stiprināšanā ASV puse būs
ieguldījusi jau 2 miljonus ASV dolāru, kā rezultātā rekonstruētas arī telpas NMP dienesta Kurzemes reģionālajam
centram Kuldīgā, kā arī jaunuzcelta būve un renovētas telpas Rīgas reģiona brigāžu atbalsta centra “Krasts” darbam.
Uzsverot nepieciešamību turpināt sadarbību, ASV vēstniecības Latvijā pārstāve Šarona Hadsone-Dīna atzina:
“Civilmilitārā sadarbība ir viens no labākajiem piemēriem mūsu valstu ciešajām un draudzīgajām attiecībām. Pēdējo
astoņu gadu laikā vēstniecība, sadarbojoties ar vietējām institūcijām un izmantojot vietējos uzņēmumus, ir pabeigusi
daudzus projektus, kas uzlabo Latvijas glābšanas dienestu infrastruktūru un spēju rūpēties par visneaizsargātākajiem
iedzīvotājiem. Arī šeit plānotā jaunā un modernā transportlīdzekļu tehniskās apkopes ēka, kur starp izsaukumiem tiks
apkopti un mazgāti operatīvie transportlīdzekļi, uzlabos valsts dienesta spēju sniegt svarīgus pakalpojumus gandrīz 130
tūkstošiem iedzīvotāju. Visi šie projekti simbolizē mūsu nemainīgo apņemšanos uzturēt labas divpusējās attiecības ar
Latvijas iedzīvotājiem un apliecina, ka mūsu valstis ir stratēģiskie partneri, uzticami sabiedrotie un tuvi draugi.”
Veselības ministrs Guntis Belēvičs savā uzrunā uzsvēra: “Šodien esam liecinieki reālai sadarbībai starp Amerikas
Savienotajām Valstīm un Latviju. Mūsu sadarbības partneris sniedz praktisku ieguldījumu, no kura ieguvēji būs ne tikai
dienesta darbinieki, bet arī tie pacienti, kuri saņems šo pakalpojumu. Pirms nepilna gada atteicāmies no valstij neizdevīga
ārpakalpojuma pirkšanas no privātuzņēmuma un nu dienestam pašam ir savs transports, tiek iepirktas arī jaunas
automašīnas, ir ierīkota sava transporta servisa bāze. Un šodien mēs ieliksim kapsulu pamatos ēkai, pēc kuras uzbūvēšanas
būs sperts vēl viens solis dienesta infrastruktūras sakārtošanā. Paldies mūsu partneriem par šo ieguldījumu, kas palīdz ne
tikai dienestam, bet arī mūsu cilvēkiem.”
Jaunās ēkas izbūve Rīgas reģiona brigāžu atbalsta centrs “Centrs” vajadzībām ļaus NMP dienestam paaugstināt brigāžu
operativitāti, jo turpmāk dežūras laikā starp izsaukumiem būs iespējams daudz īsākā laikā veikt brigāžu transportlīdzekļu
apkopi un brigādes ātrāk varēs doties nākamajos izsaukumos. Vienlaikus tās ir rūpes par pacientam drošu vidi. Brigāžu
mašīnās mediķi sniedz palīdzību pacientiem dzīvībai kritiskos brīžos – tās var būt smagas traumas ar spēcīgu asiņošanu,
pacienti ar infekciju slimībām, tāpat salonā esošais medicīniskais aprīkojums jāņem līdzi uz avāriju vietām, ugunsgrēkiem
un citām izsaukumu vietām. Šo specifisko apstākļu dēļ jebkurā diennakts laikā var būt nepieciešams veikt brigāžu auto
apkopi un salona, aprīkojuma tīrīšanu, lai tajos nodrošinātu augstas higiēnas prasības un pacientiem drošu vidi palīdzības
sniegšanai. Kā pasākumā atzina NMP dienesta Rīgas reģionālā centra vadītājs Aksels Roshofs: “Jaunceļamās ēkas
nozīmīgums savā ziņā ir arī operativitātes un dzīvības glābšanas atslēga. Neviena tehnika nevar strādāt septiņas dienas
nedēļā un 24 stundas diennaktī. Mūsu operatīvie transportlīdzekļi nav parastas mašīnas. Tās ir aprīkotas ar sarežģītu un
specifisku aparatūru, kas prasa arī regulāras pārbaudes un apkopi. Šī ēka ir vajadzīga cilvēku drošībai.”
Tāpat jaunās ēkas izbūve ilgtermiņā ļaus NMP dienestam ietaupīt budžeta līdzekļus, samazinot ārpakalpojuma
izmantošanu operatīvo transportlīdzekļu apkopei un uzlabos brigāžu darbinieku darba apstākļus, dodot iespēju transporta
un medicīniskā aprīkojuma apkopi veikt piemērotās, mūsdienīgās telpās. Arī NMP dienesta direktore Sarmīte
Villere dienesta darbinieku vārdā pasākumā pauda atzinību un pateicību ASV pusei par ieguldītajām investīcijām un
milzīgo darbu, stiprinot dienesta infrastruktūru.

