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14.septembrī Rīgā, Duntes ielā 8 svinīgi tika atklāta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas reģiona 

brigāžu vajadzībām jaunuzceltā operatīvo transportlīdzekļu apkopes ēka.  

 

NMP dienesta operatīvo transportlīdzekļu apkopes ēka izbūvēta ASV Bruņoto spēku virspavēlniecības Eiropā Civilās 

sadarbības programmas ietvaros, ASV pusei šajā objektā ieguldot 235 831 ASV dolāru. 

 

Uzsverot nepieciešamību turpināt sadarbību, ASV vēstniece Latvijā Nensija Baikofa Petita atzina: “Šis ir jau trešais 

projekts, ko esam realizējuši kopā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, un mēs turpināsim meklēt iespējas 

sadarboties arī nākotnē.  Mēs ceram, ka gan tagadējās, gan nākamās paaudzes skaidri saprot šīs ēkas pamatos ieliktās 

kapsulas vēstījumu nākamajām paaudzēm par ASV nemainīgo apņemšanos uzturēt ciešas attiecības ar Latvijas valsti un 

tās iedzīvotājiem. Šie projekti apliecina mūsu valstu vēlmi un spēju parūpēties par svarīgāko resursu – tās cilvēkiem”.  

Jaunās operatīvo transportlīdzekļu apkopes ēkas izbūve Rīgas reģiona brigāžu vajadzībām ļaus NMP dienestam 

paaugstināt brigāžu operativitāti, jo turpmāk dežūras laikā starp izsaukumiem būs iespējams īsākā laikā veikt brigāžu 

transportlīdzekļu apkopi un mediķi 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, salona un medicīniskā aprīkojuma tīrīšanu, 

lai nodrošinātu augstas higiēnas prasības un pacientiem drošu vidi palīdzības sniegšanai. 

 

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. 

 

Līdzīga apkopes ēka ar ASV puses atbalstu NMP dienesta Rīgas reģiona brigāžu vajadzībām tika izbūvēta Rīgā, 

Grebenščikova ielā un atklāta šā gada maijā. Turpmāk abās šajās apkopes stacijās NMP dienests pats spēs nodrošināt visu 

aptuveni 90 Rīgas reģionālā centra rīcībā esošo transportlīdzekļu (tai skaita 64 ikdienā izsaukumos izmantojamo brigāžu 

auto, kā arī rezerves operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu un saimniecisko auto) apkopi un tīrīšanu, atsakoties no 

ārpakalpojuma izmantošanas.  

 

Šis ir jau trešais NMP dienesta infrastruktūras attīstībai nozīmīgais objekts, kuru finansē ASV Bruņoto spēku 

virspavēlniecība Eiropā un koordinē ASV vēstniecības Aizsardzības sadarbības birojs Latvijā. Līdz šim ASV puse 

sadarbības ietvaros triju gadu laikā NMP dienesta infrastruktūras stiprināšanā ieguldījusi aptuveni 2 miljonus ASV 

dolāru. Minētās sadarbības programmas ietvaros iepriekš jau ir rekonstruēts NMP dienesta Kurzemes reģionālais centrs 

Kuldīgā, kā arī jaunuzcelta būve un renovētas telpas Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Krasts” darbam.  

 

NMP dienesta direktore Sarmīte Villere dienesta darbinieku vārdā pasākumā pauda pateicību ASV pusei par nozīmīgo 

atbalstu, stiprinot dienesta infrastruktūru, un atzina: “Šajās dienās, vienlaikus ar jaunās ēkas nodošanu dienesta rīcībā, ir 

vēl viens sen gaidīts notikums Rīgas reģiona pacientiem un brigādēm – jau tuvākajās dienās saņemsim pirmos jaunos 

brigāžu operatīvos transportlīdzekļus. Autoparka atjaunošana Rīgas reģionā un tiem domātās jaunās apkopes ēkas darba 

uzsākšana ir ceļš uz stipru un drošu infrastruktūru, kas ļaus paaugstināt dienesta darba kvalitāti un iedzīvotājiem sniegtos 

pakalpojumus”.   

 

Foto no atklāšanas pasākuma: http://bit.ly/atklasanaOMT 
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