Aucē tiek uzlabota ģimenes ārstu prakšu pieejamība.

Projekts: “Ģimenes ārstu prakšu pieejamības uzlabošana Auces pilsētā”
Nr. 9.3.2.0/19/A/078
Specifiskā atbalsta mērķis: 9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūras 4. kārtu.
Projekta galvenās darbības:
1. Ārstniecības iestādes ēkas atjaunošanas darbi- jumta seguma nomaiņa,
vējtvera, pirmā un otrā stāva gaiteņa kosmētiskais remonts ( grīdas seguma un
griestu virsmas atjaunošana, sienu apdare);
2. Vides pieejamības uzlabošana ( Diagonālā kāpņu pacēlāja uzstādīšana iestādes
apmeklētāju nokļūšanai ēkas otrajā stāvā un informācijas plākšņu Braila rakstā
uzstādīšana).
Projekta mērķa grupa:
Ārstniecības iestāde, kurā atrodas piecas ģimenes ārstu prakses:
1) SIA “Auces doktorāts” ģimenes ārstes Baibas Jakobsones prakse;
2) Silvas Novicānes ģimenes ārstes prakse;
3) Ināras Šulces ģimenes ārstes prakse;
4) Marutas Erniņas ģimenes ārstes prakse;
5) Ināras Dobžanskas ģimenes ārstes prakse.
Projektā plānotās darbības ir orientētas uz Auces novada iedzīvotājiem, kas kā
pacienti, ir reģistrējušies minētajās ārstu praksēs.
Projekta mērķis un sasniedzamie rezultāti:
Projekta īstenošanas laikā, ēkā Raiņa ielā 4, Aucē, kas ir celta 1930. gadā un
ir pašvaldības īpašums, ir plānots veikt infrastruktūras uzlabošanas darbus, tas ir veikt

jumta seguma nomaiņu, koplietošanas telpu atjaunošanas darbus atbilstoši
izstrādātajai apliecinājuma kartei, kā arī uzlabojot vides pieejamību, ierīkojot kāpņu
pacēlāju un uzstādot informatīvās norādes Braila rakstā. Tādejādi tiks atvieglota
iespēja nokļūt ēkas otrajā stāvā cilvēkiem ar kustību traucējumiem un māmiņām ar
bērnu ratiņiem, kā arī tiks nodrošināta iespēja personām ar redzes traucējumiem
orientēties telpās.
Kaut arī ēka līdz šim ir pienācīgi uzturēta, tomēr ēkas jumta segums, kas
sastāv no viļņotām azbestcementa loksnēm ir stipri nolietojies un ir bojāts. Tāpēc tas
rada risku ūdens iekļūšanai ēkā, tādejādi bojājot ēku. Esošo jumta segumu plānots
nomainīt ar jaunu metāla jumta segumu, izbūvējot jaunu ūdens noteku sistēmu un
ventilācijas lūkas, paralēli veicot mūra pielabošanu. Minētajā ēkā atrodas piecas
ģimenes ārstu prakses, no kurām divas atrodas ēkas otrā stāvā, tāpēc ļoti svarīga ir
vides pieejamība, kas ir viens no galvenajiem šī projekta nosacījumiem. Ņemot vērā
šo nepieciešamību, ģimenes ārstu apmeklētāju nokļūšanai uz ēkas otro stāvu tiks
izbūvēts pie sienas stiprināms pacēlājs- platforma, kas ir aprīkots ar drošības
rokturiem, atlokāmu sēdeklīti un pavadoņa pulti.
Darbus objektā veic:
Būvuzņēmējs: SIA Skorpions VS, reģistrācijas nr. 48503007289, Miera iela 4, Saldus
Atbildīgais būvdarbu vadītājs: Valdis Strikmanis, sertifikāta nr. 4-01586
Atbildīgais būvuzraugs: SIA “Bērziņa būvfirma”, reģistrācijas nr.48503009720,
Uzvaras iela 53a, Dobele
Kārlis Bērziņš, sertifikāta nr. 5-01012
Projektētājs: Māris Meilands, sertifikāta nr. 1-00792, BPV

Projekta kopējie izdevumi: 39 985.88 EUR, t.sk. ERAF finansējums- 33 988.00
EUR, valsts budžeta dotācija- 3598.73 EUR.
Veicot iepirkumu un izvēloties no iesniegtajiem pretendentiem lētāko
piedāvājumu, faktiskās ēkas atjaunošanas izmaksas sastāda 52 901.78 EUR, no kurām
būvdarbu izmaksas ir 50818.78 EUR, būvuzraudzības izmaksas 1573.00 EUR un
projektēšanas izmaksas 510.00 EUR.
Projekta īstenošanas termiņš: 05.11.2019.-04.01.2021.
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