Ieguldot ES fonda un pašvaldības finanšu līdzekļus, ir uzlabota piecu Auces pilsētas un
tās apkārtnes ģimeņu ārstu prakšu infrastruktūra un vides pieejamība
2020. gada jūlija beigās tika pabeigta projektā “Ģimenes ārstu prakšu pieejamības uzlabošana
Auces pilsētā” plānotā piecu ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras uzlabošana pašvaldībai piederošā
ēkā Raiņa ielā 4, Aucē.
Projekta mērķis bija uzlabot ģimenes ārstu pakalpojuma pieejamību Auces pilsētas un tās
apkārtnes iedzīvotājiem. Projektu realizē Auces novada pašvaldība sadarbībā ar ģimenes ārstu
praksēm, kuras nomā savu prakšu telpas no pašvaldības. Īstenojot šo projektu, tika veikta ēkas jumta
seguma nomaiņa, vējtvera, pirmā un otrā stāva gaiteņa kosmētiskais remonts (grīdas seguma
atjaunošana, griestu virsmas atjaunošana, sienu apdare). Šī projekta laikā viens no lielākajiem
ieguvumiem bija tas, ka ēkā tika uzstādīts diagonālais kāpņu pacēlājs, kas nodrošina iespēju nokļūt
uz ēkas otro stāvu cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Līdz šim šāda iespēja bija ļoti ierobežota, lai
gan ēkas otrajā stāvā darbojās divas ģimenes ārstu prakses. Ar kāpņu pacēlāju apmeklētājiem nu ir
nodrošināta iespēja pārvietoties uz ēkas otro stāvu ratiņkrēslā uz platformas, aprīkotu ar drošības
rokturiem vai arī izmantojot tam iebūvēto atlokāmu sēdekli uz platformas. Pie visām ēkas gaiteņa
ieejām uz ģimenes ārstu prakšu vietām tika uzstādītas informācijas plāksnes ar Braila rakstu, kas dod
iespēju arī apmeklētājiem ar redzes problēmām, kas saprot minēto rakstu, ērti atrast norādes par sev
nepieciešamo ģimenes ārstu.
Būvdarbus objektā atbilstoši M. Meilanda izstrādātajam projektam un noslēgtajam būvdarbu
līgumam noteiktajā termiņā veica būvniecības firma SIA “Skorpions” no Saldus atbildīgā būvdarbu
vadītāja Valda Strikmaņa vadībā, bet diagonālā kāpņu pacēlāja uzstādīšanu veica uzņēmums SIA
“Elevet” no Rīgas. Būvuzraudzību objektā nodrošināja SIA “Bērziņa būvfirma” būvuzrauga Kārļa
Bērziņa vadībā. Pašvaldības Attīstības nodaļa (projektu koordinatore Kristīne Ozoliņa) veic projekta
pieteikuma sagatavošanu, realizāciju, aktivitāšu plānošanu un maksājumu pieprasījumu
sagatavošanu. No valsts puses projekta uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
(CFLA). Kopējās ēkas infrastruktūras uzlabošanas izmaksas sastādīja 42 878.72 eiro bez pievienotā
vērtības nodokļa. Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums - 33 988.00 eiro, valsts budžeta
dotācija - 3598.73 eiro. Pārējās izmaksas tiek nodrošinātas no pašvaldības budžeta.
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