
 
 
 
 
 
 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2016. gada 27.oktobrī                                                                                        Nr.399  
                                                                                         prot. Nr.15, 8.§    

 
Par daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveides  

Dvietes pamatskolas ēkā ieceres atbalstīšanu 
 

Lai nodrošinātu racionālu bijušās Dvietes pamatskolas, adrese: „Dvietes skola“, Dviete, 
Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, ēkas izmantošanu, tādējādi pasargājot ēku no bojājumu draudiem, 
un attīstītu iedzīvotājiem nepieciešamos sociālos pakalpojumus tuvāk dzīvesvietai, plānots izveidot 
daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru. Ilūkstes novada attīstības programmas 2013.-2019. 
gadam Rīcības un investīciju plānā ir iekļauts investīciju projekts – Ilūkstes novada 
daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveide Dvietē. Galvenie veicamie darbi paredz ēkas 
siltināšanu, jumta remontu, telpu atjaunošanu, inženiertīklu un komunikāciju izbūvi un teritorijas 
labiekārtošanu. 

Ieceres īstenošanas rezultātā Dvietes ciemā bijušās Dvietes pamatskolas ēkā tiktu izveidots 
daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs, kurā tiktu nodrošināti: 

• ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pilngadīgām 
personām;  

• diennakts uzturēšanās pakalpojumi krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem 
(nodrošinot ar drošu naktsmītni, atbalstu psiholoģiskās un sociālās stabilitātes 
atgūšanai);  

• specializētā transporta pakalpojums (pakalpojuma mērķis ir nodrošināt personu ar 
pārvietošanās traucējumiem, kuras patstāvīgi nespēj izmantot sabiedrisko transportu, 
nokļūšanu nepieciešamajā vietā un veicināt šo personu pilnvērtīgāku funkcionēšanu 
un iekļaušanos sabiedrībā);  

• mobilās brigādes pakalpojums. 
Izveidojot centru, tiktu nodrošinātas normatīvajos aktos noteiktās prasības, kas paredz izmitināšanu 
un diennakts aprūpi, atpūtai un nodarbībām piemērotas telpas un atbilstošu inventāru. Izveidojot 
daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru Dvietē, tiktu radītas vairākas jaunas darbavietas.  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. 
punktu, un ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 24.10.2016. atzinumu (prot.Nr.12, 
A1.§, lēm.Nr.386), ar 14 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Inese Vuškāne, Artūrs Bogdanovičs, Dainis 
Millers, Pēteris Makaveckis, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Imants 
Rubļevskis, Inese Ziediņa, Andis Ķīsis, Ilvars Ķīsis, Kristaps Averjanovs, Viktors Jasiņavičs), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 
 

1. Atbalstīt ieceri bijušās Dvietes pamatskolas ēkā, adrese: „Dvietes skola“, Dviete, Dvietes 
pagasts, Ilūkstes novads, izveidot daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                        Stefans Rāzna 


