
 
Divu dienu apmācību seminārs pašvaldību un plānošanas reģionu speciālistiem 

“Par pašvaldību sadarbības jautājumiem un vietējo kopienu iniciatīvu lomu 

teritorijas attīstībā” 

 

Pašvaldību sadarbība infrastruktūras attīstībā: 

Sporta infrastruktūra-  

Daugmales multifunkcionālais 

centrs  

 

 

 
A.Ceļmalnieks, 

Daugmales multifunkcionālā centra vadītājs 
 

  
Jaunpils, Jaunpils novads 

12.-13.septembris, 2013.gads 

 



Daugmales multifunkcionālais centrs 
2012 



Daugmales multifunkcionālais centrs 
2013 



Kā tas sākās 

• Nemateriālās sajūtas 

• “Treknie” gadi 

• Daugmales pagasta padomes apņēmība 

• Krīze 

• Teritoriālās reformas ietekme 

• Ķekavas novada Domes lēmums 

• ES Eiropas lauksaimniecības fonds lauku 
attīstībai. 

 

 



Plāni un relitāte 

Bija iecerēts 

Pirmsskolas izglītības iestāde 
ar 120 vietām, kurā: 

• 2 peldbaseini,  

• aktu zāle,  

• virtuve, 

• ēdnīca. 

 

 

Tika izveidots 

DMC, kurā: 

• 2 peldbaseini 

• aktu zāle 

• virtuve 

• Kafejnīca 

 

Šogad 7.septembrī atklāts PII 
ar 96 vietām 



DMC- kas tas ir? 

 

 

http://www.daugmalemc.lv 

 
http://www.youtube.com/watch?v=4cSWxF9p7sc 

 

http://www.daugmalemc.lv/
http://www.youtube.com/watch?v=4cSWxF9p7sc


Virzošais un attīstošais 

• Objekta unikalitāte tuvākajā apkārtnē 

• Cenas 

• Pakalpojumi 

• Attieksme 

• Vietējā politika 

 



Bremzējošais 

• Atrašanās vieta 

• Sabiedriskais transports 

• Baseina izmēri 

• Ierobežojumi baseina izmantošanā 

• Palīgtelpu trūkums 

• “Saraustītā” būvniecība 

• Vietējā politika 

 



Sadarbība ar kaimiņiem 

• Iespēja ikvienam peldēt gribētājam 

• Peldēt apmācības grupas citu novadu 
skolēniem 

• Iespēja organizēt pasākumus (baseina īre) 

• Demokrātiskas cenas 

• Atbalsts vecākiem ar maziem bērniem 

• Atbalsts daudzbērnu ģimenēm 

 



Nedaudz par naudu 

• Daugmales pagasta padomes laikā ieguldīts    
~ Ls 800 000 

• Ķekavas novada laikā Projekta izmaksas Ls 
464568 

– No tā ES finansējums Ls 140000 

– No pašvaldības budžeta Ls 324568 

 

 



Nedaudz par naudu 

• Baseina uzturēšanas izmaksas Ls 100 000 

• Ieņēmumi no biļetēm un telpu īres Ls 35 000 

 

 

 

 

 



Kā darītu, ja varētu sākt vēlreiz 

• Apzināt un definēt lietotāju grupas 

• Apzināt un definēt iespējamos pakalpojumus. 

• Modelēt un izprast apmeklētāju plūsmas 
daudzumu, virzienu un laiku. 

• Modelēt un izprast dažādu tehnisko iekārtu 
darbību, mijiedarbību un atrašanās vietu, to 
ietekmi uz objekta vidi. 

• Darīt iespējami ātri, precīzi un saskaņā ar 
projektu  

 



Ķekavas novadā 

• Kopējais iedzīvotāju skaits ~ 22 tūkstoši 

• Ir peldbaseins Daugmalē 8 x 16 ~ 1000 

• Būs peldbaseins (25m) pie Ķekavas jaunās 
sākumskolas ~ 14 000 

• Būs peldbaseins pie Baložu vidusskolas (25m) 
~ 5 000 

Cerams, ka mēs to  varēsim! 



 

Eiropas Sociālā fonda projekts 

„Publisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes sekmēšana veicinot kvalitatīvu attīstības plānošanu Rīgas 

plānošanas reģionā”  

(vienošanās Nr. 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/037/23) 

 

85% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību 

 un 15% finansē Latvijas valsts. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas 

fondu. 

Paldies par uzmanību!  


