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Siguldas novada pašvaldība
nereti tiek minēta par paraugu
veiksmīgai teritoriālajai reformai,
jo vienmērīga attīstība notiek gan
pilsētā, gan lauku teritorijās.
Siguldas novada pašvaldības sa-
biedrisko attiecību pārvaldes va-
dītājas vietniece Sindija Brik -
mane stāsta: “Siguldas novada
paš valdība ik gadu veic investīci-
jas Mores pagasta attīstībā, tāpat
morēniešiem tiek nodrošināta ie-
spēja pagastā saņemt  galvenos
pašvaldības pakalpojumus. Ik ga-
du pašvaldības pārstāvji tiekas ar
pagasta iedzīvotājiem, saņemot

ierosinājumus nepieciešamajiem
uzlabojumiem pagastā. Šogad pēc
iedzīvotāju ierosinājuma pie
Mores pagasta pārvaldes un pie
daudzdzīvokļu mājas Siguldas ie-
lā 5, kur atrodas ģimenes ārsta
prakses vieta, uzstādīta atbalsta
marga gājēju drošībai, kā arī veik-
ti citi uzlabojumi. Tiek nodrošinā-
ta Mores pamatskolas darbība,
kuras ēkai nākamajos gados tiks
uzsākta rekonstrukcijas projekta
izstrāde.” S.Brikmane arī infor-
mē, ka  pašvaldība, iegādājoties
veco pagasta katlumāju un ēdnī-
cu, uzsākusi Mores Amatu mājas
izveidi. Šogad paredzēts ieguldīt
380 tūkstošus eiro. Tiks pārbūvēta
degradētā ēka un nodrošināta  so-
ciālo pakalpojumu pieejamība.
Nākotnē būs plašs  izglītības ie-
spēju piedāvājums, jaunatnes
centrs un telpas kultūras norisēm. 

Pērn Mores pagasta tautas na-
mā iegādāts skaņas un gaismas
aprīkojums par 30 tūkstošiem ei-
ro, lai kultūras pasākumus varētu
kvalitatīvi apskaņot. Daudzi vie-
tējie iedzīvotāji gaida, ka šogad
VAS “Latvijas Valsts ceļi” sakār-
tos grants ceļa posmu no

Jūdažiem līdz Kārtūžiem – aptu-
veni sešu kilometru garumā tiks
veikta dubultā virsmas apstrāde
un ceļš iegūs asfaltam līdzīgu se-
gumu, kas nodrošinās komfortab-
lākus braukšanas apstākļus, no-
vēršot arī ceļa putēšanu.  

17.augustā Morē notiks tradicio-
nālie pagasta svētki “Satik simies
Morē!”, kuru moto: “Dzī ve kā ka-
ruselī!”. Tā atkal  būs iespēja vi-
siem Siguldas novada iedzīvotā-
jiem izjust pleca sajūtu un kopā
sportot, dziedāt, uzspēlēt “zolīti”,
kā arī vērot teātra izrādes un brīv-
dabas kino. q

Pievienošana devusi izaugsmi
Siguldas novads, apvienojoties
Siguldas pilsētai, Siguldas un
Mores pagastiem, tika 
izveidots 2003.gada 1.jūnijā.
Savukārt 2009.gada 1.jūlijā
novads tika paplašināts, 
pievienojot Allažu pagastu. 

Lēmums bija pareizs
Bijušais Mores pagasta pa-

domes priekšsēdētājs AivArS
JAkoBSonS ir pārliecināts,
ka pievienošanās Siguldas nova-
dam pavērusi plašas iespējas
Mores pagasta iedzīvotājiem. A.
Jakobsons skaidro, ka tobrīd, kad
bija jāpieņem lēmums, bija
skaidrs, ka tuvojas administratīvā
reforma: “Mums tikai vajadzēja
izlemt, uz kuru pusi skatīties, jo
Morei apkārt ir četri lieli attīstī-
bas centri – Mālpils, Sigulda,
Līgatne un Nītaure. Izlēmām par
pievienošanos Siguldai, un ar šo
ideju devos pie toreizējā Siguldas
novada domes priekšsēdētāja
Tāļa Puķīša. Lai arī par refor-
mām viņš tobrīd nebija domājis,
šo ideju atbalstīja.” A.Jakobsons
ir pārliecināts, ka pievienošanās
Siguldas novadam pagastam ir
devusi stabilitāti: “Regulāri tiek
izmaksāti visi pabalsti, uzturēta
infrastruktūra, tiekam nodrošināti
ar visiem nepieciešamajiem spe-
ciālistiem.  Mores pagasts ir tik
tālu labiekārtots, ka grūti  iedo-
māties, ko vēl vajadzētu. Nesen
ziņās lasīju, ka ar 1. septembri
tiks slēgtas 25 skolas. To saku tā-
pēc, ka mūsu skolas starp tām
nav. Bet, ja mēs nebūtu pievieno-
jušies Siguldas novadam, domā-
ju, ka skola ja ne agrāk, tad šogad
būtu slēgta.” 

Kad 2003. gada 1. jūnijā
Mores pagasts tika pievienots
Siguldas novadam, ZentA
Bite, kura tagad pilda pagasta
pārvaldes vadītājas pienākumus,

strādāja par sekretāri–lietvedi.
Viņa atceras, kā toreiz lēmums
par apvienošanos pieņemts:
“Toreiz valstī notika referen-
dums, un mēs paralēli tam rīko-
jām tautas balsošanu, vai Mori
pievienot kādam novadam un, ja
būtu jāizvēlas, – kuram. 87 pro-
centi iedzīvotāju nobalsoja par
labu Siguldai. Cilvēki vienmēr
baidās no nezināmā. Protams,
mēs nezinām, kā mums ietu, ja
toreiz nebūtu šādu lēmumu pie-
ņēmuši, bet man kaut ko labāku
šobrīd ir grūti iztēloties.” 

Pēc apvienošanās Siguldas no-

vada pašvaldība Mores pagastam
piešķīra nedaudz vairāk par
20000 latu, kuri tika ieguldīti
paš valdības ēku remontos. Z.Bite
norāda uz vairākiem ieguvu-
miem, kas gūti, pateicoties pirms
15 gadiem pieņemtajam lēmu-
mam: “Lielākās pašvaldībās ir
pavisam citas iespējas. Mums ag-
rāk nebija tādas rocības, lai rīkotu
plašākus pasākumus, realizētu
projektus. Kopš esam Siguldas
novada pagasts, tas viss ir izda-
rāms vieglāk. Esam priecīgi par
kultūras projektu atbalsta konkur-
su, kas ik gadu tiek izsludināts
Morē. Ik gadu Siguldas novada

pašvaldība atbalsta vairākus mū-
su aktīvo iedzīvotāju projektus.
Pie mums ir saglabājusies skola,
regulāri no Siguldas uz Mori un
atpakaļ  kursē autobuss. Mores
pagasta iedzīvotājiem ir
Siguldas novada iedzīvotāju ID
karte, ar kuru vairākām iedzīvo-
tāju grupām šis transports ir bez

maksas. Pieejamas vēl daudzas
citas priekšrocības.” 

Šis Zentai Bitei ir astotais dar-
ba gads  Mores pagasta pārvaldes
vadītājas amatā. “Protams, nāca
klāt papildu pienākumi un atbil-
dība. Sākumā biju noraizējusies,
kā viss izdosies, bet viss norit

veiksmīgi. Mums būtiski ir tas,
lai iedzīvotāji ar dzīvi Morē būtu
apmierināti. Regulāri apzinām
morēniešu viedokli, kā  uzlabot
dzīves apstākļus, kas būtu nepie-
ciešams,” stāsta Z. Bite. Viņa no-
rāda, ka vairāku gadu laikā iedzī-
votāju skaits Morē nav mainījies:
“Tā ir mūsu pagasta īpatnība, ka
neviens īpašums nepaliek neap-
saimniekots. Interese par īpašu-
mu iegādāšanos Morē  ir ļoti lie-
la.” Pēc pagasta pārvaldes vadītā-
jas domām tas tāpēc, ka More ir
vien stundas brauciena attālumā
no Rīgas, bet Sigulda, Līgatne un
Cēsis ir vēl tuvāk. q

17.augustā Morē notiks
tradicionālie pagasta
svētki “Satik simies
Morē!”, kuru moto:
“Dzī ve kā karuselī!”.
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MaDara ozolIņa,
teksts un foto

Šogad aprit 15 gadi, kopš Mores pagasts  pievienojās Siguldas novadam. Kāds bijis šis
laiks pagasta ļaudīm, kas mainījies, kļuvis labāks, no kā nācies atteikties? 

ATSKATOTIES Pārmaiņas 
vērtē pozitīvi
Vislabāk to, kādas pārmaiņas
pēdējie 15 gadi nesuši Mores
pagastam, zina stāstīt vietējie
iedzīvotāji. 

AlīdA Sproģe Morē
dzīvo kopš bērnības. Viņa at-
ceras, ka pirms 15 gadiem par
ideju pievienoties Siguldai bi-
jusi pārsteigta: “Mums, iedzī-
votājiem, bija nojausma, ka
tuvojas pārmaiņas, bet nezinā-
jām – kādas. Esmu priecīga,
ka Sigulda mūs paņēma zem
sava spārna. Jāatzīst, ka būtis-
kas pārmaiņas nav notikušas,
bet ir kļuvis vieglāk dzīvot.
Tā ir drošības sajūta – mēs sa-
ņemam nepieciešamo atbalstu
gan risinot  dažādus jautāju-
mus, gan, ja nepieciešams, fi-
nansiālu. Milzīgs ieguvums ir
skola, kas joprojām strādā, –
bērni pagastam piešķir dzīvī-
gumu, tiek nodrošinātas dar-
bavietas.”    

Alīda piemin, ka vēl risi-
nāms jautājums ir satiksmes
nodrošināšana. Lai arī skolas
autobuss kursē  un ar to prob-
lēmu nav, strādāt gribētājiem,
lai tiktu pirms darba laika sā-
kuma uz Siguldu, bet vakarā–
atpakaļ, jābrauc ar savu auto,
bet ne visiem tāds ir.
A.Sproģe atzīst, ka viņu ne-
baida tas, ka arvien vairāk ģi-
meņu vēlas pārcelties uz
Mori. Pagastā vērojama aiz-
vien lielāka rosība.  

Arī safari parka “More”
saimnieks dAiniS
pAeglītiS Mores pievie-
nošanos Siguldai   vērtē pozi-
tīvi: “Mēs varam tikai domāt
par to, kā būtu, ja būtu. Katrā
ziņā šo 15 gadu laikā mūsu
safari parks ir attīstījies, mēs
paplašināmies, un liels at-
balsts nācis arī no pašvaldī-
bas. Ir ļoti laba sadarbība, paš -
valdība mums izīrē lauksaim-
niecības zemi. Vienu gadu ti-
kām atzīti par “Gada siguldie-
šiem”. 

D. Paeglītis regulāri dodas uz
citām pasaules valstīm, kur
smeļas jaunas zināšanas un seko
līdzi tirgus īpatnībām. Safari
parks “More” Latvijā ir viens no
labākajiem briežu dārziem,
esam atzīti arī starptautiski –
nupat uzņēmām viesus no 14
pasaules valstīm. Lai uzņēmums
darbotos veiksmīgi, ir daudz
jāstrādā. Mēs, sadarbojoties ar

novada pašvaldību, vasarā no-
drošinām darbu arī skolēniem.
Viņi mums palīdz ikdienas dar-
bos, strādā ar tūristu grupām.
Bērniem par darbu ir liela inte-
rese, viņi strādā godprātīgi.
Protams, kādam darbiniekam
visu laiku ir jābūt līdzās, lai pa-
mācītu, uzraudzītu. Jā, ar dar-
baspēku ir problēmas, jo atrast
cilvēku, kurš kārtīgi strādātu un
gribētu to darīt ilgtermiņā, nav
viegli,” pārdomās dalās Dainis
Paeglītis. Patlaban safari parkā
“More” mājo vairāk nekā 500
briežu. q

nPārMaIņas Jūt. Mores pagas-
ta iedzīvotāja alīda sproģe priecā-
jas par rosību pagastā. 

nJūtas novērtēts. safari par-
ka “More” saimnieks Dainis Pa -
eglītis gandarīts par novada paš -
valdības atbalstu. 

nIeguvuMI. bijušais Mores pa-
gasta padomes priekšsēdētājs
aivars Jakobsons uzskata, ka līdz
ar Mores pievienošanos siguldas
pilsētai izdevies nodrošināt skolas
pastāvēšanu Morē. 

nDarbs vērsts uz attīstību.
zenta bite jau astoto gadu pilda
Mores pagasta pārvaldes vadītājas
pienākumus. 


