
 

     

Nākotnes pilsētas spēlē „Siguldas pils kompleksa attīstība” 
2011.gada 8.-9.decembrī, balstoties uz Britu padomes metodoloģiju pilsētvides jautājumu risināšanai, notika 
situācijas analīzes un ideju radīšanas aktivitāte “Nākotnes pilsētas spēle” (Future City Game), kuru rīkoja 
Siguldas novada Dome sadarbībā ar Britu padomi un biedrību „Zināšanu un inovācijas sabiedrība”. Spēles 
dalībnieku uzdevums bija meklēt atbildes uz jautājumu kādu iedzīvotāji vēlas nākotnē redzēt Siguldas jauno pili 
un tai pieguļošo teritoriju, vai arī turpmāk šeit jāsaimnieko pašvaldībai, jeb jāaicina talkā palīgi un investori. 
 
Spēles gaitā radīto ideju kopsavilkums (skat. pievienotos spēles komandu iesniegto ideju aprakstus): 
Idejas nosaukums: Nirvanas dārzs 
Zaļā komanda: Dita Laure, Juris Dudko, Aivars Janelsītis, Kristīne Reinholde 
Idejas mērķis ir radīt kompleksu un ilgtspējīgu risinājumu Siguldas jaunās pils ēku un tām piegulošā Tautas 
parka teritorijas turpmākai izmantošanai, izveidojot starptautiskas nozīmes Siguldas tūrisma un sabiedriskās 
dzīves centru . „Nirvānas dārza” koncepcija balstās uz Tautas parka attīstību un publiskās telpas radīšanu ap 
Siguldas pilsdrupām un Siguldas jauno pili, pielietojot publiskās partnerības finansējuma principu. 
Ideja paredz radīt tādu dārza funkcionālo zonējumu, kas veidotu kompleksu kultūrvēsturiskās vides, 
arhitektūras un rekreācijas apvienojumu, vienlaicīgi radot iespēju atsevišķās teritorijas zonās veikt 
komercdarbību, kas nodrošinātu projekta pašfinansēšanos.  
 
Idejas nosaukums: 12 gadsimtu tirgus 
Oranžā komanda: Inguna Zirne, Natālija Bukovska, Māris Alberts, Jānis Spriņģis 
 
Projekta ideja ir radīt jaunu versiju par tirgus būtību. Viduslaikos ar tirgu apzīmēja visu cilvēka dzīvi. Jau izsenis 
tirgus ir kalpojis par tikšanās vietu, par atpūtas vietu, par izzināšanas vietu, par mācību un labsajūtas vietu. Tas 
ir tilts starp Siguldas viduslaiku pili un Siguldas Jauno pili. Pils komplekss ir radīts tam, lai šo cilvēka dzīvi 
izdzīvotu no šūpuļa līdz mūžībai. Dziesmas, dejas, radošās darbnīcas, gadsimtu elpa, mīlestība, dažādas 
baudas gan gastronomiskas, gan reibinošas ir tās, kas izdzīvo gadsimtus. 
 
Idejas nosaukums: Mīlestības inkubators 
Zilā komanda: Laura Konstante, Guntars Zvejnieks, Zinaīda Ceske, Agnis Vītols, Inese Zagorska 
Mīlestības inkubatora ideja ir radošs risinājums Siguldas pils kompleksa attīstībai, kurā par galveno vietas 
veicināšanas tēmu izvēlēta mīlestība. Visās teritorijā izvietotajās ēkās un detaļās ieplānotas šo tēmu 
caurstrāvojošas aktivitātes, kas piedāvā ideālu socializēšanās vidi ne tikai siguldiešiem, bet arī tūristiem.  
 
Idejas nosaukums: RadiAtors 
Dzeltenā komanda: Baiba Bože, Laura Meija, Jolanta Borīte, Anita Isājeva, Edmunds Bērziņš  

Savulaik šajā vietā ir sākusies Sigulda un mūsu mērķis ir turpināt šī kompleksa attīstību kā nākotnes pils 
kompleksu, kas spējis cienīt vietas vēsturi, bet piedāvā mūsdienu cilvēkam saistošu, daudzveidīgu un atvērtu 
vidi radošā gaisotnē.  

Sigulda ir unikāla vieta, kur visi 4 gadalaiki ir īpaši izteiksmīgi, tāpēc vīziju par pils kompleksu attīstījām, 
veidojot četrus scenārijus - katrs no tiem dzīvo līdzi visiem gadalaikam, ir mainīgs, iedvesmojošs un līdz ar to 
saistošs cilvēkiem to vienmēr no jauna apmeklēt: 

• Iedvesmas gūšana (Pils un Pils dārzs),  
• Radošā izpausme (iekšpagalms), 
• Vēsture (Pilsdrupas),   
• Interaktīva ainava (teritorija ap dīķi, Tautas parks). 

 
Idejas nosaukums: Kultūras fabrika SEGEVOLD 
Sarkanā komanda: Jānis Zilvers, Vitauts Straupe, Māra Steķe, Katrīna Kukaine 

Projekta ideja ir Jaunās pils teritorijā, kā arī tai piegulošajā Tautas parkā izveidot visdažādāko veidu 
radošās meistardarbnīcas. Izveidot mākslinieku un amatnieku centru ar aktīvu sabiedrisko un kultūras dzīvi. 
Katrai pils kompleksa ēkai ir paredzēta sava funkcija, kuras veicot ēkas tiktu apdzīvotas un apsaimniekotas par 
minimāliem līdzekļiem. Kā arī paredzēts padarīt interesantāku Siguldas vecās pils apmeklējumu. Siguldā 
vienmēr ir trūcis centrs, tādēļ doma ir izveidot atpūtas kompleksu visiem siguldiešiem un Siguldas viesiem, kas 
būtu kā kultūras centrs. 
 
Papildus informācija par: 
Siguldas spēles rezultātu turpmāko pielietojumu: Inga Zālīte, inga.zalite@projekti.lv, 67800968 
„Nākotnes pilsētas spēļu” rīkošanu Latvijā: Vita Brakovska, vita.brakovska@zinis.lv, 29203533 
Britu padomes darbību Latvijā un ārvalstīs: Ilze Saleniece, ilze.saleniece@britishcouncil.lv, 67504107 
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Idejas nosaukums: Nirvanas dārzs 
Zaļā komanda: Dita Laure, Juris Dudko, Aivars Janelsītis, Kristīne Reinholde 
 
 
Koncepcija tiek balstīta uz „Nirvānas dārza” izveidi bijušā Tautas parka teritorijā, radot zonētu publisko 
dārzu, kurā būtu apvienoti dabas parka elementi , mainīga rekreācijas kultūrvide un komercdarbības 
zonas, kas harmoniski piekļautos Siguldas pilsdrupu un jaunās pils kultūrvēsturiskajai videi.  

Dārza teritorija tiks zonēta, izveidojot ūdens kanālus ar kaskādēm un ūdens tilpnēm(dīķiem). Dārza teritorijā būs 
parka zona, izstāžu dārza zona , bērnu rotaļu un sporta zona, ainavu parks u.c. 

1) Dārzs kļūs par savienojošo elementu starp Siguldas pils kompleksa kultūrvēsturisko vidi , Gaujas senlejas 
neskarto dabu un Siguldas pilsētas infrastruktūru; 

2) Dārzam pieguļošais Siguldas jaunās pils komplekss kļūs par sabiedrisko centru ar interaktīvās mākslas 
darbnīcām un galeriju, kamerkoncertzāli un reprezentācijas telpām, kvalitatīviem restorāniem, suvenīru 
veikaliem un atveseļojošu minerālūdens  rehabilitācijas centru. 

3) Dārzs kļūs par Siguldas tūrisma centru, no kura sāksies galvenie Siguldas un Gaujas senlejas apskates 
maršruti, un kurš būs pievilkšanas objekts tūristiem un pilsētas iedzīvotājiem. 

4) Dārzs kļūs par Siguldas  sabiedriskās un kultūras dzīves centru, kur notiks regulāri kultūras, sabiedriskie 
brīvdabas pasākumi un izstādes. Tā būt telpa pastaigām, sporta aktivitātēm un relaksētai atpūtai dabā. 

5) Dārzs kļūs par uzņēmējdarbības vietu ar 4* viesnīcu un konferenču centru, ar medicīniskās  rehabilitācijas 
centru, kas sniegs augstas kvalitātes medicīniskā tūrisma pakalpojumus. Viesnīcas būvniecībā tiks izmantotas 
ilgtspējīgas „zaļās būvniecības” metodes un materiāli. 

Koncepcijas ietvaros piedāvājam sekojošu Siguldas Jaunās pils kompleksa ēku izmantošanu: 

• Jaunā pils- tiek saglabāta ar reprezentatīvu funkciju. Ēkā notiek laulību ceremonijas, valsts protokola 
pasākumi, darbojas kafejnīca, 2.stāvā atrodas reprezentācijas telpas LR Prezidentam( vasaras 
rezidence); 

• Koka māja + dzīvojamā māja – ūdens rehabilitācijas centrs 

• Saimniecības ēka I – 1.st.tūristu restorāns , 2. stāvā kafejnīca + telpas viesībām, „nacionālajiem 
vakariem”  

• Saimniecības ēka II - interaktīvās mākslas centrs un galerija, kamerzāle mākslas pasākumiem, 
suvenīru veikals 

• Palīgēkas + iekšpagalms – mākslinieku darbnīcas + daiļamatu tirdziņš 

• Bunkurs – kafejnīca + muzikāls klubs jauniešiem 

• Dzīvojamā ēka pie dīķa – informācijas centrs 

• „Saltavots” kantoris – Siguldas novadpētniecības muzejs ar ekspozīciju. 

 
Ideju sagatavoja Zaļās komandas pārstāvis Juris Dudko, jurisd@lis.lv   m.t. 29236920 
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Idejas nosaukums: 12 gadsimtu tirgus 
Oranžā komanda: Inguna Zirne, Natālija Bukovska, Māris Alberts, Jānis Spriņģis 
 

Mūsu novadā ir dažādi nelieli tirgi, kuri kalpo kā vienreizējs pasākums, bet nav tāda vieta un iespēja 
apmeklēt tirgu kā mākslas darbu. Projekta ideja ir radīt pasaules mēroga tirgu, radīt atpazīstamību, ka tieši 
Sigulda un tieši ‘’12 gadsimtu tirgus’’ ir tā vieta, kuras valdzinājumam vienaldzīgo nav. Radīt vietu un telpu, kurā 
izdzīvot gadsimtu elpu, parādot pasaulei mūsu izcilo vecmeistaru un jauno mākslinieku veikumu, mūsu 
cilvēkiem parādīt pasaules labumus, citu valstu kultūru caur tirgus prizmu, atsaukt atmiņā pagājušo gadsimtu 
tradīcijas un mēģināt iezīmēt nākamo gadsimta vēsmas.  

 
Projekta mērķis ir nākotnes attīstība uz pagātnes vērtību pamata.  
 
Projekts paredz uz ilgtspējīgas attīstības principiem balstītas sociāli ekonomiskās vides attīstību. 

Pasaules naudas sistēmas sabrukums rada draudus, tādēļ ‘’12 gadsimtu tirgus’’ radīs iespēju saņemt 
pakalpojumus maiņas ceļā, radīs iespēju norēķināties ar tikai šai vietai paredzētu naudu, kā arī radīs iespēju 
kaut ko saņemt pretī par darbu, kas tiks ieguldīt tirgus labā. Tiks radīta labvēlīga vide starptautiska biznesa 
plūsmai. 

 
Šī būs vieta, kurā tiks stiprinātas ģimeniskās saites, vieta, kur satiksies paaudzes, vieta, kurā pazudīs 

tautības, vecuma, dzimuma, valodas robežas. Tiks rasta arī vieta, kurā nebūs radioviļņu, lai izbaudītu mieru un 
klusumu. Šī būs vieta, kurā tiks pozicionētas Siguldas burvīgās teikas, gan foto, gan mēmā kino mākslā, gan 
vitrāžu un stikla pūšanas mākslā. Tiks radīts pasaulē plašākais dzimtas koks. 

 
‘’12 gadsimtu tirgus’’ nodrošinās lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, veicinās radošuma izpausmes, 

mākslinieciskās aktivitātes, gastronomisko vēlmju piepildīšanu, parādīs cilvēka dotumu un spēju neizmērojamās 
robežas gan latviešu, gan cittautu kultūrā no senatnes līdz nākotnei, saglabājot intrigu un radot katru reizi jaunu 
produktu mistērijas virpulī. 

 
‘’12 gadsimtu tirgus’’ koncepcija visplašāk ir izklāstīta prezentācijā, kurā ir pateikts viss būtiskais un 

vēlamais.  
 

Ideju sagatavoja Oranžās komandas pārstāve Inguna Zirne. 



 

     

 
Idejas nosaukums: Mīlestības inkubators 
Zilā komanda: Laura Konstante, Guntars Zvejnieks, Zinaīda Ceske, Agnis Vītols, Inese Zagorska 
 
Projekta anotācija: 
Mīlestības inkubatora ideja ir radošs risinājums Siguldas pils kompleksa attīstībai, kurā par galveno vietas 
veicināšanas tēmu izvēlēta mīlestība. Visās teritorijā izvietotajās ēkās un detaļās ieplānotas šo tēmu 
caurstrāvojošas aktivitātes, kas piedāvā ideālu socializēšanās vidi ne tikai siguldiešiem, bet arī tūristiem.  
 
Projekta apraksts 
 
Galvenais jēdziens: 
Mīlestība ir dziļas, uz cilvēka iekšējo pasauli vērstas un noturīgas jūtas, kas rodas pret kādu citu cilvēku, cilvēku 
grupu vai personai nozīmīgu parādību. 
 
Projekta idejas pils kompleksa teritorijā: 

§ Jaunās pils ēkā: tornis ar bāku, 
§ Dzeltenā koka mājā: mākslinieku darbnīcas par tēmu „mīlestība”, kāzu suvenīri un interaktīvie 

piedāvājumi jaunajiem pāriem, mīlas vēstuļu rakstīšana,  
§ Garāžas ēkā: retro auto novietne,  
§ Palīgēkā: dzimtsarakstu nodaļas birojs, masāžas un rožu vannas, kleitu un aksesuāru noma, foto 

salons, 
§ Iekšpagalmā: klinšu siena gravēšanai, brīvdabas estrāde un vasaras terase ar galdiņiem, 
§ Pils dārzā: rožu aleja, rožu stādīšana, mobila kāzu ceremonijas vieta,  
§ Pils dīķī: muzikālo strūklaku šovs, soliņi un bučmājiņas,  
§ Tautas parkā: mīlas mūzika līdz pusnaktij, bungalo mājiņas ar stikla jumtiem parkā,  
§ Dārznieka mājā: „Viktora Heila padomi”,  
§ Bunkurā: „Mīlas moku kambaris” (psihologa pakalpojumi, kliegšanas terapija, mūzikas terapija, mīlas 

filmu skatīšanās).  
 

Atbalsts projekta idejām 
46 respondentu veiktajā aptaujā tika noskaidrots atbalsts idejām: brīvdabas skatuve (42%), strūklaku šovs 
(35%) un klinšu siena (30%). 
 
Ieguvumi Siguldas novadam:  

§ Jauns, vēsturiski pamatots tūrisma piedāvājums Siguldas pils kompleksam; 
§ Ekonomiski pamatots, nacionāls un globāls izaicinājums; 
§ Socializēšanās vide gan siguldiešiem, gan tūristiem. 

 
Īstenošanas termiņš:  
Projektu iespējams uzsākt 2012. gadā, lielākā daļa aktivitātes realizējot uz 2014. gadu. 
Projekta īstenotāji: 
P/a «Siguldas tūrisma attīstības aģentūra», Kultūras pārvalde, mākslinieki, mūziķi, producenti, koncertu 
aģentūras u.c., ēdināšanas uzņēmumi, saloni, foto studijas, nomu pakalpojumi, ainavu arhitekti, dārznieki, 
floristi, zirgi, Antīko auto klubs, Laima, Mercedes. 
 
Kontaktpersona: Guntars Zvejnieks 
 



 

     

 
Idejas nosaukums: RadiAtors 
Dzeltenā komanda: Baiba Bože, Laura Meija, Jolanta Borīte, Anita Isājeva, Edmunds Bērziņš  
 

Vīzija. Savulaik šajā vietā ir sākusies Sigulda un mūsu mērķis ir turpināt šī kompleksa attīstību kā nākotnes 
pils kompleksu, kas spējis cienīt vietas vēsturi, bet piedāvā mūsdienu cilvēkam saistošu, daudzveidīgu un 
atvērtu vidi radošā gaisotnē. Tāpēc arī komandas nosaukums un vīzija RadiAtors = radīt + ģenerators. 

Mēs dzīvojam unikālā vietā, kur ir visi 4 gadalaiki, un Sigulda ir tā vieta, kur tie izpaužas visspilgtāk – Zelta 
rudens, slēpošana ziemā, senleja un takas pavasarī, laivošana un tūrisms vasarā. 

Tāpēc vīziju par pils kompleksu attīstījām, veidojot četrus scenārijus - katrs no tiem dzīvo līdzi gadalaikam, 
ir mainīgs, iedvesmojošs un līdz ar to saistošs cilvēkiem to vienmēr no jauna apmeklēt: 

• Iedvesmas gūšana (Pils un Pils dārzs),  
• Radošā izpausme (iekšpagalms), 
• Vēsture (Pilsdrupas),   
• Interaktīva ainava (teritorija ap dīķi, Tautas parks). 

 
Ūdens un skatu terapija vannās. Kas cilvēku iedvesmo? Daba un cilvēka spēja to uztvert caur 5 maņām. 

Tas savukārt sniedz emocionālo pieredzi, pārsteigumu, notikumu, atklājumu, spēju kaut ko jaunu radīt. Tāpēc 
viens no mūsu priekšlikumiem ir atjaunot ideju par savulaik bijušo vannu māju, taču piedāvāt to jaunā gaismā – 
kā ūdens un skatu terapiju dažādos gadalaikos – pieneņu vannas, liepziedu vannas, Mocarta vannas, pļavas 
vannas u.c.  

Turpat netālu teritorijā veidoti apartamenti ar īpašu un savdabīgu interjeru gan īslaicīgām, gan sezonālām 
apmešanās iespējām. 
 

Radošās laboratorijas iekšpagalmā. Šodien radošas ir kļuvušas daudzas profesijas, tāpēc gribam veidot 
Pils kompleksu kā atvērtu telpu jebkādām šīm izpausmēm – gan tradicionālajās amatnieku darbnīcās (māls, 
dzintars, smilts, keramika, kaltuve), gan mūsdienīgās laboratorijās (mūziķi, rakstnieki, programmētāji, 
komponisti, scenāristi, arhitekti, fotogrāfi). Radošo profesiju pārstāvji var veidot darbnīcas, kas darbojas gan kā 
skolas, kā laboratorijas, mācīt interesentus, turpat izstādīt vai tirgoties. 

 
Vīns un leģendas bunkurā. Bohēmiska gaisotne, mazliet skarbs, bet vilinošs vīna pagrabs pie ieejas 

vārtiem esošajā bunkurā – vieta, kur baudīt vīnu, gremdēties vēsturiskās atmiņās, lasīt par Siguldas leģendām, 
izciliem māksliniekiem vai uzņēmējiem un iespēja pabūt leģendāru mumificētu personību sabiedrībā. 

 
Dzintara istaba pilī. Tautas un iedzīvotāju veidota Dzintara istaba sniegtu gandarījumu pašiem 

iedzīvotājiem, piesaistītu tūristus un veicinātu Siguldas atpazīstamību. Sabiedrības saskarsme un ieguldījums ir 
viens no Eiropas Kultūras Galvaspilsētas pamatprincipiem. 

 
Tautas parks. Darbs vieno, tāpēc piedāvājam Tautas parku kā pašu iedzīvotāju stādītu parku – 

Jaundzimušo aleju. Tas būtu siguldiešu simbols, ieguldīts darbs un rūpes. 
 
Attīstot pils kompleksu caur šiem scenārijiem mēs veidojam cilvēkam interesantu un iedvesmojošu vidi, kā 

arī darbnīcas, kurās šo iedvesmu izpaust. Vēsturiskā pilsdrupu gaisotne atgādina, ka Sigulda šeit savulaik ir 
sākusies, taču mūsdienīga pils un dārza attīstība piesaistītu gan vietējos iedzīvotājus, gan tūristus, nodrošinātu 
interaktīvu vidi un liecinātu, ka arī mūsu nākotne sākas šeit! 

Līdz ar to, tiktu veicināta arī ekonomiskā attīstība un ienākumi šajā teritorijā. 
 
Ideju sagatavoja Dzeltenās komandas pārstāve Laura Meija. 



 

     

 
Idejas nosaukums: Kultūras fabrika SEGEVOLD 
Sarkanā komanda: Jānis Zilvers, Vitauts Straupe, Māra Steķe, Katrīna Kukaine 
 

Projekta ideja- atjaunot un uzlabot esošās ēkas Jaunās pils teritorijā, veidojot tajās dažādas 
meistarklases. Izveidot mākslinieku, amatnieku centru ar aktīvu sabiedrisko un kultūras dzīvi. Izveidot vēstures 
un mākslas centru visiem siguldiešiem un Siguldas viesiem Šī teritorija būtu, kā Siguldas kultūras centrs ar 
nosaukumu Kultūras fabrika „Segevolde”. 

Katrai ēkai ir paredzēta sava funkcija. Jaunajā pilī atrastos dialogu meistardarbnīca obligāti ir 
jāsaglabā pašvaldības funkcijas esošajās telpās. Jau esošajās telpās ir jāatjauno restorāna darbība, iespēja 
cokolstāvā Pagrabā izveidot vīna pagrabu, kurā tiktu veikts/varētu iepazīt arī vīna ražošanas process un, 
protams, arī degustācijas. Svētku zālē jāizveido mūzikas kamerteātra meistardarbnīcu. 
 Muižas koka ēkā jāveido vārda rakstnieku meistardarbnīca. Ēku atjaunot kā pasīvo ēku, no videi 
draudzīgiem materiāliem, izmantojot zaļās tehnoloģijas. Ēkas restaurācijas, rekonstrukcijas darbos iesaistīt 
vietējos Pils kompleksā darbojošos jaunos amatniekus, 
māksliniekus. Izveidot māju-viesnīcu Tajā varētu apmesties ne tikai Siguldas viesi, bet arī dažādu kompleksā 
organizētu plenēru, simpoziju un semināru dalībnieki. Varētu atjaunot tradīciju organizēt radošos pasākumus un 
dzīvošanu arī literātiem. 

Saimniecības ēku (šobrīd tur atrodas garāžas) zonēt pa telpu grupām un izīrētmāksliniekiem, 
amatniekiem, atklāto meistardarbnīcu izveidošanai. Tajās meistari, strādājot ne tikai parāda darba procesu, bet 
iesaista arī apmeklētājus, kā arī izstāda un pārdod savus darbus. Ēkā izveidot arī mākslas galeriju, kurā 
piedāvāt ne tikai vietējo, bet visas Latvijas, Siguldas draugu pilsētu labāko amatnieku un mākslinieku darbus. 
 Saimniecības ēkā, kurā šobrīd atrodas arhīvs ir paredzēta amatnieku darbnīcām iedzīvotājiem. Tautas 
mākslu varēs apgūt gan jaunieši, gan pieaugušie Siguldas novada iedzīvotāji. Tas ir ļoti svarīgi, lai apmācītu 
amata meistarus un būtu kam nākotnē izīrēt darbnīcas.  

Viduslaiku pils kompleksā nepieciešams veidot viduslaiku apmetni, kurā darbojas vēstures entuziasti, 
demonstrējot viduslaiku sadzīvi, apģērbus, ēdienus, cīņas turnīrus, muzicēšanu, iesaistot apmeklētājus. 
Ziemeļu tornī jāizveido nelielu muzeju ar ekspozīciju, virtuāliem materiāliem un informāciju. Jāveicina bērnu, 
jauniešu interesi par vēsturi un izrakumiem, veidojot mākslīgos izrakumus, kur varētu piedalīties paši bērni. 
 Tautas parkā vispirms ir jāveic sakopšanas darbi jāveic apgaismotu gājēju celiņu izbūve, jāizveido 
vairākas skatu vietas uz Gaujas senleju. Jāizveido mazā estrāde, kafejnīcas, bērnu rotaļu laukumus un sporta 
laukums. Parkā jāizvieto jauno mākslinieku veidotie vides objekti. Tautas parkam jākļūst par siguldiešu pastaigu 
un atpūtas vietu. 

Laikposmā līdz 2020. gadam Tautas parkā ir jāizbūvē Radošās inteliģences kvartāliņu, ar mākslinieku 
studijām, amatnieku darbnīcām, dzīvokļiem un visu sabiedrisko apbūvi (kafejnīcām, eko veikaliņiem, transportu 
utt.) Radošās inteliģences kvartālu var iesākt veidot ar ekspluatācijā nodotajām, šobrīd neizmantotajām rindu 
mājām Miera ielā. Tautas parka malā pie jaunā stāvlaukuma izveidot kompleksu apmeklētāju info centru 
„Lidojums”, kurš būtu kopija Latvijas paviljonam EKSPO Šanhajā 2010. gadā, šeit būtu pieejama īsā informācija 
par Pils kompleksa piedāvātajām iespējām  

Daži ieteikumi domes darbiniekiem, ka veiksmīgāk to realizēt: 
• Dome izvirza vienu cilvēku, kurš ir atbildīgs par Siguldas pils kompleksa attīstības stratēģiju un 

uzturēšanu. 
• Darbnīcu remontam un izveidei līdzekļus iegulda to īrnieki un apsaimniekotāji, izņemot Tautas 

mākslas studiju darbnīcas. 
• Slēgt iebrauktuvi mazajā autostāvvietā pie Jaunās pils tiem, kas nestrādā šajā kompleksā, lai 

Siguldieši un Siguldas viesi nāk kājām caur pils parku, gar amatnieku, mākslinieku darbnīcām. 
• Jāsāk ar krāmu tirdzniecību, pie reizes tiks iztīrītas daudzas telpas. 

 
Ideju sagatavoja Sarkanās komandas pārstāvis Jānis Zilvers. 
 


