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Saulkrasti pārmaiņu priekšā – intervija ar
Saulkrastu novada domes priekšsēdētāju
Pagājušā gada beigās Saulkrastos notika būtiskas
pārmaiņas – Saulkrastu domes deputātu vairākums
lēma, ka turpmāk domi vadīs Normunds Līcis. Tam
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Kādus Saulkrastus esat saņēmis no iepriekšējā vadītāja?
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parka izveides. Aktuāla ir arī veloceliņu tīkla izveide. Centra Mežaparkam ar jaunajām
Svētku un Neibādes ielām nepieciešamas investīcijas un pakalpojumu sniedzēji– piemēram,
šobrīd tiek meklēts attīstītājs tīklu parka izveidei.
Vienlaikus ir jādomā, kā uzlabot dzīves kvalitāti teritorijās ārpus centra: dārzkopības
ciemos, Pabažos, Pēterupes dzīvojamā rajonā. Īpaša uzmanība tiks veltīta Zvejniekciema

iedzīvotājiem. Tā kā osta ir kļuvusi aktīva kravu dēļ, problēmu rada intensīvā smago
automašīnu kustība ciemā. Noteikti veidosim drošāku vidi ar jaunām gājēju ietvēm, pārejām
un apgaismojumu.
Saulkrasti ir kūrortpilsēta, tātad tā jāveido kā interesants tūrisma objekts. Kā to
plānojat īstenot?
Saulkrasti ir izcila vieta ar labu ģeogrāfisko novietojumu, mums ir 17kilometru gara
pludmale, VIA Baltica, dzelzceļš un osta. Ir visa infrastruktūra un dabas bagātības, lai
cilvēkiem šeit būtu ērti un interesanti. Šos resursus nepieciešams izmantot daudz efektīvāk
un pārdomāti.
Jūra valdzina cilvēkus jebkurā gadalaikā. Taču, lai viņi izvēlētos Saulkrastus, jādomā arī par
tūrisma infrastruktūru– nepieciešamas stāvvietas, kafejnīcas, peldbaseins, naktsmītnes,
kultūras nams dažādām aktivitātēm ne tikai vasarā, bet arī ziemā.
Pēdējos gados osta bijusi diezgan nepieejams objekts, taču mēs plānojam vienu tās daļu ar
skatu platformu un nelielu promenādi gar ūdeni un jahtu piestātni padarīt pieejamu
iedzīvotājiem. Lielais projekts, kam pievērsīsimies daudz aktīvāk, būs viesnīca ar ūdens
procedūrām. Tā spētu ieinteresēt tūristus un ļautu šeit baudīt brīvdienas vietējiem
iedzīvotājiem, kuri pašreiz dodas atpūsties uz Pērnavas ūdensparkiem.
Tuvojas reģionālā reforma. Ko tā nozīmēs Saulkrastiem?
Ir svarīgi padarīt Saulkrastus par spēcīgu Vidzemes piekrastes centru ar VIA Baltica kā
galveno cilvēku plūsmas artēriju. Skulte un daļa Sējas jau šobrīd ir tuvu Saulkrastiem. Ja
būs nepieciešams paplašināties, tad teritorijas būtu jāveido pēc principa, meklējot robežu,
kur iedzīvotāji izmanto viena vai otra centra infrastruktūru, skolas. Jā, Saulkrasti ir
mazākais novads, tomēr esam viens no retajiem Latvijas novadiem, kas iekļauj galvenos
infrastruktūras veidus.
Kādus redzat Saulkrastus nacionālajā nozīmē?
Vidzemes piekraste ir resurss, kas ir viena no Latvijas bagātībām– tā ir atpūtas vieta visiem
Latvijas iedzīvotājiem, tās ir darbavietas, VIA Baltica un Rail Baltica pieturvieta. Jau
redzamā nākotnē Saulkrastus saskatu kā Piejūras reģiona centru, kas ir spējīgs valstij dot,
nevis ņemt. Novadu, kas ir pašpietiekams, kurā cilvēki tiecas dzīvot, strādāt un pavadīt savu
brīvo laiku.
Jūsu novēlējums saulkrastiešiem?
Pārmaiņas ir sākušās– nāciet talkā! Dalieties ar savām idejām, pārdomām, ieteikumiem, citu
novadu, pilsētu un valstu labiem piemēriem, ko būtu iespējams īstenot arī Saulkrastos!

