
 

JŪRMALAS AIZSARDZĪBAS BIEDRĪBA 

Politisko partiju apvienības „Vienotība”  Saeimas frakcijai 

 

Par likumprojektu par pašvaldību referendumiem  

  

2010. gada septembrī vērsāmies pie jūsu partijas ar jautājumu, vai esat gatavi atbalstīt 

likumprojektu, kurš pašvaldības iedzīvotājiem piešķir tiesības ierosināt pašvaldības līmeņa 

referendumus, kuru rezultāti būtu saistoši. Saņemtā atbilde viennozīmīgi liecināja par atbalstu 

šāda veida likumprojektam. 

 

Šodien Jūrmalā sabiedriskai apspriešanai ir nodots pilsētas attīstības plāna projekts. 

Tas noteiks Jūrmalas nākotni nākamajos 12 gados. Jūrmalas Aizsardzības biedrība vāc 

parakstus, lai protestētu pret Jūrmalas nākotnei pašiem graujošākiem šī projekta 

priekšlikumiem-. gandrīz 30 ha kāpu teritoriju pilsētas centrālajā daļā tiek pakļautas apbūvei, 

unikāls 200 gadu veca priežu mežs un iedzīvotāju pastaigu vieta  9.3 ha Dubultu kāpās 

pārvērtīsies par 10 stāvu apbūvi, reiz jau noraidītā privātmāju celtniecība 3 ha Meža prospekta 

malā atkal ir iekļauta plānojumā.  Šādi var turpināt. Diemžēl jau šobrīd mēs redzam, ka 

Jūrmalas Domei mūsu argumenti nav interesanti – mēs varam izstrādāt vislabāko 

argumentāciju un savākt tūkstošiem parakstu, bet atkal tiksim ignorēti.  Tieši tā notika 2006. 

un 2007.gadā, kad Jūrmalas dome bez jebkādas motivācijas ignorēja daudzu tūkstošu 

jūrmalnieku parakstus pret konkrētām attīstības plāna izmaiņām (zonējumu maiņu). 

 

 Ar nožēlu jāsecina, ka Jūrmalā reizi četros gados organizētas vēlēšanas pašas par sevi 

nespēj garantēt pilsētas varas atsaucīgumu sabiedrības prasībām vai ievēlēto deputātu 

strādāšanu nevis savās personiskās, bet gan Jūrmalas nākotnes un iedzīvotāju interesēs. 

Ievēlētajiem deputātiem, no kuriem daļa vairs nepārstāv tās partijas, kuru sarakstos viņi 

kandidēja vēlēšanās, nav motivācijas klausīties iedzīvotāju, nevis šauru interešu grupu 

viedoklī. 

 

Tāpēc  lūdzam Jūsu frakciju pēc iespējas drīz iniciēt likumprojektu vai likumu 

grozījumus, kas atļautu pašvaldību iedzīvotājiem pašiem izlemt būtiskus vietējos jautājumu. 

Saeima par šiem jautājumiem spriež jau kopš pagājušā gadsimta. Diemžēl šis jautājums vairs 

nevar gaidīt. Ja šādu grozījumu nebūs līdz 2011. gada 1.maijam, tad Jūrmalai nākotnei tas var 

izrādīties liktenīgi. 

 

 

 

Ar cieņu, 

 

JAB valdes locekļi 

 

Uldis Kronblūms  Rūta Vinķele   Rihards Pētersons 
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