A.god. U. Kronblūma k-gs!
Pateicamies Jums par patiesajiem centieniem saglabāt nākamajām paaudzēm dabu un
kultūrvēsturiskās vērtības Jūrmalā, par nenogurstošām rūpēm jūrmalnieku labā!
Atbildot uz Jūrmalas aizsardzības biedrības vēstuli, kurā tiek jautāts Nacionālās
apvienības (NA) deputātu viedoklis par Vietējo pašvaldību referenduma
likumprojektu, esam vienojušies pārliecinoši atbalstīt pašvaldības referendumu par
teritorijas plānojumu.
Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir pozitīvi vērtējusi un atbalstījusi
Vietējo pašvaldību referenduma likumprojekta 5.pantu šādā redakcijā:
Pašvaldības referendums var notikt par pašvaldības teritorijas plānojumu,
grozījumiem pašvaldības teritorijas plānojumā vai lokālplānojumu, ar kuru grozīts
pašvaldības teritorijas plānojums.
Lai gan pirmajā likumprojekta lasījumā izvērtās debates par to, vai varam uzticēties
saviem pilsoņiem lemt par vietējas varas pieņemtajiem noteikumiem, sevišķi par tik
svarīgu dokumentu kā teritorijas plānojums, ir jāuzsver, ka pozitīvs balsojums par 5.
pantu liks pašvaldību teritoriju plānotājiem daudz atbildīgāk attiekties pret
pašvaldības dabas resursiem un kultūrvēsturisko mantojumu, neizsaucot sabiedrības
negatīvu reakciju, bet ņemot vērā iedzīvotāju pamatotas vēlmes. Piekrītam, ka starp
pozitīvo un negatīvo demokrātijas apstākļos ir šaura taka. Tikai kopīgiem spēkiem
izglītojot sabiedrību, mēs varēsim paļauties, ka atbildīga rīcība par savas pilsētas un
novada līdzsvarotu attīstību būs pamats balsojumam iespējamā referendumā.
Iedzīvotāju izglītošanai ir nepieciešams laiks, resursi un, galvenais, vēlme to darīt,
taču tas ir jāveic.
NA ir atkārtoti un nelokāmi iestājusies par termiņuzturēšanās atļauju (TUA)
tirdzniecību pret nekustamo īpašumu tūlītēju pārtraukšanu agresoru valsts pilsoņiem,
un tieši pašvaldības lokālplānojumi un teritorijas plānojumi ir tas instruments, ar kuru
palīdzību Jūrmalā veic augsta blīvuma apbūves TUA biznesam atpūtas iestāžu formā.
Nacionālās apvienības (NA) pirmsvēlēšanu laika galvenais vēstījums ir: Nacionālā
apvienība – drošākā izvēle Latvijai!
Esam pārliecināti, ka NA ir visdrošākā izvēle tiem, kam svarīgas latviešu tautas un
valsts nacionālās intereses. It īpaši aktuāls šodien ir nacionālās drošības jautājums
gan valsts iekšienē, gan starptautiskā līmenī.
Tādēļ NA izsaka viennozīmīgu atbalstu JAB darbam, kas balstās uzticībā pilsoņu
godaprātam un vēlmei piedalīties savu pašvaldību attīstībā.
NA izsaka JAB pateicību visas valsts tiesiskuma ievērošanas nodrošināšanā un
sabiedrības drošības garantēšanā!

