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Cienītā Baiba Moļņikas kundze!

Jau ceturtdaļu gadsimta neatkarīgā Latvija ir UNESCO dalībvalsts – organizācijā,
kura iestājas par kultūras mantojuma saglabāšanu un tālāknodošanu nākamajām
paaudzēm. Sakarā ar to, ka UNESCO Nacionālās komisijas darbības tiesiskais statuss
tiek noteikts, pamatojoties uz katras valsts iekšējo normatīvo aktu sistēmu un darbības
galvenās jomas Latvijā ir: kultūras, dabas, nemateriālā un dokumentārā kultūras
mantojuma saglabāšana, vēršos pie Jums ar šo vēstuli.
UNESCO darbība kultūras jomā paredz:

1. Aktīvi iesaistīties kultūras advokatūrā,

nodrošinot, ka tā tiek saskatīta kā attīstības, labklājības un ilgtspējības virzītājspēks,
un tiek atbilstoši integrēta visa veida politikas plānošanas un stratēģiskajos
dokumentos kā vietējā un nacionālā līmenī, tā starptautiski. Tieši tāpēc lūdzu Jūsu
aktīvu līdzdalību kultūras advokatūrā, lai saglabātu iepriekšējo paaudžu mantojumu.
Ir akūti nepieciešama UNESCO dalība Jūsu personā Jūrmalas pilsētas materiālā
mantojuma sargāšanā, lai saglabātu pilsētas unikālās arhitektūras pēctecību, kas
iespaido kopējo ainavu. „UNESCO LATVIJAS dārgumi” norādīts, ka kultūras kartē,
izceļot vietas un vērtības Latvijā, tas sekmēs zināšanas par savu dzimto pilsētu un
novadu, kā arī stiprinās pašapziņu, identitāti un piederību Latvijai.
Jūrmala ir Eiropas materiālās kultūras mantojums. Tās sargāšanā aicinu Jūs aktīvi
paust savu nostāju Jūrmalas pilsētas vēsturiskās apbūves principu saglabāšanā. Ir
nepieciešams

saglabāt Kultūras pieminekļu aizsardzības

inspekcijas stingru

uzraudzību – Jūrmalas pilsētas Būvvaldes būvniecības projektu izvērtēšanā.

Latvijas kūrortpilsētas ainavas un stila saglabāšanu regulāri izsakās Jūrmalas domes
opozīcijas deputāti, taču mūsu viedoklis tiek ignorēts. Tāpēc uzskatu, ka ir
nepieciešama gan Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, gan arī
UNESCO pārstāvniecības uzraudzība. Ņemot vērā, ka Jūrmalas domes institūcija –
Pilsētplānošanas nodaļa (Būvvalde), nespēj būt objektīva, kā to rāda līdzšinējā
pieredze.
Cienītā Baiba Moļniķas kundze! Lūdzu Jūsu dalību jauno projektu vērtēšanas dalībā,
lai kopā ar valsts deleģētām institūcijām, izrādītu nopietnu ieinteresētību un atbildību
Jūrmalas pilsētas arhitektūras un ainavas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.
Jūsu aktīva dalība veicinātu Jūrmalas pilsētas ainavas saglabāšanu nākamajām
paaudzēm. Lūdzu Jūs nepalikt malā un piedalīties šo jautājumu izskatīšanā.
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