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GUNTIS ROLIS SANDRA AIGARE

EDĪTE DOVKANTE

Vēstures entuziasts, Dunikas 
puses iedzīvotāju atmiņu vācējs 
un kopā licējs. Inženieris pēc 
izglītības un pārliecības, spēj 
analizēt notiekošo un ļaužu 
ieceres kopā likt. 

Pamatvērtība ir cilvēks 
savā ģimenē, ar savu misiju, 
prasmēm, uzskatiem, paveikto 
un iecerēto. Tam lai pakārtota 
vide, ražošana, pakalpojumi.

Dzīve balstās uz četriem 
pilāriem: Izglītība, Veselība, 
Ģimene, Vide.

Kā turpmāk dzīvosim, kopsim 
veselību, rūpēsimies par 
ģimeni un apkārtējo vidi, 
ir atkarīgs tikai no mums – 
vēlētājiem. Vēlos likt lietā  
savu dzīves pieredzi, lai 
veidotu katram stiprus dzīves 
pamatus. Mēs, iedzīvotāji, 
esam šīs zemes īstie saimnieki!

Tradīciju nama “Zvanītāji” 
saimniece, Rucavas tradīciju 
kluba vadītāja. 20 gadi veltīti 
Rucavas tradicionālās kultūras 
mantojuma saglabāšanai, par 
ko piešķirta Mūža stipendija 
un Triju zvaigžņu ordenis.

Mana sūtība – ļaužu 
aktivizēšana sevis un 
savas tuvākās kultūrvides 
sakopšanai, vietējās 
identitātes apzināšanās. 
Atbalstīsim vietējās iniciatīvas!
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ARTURS ZĪLĪTIS

EDUARDS VILDE

Esmu  priekulnieks. Novads 
pazīstams no Aizputes līdz 
Rucavai un no Grobiņas līdz 
Vaiņodei. 

Mans moto ir – nebaidīties 
no drosmīgam idejām, tās 
realizēt!

Esmu Grobiņas iedzīvotājs jau 
vairāk nekā 20 gadus, audzis 
līdzi ar pilsētu, sekojis tās 
attīstībai. Šobrīd esmu gatavs 
iesaistīties ne tikai Grobiņas, 
bet arī Dienvidkurzemes 
novada veidošanā. Manuprāt, 
ir svarīgi ieklausīties jaunu 
cilvēku viedokļos un ņemt tos 
vērā.
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ĢIRTS LAUGALIS

Esmu optimists! Priecājos, 
ka apkārt tik daudz labu, 
pozitīvi domājošu cilvēku, 
vienmēr esmu par visa veida 
sadarbību un cieņpilnu 
viedokļu apmaiņu. Apņemos 
uzklausīt un atbalstīt, respektēt 
iedzīvotāju vajadzības. Esmu 
domās un darbos ar un par 
Dienvidkurzemi.
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KĀRLIS ĻUBINS

Pie Bārtas upes nodzīvots 
no bērnības līdz sirmam 
vecumam.  Devīze - ne tikai 
atzīt un aizstāvēt dabu, bet 
sakopt uzturēt un veidot 
dabas skatu gar Bārtas upi un 
tās krastiem.

Lai Liepājai un apkārtējiem 
novadiem Bārtas upe būtu 
viena no skaistākajām 
atpūtas vietām Lejaskurzemē.
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LANDRA VALDMANE

JURIS BLAUBĀRDIS

MĀRIS MUITENIEKS

ANITA PELUDE

Kā Dunikas tautas nama 
vadītāja augstu vērtēju mūsu 
pagasta jauniešus. Brīvdienās 
viņi atgriežas dzimtajā 
pagastā, aktīvi piedalās 
kultūras un sporta pasākumos, 
jo neizbraucamo ceļu dēļ 
darba nedēļu pavada pilsētā.

Savu kultūras misiju  veicot 
vēlētos ļaudis redzēt atkal 
iznākam no savām mājām uz 
sajust kopības sajūtu.

Pāvilostnieks, kuram viss 
darbīgais mūžs saistīts ar 
Pāvilostu un jūru, darbojoties 
kultūrā, vēlāk nosarbojies ar 
jūras lietām. Realizējot savu 
ieceri tūrisma jomā, tagad 
ir vairāku atpūtas vietu 
īpašnieks. Savu dzimto pusi 
centies radīt un saglabāt 
tādu, lai mūsu nākotne 
t.i. izbraukušie un jaunie 
atgrieztos pie savām saknēm.

Tūrisma uzņēmējs un 
sabiedrisks aktīvists no 
Papes ciema. Iniciējis Kuršu 
Iniciatīvas Fonda un Papes 
attīstības biedrības izveidi, 
lai celtu ciema iedzīvotāju 
sabiedrisko aktivitāti, 
pašiniciatīvu un līdzdalību 
dzīves vides sakārtošanā.

Par novada un līdzvērtīgu 
katra pagasta attīstību.
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T: 29964368
E: apvienība@iedzīvotāji.lv

FB:  
https://ej.uz/Dienvidkurzemi



MĒS ESAM PAR PAŠVALDĪBU, KAS KALPO IEDZĪVOTĀJAM.
MĒS ESAM VIETĒJIE,  ZINĀM KAS JĀDARA!

Mēs esam IEDZĪVOTĀJI, tādi paši kā Tu. Katrs savā vietā dzimuši, saknes 
laiduši, skolā gājuši, katram savi jau paveikti darbi un ieceres.  
Esam savas dzimtās puses patrioti, taču protam skatīties plašāk. 
• Jūra ir Papē, Bernātos, Pāvilostā, un iedzīvotāju nepiepildītās ieceres tur 

atšķiras niansēs, pamats tām ir viens.
• Savus bērnus skolā iespējami tuvāk mājām vecāki grib laist kā Kalētos, tā 

Cīravā, Bārtā un Tadaiķos.
• Savas tradīcijas vēlas kopt Rucavā, Nīcā un Kazdangā.
• Pa labu ceļu uz savu māju cer braukt Dunikā, Sakā, Gramzdā un Otaņķos.
• Sabiedrisko transportu grib izmantot Grobiņā, Durbē, Vaiņodē un 

Dunalkā.
• Darbu iespējami tuvu mājām cer atrast aizputnieki, priekulnieki un 

pāvilostnieki.
• Ātro palīdzību un ugunsdzēsējus laicīgi palīgā sagaidīt grib Cīravā, 

Embūtē,  Kalvenē, Virgā
• Policijas reālu klātbūtni grib pieredzēt kā Lažā, tā Medzē, Gaviezē un 

Bunkā.
Un galu galā - visi gribam savu novadu bērniem atstāt, ne tos svešumā 
izkliedēt. 

Mēs jau esam vienojušies kopējam darbam, lai kopā realizētu šīs 
ikvienam iedzīvotājam pašsaprotamās lietas.
• Aicinām ikvienu domāt, vērtēt un analizēt, vai pie varas esošie ir spējuši 
realizēt iedzīvotāju vēlmes?
• Vai, redzot varas partiju rosību vien tagad apjaust, kā tad Tev klājas, ko Tu 
domā un ko gribi realizēt, nešķiet krietni novēlots ?
• Vai nerodas jautājums, kas neļāva daudzas labas ieceres realizēt līdz šim ?
• Vai nav tā, ka varas partiju programmās ierakstītās kā nekavējoši 
īstenojamas tiek pasniegtas Tavas kādreiz izteiktās, bet birokrātijas 
džungļos pazudušās idejas? 

Politisko reklāmu apmaksā Apvienība IEDZĪVOTĀJI. Tirāža 18 500 eksemplāri.


