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Redāna sienu stāsti
l LINDA KILEVICA

Liepājas draudzenes
Ivonnas Kalitas aizvesti uz
humpeni nopirkt jakas, lai
vecajos mūros glābtos no
saltuma un odu uzbrukumiem, Heinrihsonu komanda, kā mākslinieki sevi sauc,
rada jaunus sienu gleznojumus redānā. Karostas festivāla plenēra dalībniekus var
sastapt daudzviet rajonā, un
viņu darbi būs aplūkojami
visu vasaru.
Mākslas plenērā piedalās
Latvijā pazīstami mākslinieki
– Ivars, Helēna un Anna Heinrihsoni, Andris Vītoliņš, Atis
Jēkabsons, Kristians Brekte,
Elīna Zunde un tēlnieks Egons
Peršēvics, latviešu māksliniece
no Skotijas Agita Maķevica un
Karostas cietuma ilggadējā dizainere Kristīne Dekovice. Iesaistīti
arī Liepājas Mūzikas, mākslas
un dizaina vidusskolas audzēkņi
un Latvijas Mākslas akadēmijas studenti un absolventi. Viņi
strādā gan redānā, gan Karostas
cietumā un ūdenstornī. I. Heinrihsons tematiski uzticīgs saviem
iemīļotajiem zirgiem.
JAUNUMI UN NOTIKUMI | 3.lpp.

“Sarkanā ir mana mīļākā krāsa,” saka Helēna Heinrihsone. Viņas gleznojums ir nedaudz savrup, ļaujot cilvēkiem šeit
uzkavēties un padomāt.
EGONA ZĪVERTA FOTO

Sarunas Dienvidkurzemē rit nesteidzīgi
l LINDA KILEVICA

Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) vada individuālas sarunas ar citām ievēlētājām partijām topošajā
Dienvidkurzemes novada
domē. “Labi veicas, mierīgi,” procesu raksturo ZZS
līderis Aivars Priedols. Visi
četri domē iekļuvušie saraksti kopā vēl nav tikušies.

Tas notikšot, tiklīdz visi
politiskie spēki būs oficiāli
snieguši atbildes par vēlmi
strādāt kopā.
“Situācija ir nestandarta un
sarežģīta, tāpēc neiet tik ātri,”
sarunas ar partijām vērtē Nacionālās apvienības (NA) līderis Linards Tiļugs. “Visi spēki
ir ieinteresēti, lai neveidotu
opozīciju.” Kas tādā gadījumā
rada sarežģījumus? L. Tiļugs

skaidro, ka šobrīd runa neesot
tik daudz par politiku, jo “salikt
pēc deguniem amatus” nebūtu
pareizi. “Jāsaprot, kurš var ko
piedāvāt, kādus darbus spēj
veikt,” viņš saka.
No Latvijas Reģionu apvienības ievēlētais Raivis Kalējs ticies ar ZZS līderi. “Runājām par
to, ka nevajadzētu sadrumstaloties, bet strādāt visiem kopā.
Viens no redzējumiem, kā varu

saglabāt tuvāk iedzīvotājiem, ir
teritoriālo komiteju veidošana
līdzšinējos novados. Šobrīd uz
godavārda, neoficiāli, ir palicis,
ka visām ievēlētajām partijām
būtu jāuzņemas kādas jomas
vai komitejas koordinācija,” viņš
pastāsta.
“Jaunās Vienotības” (JV) pārstāvis Jānis Veits apgalvo, ka
šajās sarunās neesot lielo un
mazo – vairāk balsis ieguvušie

saraksti nedominē. “Neskatāmies pēc partijas, bet apspriežam saimnieciskos darbus,” viņš
saka. “Uzmetumi jau ir, bet vēl
nekas nekur nav ierakstīts.” Vēl
pirmdien J. Veits nebija pieņēmis gala lēmumu, vai būs deputāts, bet nu ir izlēmis. “No tādas
rucavnieku balvas, kas mani no
13. vietas sarakstā pacēla uz
pirmo, es nevaru atteikties,”
viņš norāda.w

