Published by
Latvian Publishing Pty. Ltd.

Nr. 3228

Redakcija / Editorial Office:

Trešdien,
2015. gada

19 Westbury Street
Hackney SA. 5069
AUSTRALIA
Tālr.: 0458448642
Fax: 0872002339
ALRedakcija@netspace.net.au

22. aprīlī

www.australijaslatvietis.com.au

Abonementi / Subscriptions:

Print post approved
PP 349050/0001

PO Box 39 Mitcham
VIC. 3132
Tel.: (03) 94786461

Piešķir Triju Zvaigžņu ordeņus
Ordeņu kapituls nolēmis par
nopelniem Latvijas valsts labā
piešķirt Triju Zvaigžņu ordeni bijušajam polītiķim Vilim
Krištopanam, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam
(NA), kā arī aizsardzības ministram Raimondam Vējonim
(ZZS), liecina oficiālais paziņojums “Latvijas Vēstnesī”.
Kapituls nolēmis Triju Zvaigžņu ordeņa II šķiru piešķirt
Gerhardam un Vējonim, savukārt Krištopanam – Triju
Zvaigžņu ordeņa III šķiru.

Tāpat Triju Zvaigžņu ordeņa III
šķira piešķirta Finanču ministrijas valsts sekretārei Baibai
Bānei, Polijas Senāta senātoram, Polijas un Latvijas parlamentārās sadarbības grupas
priekšsēdētājam Kazimežam
Kleinam, Zemkopības minis-

trijas valsts sekretārei Dacei
Lucauai, Latvijas vēstniekam
Latvijas pastāvīgajā pārstāvniecībā ANO Jānim Mažeikam, kā arī bijušajam Austrijas
vēstniekam Latvijā Štefanam
Pēringeram.
Savukārt Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķira piešķirta kultūras
darbiniecei, ilggadējai Latvijas
Radio diktorei un ziņu redaktorei Sandrai Glāzupai, Emīla
Dārziņa Mūzikas vidusskolas
direktoram Jurim Kaufeldam,
Vatikāna Apustuliskās bibliotēkas viceprefektam Ambrodžio
Pjaconi, ilggadējai Valmieras
Drāmas teātra aktrisei Skaidrītei Rudākai, valodniecei, Latvijas Universitātes Humanitāro
zinātņu fakultātes dekānei, profesorei Ilzei Rūmniecei, kā arī
Latvijas Nacionālā teātra aktrisei, režisorei Inārai Sluckai.

Šoreiz varbūt būs Jūsu kārta
iegūt Kultūras dienu emblēmas
autora godu!

Emblēma kļūs par AL56.KD
oficiālo simbolu un tiks izmantota tīmekļa lapā, preses izdevumos, uz suvenīriem un citām
KD vajadzībām.
Balva

• Brīvbiļete uz Kultūras dienu
noslēguma balli un franču šampanieša pudele! Ja konkursa
uzvarētājs būs zem 18gv., balva
tiks attiecīgi pielāgota vecumam.
Vadlīnijas

• Emblēmā jābūt iekļautiem
burtiem un cipariem “AL 56.
KD Melburnā 2016”.

• Emblēmai jābūt autora oriģināldarbam, kas nav iepriekš
izmantots.

• Emblēmai, bez melna un balta, nevar būt vairāk kā divas
krāsas.
• Emblēmai jābūt efektīvi pār-

drukājamai arī melnbaltā variantā.
• Emblēmai jābūt piemērotai,
lai lietotu/ pielāgotu dažādos
lielumos, arī izmantošanai uz
skatuves.

• Vēlamas gan izdrukātas, gan
elektroniskas emblēmas versijas (ja iespējams, jpeg vai pdf
formātā).
Autortiesības

• Izraudzītās emblēmas autors
piekrīt, ka emblēma kļūst par
Kultūras dienu rīcības komitejas īpašumu, un ka komiteja var
to brīvi izmantot.
Cita informācija

• Iesniegumam jāpievieno vārds

Latviešu lidotājs uzbūvē lidaparāta prototipu,
ar kuru pirmoreiz pārlidots Lamanšs

Tikmēr Triju Zvaigžņu ordeņa
V šķira piešķirta latviešu estrādes māksliniekam Rodrigo
Fominam, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža
fakultātes Meža izmantošanas
katedras emeritētajam profesoram Leonardam Līpiņam, SIA
“Klīnika EGV” embrioloģei
Dainai Majorei, kā arī latviešu
opermūzikas, kamermūzikas
un populārās mūzikas māksliniekam Ingum Pētersonam.
Ar Triju Zvaigžņu ordeņa pirmās pakāpes goda zīmi apbalvota Apes novada izglītības un
kultūras darbiniece, zīmēšanas
skolotāja Diana Liepiņa, Viesītes novada kultūras un sabiedriskais darbinieks, novadpētnieks Gunārs Spīdainis, kā
arī ilggadējā J.Cimzes Valkas
Mūzikas skolas skolotāja, kordiriģente Tatjana Tīruma.
Latvijas Avīze

Aicinājums ikvienam piedalīties Austrālijas Latviešu
56. Kultūras dienu emblēmas konkursā!

Šeit redzamas emblēmas no
četrām iepriekšējām Melburnas Kultūras dienām.

66. gads

un adrese/e-pasta adrese (un
vecums, ja zem 18 gadiem).
• Jāapraksta emblēmas simbolika, ne vairāk kā 200 vārdos
(var būt angliski).
• Oriģināldarbus neatdos konkursa dalībniekiem.

Iesniegums jāsaņem pirms pusnakts 2015. gada 30. jūnijam, to
nogādājot:
AL 56 KD rīcības komitejai,
c/o 6 Milsom Avenue, Templestowe Lower VIC 3107 vai
mdraguns@gmail.com
Lāra Brennere & Markus
Dragūns
ALKD 56 Priekšsēži

Foto: Ādažu novada pašvaldība.

Latviešu lidotājs un lidmašīnu
konstruētājs Valentīns Vasjaks
ar komandu pabeidzis desmit
gadus ilgo darbu pie slavenā
franču lidotāja Luija Blerio
lidaparāta prototipa izveides.
Vēsturiskā monoplāna prototips no nākamās nedēļas būs
apskatāms Ādažu Vēstures un
mākslas galerijā.
Ādažu novada pašvaldības pārstāve Monika Griezne norāda,
ka Vasjakam un viņa komandai
izpētes darbs dažādos pasaules
mūzejos un archīvos prasījis
sešus gadus, vēl pāris gadi pagājuši, modeli būvējot. Vēsturiskās lidmašīnas būvniecība
notika periodiski, jo ikdienā
Vasjaks Ādažos kopā ar savu
komandu būvē pasaulē ātrākās
lidmašīnas ultravieglo lidaparātu klasē.

Vēsturiskā monoplāna izpēti
apgrūtinājis fakts, ka šī lidaparāta rasējumi nemaz nav saglabājušies. Slavenais franču lidotājs Blerio senajā franču valodā
rasējumus uzrakstīja, nevis uzzīmēja, lai neviens tos nenozagtu. Lai no jauna uzbūvētu
autentisku, pirms 106 gadiem
veidotu lidaparātu, Vasjaka
komanda to rekonstruēja pēc
senām fotografijām un skicēm,
kā arī grāmatām, kurās atrasti
apraksti par šo monoplānu.
Vasjaks uzsāka būvēt šo modeli, jo vēsturiskā lidaparāta simtgadei par godu arī pats vēlējās

šķērsot Lamanšu ar autentisku
prototipu. “Diemžēl 2007. gadā
Latvijā sākās krīze, līdz ar to
– ar financēm bija švaki. Nebija ne laika, ne naudas. Zviedrs
Maikls Karlsons uzbūvēja šo
modeli ātrāk un Blerio lidojuma simtgadē pārlidoja pāri Lamanšam,” stāsta Vasjaks, kurš
ir arī Eiropas vēsturisko lidaparātu kluba biedrs.
“Luijs Blerio, veicot šo leģendāro pārlidojumu, iemantoja pasaules slavu un vinnēja “Daily
Mail” balvu – 1000 paundu
[Lielbritānijas sterliņu mārciņu]. Pirms leģendārā lidojuma
viņš atradās uz bankrota robežas. Šis lidojums viņu padarīja
bagātu, jo pēc tā monoplānu
sāka ražot sērijveidā. Līdz tam
viņš ražoja lampiņas riteņiem,
bet avio konstruēšana bija viņa
hobijs,” stāsta Vasjaks.
Monoplāns veidots, izmantojot
dažādus kokus, un tas apvilkts
ar lina audumu. Tas uz Vēstures un mākslas galeriju Ādažos
tiks atvests pa detaļām, un tā
salikšana aizņems pāris stundu.

Ādažu Vēstures un mākslas
galerijā leģendārā monoplāna
prototipu no 22. aprīļa varēs
aplūkot pāris mēnešus. Izstādes
organizātori neizziņo konkrētu
datumu, līdz kuram lidaparāta
prototips būs apskatāms.
Latvijas Avīze

Austrālijā aiztur piecus Islāma valsts iedvesmotus
pusaudžus, kuri plānoja lielu terroraktu

Austrālijas policija aizturējusi
piecus pusaudžus, kas, iedvesmojoties no terroristiskā grupējuma Islāma valsts, plānojuši
Melburnā lielu terrora aktu.
Terrora akts plānots nākam-

nedēļ, kad pilsētā paredzēti
piemiņas pasākumi par godu
simtgadei kopš Austrālijas un
Jaunzēlandes armijas korpuss
(ANZAC) Pirmā pasaules kara
laikā izcēlās Gelibolu pussalā.

Aresti veikti agri 18. aprīļa rītā
Viktorijas štata un Austrālijas
federālās policijas kopīgas operācijas laikā vienā no Melburnas piepilsētām.
Četri no aizturētajiem ir 18 ga-

dus veci, bet piektajam ir 19
gadu.

Cita starpā aizturētie plānojuši
uzbrukumus policistiem, teikts
policijas paziņojumā.
www.diena.lv

