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AAkkaaddēēmmiisskkāāss  vviieennīībbaass  AAuussttrruummss  vvaallddeess  iinnffoorrmmāācciijjaa  

 

Akadēmiskā vienība “Austrums” apmeklē “Eesti Üliõpilaste Selts”  

143. Gadasvētkus Tartu 

 

 

Akadēmiskās vienības “Austrums” delegācija šī gada 5.–7. aprīlī apmeklēja vecākās un lielākās 

Igaunijas studentu organizācijas “Eesti Üliõpilaste Selts” (turpmāk – EÜS) 143. Gadasvētkus Igaunijas 

studentu pilsētā Tartu. 

 

EÜS tika dibināta Tartu Universitātē 1870. gadā. Tās krāsas – zila (nozīme: Igaunijas debesis), 

melna (Igaunijas zeme) un balta (Igaunijas labības lauki), ko organizācija pieņēma kā savas 1884. gadā. 

Minētās krāsas, 1918. gadā proklamējot neatkarīgu Igaunijas valsti, tika pasludinātas par Igaunijas valsts 

karoga krāsām. Arī mūsdienās daudzi ievērojami Igaunijas politiķi, uzņēmēji un sabiedriskie darbinieki ir 

EÜS biedri. Starp EÜS un a/v “Austrums” jau gadu desmitiem ir ļoti labu draugu attiecības, kas tiek 

stiprinātas, regulāri apmeklējot vienai organizācijai otru un rīkojot dažādus kopīgus pasākumus. 

 

A/v “Austrums” delegācija kopumā sastāvēja no desmit delegātiem, no kuriem septiņi uz Tartu 

devās 5. aprīļa vakarā (sav. Reinis Pāns, jn. Jānis Gipters, vb. kand. Kaspars Mekons, jn. Jānis Maulis, jn. Ivars 

Dimdiņš, jn. Mārtiņš Slišāns), kamēr trīs delegāti (vb. Mārtiņš Tarlaps, sav. Dainis Špeļs un sav. Mikus 

Žagata) pievienojās 6. aprīļa pēcpusdienā. Notikumiem bagātajā nedēļas nogalē netrūka ne dziesmu, ne 

alus, ne skaistu apsveikuma vārdu, ne arī jautru atgadījumu. 

 

Ģertrūdes ielā 123, a/v “Austrums” mājvietā, 5. aprīļa vakarā ap 20.00 sapulcējās delegāti, sasēdās 

busiņā un devās ceļā. Brauciens bija diezgan ilgs, jo ļoti sniga – ceļš bija piesnidzis un ļoti slīdīgs, bet gar 

ceļmalām slējās sniega kupenas. Pietrūka vēl tikai dziesma “Zvaniņš skan” busiņa radio, un sajūta tiešām 

būtu kā braucot uz kādu Ziemassvētku pasākumu decembrī, nevis uz gada svētkiem aprīļa sākumā. Ceļš 
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bija diezgan jautrs un sarunām bagāts. Neiztika arī bez garda miestiņa baudīšanas, jokiem un stāstiem par 

interesantiem notikumiem no delegātu dzīves. 

Tartu delegācija ieradās ap pusvieniem naktī, delegāti iestiprinājās vietējā degvielas uzpildes stacijā 

un ātro uzkodu restorānā ar maizītēm un devās pie gaviļniekiem – EÜS. Ap pulksten vieniem naktī 

beidzot tika sasniegta iespaidīgā, ne tik sen renovētā EÜS mājvieta. 

 

Ieraugot, ka beidzot ciemos ieradušies pārstāvji no ilggadīgās draugu organizācijas a/v “Austrums”, 

saimnieki mūs laipni uzņēma un, tā kā atklāšanas runas jau sen bija noturētas, svētku torte apēsta un 

sākusies neformālā vakara daļa, tad pēc sasveicināšanās ar pārējiem viesiem tikām vesti uz centrālo 

neformālo sarunu vietu ēkā – EÜS alus pagrabu, ko savējie mīļi dēvē par “ellīti”. Tikām apsēdināti pie 

garā alus galda, iztaujāti par ceļu līdz Tartu un tad jau arī a/v “Austrums” delegātiem bija iespēja uzsaukt 

pirmo tostu par godu EÜS. Vakara gaitā tika dziedātas daudz dziesmu, risinātas daudz sarunu un 

aktīvākie devās uz deju zāli uzgriezt kādu danci ar gada svētku viešņām. Izturīgākie no delegātiem gulēt 

aizgāja tikai ap septiņiem no rīta. 

 

6. aprīļa rītā centrālais notikums, kam visi sāka gatavoties, bija pulksten divpadsmitos gaidāmā 

kopīgā fotogrāfēšanās EÜS ēkas priekšā. a/v “Austrums” delegāti pirms fotogrāfēšanās atrada skaistu 

kafejnīcu parka vidū pie pils drupām un paēda brokastis. Pēc tam – lielā fotogrāfēšanās. 

 

Pēc fotogrāfēšanās EÜS viesiem bija sagatavojuši ekskursiju pa Tartu, kuras laikā apskatījām ēku, 

kurā agrāk esot bijusi dzemdību nodaļa un kurā esot dzimusi liela daļa no Igaunijas iedzīvotājiem. Tāpat 

redzējām ēku, kura laikā, kad tika renovēta EÜS ēka, esot bijusi EÜS mājvieta. Pirms tam ēka esot bijusi 

saistīta ar medicīnu un tādēļ viņiem tas esot bijis interesants laiks, jo māja esot bijusi pilna ar dažādiem 

cilvēku orgāniem un ķermeņa daļām medicīnas šķīdumos – īsts šausmu namiņš. Kā nākamo objektu 

apskatījām Tartu planetāriju, kas bija ļoti interesanti tiem, kas planetārijus iepriekš nebija apmeklējuši. 

 

Pēc ekskursijas divi a/v “Austrums” delegāti – vecākais sav. Mikus Žagata un jn. Ivars Dimdiņš 

devās uz oficiālajām Gadasvētku pusdienām plkst.15.00, kur viņiem bija tas gods sēdēt pie viena galda ar 

EÜS vadītāju Gert Heiko Kuutaru, diviem EÜS Zviedrijas vecbiedriem, T. H. Ilvesa dēlu un citiem. Pie 

galda tad arī pasniedzām dāvanas oficiālo daļu – blašķīti ar “Austruma” simboliku, apsveikumu 143. 

Gadasvētkos un novēlējumu EÜS augt, plaukt un zelt mužīgi mūžos. 

 

Pārējie delegāti devās apskatīt vecpilsētu, pa ceļam iegriežoties īpašā krogā – tas atrodas bijušajā 

munīcijas noliktavā pa pusei zem kalna un tā īpašnieki lepojas, ka tas ir krogs ar augstākajiem griestiem 

pasaulē – griestu augstums ir vairāk kā desmit metri. 

 

Pēc ekskursijas a/v “Austrums” delegācijai pievienojās arī atlikušie trīs delegāti un nu bijām pilnā 

sastāvā. Pa to laiku jau bija pienācis vakars un devāmies uz EÜS ēku, lai turpinātu atzīmēt mūsu draugu 

jubileju. Atkal dziesmas un gards alus līdz pašam rītam, tāpat arī draugu EÜS un a/v “Austrums” sarunas 

par akadēmiskām lietām, notikumiem sabiedriskajā telpā, izklaidi un citām tikpat nopietnām un 

nenopietnām lietām. 

 

7. aprīļa rītā, atzīmējuši draugu organizācijas EÜS 143. Gada svētkus, ar aicinājumiem viņiem 

neaizmirst apciemot arī a/v “Austrums” namu Rīgā, atvadījušies un laimīgi sasēdušies savos auto, ar 

smaidiem sejās devāmies mājās uz Latviju. 

Jn. Jānis Maulis 
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Austruma talka 2013 

 

 

 20. aprīlī 15 čakli austrumieši bija sapulcējušies Ģertrūdes ielā 123, lai sakoptu mūsu teritoriju un 

telpas vasarai. Mājas pārvaldnieks vb. Jānis Pērkons jau bija sagādājis jaunu ķerru, grābekļus un citus 

darba rīkus, kā arī citus palīglīdzekļus. Īsi pirms plkst. 11.00 tika atvērtas “Austruma” telpu durvis un 

čaklie austrumieši ar skubu devās ārā dārzā un apstulba no milzīgā lapu klājuma, kas gaidīja priekšā. Bez 

īpašas vilcināšanās visi metās darbā. Cits grāba lapas, cits tās nesa uz konteineru, cits uzfrišināja krūmus, 

tos apgriežot, bet vēl cits darbojās mājas iekštelpās. Kopumā draugi Ģertrūdes ielā 123 turpināja uzkopt 

līdz pat aptuveni 16.00, kad gandrīz visi plānotie darbi bija paveikti. Par kulminācijas punktiem dienas 

gaitā kļuva divu “Austruma” norādes zīmju piestiprināšana. Protams, neiztika arī bez tradicionālās desu 

cepšanas un dziesmu dziedāšanas. Dienas otrajā pusē čaklos talciniekus aplaimoja arī pavasara saulīte. 

Kopumā talka bija patīkama un izdevusies. Tika izdarīti sekojošie darbi: sagrābtas un uz konteineru 

nogādātas rudenī nokritušās lapas, tika aizvākti miskastes maisi (droši vien kādi 50), kas bija sakrājušies 

pie vecajiem šķūnīšiem un izmesti konteineros, tika nogriezti liekie zari krūmiem “Austruma” dārzā, 

iesēta zālīte, tika pielīmētas/pieskrūvētas līstītes virtuvē/pie kamīna, nomainītas lampiņas J. Sadovska 

zālē, salīmēti izjukušie koka krēsli u.c. Paldies visiem, kuri nenobijās no darba un ieradās! 

 

Saite uz talkas video: http://www.youtube.com/watch?v=5yNiTKR3nVg 

 

 Sav. Mikus Žagata, 

vecākais 
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Austrumieša Jūlija Feldmaņa pēdas Ženēvā 

 
Nevaru nepadalīties ar saviem Lieldienu ceļojuma (25.–29. martā) iespaidiem Šveicē, Ženēvā – ka 

austrumiešu labie darbi Latvijai un pasaulei nekur nepazūd. 

 

Man ļoti paveicās, ka iekļuvu Latvijas zālē, ko milzīgajā Tautu pilī iniciēja viens no “Austruma” ozoliem 

– vecbiedrs Jūlijs Feldmanis (1889–1953), Latvijas pastāvīgais delegāts Tautu Savienībā (1930–1946, 

tuvāk par viņu “Austruma” vēstures grāmatas 478. lpp. un daudzās citās lappusēs). Tagad šajā ēkā ir 

ANO mītne Ženēvā, un zālē, kas kopš 1938. gada (!) pastāvīgi atrodas ļoti centrālā vietā šajā ēkā un 1993. 

gadā Latvija to atjaunoja, tūristus neielaiž, tur notiek darba sanāksmes un sēdina valstu vadītājus. 

 

Vēstkopā 1. aprīlī biju ievietojis dažas amatieriskas bildes no šāgada 28. marta Tautu pils Latvijas zālē 

Ženēvā un Ženēvas ezera krastā pie Latvijas ozola Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) pakājē. 

Šeit viena no fotogrāfijām. Ozola stādīšanas laikā 1923. gadā tika likti pamati Starptautiskās darba 

organizācijas ēkai aizmugurē, tur tagad atrodas PTO. 

 

Apmeklēju arī Latvijas pastāvīgo pārstāvniecību ANO (Lozannas ielā 137 pretī PTO), kas iekšpusē ir 

saglabājusi veco Feldmaņa laika pārstāvniecības ielas plāksni un Latvijas karogu, un izdarīju ierakstu 

pārstāvniecības viesu grāmatā, pieminot slaveno draugu austrumieti. 

 

Patiešām emocionāla pārdzīvojuma brīži! 

 

Vb. Ainārs Dimants 
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  Atskats uz viesu vakariem 
 

Pirmais viesu vakars 

  

Pirmajā šī semestra viesu vakarā 12. februārī vb. Mārtiņš Tarlaps nolasīja ļoti saturīgu referātu 

“Latvijas dabasgāzes tirgus liberalizācija”. Latvija ir uzņēmusies Eiropas Savienības saistības liberalizēt 

Latvijas gāzes tirgu, bet dažādu iemeslu dēļ tas ir visai sarežģīts un ilgs process (Krievijas koncerna 

“Gazprom” kontrole pār “Latvijas Gāzi”, gāzes vadu sasaistes trūkums ar Rietumeiropas valstīm, 

politiskās peripetijas). Ir vairāki veidi, kā vertikāli integrēto (monopolizēto) “Latvijas Gāzes” monopolu 

var izbeigt, bet, ņemot vērā Igaunijas un Lietuvas darbības, reālākais variants ir gāzes cauruļvadu 

nacionalizācija par labu valstij. Konkurences izveide gāzes tirgū Rietumeiropā ir ievērojami pazeminājusi 

gāzes cenas, kuras “Gazprom” prasa par vienu un to pašu gāzes daudzumu, un tās ir zemākas nekā 

Latvijā. Konkurences izveides process Latvijas iedzīvotājiem būtu izdevīgs, bet tas nebūs ātrs, un 

attīstības scenāriji ir neskaidri, jo monopolistiem, no vienas puses, tas nav izdevīgi, bet, no otras puses, 

Latvijai šis uzdevums ir jāveic, jo to paredz uzņemtās saistības ar Eiropas Savienību. 

 Jāatzīst, ka bijām saaicinājuši patiešām plašu viesu skaitu – jauniešu kandidātu bija 8, vecbiedru 

kandidātu skaits bija 2. Jāizceļ sav. Rihards Plotka, kurš bija atvedis 6 kandidātus. Izvadājām viesus pa 

“Austruma” telpām, izstāstījām mūsu vienības vēsturi, uzsvērām atbalstu jauniešiem studijās un draugus, 

kuri visu mūžu būs blakus. Tāpat neizpalika dziesmas, desas un alus. Laiks rādīs, cik labi būs izdevies 

uzrunāt mūsu viesus. 

 

Otrais viesu vakars 

  

26. februārī aizvadījām šajā semestrī otro viesu vakaru, kurā priekšlasījumu par zaudējumu 

minimizēšanu azartspēlēs (un īstenībā arī par ētiku azartspēlēs) lasīja draugi vb. Jānis Grabis un vb. 

Andrievs Eiche. Priekšlasījums bija patiešām saistošs. 

 Īss kopsavilkums. Ir trīs veidi, kā mazināt zaudējumus azartspēlēs – ar amuletiem (par to šoreiz 

nerunājām), ar mehānikas palīdzību (gadījumā, ja azartspēļu mašīnai ir defekti – arī neattiecas uz 

mūsdienām), matemātiski (šī vakara sarunas temats). No matemātikas skatupunkta azartspēlēs nav 

iespējams uzvarēt, ir iespējams tikai minimizēt zaudējumus. To vislabāk darīt, organizējot dalību 

azartspēlēs. Respektīvi – visvienkāršāk ir vienkārši nespēlēt azartspēles. Cilvēkiem, kuri neprot apstāties, 

nespēlēt azartspēles patiesībā ir vienīgais reālais variants minimizēt zaudējumus. Ja tomēr nolemts spēlēt, 

tad noteikt robežas – cik daudz atļauts zaudēt un cik reizes palielinot vinnestu, spēles galds tiek pamests; 

izmantojot matemātiskas formulas, lai noteiktu varbūtību iegūt laimestu. 

 Ilustrācijai tika parādīta klasiskā Montekarlo rulete un izskaidroti tās darbības principi un kāpēc 

spēlētāji vienmēr zaudē, bet ‘māja’ vienmēr vinnē. Pēc tam sekoja īss ekskurss t.s. “spēļu teorijā”, kur vb. 

Jānis Grabis izklāstīja matemātisko matricu, kādas tiek veidotas, lai mazinātu zaudējumus sarežģītās 

izvēles situācijas, bet vēlāk aplūkojām iespējamības iegūt konkrētu kāršu kombināciju iegūšanas 

iespējamību pokerā (royal flush u.c. – pats nespēlēju, tādēļ neatminos). Draugs vb. Andrievs Eiche visu 

priekšlasījumu dalījās pieredzē un ieteica, ko darīt – ko nē, spēlējot šādas azartspēles. Mans personīgais 

secinājums pēc priekšlasījuma – azartspēles nespēlēju un nav vērts arī sākt. 

 

 Pēdējais viesu vakars šajā semestrī 

  

Otrdien, 12. martā, ciemos Ģertrūdes ielā 123 ar priekšlasījumu “Latvijas Republikas valsts zemes 

robežu demarkācija” uzstājās Arnis Krišjānis, Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras pārstāvis. 

Arnis ir piedalījies (un turpina piedalīties) visu četru Latvijas Republikas valsts robežu nospraušanā dabā, 

karšu un citu papīru organizēšanā un kārtošanā. Arnis pastāstīja, ka robežu demarkācija nebūt nav 

vienkāršs process un tas paņem vairākus gadus. Igaunijas un Lietuvas robežu gadījumos tie bija, šķiet, 7 

un 8 gadi, Baltkrievijas robežas gadījumā 11 gadi, bet ar Krieviju šāds process vēl joprojām tiek veikts. 

 Uzzinājām, ka Latvijas – Igaunijas robežas noteikšanas laikā, to finansēja Dānijas Karaliste un 

firma, kura organizēja karšu sagatavošanu, bija izvēlējusies ļoti neparastu karšu sagatavošanas veidu, kurš 

ir līdzīgs pasaku kartēm. Lietuvas gadījumā robežas demarkācijas kartes tika veidotas uz ortofoto karšu 
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pamata un bija maksimāli vienkāršas. Šo abu robežu robežstabiņi esot no koka un tādēļ ļoti sliktā 

stāvoklī, daudzi jau iznīkuši. 

 Baltkrievijas robežas kontekstā – robežas iezīmēšanai kartē tika izmantotas PSRS armijas 

ģenerālštāba nedaudz uzlabotas kartes, bet pati robeža vilkta pa veco Latvijas – Polijas robežu. Īpatnēji, 

ka Latvijas – Igaunijas un Latvijas – Lietuvas valstu robežas marķētas, robežstabiņus liekot pamīšus, te 

vienas valsts pusē, te otras valsts pusē. Baltkrievijas gadījumā robežstabiņi stāv viens 6iev otru tā, ka 

iedomātā robeža iet tieši starp tiem. Šie stabiņi ir no stiklaplasta. Latvijas puse sākotnēji piedāvāja 

stabiņus stiprināt reiz labi izbūvēto Latvijas – Polijas robežstabiņu vietās, bet tā kā Baltkrievijas puse 

atteicās, tad stabiņi tika likti jaunās vietās, kas nozīmē, ka daudzi stabiņi fiziski “slīkst” purvos.  

 Robežlīgums ar Krieviju ir noslēgts relatīvi nesen un tādēļ arī robežas nospraušana daba notiek 

pašlaik. Ņemot vērā faktu, ka Latvijas puses pārstāvjiem ir precīzi GPS aparāti, bet Krievijas pusei (pēc 

viņu pašu teiktā) aptuveni iestatīti kādā koordinātu sistēmā, tad mūsējiem ir lielākas iespējas, dažādu 

strīdu gadījumos, gūt pārsvaru pār pretējās puses pārstāvjiem. Pašlaik dabā tiek atliktas robežstabiņu 

vietas un cirstas robežstigas tur, kur tādu nav. Interesanti, ka esot saglabājušies aptuveni 20 Latvijas un 

PSRS robežstabiņi no 20. gadsimta 20.–30. gadiem, kuri Krievijas iebildumu dēļ nevar kalpot kā 

viduslīnijas noteicēji un būs jānovāc (robežstabiņi, tāpat kā Baltkrievijas – Latvijas gadījumā tiks likti 

viens 6iev otru un pa vidu ir mazs viduslīnijas stabiņš. Arī šeit stabiņi būs no stiklaplasta). Līdz ar to – 

varbūt būtu jāmēģina, kaut kādā veidā, iegūt atļauju vienu no stabiņiem “izglābt” un novietot “Austruma” 

dārzā. Ja pareizi atceros, tad 20.–30. gados robežstabiņš Nr. 1 atradās ģenerāļa Ludviga Bolšteina 

privātmājas dārzā Mežaparkā. Tā kā nekāda zaimošana tā nebūtu. Jautājums tikai, cik reāli šādā veidā 

robežstabiņu izglābt. 

 Kopumā priekšlasījums bija interesants un arī ieradušies trīs viesi, no kuriem viens uzrakstīja 

iesniegumu, aktīvi iesaistījās jautājumu uzdošanā šajā kontekstā. Vēlāk kā jau katru otrdienas vakaru 

omulīgi pasēdējām pie draudzības uguns kamīnā, alus, desām un dziesmām, kā arī biljarda galda. Ar to 

viesu vakari šajā semestrī ir beigušies, tagad audzinātājam ir uzdevums “ieliedēt” jauniešus mūsu vidū. 

 

Sav. Mikus Žagata, 

vecākais 

 

Kasiera atskaite 

  

Stājoties kasiera amatā pirms nepilniem četriem mēnešiem, nebūt nedomāju, ka kasiera darbs būs 

tik sarežģīts. No vienas puses, apmaksāt un uzskaitīt Austruma rēķinus problēmu nav, taču problēmas 

rodas tajā apstāklī, ka ne vienmēr ir līdzekļi, ar ko tos nosegt. Austruma budžets tiek plānots, pieņemot, 

ka biedri labā ticībā pilda savas saistības pret organizāciju. Tādēļ vēlos atgādināt, ka Austruma kā 

organizācijas darbību pamatā nodrošina tikai biedru naudas un ziedojumi. Ja biedri laicīgi nemaksā biedru 

naudas, tad Austrums nevar nodrošināt visu darbībai nepieciešamo. Diemžēl šī gada četros mēnešos 

finansiālā situācija nav patīkama – mūsu izdevumi pārsniedz ieņēmumus, neskatoties uz to, ka izdevumi 

ir saskaņā ar plānoto.  

 Arī man iepriekš jāatvainojas, ka nevaru sniegt precīzu informāciju par katra parāda apjomu. 

Diemžēl šobrīd ar parādnieku sarakstu ir izveidojusies nelāga situācija – no iepriekšējā kasiera valde 

joprojām nav saņēmusi informāciju par samaksātajām biedru naudām/parādiem. Šobrīd esam saņēmuši 

apstiprinājumu, ka informācija tiks nodota 30. aprīlī. 

 Tādēļ aicinu visu Austrumiešus segt tekošās saistības, kā arī parādus, kas precīzi tiks aplēsti 

pēc 1. maija. Kā arī liels paldies tiem, kuri ir savlaicīgi pildījuši savas saistības, atceroties doto solījumu, 

kļūstot par pilntiesīgiem biedriem. 

 

Atgādinu biedru naudas likmes: 

Saviešiem – 3 Ls mēnesī, vecbiedriem – 4 Ls mēnesī, pensionāriem – 1 Ls mēnesī pēc paša 

vēlēšanās (paldies tiem pensionāriem, kuri maksā pilnu likmi, ja var atļauties). Draugi, kuri dzīvo 

pastāvīgi ārzemēs, drīkst maksāt minimālo (1 Ls mēnesī) vai attiecīgo likmi pēc paša vēlēšanās. Ja ir kāds 

objektīvs iemesls, kāpēc nevari nomaksāt biedru naudu (darba zaudējums, ģimenes apstākļi u.c.), tad 

nekavējoties ziņo kasierim vai vecākajam. Kopīgiem spēkiem palīdzēsim rast risinājumu saistību 
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kārtošanā ar Austrumu. 

 

 Otrkārt, vēlos atgādināt, ka šis ir “Austruma” 130. jubilejas gads. Lai nodrošinātu svētku 

pasākumu norisi atbilstoši “Austruma” tradīcijām, garam un statusam, valde ir pieņēmusi lēmumu noteikt 

vienreizēju jubilejas gada maksājumu 10 latu apmērā. Minētā summa ir iemaksājama rīcības kasē līdz 

š.g. 1. septembrim. Šis maksājums ir obligāts visiem saviešiem un vecbiedriem, savukārt vecbiedriem – 

pensionāriem maksājums ir brīvprātīgs. Veicot maksājumu ar bankas pārskaitījumu, lūdzam informācijā 

saņēmējam norādīt, ka tas ir jubilejas gada maksājums. Ja vienreizējs maksājums sagādā grūtības, pastāv 

iespēja to veikt dalīti.  

 

 Tāpat “Austruma” valde būs pateicīga par ziedojumiem jubilejas gada norisei, jo tikai ziedojumi 

palīdzēs aizpildīt to iztrūkumu “Austruma” budžetā, kas veidojas laikā nenomaksāto biedra naudu dēļ .  

 

 Visus minētos maksājumus iespējams pārskaitīt uz “Austruma” kontu (lūgums norādīt maksājuma 

mērķi): 

Saņēmēja vārds, uzvārds vai nosaukums A A    S     E   A A ST   S 

Saņēmēja banka S edbank AS 

Saņēmēja konts LV39HABA000140J052764 

Saņēmēja pers. kods/ reģ. Nr. 40008003170 

 

 Vai arī sazinoties ar kasieri R. Pānu (+371) 26372227 vai reinis.pans@gmail.com. Droši rakstiet 

vai zvaniet arī citu jautājumu gadījumā. 

 

Sav. Reinis Pāns, 

kasieris 

 
 

 opīgais literārais vakars ar studenšu korporāciju Staburadze 
 

 “Austruma” namā ciemos bija ieradušās 7 pārstāves no studenšu korporācijas Staburadze, lai kopā 

ar mums noklausītos vb. Dr. Artūra Tomsona priekšlasījumu “Vēstures rekonstrukcija Latvijā un pasaulē: 

mīti un patiesība”.  

 “Austruma” telpas bija cilvēku pilnas jau labu laiku pirms ierastajiem plkst. 19.00 – vb. Pēteris 

Stradiņš vadīja audzināšanu mūsu jauniešiem, uz kuru bija ieradies kupls skaits jauniešu. Īsi pirms paša 

priekšlasījuma sākuma ieradās arī pašas viešņas un jau drīz visi 26 klātesošie bijām iedziļinājušies drauga 

Artūra Tomsona aizraujošajā priekšlasījumā.  

Tā kā priekšlasījums patiešām bija ļoti plašs un izglītojošs, tad centīšos tikai īsi ieskicēt galvenos 

aspektus, par kuriem runāja Artūrs. Sākotnēji Artūrs nedaudz pievērsās vēstures/arheoloģijas kā tādas 

jēdzienam, to pētīšanas lietderībai un pēc brīža jau pievērsās visdažādākajām vēstures rekonstrukcijas 

detaļām. Uzzinājām, ka Latvijā bieži lietotais termins “eksperimentālā arheoloģija” nav pilnīgi 7ieve ko 

pamatojams, izzinājām vēstures rekonstrukcijas attīstības gaitu Latvijā no 20. gadsimta 90. gadu paša 

sākuma. Artūrs uzskaitīja virkni dažādu klubu un draugu kompāniju, kuras nodarbojās ar to, ko mēs 

dēvējam par vēstures rekonstrukciju. Kā Artūrs pamatoti norādīja, šīs grupas bija gājušas pareizā virzienā, 

bet kādā brīdī, dažādu iemeslu dēļ, par tādām vairs nebija uzskatāmas un no pašreiz eksistējošajām šādām 

grupām veselas divas ir šī iemesla dēļ izveidojis pats Artūrs. Mērķis vienkāršs – meklēt autentiskāku ceļu.  

Tāpat uzzinājām, ka lielākajā daļā filmu un citos mākslas darbos attēlotie vīri (vai 7ieves) bieži 

nēsā gadsimtam pilnīgi neatbilstošus tērpus vai uzvedas pavisam nepamatoti, piemēram, bīstamā (kaujas) 

situācijā. Pats nebiju pamanījis, bet leģendārajā V. Vimbas gleznā “Saules kauja” ir attēloti Latvijas un 

Lietuvas valstu karogi (kur tādu karogu esamībai kaujas laukā nav nekāda pamatojuma un iespējamība arī 

ir pavisam niecīga). Vēl Artūrs pieminēja arī cilvēkus, kuri pat nemaz necenšas savu vēstures 

rekonstrukciju balstīt uz arheoloģijas vai vēstures avotiem, taču izvēlas savu informāciju “saņemt tieši no 

universa”. Te, protams, Artūra uzstāšanos pavadīja arī vētraini smiekli. Neizpalika arī reāls priekšnesums, 

mailto:reinis.pans@gmail.com
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kur brašais jaunietis Jānis Gipters izmēģināja trīs dažādus veidus, kā kuršu vīrieši 9. gadsimtā varētu būt 

nēsājuši apmetni.  

Kopumā jāsaka, ka Artūra uzstāšanās bija neatkārtojama. Tad, kad pavasarī listē ievietosim šī 

semestra uzstāšanos video, iesaku jau laicīgi šo izvēlēties kā pirmo, kuru noskatīties! Liels paldies 

Artūram. Viešņas pēcāk tika izvadātas pa “Austruma” vēstures galeriju, kam sekoja uzkodu galds ar 

sarunām, dziesmām un dažādiem dzērieniem. Šoreiz draugi īsti nesāka izklīst līdz pat plkst. 22.00 – tik 

interesants bija pasākums! 

 Tāpat jāuzsver, ka saņēmām vēl vienu jaunieša un vienu vecbiedra kandidāta iesniegumu. Tātad 

mums uz šo brīdi ir 5 jaunieši un 2 jauni vecbiedru kandidāti! 

 

Sav. Mikus Žagata, 

vecākais 

 

Zemledus makšķerēšana “Ludza 2013” 

 
 Aukstajā 2013. gada februāra mēneša nogalē, 23.–24. februārī, vienā no pozitīvākajām Latgales 

pilsētām Ludzā, kas ir vecākā pilsēta Latvijā, piecu ezeru vidū, slavena ar Livonijas laika pilsdrupām, 

dokumentālista Herca Franka bērnības mājām, notika ikgadējā Austruma zemledus makšķerēšana, kas, 

citējot vecbiedru Mārtiņu Tarlapu, ir “Sirsnīgākais Austruma pasākums”. Piektdienas vakarā Pēteris un 

Aija Stradiņi un Pauls un Dina Aldiņi jau devās aplūkot makšķerēšanas kara lauku jeb Lielo Ludzas 

ezeru. Cīņa par zivtiņām jau sākās agrajā sestdienas rītā. 

 Brauciens ilga aptuveni četras stundas, secinājām, ka tik gariem braucieniem vilcienos derētu 

restorānvagons. Ieradāmies Ludzā un iemitinājāmies greznākajā Ludzas viesnīcā “Lucia”. Devāmies 

apskatīt Ludzu, kā arī Ludzas pilskalna pilsdrupas. Ne velti Ludza ir Latvijas vecākā pilsēta. Satikām 

makšķerniekus, un vietējā restorānā mums uzvārīja no šīm zivtiņām ļoti gardu zupu. Bija gards alus un 

jautra pirts ar džakuzi, nākamā dienā apmeklējām amatniecības centru, kur reģionāla līmeņa slavenība 

amatniecībā Ēriks Kondrāts laipni mums pastāstīja par Tālavijas valsts vēsturi, arī šo to lietderīgu 

nopirkām, nerunājot jau par gardo vietējo “šmakovku” un rupjmaizi ar medu un gardo tēju. 

 Atpakaļceļā sasēdāmies mašīnās un pēdēja pietura bija maizes ceptuve “Liepkalni”, kur 

nobaudījām burvīgas pusdienas. Nedēļas nogale pavadīta draugu vidū. 

 

Sav. Rihards Plotka 
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8.janvāris Draugu vakars. 

15.janvāris Darījumu sapulce. 

22.janvāris 
Jn. Eduarda Brīvmaņa priekšlasījums “Plūsmas citometrija un tās pielietojums 

medicīnā”. 

29.janvāris 

Tatjanas dienas atzīmēšana “Austruma” namā kopā ar studenšu korporāciju 

“Sororitas Tatiana” un studentu korporācijām “Fraternitas Arctica”, “Fraternitas 

Lettica” un “Fraternitas Livonica”. Diskusija “Augstākā izglītība Latvijā un 

ārzemēs”. 

2.februāris Kanādas kopas pilnsapulce, ievēlēta kopas jauna valde (vecākais – vb. A.Roze). 

5.februāris Darījumu sapulce. 

12.februāris 
Viesu vakars. Vb. Mārtiņa Tarlapa priekšlasījums “Latvijas gāzes tirgus 

liberalizācija”. 

14.februāris Vb. Gints Šīmanis uzņemts par “Konkordija Valdemārija” goda biedru. 

16.–17.februāris 
“Austruma” un EÜS “Põhjala” kopīgi rīkotās Ziemas sporta spēles Baiļos, 

Valmierā. 

19.februāris 

Igaunijas valsts dibināšanas 95. gadadienas atzīmēšana, “Austruma” namā 

viesojas četri EÜS pārstāvji, Karl Antoon nolasīja referātu “Decembra dumpis 

1924. gadā”. 

23.–24.februāris Zemledus makšķerēšana Ludzā. 

23.februāris Kanādas kopas sanāksme “Austrumkalnā”. 

26.februāris 
Viesu vakars. Vb. Jāņa Grabja un vb. Andrieva Eiches priekšlasījums 

“Statistikas metožu izmantošana un zaudējumu minimizēšana azartspēlēs”. 

2. marts “Austruma” pārstāvji apsveica a/v “Latviete” tās 88. Gadasvētku svinībās. 

4.marts Zoles turnīra 3. kārta ar “Konkordija Valdemārija”. 

5.marts Darījumu sapulce. 

5.marts 
Paziņots par Austruma Fonda jaunās valdes ievēlēšanu (valdes priekšsēdis – 

V.P.Karnups). 

12.marts Viesu vakars. Arņa Krišjāņa priekšlasījums “Latvijas robežu demarkācija”. 

14.marts 
Teātra apmeklējums. Igauņu klasiķa Antona Hansena Tammsāres drāma “Zeme 

un mīlestība” Nacionālajā teātrī. 

15.marts 
ASV kopas Bostonas saimes sanāksme (darījumu sapulce un lasāmais vakars). 

Vb. Jura Alksnīša priekšlasījums “Saule un izplatījums”. 

19.marts Jn. Mārtiņa Slišāna priekšlasījums “Garā laiduma tilti Latvijā un ārvalstīs”. 

23.marts 

Kanādas kopas sanāksme “Austrumkalnā”. Juris Zvidris, Velta Zvidre un Andris 

Roze referēja par tēmu “Manhetenas zaļais brīnums. Stāsts par 1980. g. pamesto 

estakādes dzelzceļa pārvēršanu zaļā gājēju promenādē”. 

26.marts 

Lasāmais vakars kopā ar studenšu korporāciju “Varavīksne”. Vb. Artūra 

Tomsona priekšlasījums “Vēstures rekonstrukcija Latvijā un pasaulē: mīti un 

patiesība”. 

28.marts 
Vb. Ainārs Dimants apmeklēja Latvijas zāli Tautu pilī (ANO Eiropas mītnē) 

Ženēvā un Latvijas pastāvīgo pārstāvniecību ANO Ženēvā. 

2.aprīlis Darījumu sapulce. 

5.–7.aprīlis “Austruma” delegācijas viesošanās EÜS 143. Gadasvētkos Tartu. 

9.aprīlis Jn. Matīsa Breikša priekšlasījums “Internets un tā darbības principi”. 

16.aprīlis Dziesmu vakars. 

17.aprīlis 
Zoles turnīra 4. kārta ar “Konkordija Valdemārija”. Turnīra kopvērtējumā 

1.vietu ieguva vb. Andrievs Eiche. 
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20.aprīlis “Austruma” talka. 

23.aprīlis Lasāmais vakars. Vb. V.P.Karnupa priekšlasījums “Austruma vēsture”. 

30.aprīlis 
Lasāmais vakars, viesojas studenšu korporācija “Staburadze”. Latvītes Cirses 

priekšlasījums “Kokles un koklēšana”. 

30.aprīlis “Austruma” 3 pārstāvji piedalījās Valpurģu nakts pasākumos Tartu. 

7.maijs Darījumu sapulce. 

11.–12.maijs 
Darba svētki Nāves salā (kopā ar EÜS, EÜS “Põhjala”, a/v “Latviete” un s/b 

“Šalkone”). 

14.maijs “Austruma” biljarda turnīrs. 

 

 

Plāns 
 

SA   S ES  OT E  „A ST   A”  A  , Ģ. 123 OT   E  S 18.30, JA  A   PAŠAS  O   ES.  

21.maijs “Austruma” priekšvēlēšanu debates. 

25.maijs Viesošanās pie goda biedres Baibas Zirnes Ādažu nov. “Suitiņos”. 

28.maijs Darījumu sapulce – akadēmiskā gada noslēguma vakars. 

29.–30.jūnijs EÜS un “Austruma” futbola/volejbola WC kauss. 

9.jūlijs Dārza svētki. 

10.–11.augusts Jauno austrumiešu salidojums. 

31.augusts Akadēmiskā gada atklāšana. 

17.oktobris “Austruma” sabiedriskā diskusija. 

26.oktobris “Austruma” 130. Gadasvētki Rīgā. 

26.oktobris “Austruma” 130. Gadasvētki Bostonā. 

2.novembris “Austruma” 130. Gadasvētki Toronto. 

 

 

 

 
 

 

 Vb.Vitauts Kalniņš   12.Janvāris    75 gadi 

 Vb. Juris Zommers   12.Janvāris    75 gadi 

 Vb. Ģirts Kaugars   15.Janvāris    75 gadi 

 Gb. Jānis Dripe   18.Janvāris    60 gadi 

 Vb. Pēteris Daile   24.Janvāris    70 gadi 

 Vb. Gunārs Klipsons   27.Janvāris    85 gadi 

 Sav. Mikus Žagata   31.Janvāris    25 gadi 

 Sav. Viesturs Kleinbergs  14.Marts    35 gadi 

 Vb. Kārlis Strēlis   16.Marts    70 gadi 

 Vb. Jānis Zemītis   21.Marts    60 gadi 

 Vb. Guntis Jurjāns   6.Aprīlis    50 gadi 

 Sav. Toms Tenters   23.Aprīlis    30 gadi 

 Vb. Edgars Šmits   9.Maijs    60 gadi 

 Vb. Oskars Bērziņš   10.Maijs    45 gadi 

 Vb. Modris Zandbergs  27.Maijs    75 gadi 

 Vb. Jānis Zībergs   1.Jūnijs    70 gadi 

 Vb. Uģis Sprūdžs   6.Jūnijs    60 gadi 
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 Sav. Uldis Čodars   17.Jūnijs    25 gadi 

 Vb. Jānis Ritums   21.Jūnijs    85 gadi 

 Vb. Gatis Legzdiņš   29.Jūnijs    45 gadi 

 Sav. Kristaps Andersons  9.Jūlijs     35 gadi 

 Vb. Kārlis Trušinskis   18.Jūlijs    40 gadi 

 Vb. Vilis Osis    26.Jūlijs    55 gadi 

 Vb. Guntis Liepiņš   15.Augusts    70 gadi 

 Sav. Žanis Valdmanis   31.Augusts    35 gadi 

 Vb. Kaspars Kļaviņš   8.Oktobris    45 gadi 

 Vb. Zigfrīds Visvaldis Mozgirs 19.Oktobris    80 gadi 

 Vb. Artūrs Tomsons   24.Oktobris    35 gadi 

 Gb. Jānis Stradiņš   10.Decembris    80 gadi 

 Jn. Andris Danovskis   24.Decembris    25 gadi 

 Sav. Artūrs Pudāns   25.Decembris    35 gadi 

 Vb. Andrejs Ķīsis   26.Decembris    75 gadi 

 Gb. Tomass Henriks Ilves  26.Decembris    60 gadi 

 Vb. Visvaldis Jaunarājs  27.Decembris    70 gadi 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 zdevējs:             Akadēmiskā vienība Austrums, reģistrācijas Nr. LV40008003170 

Konts:                                             Nr. LV39HABA000140J052764, a/s “S edbank” 

Adrese:               a/v “Austrums”, Ģertrūdes iela 123, Rīga, LV-1009, Latvija, tel.29600748 

Redaktors:    eduardsbrivmanis@gmail.com  jn. Eduards Brīvmanis un a/v 

“Austrums” Valde 
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