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AAkkaaddēēmmiisskkāāss  vviieennīībbaass  AAuussttrruummss  vvaallddeess  iinnffoorrmmāācciijjaa  

 “Austruma” 129. Gadasvētki 
 

       

       Šī gada 27. oktobrī, vējainā, vēsā, taču visnotaļ ļoti saulainā sestdienā, tika aizvadīti akadēmiskās 

vienības “Austrums” 129. Gadasvētki. Pasākums sākās pulksten 14.00, kad Latvijas Universitātes Mazajā 

aulā tika ienests “Austruma” karogs un nodziedāta vienības himna, kam sekoja, pēc “Austruma” vecākā 

sav. Matīsa Lūciņa aicinājuma, noturēts klusuma brīdis nesen mūžībā aizgājušā vb. Alfrēda Blimberga 

(1920–2012) piemiņai. “Austruma” vecākais Matīss Lūciņš un Vecbiedru komitejas priekšsēdētājs 

Mārtiņš Tarlaps klātesošos priecēja ar uzrunām, kurās tika īsi izklāstīts gada laikā paveiktais, valdošās 

sajūtas starp biedriem un iepazīstināts ar nākotnes plāniem. Atkāpjoties no nopietnās daļas, austrumiešus 

un viesus ar meistarīgu kokles spēli priecēja Latvīte Podiņa, kas sākot ar šo rudeni, “Austruma” namā 

vada koklēšanas nodarbības. 

Pasākuma turpinājumā austruma savietis dr. Jānis Labucis visus iepriecināja ar priekšlasījumu par 

Hronisku obstruktīvu miega apnoju. Šis priekšlasījums bija profesionāls, taču tajā pašā laikā ļoti 

aizraujošs, jo Jānis prata ļoti labi izstāstīt sarežģītos medicīnas terminus un jautājumus, tā, lai visi 

saprastu. Priekšlasījuma tēma bija arī ļoti aktuāla, līdz ar to visi cītīgi klausījās. 

“Austrumam” draudzīgās akadēmiskās mūža organizācijas, kas bija ieradušās sveikt mūsu vienību 

129. Gadasvētkos, ne tikai vēlēja daudz labu vārdu, bet arī krietni papildināja “Austruma” bibliotēku. Pēc 

apsveikumu daļas visi tika pacienāti ar šampanieti un tad devās uz kopīgu fotografēšanos uz Latvijas 

Universitātes galvenās ēkas kāpnēm. Pēcāk gan viesi, gan austrumieši devās svinīgi nolikt ziedus pie 

Brīvības pieminekļa, ar ko arī noslēdzās svētku svinīgā daļa. 

Pulksten 18.00 austrumieši un aicinātie viesi tika gaidīti Arhitektu namā, kur ar tostu tika atklāta 

pasākuma otrā daļa. Visus priecēja bagātīgi klāts galds un kvalitatīva “dzīvā” mūzika. Patiess prieks bija 

par vēl kādiem viesiem, kas ieradās mūs sveikt vakara otrajā daļā. Tie bija Igaunijas draudzīgā studentu 

Nr 70    
2012.gada 1.septembris 

– 31.decembris 



 

 

2. lpp no 9 

organizācija “Eesti Üliõpilaste Selts”, kas uz svinīgo daļu Latvijas Universitātes telpās diemžēl nevarēja 

ierasties. 

Pēc iztukšotajām vīna glāzēm visi vienojās dejās un sarunās. Izdevās satikt sen neredzētus draugus un 

paziņas, kā arī iepazīt jaunus cilvēkus. Vakara gaitā tika noturēta arī “Austruma” darījumu sapulce, kuras 

ietvaros vienbalsīgi tika atbalstīta jaunieša Reiņa Pāna pāriešana saviešos, kā arī jauniešu statusā oficiāli 

tika uzņemti jaunie austrumieši Arturs Kauls, Jēkabs Jansons, Ēriks Legzdiņš un Marks Incenbergs. 

Kad vakars jau bija “iesilis”, austrumieši vienojās kopīgām dziesmām, kuras izraisīja patīkamas 

izjūtas gan pašos dziedātājos, gan klausītājos. 

Kopumā svētku diena bija izdevusies. Tika nostiprinātas draudzības saites starp austrumiešiem un 

draudzīgajām studentu organizācijām, kā arī izveidotas jaunas, ar jauniešiem. 

 
jn. Jēkabs Jansons 

 

      “Austrums” akadēmisko mūža organizāciju 18. novembra gājienā 
 

         Agrā svētdienas, 18. novembra rītā, kad aiz loga vēl valdīja tumsa, austrumieši cēlās un devās uz 

Latvijas Universitātes galvenās ēkai pretim esošo skvēriņu, kur līdz plkst. 8.00 bijām sapulcējušies 23 

draugi. Pēc tam, “Austruma” karogam lepni plīvojot, soļojām uz Brāļu kapiem, ik pa laikam mainot 

karognesējus. Izgājuši cauri zvana dimdinātajiem Brāļu kapu vārtiem, ieņēmām vietas ierindā, un 

jaunietis Marks Incenbergs devās uz karogu ierindu aiz Mūžīgās uguns.  

Pēc Latvijas himnas kopīgas nodziedāšanas mūs uzrunāja seši cilvēki – mācītājs, Latvijas 

Universitātes prorektors, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes rektors, Rīgas Stradiņa Universitātes 

akadēmiķis un korporāciju pārstāvji. Jāatzīst, ka Latvijas Universitātes prorektoram, bet īpaši Latvijas 

Lauksaimniecības Universitātes rektoram runas bija nebaudāmas (mans personīgais viedoklis), savukārt 

mācītāja runa, lai gan no reliģijas tālu stāvošajai mūsdienu Latvijas studentijas lielākajai daļai nedaudz 

sveša, tomēr, manuprāt, bija viennozīmīgi vislabākā. Noklausījušies korporantu vīru kora dziesmas, 

devāmies nolikt ziedus pie Mātes Latvijas. 

Pēc tam, kā jau katru gadu, vispirms aplūkojām telpu, kurā iecirsti Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru 

vārdi, bet pēc tam – nolikām ziedus pie Jāņa Čakstes, Gustava Zemgala un Jāņa Ducena atdusas vietām, 

pie katras kapa vietas braši nodziedot “Austruma” himnu. 

       Vb. Andrieva Eiches aicināti, pēc tam devāmies uz Čiekurkalna 2. līnijas un 3. šķērslīnijas stūrī 

novietoto namu, kur, namamātes aicināti, iestiprinājāmies ar pīrāgiem un sildošu karstvīnu (vai upeņu 

sulu). Tur skanīgi nodziedājām virkni dziesmu un tad devāmies uz tramvaju, kurš mūs veda uz tālākajām 

18. novembra svinību vietām.  

Vēlos pateikt paldies visiem disciplinētajiem austrumiešiem, kuri 18. novembra svinību pirmo 

daļu izvēlējās pavadīt kopā ar draugiem, godinot par Latviju kritušos cīnītājus un savus draugus no 20. 

gadsimta pirmās puses. Īpaši vēlos pateikt paldies Mikam un Totam Grīniem, kuri bija mērojuši ceļu no 

tālās Tallinas. Saskaņā ar oficiāliem apkopotiem datiem, gājienā piedalījās 25 austrumieši un divi igauņu 

draugi no “Eesti Üliõpilaste Selts”. 

Ar drauga sveicienu un cerību, ka nākošajā gadā pēļu siltie apskāvieni nekavēs apmeklēt 18. 

novembra gājienu lielākam draugu lokam. 

Gājiena video: http://youtu.be/iAaQxFgoAbo . 

sav. Mikus Žagata, 

a/v “Austrums” vecākā vietnieks (2012. g.) 

 

A/v “Austrums” vecākā atskaite 
 

 Ir pagājis vēl viens gads, un ir pienācis laiks jaunai valdei. Pa aizvadīto valdes darbības gadu kā 

vecākais, kopā ar valdi, esam paveikuši un piedzīvojuši daudz ko interesantu. Iegūtā pieredze gan par 

darbu vadīšanu, gan par uzstāšanos, gan par cilvēkiem un attiecībām ir neizmērojama, un tādēļ par iespēju 

šo pieredzi gūt varu teikt tikai paldies. Protams, man palīdzēja valde, kā arī pārējie austrumieši! Sākotnēji 

http://youtu.be/iAaQxFgoAbo
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plāni bija lieli un liela daļa no tiem ir arī izpildīti. Patiess prieks ir par to, ka aiz sevis atstāsim arī ko 

paliekošu. Pastāstīšu īsumā par gada laikā paveikto, sagādāto, par jaunumiem un par aizvadītajiem 

pasākumiem! 

 

Vispirms – par jauniegādātajām lietām. Kā jau esat pamanījuši, esam sākuši nodarboties ar 

pasākumu iemūžināšanu video, kas iekšējai lietošanai ir atrodami interneta vietnē youtube.com a/v 

“Austrums” profilā, kas ir izveidots tādā veidā, lai “neaustrumieši” to nevarētu skatīt, tāpēc saites uz 

video varat un arī turpmāk varēs atrast vietnē www.austrums.lv . Lai to paveiktu, esam iegādājušies jaunu 

videokameru un statīvu. Lai video un citus materiālus saglabātu nākotnei, ir iegādāti divi ārējie cietie 

diski, kuros informācija ir dublēta, lai tā nepazustu. Tāpat ir iegādāts arī portatīvais dators, jo vecais 

dators bija ļoti novecojis. Un ir arī jauns projektors, kurš skaisti rāda, jo, kā jau zināt, iepriekšējais sāka 

niķoties. 

 

“Austrumā” ir bezvadu internets, par ko mums jāpateicas mājas pārvaldniekam vb. Jānim 

Pērkonam. Ļoti skaista lieta, ko kopīgiem spēkiem esam paveikuši – Jāņa Sadovska zāles uzlabojums – 

no pienstikla un gaismas veidota instalācija, uz kuras ir attēlots Austras koks un a/v “Austrums” 

nosaukums un dibināšanas gadaskaitlis. Par to īpaši ir jāpateicas austrumietim sav. Ronaldam 

Muižniekam, kas ar savām meistara prasmēm ir izcēlies jau izsenis! 

 

Ir bijuši sarīkoti visi tradicionālie lielie pasākumi – Tatjanas diena, Dārza svētki, “Austruma” 

talka, Darba svētki “Suitiņos”. Kā īpašu ir jāatzīmē mūsu Goda biedra Tomasa Hendrika Ilvesa 

viesošanos “Austrumā” vasaras sākumā. Vasarā austrumieši īstenoja sen lolotu plānu – Jauno austrumiešu 

salidojuma (JAS) ietvaros ar plostu izbraukt Daugavas lokus. Semestri sākām ar jauku viesošanos 

“Aučos”, kur atklājām jauno 2012./2013. akadēmisko gadu. Aicinājām vairākus viesus, kas mums ar 

prieku pastāstīja par sev zināmām un interesējošām tēmām. Mūsu vienības 129. Gadasvētkos pēc vb. Gata 

Legzdiņa aicinājuma tika rīkota balle Arhitektu savienības namā. Arī 18. Novembra gājienā “Austrums” 

godam piedalījās. Un tāpat godam pārstāvējām “Austrumu” arī ziedu nolikšanā pie Jāņa Čakstes kapa 

pieminekļa Latvijas Valsts prezidenta institūcijas 90. gadadienā! Protams, esam draudzējušies gan ar 

igauņu draugiem, gan ar latviešu draugiem no citām studentu organizācijām.  

 

Protams, tas vēl nav viss, un gads vēl nav beidzies! Esmu pārliecināts, ka jaunā valde tempus 

nezaudēs un “Austrums” godam plauks uz zels! 

 

sav. Matīss Lūciņš, 

a/v “Austrums” vecākais (2012.g.) 

 

Atskats uz gada sapulci un jaunās valdes vēlēšanām 
 

Šogad uz “Austruma” gada sapulci 11. decembrī bijām sapulcējušies pavisam 28 balsstiesīgi 

austrumieši. Nedaudz pēc plkst. 19.00 atklājām gada sapulci, kuru gan kvoruma trūkuma dēļ bijām drīz 

spiesti beigt un sasaukt jaunu sapulci ar balsstiesībām neatkarīgi no ieradušos skaita. 

Pēc otrās sapulces sasaukšanas vecākais sav. Matīss Lūciņš atskaitījās par  2012. gada laikā 

paveikto, norādot gan materiāli tehniskos uzlabojumus (datora, projektora, videokameras u.c. iegāde), gan 

organizatoriskos pasākumus (Darba svētki pie Goda biedres Baibas Zirnes, Goda biedra un Igaunijas 

valsts prezidenta Tomasa Hendrika Ilvesa uzņemšana, 129. Gadasvētki u.c.). Pēc vecākā atskaites par 

aizvadīto gadu atskaitījās kasieris sav. Jānis Egliņš, uzskaitot kā realizētos, tā nerealizētos budžeta plānus. 

Kasiera atskaitei sekoja audzinātāja vietas izpildītāja un vecākā vietnieka sav. Mikus Žagatas atskaite, 

kurā tika norādīts austruma jauniešu skaits un informācija par audzināšanu gaitu. Tam sekoja Vecbiedru 

komitejas vadītāja vb. Mārtiņa Tarlapa uzruna, kurā tika ieskicēts gan darba apjoms, padarītie, iesāktie un 

vēl tikai plānotie darbi. Tāpat Mārtiņš paziņoja, ka diemžēl nākošajā gadā savus amata pienākumus pildīt 

neturpinās. Šai runai sekoja mājas pārvaldnieka vb. Jāņa Pērkona atskaite, kurā tika ieskicēts finanšu 

stāvoklis un tā iemesli, kā arī īpašuma attīstības tendences šajā gadā. No mūsu ikdienas dzīves svarīgākais 

http://www.austrums.lv/
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punkts bija par jaunu mājas apsildes elementu ieviešanu, kuri (kā plānots) samazinās telpu apsildes 

izmaksas. Atskaišu maratonu noslēdza vb. Ojāra Upatnieka atskaite par Austruma fonda stāvokli. 

 

Šim sekoja balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana, revīzijas komisijas izvirzīšana un vēlēšanas, kā arī 

jaunās valdes vecāko kandidātu izvirzīšana, uzrunas un balsošana par iepriekšminētajiem.  

 

No mūsu vēstures viedokļa skatoties, interesantākais bija fakts, ka šoreiz uz vecākā amatu kandidēja 

veseli divi pretendenti: sav. Jānis Egliņš un sav. Mikus Žagata. Sav. Jānis Egliņš savu uzrunu bija 

strukturējis trijās daļās: pagātnes, tagadnes un nākotnes daļā. Jānis detalizēti uzskaitīja  un pamatoja kā 

savu pamatojumu darbībai “Austrumā”, tā paveiktos darbus (piemēram, video kasešu digitalizācija) un 

“Austruma” nākotnes vīziju un ejamos ceļus (piemēram, lielāka atklātība un uzsvars uz akadēmiskumu). 

 

Sav. Mikus Žagata savukārt izklāstīja savu trīs punktu programmu, kurā iezīmēja svarīgākos no soļiem, 

kurus draugu atbalsta gadījumā būtu gatavs kopā ar jauno valdi realizēt (“Austrums” audzina līderus, 

“Austrums” iet kopsolī ar laiku un ir pieejams interneta sfērā, “Austrums” apgūst kā savas telpas, tā 

gruntsgabalu). 

 

Vēlēšanās revīzijas komisija tika ievēlēta vienbalsīgi, bet valdes vadītāja vēlēšanās ar balsu vairākumu 

tika atbalstīta sav. Mikus Žagata kandidatūra. Sav. Mikus Žagata komandu veido jaunā valde: vecākā 

vietnieks sav. Matīss Lūciņš, kasieris sav. Reinis Pāns, audzinātājs sav. Kaspars Svilāns, biedrzinis sav. 

Jānis Labucis, ekonoms sav. Pēteris Špeļs un sekretārs sav. Kristaps Kretainis. Dažādu pienākumu 

veikšanai valde plāno sadarboties arī  ar pārējiem draugiem. 

 

Pēc apsveikumiem draugi turpināja pārrunāt kā šos, tā ar “Austruma” dzīvi mazāk saistītus notikumus 

neformālajā daļā. 

 

Valde ar konkrētu darbības plānu klajā nāks pirmajā darījumu sapulcē nākošajā, 2013. gadā. Ja ir kādas 

idejas, kuras draugi vēlas realizēt, vai kādi izaicinājumi, kurus vajadzētu atrisināt, tad aicinu vai nu rakstīt 

vai zvanīt vecākajam vai arī ierasties uz darījumu sapulci. 

 

sav. Mikus Žagata, 

a/v “Austrums” vecākais (2013. g.)  

 

Austrumieši UNESCO atpazīstamības zīmes atklāšanā par godu Latvijas Centrālās 

padomes 1944. gada 17. marta Memorandam 
 

2012. gada 25. jūlijā a/v “Austrums” vecbiedri Andrievs Eiche, Andrejs Legzdiņš un Ainārs Lerhis 

piedalījās svinīgā sarīkojumā, kas bija veltīts UNESCO atpazīstamības zīmes “Latvijas Centrālās 

Padomes Memorands, Rīga, 1944. gada 17. marts” atklāšanai Latvijas Kara muzejā. 

 

UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālais reģistrs tika izveidots 2009. gadā ar mērķi 

apzināt Latvijas vēsturei nozīmīgu dokumentāro mantojumu un veicināt tā saglabāšanu, pieejamību, 

pētniecību un atpazīstamību. 2009. gada 30. novembrī šajā reģistrā tika iekļautas četras nominācijas, starp 

kurām viena ir lielā mērā saistīta ar “Austruma” vēsturi – “Latvijas Centrālās Padomes Memorands, Rīga, 

1944. gada 17. marts”.  

 

Memorandu izstrādāja politiķis Fēlikss Cielēns ar prof. Andreja Teikmaņa un austrumieša vb. prof. 

Vilhelma Eiches palīdzību, lai deklarētu nepieciešamību nekavējoties atjaunot Latvijas Republikas 

faktisko neatkarību un saskaņā ar spēkā esošo 1922. gada Latvijas Satversmi izveidot Latvijas valdību. 

Memorands ir nozīmīga latviešu nacionālās demokrātiskās politiskās pretestības kustības liecība. Pēc 

UNESCO ekspertu izdarītā atzinuma, šis dokuments ir uzskatāms par unikālu un neaizstājamu. 
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Memorandu parakstīja arī 19 austrumieši. Parakstu vākšana bija visgrūtākais uzdevums, tur lielu lomu 

spēlēja austrumietis Žanis Epners. Riskējot ar dzīvību, zem dokumenta tika savākti 189 pazīstamu 

Latvijas sabiedrisko darbinieku paraksti, kuri prasīja Latvijas valsts neatkarības atjaunošanu un protestēja 

kā pret vācu, tā arī pret otrreizēju padomju okupāciju. 1944. gada 29. februārī austrumietis Leonīds Siliņš 

ar laivu aizveda Memorandu ar parakstiem un arī tās fotofilmu uz Zviedriju. Memoranda teksts ar 

Latvijas Republikas sūtņu Rietumvalstīs starpniecību tika darīts zināms Lielbritānijas un ASV valdībām. 

Memoranda oriģinālu Vilhelms Jansons un viņa dzīvesbiedre noslēpa Rīgā kādā mājā zem grīdas. Vērtīgo 

dokumentu Vecrīgā, Peldu ielas 19. nama kādā dzīvoklī, rūpīgi iesaiņotu, 20. gadsimta 80. gados kapitālā 

remonta laikā zem grīdas atrada kāds iedzīvotājs, kurš tikai 2001. gadā par atradumu pavēstīja 

vēsturniekiem un pārdeva vērtīgo dokumentu Latvijas Kara muzejam. Ilgus gadus Memoranda teksts tika 

turēts lielā slepenībā un publicēts tikai pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas. 

 

Sarīkojumu atklājot, Latvijas Kara muzeja direktora vietnieks Juris Ciganovs informēja, ka tiek godināta 

būtiska Latvijas 20. gadsimta vēstures liecība, kas ir nozīmīga Eiropas un pasaules kontekstā.  

 

LR aizsardzības ministrs Dr. Artis Pabriks uzsvēra, ka 189 cilvēki tolaik uzņēmās lielu personīgu 

atbildību, un ka Memorands ir nozīmīgs faktoloģisks, vēsturisks un politisks pierādījums tam, ka Latvijas 

demokrātiskai neatkarības idejai bija daudz atbalstītāju, kuri gāja t.s. “trešo ceļu”, nevis sadarbošanos ar 

okupācijas varām. Ministrs atgādināja, ka 2012. gada maijā uzturēšanās laikā Čikāgā viņš bija nolicis 

ziedus ģenerāļa Jāņa Kureļa kapa vietā. A.Pabriks uzsvēra, ka apstākļos, kad Latvijas valstij tiek mesti 

izaicinājumi, ir ļoti svarīgi saprast, kuras ir tās vērtības, kuras šodien tiek ieliktas Latvijas valsts pamatos. 

Ministrs pauda pārliecību, ka arī minētais LCP dokuments ir jāliek Latvijas valsts pamatā – arī tāpēc, lai 

pasaulē zinātu un saprastu, ka šis neatkarīgais un patstāvīgais “trešais ceļš” tolaik kara gados bija svarīgs 

lielai daļai Latvijas iedzīvotāju. 

 

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa informēja, ka Memoranda 

iekļaušana “Pasaules atmiņas” reģistrā ir svarīga Latvijas ziņa pasaulei. Taču nepietiek ar nominēšanu, ir 

jāturpina pasaulei stāstīt par to, kas Latvijai svarīgs, nevis pārstāstīt citu pušu ietekmētus viedokļus; 

“katrai valstij ir jāspēj izcelt savas vērtības”. Viņa sīkāk informēja par UNESCO programmas “Pasaules 

atmiņa” darbības mērķi – cilvēces atmiņas saglabāšanu. 

 

Kara muzeja nodaļas vadītājs Jānis Tumaševskis sniedza plašāku informāciju par Latvijas Centrālo 

padomi, tās dibināšanu un darbību, plašāk pievēršoties arī Konstantīna Čakstes ieguldījuma izklāstam. 

Viņš informēja, ka Latvijas Kara muzejs nākotnē iecerējis veidot datubāzi un izdot biogrāfisku vārdnīcu 

par Memoranda parakstītājiem. Memoranda teksts iztulkots četrās valodās, jau ir pieejams lasīšanai 

interesentiem, plašākai pasaules sabiedrībai. 

 

Sarīkojuma turpinājumā tika sveikti arī dažu Memoranda parakstītāju pēcnācēji, radinieki. Sarīkojuma 

nobeigumā A. Pabriks un D. Baltiņa atklāja UNESCO atpazīstamības zīmi. Svarīgi, ka arī “Austrums” 

bija pārstāvēts šajā brīdī, kas veltīts tolaik arī austrumiešu veicinātam svarīgam dokumentam ar vērtības 

nozīmi Latvijas vēsturē un visas pasaules mērogā. 

 

Noslēgumā piebildīsim, ka zināmā mērā ar “Austrumu” ir saistīta arī vēl viena UNESCO programmas 

“Nacionālā atmiņa” 2009. gada nominācija – “Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss”. Saglabājušos 

vēstuļu vidū ir austrumieša vb. Kārļa Roberta Kalēvica (1877–1945) vēstules Sibīrijas izsūtījuma laikā 

dzīvesbiedrei Verai Kalēvicai, kura pārdzīvoja izsūtījumu. Bērza tāss vēstules vēlāk publicētas arī autoru 

Agritas Ozolas un Ritvara Jansona grāmatā “Sibīrijas vēstules uz bērza tāss. Cilvēks padomju represiju 

sistēmā. 1941–1956”. Šī grāmata nāca klajā 2011. gada decembrī un raksta tapšanas brīdī dažviet vēl ir 

nopērkama Latvijas grāmatu veikalos. 

vb. Ainārs Lerhis 
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A/v “Austrums” pārstāvji sveic nozīmīgos svētkos 

 
2012. gada 3. decembrī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Humanitāro zinātņu 

bibliotēkā zinātniskā konferencē “Reģionālā identitāte un dzintars” ar referātu “Dzintara kalnā” piedalījās 

Latvijas Republikas Valsts prezidente (1999–2007) Vaira Vīķe-Freiberga. Konferences ietvaros viņa tika 

sveikta nozīmīgā jubilejā – 75. dzimšanas dienā. Vecbiedriem Aināram Dimantam un Gintam Šīmanim 

iepriekš bija radusies laba ideja – pasniegt dāvanu Prezidentei. 

 

Sarīkojumā piedalījās vb. Gints Šīmanis, kurš a/v “Austrums” vārdā Latvijas Republikas Valsts 

prezidentei Vairai Vīķei-Freibergai pasniedza dāvanu – “Austruma” vēstures grāmatu un “Austruma” 

baltās neļķes. Grāmata tika pasniegta ar ierakstu: “Valsts Prezidentei Vairai Vīķei-Freibergai cieņā un 

pateicībā – akadēmiskā vienība “Austrums”.” 

 

Kā pēc sarīkojuma pastāstīja Gints, pateicoties par dāvanu, Vaira Vīķes-Freibergas kundze veltīja 

“Austrumam” izjustus atzinības vārdus: “Es zemu noliecu galvu “Austruma” un visā plašajā pasaulē 

dzīvojošo austrumiešu priekšā par to lielo ieguldījumu, ko “Austrums” ir devis demokrātijas un Latvijas 

valstiskās neatkarības nostiprināšanā”.  

 

Šis augstais novērtējums ir veltīts visām austrumiešu paaudzēm par paveikto. 

 
Nedēļu vēlāk, 2012. gada 10. decembrī, vecbiedri Gints Šīmanis un Viesturs Pauls Karnups sarīkojumā 

LU Humanitāro zinātņu fakultātes Lielajā zālē a/v “Austrums” vārdā apsveica profesori Janīnu Kursīti 

sakarā ar viņai veltītā rakstu krājuma “Inkluzīvi” atvēršanu. Arī profesorei tika dāvinātas “Austruma” 

baltās neļķes. 

 

Vb. Ainārs Lerhis 

 

 

Ginta Šīmaņa priekšlasījums “Krišjānis Valdemārs” un viesošanās pie “Concordia 

Valdemaria” 
 
Šķiet, pat bargais ziemas sals nespēj atturēt austrumiešus no piedzīvojumu meklēšanas. Un tā tas notika 

arī 2012. gada 29. novembrī, kad uz vecbiedra Ginta  Šīmaņa aicinājumu atsaucās vairāki austrumieši, lai 

noklausītos ļoti atraktīvu un uzskates materiālu bagātu uzstāšanos par Krišjāni Valdemāru Konkordijas 

Valdemārijas omulīgajās telpās. Sekoja arī neliela dāvana saimniekiem no “Austruma” – grāmata par 

Krišjāni Valdemāru. Savietis Jānis Egliņš tajā vakarā kavējās, un ne bez pamata, jo savās rokās divos 

lielos maisos nesa “Austruma” sagādāto Tērvetes alu, ko vēlāk visi baudīja “Valdemārijas” alus istabā 

(kas, bez šaubām, saucas savādāk). Bet tas bija vēlāk. 

  

Sākumā austrumieši, kuri paspēja ierasties ātrāk, proti, sav. Rihards Plotka, vecbiedri Imants un Viesturs 

Pauls Karnupi, vecbiedrs Ainārs Dimants, tika iepazīstināti ar Konkordijas Valdemārija vēsturi. Tad, 

ierodoties savietim Jānim Egliņam, sākās uzstāšanās. Pie galda draugi runāja par dažādām tēmām, gan par 

gruzīnu jokiem, gan par braucieniem kopā ar valodnieci prof. Janīnu Kursīti uz vēsturiskajām Latvijas 

vietām (te Gints jau kaut ko sarunāja par kopā braukšanu), gan dziedāja dziesmas. Vakars beidzās vēlu, tā 

bija laba laika pavadīšana draugu lokā, uz ko cer austrumieši, ka to vēlreiz piedzīvos. 

 

 sav. Rihards Plotka 
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25.jūlijs 
Vecbiedri Andrievs Eiche, Andrejs Legzdiņš un Ainārs Lerhis piedalījās UNESCO 

atpazīstamības zīmes “Latvijas Centrālās Padomes Memorands, Rīga, 1944. gada 17. 

marts” atklāšanā Latvijas Kara muzejā. 

31. jūlijs Dārza svētki. Ar priekšlasījumu uzstājās vb. Guntis Liepiņš. 

11.–12.augusts Jauno austrumiešu salidojums (JAS) – ar plostu pa Daugavas lokiem. 

16.augusts Draugu vakars. 

26.augusts Vb. Uģis Sprūdžs pieveica Čikāgas triatlona sacensību distanci. 

1.septembris 2012./2013. akadēmiskā gada atklāšana “Aučos”. 

4.septembris Darījumu sapulce. 

11.septembris Vbk. Riharda Treija priekšlasījums “Vilhelms Munters”. 

18.septembris Vb. Alfrēda Blimberga izvadīšana pēdējā gaitā. 

18.septembris Vb. Alfrēda Blimberga piemiņas vakars. 

25.septembris 
“Austrumā” viesojās Dr.biol. Liana Pliss un uzstājās ar priekšlasījumu 

“Populāciju pētīšanas metodes – gēnu pētīšana”. 

29.–30.septembris 
Kanādas kopas draugu izbraukums pie Tackaberry ezera, pārrunas par Kanādas 

kopas nākotni. 

2.oktobris Darījumu sapulce. 

6. oktobris Vecbiedru saiets. 

9.oktobris 
Viesu vakars, prof. Skaidrīte Lasmane uzstājās ar priekšlasījumu “Nepraktiskā 

praktiskums: ētika ikdienā”. 

16.oktobris Dziesmu vakars – vadīja sav. Ronalds Muižnieks. 

18.oktobris Sabiedriskā diskusija “Vai Latvijas lauksaimniecībai ir nākotne”. 

20.oktobris 
“Austruma” pārstāvji piedalījās studentu korporācijas “Fraternitas Lettica” 110 

gadu jubilejas svētku aktā un apsveica korporāciju jubilejā. 

23.oktobris 
Jn. Reiņa Pāna priekšlasījums “Latvijas eksporta attīstības tendences: īstermiņa 

struktūras un kvalitātes izmaiņas”. 

24. oktobris “Austruma” un “Concordia Valdemaria” zoles turnīra 1. kārta. 

27.oktobris 
“Austruma” 129. Gadasvētki, ar akadēmisko runu “Obstruktīvas miega apnojas 

– hipopnojas sindroms” uzstājās sav. Jānis Labucis. 

27.oktobris 

“Austruma” 129. Gadasvētki Kanādas kopā (Hamiltonā). Vb. Jāņa Valdmaņa 

priekšlasījums par divām tēmām: “LATV video montāžas (1979–2012)” un “Kā 

austrumieši filmēja ASV latviešu Dziesmu svētkus Milvokos” 

29.oktobris 

“Austruma” pārstāvji apmeklēja studentu korporācijas “Fraternitas Lettica” 

rīkoto literāro vakaru kopā ar studentu korporāciju “Tervetia” un “Concordia 

Valdemaria”. 

30.oktobris Draugu vakars, biljarda turnīrs. 

6.novembris Darījumu sapulce. 

9.novembris Pirts vakars. 

13.novembris 
“Austruma” namā viesojās studenšu korporācija “Staburadze”. Sav. Ritvara 

Ziedoņa priekšlasījums “Nieru aizstājterapijas veidi un to salīdzinājums”. 

14. novembris 

“Austrums” piedalās ziedu nolikšanā pie Jāņa Čakstes kapa pieminekļa Latvijas 

Valsts prezidenta institūcijas 90. gadadienas svinību ietvaros (kopā ar atjaunotās 

Latvijas Valsts prezidentiem Gunti Ulmani, Vairu Vīķi-Freibergu, Valdi Zatleru 

un Andri Bērziņu). 

18.novembris 
“Austrums” piedalījās ikgadējā akadēmisko mūža organizāciju gājienā no LU 

galvenās ēkas uz Brāļu kapiem. 
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20.novembris 
Jn. Matīsa Caunes priekšlasījums “Kodolenerģētikas attīstības vēsture un 

attīstības tendences”. 

27.novembris 

Viesu vakars. Viesojās studentu korporācija “Fraternitas Lettica” un ar 

priekšlasījumu “Rakstnieks Zigfrīds fon Fēgezaks” uzstājās filistrs Pēteris 

Bolšaitis. 

29.novembris 
“Austrums” piedalījās Valdemāra lasījumos “Concordia Valdemaria” konventa 

dzīvoklī; vb. Ginta Šīmaņa priekšlasījums “Krišjānis Valdemārs”. 

3. decembris 

Vb. Gints Šīmanis konferences “Pa Dzintara ceļu” ietvaros a/v “Austrums” 

vārdā pasniedza dāvanu – “Austruma” vēstures grāmatu – bijušajai LR Valsts 

prezidentei Vairai Vīķei-Freibergai viņas 75 gadu jubilejā. 

4.decembris Vb. Aigars Reinis uzstājās ar priekšlasījumu “Dzīvības izcelsmes hipotēzes”. 

5. decembris “Austruma” un “Concordia Valdemaria” zoles turnīra 2. kārta. 

10. decembris 

Vecbiedri Gints Šīmanis un Viesturs Pauls Karnups a/v “Austrums” vārdā 

sveica prof. Janīnu Kursīti sakarā ar viņai veltītā rakstu krājuma “Inkluzīvi” 

atvēršanu. 

11.decembris Gada sapulce. 

18.decembris Draugu vakars. Filmas noskatīšanās par austrumiešu kuģošanu uz Roņu salu. 

26.decembris Ziemassvētku sarīkojums. 

 
 

 

                                                   

SANĀKSMES NOTIEK „AUSTRUMA” NAMĀ, Ģ. 123 OTRDIENĀS 18:30, JA NAV ĪPAŠAS NORĀDES.  

8. janvāris Draugu vakars. 

15.janvāris Darījumu sapulce. 

22.janvāris Jaunieša priekšlasījums (E. Brīvmanis). 

29.janvāris Tatjanas diena. 

5.februāris Darījumu sapulce. 

12.februāris Viesu vakars (referents vb. M. Tarlaps). 

19.februāris Igauņu neatkarības dienas svinības (EUS uzstājas ar priekšlasījumu). 

26.februāris 
Viesu vakars (referenti vb. A. Eiche un vb. J. Grabis – aptuvenā tēma: 

“Statistikas metožu izmantošana azartspēlēs”). 

5.marts Darījumu sapulce. 

12.marts Viesu vakars. 

19.marts Jaunieša priekšlasījums vai literārais vakars ar Varavīksnēm (tiek precizēts). 

26.marts Jaunieša priekšlasījums vai literārais vakars ar Varavīksnēm (tiek precizēts) 

2.aprīlis Darījumu sapulce. 

9.aprīlis Jaunieša priekšlasījums. 

16.aprīlis Dziesmu vakars. 

20.aprīlis “Austruma” talka. 

23.aprīlis Iekšējais priekšlasījums vai literārais vakars ar Staburadzēm (tiek precizēts). 

30.aprīlis Iekšējais priekšlasījums vai literārais vakars ar Staburadzēm (tiek precizēts). 

7.maijs Jaunieša priekšlasījums. 

11.maijs Darba svētki. 

14.maijs Biljarda turnīrs. 

21.maijs “Austruma” priekšvēlēšanu debates. 

25.–26.maijs “Austruma” viesošanās pie goda biedres B. Zirnes. 

28.maijs Akadēmiskā gada noslēguma sapulce. 
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 Sav. Labucis Jānis 19.septembris 25 gadi 

 Vb. Balcers Ojārs 27.oktobris 45 gadi 

 Vb. Dombrovskis Artūrs 4.novembris 50 gadi 

 Sav. Pāns Reinis 13.novembris 25 gadi 

 Vb. Kops Ivars 13.novembris 60 gadi 

 Sav. Egle Edgars 14.novembris 30 gadi 

 Sav. Špeļs Dainis 15.decembris 30 gadi 

 Vb. Zaķis Auseklis 24.decembris 70 gadi 
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Izdevējs:             Akadēmiskā vienība Austrums, reģistrācijas Nr. LV40008003170 

Konts:                                             Nr. LV39HABA000140J052764, a/s “Swedbank” 

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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