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Šī gada jūlija mēnesī, sekojot vb. Ginta 
ŠīmaĦa un sav. MārtiĦa Tarlapa ieteikumiem, radās 
ideja īstenot Ĝoti interesantu un Austruma 
tradīcijām atbilstošu, jauniešu savstarpējās iepazīšanas pasākumu - Jauno Austrumiešu Salidojumu (JAS). 

Turpinot laika gaitā iegājušās tradīcijas, JAS tika organizēts laivu brauciena veidā pa vienu no 
skaistākajām Latvijas upēm - Mēmeli. Kopīgs laivu brauciens, un ar to saistīto grūtību pārvarēšana, kopš 
laika gala ir saliedējuši un stiprinājuši draugu Austrumiešu attiecības, jo tikai īstā piedzīvojumā var izbaudīt 
sajūtu ko dod īsta drauga plecs. 

Braucienā piedalījās akadēmiskās vienības Austrums biedri ar draugiem un savām ăimenēm. Visus 
dalībniekus raksturoja tas, ka viĦi visi ir aktīvās atpūtas cienītāji. 

Trīs dienu laikā bija paredzēts ar piepūšamajām laivām pa Mēmeles upi veikt aptuveni 50 km garu 
maršrutu maršrutā Lielmēmele - Skaistkalne. 

Kāpjot laivās mēs vēl nenojautām par ko izvērtīsies šis brauciens. Interesantākie piedzīvojumi 
risinājās brauciena otrajā dienā, kad no 5 startējušajām ekipāžām 3 pazuda nezināmā virzienā un veidā. Pāri 
palikušie laivotāji, domājot, ka pazudušie ir aizairējušies tālu uz priekšu, mēăināja aizmukušos noėert. Kā 
dienas beigās izrādījās, „ėērāji” bija ėēruši tukšu gaisu, savukārt „ėeramie” bija pamatīgi atpalikuši 
aizmugurē. Labi, ka vakarā viss beidzās labi un abas grupas pie ugunskura satikās. 

Praktiski visa maršruta garumā upes kreisajā krastā mūs pavadīja brāĜu lietuviešu draudzīgie skatieni, 
jo līdz pat Ānmēmeles pagastam Mēmele ir Latvijas un Lietuvas robežupe. Šajā sakarā bija nepieciešama 
laicīga braucēju un maršruta saskaĦošana ar LR Robežapsardzes dienestiem. 

Pēc pirmās un otrās dienas sparīgās airēšanas, trešajai dienai pulveris vairs nebija palicis (vai bija 
samircis) un airēšana gāja gaužām lēni. Tā visa rezultātā gala mērėi mums sasniegt neizdevās un tika 
nolemts kāpt krastā 5 km pirms Skaistkalnes. 

Brauciena beigās mēs visi nācām pie secinājuma, ka tāda veida laivu braucieni ir noteikti jāatkārto un 
jācenšas popularizēt aktīvo Austrumiešu vidū. 

Noteikti ir jāpasaka liels paldies Austrumam un vb. Gintam Šīmanim par sagādāto transportu, kas mūs 
aizveda līdz upei un atgādāja atpakaĜ Rīgā. 
 

       jn. Jānis BaltiĦš 
  

23. augustā desmit austrumieši sēdās mikroautobusā un devās uz Čakstes dzimtas 
mājām “Auči”. Pēdējo reizi organizēts Austruma apmeklējums Aučos bija pirms 
vairākiem gadiem, kad tur tika rīkoti darbasvētki un aizsākta nama un tā apkārtnes 

sakopšana. Tagad protams viss ir mainījies uz labo pusi un gan no iekšpuses, gan ārpuses viss ir sakopts 
ideāli.  

Tā kā Jānis Konstantīns bija nedaudz apsirdzis, tad tikai sasveicinājāmies un pārminām dažus vārdus. 
Mums bija speciāli noorganizēta ekskursija pa Aučos izvedoto JāĦa Čakstes un viĦa dzimtas muzeju, kur 
pierādījās, ka dzimtas koks un tās tradīcijas tiek cītīgi koptas. Man bija jaunums tas, ka izrādās pats Jānis 
Čakste šajā mājā nemaz nebija dzīvojis, viĦš to cēla saviem bērniem. 

Aprunājāmies arī ar nama saimnieci, JāĦa Konstantīna sievu, Ilgu Čaksti.Varēja just, ka austrumieši 
Aučos ir vienmēr gaidīti viesi. Ilgas kundze rūpējas par mājīgumu un visu saimniecisko pusi, beigās cienājot 
mūs ar speciālo Auču ābolu pīrāgu! Bija sagatavotas arī fotogrāfijas un dažu austrumiešu biogrāfijas. 

Protams neizpalika ne tikai Auču, bet arī Austruma tradīcijas – tika ceptas desas un dzerts alus. 
Pats es Aučos biju pirmo reizi, taču ceru, ka ne pēdējo, jo kaut kāds īpašs mājīgums tur valda. Tā kā 

cerams, ka arī turpmāk Austrums būs īpašs un gaidīts viesis Aučos. 
 

       Sav. Dzintars Freibergs 

Jauno Austrumiešu Salidojums 

Aučos 
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Austrumieši ar kundzēm viesojas pie Edvīna Zemgala Bostonas 

tuvumā, 2003. gada 23. augustā. Attēlā Juris Alksnītis ar glāzi, Valters 
Grinbušs ar kundzi, Juris VeidiĦš un Jānis Kenigs ar kundzi.  

  

 
 

 

Latviešu neticamie piedzīvojumi 
Vepsu mežā 

 
Atkal esmu publicējis ceĜojuma piezīmes 

www.iauto.lv 4x4zonā "Latviešu neticamie 
piedzīvojumi "Vepskij Ĝes".  

"Kādreiz, sensenos laikos, salīdzināmās 
pakāpes mācīja tā – bomis, bomāks, visbomākais. 
PārceĜot uz mūsu dienām un attiecinot uz bezceĜa 
braucējiem, varētu teikt, ka vienkārši slimi cilvēki 
nedēĜu nogalēs ar saviem auto gāžas iekšā purvā un 
gūst perversu baudu situācijā, kad auto ir beidzot 
iznīcināts, līdz asīm dubĜos un evakuācija ilgs līdz rītam.  

Tie, kas ir slimāki par citiem, šo pasākumu ievelk uz visu atvaĜinājumu un vēl dodas uz svešās mēlēs 
runājošo zemēm, lai iespējamā palīdzība no malas pienāktu pēc iespējas vēlāk. Toties visbomākajiem arī ar 
to ir vēl par maz. Tie sameklē īpaši necivilizētas vietas un izcili vājprātīgas situācijas, kur nodoties savām 
netiklībām. Spriediet paši.  

Spilgts piemērs ir pasākums ar kodētu nosaukumu “Vepskij Ĝes”. Katru gadu zināms skaits dīvaiĦu 
izaicina likteni vietā, pirms kuras visi daudzmaz nozīmīgie ceĜi beidzas pieklājīgā attālumā. Katru dienu 
nobraukt 10 - 20 kilometrus pa izmeklētu bezceĜu nav joka lieta, bet šamējie mēăina nedēĜas devu paveikt 
vienā piegājienā. Parasti pāris pašu labāko to spēj padsmit stundās, tie, kam paveicas - diennaktī vai divās, 
bet pārējie… Visam pasākumam trīs diennaktis kontrollaika, gribi - brauc, gribi - atpūties, hronometrs 
nepielūdzami skaita sekundes. Reāls izaicinājums. Izaicinājums kvadrātā. 

Lai mūs sagatavotu gaidāmajām grūtībām, nedienas sākas jau Rīgā. Piekabes vilcējam Nissanam 
jāmaina degvielas sprauslas. Viens dīzeĜcentrs tās piegādā ar nedēĜas kavēšanos un mainīt piedāvā nedēĜu 
pēc pasākuma. Citā kusls, mehāniėim līdzīgs priekšmets tās maina  divas dienas ar visai apšaubāmām 
sekmēm! Par diennakti kavējam paredzēto izbraukšanu! Mēăinu brīdināt organizatorus, bet, kad beidzot 
izdodas sazvanīt Pēterburgas 4x4 klubu, tur kāds man paziĦo, ka visi jau devušies uz mežu un sakaru tur 
nav. Beidzot Nissans puslīdz darbojas, ar klabēšanu un grabēšanu var riskēt nobraukt ap 1600 km. Jācer, ka 
mūs pielaidīs startēt! Citādi būsim to gabalu nomaluši par velti! 

...    (turpinājums ir garš, ir vēl attēli, meklējiet www.iauto.lv zonā 4x4) 
  

Vb. Indulis Vīdušs 

Bostonas tuvumā 

Vb. Ivars LaviĦš 
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SVEI

CINĀTI 
DARAUGI VISĀ PASAULĒ! – KĀ ESIET JAU DZIRDĒJUŠI 
JALGAVĀ CEě PIEMINEKLI J.ČAKSTEM. TIE KAS ZIEDO 
VAIRĀK PAR LS 500 VARĒS SAVU VĀRDU - LOGO 
IEMŪŽINĀT PIEMINEKěA BĀZĒ. ZINU KA DAUDZI IR 
JAU MAKSĀJUŠI DAUDZ 120 GADIEM! TOMĒR ŠĪ IR 
VIENREIZĒJA IESPĒJA ATBALSTĪT PIEMINEKLI UN 
GODINĀT MŪSU IDEJISKO TĒVU. MUMS TAS IR 
JĀDARA. ES IT SEVIŠĖI LŪDZU DRAUGUS KAS VĒL NAV 
NOPIETNI ZIEDOJUŠI AUSTRUMA 120 GADU JUBILEJAI. 
ES ESMU GATAVS ZIEDOT Ls 51. VĒL VAJADZĒTU 10 
TĀDUS PAŠUS. VAR ARĪ ZIEDOT Ls40, Ls30, Ls20, Ls10.  ŠĪ 
IR IZDEVĪBA. AICINU DAL ĪBNIEKUS. 

 
ANDRIS DUBULT TRIMDENIEKS  

 
 

Pēc visām neveiksmēm ar telpām un universitātes 
administrāciju, varu visiem paziĦot ka AUSTRUMA 
IZSTĀDE BIJA ěOTI VEIKSMĪGA. 

Izstadē LU vecā auditorijā #5 (blakus Lielai Aulai) pie sienām divos līmeĦos bija izstādīta 31 
planšete (100cmx70cm) ar fotografijām un tekstu. Centrā pie sienas vēl bija Austruma karogs un 
J.Čakstes, G.Zemgala, K.Čakstes fotografijas. Uz lielā galda centrā bija 50 + grāmatu klāsts. Atklāšanā 
bija apmēram 70 dalībnieki. 

A.Roze ātri pastāstīja eksponātu saturu. Lielākās detaĜās varēja individuāli runāt ar L.SiliĦu par LCP, 
J.Upatnieku par Hologrammu demonstrāciju, A.Eichi par Zviedriju un zinātniekiem, O.Upatnieku par 
ASV un Kanādas kopām, I.Karnupu par Austrāliju, A.Dimantu par Darbības atjaunošanu Latvijā un mani 
par Latvijas laiku. 

Pēc 1 stundas plkst.15:00 Tika parakstīts sadarbības līgums Starp ZinātĦu Akadēmiju un Austrumu. 
Parakstītāji ZA prezidents J.StradiĦš un M.Tarlaps. Tad stipendijas 2 Daugavpils Latviešu valodas 
pedagoăijas studentēm un diviem LU  jurisprudences studentiem. 

Viss bija Ĝoti pacilājošs. Vienīgais negatīvais bija austrumiešu jaunās paaudzes trūkums. Tas būs 
jālabo ar atsevišėu izrādes sesiju tikai viĦiem jo šādu izrādi neatkārtosim 5 vai 10 gados. 

Arī diskusijas sesija bija Ĝoti interesanta ar 6 runātājiem un A.Dimantu kā vadītāju. ěoti saistoša 
domu izmaiĦa un pirmklasīga A.Dimanta vadība. klausītāji diemžēl bija tikai 50 +. 

Izstādi mēăināsim pārvest uz Toronto kur 19. novembrī būs Kanādas un ASV kopu kopēji 
gadasvētki. 

Paldies visiem, kas man sniedza palīdzību grutajā izstādes sagatsvošanas darbā bet itsevisėi, 
O.Upatniekam, G.Šīmanim, A.ĖeniĦam, J.BaltiĦam, P.StradiĦam, A.Eichem, G.LiepiĦam, L.SiliĦam, 
A.Dimantam, A.Marcinkēvičam un Astrai Rozei. (ceru ka neesmu izlaidis nevienu) 

Tagad ir visiem japiestrādā lai galvenie svētki izdotos. No Latvijas Austruma ir jāpiedalās vismaz 51 
biedram. Zem tā nozīmē ka Austrumam trūkst uzticības balsojums. 

 

vb. Andris Roze 
  

P.S. Jāatgādina, ka izstāde turpat Latvijas Universitātes izstāžu zālē, 139. telpā (ieeja no rektorāta kāpnēm; 
bijusī 5. auditorija RaiĦa bulvāri 19) ir REGULĀRI apmeklējama un apskatāma, sākot no 10. oktobra lidz 
oktobra beigam, piesakoties pec atslēgas pie dežuranta LU galvenās ēkas vestibilā vai turpat RaiĦa bulvārī 
19 LU vēstures muzejā. Ludzu visādi popularizēt šo iespēju! Vb. Ainārs Dimants 

  
P.P.S. Iespējams, ka būs dežurants, kurš būs klāt katru darba dienu no 11:00 lidz 15:00. Vecākais 

PIEMINEK ěA ZIEDOJUMA 
MĒRĖIS IR SASNIEGTS! BRAVO 

VISIEM ZIEDOT ĀJIEM! 
V.ŠTENGELS   50,00 Ls 
O.UPATNIEKS    51,00 Ls 
A.EICHE         50,00 Ls 
A.ROZE        51,00 Ls 
V.KARNUPS       11,00 Ls 
P.ANCĀNS (stud.) 10,00 Ls 
J.KĀRKLIĥŠ (stud) 25,00 Ls 
A.DIMANTS     25,00 Ls 
P.STRADIĥŠ     20,00 Ls 
E.BĒRZIĥŠ      50,00 Ls 
jaun. J.BALTIĥŠ(stud.) 10,00 Ls 
M.NĪGALS       25,00 Ls 
I.LaviĦš       50,00 Ls 
E.ŠMITS       20,00 Ls 
G.LIEPIĥŠ    25,00 Ls 
M.Tarlaps     25,00 Ls 
ASV kopa       $100US 

Vb. Jānim Čakstem Jelgavā 

Izstāde un Diskusija 
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13. maijs  Sapulce par 120. Gadasvētku rīkošanu. Vada sav. Arnis Marcinkēvičs. 

20. maijs  Prāta vētra par a/v “Austrums” pamatnostādnēm. Vada vb. Andris Roze. 
 

24.-25. maijs  Darba svētki Nīcas pagasta “Bernātos”. Organizators vb. Gints Šīmanis. 

27. maijs  Vb. Arta RiekstiĦa priekšlasījums “Jaunākās tendences mūsdienu aviācijas attīstībā”. 

3. jūnijs  Lielā Sapulce. 
17. jūnijs  Draugu vakars. Nīcas pagasta Bernātos. 24/25 maijs.  

8. jūlijs  Dārza svētki. 

22. jūlijs  Draugu vakars. 

1.-3. augusts  Pasaules austrumiešu salidojums. Organizators vb. G. Šīmanis. 

12. augusts  Draugu vakars. 

2. septembris  Lielā Sapulce. 
9. septembris  Jaunā akadēmiskā gada atklāšana. 

16. septembris  Sanāksme par 120.GS. 

23. septembris  Viesu Vakars. Priekšlasījumu lasa viesis Ivars ZemĜanskis 

27. septembris  Austruma Talka 

30. septembris  Viesu Vakars. Uzstājas vb. A.Anspoks 

2. oktobris  Austruma 120. gadasvētku izstādes atklāšana un Publiskā diskusija. 

 
Sanāksmes notiek Austruma namā, Ă 123 otrdienās 18:30, ja nav īpašas norādes. 

16. septembris 120. gadasvētku sapulce, vada A.Marcinkevics  

23. septembris   Viesu Vakars, priekšlasījumu lasa viesis I.ZemĜanskis par Gustavu Zemgalu. Vakara sākums 19:00  

27. septembris   TALKA, tiks sakopta Austruma mājas G123 priekštelpa.  

30. septembris   Viesu Vakars. Priekšlasījumu lasa vb. A.Anspoks.  

2. oktobris  
Divi notikumi: AUSTRUMA izstādes atklāšana un Sabiedriskā diskusija par valstiskuma jautājumiem 
Latvijā.  

7. oktobris Lielā Sapulce  
14. oktobris Tikšanās ar vb. V.Sukuru.  

21. oktobris (Vēl jāprecizē. Visticamāk priekšlasījums.)  

24. oktobris plkst. 17:00 Lielā sapulce Austruma telpās un svinīgās vakariĦas restorānā "Staburags". 
25. oktobris  120. GADASVĒTKU SVIN ĪBAS  
26. oktobris svinību atskaĦas - BROKASTIS. 
28. oktobris Draugu vakars.  

4. novembris Jn.Edgara Egles priekšlasījums.  

11. novembris  GADA SAPULCE.  

18. novembris  
Tradicionālais gājiens no LU uz BrāĜu kapiem un Čakstes pieminekli. Pēc tam svinību turpinājums kopā 
ar a/v "Latviete" Austruma telpās. 

 

 

 

Dežurantu saraksts 

PPēētteerriiss  BBrrēēmmaanniiss,,  SSaannddrriiss  KKeeiiššss  ––  1166..  0099..  
AAiivvaarrss  LLiieeppaa,,  VVii llnniiss  TTuukkuummss  ––  2233..  0099..  
AArrttūūrrss  PPuuddāānnss,,  DDiinnss  NNīīkkrreenncciiss  ––  3300..  0099..  
AArrmmaannddss  ĀĀbboollss,,  PPēētteerriiss  BBrrēēmmaanniiss––  77..1100..  
PPaauullss  DDaaii jjaa,,  IIvvaarrss  LLaammbbeerrttss  ––  1144..  1100..  
AAiivvaarrss  LLiieeppaa,,  SSaannddrriiss  KKeeiiššss––  2211..  1100..  
JJāānniiss  BBaall ttiiĦĦšš,,  PPaauullss  DDaaii jjaa  ––  2288..  1100..  
UUllddiiss  MM īīddeerriiss,,  VVii llnniiss  TTuukkuummss  ––  44..  1111..  
AAnnddrriiss  MMii ll lleerrss,,  AArrmmaannddss  ĀĀbboollss  ––  1111..  1111..  
Edgars Egle, Ivars Lamberts, visi – 18. 11. (Obligāti)  

 

 

Notikumi 
 

 

 

Darbības plāns 
 

 
Izdevējs: SO Akadēmiskā vienība 

Austrums, reăistrācijas Nr. LV 
40008003170 

Konts Nr. 0140J052764 (latiem), 
1940J052764  (ASV dolāriem), 
0540J052764 (Kanādas dolāriem), 
“Hansabanka” 

Adrese: A/v “Austrums” Ăertrūdes iela 123, 
Rīga, LV 1009, Latvija 

Redaktors: sav. Pēteris Ancāns   
(e-pasts: gladius@parks.lv) 

Redktora palīgs: vb. Armands BeĜickis 
Druku nodrošina: sav. Jānis Pērkons un 

sav. Dzintars Freibergs 
  ((DDaaiinniiss  GGeerrmmoovvss,,  UUăăiiss  ZZeell ttiiĦĦšš,,  EEddggaarrss  BBrriieeddiiss  ––  nnaavv  LLaattvvii jjāā))  

 


