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A/V “Austrums” 119. un 120. gada vecākā M. Tarlapa uzruna 

 
 

Draugi!  Akadēmiskās vienības “Austrums” 120. gada valde ir pabeigusi savu darbu. Vēl tikai 
jānodod kase nākamajai – 121. gada – valdei. Līdz ar kasi mēs nododam Austrumu tādu, kādu esam to 
veidojuši pēdējā gada laikā, lai gan jāsaka, ka pie šīs valdes veikuma jāskaita arī 119. gada valde – abu 
iepriekšējo valžu sastāvi ir Ĝoti līdzīgi un abas valdes darbojās pēc līdzīgiem principiem. Katrā ziĦā bija 
vērojama pēctecība un iesākto darbu turpināšana. 

Es kā divu iepriekšējo valžu vecākais gribu izteikt lielu pateicību austrumiešiem, ar kuriem kopā 
esam strādājuši 119. un 120. gada valdēs: saviešiem J. KārkliĦam, D. Apsītim, Dz. Freibergam, J. Puškeirim, 
P. Ancānam un vecbiedram G. Šīmanim. Šo divu gadu laikā esam strādājuši pēc labākās sirdsapziĦas, un 
tikai austrumieši var izvērtēt mūsu veikumu – cik tas bijis labs vai slikts, kas ir padarīts un kur esam 
slinkojuši. Tomēr jāsaka, ka katrai valdei arvien no jauna jāsaskaras ar tām pašām problēmām, ar ko 
saskārušās ne tikai dažas iepriekšējās valdes, bet pat tās, kuras darbojušās pirms 1940. gada. 

Jāatzīst, ka Austrumā ir zināmas problēmas ar vienības disciplīnu, it sevišėi attiecībā uz jauniešiem. 
Valdei bija izdevies piesaistīt daudz potenciālo austrumiešu, tomēr grūtības sagādāja gan viĦu attieksme pret 
Austrumu (ar dažiem izĦēmumiem, kas patiešām ir patīkami), gan Austruma attieksme pret pašiem 
jauniešiem. Tomēr jāsaka, ka ne jau jaunieši ir Austrums – Austruma kodolu veido savieši un vecbiedri. Un 
tieši uz viĦiem visvairāk jāattiecina iepriekš minētais par vienības disciplīnas neievērošanu. Ir jūtama 
Austruma ignorēšana pat tik svarīgos pasākumos, kā tie, kuri tika rīkoti par godu mūsu 120. Gadasvētkiem. 
Un jaunās valdes svarīgākais un reizē arī grūtākais uzdevums būs tikt skaidrībā par katru Austruma sarakstā 
esošo personu. Mums jātīra saraksts, no tā svītrojot tos, kuri sevi nesajūt kā Austrumam piederīgus. Tomēr 
šeit jābūt Ĝoti individuālai pieejai. 

120. gada valde savu darbību lielā mērā saistīja ar apaĜajiem gadasvētkiem. Centāmies Austrumu 
tiem pietuvināt pēc iespējas labākā “formā”, un ceru, ka mums tas izdevās. Katras valdes pamatuzdevums ir 
radīt Austrumā tādu vidi, kurā austrumiešiem rastos idejas, kā arī pēcāk palīdzēt šīs idejas realizēt. Valdei 
jāveido vide, bet saturs labā vidē veidojas pats no sevis, tas nāk no atsevišėiem austrumiešiem, kuri ir gatavi 
organizēt, uzĦemties un vadīt. Valdei ir jāatbalsta šādi austrumieši viĦu centienos. 

Nobeigumā gribu pateikties ikvienam austrumietim, kurš man palīdzēja šos divus gadus būt par 
vecāko Austrumā, it sevišėi vb. Imantam Kapsim, kurš ar savu optimistisko skatu uz dzīvi un vērtīgajiem 
padomiem pirms gada mani pārliecināja, ka es spēju būt Austruma vecākais divus gadus pēc kārtas. Es 
nešaubos, ka manā darbā ir bijušas daudzas kĜūdas. Tomēr vēlreiz pasakos Austrumam, kas deva man iespēju 
iziet šādu dzīves skolu un kas man norādīja uz manām kĜūdām. Paldies Jums, Draugi! 
 

Sav. MārtiĦš Tarlaps 
119. un 120. gada Austruma vecākais 
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Jaunā VALDE, jauns mācību gads…  
 

Draugi, pagājis vēl viens gads, pagājuši Austruma 120. Gadasvētki. Skaisti, pat Ĝoti! Mūsu 
atmiĦās paliks izdevušies svētki! Liels paldies sav. MārtiĦam Tarlapam, sav. Dzintaram 
Freibergam, vb. Andrim Rozem, vb. Gintam Šīmanim, Vb. Andrievam Eichem, vb. Aināram 
Dimantam, Vb. Ojāram Upatniekam, sav. Arnim Marcinkēvičam, un visiem tiem austrumiešiem, 
kuri bija pielikuši roku, lai 120. Gadasvētki būtu izdevušies! 

Man patiess prieks, ka novembra sākumā bija notikusi Austruma Gada sapulce. Bija 
ieradušies 24 austrumieši, tai skaitā, 18 balstiesīgo. Tika ievēlēta jaunā Valde. Kaut gan līdz 
Austruma 2. decembra Lielajai sapulcei vecā Valde nodod atskaites Revīzijas komisijai. Sapulcē 
tiks ievēlēta Vecbiedru komiteja. Lūdzu, visus ierasties !!! 

Šo mācību gadu es, sav. Didzis Apsītis, uzskatu par grūtu un atbildīgu gan pašam, gan 
pārējiem austrumiešiem. Tikai un vienīgi ar labu komandu un austrumiešu atbalstu varēšu 
pilnvērtīgi veikt vecākā pienākumus! Tāpēc vēlējos visus informēt, ka jaunās Valdes sastāvs ir 
sekojošs: 
 
Vecākais     sav.  Didzis Apsītis   (mob. t.: 6 140175) 
Kasieris     sav.  Dzintars Freibergs   (mob. t.: 9 488512) 
Vecākā vietnieks    sav. Andris ĖēniĦš   (mob. t.: 6 318921) 
Ekonoms     sav. Jurăis Puškeiris   (mob. t.: 9 146557) 
Audzinātājs     vb.  Gints Šīmanis   (mob. t.: 9 228032) 
Sekretārs     sav. Andžejs Kaševskis   (mob. t.: 6 526317) 
Arhivārs un bibliotekārs   vb.  Viesturs Karnups    (mob. t.: 9 226472) 
 
Lūdzu, cienīt un mīlēt (joks)! 

Šis gads ir nozīmīgs! Vienmēr pēc lieliem svētkiem daudzi izklīst un Austrums paliek otrajā 
plāksnē. Jaunā Valde sanāca kopā tūlīt pēc 18. novembra svinībām. Protams, nevaru izklāstīt visus 
nākošā gada Valdes darbus: ko esam plānojuši, kādas ieceres! Tika ievēlēti Valdes locekĜi, pieĦemti 
darbības virzieni un tās mērėis. Bet, ko es varu teikt un, ko es vēlētos darīt kā vecākais: 
 
1. jaunieši un tās problēmas (dežūras, apmeklējums); 
2. pašu austrumiešu apmeklējums Austruma namā; 
3. sadarbība ar draudzīgajām organizācijām un korporācijām; 
4. bibliotēkas remonts un sakārtošana; 
5. biogrāfiju iespiešana; 
6. Austruma Gaitas iznākšana; 
7. pasākumi, kuri jau ir guvuši austrumiešu atzinumu (Ziemassvētki, EǛS, Zemledus 

makšėerēšana, Darba svētki, Dārza svētki utt.). Pasākumi notiks! 
Šis gads būs Ĝoti svarīgs Austrumam! Lūdzu, visus, arī Tevi, palīdzēt Austrumam neizjukt, 
ierasties uz pasākumiem, būt atsaucīgam, sekot informācijai! Pacentīsimies visi, lai tas 
izdotos! 
 

sav. Didzis Apsītis, 
vecākais 
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Sākam ceĜu uz 130-tajiem 

 
Akadēmiskās vienības “Austrums” 120 gada svētku lielās svinības ir pagājušas – runas pateiktas, 

nākotnes vīzijas un darbības plāni pārrunāti, apsveikumi saĦemti, svētku kliĦăeris apēsts. Esmu pārliecināts, 
ka austrumieši vēl ilgi atcerēsies šos gadasvētkus kā pasākumiem bagātākos. 

Atgādināšu, kas tad notika šī gada laikā. Tā īsti savas svinības sākām pavasarī Darba svētkos, kuri 
notika Bernātos, atklājot ceĜa zīmes uz mūsu dibinātāja JāĦa Čakstes jeb kā Andris Roze mīl teikt “Čakstes 
papus” piemiĦas zīmi. Protams, tika apkopta arī piemiĦas zīmes apkārtne. 

Augusta sākumā austrumieši pulcējās Jūrkalnē uz Vispasaules austrumiešu salidojumu. Varbūt skan 
pārāk skaĜi, bet pārstāvētas bija visas kopas. Salidojumā nebija tikai izklaide un atpūta, bet gan arī nopietns 
darbs. Jūrkalnē tika izstrādātas un pabeigtas, nu jau var teikt vēsturiskās, Austruma pamatnostādnes. Pie 
pamatnostādnēm austrumieši bija strādājuši jau visu iepriekšējo ziemu. Protams, pēc nopietna darba bija 
branga maltīte un dziesmas līdz pirmajiem gaiĜiem. 

Augusta beigās austrumieši viesojās “Aučos” pie JāĦa Konstantīna Čakstes. Šis, manuprāt, bija viens 
no sirsnīgākajiem jubilejas pasākumiem. Austrumieši apskatīja izstādi, kas veltīta Jānim Čakstem un Čakstu 
dzimtai, kurā lielākā daĜa vīriešu ir bijuši vai ir austrumieši, aprunājās ar Jāni Konstantīnu un viĦa kundzi 
Ilgu. Vēlāk austrumieši omulīgi iekārtojās virtuvē, kur pārrunājot dažādas aktualitātes, un ēdot ceptas desiĦas 
un namamātes sarūpēto, burvīgi gardo keksu, nemanot pagāja vairākas stundas. 

Oktobris bija 120 gada svētku svinību kulminācijas mēnesis. 2.oktobrī Latvijas Universitātē tika 
atklāt izstāde “Akadēmiskā vienība “Austrums” 120 gados”. Šajā izstādē varēja izsekot akadēmiskās 
vienības “Austrums” vēsturei no dibināšanas 1883.gadā līdz mūsdienām. Izstāde stāstīja gan par 
austrumiešiem, gan par viĦu devumu Latvijai. Pēc izstādes atklāšanas tika parakstīts sadarbības līgums starp 
Latvijas ZinātĦu akadēmiju un akadēmisko vienību “Austrums”. Pasākuma laikā tika pasniegtas arī 
“Austruma” vecbiedra JāĦa Ruska stipendijas. Divas stipendijas saĦēma Daugavpils pedagoăijas institūta 
studentes, kuras apgūst latviešu valodas skolotājas profesiju. Vēl divas stipendijas tika piešėirtas Latvijas 
universitātes Juridiskās fakultātes studentiem. Šīs stipendijas ir kā pirmais darbs, lai īstenotu dzīvē nule 
noslēgto līgumu ar ZinātĦu akadēmiju, kas paredz arī studējošās jaunatnes atbalstīšanu. 

Šajā pašā dienā Latvijas Universitātes Mazajā aulā notika akadēmiskā vienības “Austrums” rīkotā 
sabiedriskā diskusija “Par Latvijas pilsoĦu valstisko apziĦu domājot”. Šī diskusija tika organizēta, lai plašākā 
sabiedrībā aktualizētu akadēmiskās vienības “Austrums” vērtības – demokrātiju un valstiskumu, bez kurām, 
mūsuprāt, nav domājama latviešu tautas pastāvēšana un ilgtspējīga attīstība modernajā pasaulē. 

24.oktobrī austumieši pulcējās uz 120 gada svētkiem veltīto Lielo sapulci, kuras laikā tika pieĦemtas 
vasarā izstrādātās pamatnostādnes. Pēc Lielās sapulces austrumieši devās uz restorānu “Staburags”, kur bija 
svinīgas vakariĦas. VakariĦu noskaĦā austrumiešiem pievienojās tikko atbraukušie draugi no EÜS. 

25.oktobrī no rīta austrumieši pulcējās uz svinīgo dievkalpojumu Sv.JāĦa baznīcā, pēc kura devās 
gājienā uz Brīvības pieminekli nolikt ziedus. Svinības turpinājās Latvijas studentijas šūpulī – Latvijas 
Universitātes Lielajā aulā, kur notika 120 gadasvētku svinīgais sarīkojums. Svinīgajā sarīkojumā ar 
akadēmisko runu “Lielā paplašināšana un lielais Eiropas mūris” uzstājās EÜS filistrs, akadēmiskās vienības 
“Austrums” goda biedrs, bijušais Igaunijas ārlietu ministrs Tomass Hendriks Ilvess. T.H.Ilvess par 
akadēmiskās vienības “Austrums” goda biedru tika uzĦemts īpašā ceremonijā pirms svinīgā sarīkojuma. 
Akadēmiskās vienības “Austrums” 120 gadu jubileja noslēdzās ar balli kultūras namā “Mazā Ăilde”, kurā 
austumieši kopā ar viesiem no citām akadēmiskajām mūža organizācijām jautri pavadīja laiku. Visus 
priecēja gan labā mūzika Laimja Rācenāja izpildījumā, gan bagātīgi klātais galds. Izturīgākie austrumieši 
nākamajā dienā Austruma mājā pulcējās uz brokastīm. 

Kā redzams, pasākumi bija daudz un dažādi, lai katrs austrumietis varētu atrast sev īsto. Tas viss 
nebūtu noticis, ja Austrumā nebūtu tādu draugu kā Andris Roze, Gints Šīmanis, Andrievs Eiche, Ainārs 
Dimants, MārtiĦš Tarlaps, Dzintars Freibergs un visi, kas pielika kaut mazo pirkstiĦu, lai mūsu svētki 
izdotots. 

Noslēgumā gribu pateikt vienu Ĝoti nozīmīgu domu, kuru svinīgajā dievkalpojumā teica 
mācītājs un, kura man Ĝoti iespiedās atmiĦā. Mums ir j āapzinās un jāspēj godam nest tā 
pienākumu nasta, kuru mums ir uzlikuši mūsu dižie priekšgājēji! Tas nav viegli, bet mums 
tas ir jādara, jo tas ir mūsu pienākums viĦu priekšā! 

Sav. Arnis Marcinkēvičs 
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Par Austruma darbību: 

 
Sākot ar februāra pirmo otrdienu, Austruma darbība tiks organizēta līdzīgi, kā to pirms vairākiem 

gadiem plānoja un daĜēji ieviesa vb. Pēteris StradiĦš. 
Pirmajā mēneša otrdienā notiks Lielā sapulce, kuru organizēs viens savietis vai vacbiedrs. Lielās 

sapulces laikā tiks nolasīts akadēmisks priekšlasījums, kuram jābūt kvalitatīvi augstā līmenī sagatavotam. Ja 
būs iespējams, tiks lasīts arī koreferāts.  Pēc tam notiks organizētas diskusijas. Pēc diskusijām sekos 
tradicionālā desiĦu ēšana, alus, kvasa vai vīna baudīšana ar sarunām jaukā gaisotnē. Uz Lielo sapulci 
draugus aicinās īpaši – sapulces organizētājs kopā ar valdi sazināsies ar pēc iespējas vairāk austrumiešiem 
un informēs par Lielo sapulci. Uz Lielajām sapulcēm tiek aicināti arī viesi – potenciālie austrumieši 
(atsevišėi viesu vakari vairs netiks organizēti). 

Otrajā mēneša otrdienā notiks Darījumu sapulce, kuru organizē valde un kurā tiek apspriestas 
dažādas aktualitātes un pieĦemti lēmumi, kuru pieĦemšanai nepieciešams sapulces atbalsts. 

Trešajā mēneša otrdienā notiks Lasāmais vakars, kurā ar priekšlasījumu uzstāsies kāds jaunietis vai 
savietis. 

Ceturtajā mēneša otrdienā norisināsies Draugu vakars, kurā jāvalda pozitīvai gaisotnei, draudzības 
garam, interesantām sarunām pie kopēja galda ar tradicionālajiem Austruma cienastiem. Draugu vakarā 
varēs skatīt arī pasākuma laikā safilmētos video un foto materiālus, ja tādi būs. 
  
Aicinām draugus pievērst īpašu uzmanību augstāk minētajam un atsaukties uz aicinājumiem 
piedalīties ikvienā no šiem pasākumiem!!!  
  

Valde 
 

J. Čakstes pieminekĜa atklāšana Jelgavā 
 

14. novembra pēcpusdienā austrumieši pulcējās Jelgavā. Pavisam tikai 11, jo bija taču darba diena. 
Tika atklāts piemineklis mūsu dibinātājam un vecbiedram, Latvijas Republikas pirmajam prezidentam Jānim 
Čakstem. 

Pa ceĜam uz Jelgavu austrumieši priecājās par sarmu visos ceĜmalas kokos un krūmos – tas bija kā 
tāds dabas vēstījums – šodien ir patiesi liela diena. Ierodoties Jelgavā, mūs sagaidīja mūsu draugs vb. Guntis 
LiepiĦš, kā arī jelgavnieks vb. Imants Kapsis. 

Drīz pēc ierašanās pieminekĜa pakājē novietojās Austruma karogs, kas visa pasākuma laikā izcēlās ar 
to, ka pilnībā aizēnoja pāris vietējo korporāciju karogus (ka teica sav. Didzis Apsītis, korporeĜi esot izrādījuši 
manāmu neapmierinātību ar šo faktu). Bija sapulcējušies Latvijā esošie Čakstes dzimtas pārstāvji kuplā 
pulkā, kuri priecīgi sveica austrumiešus. Ap pieminekli bija sanākuši arī Ĝoti daudz Jelgavas iedzīvotāju. Visi 
gaidīja ierodamies Prezidenti, kura, jāatzīst, bija Ĝoti precīza. 

Pēc īsa ievada piemineklis tika atklāts, un tam blakus visa pasākuma garumā nostāvēja Guntis 
Ulmanis, Vaira Vīėe – Freiberga, Jelgavas mērs. 

Austrumam vārds tika dots uzreiz pēc oficiālo valsts amatpersonu uzrunām. Šeit man jāatvainojas 
draugiem, ka mana runa nebija īpaši laba, jo runāt, stāvot blakus diviem prezidentiem, nav nemaz tik viegli. 
Tomēr klātesošie draugi atzina, ka bija labi. 

Pēc pasākuma beigām pie austrumiešiem pienāca gan Prezidente, gan iepriekšējais prezidents G. 
Ulmanis un sasveicinājās ar mums. 

Pēc tam austrumieši devās uz nelielu koncertu, kur mums tika pasniegts pateicības raksts par sniegto 
atbalstu pieminekĜa celtniecībā. Tik tiešām, pieminekĜa otrā pusē akmens plāksnē ir iegravēti apmēram 12 
pieminekĜa celtniecības atbalstītāji. Tur ir arī šādi vārdi: „Akadēmiskā vienība „Austrums” (dibinātājs J. 
Čakste, 1883.)”. 

Bet ar to jau šī diena nebeidzās, jo tik skaistas dienas tāpat vien nevar beigties. J. Čakstes mazmeita 
un Mintauta Čakstes meita Aija Čakste aicināja austrumiešus vakariĦās restorānā. Uzreiz pēc ierašanās bija 
redzams, ka Čakstes kundze ir parūpējusies par visu labsajūtu, jo pavisam ātri tika pasniegta karsta zupa, kas 
pēc pamatīga dienas drēgnuma bija tieši laikā. VakariĦas noslēdzas ar LTV Panorāmas noskatīšanos, pēc 
kura klātesošie secināja, ka nacionālās televīzijas ziĦu dienestam nav pilnīgi nekādas izpratnes par to, kas ir 
svarīgs Latvijai un Latvijas iedzīvotājiem – pieminekĜa atklāšana tika pieminēta it kā starp citu. 
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Tomēr šis vakars tika pabeigts uz pozitīva viĜĦa. Čakstes kundze labprāt dalījās atmiĦās par 
pirmskara Austrumu, par Ziemassvētku eglītēm Austruma pirmās brīvvalsts laikā, par JāĦiem Aučos, kur 
pulcējās 200 viesu – pārsvarā austrumieši un viĦu ăimenes, par Jāni Čaksti, par Konstantīnu un Mintautu 
Čakstēm, par to, kā EǛS viesojās Rīgā toreiz. Šis bija patiesi jauks vakars. Paldies Čakstes kundzei! 

 
Un šī bija patiesi liela diena! 

sav. MārtiĦš Tarlaps 
 

2003. gada 18. novembris 
 

18. novembra rītā pulcējāmies pie ierastā Operas tiltiĦa plkst. 7.45, lai atkal dotos ikgadējā 
studentijas gājienā no Latvijas Universitātes līdz BrāĜu kapiem. Šogad pavisam kopā bijām 20 austrumieši. 

Kā parasti laiks bija ar kaut ko nepatīkams – šoreiz bija daži grādi virs nulles un lija lietus, taču 
galamērėi visi veiksmīgi sasniedzām. Tālāk – viss kā parasti – uzrunas pie mūžīgās uguns, himna, ziedu 
nolikšana pie Mātes Latvijas, kā arī „Austruma” himnas dziedāšana pie JāĦa Čakstes un Gustava ZemgaĜa 
kapiem. 

Vienīgās izmaiĦas bija, ka šogad gājienā priekšā mums negāja studenšu korporācija „Līga”, jo tās 
šogad likvidējās. Iepriekš bijām pieraduši saĦemt aizrādījumus par mūsu paskaĜo uzvedību, šogad – nekā, vēl 
kautrējās jaunās priekšgājējas. Tāpēc pašiem nācās prasties. 

Vēlāk tradicionālā sanākšana „Austruma” telpās ar pārstāvēm no a/v “Latviete”. Tā kā mūsu 
vecbiedrs Guntis LiepiĦš 17. novembrī saĦēma trīszvaigžĦu ordeni, ar ko mēs vēlreiz viĦu apsveicam, Guntis 
pastāstīja par savām gaitām, kas noveda pie ordeĦa saĦemšanas. 

Turpinājumā – parādes skatīšanās pa televizoru un šāvienu dzirdēšana gan televizorā, gan dabā. Un 
noslēgumā protams – desas, vīns, augĜi, dziesmas un labi svētki. „Austruma” namā klus palika ap plkst. 
18.00. 

sav. Dzintars Freibergs 
Biogrāfijas 

 
Sakarā ar Austruma 120 gadu jubileju tiek sastādīta visa Austruma biedru biogrāfiju grāmata. 

Austruma garajā vēsturē ir sastādīti tikai divi – A. Kurmja 1940. gada un P. Pūpola 1967. gada biogrāfiju 
kopojumi. Tie ir vienreizēji mūsu organizācijas laikmeta spoguĜi. Abi izdevumi ir iesieti labā apdarē un 
apskatāmi mūsu bibliotēkā- arhīvā. Ar trešās biogrāfijas krājuma sagatavošanu būs radīta Austruma biedru 
„trilo ăija”. 2003. gada biogrāfijas grāmata būs vēsturiski ievērojama ar to, ka tur kopā parādīsies Latvijas, 
Zviedrijas, Kanādas, ASV un Austrālijas jauno austrumiešu biogrāfijas. 

TādēĜ, draugs, Austruma vārdā griežamies pie Tevis ar aicinājumu noteikti uzrakstīt un līdz gada 
beigām atsūtīt pa e-pastu, parasto pastu jeb Austruma sanāksmē nodot savu autobiogrāfiju un fotogrāfiju. 

Rakstam nevajag būt garam, viena lapaspuse pietiek. Ja vēlies vari rakstīt garāk, bet ne vairāk kā 3 
lapaspuses. „Stilu” izvēlies pats, tas atspoguĜos Tavu individualitāti.  
Rakstā piemini, dzimšanas datus un vietu; 
Rindkopu par bērnību, vidusskolu un laikiem līdz studijām; 
Ja vēl esi students, pastāsti, ko Tu studē un kas ir Tavi izglītības mērėi, kādās aktivitātēs piedalies ārpus 
studijām; 
Ja esi jau studijas beidzis, kādā darbā Tu pašreiz strādā, kādos darbos esi strādājis; 
Kādi ir Tavi profesionālie, akadēmiskie vai cita veida sasniegumi; 
Kādā darbībā esi piedalījies latviešu sabiedrībā; 
Kad iestājies un kāda ir bijusi Tava līdzšinējā darbība Austrumā; 
Interesanti arī zināt Tavu ăimenes statusu – vai esi precējies, vai ir bērni; 
Pastāsti par saviem vaĜaspriekiem. 
 
Vecāka gadagājuma austrumiešiem būtu svarīgi pieminēt agrākos laikus kā karu, okupācijas gadus un 
saskarsmi ar austrumiešiem tanī laikmetā. 
Stāsti par sevi to, kas pēc Tavām domām ir galvenais, ko par Tevi vēlās zināt austrumieši un ari citi lasītāji.  
Lūdzu, draugs, palīdzi mums kopīgi veikt šo jubilejas pasākumu! 
LŪDZU RAKSTI TŪLĪT!!! 
Jau iepriekš pateicamies! 

Vb. Andris Roze 
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Jn. Jānis BaltiĦš 
 
 

Austruma vēstkopa 
 

Draugs, Tev ir iespēja veiksmīgi pieslēgties Austruma vēstkopai, kur ir draugi austrumieši no visas 
pasaules. 
Pierakstīšanās/ atrakstīšanās: 
Lai pierakstītos Austruma vēstkopai sūti e-pastu no adreses, kuru vēlies pierakstīt, adresei: <austrums-
subscribe@yahoogroups.com>. Vai sūti pa tiešo e-mail ar savu vārdu un uzvārdu vēstkopas saimniekam 
Robertam Freimutam <freimuts@ryerson.ca> ar norādi, ka vēlies būt Austruma vēstkopā. 
Kā darboties vēstkopā: 
Visas vēstules, kuras dalībnieki sūta e-pasta adresei <austrums@yahoogroups.com> tiek automātiski 
pārsūtītas visiem vēstkopas dalībniekiem. Austruma vēstkopa ir slēgta vēstkopa. Tajā var piedalīties tikai 
austrumieši. 
 
Tava līdzdalība vēstkopā var būt aktīva jeb arī pasīva. Tu vari tikai lasīt to, ko citi raksta jeb Tu vari arī pats 
izteikt savu sakāmo. 
Daudzi cilvēki spēj e-pastu sūtīt un saĦemt latviešu burtos. Bet ne visi. Tāpēc, lūdzam, vēstkopai nesūti e-
pastu latviešu burtos. Vēstkopas dalībnieki, kuri e-pastu nelasa latviešu burtos latviešu teksta vietā redzētu 
putru. 
Mēs ceram, ka Austruma vēstkopā tiks paziĦota, aprakstīta un atreferēta Austruma darbība visā pasaulē. Tā 
mēs katrs varēsim izsekot visam, kas notiek Austrumā, kā arī tam, ko dara austrumieši no Rīgas līdz 
ĥujorkai. 

Valde 
 

PATEICĪBA! 
 
PALDIES VISIEM AUSTRUMIEŠIEM par ziedojumiem 120. G adasvētkiem, karogam, izstādei, J. 
Čakstes piemineklim! Mums ir izdevies savākt l īdzekĜus, lai Austrums būtu māj īgāks! 
 

Valde 

Notikumi 

 

24. oktobris 
120. Gadasvētku pasākuma ieskaĦas. Draugi pulcējās Austruma namā, lai piedalītos Prāta Vētrā. 
Turpinājumā vakariĦas Staburagā. Piedalījās draugi austrumieši, kā arī Toomas Hendrik ILVES 
un draugi no EUS 

25. oktobris 120. GADASVĒTKI. Plašāku informāciju lasiet sav. ArĦa Marcinkēviča rakstā „Sākam ceĜu uz 
130-tajiem”. 

26. oktobris 120. Gadasvētku pasākuma atskaĦas. Tika vārīta zupa. Nolaists karogs. Uh, arī pirmais sniegs (40 
cm Rīgā)!!! 

28. oktobris Draugu vakars. Draugi dalījās ar pārdomām par 120. Gadasvētkiem 
4. novembris Jn. Edgara Egles priekšlasījums. Diemžēl, priekšlasījums nenotika 

11. 
novembris 

GADA SAPULCE. Sapulces laikā vecākais MārtiĦaš Tarlaps sniedza atskaiti par pagājušo gadu. Diemžēl 
Valdes kasiera un Vecbiedru komitejas pārskats par padarīto nebija izdarīts. Tāpēc tika pārceltas Valdes, 
Vecbiedru komitejas un Revīzijas komitejas atskaites uz 2. decembri. Sapulce noslēdzās ar Jaunās Valdes 
sastāva ievēlēšanu. Jaunais Valdes sastāvs: vecākais sav. Didzis Apsītis, vecākā vietnieks sav. Andris 
ĖēniĦš, kasieris sav. Dzintars Freibergs, sekretārs sav. Andžejs Kaševskis, ekonoms sav. Jurăis Puškeiris, 
audzinātājs vb. Gints Šīmanis, arhivārs un bibliotekārs (vienā personā) vb. Viesturs Karnups 

18. 
novembris 

Tradicionālais akadēmisko mūža organizāciju gājiens no LU centrālās ēkas līdz BrāĜu kapiem, 
kam sekoja ierastā a/v “Latviete” viesošanās Austruma namā. Par pasākuma norisi varat uzzināt 
sīkāk, izlasot sav. Dzintara Freiberga iesniegto rakstu “2003. gada 18. novembris” 

25. novembris Video vakars. Vb. Ojārs Upatnieks rādīja draugiem safilmētos materiālus par 120. Gadasvētku pasākumiem, 
J. Čakstes pieminekĜa atklāšanu Jelgavā un vakariĦas Staburagā. Paldies, Ojār, Tev vēlreiz! 
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Jauniešu dežūras 

 

Darbības plāns 

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

2. decembris Gada sapulce II daĜa 
9. decembris Lasāmais vakars. Jn. Edgars Egle priekšlasījums “Jūras pirāti cauri laikiem” 
16. 
decembris Degustācija Meksikas stilā. Pasākumu vada Jn. Dins Nīkrencis 

26. 
decembris 

Ziemassvētki Austrumā. Sākums plkst. 16.00. Organizē vecbiedri. Būs pārsteigums, 
atrakcijas, šovs utt. 

31. 
decembris – 
1. janvāris 

LAIM ĪGU JAUNO 2004. GADU !!! 

6. janvāris Gada budžeta sapulce. Uzstājās kasieris Sav. Dzintars Freibergs 
13. janvāris Lasāmais vakars. Sav. MārtiĦa Tarlapa priekšlasījums „Sociālistiskās tiesības” 
20. janvāris Lasāmais vakars. Jn. Pētera BrēmaĦa priekšlasījums 

27. janvāris 
Zemledus makšėerēšana. Notiks netālu no GaiziĦkalna, atpūtas vietas nosaukums 
„Piekūni” ,Vestienas pagasts. Pasākums, kurš ir guvis atzinību Austrumā!  Organizētājs 
un koordinātors Vb. Ainārs Dimants 

3. februāris Lielā sapulce. Vada Vb. Pēteris StradiĦš 
10. februāris Darījuma sapulce 
17. februāris Lasāmais vakars. Sav. Gata OzoliĦa priekšlasījums. Tēma tiks saskaĦota 
24. februāris Draugu vakars 
2. marts Lielā sapulce. Vada Vb. Gints Šīmanis 
9. marts Darījumu sapulce 
16. marts Lasāmais vakars. Jn. Artūra Pudāna priekšlasījums. Tēma tiks saskaĦota 
23. marts Draugu vakars 

30. marts Iespējams, ka pie mums viesosies kāda no draudzīgajām organizācijām. Noteikti Valde 
informēs 

 
 
 
 
PPēētteerriiss  BBrrēēmmaanniiss,,  SSaannddrriiss  KKeeiiššss  ––  0022..  1122..  

AAiivvaarrss  LLiieeppaa,,  JJāānniiss  BBaall ttiiĦĦšš    ––  0099..  1122..  

AArrttūūrrss  PPuuddāānnss,,  DDiinnss  NNīīkkrreenncciiss  ––  1166..  1122..  

AAnnddrriiss  MMii ll lleerrss,,  PPēētteerriiss  BBrrēēmmaanniiss––  2266..1122..  

PPaauullss  DDaaii jjaa,,  IIvvaarrss  LLaammbbeerrttss  ––  0066..  0011..  

JJāānniiss  BBaall ttiiĦĦšš,,  SSaannddrriiss  KKeeiiššss––  1133..  0011..  

DDiinnss  NNīīkkrreenncciiss,,  PPaauullss  DDaaii jjaa  ––  2200..  0011..  

AArrttūūrrss  PPuuddāānnss,,  AAiivvaarrss  LLiieeppaa    ––  2277..  0011..  

AAnnddrriiss  MMii ll lleerrss,,  EEddggaarrss  EEggllee  ––  0033..  0022..  

IIvvaarrss  LLaammbbeerrttss,,  PPaauullss  DDaaii jjaa  ––  1100..0022  

PPēētteerriiss  BBrrēēmmaanniiss,,  SSaannddrriiss  KKeeiiššss  ––  1177..  0022..  

AAiivvaarrss  LLiieeppaa,,  JJāānniiss  BBaall ttiiĦĦšš    ––  2244..  0022..  

AArrttūūrrss  PPuuddāānnss,,  DDiinnss  NNīīkkrreenncciiss  ––  0022..  0033..  

AAnnddrriiss  MMii ll lleerrss,,  PPēētteerriiss  BBrrēēmmaanniiss––  0099..0033..  

PPaauullss  DDaaii jjaa,,  IIvvaarrss  LLaammbbeerrttss  ––  1166..  0033..  

JJāānniiss  BBaall ttiiĦĦšš,,  SSaannddrriiss  KKeeiiššss––  2233..  0033..  

DDiinnss  NNīīkkrreenncciiss,,  PPaauullss  DDaaii jjaa  ––  3300..  0033..  
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Sveicam ! 

Sirsnīgi apsveicam goda biedru Jāni StradiĦu 70 gadu jubilejā, kura tiks svinēta 10.decembrī. 
Novēlam daudz laimes vecbiedram Baranovam Edmundam, kas 30.oktobrī svinēja savu 80. 
dzimšanas dienu. 
Apsveicam jaunieti Art ūru Pudānu, kurš 22. decembrī svinēs savu 25.dzimšanas dienu. 
Labākie novēlējumi savietim Aigaram Brencēnam, kam 9. janvārī būs 35 gadi. 
Daudz laimes vecbiedram Uldim Bitem, kam 10. janvārī būs 50 gadi. 
Sirsnīgi sveicam vecbiedru Gintu Šīmani, kam 10. februārī ir 40 gadu jubileja.  
Labākos novēlējumus sūtam vecbiedram Pēterim Zari Ħam, kam 27. martā būs 65 gadi. 
Sirsnīgi apsveicam Hariju Ozolu  sakarā ar meitas piedzišanu! 

 

 

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. Andžejs Kaševskis  (e-pasts: gaita2@inbox.lv) 
Druku nodrošina: sav. Jānis Pērkons 

 


