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AUSTRUMA dzīve 

 
Labdien, draugi! Kā es smejos, Austrumā ir pienākuši JAUNIE LAIKI! Mainījusies Latvijas 
valdība, mainījusies Austruma valde! 120. Gadasvētki ir nosvinēti un ievēlēta jaunā valde. Vēlreiz 
valdes sastāvs: vecākais sav. Didzis Apsītis, kasieris sav. Dzintars Freibergs, vecākā vietnieks sav. 
Andris ĖēniĦš, ekonoms sav. Jurăis Puškeiris, audzinātājs vb. Gints Šīmanis, sekretārs sav. Andžejs 
Kaševskis, bibliotekārs un arhivārs vb. Viesturs Pauls Karnups. 
 

Ir pagājis laiks un Valde var nedaudz atskatīties uz padarītiem darbiem. Tie ir draugi, kuri rosās, lai 
austrumiešiem katru otrdienu būtu interesanti un mēăina izprast gan Austruma problēmas un raizes, 
gan jaukos kopīgos brīžus. Kas ir bijis, ko esam izdarījuši, kas vēl Austrumu sagaida? Šogad 
Austruma dzīvē ir iesaistīti daudz pazīstamu draugu, kuri Austrumam palīdz augt, kā arī 
pilnveidoties un būt atpazīstamam. Liels paldies jāsaka gb. Jānim StradiĦam, vb. Aināram 
Dimantam, vb. Pēterim StradiĦam, vb. Ojāram Upatniekam, vb. Gatim OzoliĦam, kā arī valdes 
cilvēkiem. Paldies arī tiem draugiem, kuri atnāk uz Austrumu un nekautrējās no tā, ka ir atnākuši! 
 

Īsumā par Austruma valdi:  
Sav. Dzintars Freibergs: draugs, kurš ir katru otrdienu un ir tas cilvēks, kurš iekasē biedra naudu. 
Nauda, parādi, maksājumi – tās ir tikai pāris lietas, kas ir Dzintara pārziĦā.  
Sav. Andris ĖēniĦš: palīdz vecākajam. Pateicoties Andrim, esam tikuši pie divām jaukām 
fotogrāfij ām, kas ir pieliktas pie Austruma sienas – J. Čakstes pieminekĜa atklāšana Jelgavā, 
Austruma karoga iesvētīšana. Šeit LIELS PALDIES ir jāsaka austrumietim vb. ERNESTAM 
TREIGUTAM, kurš šim nolūkam Austrumam ziedoja 150 eiro.  
Sav. Jurăis Puškeiris: katru otrdienu mēs mielojamies ar desiĦām un alu. Saimnieciskās lietas ir 
sakārtotas: ūdens boilers netek, virtuvē viss kārtībā.  
Vb. Gints Šīmanis: draugs, kurš Austrumam ir devis Ĝoti daudz. Paldies Gintam par dāvanu skapi, 
kurā mēs beidzot varam ielikt svarīgās Austruma lietas. Paldies par Lielo sapulci!  
Par saviešiem ir kĜuvuši Pēteris Brēmanis, Dins Nīkrencis un Edgars Egle.  
Sav. Andžejs Kaševskis: valdes informators, valdes sēžu un darījumu sapulces protokolētājs, 
apsveikumu rakstītājs, „Gaitas” izdevējs.  
Vb. Viesturs Pauls Karnups: ar vecbiedru palīdzību bibliotēkā ir ielikts logs, Austrālijas biedru 
apzināšana, kopā ar Andžeju izveidota ienākošo apsveikumu, vēstuĜu mape. 
Ir daudz lietu, kuras ikdienā tiek darītas, bet netiek pieminētas. 
 

Pašreiz ir tie laiki, kad studenti mācās un pa vakariem strādā, tāpēc netiek uz Austrumu. Taču arī 
tie, kas strādā, bet nemācās, nenāk! Tāpēc nav brīnums, ka otrdienās Austruma mājā maz draugu. 
Kāpēc tas notiek tieši vakaros, kad ir jauniešu priekšlasījumi? Es sīkāk nepieminēšu – kas, kāpēc, 
vai valde pie tā vainīga. Šīs problēmas Austrumam ir jau labu laiku. Vai to vēlējās Jānis Čakste? 
Domājams, ka nē! 
 

Šogad Austruma darbība, kā to pirms vairākiem gadiem plānoja un daĜēji ieviesa vb. Pēteris 
StradiĦš, notiek sekojoši: pirmajā mēneša otrdienā notiek Lielā sapulce, kuru organizē savietis vai 
vecbiedrs. Tiek nolasīts akadēmisks priekšlasījums, pēc kura notiek organizētas diskusijas. Uz 
Lielajām sapulcēm tiek aicināti arī viesi – potenciālie austrumieši (viesu vakari atsevišėi vairs 
netiks organizēti). Otrajā mēneša otrdienā notiek Darījumu sapulce, kuru organizē valde un kurā 
tiek apspriestas dažādas aktualitātes un pieĦemti lēmumi, kuru pieĦemšanai nepieciešams sapulces 
atbalsts. Trešajā mēneša otrdienā notiek Lasāmais vakars, kurā ar priekšlasījumu uzstājas kāds 
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jaunietis vai savietis. Ceturtajā mēneša otrdienā norisinās Draugu vakars. Tiek skatīti safilmētie 
video un foto materiāli, kā arī risinātas sarunas pie kopējā galda ar tradicionālajiem Austruma 
cienastiem. 
 

Mūsu telpās kopš februāra saimnieko vb. Aināra Dimanta  atrastā saimniece, kura reizi mēnesī iztīra 
Austruma telpas. Kā Ainārs saka: „nevar tikai skatīties zvaigznes, bet staigāt pa mēsliem”. Tas, bez 
šaubām, neatceĜ audzinošās jauniešu dežūras zāles sapošanai, sakārtošanai un krēslu novākšanai, 
trauku nomazgāšanai. 
 

Ar šī gada janvāri biedru nauda saviešiem ir Ls 2,-; vecbiedriem Ls 3, -. Ja kādam ir izveidojies 
parāds un tāpēc Tu nevēlies nākt uz Austrumu, lūdzu, sazinies ar valdi! Tas nav neatrisināmi! 
 

Esam paredzējuši šogad sakārtot apkārtni un tikt vaĜā no šėūnīšiem, atrisināt problēmas ar sētu, 
izremontēt un savest kārtībā bibliotēku. Ir iecere izdot austrumiešu biogrāfijas grāmatu. Bet laikam 
jāsaka, ka diemžēl tas var neizdoties, jo daudz austrumiešu nav iesnieguši biogrāfijas un 
fotogrāfijas, kā arī valdei uz pleciem no pagājušajiem gadiem ir uzgūlies zemes nodokĜa parāds, 
tāpēc būs jāatceĜ grāmatas iespiešana. Jo valdei nav naudas! Vienīgi mēs ceram uz ziedojumiem un 
biedra naudas godīgu samaksāšanu. 
 

Šogad līdz nākošās „Gaitas” iznākšanai paredzēts: ciemosies Ilmārs I. LejiĦš ar priekšlasījumu par 
Latvijas bruĦotiem spēkiem, brauciens uz EÜS 134. Gadasvētkiem, Lielās sapulces, pavasara talka, 
pie mums viesosies studenšu korporācija „Selga”, pirts, jauniešu priekšlasījumi, darba svētki 
Pāvilostā, vbk. Tota Grīna priekšlasījums, brauciens uz Gotlandi, Zviedriju, dārza svētki, JAS, 
Dionīsa svētki, jaunā akadēmiskā gada atklāšana. 
 

Mēs esam 222 austrumieši, 4 godabiedri un 24 austrumiešu atraitnes. Lūdzu, sekojiet valdes 
sastādītajam darbības grafikam un esam atsaucīgi arī paši! 
 

Ar pavasarīgiem sveicieniem, 
vecākais sav. Didzis Apsītis 

mob.t.: (+371) 6 140175 
 
 

Jauna Vecbiedru komiteja 
 
Sveiki draugi! Gada sapulce 2003. gada 2. decembrī pieĦēma ieteikto Vecbiedru komitejas sastāvu: 
 

Andris Anspoks   Andris Roze 
Jānis Barons    Gints Šīmanis 
Armands BeĜickis   Pēteris StradiĦš 
Ainārs Dimants   Kārlis Trušinskis 
Andrievs Eiche   Vilis KārkliĦš 
Ojārs Upatnieks 

 
Vecbiedru komitejas sēdē, 2004. gada 12. janvārī, piedaloties 7 Vecbiedru komitejas locekĜiem, tika  
ievēlētas šādas amatpersonas: 
 

Priekšsēdētājs   -   vb. Vilis KārkliĦš 
Kasieris         -   vb. Jānis Barons 
Sekretārs       -   vb. Ojārs Upatnieks 

 
vb. Ojārs Upatnieks 

Vecbiedru komitejas sekretārs 
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Zem ledus, uz ledus un ūdenī 
 
Pirms vairāk nekā 11 gadiem, tālajā 1993. gada sākumā Lubezerē un Lubezerā manu vecāku Līvānu mājā kā 
“Austruma” vecākais aicināju austrumiešus uz pirmo zemledus makšėerēšanu. Cerēju iedibināt tradīciju un 
saĦemt tādu pašu uzaicinājumu no nākamajiem vecākajiem. Kas tev deva! Tradīciju nācās atjaunot pašam 
jau desmit gadus vēlāk, 2002. gadā. Turpinājumā, visskaistākajā nupat aizgājušās ziemas dienā 24. janvārī 
Talejas ezerā un pēc tam latviešu pirtī GaiziĦa pakājē (www.piekuni.lv) bija 19 pieauguši dalībnieki – 17 
austrumieši un pa vienai austrumieša kundzei un draudzenei. Un neviens nepalika parādā!  
 

Patiesību sakot, uz ezera pa īstam bija tikai zivju gādātāji; lai viĦiem gods un slava: vecbiedri Pauls AldiĦš, 
Jānis MāliĦš, Gatis OzoliĦš, Pēteris StradiĦš un minētā kundze – Dina AldiĦa ar bērniem. ViĦi devās ceĜā 
dažas rīta stundas agrāk nekā pārējie. Šīm stundām bija zivis mutē! Krietnā pēcpusdienā, mums ierodoties 
Piekūnos, zivju desmiti jau bija noėerti, un nebija tādu, kam spalgajā salā vairs nestos kājas cauri kupenām 
uz pāris kilometrus tālo, ledū kalto ūdens jumu. 
 

Nemakšėerējošo autobraucēju tikšanās kontrollaiku Vidzemes galveno lielceĜu krustpunktā Bērzkrogā 10.00 
apsteidza vb. Gatis LegzdiĦš, bet nokavēja vb. Ivars Pavasars ar jauko draudzeni – vēl 11.00 abi teicās būt 
pie Juglas un doties pa tiešo uz apsolīto laimes ezeru. Bet Bērzkrogā pasūtītajās otrajās brokastīs (ar 
karbonādi) jau skanēja “Austruma” dziesmas! Pēc pusotras stundas jau ripojām saulē caur Latvijas Alpiem 
uz Vecpiebalgu, kur Vecajos kapos kupenu takās radām ceĜu pie Kronvalda Ata un brāĜiem Kaudzītēm. Tāds 
īsts studiju brauciens pa kalniem un lejām, krūtīs kur atdzīvo brīvības gars. 
 

Drīz vien, spožā saulē un uz taisna, tīra ceĜa, skatoties atpakaĜ uz Gata LegzdiĦa ceĜmalā paĦemtajām 
meitenēm (kuras gan netikām vairs redzējuši), no stāva ceĜa uzbēruma sekoja jn. Ivara Lamberta lēzens 
nobrauciens uz dīėa ledus ar savu jauniegādāto auto. Gatis savu vainu izpirka, glābdams laimīgo ar Bavārijas 
motora spēku. 
 

Vēl, Vidzemes un konjaka saulē nenoguruši, pat paspējām uzkāpt Latvijas augstākajā virsotnē, kur 
sekmējām Gata nobraucienu, nu jau ar sniega dēli. Bet tuvējos (2 km) Piekūnos, dziedādama “Dāvāja 
MāriĦa...” un ienesdama latviska plova bĜodu, pēc un pirms pirts (kā nu kuram) vakariĦas klāja saimniece 
Mg. paed. Anita Ločmele. Labās virējas vizītkartē solītās “sarunas par laulību, ăimeni, personību sabiedrībā 
un Dabā” notika nākamajā rītā pie austrumiešu ėerto zivju zupas ar pienu – jeb piena zupas ar zivīm. 
Dziesmu grāmata no nolietošanas jau bija sadalījusies pa lapām, savukārt pirtiĦas tuvumā piedāvātās 
pneimatiskās šautenes iespējas gan tika izmantotas visai nemanāmi. 
 

No rīta izrādījās, ka pirts ūdenī nonācis arī viens otrs apăērba gabals. Un “krušona” dzēriens no sasirgušā 
“Austruma” vecākā (gods un slava par viĦa ierašanos!) termosa tikai labu laiku pēc izdzeršanas tapa atpazīts 
par spēcīgu spirta dziru. Varbūt pateicoties tai, kas to lai zina, vēlreizēja uzkāpšana GaiziĦā izdevās, gods 
kam gods pienākas, tikai Pēterim StradiĦam un šo rindu autoram. 
 

AtpakaĜceĜš atkal veda caur Bērzkrogu. Tur daudzi bija liecinieki Ginta ŠīmaĦa zvaigžĦu stundai dziesmu 
vadīšanā un plašās publikas uzrunāšanā: ““Austrums” rullē!” V ēlāk nāca e-pasta ziĦa no Piekūniem: “Pie 
mums ir aizmirsti divi dvieĜi un vienas treniĦbikses. Ja kāds meklē, varam mēăināt sarunāt, kā nogādāt jums. 
Un vēl, intereses pēc, cik tad beigu beigās jūs cilvēki bijāt? Jo šis laikam mūsu pirtij ir rekordskaits.”  
 

Piekūnu mājas lapā minētais maksimālais viesu skaits: 18. Turklāt pāris austrumieši aizbrauca nenakšĦojuši. 
Žēl, ka viena no deviĦām senlatviešu gultām (pēc XII gs. parauga) palika tukša. Paldies mūsu draugam 
Jānim BaltiĦam, kura tūrista matrači arī noderēja! Kamēr citi mūsējie mazliet sala. Kā tā? To mēăina 
skaidrot ziĦa no Piekūniem 9. janvārī: “Mūsu ieteikums būtu sadalīt gulētājus pa divām telpām, jo pirts 2. 
stāvā visiem 18 būs šauri... Esam izbrīvējuši dzīvojamā mājā vienu atsevišėu telpu, kur tad daĜa no jums 
(piemēram, 6) varētu nakšĦot. Tā jums būtu ērtāk.” Ērtāk? Diezin vai, jo telpa dzīvojamā mājā izrādījās 
pilnīgi bez apkures! Bet citādi Piekūni bija vislabākā vieta mūsu labajiem Ĝaudīm. Neaizmirstama vieta. 
Katrā ziĦā – uz atgriešanos. Vai nākamgad zem ledus, uz ledus un ūdenī jau Latgalē? 
 
 

vb. Ainārs Dimants 
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Pirmā Lielā sapulce Austrumā 
 

3. februārī notika Lielā sapulce. Sapulce, ar kuru mēs aizsākām atdzīvināt būtisku Austruma 
tradīciju – saviesīgu vakaru ar priekšlasījumu un ar pašu svarīgāko - daudziem, daudziem draugiem, 
īpaši sen neredzētiem un nesatiktiem. Lielā sapulce turpmāk noritēs katra mēneša pirmajā otrdienā. 
 

Vakara ieskaĦā priekšlasījums – vb. Pauls AldiĦš "Vai AIDS ir ārstējams?" – aktuāls, saprotams, 
labi demonstrēts. Tad diskusijas, jautājumi – bija patiess prieks vērot daudzpusīgi erudīto 
austrumiešu saimi. Vēlāk saviesīgā daĜa - kā senāk kopējs garais galds ar sarunām, dziesmām, alu 
un desiĦām. 
 

Paldies visiem austrumiešiem – kopskaitā 28 (!!!), kuri bija pulcējušies 3. februārī pirmajā Lielajā 
sapulcē! Tas ir varens skaitlis! Īpašs prieks par daudzajiem vecbiedriem un saviešiem, kuri bija 
izbrīvējuši vakaru, lai pēc ilgāka laika no jauna satiktos. Paldies Paulam AldiĦam par izcilo 
priekšlasījumu. 
 

Domāju, labs sākums jaunās valdes uzsāktajiem Austruma aktivizēšanas darbiem. Gatavojoties šai 
sanāksmei, personīgi apzvanīju daudzus austrumiešus, kuri vairākumā bija Ĝoti pozitīvi noskaĦoti 
par būšanu Austrumā un solīja piedalīties sapulcē (un arī piedalījās). Būtiska atziĦa – austrumiešus 
jāuzrunā personīgi, kā draugu organizācijā. Iespējams, svarīgs amats būtu biedrzinis – un nevis ar 
mērėi apzināt tos, kuri vēl spējīgi maksāt biedru naudu, bet cilvēks, kurš pēc iespējas labāk pazītu 
austrumiešus (ieteicams – vecbiedrs) un kurš regulāri spētu personīgi apzināt austrumiešus un 
iesaistīt viĦus Austruma darbībā. Tas ir būtiski. Tikpat būtiski kā jaunu austrumiešu uzĦemšana. 
Dzīvē ir svarīgas lietas, kuras bieži šėiet nav atliekamas un ir iemesls attaisnojumam nebūt 
Austrumā. Bet ir draugi – Tavi cilvēki Tavai dzīvei. ViĦi ir daudz nozīmīgāki par ikdienas steigu un 
darbiem, kuri tāpat tiks paveikti. 
 

Austruma galvenā vērt ība ir cilvēki taj ā, pārējais ir mazsvarīgi. Tev jābūt un viĦi jāsatiek. Uz 
tikšanos Austruma Lielajā sapulcē katra mēneša pirmajā otrdienā! 

vb. Pēteris StradiĦš 
 

Akadēmiskās vienības “Austrums” bibliotēka 
 

Akadēmiskajai vienībai Austrums vienmēr ir bijusi sava bibliotēka. Sākumā, jo bija grūti tikt pie 
grāmatām latviešu valodā, bet vēlāk, pirmās neatkarības gados, tāpēc, ka studenti nevarēja atĜauties 
nopirkt grāmatas. Arī trimdas periodā, katrai Austruma kopai bija (ir) sava mazā bibliotēka. Kad 
Austruma darbība tika atjaunota Latvijā, tika likti pamati jaunas Austruma bibliotēkas izveidošanai. 
Līdz šim tā balstās galvenokārt uz grāmata ziedojumiem. Neskatoties uz vairāku Austruma 
bibliotekāru pūlēm, mūsu bibliotēka joprojām ir nesakārtota un mazlietota. 
DaĜēji tādēĜ, ka atjaunotais Austrums nebija skaidri formulējusi bibliotēkas koncepciju, Austruma 
2003./2004. mācību gada valde, vienā no pirmajām sēdām, pieĦēma lēmumu, kurā tika ietverta 
Austruma bibliotēkas galvenie uzdevumi: 

1) saglabāt vienkopus Austruma biedru rakstiskos darbus un publikācijas (grāmatas, 
žurnālu rakstus un tamlīdzīgi.); un 

2) saglabāt (kopā ar MisiĦu bibliotēku) Austruma arhīvu (gan no Latvijas, gan no trimdas).  
Tātad, Austruma bibliotēka nav veidotā kā vispārīgas lasāmvielas avots, nedz akadēmisko grāmatu 
bibliotēka. Tās ir pieejamas jebkuram Austruma biedram visā Latvijā.  
No augšminētā izriet, ka Austruma bibliotēka vēlētos, lai katrs Austruma biedrs ziedoto bibliotēkai 
vienu eksemplāru no jebkura raksta vai darba, kas ir publicēts (grāmata, žurnāla raksts, rakstu 
krājums utt.), vienalga kādā valodā tas ir publicēts. Īpaši gaidītas ir pirms otrā pasaules kara laika 
un vecāku biedru publikācijas, ja tādas ir zināmas un pieejamas.  

bibliotekārs un arhivārs 
vb. Viesturs Pauls Karnups 
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Pagājušais gads, 120. Gada svētki, budžets 
 

IZDEVUMI  IENĀKUMI 
 Fakts Budžets   Fakts Budžets 

Balle 1840,00 1500,00  Dalības maksa 956,00 2000,00 
Izstāde un katalogs 760,50 2000,00  Ziedojumi 2472,50 1000,00 
Konfrerence 380,00 500,00  Citi 190,00 1000,00 
Foto, video 350,00 500,00  Sertifikāti 1000,00 1000,00 
Poligrāfija 503,76 1000,00  Austruma fonds 1000,00 1000,00 
Citi 959,72 500,00        

   KOPĀ 4793,98 6000,00  KOPĀ 5618,50 6000,00 
Atlikums beigās 824,52     

 
Postenis Izdots Paredzēts  Postenis IeĦemts Paredzēts 

Austruma Gaita 86,39 200,00  Biedra nauda 807,00 1800,00 
Elektrība 385,91 300,00  Ziedojumi 309,00 100,00 
Saimnieciskie izdevumi 86,68 50,00  Austruma gaita 86,25 60,00 
Apdrošināšana 210,00 210,00  Telpu īre 7,00 50,00 
Zemes nodoklis 155,00 160,00    1209,25 1900,00 
Gada svētki 0,00 500,00        
Darba svētki 514,00 330,00  Atlikums sākumā 638,46   
18. novembris 32,76 30,00  Atlikums beigās -3,44   
Ziemassvētki 29,62 10,00     
Sadarbība ar citām org. 75,47 120,00     
Neparedzēti izdevumi 275,32 50,00     

KOPĀ 1851,15 1960,00     

 
Postenis Izdots 2003 Paredzēts 2003 Budžets 2004 

Austruma Gaita        123,00 Ls             200,00 Ls  200,00 Ls 
Elektrība        433,00 Ls             300,00 Ls  530,00 Ls 
Saimnieciskie izdevumi          86,68 Ls               50,00 Ls  50,00 Ls 
Apdrošināšana        205,00 Ls             210,00 Ls  180,00 Ls 
Zemes nodoklis        160,00 Ls             160,00 Ls  160,00 Ls 
Gada svētki                 -   Ls             500,00 Ls  50,00 Ls 
Darba svētki        514,00 Ls             330,00 Ls  150,00 Ls 
18.novembris          32,76 Ls               30,00 Ls  30,00 Ls 
Ziemassvētki            6,00 Ls               10,00 Ls  20,00 Ls 
Sadarbība ar citām organizācijām          75,47 Ls             120,00 Ls  100,00 Ls 
Telpu kopšana  -                      -   Ls  135,00 Ls 
Neparedzēti izdevumi        281,00 Ls               50,00 Ls  50,00 Ls 
Brošūras izveide     825,00 Ls 
     1 916,91 Ls          1 960,00 Ls  2 480,00 Ls 
    

Postenis IeĦemts 2003 Paredzēts 2003 Budžets 2004 
Biedra nauda 1 088,00 Ls 1 800,00 Ls 1 300,00 Ls 
Ziedojums (austruma fonds) 120,00 Ls 100,00 Ls 120,00 Ls 
Ziedojumi 189,00 Ls - 135,00 Ls 
Austruma gaita 52,00 Ls 60,00 Ls 60,00 Ls 
Telpu īre 10,00 Ls 50,00 Ls 40,00 Ls 
Gada svētku atlikums   825,00 Ls 
  1 459,00 Ls 2 010,00 Ls 2 480,00 Ls 

 
kasieris 

sav. Dzintars Freibergs 
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Austruma vēstkopa 
 
Draugs, Tev ir iespēja veiksmīgi pieslēgties Austruma vēstkopai, kur ir draugi austrumieši no visas 
pasaules. 
 

Pierakstīšanās: 
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 
 
 
 

Jauniešu dežūru saraksts  

  
3300..  mmaarr ttss  ––    JJāānniiss  BBaall ttiiĦĦšš  &&   AAiivvaarrss  LLiieeppaa  

    66..  aapprr īīll iiss  ––    EEddggaarrss  BBrriieeddiiss  &&   IIvvaarrss  LLaammbbeerrttss  

1133..  aapprr īīll iiss  ––    AAnnddrriiss  MMii ll lleerrss  

2200..  aapprr īīll iiss  ––    SSaannddrriiss  KKeeiiššss  

2244..  aapprr īīll iiss  ––    vviissii   jj aauunniieeššii   oobbll iiggāātt ii   
2277..  aapprr īīll iiss  ––    vviissii   jj aauunniieeššii   oobbll iiggāātt ii   
    44..  mmaaii jj ss  ––    AArrttūūrrss  PPuuddāānnss  &&   JJāānniiss  BBaall ttiiĦĦšš  

1111..  mmaaii jj ss  ––    AAiivvaarrss  LLiieeppaa  

1188..  mmaaii jj ss  ––    EEddggaarrss  BBrriieeddiiss  

2255..  mmaaii jj ss  ––    IIvvaarrss  LLaammbbeerrttss  &&   AAnnddrriiss  MMii ll lleerrss  

    11..  jjūūnnii jj ss  ––    AAiivvaarrss  LLiieeppaa  

1155..  jjūūnnii jj ss  ––    SSaannddrriiss  KKeeiiššss  

    66..  jjūūll ii jj ss  ––    vviissii   jj aauunniieeššii   oobbll iiggāātt ii   
  77..  sseepptteemmbbrr iiss  ––    vviissii   jj aauunniieeššii   oobbll iiggāātt ii   
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Notikumi 
 

2. decembris Gada sapulce II daĜa. 

9. decembris Notika lasāmais vakars. Ar savu priekšlasījumu uzstājās jn. Edgars Egle tēma “Jūras pirāti 
cauri laikiem”. Paldies Edgaram par jauko priekšlasījumu! 

16. decembris Austrumā notika izĦēmums. Vakaru sākām pie galdiem, degustējot tekilu. Jn. Dins 
Nīkrencis stāstīja un rādīja par Meksikas braucienu. Paldies, Din, tas bija labi! 

26. decembris 
Ziemassvētki Austrumā. Katrs, kurš ieradās, lasīja fragmentu no J. JaunsudrabiĦa 
grāmatas „Baltā grāmata”. Ziemassvētku vecīša lomā iejutās vb. Gints Šīmanis. 
Dāvanas, klāti galdi, bērnu čalošana. Paldies vecbiedriem par jauko vakaru! 

6. janvāris Gada budžeta sapulce. Diemžēl kasieris sav. Dzintars Freibergs atskaites ziĦojums 
izpaliek, sakarā ar viĦa slimību. Budžeta apspriešana. 

13. janvāris Notika lasāmais vakars. Iepriekšējās valdes vecākais sav. MārtiĦš Tarlaps nolasīja 
priekšlasījumu  „Sociālistiskās tiesības”. Paldies Tev, MārtiĦ! 

20. janvāris 

Vakars notika trijās daĜās. Tika pieĦemts 120 Gsv. naudas atskaite. Paldies sav. 
Dzintaram Freibergam, kas ir ieguldījis savu laiku un gribēšanu, lai Gsv. notiktu! Otrajā 
daĜā ar savu priekšlasījumu uzstājās jn. Pēteris Brēmanis. Tēma „Latvenergo vēsture”. 
Paldies Tev, Pēter! Vb. Ojārs Upatnieks ierosināja visiem austrumiešiem vakara 
noslēgumu pavadīt Doma laukumā, kur notika barikāžu atceres diena. Tika pacelti arī 
kausi. 

24. – 25. janvāris 
Liels paldies jāsaka vb. Aināram Dimantam par zemledus makšėerēšanas pasākuma 
organizēšanu! Tas notika netālu no GaiziĦkalna, „Piekūnos”. Sīkāk, kas tur notika vb. 
Aināra Dimanta rakstā. 

27. janvāris Notika draugu vakars. AtmiĦas par zemledus makšėerēšanu. 

3. februāris Šī gada lielākais notikums. Notika Lielā sapulce, kuru veiksmīgi vadīja vb. Pēteris 
StradiĦš. Par šo notikumu varat lasīt viĦa paša rakstā. 

10. februāris Darījuma sapulce. Saviešos tika uzĦemti Pēteris Brēmanis, Dins Nīkrencis un Edgars Egle. 
Vakars noslēdzās krogā „Trīs vīri laivā”. 

17. februāris Notika lasāmais vakars. Ar savu priekšlasījumu uzstājās vb. Gatis OzoliĦš „Zāles – par ko 
mēs maksājam aptiekā”. Paldies, Gati, Tev! 

24. februāris Bija draugu vakars. 

2. marts Šī gada otrais lielākais notikums. Notika Lielā sapulce, kuru veiksmīgi vadīja vb. Gints 
Šīmanis. 

9. marts Notika darījumu sapulce. Svarīgākie jautājumi: darbības plāns, biogrāfijas, izslēgtie 
jaunieši, liste utt. 

16. marts Notika lasāmais vakars. Jn. Jānis BaltiĦš bija sagatavojis priekšlasījumu „Ūdens tūrisms 
laikmeta griežos”. Tuvojas silts laiks un priekšlasījums bija pamācošs. 

23. marts Notika draugu vakars. 
 

Darbības plāns 

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

30. marts 
Lasāmais vakars. Ilm ārs A. LejiĦš (Captain Commanding Officer, National Armed 
Forces, NCO SCHOOL) runās par „Latvijas bruĦoto spēku attīstība tuvojoties NATO” 

2. – 4. aprīlis EÜS 134. Gadasvētku svinības Tērbatā. Koordinators sav. Dzintars Freibergs 
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6. aprīlis Lielā sapulce. Vada vb. Ainārs Lerhis un sav. Pēteris Ancāns 

13. aprīlis Darījumu sapulce. Atskaite no VALDES & VECBIEDRU KOMITEJAS 

20. aprīlis Draugu vakars 

24. aprīlis Pavasara talka Ă 123. Atbildīgais ekonoms sav. Jurăis Puškeiris 

27. aprīlis 
Austrumā viesojas studenšu korporācija “Selga”. Līdzi viĦām būs lektors un tēma 
„Meirovics un Munters” 

4. maijs Lielā sapulce. Vada vb. Ainārs Dimants 

11. maijs Darījuma sapulce. Otrā daĜa pirtī (dziesmas, alus, atpūta). Organizē valde 

18. maijs Lasāmais vakars. Jn. Art ūra Pudāna priekšlasījums „Ergonomiskie pamati datorgaldam” 

22. – 23. maijs Darba svētki Pāvilostā 

25. maijs Lasāmais vakars. Vbk. Tota Gr īna priekšlasījums „Projektu vadīšana” 

1. jūnijs Lielā sapulce. Vada sav. Andris ĖēniĦš 

11. – 13. jūnijs Brauciens uz Zviedriju, Gotlandi. Organizē vb. Gints Šīmanis 

15. jūnijs Draugu vakars 

23. – 24. jūnijs Tradicionālā ikgadējā JāĦu svinēšana pie sav. JāĦa Kārkli Ħa Jaunpiebalgā 

6. jūlijs Dārza svētki 

16. – 18. jūlijs Jauno austrumiešu salidojums (JAS). Organizē jn. Jānis BaltiĦš 

14. – 15. augusts Dionīsa svētki. Sabilē pie Vīna kalna. Organizē valde 

7. septembris Jaunā akadēmiskā gada atklāšana 
 

Suminām mūsu goda biedru 

JĀNI STRADIĥU  

ar Māras ordeĦa saĦemšanu !!! 

 

Sveicam ! 

 

Sirsnīgi apsveicam vecbiedru Andrievu Eichi 70 gadu jubilejā, kura tiks svinēta 10. maijā. 
Novēlam veiksmi savietim Mārti Ħam Arājam, kas 26. aprīlī svinēs savu 25. dzimšanas dienu. 
Apsveicam jaunieti Daini Germovu, kurš 5. jūnijā svinēs savu 25. dzimšanas dienu. 
Labākie novēlējumi jaunietim Aivaram Liepam, kam 31. augustā būs 35 gadi. 
Daudz laimes vecbiedram Jurim Mendi ānam, kam 27. augustā apritēs 60 gadi. 
Sirsnīgi sveicam vecbiedru Juri Milleru , kam 30. aprīlī ir 65 gadu jubileja.  
Labākos novēlējumus sūtam savietim Harijam Ozolam, kam 7. aprīlī būs 40 gadi. 
Apsveicam vecbiedru Viktoru P ūpolu, kam 31. jūlij ā aprit 70 gadi. 
Novēlam daudz laimes vecbiedram Art ūram StiebriĦam, kam 13. jūnijā aprit 50 gadi. 
 

 

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) 

 


