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SVEICINĀTA PLAŠĀ AUSTRUMA SAIME! 
 

Būs pagājuši kādi divi mēneši kopš darbojas jaunā valde – tātad stafete ir tikko pārĦemta 
un lielākie darbi vēl tikai priekšā. Neskatoties uz to, ka esmu jau vecbiedra statusā, ar interesi un 
izaicinājuma sajūtu esmu uzĦēmies Austruma vecākā amatu. Un manā skatījumā ir izdevies 
sapulcināt labu, darboties gribošu, ka arī diezgan plašu valdi, lai gan bez sekretāra: 
 
Ivars Pavasars, vecākais;  
Artis ĀboltiĦš, vietnieks;  
Jānis BaltiĦš, kasieris; 
Aivars Ančupāns, audzinātājs;  
Aigars Reinis, akadēms;  
Pēteris Brēmanis, ekonoms; 
Andris ĖēniĦš, biedrzinis;  
Viesturs Pauls Karnups, bibliotekārs un arhivārs.  
 

Iepriekšējā valdes gadā, kā arī gatavojoties 120 gadasvētkiem ir daudz paveikts Austruma 
stiprināšanā un tālākās izaugsmes veidošanā. Šis darbs ir jāturpina, koncentrējoties uz šajā brīdī 
visaktuālākajām jomām. Viena no tām noteikti ir jauniešu audzināšana, kā arī jaunu austrumiešu 
piesaistīšana. Jauniešu audzināšanā būtu jāievieš krusttēva loma, kā tas atzīmēts arī 120 
gadasvētkos pieĦemtajās pamatnostādnēs. Ir apĦemšanās arī nopietnāk attiekties pret jauniešu 
referātiem, sekojot lai tie tiek iesniegti jau iepriekš un sadarbībā ar akadēmu doti ieteikumi 
priekšlasījuma sagatavošanā. Ar apbrīnu var vērot jaunu austrumiešu uzĦemšanu Kanādas kopā – 
gribētos viĦus ciešāk iesaistīt arī Latvijas kopas darbībā.     
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Pieturēsimies pie iesāktās otrdienas vakaru secības – katra mēneša pirmajām otrdienām 
būtu jābūt vienam no smaguma centriem, kas satur kopā un veido Austruma dzīvi vismaz šajā 
akadēmiskajā gadā. Šajās otrdienās tiek plānots pēc iespējas interesantāks, akadēmiskāks 
priekšlasījums/diskusija, to vada kāds no vecbiedriem vai uzstājas kāds ārpus Austruma 
uzaicināts viesis. Un šajās otrdienās nu mums arī ir tā iespēja viesus - potenciālos jauniešus – un 
parādīt kas ir Austrums. Darīsim to! Nākamā otrdiena parasti būtu darījumu sapulce, tad nākamā 
lasāmais vakars parasti ar jaunieša uzstāšanos un visbeidzot ceturtā otrdiena - draugu vakars, kur 
varam paskatīties video, pamēăināt kādu jaunu dziesmu, šajās reizēs aicināsim arī ciemos citas 
draudzīgās organizācijas. 
 

Es ceru, ka mums izdosies noorganizēt arī tik pat aizraujošus un skaistus ārpusotrdienu 
pasākumus kā līdz šim. Priekšā ir darba svētki J.Čakstes dzimtas mājās "Aučos", EUS 135 
gadasvētki, droši vien kāds laivu brauciens pa upi un vēl citi. Šīs reizes ir Ĝoti svarīgas jauniešu 
"ieaugšanai" Austrumā.  
 
 
Visu iecerēto šeit uzskaitīt neizdosies, taču ceru, ka esmu kaut vai nedaudz ieskicējis šī 
akadēmiskā gada darbības vīziju. 
 
Laimīgu un veiksmīgu 2005. gadu! 

vb. Ivars Pavasars (Austruma vecākais) 
 
 
 

 
 
“Austruma” gada svētki vienmēr noslēdz kādu apli mūsu organizācijas dzīvē. Te ir 

beigums vienu un sākums citu aktivitātēm. Tie ir netiktai svinēšanas, bet arī izvērtēšanas svētki. 
Šie svētki ir atskaites punkts, caur kuru tiek noteikta “Austruma” patiesā vērtība, kā arī tie ir 
savdabīgi “skaitīšanas svētki” - cik daudz mēs spēsim būt kopā! Un visam pāri “Austruma” gada 
svētki ir atspēriena dēlītis mūsu tālākai dzīvošanai! 

 
DRAUGI, AUSTRUMIEŠI! 

DĀMAS UN KUNGI! 
MŪSU CIENĪJAMIE VIESI!  

 

„Kad studē, tad var iziet uz to: nolikt savus eksāmenus un pēc tam skatīties, ka varētu 
ierīkoties šādā vai tādā ceĜā. Krišjānis Valdemārs mums sevišėi teica, ka ikvienam pienākums ir 
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ziedot daĜu no sava laika vispārībai – latviešu tautai -, strādājot šādā vai tādā veidā. Viens var 
strādāt ar spalvu, pētīt zinātniskajā laukā un padarīt ar kaut ko latviešu tautu bagātāku; otrs var 
mēăināt, cik vien iespējams, rīkoties sabiedriskajā dzīvē, griezties pie tautas, strādāt ne tikai tādā 
veidā, kāds katram darbs, bet piedalīties arī biedrībās un citos pasākumos nevis pret skanošu 
naudu, bet uzupurēties, atdot zināmu artavu no savām spējām vispārībai. Jūs redzat, tas bija jauns 
un jauks ideāls – iet tautā!” 

Es Ĝoti ceru, ka jūs zināt šo vārdu autoru! Jā, tas ir Jānis Čakste, Latvijas Valsts pirmais 
prezidents, viens no akadēmiskās vienības „Austrums” dibinātājiem tālajā 1883. gadā Maskavā. 

Kad iestājos „Austrumā”, arī man bija jauni un jauki ideāli. Un šo ideju vārdā es piekritu 
būt par mūsu akadēmiskās vienības vecāko, turpināt draugu iesākto, dot kaut ko jaunu no sevis 
paša „Austrumam”. Mēs visi esam jauni, jo mūsu gadus jau nenosaka sirmums matos, bet tā 
sirds, te, kas pukst spēcīgi un jauneklīgi. 

Ko mums nesis šis gads? Pirmkārt, tas pagājis mūsu simtgadnieka JāĦa Sadovska zīmē. 
Jānis vienmēr ir stāvējis blakus „Austruma” atdzimšanai Latvijā pēc valsts neatkarības 
atgūšanas. Ik otrdienu mēs pulcējamies Ăertrūdes ielā 123 zālē, kas nosaukta viĦa vārdā, jo 
pamatā tā ir celta par JāĦa Sadovska ziedojumiem. Tieši viĦš Stokholmā un mūsu draugs Ernests 
Treiguts Hannoverē ir tie vīri, kuru pašaizliedzība un palīdzība man ne reizi vien ir likusi 
saĦemties, pārkāpt pāri dusmām un aizvainojumam par neizdarībām tepat Latvijā, mūsu vidū, un 
iet tālāk. ViĦi suăestē, jo nes līdzi gadsimtu elpu. Dod spēku, kā mūsu draugs Leonīds SiliĦš, 
kuram nav par grūtu tikties ar austrumiešiem Rīgā, Gotlandes salā un Stokholmā, vēl un vēl 
atgādināt līdzcilvēkiem – latviešu tautai – Latvijas Centrālās padomes lomu cīĦā pret abām – 
vācu un krievu – okupācijas varām. Un tā, pašam nemanot, Leonīds ir kĜuvis par leăendu, kuru 
mums, jaunajiem, allaž gribas satikt, uzklausīt, redzēt sev blakus. 

Es dažkārt uzdodu sev jautājumu – kur ir Tavas saknes, draugs, austrumieti? Ăimenē, tās 
tradīcijās, pirmkārt. Bet ar to vien ir par maz. Mēs bieži sakām – „Austrums” ir tādu Ĝoti 
savdabīgu personību kopa. Katrs par sevi, bet, ja nu Ĝoti vajag, spējam būt kopā. Vai šī kopā 
būšana ar gadiem nesāk bālēt? Noliekam galvu uz drauga pleca un sūkstāmies – par maz jauno, 
šā brīža studentu. Savstarpējās sarunās pie alus kausa pārveidojam pasauli, bet atzīties, ka mūsu 
uz „Austrumu” atvestais draugs, tā arī nespējis vienībā ieaugt, aizgājis – baidāmies. Mēs mīlam 
vietā un nevietā piesaukt akadēmiskumu, esam gatavi stundām sēdēt „prāta vētrās” par 
„Austruma” ideāliem un nākotnes vīzijām, pašpietiekami un pārliecināti, tādēĜ arī nepamanām, 
ka jaunie jau sen ir zaĜā pĜavā un spēlē futbolu. 

Taču „Austrumā” mums katram ir dotas izvēles iespējas. No jauno austrumiešu 
salidojuma (JASA) – braucieniem pa upēm, ko jau otro gadu ar aizrautību organizē savietis Jānis 
BaltiĦš (paldies Tev, draugs!), līdz studiju braucieniem „Mūs vieno jūra”, kas pagājušajā vasarā 
mūs veda pa bēgĜu laivu ceĜu no Pāvilostas uz Gotlandi. Par šī brauciena sekmīgu norisi LIELS 
PALDIES vecbiedram MārtiĦam Nīgalam Stokholmā un vecbiedram Gintam Šīmanim Rīgā! 
Pāvilostā maija nogalē bija arī mūsu tradicionālie Darba svētki, kur veidojām tūristu taku uz 
brāĜu lietuviešu kapavietu – viĦus nošāva vācu okupanti par palīdzības sniegšanu bēgĜu laivu 
ceĜā Kurzemes krastā. ěoti patīkami, ka Pāvilostā mēs stiprinājām draudzību ar akadēmisko 
vienību „Latviete” un studenšu korporāciju „Selgas”! Tās ir lietas, kas saviĜĦo! 

Prieks par atdzimstošo „Austruma” bibliotēku. Ir taču labi, ja grāmatu krājums ir vietā, 
kas sakārtota pēc mūsu ieskatiem! Jo kā tad citādi mēs veiksim darbus, ko paredzējām 
„Austruma” 120. Gada svētkos noslēgtajā līgumā ar Latvijas ZinātĦu akadēmiju? Man ir patiess 
prieks, ka darba grupā, gatavojot „Austruma” akadēmisko vēstures izdevumu, ar Ĝoti lielu 
ieinteresētību iesaistījies mūsu Goda biedrs akadēmiėis Jānis StradiĦš. 

Draugi! Mūsu uzticamajiem līdzgaitniekiem Igaunijā – Eesti Uliopilaste Selts (EÜS) – 
nākamgad aprīlī apritēs 135. gadskārta. Es Ĝoti ceru, ka uz seno studentu pilsētu Tērbatu dosies 
kupls austrumiešu pulks, jo EÜS filistra, bijušā Igaunijas Republikas Ārlietu ministra Tomasa 
Hendrika Ilvesa uzĦemšana akadēmiskās vienības „Austrums” Goda biedra kārtā mums uzliek 
jaunus pienākumus, un, kā dažkārt mēdz teikt, paver jaunus sadarbības apvāršĦus. 

„Austrums” nebūtu „Austrums”, ja tas ik gadu neiezīmētu kādu jaunu tradīciju. Savulaik 
dzimušie Zemledus makšėerēšanas, es gribētu teikt – svētki! – ziemā, raduši turpinājumu 
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Dionīsa svētkos vasarā. Šogad – Sabiles pusē, pie Vīna kalna, ekoloăiski tīrā zemnieku 
saimniecībā „Indāni” pie Kandavas un Otrā pasaules kara jeb Kurzemes cietokšĦa muzejā Zantē. 
Atgriežas arī senāk koptās tradīcijās. Ik mēneša pirmā otrdiena „Austrumā” nu ir Lasāmais 
vakars, kas sevī iemieso viesu uzlūgšanu ar īpašu šī vakara scenāriju. Tēmu loks ir Ĝoti plašs – no 
cilvēka dzīvībai bīstamām baktērijām līdz „Maskačkas spēlmaĦiem”. Tikpat plašas ir 
„Austruma” iniciatīvas – īpaši jau JāĦa Čakstes un Konstantīna Čakstes piemiĦas iemūžināšanas 
sakarā. Mūsos nebūt nav apdzisusi vēlme uzstādīt piemiĦas plāksni Mihaila Lomonosova 
Maskavas Valsts Universitātes vecajā ēkā, iepretim kremlim, kur savas studijas pabeidza Jānis 
Čakste. Tāpat mēs aktīvi sekojam līgumsabiedrības pūliĦiem rast vietu zem saules Konstantīnam 
Čakstei un Latvijas Centrālajai padomei veltītajam piemineklim Rīgā vai citviet Latvijā. Mūsu 
uzstādījums ir arī JāĦa Čakstes gatve Pārdaugavā un rūpes par to, kā pie Ăertrūdes 123 
izskatīsies pēc Ăertrūdes ielas tuneĜa izbūves zem dzelzceĜa. 

Galu galā, mūsu saimniecisko rūpju objekts, pirmkārt, ir mūsu māja Ăertrūdes ielā 123. 
Tiek iekopts dārzs, un drīzumā kā dzelzs priekškaram ir jākrīt vecajai satrupējušajai sētai, kas 
turas uz tikpat nestabiliem šėūnīšiem. Videi, kurā mēs dzīvojam, ir jābūt sakoptai. 

Sākot savu 121. Gada svētku uzrunu, es taujāju – kur ir mūsu saknes? Skaists šīs atbildes 
meklējums šoruden bija Ādažu pagasta „SuitiĦu” mājas apciemojums, kur visos drūmajos 
okupācijas gados austrumieši un viĦu kundzes rada pajumti kopā sanākšanai gādīgās saimnieces, 
mūsu Goda biedres Baibas Zirnes laipnībā. Tieši šī tikšanās mums pašiem atgādināja – mēs esam 
tik, cik esam. Mūsu spēks nav nedz daudzskaitlībā, nedz runu plūdos. Pat fiziskā klātbūtnē 
varbūt ne. Es uzskatu, ka „Austrums” savu varēšanu apliecina daudzajos darbos – no tās 
piemiĦas zīmes, ko uzstādījām Pāvilostā, uz Dzintara takas, līdz domām, ko aiznesām pie JāĦa 
Čakstes pieminekĜa Jelgavā. No JāĦa Konstantīna Čakstes vēlējumiem būt kopā Darba svētkos 
„Aučos” līdz ceĜa zīmēm tālajos Bernātos, kur mūsu Valsts pirmais prezidents vēlējās redzēt 
kūrortu esam. Mēs esam visur, jo mūsu ierocis ir demokrātija un mūsu spēks ir pašapziĦa – šī ir 
mūsu vieta, te neviens cits nestāvēs! CeĜā uz „Austruma” 125 es vēlētos, lai ikkatrs austrumietis 
atrod to īsto ceĜa spieėi, ar kuru tikt līdzi valdes uzstādītajam ātrumam! 
 

a/v „AUSTRUMS” bijušais vecākais 
Didzis Apsītis 

 
 

 
18. NOVEMBRIS 

 
Aukstā, puteĦainā novembra rītā pie Operas tiltiĦa pulcējās vīri baltās cepurēs – 

austrumieši, lai piedalītos akadēmisko mūža organizāciju gājienā uz BrāĜu kapiem. No sākuma 
likās, ka mūsu pulciĦš būs gaužām mazs, bet gājienam sākoties, bijām 21, tā vismaz apgalvo sav. 
MārtiĦš Tarlaps. Mūsu pulkā bija arī viens draugs no Kanādas, kopas vecākais, vb. Vitauts 
KalniĦš. Šoreiz gājiens bija īsta izturības pārbaude. Nosalušie gājiena dalībnieki uzĦēma raitu 
soli un šo tempu noturēja līdz gala mērėim, spītējot slidenajam ceĜam un augstajam vējam, to 
sasniedzot stundas laikā. Visgrūtāk, protams, gāja karoga nesējiem. Pamatīgais Austruma karogs 
labi uztvēra vēju un nesējiem bija ko turēt. Šo darbu sekmīgi veica gados jaunākie draugi, kā arī 
vb. Andrievs Eiche, izpelnoties draugu sajūsmas aplausus. No vecbiedriem karogu nesa arī 
Ainārs Dimants. Laimīgā kārtā, runas pie Mūžīgās uguns bija īsas, bet MārtiĦam turot karogu, 
tāpat negāja viegli, jo brīžiem vēja brāzmas un putenis bija sevišėi spēcīgs. Pēc ziedu nolikšanas 
pie Mātes Latvijas tēla, devāmies uz prez. JāĦa Čakstes pieminekli un tad uz prez. Gustava 
ZemgaĜa kapa vietu. Pēc gājiena daĜa no draugiem devās uz “Trīs vīri laivā”, kur varēja 
sasildīties ar karstu upeĦu sulu, kurai “zāĜu tiesai” piemaisīts Melnais balzāms. Tad mūsu ceĜi 
veda uz G 123, kur mums piebiedrojas mūsu tradicionālie ciemiĦi, A/v “Latviete” dalībnieces. 
Patīkami pavadījām dažas stundas pie karstvīna, kafijas un uzkodām. Sarunās pieskārāmies gan 
nopietnām politiskām tēmām, gan zemledus makšėerēšanai un tikšanās iespējām nākotnē. 
 

Vb. Ojārs Upatnieks 
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MODRA ALKA ATMIĥU STĀSTĪJUMS “AUSTRUMĀ” 
 

Tumšs un nemīlīgs decembra vakars ir piemērots, lai to pavadītu Austruma namā pie 
kamīna, satiekoties ar draugiem un uzzinot daudz jauna un interesanta. Tieši šādā vakarā 
austrumieši pulcējās savā māja. Tomēr grūti teikt, vai šajā vakarā viĦi nāca, lai uzzinātu ko jaunu 
vai interesantu. Šoreiz visi bija atnākuši, lai uzklausītu Modri Alku – vecbiedru, goda vīru, 
latvieti, kurš sevī iemieso kādu sāpīgu atmiĦu latviešu tautas apziĦā un zemapziĦā. 

Modris šajā vakarā stāstīja par to, kā viĦa ăimene tika izsūtīta, kā tā cīnījās par 
izdzīvošanu un kā daĜa no tās tomēr atgriezās Latvijā. Šeit es negribu pārstāstīt to, ko mums 
stāstīja Modris. Ikviens austrumietis, kurš nebija klāt (bet tādu diemžēl bija Ĝoti daudz), var 
sazināties ar vb. Ojāru Upatnieku un palūgt videoieraksta kopiju, kurā šis vakars iemūžināts. Un 
šeit es nevarēšu aprakstīt tās sajūtas, kas virmoja vb. JāĦa Sadovska zālē tajā vakarā. 

Bet sajūtas bija visdažādākās – maza zēna sajūsma par iespēju “doties ceĜojumā”, tuvu 
cilvēku zaudēšanas sāpes, smiekli par jaunības dullumā sastrādāto, cīĦa par savu dzīvību, un, 
visbeidzot, atgriešanās dzimtenē. Un to visu Modris spēja tik dzīvi izstāstīt, ka notikumi risinājās 
mūsu acu priekšā. Mēs smējāmies, kad Modris stāstīja savus jaunības gadu piedzīvojumus ar 
meitenēm, un acis nolaiduši drūmi klusējām, kad dažās vietās Modra stāstījums pārtrūka – pārāk 
grūti bija runāt, atceroties daudzos traăiskos un smagos brīžus. 

Šādi atmiĦu stāstījumi, kurus mēs varam dzirdēt no vecbiedriem, dod daudz vairāk nekā 
vēstures grāmatas izlasīšana. Te tavā priekšā ir dzīvs cilvēks, kurš var izstāstīt, kā viss bija. 
Grāmata ir tikai aprakstītas papīra lapas, kurās dominē sausi fakti un skaitĜi. Mūsu starpā ir vēl 
vairāki cienījami vīri, kuriem būtu ko pastāstīt. Austruma uzdevums ir viĦus aicināt to darīt un 
iemūžināt šos stāstījumus nākamajām austrumiešu paaudzēm. 

Personisks paldies Tev, Modri, ka Tu atnāci un izstāstīji man un citiem austrumiešiem 
daĜu (un ne jau to pašu skaistāko un vieglāko) savas dzīves. 
 

a/v „AUSTRUMS” savietis 
MārtiĦš Tarlaps 

 
 

LIELS PALDIES VISIEM ZIEDOT ĀJIEM !  

� Koridoram: Ainārs Dimants Ls 30, Andris Roze Ls 10, Juris Zommers Ls 20, 
� Diskusijai: Andrievs Eiche Ls 100 
� Latvijas Vēsturei: Andrievs Eiche Ls 50 
� Bibliotēkai: Andris Roze 20 Ls, Guntis LiepiĦš Ls 24 
� Rīcības fondā: Ernests Treiguts EUR 180, Alfr ēds Zīlītis Ls 10, Armands BeĜickis Ls 20, Mārti Ħš 

Tarlaps Ls 5 
 

BIJUŠIE NOTIKUMI 
 

14. septembris Darījumu sapulce. JāĦa Čakstes 145. dzimšanas diena. 
21. septembris Viesu vakars. AtmiĦas par bijušiem gadiem. Vb. Ojārs Upatnieks un vb. Andrievs Eiche. 

28. septembris 
Viesojas studenšu korporācija „SORORITAS TATIANA” . Sav. Artūrs Tomsons 
priekšlasījums „Senlatviešu bruĦojuma veidi”.  

5. oktobris Viesu vakars un Lielā sapulce. Vada vb. Viesturs Pauls Karnups. 
12. oktobris Darījumu sapulce. 

19. oktobris 
Lasāmais vakars. Sav. Pēteris Ancāns. Tēma: Eiropa un Islāms - savstarpējās 
integrācijas iespējas. 

21. oktobris 
LU Sociālo zinātĦu fakultātē notika atklāta sabiedriskā diskusija "Ko Jānis Čakste 
teiktu par mūsdienu Latvijas demokrātiju?" 

26. oktobris Viesojas studenšu korporācija „SELGA” . Paredzētā priekšlasījuma „Munters un 
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Meirovics” lektors neieradās un situāciju glāba vb. Ainārs Lerhis ekspromtā uzstājoties 
ar lielisku priekšlasījumu par Latvijas ārpolitiku vēsturiskā skatījumā. 

30. oktobris AUSTRUMA 121. GADASVĒTKI. 
2. novembris Lasāmais vakars. Sav. Jurăis Puškeiris par „www.austrums.lv” . 
9. novembris GADA SAPULCE. 

16. novembris 
Lasāmais vakars. Jn. Ivara Lamberta priekšlasījums. Eiropas Sociālā fonda 
administrēšana un ieviešana Latvijā 

18. novembris 
Tradicionālais akadēmisko mūža organizāciju gājiens uz BrāĜu kapiem. Šogad 1026 
dalībnieki, no tiem 21 austrumietis. Pēc tā Austruma namā ciemojās dažas a/v 
„LATVIETE” p ārstāves. 

23. novembris 
Draugu vakars. Pārrunas par Austruma 120 gadasvētkos pieĦemtajām 
"Pamatnostādnēm" 

30. novembris 
Vb. Modra Alka atmiĦu stāstījums par izsūtījumā Sibīrijā pavadītajiem gadiem (skat. M. 
Tarlapa rakstu 4 lpp.)  

7. decembris Viesu vakars un Lielā sapulce. OĜăerts Tipāns - Izglītības kvalitāte Latvijā 
14. decembris Darījumu sapulce. Rīcības un mājas kases nodošana/pieĦemšana pārcelta 11. janvārī. 
21. decembris Lasāmais vakars. Paredzētais jaunieša priekšlasījums nenotika 

 

 
 
 

ZIĥAS 

 

 
● 14. septembrī apstiprināta Austruma vēstures komisija šādā sastāvā: vb. Ainārs Dimants, vb. Ainārs 
Lerhis, vb. Viesturs Karnups, gb. prof. Jānis StradiĦš un vb. Gints Šīmanis. Vēlāk komisijā kooptēti vb. 
Andris Roze un vb. Andrievs Eiche. Komisijas divi galvenie uzdevumi: 1) sagatavot un 2005. gadā izdot 
brošūras formāta Austruma vēstures īso kursu; 2) sagatavot un uz Austruma 125. jubileju 2008. gada 
izdot pamatīgu Austruma vēstures sējumu; 
● 12. oktobrī tika uzĦemti trīs jaunieši: Dainis ŠpeĜs, Normunds Freimanis un Kaspars Fukss, kā arī viens 
vecbiedru kandidāts Raivo Dimants; 
● 9. novembrī ir apstiprināta vecbiedru komiteja sekojošā sastāvā: Andris Anspoks, Ojārs Balcers, Jānis 
Barons, Armands BeĜickis, Oskars BērziĦš, Ainārs Dimants, Andrievs Eiche, Gatis LegzdiĦš, Andris 
Roze, Pēteris StradiĦš, Gints Šīmanis, Ojārs Upatnieks un Indulis Vīdušs.  
● 9. novembrī gada sapulcē tika arī ievēlēta revīzijas komisija: sav. MartiĦš Tarlaps (priekšsēdis), sav. 
Andris OzoliĦš un vb. Gatis OzoliĦš; 
● Ar 14. decembra sapulces lēmumu izveidota Austruma Juristu komiteja. Tai ir konsultatīvs raksturs - 
pēc Valdes, Vecbiedru komitejas vai sapulces pieprasījuma tā sniedz atzinumu visos Austruma darbības 
juridiskajos jautājumos. Komitejas sastāvs: jn. Edgars Briedis, vb. Jānis KārkliĦš un vb. Jānis Vaits. 
● Par vb. kandidātu 14. decembrī uzĦemts Dzintars Baranovskis, Rīgas Tehniskas universitātes 
doktorants, uzĦēmuma "Jumiks" attīstības direktors;  
● Par vecbiedriem 14. decembrī uzĦemti Jānis Vitons un Jānis KārkliĦš; 
● vb. Pēteris StradiĦš 16. decembrī ieguvis medicīnas doktora zinātnisko grādu sekmīgi aizstāvot 
promocijas darbu "Cilvēka sirds plaušu stumbra vārstuĜa izmantojamība aortas vārstuĜa rekonstrukcijai" 
 
 

SĒRAS 

 

 
† Noliecam galvas un skumstam par austrumieša atraitnes Veras EPNERES aiziešanu 2004. gada 23. 

novembrī. 
 
 Izsakām visdziĜāko līdzjūtību tuviniekiem! 
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DARBĪBAS PLĀNS 

 
SANĀKSMES NOTIEK „AUSTRUMA” NAM Ā, Ă. 123 OTRDIENĀS 18:30, JA NAV ĪPAŠAS NORĀDES. 

 
 

4. janvāris Priekšlasījums un viesu vakars, vb. Jānis Pērkons – Iepirkšanās globālajā tīmeklī. 
11. janvāris Darījumu sapulce. 
18. janvāris jn. Aivara Liepas priekšlasījums “Anime un manga". 
22., 23. janvāris Zemledus makšėerēšana Latgalē 
25. janvāris Viesojas studenšu korp. "Dzintra", vb. Aigara ReiĦa priekšlasījums "Bioloăiskie ieroči 

kā terorisma sastāvdaĜa" 
1. februāris Priekšlasījums un viesu vakars, sav. MārtiĦš Tarlaps, tēma tiks saskaĦota. 
8. februāris Darījumu sapulce 
15. februāris jn. Edgara Brieža priekšlasījums "Zemnieku brīvlaišanas nozīme latviešu tautas 

veidošanas procesā 19. gadsimtā" 
22. februāris Dziesmu vakars  
1. marts Priekšlasījums un viesu vakars. Plānots Dr.hist. A. Stranga par kādu Latvijas vēstures 

aspektu. 
8. marts Darījumu sapulce 

15. marts Lasāmais vakars. Jaunieša priekšlasījums. Tēma tiks precizēta. 
22. marts Viesojas Konkordija "Zinteniece". Vb. Viesturs Pauls Karnups – "Ieskats Vienību 

savienības vēsturē" 
29. marts Video vakars  
5. aprīlis Priekšlasījums un viesu vakars. Dr. Vilnis ZariĦš. "Kas latvietim ir latvietis?.. Vai tikai 

saldais ēdiens?!" 
12. aprīlis Darījumu sapulce 
16. aprīlis Pavasara talka 
19. aprīlis Lasāmais vakars. Jaunieša priekšlasījums. Tēma tiks precizēta. 
26. aprīlis SpēĜu vakars. Vada sav. Artis ĀboltiĦš 
 
 

SVEICAM JAU IEPRIEKŠ! 

 

• Sirsnīgi sveicam vecbiedru Ansi Kauguru, kurš 18. janvārī svinēs 40 gadu jubileju. 
• Daudz laimes dzimšanas dienā novēlam a/v “Austrums” vecākajam Ivaram Pavasarim, kas 5. 

februārī no svētku tortes pūtīs trīsdesmit piecas svecītes. 
• Vēlam daudz laimes vecbiedram Vilim K ārkli Ħam, kurš 7. februārī svinēs savu 65. gada jubileju. 
• Sveicam vecbiedru OĜăertu Tipānu, viĦa 55 gadu jubilejā, kura būs 7. februārī. 
• Sveicam un vēlam veselību vecbiedram Andrejam Breikšam 75 gadu jubilejā, kura tiks svinēta 

12. februārī. 
• Labākie novēlējumi vecbiedram Jānim Simsonam, kam 18. februārī aprit 60 gadi. 
• Novēlam daudz laimes vecbiedram Jurim Alksn ītim , kam 26. februārī aprit 60 gadi. 
• Daudz laimes jaunietim Aldim Zandbergam, kas 8. martā svinēs savu 30. dzimšanas dienu. 
• Labākie novēlējumi vecbiedram Jānim Baronam, kam 15. martā būs 35 gadi. 
• Novēlam veiksmi vecbiedram Jurim B ērziĦam, kam 22. aprīlī tiks svinēta 50 gadu jubileja.  
• Sirsnīgi apsveicam vecbiedru Totu Gr īnu 40 gadu jubilejā, kura tiks svinēta 22. aprīlī. 
 
 
 

 

Izdevējs:    SO Akadēmiskā vienība Austrums, reăistrācijas Nr. LV 40008003170 
Konts:        Nr. LV39 HABA 0001 40J0 5276 4  A/s “Hansabanka” 
Adrese:        a/v “Austrums” Ăertrūdes iela 123, Rīga, LV 1009, Latvija, tālr. 9429109 
Redaktors: a/v “Austrums” Valde (e-pasts: gaita2@inbox.lv) 

 


