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PIEMI ĥAI UN INFORM ĀCIJAI   
 
 

Šis raksts ir radies, atsaucoties uz sav. A. ĖēniĦa vēlmi Gaitā atzīmēt beidzamā laikā aizgājušos 
draugus. Esmu izvēlējies pieminēt draugus, kas ir miruši kops Austruma 120 gadu jubilejas, 
sniedzot dažus faktus un komentārus, bet bez īpašu arhīvu un biogrāfiju petisanas, kas nebija 
iespējams īsajā laikā līdz Gaitas izdošanai. 
 
Kopš Austruma 120.g. jubilejas mūžībā ir aizgājusi 6 mūsu draugi. Šis „balto neĜėu pusducis” 
sastāv no austrumiešiem, kas dzīvoja ārzemēs, bet kuriem Latvija bija svarīga dzīves sastāvdaĜa. 
Tomēr atšėirībā no simboliskām vienlīdzīgām baltām neĜėēm, katrs zieds šajā buėetē bija 
interesants indivīds ar atšėirīgu dzīvi un dvēseles krāsu.  
 
Leonīds SiliĦš (dz. 1916) ir vecākais no visas grupas un pēdējais kurš pēkšĦi aizgājis viĦsaulē. 
ViĦš arī visvairāk piedalījies Austruma atjaunošanā Latvijā. ViĦa darbība pretestības kustībā 
(Latvijas Centrālā Padome) un laivu tilta akcijā pāri Baltijas jūrai, ir tagad jau iemūžināta viĦa 
publikācijās. Par to darbu viĦš ir saĦēmis atzinību no Latvijas valsts (Trīs zvaigžĦu ordenis) un 
no ZinātĦu Akadēmijas (Doktora grāds). Diemžēl viĦa pēkšĦā aiziešana pārtrauca ieceres 
sakopot liecības par latviešiem Zviedrijā un citiem tematiem, ieskaitot Austruma lomu 
pretestības kustībā un darbību padomju (1940-41) un vācu (1941-1945) okupācijas gados.  
Iespējams, ka nepierakstītas arī palikušas Leonīda liecības par akcijām kā pirmais brauciens pāri 
Baltijas jūrai, kuru mūsu draugs tapa ienaglots zem motorlaivas grīdas. Šīs epizodes pasniegtas 
mūsu drauga dedzīgā runas stilā izklausījās kā izvilkumi no dēkainiem spiegu romāniem. Mēs tās 
daudzas reizes dzirdējām. Jautājums ir vai tās ir ierakstītas video vai audio lentēs. Ja mums šādas 
liecības ir, tad tās jāapkopo. Tas ir mūsu uzdevums Leonīda atmiĦai par godu. Ja tas tādas nav, 
tad mēs esam palaidusi garam iespēju būt svarīga vēstures posma liecības glabātāji.  
 
Aleksandrs Berėis (dz.1916) ir dzimis vienu mēnesi pēc Leonīda, bet viĦš dzīvi sāka 
Vladivostokā un kā jauns puišelis ieradās Latvijā braucot pāri „trejdeviĦām jūrām” kopā ar 
saviem vecākiem uz kuăa, kas atpakaĜ uz Latviju veda tā saucamo Imanta strēlnieku pulku. 
Latvijā Aleksandrs ieguva savu izglītību, saĦemdams mag. Jurista grādu 1942.g. Aleksandrs man 
spilgti palicis prata ar to, kā 1983.gadā viĦš Austruma 100 gadu jubilejā, Toronto, nolasīja  
referātu par Austruma trimdas laika darbību. Tanī laikā mūsu draugs bija vēstures profesors 
Farmvilles universitātē Virdžīnijas pavalstī. ViĦš bija pirmais kas pēc kara ASV bija ieguvis 
Doktora grādu un uzrakstījis grāmatu par Kurzemes Hercogu Jēkabu. Šī grāmata ir pieejama 
Austruma bibliotēkā G123. A.Berėis bija Ĝoti aktīvs RepublikāĦu partijā un par politiskiem 
jautājumiem, kas skara Baltijas valstis, rakstīja simtiem vēstules ASV presē. Vēl viena 
interesanta nodarbība Aleksandram bija garu distanču peldēšana, kuru viĦš piekopa līdz sirmam 
vecumam un par ko viĦš bieži iekĜuva prese.  
Aleksandrs atgriezās uz Latviju, kur Rīgā, Kalnciema ielā viĦš atguva savas ăimenes  māju. ViĦš 
apmeklēja ari dažas Austruma sanāksmes, bet veselībai pasliktinoties bija spiests aizbraukt 
atpakaĜ uz ASV. 
 
Nākamais pēc dzimšanas gada ir Auseklis ZaĜinskis (dz.1918). Auseklis arī uzauga Latvija, saka 
studijas tieslietu fakultāte, tika mobilizēts Latviešu leăiona un pēc kara nonāca Cedelgemas 
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gūstekĦu nometne BeĜăijā. Par šo laiku viĦš ir savācis mutiskas un rakstiskas liecības, kuras ir 
publicētas grāmatā „Bez ienaida un Bailēm”. Šīs grāmatas otrā daĜa ir jau sagatavota ar viĦa 
kundzes Ilzes Šīmanes gādību un tiks atklāta Okupācijas Muzejā šī gada 26 maijā pulksten 
19.00. Visi austrumieši ir aicināti piedalīties šajā mūsu aizgājušā drauga devuma godināšanā. Par 
šīs grāmatas un ilgo žurnālistikas darbu Auseklis ir apbalvots ar PBLA KrišjāĦa Barona prēmiju. 
Auseklis bija sirsnīgs un aktīvs austrumietis līdz mūža beigām.  
 
Trīs gadus jaunāks par Ausekli bija Kanādas Kopas austrumietis Elmārs Zūlis (dz. 19921.g.) 
ViĦš pabeidza vidusskolu un iesāka studijas Lauksaimniecības akadēmijā mežsaimniecības 
fakultātē, Jelgavā. ViĦš arī tika iesaukts Leăionā 1943.g. Pēc kaujām austrumu frontē Elmāram 
laimējās ar pulkveža Januma grupu nonākt amerikāĦu gūstā un izciests gūstekĦu nometni 
BeĜăijā. 1951 gadā Elmārs ieradās Kanādā un bija pirmais jaunietis ko uzĦēma nupat, kā 
nodibinātā Austruma Kanādas Kopā 1953.g. 
Visus šos gadus Elmārs bija uzticīgs Austrumam. ViĦa dzīves visdedzīgākā nodarbība bija kori, 
kuros viĦš sastāvēja līdz aiziešanai viĦsaulē. ViĦa izvadīšanā piedalījās divi kori un godasardzē 
stāvēja Kanādas kopas Austrumieši. 
 
Kā pēdējos, pieminam aizsaule aizgājušo Jāni Konstantīnu Čaksti un viĦa dēlu Andreju 
Čaksti. Pirmais mira 1951. gadā dzimušais Andrejs un dažus mēnešus vēlāk viĦa 1925. gadā 
dzimušais tēvs. Jānis Konstantīns bija pirmklasīgs pedagogs Zviedrijas skolu sistēmā, un Andrejs 
viens no izcilajiem Zviedrijas finansistiem. Dēla un vīra aiziešana saprotams bija liels 
pārdzīvojums Čakstes kundzei. Tas arī ir liels zaudējums Austrumam, kad pirmo reizi no 
dibināšanas laikiem 1883.gadā, mūsu sarakstos vairs nav neviena Čakstes vārda. Pirmo reizi 
Austrumam ir pārtrūkusi dzīva saikne ar mūsu dibinātāju. Austruma vēstures skatījumā var teikt, 
ka ar abu draugu aiziešanu Austrums ir simboliski un ari reāli pārgājis jaunā ērā. Visā Austrumā 
vairs ir tikai palikuši 7 draugi, kuri ir bijuši aktīvi austrumieši jau Latvijas pirmajā brīvības 
posma. Pēc viĦiem vecākie Austrumieši tagad ir tā saucamā „trimdas” paaudze, kura ari ir jau 
novecojusi un sāk atvadīties. Viss svars Austruma tālākai attīstībai tagad ir pārgājis uz paaudzi, 
kas Austrumu pazīst tikai sakot ar 1989.gadu, un pat tas jau ir ietīts laika migla. Lai Austrums 
pilnīgi nepazaudētu savu pagātni ir Ĝoti svarīgi pabeigt un audzināšanā pielietot jau iesākto 
vēstures brošūru ar uzsvaru uz periodu no 1940 līdz 2003. gadam, pabeigt iesākto biogrāfijas 
sakopojumu. Bet vissvarīgāk ir no Austruma 7 vel dzīviem pirmā neatkarības laika draugiem un 
arī no „trimdas laika” paaudzes iegūt informāciju par Austruma dzīvi un darbību toreizējos, 
tagad jau svešos vēsturiskos laikos. 

 
vb. Andris Roze 

 
 

SKATĪJUMS 
 
 

Draugi, austrumieši! Kā Austruma vecākais es gribētu dalīties savā skatījumā uz pašreizējo 
Austruma dzīvi un attīstību. 
 
Austrums neaug! Tas ir, būtībā nav jaunpienācēju no studentu vidus. Vai tāpēc, ka Austrumā ir 
neinteresanti? Vai vainīga studentu aizĦemtība? Varbūt mūsdienās Austruma ideāli vairs nav 
svarīgi jaunajai studējošo paaudzei? 
 
Aktīvi cilvēki vienmēr ir bijuši, ir un būs vairāk vai mazāk aizĦemti. Taču uzskatu, ka Latvija ir 
īpaši straujā attīstības stadijā, kas raksturojas ar objektīvu cilvēku pastiprinātu nodarbinātību. 
Kāds, piemēram, ir tipisks mūsdienu students Latvijā? Tas ir pilnu laiku studējošs un pilnu laiku 
strādājošs jaunietis. Un kas vada pašlaik austruma dzīvi, resp. kas ir valdes locekĜi? Doktori, 
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pasniedzēji, ăimenes tēvi un "tipiskie" studenti (vienu brīdi viens no valdes locekĜiem studēja un 
strādāja divās (!) darba vietās).  
 
Lai arī ir bijuši dažādi pamudinājumi aicināt viesus – viesu praktiski nav! Viesus pēc idejas būtu 
jāaicina tieši jauniešiem, kuri atrodas studentu vidū. Bet nav jau arī šādu jauniešu. Tādējādi 
dabiskais pieauguma mehānisms Austrumā patiesībā ir pārtrūcis. Un Austrums riskē palikt 
novecojoša izglītotu cilvēku grupiĦa.  
 
Spēcīgu impulsu šādām pārdomām deva nesenā viesošanās Igaunijā pie EUS. Patiesi Ĝoti spēcīgā 
veidā varēja sajust, ka organizācija ir dzīva. Saprotams, Tartu ir labvēlīgāki priekšnoteikumi 
studentu iesaistīšanai. Kā igauĦi paši saka – Tartu ir labākā vieta kur būt jaunam. Patīkamu 
pārsteigumu sagādāja arī tikšanās ar Pohjala studentu biedrību – tas, iespējams, ir sākums jaunai 
draudzībai. Pārējiem austrumiešiem būs iespēja iepazīties ar šo organizāciju darba svētkos 14 un 
15. maijā, uz kuru esam šo organizāciju ieaicinājuši. Sarunājoties ar šīm organizācijām redzējām, 
ka tiek rīkoti principā atklāti viesu vakari potenciāli jaunu biedru iesaistīšanai. 
 
Tātad no vienas puses, manuprāt, pastāv objektīvas grūtības studentu piesaistei un Austruma 
attīstībai aizĦemtības dēĜ studentu vidū. No otras puses Austrumā nav aktīvu studējošu jauniešu, 
kuri piesaistītu organizācijai savus kolēăus. TādēĜ, manuprāt, ir izveidojusies situācija rīkot 
atklātus priekšlasījumus, kuru laikā tomēr personiski varam iepazīsties ar atnākušajiem viesiem 
un personiski uzaicināt kĜūt par jauniešiem. Tam, protams, seko jauniešu pārbaudes laiks. Tādā 
veidā mēs arī nenoliegtu sev jaunus, ieinteresētus potenciālos Austrumiešus, kuri citādā veidā 
nevarētu iepazīt mūsu organizāciju. Šāda pieeja patiesībā jau tika atbalstīta pēdējā darījumu 
sapulcē. 
Atradīsim šos studentus un dosim tiem iespēju augt Austrumā Latvijai! 
 

“Austruma” vecākais vb. Ivars Pavasars 
 
 

 
EÜS 135. GADU JUBILEJA, TĒRBATĀ [Tartu] 

 
 
 Šogad, no 07. līdz 10. aprīlim Eesti Üliõpilaste Selts (EÜS) svinēja savu 135. gada  
jubileju savā mītnē, Tērbatā. 
 No A.v. Austrums piedalījās vecbiedri Viesturs Pauls Karnups, Ivars Pavasars, Ainārs 
Dimants, Jānis Ozols, kā arī jaunietis Kaspars Fukss. Vairums Austrumieši ar satiksmes 
autobusu ieradās Tērbatā ceturtdienas vakarā, kur autoostā mūs sagaidīja divi EÜS biedri. Pēc 
tam, kad bijām nolikuši savas mantas kopmītnē, devāmies uz EÜS mītni, kur mūs sagaidīja EÜS 
senjors. Pēc sasveicināšanās, viĦš mums paradīja mītni un iepazīstināja ar jauko daudzstāvu 
namu.  
 Puspagraba stāvā ierīkota „Ellīte”1, alus galds gāja pilnā sparā, jo tikko bija beigusies 
kārtējās sanāksmes oficiālā daĜa. Viena garā galda vieta, kas tur atrodas parasti bija šoreiz trīs. 
Pat tad bija grūti atrast sev sēdvietu. Pavadījām jauku laiku ar dziesmām un alu, bet, Ħemot vērā, 
ka oficiālās svinības sāksies rīt, tomēr gājām savlaicīgi gulēt – ap plkst. 4-iem no rīta. 
 Piektdiena 135. gada jubilejas svinības sākās ar dievkalpojumu no rīta un turpinājās ar 
svinīgo sarīkojumu pēcpusdienā. Tas notika Tērbatas universitātes Lielajā aulā un kā pirmais no 
apsveicējiem tika lūgts Austrums. Apsveikumu runu (latviski un angliski) no a.v. Austrums teica 
vecākais vb. Ivars Pavasars. Austrums uzdāvināja EÜS jubilejā liela formāta ierāmētu fotogrāfiju 
no pagājušā gada Buru kuău regates Rīgā (ziedoja vb. Gints Šīmanis), simbolizējot Baltijas jūras 
saites, kas vieno Latviju un Igauniju.  

                                                 
1 Kas ir ”Ellīte” un kas tur notiekas, skat, manu rakstu „Austrumas Gaitā” Nr. 46. pirms gada.  
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Sveicot EUS 135 gadasvētkos uzrunu saka Austruma vecākais vb. I.Pavasars, 

 pie dāvanas vb. A.Dimants 
 

 
Vakarā notika formālā balle EÜS mītnē, kurā piedalījās ap 400 dalībnieku. Pie vecbiedriem 
piebiedrojas jaunietis Kaspars Fukss. Ap pusnakti notika pārsteigums – īpašais koncerts, kurā 
piedalījās gan EÜS biedri, gan Igaunijā pazīstami muzikanti un dziedātāji. Iepazināmies ar citu 
igauĦu studentu biedrību pārstāvjiem (no EÜS – Põhjala), kuri aicināja Austrumiešus ciemoties 
viĦu mītnē rīt. Austrumieši pavadīja jauku vakaru, Ainārs pat izdancināja dažu labu igauĦu tautu 
meitu, bet, Ħemot vērā, ka svinības turpināsies arī nākamajā dienā, tomēr gājām savlaicīgi gulēt – 
ap plkst. 6iem no rīta.  
 Sestdiena, kamēr EÜS notika svinīgā biedru sapulce, viesi bija aicināti uz īsu pastaigu pa 
Tērbatu, kas beidzās pie A. Le Coq alus darītavas, kurā notika alus degustācija. Šim uzĦēmumam 
arī pieder Cēsu alus, un Austrumieši nevarēja just lielas starpību starp A. Le Coq „Premium” un 
Cēsu „Premium” alu. Tomēr, tika aizpildīts laiks līdz kopīgām pusdienām EUS mītnē. 
Pēcpusdienā, Austrumieši viesojās pie EÜS - Põhjala, kuras mītne atrodas ap 250 m no Tērbatas 
universitātes galvenās ēkas. EÜS - Põhjala ir jaukta studenta organizācija, kurā piedalās gan 
vīrieši, gan sievietes. Mītne ir kā dzīvoklis, kas rada mājīgu gaisotni. Mītnē bija arī pirts, kuru 
tūlīt izbaudīja Ainārs un Kaspars. Pavadījām jauku laiku un aicinājām viĦu pārstāvjus viesoties 
pie mums maijā un piedalīties darba svētkos. 
     Sestdienas vakarā notika tradicionālais saviesīgais vakars ar alu un dziesmām. Vēlā 
vakarā (ap pusnakti), laikā kad krāsas saĦēma EÜS biedri, kā EÜS goda biedri tika uzĦemti 
Ainārs un Jānis. EÜS krāsu lenti svinīgi pasniedza EÜS senjors. Tikpat svinīgi abas puses 
iztukšoja oficiālo draudzības kausu! Viesturs un Ivars bija jau iepriekšējos gados ievadīti EÜS 
goda biedru godā. Tā kā svētdienas rītā ap plkst. 6iem tiek izsniegta karstā zupa, Viesturs un 
Ivars nolēma neiet gulēt nemaz, bet pēc zupas baudīšanas plkst. 7os satikt pārējos autoostā. Kā 
Erevānas radio saka, viss gāja pēc plāna, tikai 6.55os nevarēja atrast Ivaru. Bijām spiesti atstāt 
Austruma vecāko Tērbatā, lai viĦš tiek mājās ar vēlāko autobusu (izrādījās, ka Ivars bija 
aizmidzis kādā klusā nostūrī EÜS mītnē un nebija manījis meklētājus).  
 Bijām pavadījuši Ĝoti patīkamu un sirsnīgu laiku kopā ar saviem EÜS draugiem, gan kopā 
dziedot, gan pārrunājot dzīvi. Bija žēl, kad pienāca brīdis šėirties un iekāpt autobusā, lai brauktu 
atpakaĜ uz Rīgu. Tomēr, mēs visi stingri apĦēmāmies, ka nākamgad atkal brauksim uz Tērbatu, 
lai kopā ar EÜS draugiem svinētu viĦu gadasvētkus. Ceram, ka daudzi citi austrumieši, īpaši 
jaunākā gada gājuma, brauks mums līdzi! 
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Vb. Viesturs Pauls Karnups 

 
 

GADSKĀRTĒJĀ PAVASARA TALKA 
 

 
no kreisās: vb. A.Dimants, sav. A.Reinis, vb. I.Pavasars, jn. A.Liepa 

 
Pavasaris beidzot ir klāt un austrumieši pulcējās uz ikgadējo talku. Šogad talka notika 

16.aprīlī un tajā piedalījās „Austruma” vecākais vb. Ivars Pavasars, Vecbiedru komitejas 
priekšsēdētājs vb. Ainārs Dimants, vb. Ojārs Upatnieks, vb. Viesturs Pauls Karnups, sav. MārtiĦš 
Tarlaps, sav. Aivars Ančupāns, sav. Jānis Pērkons, jn. Aivars Liepa un vb. Aigars Reinis. Mūs 
apciemoja arī Liene Vīduša. 

Talka sākās ar lapu un vecās zāles palieku grābšanu, kā arī centāmies nozāăēt sausos 
zarus, atbrīvot krūmus un kociĦus no sakaltušo vīteĦu paliekām, lai gan ciemiĦu, gan pašu 
austrumiešu acis priecētu kārtīgi sakopts un pavasara saulītē zaĜojošs dārzs. 

Pusdienas pārtraukumā un melnzemi vedošās mašīnas gaidās austrumieši ieturēja 
pusdienas – tradicionālās ceptās desiĦas un alu. Draugs Ainārs mūsu garu un dvēseli stiprināja, 
izteiksmīgi lasot dzeju. Dzejas rindas un dziesmas mijās ar akadēmiskām diskusijām un bērnības 
spilgtāko atmiĦu stāstiem. 

Pēc pusdienu pārtraukuma kravas mašīnā sametām gan rudenī, gan tagad savāktās lapas 
un izlīdzinājām atvestu melnzemi, kurā iesējām jaunu zāli. Drīz katra austrumieša acis priecēs 
kopā ar sazaĜojušo lapotni „Austruma” mājas priekšā. Pie celiĦa iestādījām jaunu ozolu rudenī 
nocirstā vietā. 

Lai zaĜo un aug jaunais „Austruma” ozols! 
 

sav. Aigars Reinis 
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“ZEMLEDUS MAKŠ ĖERĒŠANA – 2005” AGLONĀ 
 
Kopš 2002. gada “Austrums” ir atjaunojis 90. gadu sākumā aizsākto zemledus 

makšėerēšanas tradīciju. Tās iedvesmotājs pēdējos gadus arvien ir bijis mūsu vecbiedru 
komitejas priekšsēdis vb. Ainārs Dimants. Sestdiena – svētdiena (22.–23. janvāris). 

22. janvārī no “Austruma” mītnes pasākuma dalībnieki vairākos transportlīdzekĜos 
uzĦēma kursu uz Aglonu. Diena bija saulaina, un nepagāja ne stunda, kad uz īsu brīdi tika 
pieturēts Lielvārdē. Pirmā nopietnākā pietura bija brokastis KlidziĦas krogā pie Daugavas, 
rakstnieka Andreja Upīša “ZaĜajā zemē”. Pa ceĜam guvām estētisku baudījumu no kultūrvēstures 
un ainavām. Devāmies tālāk uz austrumiem pa maršrutu Rīga – Līvāni – PreiĜi – Aglona, kur 
galamērėis bija Aglonas “Cakuli” pie Cirīša ezera. Līvānos apstājāmies nelielā veikaliĦā, kur 
vairāki draugi iegādājās “Līvānu stikla” darinājumus. Arī PreiĜu lielveikals neiztika bez 
austrumiešu apciemojuma. Tieši šai pilsētai Ainārs Dimants ar sajūsmu citēja dzejnieka Andra 
Vējāna vārsmas: “Ar mašīnām ir joĦots ceĜos platos, / Bet mēslu rati sirdij dārgi šėiet. / Es sēžos 
tajos – Tavās acīs skatos, / Man grāvju malās PreiĜu lini zied!” Nedaudz sarežăītāk bija ar 
pusdienošanas vietas meklējumiem, jo PreiĜos divās kafejnīcās durvis bija slēgtas un tās greznoja 
uzraksts gluži kā padomju laikos: “Specapkalpošana”. Tikai pēc visai ilgiem meklējumiem citur 
mums izdevās nosēsties pie pusdienu galda citā kafejnīciĦā, kur kavējāmies dažādās atmiĦās.  

Sestdienas pēcpusdienā ieradāmies galapunktā – Aglonas “Cakulos”, kur mūs sagaidīja 
laipna saimniece un vēlīgi ierādīja apmešanās vietas. Vairāki draugi bija ieradušies jau agrāk un 
makšėerējuši Cirīša ezerā bez maksas – un ne bez guvuma, kas vēlāk tika pārvērsts sātīgā ēdienā. 
Te arī satikāmies visi draugi – pasākuma dalībnieki. Kulturāli izgl ītojošo programmu turpinot, 
skatījām veselu pērli – nelielu koka baznīcu – Bērzgales baznīcu apmēram 8 kilometrus no 
Aglonas. BaznīciĦas saimnieces interesantais stāstījums par baznīcu radīja tikpat ieinteresētus 
jautājumus. BaznīciĦa pat kara laikos tikusi pasargāta neskarta, un tās vairāk nekā 250 gadus 
vecās altārgleznas krāsas ir joprojām tikpat spilgtas, kā mākslinieks tās uzgleznojis. Vakarā tika 
apmeklēts īss dievkalpojums (vakara mese) Aglonas bazilikā, kas izrādījās ilgāka nekā parasti, 
pārsniedzot stundu. Vakars turpinājās Aglonas “Cakulos” – vakariĦas, pirts. Diskusijas par 
dažādām tēmām, saimnieces atzinība par iespēju pārrunāt dažādus jautājumus ar zinošiem 
cilvēkiem. Sarunas turpinājās līdz vēlai naktij, kaismīgi pārrunājot arī “Austruma” dzīves 
jautājumus, tai skaitā jautājumu – kur palikuši mūsu jaunieši un savieši – vai šādi pasākumi 
paredzēti tikai vecbiedriem? 

Svētdienas, 23. janvāra, rītā sarunas pie tikpat bagātīgi klātā brokastu galda turpināja 
raisīties, un ilgi nevarējām atvadīties atpakaĜceĜam, interesantām sarunām raisoties. CeĜā tomēr 
dodoties, piestājām aplūkot arī mūsu vecākā Ivara Pavasara iegādāto nekustamo īpašumu (pēc 
bijušā Ministru prezidenta parauga) turpat netālu no Aglonas. Pašlaik tur galvenokārt ir mežs, bet 
vieta pie ezera ir laba, un mums, pārējiem ekskursijas dalībniekiem neradās nekādas šaubas, ka 
Ivara apĦēmība un neatlaidība laika gaitā dos savus augĜus, iekopjot šo vietu un padarot to par 
civilizētu un vienlaicīgi jauku dabas stūrīti. AtpakaĜceĜā daĜa draugu ieturēja maltīti jau minētajā 
KlidziĦas krogā, un vēlāk atgriezās Rīgā. 

No interesantā brauciena, šėiet, ikkatrs no mums guva atkal svaigu skatu par Latgales 
jaukajām un skaistajām vietām, redzot gan agrāk redzētas, gan neizzinātas kultūrvēsturiskas 
vietas un dabas stūrīšus. Par šī pasākuma organizēšanu paldies tā iedvesmotājam Aināram 
Dimantam. Tas fakts, ka pasākumā piedalījās arī tie draugi, kas paši nemakšėerē, bet atbalsta 
makšėerniekus, vedina cerēt, ka šis jaukais vaĜasprieks pulcēs draugus arī turpmākajās ziemās, 
iedrošinot arī tos draugus, kuri makšėerniekiem un viĦu atbalstītājiem šoreiz vēl nebija 
pievienojušies. 

Ne asakas! 
 

Vb. Ainārs Lerhis 
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LIELS PALDIES VISIEM ZIEDOT ĀJIEM !  

� Koridoram: vb. Elmārs BērziĦš 20 LVL, vb. Juris Zommers  20 LVL , vb. Andris Roze  10 LVL, vb. Ojārs 
Upatnieks  10 LVL, vb. Andrievs Eiche  20 LVL, vb. Alfr ēds Blimbergs  20 LVL , vb. Jānis Vitons  5 LVL, 
vb. Ainārs Dimants 60 LVL, vb. Modris Alks  10 LVL, vb. Pēteris StradiĦš 20 LVL, vb. Ăirts Kaugars  40 
LVL, vb. Ivars LaviĦš  200 USD, ASV kopa  630 USD, vb. Juris Upatnieks 40 LVL, vb. Artis RiekstiĦš 20 
LVL, sav. Jānis Rungulis 15 LVL, sav. Mārti Ħš Tarlaps 20 LVL, sav. Jurăis Puškeiris 20 LVL. 

� Rīcības fondam: Jānis Čakste SEK 1000, Jānis Ritums SEK 200; Andrejs Ritums SEK 2000, Jēkabs TeriĦš 
SEK 50, Viktorija Apen ītis SEK 50, Barbara Rading SEK 100, Astr īda TeriĦš SEK 150. 

� Austrumam: Jānis Vitons šėembu kravu, kā arī darbu to izlīdzināšanā un nozāăētā ozola celma likvidēšanā. 
� Koku vainagu pacelšanai un atvašu izgriešanu „Austruma” nekustamā īpašuma teritorijā: vb. Ainārs Dimants 

LVL 15. 
� Nekustamā īpašuma novērtēšanai: vb. Gints Šīmanis LVL 10, vb. Jānis Vaits LVL 10, vb. Gatis LegzdiĦš 

LVL 5, vb. Indulis V īdušs LVL 10, vb. Ojārs Upatnieks LVL 10,  vb.. Ivars Pavasars LVL 10. 
� Dārza fondā: Ali Strunke SEK 100. 
� L.SiliĦa karogam: Ainārs Dimants, Ojārs Upatnieks, Mārti Ħš Tarlaps, Ivars Pavasars, Pēteris StradiĦš.  
� Dāvana EUS gadasvētkos: 108 LVL vb. Gints Šīmanis. 
 

BIJUŠIE NOTIKUMI 
 

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 Aglonā 
25. janvāris Viesojas studenšu korp. "Dzintra", vb. Aigara ReiĦa priekšlasījums "Bioloăiskie ieroči 

kā terorisma sastāvdaĜa". 
1. februāris Priekšlasījums un viesu vakars, sav. MārtiĦš Tarlaps, “Naudas atmazgāšanas kontrole 

banku sektorā” 
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 JāĦa PĜaviĦa priekšlasījums. JāĦa Ruska piemiĦas stipendiju pasniegšana. 
8. marts Darījumu sapulce 
15. marts Tiek pieĦemta jauna Austruma statūtu redakcija. 
22. marts Priekšlasījums. Viesturs Pauls Karnups – "Ieskats Vienību savienības vēsturē" 
29. marts vb. O. Upatnieka video par viesošanos "SuitiĦos" un J. Čakstes pieminekĜa atklāšanu. 
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 Viesošanās pie korp. Sororitas Tatiana. H.K Andersenam – 200.  
26. aprīlis SpēĜu vakars. Vada Artis ĀboltiĦš. 

 

ZiĦas 

● 2005. gada   11. janvāra darījumu sapulcē ir apstiprināts pagaidu budžets.   
● 2005. gada 1. martā Cesvaines vidusskolas absolventēm Anetei Andersonei, Zitai Kanbergai un 
Laurai Matulei tika pasniegtas JāĦa Ruska piemiĦas stipendijas Ls 500,- katrai; 
● 2005. gada 8. marta darījumu sapulcē par jaunieti uzĦemts LU juridiskās fakultātes absolvents 
Jānis PĜaviĦš; 
● 2005. gada 15. marta darījumu sapulcē pieĦemta jauna Austruma statūtu redakcija, kas atbilst LR 
likumam par biedrībām un nodibinājumiem un ir nepieciešama Austruma pārreăistrācijai par 
biedrību saskaĦā ar šī likuma prasībām. 
 

SĒRAS 

† Sērojam par austrumieša Elmāra ZūĜa aiziešanu 2005. gada 4. martā; 



Austruma Gaita Nr. 48, 2005. gada 1. maijs – 2005. gada 31. augusts 8 

† Noliecam galvas pieminot austrumieti Leonīdu SiliĦu, kurš viĦsaulē devās 2005. gada 
31. martā; 

† Pieminam un godinām Jāni Konstantīnu Čaksti, kas viĦsaulē devās 2005. gada 10. 
martā  
† Sērojot noliecam galvas pieminot Andreju Čaksti, kurš 2005. gada 20. decembrī aizgāja 
viĦsaulē. 
 Izsakām visdziĜāko līdzjūtību  tuviniekiem! 

DARBĪBAS PLĀNS 

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

 
 

3. maijs Priekšlasījums un viesu vakars. vb. A. BeĜickis. Latviešu dzīvesziĦa un veselība. 
10. maijs Darījumu sapulce. 
14.,15 maijs Darba Svētki “Aučos” 
 17. maijs Draugu vakars 
24. maijs Lasāmais vakars. sav. P. Ancāns. Latvija Eiropas Savienībā: pilsoniskās sabiedrības 

attīstības tendences.  
31. maijs Viesošanās pie mākslinieka KārĜa Dobrāja, kurš strādā pie K. Čakstes pieminekĜa meta 
7. jūnijs Priekšlasījums un viesu vakars. Dr. A.Stranga par Latvijas vēstures grāmatas angĜu 

valodas redakcijas gatavošanu 
14. jūnijs Darījumu sapulce 
21. jūnijs Draugu vakars - Ielīgošana Ă123  
23.,24. jūnijs Līgošana Jaunpiebalgā pie sav. J.KārkliĦa  

12. jūlijs Dārza svētki. Sav. J.BaltiĦš stāsta par JAS (maršruts, izdzīvošana, transports utt.) 
5. – 7. augusts JAS laivu brauciens 
23. augusts Draugu vakars 
30. augusts Darījumu sapulce  

 

SVEICAM JAU IEPRIEKŠ! 

 

• Sirsnīgi sveicam vecbiedru Elmāru BērziĦu, kurš 15. jūlij ā svinēs 55 gadu jubileju. 
• Vēlam daudz laimes un veselības vecbiedram Andrejam Holcmanim, kurš 18. jūlij ā 

svinēs savu 85. gada jubileju. 
• Sveicam vecbiedru Jāni Ritumu , viĦa 60 gadu jubilejā, kura būs 12. jūnijā. 
• Sveicam un vēlam veselību vecbiedram Uldim L ūsim 75 gadu jubilejā, kura tiks svinēta 8. 

jūnijā. 
• Labākie novēlējumi vecbiedram Sigurdam Postniekam, kam 26. jūnijā aprit 65 gadi. 
• Novēlam daudz laimes vecbiedram Jurim Ceri Ħam, kam 9. augustā būs 65 gadu jubileja. 
• Daudz laimes jaunietim Jānim K ĜaviĦam, kas 17. maijā svinēs savu 25. dzimšanas dienu. 
• Labākie novēlējumi vecbiedram Jānim Sīlim , kam 19. jūnijā būs 55 gadu jubileja. 
• Novēlam veiksmi vecbiedram Jurim Ozolam, kam 19. jūlij ā tiks svinēta 35 gadu jubileja.  
• Sirsnīgi apsveicam vecbiedru Arnoldu Runăi 80 gadu jubilejā, kura tiks svinēta 24. jūlij ā. 
• Labākie novēlējumi vecbiedram Jānim Svilpim, kam 17. jūnijā būs 55 gadu jubileja. 
• Sirsnīgi sveicam vecbiedru Uldi Vāgneru, kurš 18. maijā svinēs 70 gadu jubileju. 
• Suminām vecbiedru Induli V īdušu, kurš 8. maijā svinēs savu 40 gadu jubileju. 
• Novēlam daudz laimes savietim Jānim Vitonam, kurš 22. maijā svinēs savu 30 gadi 

jubileju. 
• Sveicam vecbiedru Juri Veidinu , kuram 4. maijā bija 65 gadu jubileja 
 

 

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) 

 


