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MĒS ATGRIEŽAMIES, LAI STRĀDĀTU! 
 

 
 

No labās: vb. Viesturs Pauls Karnups, vb. Gints Šīmanis, sav. MārtiĦš Tarlaps, vb. Ivars Pavasars, sav. Ivars Lamberts (kasieris), 
sav. Arnis Marcinkēvičs, sav. Dzintars Freibergs (vecākais), sav. Didzis Apsītis 

 

Latvijas ir jūras valsts un mums nav svešs viĜĦu motīvs. Katrs no mums ir kādreiz vēlējies būt viĜĦa galotnē 
vai vismaz iztālēm ieraudzīt devīto vilni. Līdzīgi ir arī Austrumā, kur mēdz būt paisumi un bēgumi. Šobrīd, 
šėiet, iestājies pēdējais. Taču atplūdu laiki nevar būt bezgalīgi. Mēs nākam ar jauna viĜĦa piedāvājumu. 
Vērojot acīmredzamo stagnāciju mūsu Austrumā, ir skaidrs, ka ir pienācis laiks veikt radikālas reformas. Šeit 
nu ir mūsu (vecākā Dzintara Freiberga, vecākā vietnieka ArĦa Marcinkēviča, kasiera Ivara Lamberta, 
ekonoma Didža Apsīša, audzinātāja MārtiĦa Tarlapa, biedrziĦa Ginta ŠīmaĦa, bibotekāra-arhivāra Viestura 
Karnupa un valdes locekĜa Ivara Pavasara) apĦemšanās: 
 

1) Biedra naudas iekasēšanas sakārtošana un reāla kasiera un biedrziĦa sadarbība draugu apzināšanā. 
Uz šo brīdi biedra naudu kopējais parāds pārsniedz 4000 latus. Viena lieta būs parādu atgūšana, otra 
lieta – mūsu saraksta retināšana, ar reālu biedru izslēgšanu no Austruma, lai mūsu saraksts nav 
pārpildīts ar „mirušajām dvēselēm”. 

2) Biedra naudas paaugstināšana, lai tā būtu līdzvērtīga ekonomiskajai situācijai Latvijā. Tā kā biedra 
naudas Austrumā nav mainījušās nu jau gandrīz 10 gadus, taču izdevumi tikai aug, ir pienācis 
pēdējais laiks tās paaugstināt, lai varētu nodrošināt stabilu Austruma un valdes darbību. 

3) Saimnieciskās dzīves sakārtošana un reāla ekonoma un visas valdes darbība, lai draugiem radītu 
patīkamu vidi Ă123. 

4) Aktīva, it īpaši jauniešu, darbība, iesaistot Austrumā jaunus draugus un uzliekot viĦiem reālus 
pienākumus. Nāksim ar jauniem uzstādījumiem audzināšanas darbā, bet neaizmirsīsim tradīcijas. 

5) Ă123 zemes īpašuma praktiska sakārtošana to pārdodot, iznomājot vai kā citādi iesaistot 
saimnieciskā darbībā, lai Austrumam no tā būtu reāls saimniecisks labums. 

6) Līdz 2006. gada februārim izveidot Austruma Goda tiesu un izstrādāt tās nolikumu. 
7) Turpināt sabiedrisko diskusiju tradīciju un veicināt akadēmisku vidi Austrumā, īstenojot sadarbības 

līgumu ar Latvijas ZinātĦu akadēmiju. 
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8) Ieviešot biedrziĦa amatu Austrumā, bagātināt austrumiešu un viĦu draugu saviesīgo dzīvi arī ārpus 
Ă123. 

9) Stiprināt reālu sadarbību ar draugu organizācijām Latvijā un ārpus tās. 
 
Mūsuprāt šie ir vissvarīgākie Austruma darbības virzieni nākamā gada laikā, taču tas nenozīmē, ka tiks 
aizmirstas citas šeit neuzskaitītās Austruma darbības aktivitātes. Arī valdes darbā tiks pieaicināti palīgi no 
jauniešu vidus, tādejādi sagatavojot potenciālus valdes locekĜus nākamajiem gadiem. 
 
Austrums mums ir tikai viens un tādēĜ nav pieĜaujami izniekot tās vēsturiskās vērtības un tradīcijas, ko esam 
uzkrājuši 122 darbības gados. Mēs prasīsim reālu darbu no katra mūsu drauga un tas ikvienam austrumietim 
palīdzēs izšėirties – būt kopā ar mums, vai palikt sāĦus, tādejādi nebagātinot ne sevi, ne Austrumu. 
 

sav. Dzintars FREIBERGS 
(vecākais) 

 

 
 

Austrumieši bildējas savos122. Gadasvētkos pie Latvijas Universitātes galvenās ēkas RaiĦa bulvārī 19, Rīgā 
 

MĪěIE DRAUGI, GODĀJAMIE VIESI! 
 

Tas ir īpašs piedzīvojums uzrunāt Austruma saimi gadasvētkos. Esmu patiesi priecīgs un saviĜĦots par šo 
iespēju – tas ir kā sajust mūžības elpu cauri 122. gadiem, bet arī atbildību šodienas priekšā. 
 

Austrums nepastāv pats par sevi – tas pastāv tikai caur cilvēkiem tajā. Rietumu sabiedrība, kura, pieradusi 
pie labklājības un demokrātijas, nesen atskārta, ka šīs vērtības nepastāv pašas par sevi – tās ir jākopj, lai arī 
brīžiem to pastāvēšana var likties pašsaprotamas. Gluži tāpat ir arī ar Austrumu – Austruma dārziĦš ir jākopj. 
 

Šovakar ir īstā reize atskatīties uz aizvadīto gadu un palūkoties cik labi dārznieki esam bijuši. To varam darīt 
gan visi kopā, gan arī katrs atsevišėi, pārdomājot, kāds tas ir bijis man kā austrumietim, kādu sēklu esmu 
sējis un kādus augĜus vai atpūtu Austruma dārziĦā sagaidu. 
 

Domāju šis gads, tāpat kā pārējie, ir bijis Ĝoti interesants Austruma dzīvē, it īpaši tiem, kas tajā ir aktīvi 
piedalījušies. Protams, ir bijuši gan priecīgāki, gan arī skumīgāki brīži. Lai atskatāmies uz svarīgākajiem 
notikumiem: 
 

� Austrums savu darbību ir pilnībā legalizējis – esam iesnieguši Valsts ieĦēmumu dienestam finansu 
gada atskaiti ne tikai pagājušo gadu, bet arī par iepriekšējiem gadiem.  
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� Latvijā tika mainīta likumdošana, kas regulē nevalstisko organizāciju darbību un reăistrācijas 
kārtību. Pēc jaunās likumdošanas Austruma juridiskais statuss nav vairs sabiedriska organizācija, bet 
biedrība. Lai atbilstu jaunā likuma prasībām, bija nepieciešams veikt zināmas izmaiĦas statūtos, kā 
arī pārreăistrēt organizāciju par jaunu. Šajā jaunajā statūtu redakcijā ir nostiprināts arī vecbiedru 
komitejas statuss. 

 
� Pasniedzām JāĦa Ruska piemiĦas fonda stipendijas trim studentēm, kas nāk no Cesvaines. 

PieĦēmām arī šī stipendiju fonda nolikumu, pēc kura tagad var strādāt un pasniegt nākamās 
stipendijas. 

 
� Ir aizvadīti kārtējie darba svētki, kas šoreiz sakrita ar kādreizējās Vienību Savienības 80. gadu 

dibināšanas jubileju. Kā zināms, tieši Vienību Savienībā arī izveidojās un nostiprinājās darba svētku 
tradīcija pirmskara Latvijā. Šoreiz iestādījām priežu audzi Čakstes dzimtas māju īpašumā Aučos. To 
var labi redzēt no ceĜa un allaž tur garām braucot vai piestājot tā atgādinās par mūsu organizāciju. 

 
Mūžībā ir aizsaukti arī daudz uzticamu austrumiešu. Varētu pat teikt austrumieši – leăendas. Lai vēlreiz 
pieminam Leonīdu SiliĦu un Ernestu Treigutu, kuri noteikti uzskatāmi par Austruma stūrakmeĦiem un ir 
devuši neatsveramu ieguldījumu tā pastāvēšanā un darbības atjaunošanā Latvijā. 
 
Un te gribētu minēt kādu priecīgu notikumu. Viesojoties šogad gadasvētkos pie mūsu uzticamajiem 
draugiem Eesti Uliopilaste Selts, iepazināmies ar vēl kādu mums radniecīgu un interesantu organizāciju 
IgauĦu studentu biedrību Pohjala, kuri kuplā pulkā piedalījās arī mūsu darba svētkos. Es ceru, ka nākamo 
gadu laikā izdosies nostiprināt šo jaunizveidoto draudzību, jo mums ir daudz ko uzzināt vienam par otru un, 
manuprāt, ir ko mācīties no šīs organizācijas.  
 
Ir bijuši arī daudzi citi interesanti notikumi – talka, kurā iestādījām jaunu ozolu pie mūsu mājas; jauki un 
patīkami aizvadīti dārza svētki; vairāki interesanti priekšlasījumi, ir jauna uzrunas katedra, kas gatavota no 
mūsu pagalma vecā ozola; zemledus makšėerēšana; laivu brauciens un citi. 
 
Taču viens no vissvarīgākajiem uzdevumiem ir tieši darbs pie Austruma izaugsmes – šeit svarīgākais ir 
jauniešu piesaistīšana, kā arī uzĦemto jauniešu iesaistīšana Austruma apritē. Tas sāka labāk veikties sākoties 
jaunajam mācību gadam, kad gatavojoties viesu vakariem bija sarīkota prāta vētra un tika pamatīgi atjaunota 
arī Austruma mājas lapa. Tas deva rezultātus un esam uzĦēmuši vairākus jaunus jauniešus. 
 
Gribu uzsvērt, ka nav iespējams par zemu novērtēt jaunu jauniešu piesaisti, jo redzam, ka jau pašreizējā 
valdē nav vairs neviena parasta studenta, bet gan tā sastāv no doktoriem, aizĦemtiem ăimenes cilvēkiem un 
draugiem profesionālās karjeras straujas izaugsmes posmā. Tas atspoguĜojas arī darba rezultātos: nākamajai 
valdei noteikti ir jāpievelk saimnieciskie groži, jo daudz lietu, ir palicis neizdarīts; knaps ir pieplūdums 
rīcības kasē tradicionāli vājo biedru naudu iekasēšanas dēĜ. TādēĜ gribu novelēt jaunajai valdei veiksmi šajos 
darbos, kā arī sagaidīt 125. jubileju kuplā jauniešu pulkā. 
 
Jāpiemin, ka diskusijās ir ienākusi atkal mūsu nekustamā īpašuma tēma. Mūsu īpašums neapšaubāmi ir mūsu 
bagātība un paver plašas attīstības iespējas, tādēĜ ir Ĝoti svarīgi tās izmantot apdomīgi un racionāli. Acīm 
redzot ir arī pēdējais laiks izveidot Goda tiesu. 
 
Nobeigumā gribu teikt, ka šis gads man vecāka amatā, lai arī nav bijis viegls, tomēr nepārprotami ir daudz 
devis personiski un es gribu pateikties visiem draugiem par sniegto atbalstu, arī visgrūtākos brīžos. Tāpat arī 
valdes locekĜiem, kā arī vecbiedru komitejai un tās priekšsēdim par atbalstu un uzmundrinājumiem darbā. 
 
Austrums ir spēcīga organizācija, kura kā tilts, kas savieno paaudzes, idejas un ideālus ir pārliekusies 
pāri trim gadsimtiem. Esmu pārliecināts, ka būvējot tiltu t ālāk tas droši sasniegs un balstīsies arī uz 
ceturtā gadu simteĦa malas. 
 
Paldies par uzmanību! 

a/v „AUSTRUMS” 2004./2005.g. vecākais 
vb. Ivars PAVASARS 
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A/V „AUSTRUMS” SVIN 122. GADASVĒTKUS 
 

Šā gada 29. oktobrī akadēmiskā vienība „Austrums” svinēja 122. Gadasvētkus, uz kuriem pulcējās gan tie 
austrumieši, kas ikdienā aktīvi piedalās Austruma dzīvē, gan tie, kas kĜuvuši pasīvi. 
 

Kā ierasts Latvijas Universitātes Mazajā aulā bija svinīgais sarīkojums, kurā ar runām uzstājās a/v 
„Austrums” vecākais vb. Ivars Pavasaris, pastāstot par šī gada galvenajiem notikumiem un aktivitātēm 
Austruma dzīvē, un vecbiedru komitejas priekšsēdētājs vb. Ainārs Dimants. Kā vienmēr Austruma 
gadasvētkos Ĝoti interesanta un pamācoša bija akadēmiskā runa, kuru teica vb. Pēteris StradiĦš. Akadēmiskās 
runas nosaukums bija „Sirds: aizstājama un neaizstājam”. Pēc svinīgā sarīkojuma austrumieši devās pie 
Brīvības pieminekĜa nolikt ziedus. 
 

Par saviesīgo vakaru, kurš notika Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības zinātĦu fakultātes kafejnīcā, 
bija parūpējies vb. Viesturs Pauls Karnups. Austrumieši varēja baudīt gan siltos, gan aukstos ēdienus. Pēc 
kārtīgas ieturēšanās vakars turpinājās jautrā noskaĦā ar saviesīgām sarunām, dziesmām un arī dejām. Pēc 
saviesīgā vakara izturīgākie austrumieši devās uz Austuma māju, lai turpinātu līdz pat rītam svinēt Austruma 
gadasvētkus. Rīta agrumā austrumieši, kas vēl nebija devušies pie miera, pasūtīja zupa no „Lido”, tādejādi 
pārĦemot tradīciju par rīta zupu no draudzīgās igauĦu organizācijas EÜS. 
 

sav. Arnis MARCINKĒVIČS 
 

AUSTRUMA DARBA SVĒTKI 2005. GADA 14.-15. MAIJĀ 
 

 
 

Austrumieši, kundzes un draudzīgās organizācijas. Darba svētki Aučos 
 

Šogad maijā vēlreiz pulcējamies uz ikgadējiem darba svētkiem. Šogad tie iezīmēja 70. gadskārtu kopš 
pirmajiem Akadēmisko vienību savienības kopējiem darba svētkiem 1935. gadā. Tā Austrumā tika nolemts 
atzīmēt šo jubileju un rīkot gadskārtējos darbu svētkus. 
 

Darba svētki notika mums visiem zināmajos – „Aučos”. Vb. Jānis Čakste, vēl dzīvs būdams, bija Austrumu 
aicinājis talkā stādīt priežu mežu, bet viĦa negaidītā aiziešana viĦsaulē radīja bažas, vai tas notiks. Tomēr 
Čakstes ăimene ar Kristīne Čakstes izteica velēšanos, lai Austrums tomēr rīkotu šos svētkus par godu JāĦa 
Čakstes piemiĦai.  
 

Ar sav. Andra ĖēniĦa sagādāto autobusiĦu sestdienas agrā rīta stundā mēs visi devāmies uz Aučiem. Bijām 
ne tikai austrumieši un Akadēmiskā vienība Latvietes, bet mūsu pulkam pievienojās Austruma jaunie draugi 
no Igaunijas EUS Põhjala, ar kuriem mēs bijām iepazinušies EUS gadasvētkos aprīlī.  
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Aučos mūs sagaidīja Čakstes kundze un tūlīt lika pie darba. MežziĦa uzraudzībā skaistā saulainā dienā mēs 
stādījām priežu stādiĦus taisnās līnijās. Tika iestādīts ap 2 ha. Kad darbs bija beidzies notika piemiĦas brīdis 
sakarā ar Akadēmisko vienību savienības kopējo darba svētku 70. gadu jubileju, kur vb. Viesturs Pauls 
Karnups iepazīstināja klātesošos par Akadēmisko vienību savienības kopējo darba svētku vēsturi un nozīmi, 
un tika uzstādīta koka piemiĦas plāksne, ko bija sagatavojis sav. Kaspars Fukss. 
 

Pēc tam mājas saimniece aicināja talciniekus uz pusdienām Lielupes krastā. Tur pavadījām jauku mielastu, 
kur arī netrūka atspirdzinošie dzērieni un dziesmas. 
 

Tad pievakare pārcēlāmies uz naktsmītni, turpat netālu lauku viesu namā „Māras māja”, kur turpinājām 
saviesīgo daĜu. Māras mājā varējām omulīgi pavadīt vakaru kopā draugiem. Netrūka arī pirts, kur pēc labi 
padarīta darba kārtīgi izpērties. Volejbola spēle starp austrumiešiem un mūsu igauĦu draugiem beidzās 
neizšėirti. 
 

Nākošajā dienā notika ekskursija pa Jelgavu vb. Oskara BērziĦā vadībā, lai iepazīstinātu mūsu igauĦu 
draugus ar šo jauko pilsētu. Tajā paša laikā maza grupa austrumieši apciemoja mūsu vb. Imantu Kapsi, kurš 
no Austrālijas ir pārcelies uz dzīvi savās dzimtajās mājās Jelgavā. 
 

Visas labas lietas arī beidzas, un svētdienas vēlā pēcpusdienā devāmies atpakaĜ uz Rīgu. Paldies Čakstes 
ăimenei par viesmīlību un laipno uzĦemšanu! Paldies arī Austruma valdei vb. Ivara Pavasara vadībā, kas bija 
uzĦēmusies pasākuma organizatorisko daĜu, kā arī visiem dalībniekiem! 
 

Uz redzēšanos nākamajos darba svētkos! 
vb. Viesturs Pauls KARNUPS 

 

KĀ AUSTRUMS GĀJA MĀRTIĥDIENAS SVINĒT 
 

MārtiĦu dienā, kā jau pieklājas sava sav. Mārti Ħa Tarlapa vadībā „Austrums” devās ciemos pie draudzīgās 
studenšu korporācijas „Selgas” viĦu konventa dzīvoklī, līdzi Ħemot apsveikuma dāvanas un labu 
garastāvokli. 
 

Pasākums noritēja īsteni draudzīgā latviskā atmosfērā, tika apspriestas senās un jaunās MārtiĦdienas 
tradīcijas, minētas mīklas un spēlētas spēles, iemēăinātas kopīgas MārtiĦdejas dzīvās mūzikas pavadībā, 
visiem klātesošajiem vai vecs vai jauns jautri lecot kopējā pulkā. 
 

Pasākumu kuplināja senās mūzikas folkloras kopa „Laiksne”. 
 

Pēc tam sekoja kopīgs MārtiĦdienas mielasts, „no vāczemes ievazātās” MārtiĦzoss vietā īsteni senlatviskā 
tradicionālā garā uzēdot MārtiĦu gaili. 
„M ārtiĦam gaili kāvu MārtiĦdienas vakarā.” 
 

Vakars noslēdzās ar kopīgu latviešu tautasdziesmu dziedāšanu. Lai arī notika dažs labs mēăinājums pārvērst 
to par ziĦău vakaru, „Selgas” katru reizi pagrieza dziesmu karus pareizajā, latviešu tautasdziesmu gultnē. 
 

sav. Aivars LIEPA 

TURPINĀJUMS SEKO 
 

Šī gada 13. novembrī pēc draudzīgās organizācijas akadēmiskās vienības „Latvietes” uzaicinājuma, nelielā 
draugu pulkā, austrumieši devās svinēt otros MārtiĦus, JāĦa Akurātera muzejā - Pārdaugavā. Jāpateicas ir vb. 
Andrievam Eicham par sarūpēto kliĦăeri un dažām vīnu pudelēm kā ciemu kukuli no mūsu puses. 
Draugi tā īsti vēl nebijām apsildījušies, kad jau vajadzēja dejot, dziedāt un iet rotaĜās. 
 

MārtiĦos jau bez gaiĜu cīĦām nevar iztikt, nācās izvēlēties, kurš cīnīsies, un ar kuru. Tā izvēle iekrita vb. 
Viestura Paula Karnupa un sav. Agra ZihmaĦa duelī. CīĦa bija saspringta, tomēr beigās ātrums un veiklība 
bija tas, kas noteica uzvarētāju. 
 

Īpaši jāuzslavē latvietes, par svētku radīšanu un patīkamo gaisotni, kas pastāvēja JāĦa Akurātera muzejā. 
 

sav. Agris ZIHMANIS 
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18. NOVEMBRIS 
 

 
 

Austrumieši un pāris latvietes. 18. novembrī pie Mūžīgās uguns BrāĜu kapos 
 

Kā jau katru gadu, 18.novembra rītā austrumieši pulcējas pie operas tiltiĦa pretī Latvijas Universitātei, lai 
dotos ikgadējā studentu organizāciju gājienā. Šogad bijām 20 austrumieši, kas bija lielākais skaits no ne-
korporācijām. Protams, ka atkal sniga sniegs, bet nu tas mums netraucēja sasniegt galamērėi. Nonākot pie 
BrāĜu kapiem, pamanījām jaunu tradīciju, kurai sekojām arī mēs – noĦēmām cepures pirms ieejas kapos. 
Kapos kā jau parasti, izĦemot to, ka runu neteica LU rektors. Apmeklējām arī JāĦa Čakstes uz Gustava 
ZemgaĜa kapus, kur nodziedājām arī Austruma himnu. 
 

Vēlāk devāmies uz Austruma namu, kur ieturējām siltos ēdienus, kā arī karstvīnu un kaut ko stiprāko, jo ārā 
bija auksts. Tā kā „Latvietes” bija pārĦēmusi vēdera gripa, tad bijām tikai pašu lokā, bet tas netraucēja 
dziedāt dziesmas un dejot dejas. DaĜa austrumiešu aizgāja dzīvajā skatīties parādi, taču lielgabala zalves Ĝoti 
labi varēja dzirdēt arī telpās. 
 

Izturīgākie vēl aizgājām uz Prezidentes uzrunu pie Brīvības pieminekĜa, kā arī uz uguĦošanu. Prieks, ka bija 
nomācošs jauno austrumiešu pārsvars, atšėirībā no citiem gadiem. Noslēdzās svētki, pašiem izturīgākajiem 
ieturot svētku vakariĦas piemīlīgā restorānā uz Lāčplēša ielas, čellu skaĦu pavadījumā.  
 

Nākošajā gadā mums ir jābūt vismaz 30 cilvēku sastāvā! 
 

sav. Dzintars FREIBERGS 
 

AUSTRUMA LISTE 
 

Draugs, Tev ir iespēja veiksmīgi pieslēgties „Austruma” listei, kur ir draugi austrumieši no visas pasaules. 
Lai pierakstītos „Austruma” vēstkopai sūti e-pastu no adreses, kuru vēlies pierakstīt, kā arī savu vārdu un 
uzvārdu listes saimniekam Robertam Freimutam <freimuts@ryerson.ca> vai „Austruma” vecākajam 
Dzintaram Freibergam < dzintars.freibergs@one.lv > ar norādi, ka vēlies būt „Austruma” vēstkopā. 
 

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. 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. 
 

Seko līdzi arī Austruma mājas lapai: www.austrums.lv . 
Valde 
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AUSTRUMA GAITA 
 

Sakarā ar nekvalitatīvajiem Latvijas pasta vēstules piegādāšanu, diemžēl mūsu draugi 
austrumieši un atraitnes aiz Latvijas robežām nav saĦēmuši iepriekšējos Austruma Gaitas 
numurus. Atvainojamies visiem, kuri nav saĦēmuši vēstules formātā! 

Valde 
 

NOTIKUŠIE NOTIKUMI 
 

30. augusts Akadēmiskā gada atklāšana 
06. septembris Darījuma sapulce. UzĦemti saviešos: Aivars Liepa, Ivars Lamberts un Edgars Briedis 
13. septembris Draugu vakars. Sav. Artis ĀboltiĦš organizēja spēĜu vakaru 
20. septembris Viesu vakars. Bija ieradušies četri viesi 
27. septembris Viesu vakars. Piepulcējās vēl viens viesis 
04. oktobris Draugu vakars 
11. oktobris Dziesmu kari 
18. oktobris Draugu vakars 

20. oktobris Sabiedriskā diskusija P. StradiĦa medicīnas vēstures muzejā. Tēma: „Genoma izpēte: 
Drauds cilvēka tiesībā? Pārkāpums pret Radītāju?” 

25. oktobris Jaunieša priekšlasījums. Jn. Agris Zihmanis “Latvijas līderi politikā: 2000.–2005. gads” 
29. oktobris 122. GADASVĒTKI 

01. novembris 
Jaunieša priekšlasījums. Jn. Kaspars Fukss “Mazo un vidējo uzĦēmumu problēmas 
Latvijā”. 

08. novembris 
GADA SAPULCE. UzĦemti saviešos: Agris Zihmanis, Kaspars Fukss. Ievēlēts jaunais 
vecākais sav. Dzintars Freibergs (mob.t.: 9488512) un kasieris sav. Ivars Lamberts 
(mob.t.: 6138903) 

10. novembris MārtiĦdienas svinēšana pie draudzīgās organizācijas SELGA 
12. novembris MārtiĦdienas svinēšana pie draudzīgās organizācijas LATVIETE 
15. novembris Draugu vakars 
18. novembris Latvijas Republikas proklamēšanas 87. gadadiena. Gājienā piedalījās 20 austrumieši 
22. novembris Draugu vakars 
25. – 27. 
novembris Ciemošanās pie draudzīgās organizācijas EUS PÕHJALA 

29. novembris Viesojas Godabiedrs Jānis Dripe. Tēma: Valsts protokols 
 

AUSTRUMS APSVEIC ! 

 

� Sirsnīgi apsveicam vb. Pēteri StradiĦu un viĦa sieviĦu ar meitas Annas piedzimšanu š.g. 15. oktobrī! 
� Labākie novēlējumi sav. Jānim Pērkonam un viĦa kundzei ar meitiĦas Rasas piedzimšanu š.g. 18. 

oktobrī! 
� Labākos novēlējumus sūtam vb. Jānim Kārkli Ħam un viĦa sieviĦai ar meitiĦas Kristiānas piedzimšanu 

š.g. 21. augustā! 
 

� Sveiciens vb. Jurim Zommeram ar pirmo dzejoĜu krājumu „Radību noslēpums”! 
� Suminam vb. Gintu Šīmani ar pirmo (cerams, ne pēdējo!) grāmatu Krišjānis Valdemārs. „Apgaismības 

centieni”! 
� Sveicam vb. Jāni Baronu ar sekmīgu sniegumu TV kanāla spēlē “Prāta Banka”!  
 
Draugi, jūs visi esat zelts AUSTRUMAM!!! 
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DARBĪBAS PLĀNS 

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

 

06. decembris Lielā sapulce. V.P. Karnupa priekšlasījums par karogu kariem 
13. decembris Darījuma sapulce 
20. decembris Jaunieša priekšlasījums. D. ŠpeĜs „Krievu minoritāte Latvijā: 1914 – 1940. gads” 
26. decembris Ziemassvētki „Austrumā”. Sākums plkst. 16.00. Organizē vecbiedrs G.Šīmanis 
31. decembris – 
1. janvāris LAIM ĪGU JAUNO 2006. GADU !!! 

10. janvāris Darījumu sapulce. 
17. janvāris Lasāmais vakars. Ciemosies draudzīgā organizācija PATRIA 
21. – 22. janvāris Zemledus makšėerēšana. Organizē vb.A.Dimants. 

24. janvāris 
Priekšlasījums sakarā ar Tatjanas dienu. Ciemojas draudzīgās organizācijas 
„SORORITAS TATIANA” un „FRATERNITAS LETTICA” 

31. janvāris Vbk. Dzintara Baranovska priekšlasījums (saskaĦošanas kārtībā) 
07. februāris LIELĀ SAPULCE. 

14. februāris Darījuma sapulce 

21. februāris Jaunieša priekšlasījums. Jn. Dainis Germovs: Darbs Īrijā 
28. februāris Dziesmu vakars 
07. marts Viesu vakars. Austruma vēstures pētījumi – gb. Jānis StradiĦš un vb. Ainārs Lerhis 
14. marts Darījuma sapulce 
21. marts Jaunieša priekšlasījums. Jn. Andris Millers (saskaĦošanas kārtībā) 
28. marts Lasāmais vakars. Ciemojas draudzīgā organizācija VARAVĪKSNE 

 

SVEICAM JAU IEPRIEKŠ! 

 

 vb. KAPSIM Imantam  7.decembrī 85. gadi. 
 vb. SPROĂIM Imantam  20. decembrī 65. gadi . 
 sav. ĀBOLTI ĥAM Artim  22. decembrī 30. gadi. 
 vb. VELTHEIMAM Sigurdam  5. janvārī 65. gadi. 
 vb. BAGĀTAM Georgam 7. janvārī 85. gadi. 
 vb. LEGZDI ĥAM Andrejam  11. janvārī 70. gadi. 
 sav. RUNGULIM J ānim 18. janvārī 25. gadi. 
 vb. KALNI ĥAM Valdim  8. februārī 35. gadi. 
 vb. NARBŪTAM Zenonam 9. februārī 35. gadi. 
 vb. FREIMANIM Visvaldim 21. februārī 50. gadi. 
 vb. BARBINAM Torildam  22. februārī 75. gadi. 
 vb. STRADIĥAM Pēterim  24. februārī 35. gadi. 
 vb. JAUNARĀJAM Arv īdam 28. februārī 95. gadi. 
 sav. ĖĒNIĥAM Andrim  7. martā 25. gadi. 
 vb. KALNI ĥAM Jānim 8. martā 85. gadi. 
 sav. TARLAPAM M ārti Ħam 17. martā 25. gadi. 
 sav. ZUTERAM J ānim 19. martā 35. gadi. 
 sav. VAITAM J ānim 24. martā 35. gadi. 
 vb. ZVĪDRIM Jurim  29. martā 55. gadi. 

 

DAUDZ BALTU DIENI ĥU, LAIMI ĥA, DODI!!! 
 

 

Izdevējs:    Akadēmiskā vienība Austrums, reăistrācijas Nr. LV40008003170 
Konts:        Nr. LV39HABA000140J05276 4, A/s “Hansabanka” 
Adrese:        a/v “Austrums” Ăertrūdes iela 123, Rīga, LV 1009, Latvija, mob.t.: 9488512 
Redaktors: a/v “Austrums” Valde (e-pasts: gaita2@inbox.lv) 

 


