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vb. ERNESTA TREIGUTA PĀRAPBEDĪŠANA 
 

 
 

vb. Ernests Treiguts 30 gadu vecumā. 
Bilde Ħemta no viĦa grāmatas „Latvieši, karš ir sācies!” 

 

Draugi austrumieši, pateicoties vb. Aināra Dimanta iestrādēm, kuplā skaitā devās uz Burtnieku kapiem, lai 
tajos guldītu drauga vb. Ernesta Treiguta pīšĜus. 
 

 
 

No kreisās: RiekstiĦa kungs un austrumieši. Burtnieku kapos 2005. gada 10. decembrī. 
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Tā bija aizgājēja vēlēšanās, jo tieši Austruma drauga, bijušā apgāda „Zinātne” vadītāja RiekstiĦa kunga 
dzimtas kapos vēlējās rast savu mūža atdusas vietu. No šī kapu kalna paveras gleznains skats uz Burtnieku 
ezeru, kas ir tik mītiskām teikām siets, kā paša aizgājēja raibais dzīves gājums. 
 
Ernests austrumiešiem atmiĦā paliek kā dedzīgs demokrāts, kas Latviju vienmēr redzējis eiropeisku un 
neatkarīgu. ViĦa darbs Latvijā un Vācijā, braucieni jau okupētajā Latvijas teritorijā, viĦam vien zināmie 
uzdevumi paliek mūsu izpētes lokā. Esam pārliecināti, ka grāmata „Latvieši, karš ir sācies” vēl daudzām 
austrumiešu paaudzēm paliks ne tikai kā saistoša lasāmviela, bet arī mācību grāmata tēvzemes mīlestībai un 
uzticībai demokrātijai. 

vb. Gints ŠĪMANIS 
biedrzinis 

 

„AUSTRUMA GAITAI” 50. NUMURS! 
 

Tas ir noticis! Sveicam visus austrumiešu – tuvus un tālus – ar „AUSTRUMA GAITAS” 50. numuru! 
 
Tās pirmais izdevums klajā nāca 1995. gada ziemā ar tā laika vecākā Pētera StradiĦa gādību. Gaitas 
turpmākais ceĜš bija pie austrumiešiem un austrumiešu atraitnēm gan šeit Latvijā, gan Zviedrijā, Amerikā, 
Kanādā utt. Pirmie numuri bija uz vienas A4 formāta lapas no abām pusēm un iznāca piecas reizes gadā. 
Laikam vijoties, Austruma Gaita ir paplašinājusi savas iespējas un tagad ir uz četrām A4 lapām no abām 
pusēm un iznāk trīs reizes gadā. Tajā laikā tika rakstīts gandrīz tas pats, kas ik gadu, – informācija par 
austrumiešiem, to gaitām un nopelniem, kases pārskati, diskusijas, notikumi. Gaita mums var izstāstīt tik 
daudz austrumiešu pārdzīvojumus, kā arī priecīgās vēstis un ziĦas. Visi iespējamie numuri atrodas 
AUSTRUMA nama bibliotēkas arhīvā. 
 
Cerams, arī turpmāk austrumieši dos atbalstu veidot „AUSTRUMA GAITU”, un katram būs prieks to 
ieraudzīt savā pastkastītē! 
 
Lai AUSTRUMAM un tās GAITAI – mūža dzīvošana! 

Valde 
 

BUDŽETS 2006. GADAM 
 

IENĀKUMI IZDEVUMI 
Biedru nauda Ls 2000.00 Gaita Ls 150.00 
Ziedojumi (Austruma fonds) Ls 115.00 Apsveikumi, sarakste Ls 100.00 
Gaita Ls 50.00 Elektrība Ls 700.00 
Telpu iznomāšana Ls 600.00 Saimnieciskie izdevumi Ls 200.00 
Gadasvētki Ls 200.00 Grāmatvedības izdevumi Ls 200.00 
  Gadasvētki Ls 700.00 
  Darba svētki Ls 200.00 
  18. novembris Ls 30.00 
  Ziemassvētki Ls 30.00 
  Sadarbība ar citām organizācijām Ls 250.00 
  Telpu uzkopšana Ls 180.00 
  Neparedzēti izdevumi Ls 55.00 
  „Akadēmiskā dzīve” Ls 100.00 
  Bankas komisijas Ls 20.00 
KOPĀ Ls 2965.00 KOPĀ Ls 2915.00 

 
Budžets plānots, balstoties uz to, ka biedra naudas ir 3.00 Ls/mēnesī saviešiem un 4.00 Ls/mēnesī 
vecbiedriem. Ir saĦemts Ernesta Treiguta novēlējums Austrumam EUR 1000.00, taču tie netiek iekĜauti 
budžetā, jo, pirmkārt, no šīs naudas tiks uzstādīta kapu plāksne. 
 
Darba svētku postenis nav mainīts, jo vēl nav skaidrības, vai tie tiešām notiks SietiĦiezī. Ir nepieciešams 
savākt Ls 1200.00, taču tikai iesaistot uzĦēmumus un pašvaldības. 



Austruma Gaita Nr. 50, 2006. gada 1. aprīlis – 2006. gada 31.augusts 3 

 
Paldies visiem ziedotājiem, kas padara šos Darba svētkus arvien reālākus (vb. A. Dimantam, vb. I. 
Pavasarim, vb. A. Eichem, vb. Jurim Upatniekam, sav. P. Ancānam). 
 

Vislielāko paldies izsakam vb. Ernesta Treiguta ziedojumam EUR 1000,-. Lai viĦam vieglas smiltis! 
 

sav. Dzintars FREIBERGS 
vecākais 

 

2006. gada zemledus makšėerēšana 
 

 
 

Austrumieši un viĦu kundzes. Zemledus makšėerēšana Valdemārpil ī. 

 
Šī gada 25. februārī austrumieši beidzot devās tradicionālajā zemledus makšėerēšanas pasākumā. KādēĜ 
beidzot? Vienkārši šis pasākums bija paredzēts jau 21. janvārī, bet diemžēl, sausā rudens un aukstās ziemas 
dēĜ, viesu namā „Azarkrasti” pie Adamovas ezera, kur bija plānots braukt makšėerēt, no ezera pirtij vairs 
nepienāca ūdens, jo bija krities ūdens līmenis. Tomēr tas nespēja aizkavēt austrumiešu vēlmi baudīt dabu uz 
ezera, un zemledus makšėerēšanas pasākums pārcēlās no Latgales uz Kurzemi. 
 

Un tā 25. februāra rītā daĜa austrumiešu tikās Rīgas autoostā, lai ar satiksmes autobusu dotos uz 
Valdemārpili. Tie īstie makšėernieki – vb. Pēteris StradiĦš, vb. Gatis OzoliĦš un vb. Pauls AldiĦš ar kundzi – 
ceĜā bija devušies tā, lai jau ar saullēktu būtu uz ezera. Pārējie – pasākuma organizators un idejiskais tēvs vb. 
Ainārs Dimants, vb. Ainārs Lerhis, Austruma vecākais sav. Dzintars Freibergs ar draudzeni, sav. Aivars 
Ančupāns, jn. Rolands Muižnieks, jn. Dainis ŠpeĜs un šo rindu autors sav. Arnis Marcinkēvičs ar kundzi – 
Valdemārpilī ieradās pēcpusdienā un pēc īsas ekskursijas pa Valdemārpili devās uz viesu namu „Vidi”, kas 
atrodas pie Sasmakas ezera. 
 

Pēc ātras iekārtošanās jaukajā viesu namā, austrumieši draudzīgā bariĦā devās uz ezeru meklēt 
makšėerniekus un novērtēt dienas lomu. Jāsaka, ka makšėerniekiem bija veicies, un loms tiešām bija varens, 
jo no tā sanāca gan vakariĦām zupa, gan brokastīs ceptas zivtiĦas. Pēc nelielas foto sesijas ar zemledus 
makšėerniekiem un viĦu darbarīkiem, nemakšėernieki devās atpakaĜ uz viesmīlīgo naktsmītni, lai gatavotos 
vakariĦām. 
 

Kā jau minēju, vakariĦās galdā tika celta garda zivju zupa, kā arī citi ēdieni. Uz vakariĦām mums pievienojās 
vēl divi austrumieši – vb. Gatis LegzdiĦš un sav. MārtiĦš Tarlaps. Pēc kārtīgas ieturēšanās, jo pēc svaigā 
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gaisā pavadītas dienas austrumieši bija varen izsalkuši un, kā zināms, draugiem apetīte vienmēr ir laba, mūs 
gaidīja vēl viens Ĝoti atbildīgs uzdevums. Vb. Pēterim StradiĦam 24. februārī apritēja 35 gadi, un austrumieši 
pēc vakariĦām sumināja draugu un pasniedza vb. Gata OzoliĦa sagatavoto dāvanu – fotogrāfiju, ko Gatis 
pagājušajā vasarā, ar paštaisītu fotokameru, bija fotografējis tieši viesu namā „Vidi”. 
 

Vakara gaitā sekoja dziesmas, kaislīgas un brīžiem pat Ĝoti karstas diskusijas un karsēšanās īstā lauku pirtī. 
Nākamās dienas rīts mūs sagaidīja ar spilgtu sauli un lauku klusumu. Pēc sātīgām brokastīm austrumieši sāka 
gatavoties mājupceĜam, un, pateicoties gādīgajai saimniecei, devās uz Rīgu. Paldies Aināram par tradīcijas 
kopšanu, paldies makšėerniekiem par zivīm, paldies pārējiem par piedalīšanos un uz tikšanos nākošgad 
Latgalē! 
 

sav. Arnis MARCINKĒVIČS 
vecākā vietnieks 

 

PIE AUSTRUMA CIEMOJAS 
STUDENTU KORPORĀCIJA „PATRIA” 

 
Pēc ilgāka laika pārtraukuma „Austrumā” šī gada 21. februārī viesojās studentu korporācija „Patria”. Ar 
priekšlasījumu šajā vakarā uzstājās vb. Andrievs Eiche, kurš pastāstīja par latviešu organizācijām Zviedrijā 
trimdas laikā. 
 

 
 

Vb. Andrievs Eiche. 
 

Neoficiālajā daĜā viesi un austrumieši baudīja nu jau tradicionālās Austruma desiĦas ar štovētiem kāpostiem 
un viesu atnesto alu. 
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Austrumieši un patrijieši Austruma namā. 
 

Protams, neizpalika dziesmas, runas un vakara nobeigumā arī vairāki biljarda mači, kuros tika izcīnīts 
draudzīgs neizšėirts. 
 

sav. Arnis MARCINKĒVIČS 
vecākā vietnieks 

 

TATJANAS DIENA AUSTRUMĀ UN CIEMOŠANĀS PIE 
„FRATERNITAS LETTICA” 

 
Šī gada 24. janvārī „Austruma” mītnē viesojās mūsu ilggadīgie draugi - studenšu korporācijas 
„Sororitas Tatiana”, kā arī pirmo reizi - studentu korporācijas „Fraternitas Lettica” biedri (no 
„Austruma” ozola pirmais atlūzušais zars), lai kopīgi svinētu Maskavas universitātes dibināšanas 
dienu. Klāt bija arī citi bijušie Maskavas universitātes studenti. 
 
Tā kā bija ieradušies ne tikai daudz viesi, bet arī austrumieši kuplā skaitā, pietrūka sēdvietas un dažs 
labs austrumietis stāvēja kājās. Referātu lasīja „Fraternitas Lettica” filistrs Pēteris Bolšaitis par 
studentu dzīvi Maskavā. Referātā bija ieviesušās dažas neprecizitātes sakarā ar mūsu kopējo vēsturi, 
bet viesiem viss atĜauts! 
 
Pēc referāta notika saviesīgais vakars, kur netrūka ne alus („Fraternitas Lettica” bija paĦēmuši līdzi 
lielu ciemu kukuli!), nedz dziesmas (arī krievu romances „Sororitas Tatiana” izpildījumā). Par 
karstām vakariĦām - kāpostiem un desiĦām - gādāja „Austruma” jaunieši. Paldies, protams, mūsu 
ekonomam sav. Didzim Apsītim par sagādātajiem našėiem. 
 
Atbildes ciemošanās pie „Fraternitas Lettica” notika šī gada 13. martā, kad kuplā skaitā austrumieši 
ieradās „Fraternitas Lettica” mītnē Lāčplēša ielā 5, Rīgā. Referātu lasīja „Austruma” vecbiedrs dr. 
Ainārs Lerhis par Latvijas Ārlietu ministriju starpkara gados. Pēc referāta notika draudzīgās 
pārrunas pie ceĜojušiem alus kausiem un sviestmaizītēm. 
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Vēlāk dažs labs austrumietis izmantoja „Fraternitas Lettica” pirti. Jauks pasākums, kurš turpinājās 
līdz pat pulkstens 3.30. 
 

 
 

Priekšplānā: vb. Ainārs Dimants runā ar filistru Pēteri Bolšaiti no „Fraternitas Lettica” 
 „Austruma” namā. 

 
vb. Viesturs Pauls KARNUPS 

bibliotekārs-arhivārs 
 

AUSTRUMA MĀJAS LAPA 
 

Par Austrumu visjaunāko informāciju seko līdzi Austruma mājas lapai: www.austrums.lv . Tavas domas par 
tās izveidi, kā arī ierosinājumus sūti Austruma listē: austrums@yahoogroups.com. 
 

Valde 
 

NOTIKUŠIE NOTIKUMI 

 
06. decembris Lielā sapulce. Vb. Viestura Paula Karnupa priekšlasījums par karogu kariem. 
13. decembris Darījuma sapulce. 
20. decembris Jaunieša priekšlasījums. Dainis ŠpeĜs „Krievu minoritāte Latvijā: 1914 – 1940. gads”. 
26. decembris Ziemassvētki „Austrumā”. 
10. janvāris Darījumu sapulce. 
17. janvāris Jaunieša priekšlasījums. Dainis Germovs: Darbs Īrijā. 
21. – 22. janvāris Zemledus makšėerēšana Valdemārpilī. 

24. janvāris 
Ciemojās draudzīgās organizācijas „SORORITAS TATIANA” un „FRATERNITAS 
LETTICA”. Priekšlasījumu sniedza filistrs Pēteris Bolšaitis no „Fraternitas Lettica” par 
studentu organizācijām Maskavā. 

31. janvāris 
Nenotika vbk. Dzintara Baranovska priekšlasījums. 
Notika zolītes mači. Cīnījās vecbiedri un savieši. Vecbiedri malači! 

07. februāris 
LIELĀ SAPULCE. vb. Viesturs Pauls Karnups ar tēmu: „Somijas reparācijas un to 
ekonomiskās sekas”. 
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10. februāris Austrumam pirts. Vb. Ginta ŠīmaĦa organizētā pirts viesnīcā Rīga 
14. februāris Darījuma sapulce 

21. februāris 
Ciemojās draudzīgā organizācija PATRIA. Vb. Andievs Eiche par latviešu organizācijā 
Zviedrijā trimdas laikā 

28. februāris 
Austrumiešu teātra svētki. Redzējām izrādi „Cietsirdīgās spēles”. Kopējo pasākumu 
organizēja vb. Gints Šīmanis. Paldies Gintam par Ĝoti labi noorganizēto teātra pasākumu! 
Austrumieši ar kundzēm aptuveni bija ap divdesmit. 

07. marts 
Viesu vakars. Par Austruma vēstures pētījumiem stāstīja vb. Ainārs Lerhis. Diemžēl 
neieradās mūsu godabiedrs Jānis StradiĦš, kurš varētu izstāstīt vēl nedzirdētas lietas par 
Austrumu un austrumiešiem. 

11. marts Akadēmiskaji vienībai „LATVIETE” 81. Gadasvētki. 

13. marts 
Ciemojāmies pie „FRATERNITAS LETTICA”. Uzstājās vb. Ainārs Lerhis ar tēmu 
„Latvijas Republikas Ārlietu dienests no 1918. gada līdz 1941. gadam”. Pasākums bija 
uz urrā! 

14. marts Darījuma sapulce nenotika. 
21. marts Jaunieša priekšlasījums. Andris Millers „Privatizācijas pabeigšana” 
28. marts Ekstrā darījumu sapulce pie alus kausiem un draudzīgām sarunām 

 
 

AUSTRUMS APSVEIC ! 

 
 

� Sveicam sav. Agri Zihmani un sav. Ivaru Lambertu ar iegūto Genovefas Ruskas stipendiju! 
� Suminam vb. Aināru Lerhi ar grāmatas izdošanu „Latvijas Republikas Ārlietu dienests. 1918 – 

1941”! 
� Sirsnīgi apsveicam vb. Aināru Dimantu , kuru Latvijas Universitātes nozares profesoru padome 

ievēlēja par asociēto profesoru un kurš saĦēmis Latvijas ZinātĦu akadēmijas un Lattelekom Gada 
balvu par izcilu veikumu sociāli humanitārajās zinātnēs! 

 
 

DARBĪBAS PLĀNS 

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

 
 

04. aprīlis 
Lielā sapulce. Vb. Norberta SarmuĜa priekšlasījums. Tēma „BēgĜu tēma latviešu 
glezniecībā” 

07. – 09. aprīlis  EUS 136. Gadasvētki. Pieteikšanās pie vecākā sav. Dz. Freiberga 
11. aprīlis Darījuma sapulce 
18. aprīlis Lasāmais vakars. Ciemojas draudzīgā organizācija “VARAV ĪKSNE” 
25. aprīlis Zoles vakars 

29. aprīlis 
Pavasara talka Ăertrūdes 123, Rīgā. Atbildīgais „Austruma” ekonoms sav. Didzis Apsītis 
un mājas saimnieks sav. Jānis Pērkons. 

02. maijs Lielā sapulce. Vb. Arta RiekstiĦa priekšlasījums. 
09. maijs Darījuma sapulce. 
16. maijs Lasāmais vakars. Ciemojas draudzīgā organizācija “IMERIA”. 
23. maijs Vb. Ivars Pavasaris runās par Darba svētkiem.  

27. – 28. maijs 
Darba svētki. Akmens uzstādīšana Valmieras rajonā, Vaidavas pagastā pie SietiĦieža 
klints. 

30. maijs  Draugu vakars. Atskats uz Darba svētkiem. 

06. jūnijs Lielā sapulce. Sav. Andra OzoliĦa priekšlasījums. 

11. jūlijs Dārza svētki. Tēma tiks saskaĦota. 
5. septembris Akadēmiskā gada atklāšana. 
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SVEICAM JAU IEPRIEKŠ! 

 
 
APRĪěA GAVIěNIEKI:  
 

 sav. FRIDRIHSONAM J ānim 1. aprīlī  30 gadi. 
 sav. LAMBERTAM Ivaram 3. aprīlī  25 gadi. 
 sav. ANCĀNAM Pēterim  4. aprīlī  25 gadi. 
 vb. ALDI ĥAM Paulim  8. aprīlī   35 gadi. 
 sav. KěAVI ĥAM Uldim  8. aprīlī  30 gadi. 
 vb. RIEKSTI ĥAM Artim  9. aprīlī  35 gadi. 
 vb. BRAMANIM Jurim  17. aprīlī  50 gadi. 
 vb. DAMBIM Jurim  17. aprīlī   50 gadi. 
 jn. MILLERAM Andrim  21. aprīlī  25 gadi. 

 
MAIJA GAVI ěNIEKI:  
 

 vb. TERIĥAM J ēkabam 3. maijā  75 gadi. 
 vb. DIMANTAM Ain āram 6. maijā  40 gadi. 
 vb. OZOLI ĥAM Gatim  13. maijā  35 gadi. 
 vb. BREIKŠAM Jurim  20. maijā  70 gadi. 
 vb. KARNUPAM Viesturam  30. maijā  60 gadi. 

 
JŪNIJA GAVIěNIEKI:  
 

 sav. ĀBELEM J ānim 25. jūnijā   30 gadi. 
 vb. KĒNIGAM J ānim 28. jūnijā   70 gadi. 
 vb. FREIMUTAM Robertam  30. jūnijā  55 gadi. 

 
JŪLIJA GAVI ěNIEKI:  
 

 vb. DZELMEM J ānim 1. jūlij ā   50 gadi. 
 vb. BIŠAM Valteram  3. jūlij ā   35 gadi. 
 vb. UPATNIEKAM Jurim  5. jūlij ā  70 gadi. 
 vb. VILMANIM J ānim 14. jūlij ā  35 gadi. 
 sav. PUŠKEIRIM Jur ăim 22. jūlij ā 25 gadi. 
 sav. DANKFELDAM Andrim 23. jūlij ā  35 gadi. 
 vb. KěAVI ĥAM Didzim  23. jūlij ā  35 gadi. 
 vb. SNIKVALDIM Gun āram 24. jūlij ā  55 gadi. 

 
AUGUSTA GAVIěNIEKI:  
 

 sav. SKROMANIM M ārim  1. augustā  30 gadi. 
 vb. KARNUPAM Imantam  14. augustā  65 gadi. 
 vb. CERAM Dzintaram  18. augustā  55 gadi. 
 sav. PĒRKONAM J ānim 19. augustā  30 gadi. 
 vb. ZĪLĪTIM Agrim  24. augustā   60 gadi. 
 vb. LEJNIEKAM J ānim 29. augustā  55 gadi. 

 
 
 
 

 

Izdevējs:            Akadēmiskā vienība Austrums, reăistrācijas Nr. LV40008003170 
Konts:                                       Nr. LV39HABA000140J052764, a/s “Hansabanka” 
Adrese:        a/v “Austrums”, Ăertrūdes iela 123, Rīga, LV-1009, Latvija, mob. t.: 9488512 
Redaktors:      sav. Didzis Apsītis un a/v “Austrums” Valde (e-pasts: gaita2@inbox.lv) 
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