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AUSTRUMA 123. GADASVĒTKI. 
 

MĪěIE DRAUGI AUSTRUMIEŠI, 
DRAUDZĪGĀS ORGANIZĀCIJAS, VIESI! 

 

 
 
Man ir patiess gods šodien jūs uzrunāt un sveikt akadēmiskās vienības „Austrums” 123. jubilejā. 
Mana uzruna nedaudz atšėirsies no iepriekšējos gados dzirdētajām Austruma vecāko teiktajām 
uzrunām, jo es detalizēti neatskatīšos uz šī gada notikumiem Austruma dzīvē, bet gan vērsīšu jūsu 
uzmanību uz trim, manuprāt, svarīgām tēmām. 
 
Akadēmiskā vienība „Austrums” šogad svin 123 gadu aktīvas darbības jubileju, un tā nav apaĜa 
jubileja, ko vajadzētu atzīmētu ar lielām svinībām. Tomēr šis gads „Austruma” dzīvē ir Ĝoti 
nozīmīgs. Nozīmīgs ir gan šis gads, gan arī jubilejas gadskārtas skaits. 
Ja mēs atskatāmies pagātnē, tad pirms 80 gadiem Austrums piedzīvoja notikumus, kas krietni 
satricināja it kā mierīgo austrumiešu dzīvi. 1925. – 1926. akadēmiskā gada laikā austrumiešu starpā 
sāka parādīties nesaskaĦas par organizācijas turpmāko attīstību. DaĜa austrumiešu vēlējās 
“Austrumu” paturēt tādu, kā tas tobrīd bija izveidojies ar vecajām tradīcijām un sadzīves veidu. Citi 
vēlējās “Austruma” darbību mainīt, lai tas dzīvotu līdzi laikam. Vēl daĜa vēlējās organizāciju 
pārvērst par korporāciju un pievienoties korporāciju saimei. Katra organizācija reiz nonāk 
krustcelēs, kad ir jālemj, pa kuru ceĜu tālāk iet. Diemžēl Austrumam tas bija sāpīgs lēmums un 
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1926.gadā 45 aktīvie austrumieši pameta Austrumu, lai dibinātu korporāciju „Fraternitas Livonica”. 
Tādejādi Austruma vēsture atkārtojās un jau otro reizi aizgājušie austrumieši nodibināja 
korporāciju. 
 

Varbūt rodas jautājums, kādēĜ es šodien, kad svinam gadasvētkus, vedu jūs šajā nelielajā vēstures 
ekskursā, kurš nebūt nav iepriecinošs. TādēĜ, lai mēs mācītos no pagātnes kĜūdām. Tajā laikā 
Austrumā norisinājās karstas diskusijas par organizācijas turpmāko nākotni. Ar laiku pat izveidojās 
divas, varētu teikt, pat kareivīgas nometnes. Vienā bija galvenokārt vecbiedri, kuri uzskatīja, ka 
Austruma sadzīvē nevajag neko mainīt, savukārt frontes līnijas otrā pusē bija aktīvie savieši, kuri 
vēlējās Austrumu pārveidot par korporāciju. No vienas galējības otrā – mēs teiktu. Bet kas būtu 
noticis, ja abas puses panāktu pa solim viena otrai pretī? Ja ieklausītos, ko īsti vēlas otra puse? 
Iespējams, ka neviens nebūtu Austrumu pametis un tās reformas, ko vēlējās aizgājušie, tiktu 
ieviestas ātrāk, jo pēc būtības jau vēlāk tās tika ieviestas. Varbūt arī toreiz svarīgu lomu nospēlēja 
latviešu mentalitāte un nevēlēšanās ieklausīties un pieĦemt citu uzskatus. 
 

Tomēr parasti pēc visa sliktā nāk kaut kas labs. Tā tas notika arī ar Austrumu. Nezinu, vai lai 
dziedētu rētas, kuras uzplēsa Austrumu pametušie draugi, vai lai stiprinātu palikušo biedru garu – 
akadēmiskā vienība „Austrums” 1926.gadā iegādājās savu īpašumu Ăertrūdes ielā 123. Tas tika 
pārbūvēts „Austruma” vajadzībām un turpmākos gados visa „Austruma” ikdienas dzīve notika 
Ăertrūdes ielā 123. Īpašums sastāvēja no divām ēkām – ielas mājā atradās sapulču zāle, valdes 
istaba, bibliotēka un citas organizācijas darbībai nepieciešamās telpas, savukārt pagalmā atradās 
saimniecības ēka. Diemžēl padomju okupācijas vara pārtrauca Austruma legālu darbību Latvijā un 
atsavināja arī Austruma īpašumu Ăertrūdes ielā 123. 70-os gados ielas ēka nodega, un šodien mēs 
tikai fotogrāfij ās varam redzēt kāda bija mūsu māja. Jau drīz pēc „Austruma” atjaunošanas pēc vb. 
Vi Ĝa Zirnīša iniciatīvas “Austrums” guva iespēju remontēt vienu istabu pagalma mājā. Sākot ar 
1992. gada nogali, tika rīkotas regulāras talkas, un telpas remontu veica jaunuzĦemtie austrumieši. 
1993. g. 18. februārī daĜēji izremontētajā mītnē notika pirmā valdes sēde. Austrumieši kopā ar citām 
studentu organizācijām aktīvi l īdzdarbojās likuma par nekustamo īpašumu atdošanu akadēmiskajām 
mūža organizācijām pieĦemšanā. Drīz tika uzsākta kapitāla pārbūve 1. stāvā, ko finansēja ārzemju 
austrumieši un 1996. gada decembrī “Austrums” pilnībā pārnāca uz savu vēsturisko mītni. 1998. g. 
2. jūnijā Rīgas Dome pieĦēma lēmumu par īpašuma tiesību atjaunošanu uz ēku un gruntsgabalu 
Rīgā, Ăertrūdes ielā 123, un tā paša gada 18. decembrī ēku un gruntsgabalu ierakstīja 
Zemesgrāmatā. Tādējādi “Austrums” beidzot atkal kĜuva par pilntiesīgu sava vēsturiskā īpašuma 
saimnieku. Šodien Ă123, kā mēs mēdzam teikt, ir vieta, kur austrumieši no visas pasaules vienmēr 
ir laipni gaidīti. Tā ir vieta, kur mums satikties, kur būt draugu vidū. 
 

Šis gads zināmā mērā ir bijis unikāls „Austrumam”, jo mūsu rindās atkal ir valsts prezidents. Pirms 
trim gadiem – 120-os gadasvētkos par akadēmiskās vienības „Austrums” goda biedru kĜuva bijušais 
Igaunijas ārlietu ministrs, Eiroparlamenta deputāts, Igaunijas vecākās un lielākas studentu biedrības 
„Eesti Üliõpilaste Selts” filistrs Tomass Hendriks Ilvess. Šogad septembrī Tomass Hendriks Ilvess 
tika ievēlēts par Igaunijas valsts prezidentu. Jau Igaunijas prezidenta pirmā Latvijas apmeklējuma 
laikā austrumieši tikās ar mūsu godabiedru un uzaicināja viĦu apmeklēt Austrumu. Uz ko arī 
saĦēma apstiprinošu atbildi. 
 

Šis gads ir bijis tik interesants un notikumiem bagāts, kādu mēs paši to esam veidojuši. Par to vēlos 
pateikties valdes locekĜiem, kuri nesavtīgi ziedoja savu brīvo laiku Austruma labā, kā arī visiem 
austrumiešiem, kuri ir atbalstījuši valdes un Austruma darbību. 
 

Esmu pārliecināts, ka nākamais gads mums būs tikpat interesants kā šis. Un mēs turpināsim sekot 
mūsu devīzei „Augt un dzīvot Latvija!”. 
 

Paldies par uzmanību! 
a/v „AUSTRUMS” 2005./2006.g. vecākais 

vb. Dzintars FREIBERGS 
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JAUNĀ VALDE 
 

 
 

No labās: sav. Dainis ŠpeĜs,, sav. Didzis Apsītis, sav. Ronalds Muižnieks (kasieris), sav. Dzintars Freibergs (vecākais), 
 sav. Arnis Marcinkēvičs, sav. Agris Zihmanis, vb. Viesturs Pauls Karnups, vb. Gints Šīmanis 

 
sav. Dzintars Freibergs  vecākais   /mob.t.: 29 488512/ 
sav. Agris Zihmanis   vecākā vietnieks   
sav. Ronalds Muižnieks  kasieris   /mob.t.: 29 164905/ 
sav. Arnis Marcinkēvičs  audzinātājs 
sav. Didzis Apsītis   ekonoms 
vb. Viesturs Pauls Karnups  bibliotēkārs – arhivārs 
vb. Gints Šīmanis   biedrzinis 
sav. Dainis ŠpeĜs   sekretārs 
 
Vecbiedru komiteja tika pagājušo gadu ievēlēta uz diviem gadiem. 
Par tās priekšsēdētāju turpina strādāt vb. Gatis LegzdiĦš. 

sav. Dzintars FREIBERGS 
vecākais 

 

VAI VARAM ATěAUTIES NERESPEKTĒT CILVĒKUS, 
KURI ATŠĖIRAS NO MUMS? 

 
 Šā gada 19. oktobrī P. StradiĦa medicīnas vēstures muzejā Austrums organizēja 

gadskārtējo, nu jau ceturto atklāto sabiedrisko diskusiju par tēmu – „Vai varam atĜauties 
nerespektēt cilvēkus, kuri atšėiras no mums?”. Temata izvēle bija atbilstoša šībrīža situācijai, kad ir 
jūtamas dažādas attieksmes pret cilvēkiem, kuri ir ienākuši mūsu vidū ar valodu, ādas krāsu un citu 
tautu tradīcijām. Kā lielisku piemēru minēja mūsu vecbiedrs Aigars Reinis referātā – „Lepras 
slimība”. „Vai sabiedrības izstumtie?” Vispārīga informācija par šo samilzušo pasaules problēmu, 
cik tādu ir slimnieku pasaulē un Latvijā. Kāda tad ir mūsu attieksme pret šiem slimajiem cilvēkiem, 
jo daudzus gadsimtus viĦi tika izstumti no sabiedrības redzamības loka. Rakstniece un publiciste 
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Margarita Gūtmane stāstīja savu piedzīvoto emigrācijas laikā Vācijā, kā viĦa mēăināja saglabāt 
latviskumu sevī, ar domu par mītu par neatkarīgu Latviju nākotnē. Ilze Brands-Kehre (Latvijas 
Cilvēktiesību un etnisko studiju centra direktore) uzsvēra saikni starp daudzveidību un demokrātijas 
principiem, kas varētu būt labākais instruments starp dažādām grupām. Juris Šteinbergs 
(molekulārbiologam un TV 3 raidījuma Bez tabu vadītājs) savu skatījumu piedāvāja uz cilvēku 
dažādību no molekulārbioloăijas viedokĜa. Tīra rase mūsdienās vairs nav identificējama ar konkrētu 
valsti vai reăionu, jo laika gaitā mainījusies tās izcelsme. Dr. theol. Paskāls Marija Jerumanis 
(priesteris, Rīgas Augstākā reliăijas zinātĦu institūta direktors) savā referātā skatījās no kristīgās 
ticības skatupunkta, ar civilo un doktrinālo toleranci, pamatojot ar kristīgās ticības uzskatiem. 
 
Jāpateicas vecbiedram Gintam Šīmanim, kurš veiksmīgi paveica savu darbu kā diskusijas vadītājs. 
Pateicība vecbiedram Andrievam Eichem kā diskusijas tematu autoram, P. StradiĦa medicīnas 
vēstures muzeja vadībai par atvēlētām telpām, kā arī visai diskusijas darba grupai, kas palīdzēja tās 
veidošanā! Paldies austrumiešiem, kuri spēja atrast laiku, lai atnāktu un piedalītos diskusijā! 
 
Atgādinu, ka ar diskusijas dalībnieku referātiem varēs iepazīties pēc kāda laika, jo tie tiks publicēti 
žurnālā „Akadēmiskā Dzīve” ( 2006). 
 

sav. Agris Zihmanis 
vecākā vietnieks 

 

CIEMOS PIE LIVONIĖIEM 
 
Šā gada 21.septembrī akadēmiskās vienības „Austrums” pārstāvji devās ciemos pie korporācijas 
„Fraternitas Livonica”. Šo ciemošanos jo īpašu darīja apstāklis, ka austrumieši apmeklēja vienu no 
saviem „lūzušajiem zariem”. Austrumiešu viesošanos „Fraternitas Livonica” acīmredzot bija 
pieskaĦojuši astoĦdesmitajai gadskārtai kopš savas dibināšanas, kas savukārt ir nesaraujami saistīta 
arī ar „Austruma” vēstures lappusēm. 
 
Un tā. 21.septembra vakarā austrumiešu delegācija septiĦu cilvēku sastāvā ieradās „Fraternitas 
Livonica” mītnē, kas atrodas romantiskajā Veru ieliĦā. Neskatoties uz ilgo gaidīšanu Fraternitas 
Livonica durvju priekšā (livoniėi gan uzsvēra, ka tā nekādā gadījumā nebija savas attieksmes 
demonstrēšana attiecībā pret Austrumu un austrumiešiem), tikšanās noritēja draudzīgā gaisotnē. 
 
Ciemošanās sākās ar abpusējiem priekšlasījumiem par daudzkārt cilāto tēmu – akadēmiskās 
vienības „Austrums” šėelšanās un korporācijas „Fraternitas Livonica” nodibināšanās 1926.gadā. No 
austrumiešu puses priekšlasījumu turēja vecbiedrs A. Lerhis. Jāpiezīmē, ka būtiskas atšėirības abu 
pušu viedokĜos par astoĦdesmit gadus vecajiem notikumiem netika konstatētas (ja nu vienīgi 
livoniėu tēze par to, ka „Austrumā” 20 – tajos gados esot valdījis panslāvisks gars). 
 
Sekoja „Fraternitas Livonica” seniora J. Amola izsmeĜošs stāstījums par korporācijas vēsturi un 
tradīcijām un ievērojamākajām personībām. 
 
Tikšanās turpinājās livoniėu alus pagrabā, kur tika baudīts alus gan ar korporantu alus dzeršanas 
rituāliem, gan bez tiem. Tāpat, protams, skanēja dziesmas, un tika risinātas dažādas sarunas (kuru 
gaitā livoniėi gan noliedza potenciālu iespēju atgriezties „Austruma” paspārnē). Kopējā pasēdēšana 
noslēdzās īsi pirms pusnakts. 
 

sav. Dainis ŠpeĜs 
sekretārs 
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CIEMOS PIE DRAUGIEM IGAUNIJĀ 
 

Laikā, kad Ĝaudis bēga prom no mirušās galvaspilsētas NATO sammita dēĜ 24. un 25.novembrī, 
Igaunijā norisinājās “Austruma” draugu svinības un pasākumi. 122 gadu jubileju atzīmēja jauktā 
(sieviešu un vīriešu) korporācija “Pohala”, bet nedēĜu vēlāk, tas ir, 1. un 2. decembrī norisinājās 
mūsu ilggadējo draugu “EUS” filistru balle. Kā jau ierasts, uz šiem pasākumiem austrumieši devās 
pa iestaigātu taku, piektdienas vakarpusē dodoties ar starptautisko satiksmes autobusu ceĜā no 
Rīgas, bet “pa taisno no balles” atgriežoties svētdienas rītā – laikā, kad sāk aust gaisma. 
 

Jau ar pirmajiem soĜiem ierodoties sadraudzības organizācijas “Pohala” viesībās, mēs, “Austruma” 
vecākais Dzintars Freibergs un es - jaunietis Tomass Marans, varējām justies kā mājās. Jo “Pohalu” 
koka māja tik Ĝoti atgādināja iemīĜoto austrumiešu pulcēšanās vietu Ăertrūdes ielā 123. Tikai, ieejot 
telpās, radās tāda dīvaina sajūta, jo šajā organizācijā kārtības noteikumi prasīja priekštelpā noaut 
apavus. 
 

Mūsu ziemeĜu kaimiĦi uzĦēma mūs Ĝoti viesmīlīgi. Kopš pirmā brīža, kad bijām ieradušies, ēkas 
iemītnieki metās saviesīgās sarunās ar mums, aizmirstot par to, ka bijām mērojuši tālu ceĜu, kā arī 
mazliet izslāpuši. Sarunām risinoties, tiklīdz kāda no tām tika ievirzīta beigu galotnē, tā mūsu 
cenšanās izrauties līdz virtuves telpām, kur tika pasniegti atspirdzinošie dzērieni, tika apslāpēti ar 
jauna sarunu biedru pievienošanos mūsu pulciĦam. 
 

Pirmā vakara izskaĦā devāmies uz vietējo krogu, lai ar sātīgu ēdienu piepildītu mūsu barību 
alkstošos vēderus, jo paredzējām, ka mūsu nākamās dienas pasākumi prasīs daudz spēka. Pēc 
sātīgas maltītes devāmies uz mūsu naktsmītni, kura atradās mazliet ārpus pilsētas centra, kur 
viesmīlīgas saimnieces gādībā, tikām izmitināti Padomju laika celtajā nama divistabu dzīvoklī.  
 

Rīts mūs sagaidīja ar mājsaimnieces gardi pagatavotām brokastīm un mūsu pavadones 
uzmundrinošiem saucieniem, ka ir jāpasteidzas, jo priekšā gaida aizraujoša ekskursija Tartu 
vecpilsētā. Bijām maz gulējuši, jutām spēka un enerăijas trūkumu organismā, tomēr pieklājības pēc 
piekritām pievienoties gidam un doties ekskursijā. 
 

Ekskursija vēsturē un pieminekĜu apskate izrādījās Ĝoti aizraujoša. Ar katru vārdu un faktu, ko 
aizrautīgi klāstīja mūsu gids, mūsu miegainība tika mazināta, līdz tā pazuda. Kā izrādījās vēlāk, 
mūsu pavadone agrāk bija strādājusi par profesionālu gidu, tādēĜ pat ilggadējam Tartu pazinējam, 
“Austruma” vecākajam Dzintaram Freibergam, bija iespēja uzzināt ko jaunu un iepazīt šo skaisto 
studentu pilsētu daudz tuvāk. Pasākumam noslēdzoties, mēs, uzskatot par savu pienākumu, veicām 
paši savu ekskursiju, aizejot sasveicināties un uzspēlēt biljardu ar mūsu draugiem no “EUS”. 
 

Diena aizlidoja vēja spārniem. Bija pienācis sestdienas vakars – oficiālā daĜa, tas ir, “Pohala” 122 
gadu jubilejas atzīmēšanas pasākums. Tā kā šī daĜa tika aizvadīta mums nesaprotamā mēlē, tad 
gaidījām to brīdi, līdz varēsim teikt apsveikuma runu, dāvināt foto ar Rīgas skatu un iemūžināt sevi 
kopbildē, un tad jau “vaĜā bija visi vārti”, lai mestos balles virpulī. Starp citu, ne velti runā, ka mūsu 
kaimiĦi ir mazliet kūtrāki nekā mēs, jo, ja šajā vakarā būtu jādod balva par visvairāk izdancinātām 
meitenēm, tad tā noteikti tā pienāktos letiĦiem. Jāatzīmē arī gadījums, kad vakara gaitā tehnisku 
iemeslu dēĜ uz laiku apklusa mūzika, taču austrumieši neapjuka un sāka pildīt mūzikas atskaĦotāja 
funkciju, dziedot dziesmas „Pūt vējiĦi” (igauĦi šo dziesmu dziedāja savā valodā), Beatles dziesmu 
“Yellow submarine” un citas. Šajā atrakcijā iesaistījās daudzi, un apklusušās mūzikas vietā skanēja 
balsis, kuras ar jautrību piepildīja visu plašo deju zāli. 
 

Pagāja mazāk kā nedēĜa, un atkal bija jādodas uz svinībām. Šoreiz pie mūsu draugiem no “EUS”. 
Starp citu, šogad tika neoficiāli atzīmēta 70 gadu jubileja kopš “Austruma” un “EUS” draudzības 
aizsākšanās. Tā kā pēc NATO sammita brīvdienām daudziem austrumiešiem nedēĜas nogale bija 
jāpavada savā darba vietā, tad uz “EUS” filistru balli “Austrumu” devās pārstāvēt tikai viens 
cilvēks. 
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Ierodoties Tartu, sanāca mazs misēklis. Neprecīzas organizācijas vainas dēĜ es paliku bez cilvēka, 
kurš sagaidītu mani autoostā. Tomēr tas neradīja nekādus šėēršĜus, jo ir taču tāds sabiedriskais 
pakalpojums kā taksometrs, kurš vienmēr var ātri nogādāt īstajā vietā. Piebraucot pie “EUS” ēkas 
un kāpjot ārā no taksometra, ievēroju pĜāpājam trīs cilvēkus “EUS” cepurēs. Ieraugot mani, viĦi 
priecīgi iesaucās: ”O, AUSTRUMS!”. Tūlīt pat tiku ievests ēkas iekštelpās un sēdināts pie galda, 
kur iepazinos ar igauĦu viesmīlību un nacionālo stipro dziru. Tā man sākas piedzīvojums divu dienu 
garumā pa “EUS” ēkas plašajām telpām, kuras nereti līdzinājās neizejamam labirintam.  
 
Šie divi pasākumi ir atstājuši neizdziestošas atmiĦas. Tika iegūti daudzi domubiedri un draugi. Mēs 
šėīrāmies tikai tāpēc, lai tiktos atkal! 

jn. Tomass Marans 
 

NOTIKUŠIE NOTIKUMI 

12. septembris Darījuma sapulce. 
19. septembris Draugi tikās „Trīs vīros”. Iedzēra alu, pavakariĦoja un pārrunāja notikušo. 
21. septembris Ciemojamies pie “Fraternitas Livonica”. 

23. – 24. 
septembris 

BALTU VIEN ĪBAS DIENA. Braucām uz Klaipēdu, kur mūs sagaidīja pilsētas mērs. 
Bija noorganizēti atmiĦu un atceres brīži. Vakarā iebraucām Palangā, kur bija sarunātas 
lielisks atpūtas kempings (ar pirtiĦu, nakšĦošanu, „žuvīm”, alu). Milzīgs paldies 
organizētājam vb. Gintam Šīmanis (Gintasam Šimonim)!!! Lielisks brauciens – sen nav 
bijis tik labi noorganizēts! 

26. septembris 
Varējām atskatīties uz to, kā mums gāja Baltu Vienības Dienā Klaipēdā, kā arī 
turpinājumam Palangā. Piedzīvojumi, atmiĦas, „vilku” stāsti. Vb. Ojārs Upatnieks visu 
bija piefiksējis, un tas bija redzams video lentā. 

03. oktobris 
Lielā sapulce un viesu vakars. sav. Arnis Marcinkēvičs bija uzaicinājis viesi no žurnāla 
„Kapitāls”, kurš izstāstīja visu ap un par žurnālu. 

10. oktobris Darījumu sapulce. 
17. oktobris Draugi tikās „Trīs vīros”. Iedzēra alu, pavakariĦoja, papĜāpāja. 

19. oktobris Sabiedriskā diskusija. Tēma „Vai varam atĜauties nerespektēt cilvēkus, kuri atšėiras no 
mums?”. Notika Paula StradiĦa Medicīnas vēstures muzejā. 

21. oktobris 
Pirts pirms Gadasvētkiem. Tiešām izdevies pasākums. Arī vb. Andris Roze paspēja 
noskalot Latvijas putekĜus pirms brauciena atpakaĜ uz tālajām zemēm. 

24. oktobris Jaunieša Ronalda Muižnieka priekšlasījums „Koku kultūra”. 

28. oktobris 
AUSTRUMA 123. GADASVĒTKI. Akadēmiskā runa gb. Jānis Dripe – “Rīga - 
šodiena un nākotnes vīzija”. Balle turpinājās Arhitektu namā. 

31. oktobris Alus vakars. 
07. novembris Lielā sapulce un viesu vakars. vb. Viesturs Pauls Karnups „Austruma atlūzušie zari”. 
08. novembris MārtiĦa diena. Ciemojāmies pie selgām. 
14. novembris GADA SAPULCE. Ievēlēta Jaunā Valde. Saviešos uzĦemts Ronalds Muižnieks. 

18. novembris 
Latvijas Republikas Neatkarības proklamēšanas 88. gadadiena. Akadēmisko mūža 
organizāciju gājiens uz BrāĜu kapiem. Gājienā piedalījās 27 austrumieši. Jauka 
pēcpusdiena kopā ar draugiem, sievām, draudzenēm Austruma telpās. 

21. novembris Draugi tikās „Trīs vīros”. 
24. – 26. novembris Brauciens ciemos pie mūsu draugiem EÜS POHJALA Gadasvētkiem. 

28. novembris 
Lasāmais vakars. Ciemojās studentu korporācija „Talavija” pārstāvis, kurš uzstājās ar 
priekšlasījumu „Pasaules gals”. 

1. – 3. decembris Ciemojāmies pie mūsu senajiem draugiem EÜS filistru dienās. 

05. decembris 
vb. Ojārs Upatnieks Austruma telpās ar austrumiešiem svinēja savu 75 gadu jubileju. 
Daudz laimes, Ojār! 

12. decembris Darījuma sapulce. 

19. decembris 
Lasāmais vakars. vb. Ginta Šīmanis. „Dubaija: 22. gadsimtā”. ěoti interesants stāstījums 
par Dubaiju ar fotogrāfij ām un lielisku aprakstu. 

26. decembris Ziemassvētki „Austrumā”. 
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AUSTRUMS SĒRO ! 

 

Esam dziĜās sērās kopā ar piederīgajiem un izsakām visdziĜāko līdzjūtību par 
 

AUSTRUMIEŠIEM: 
 

† BARBINS Torilds  miris š.g. 4. oktobrī. 
Aizgājēja Torilda Barbina piemiĦas dievkalpojums notika š.g. 21.oktobrī First 
Baptist Church of Greater Cleveland dievnamā, kas atrodas 3630 Fairmount Blvd., 
Cleveland Heights, OH. 

 

† STIVRIĥŠ Pēteris miris š.g. 10. oktobrī. 
 

MīĜie, labie austrumieši! 
 

Sūtu jums lielu lielo paldies par jūsu rūpību un 
izpalīdzību, Pēteri izvadot Dieva mierā, – zāles 
uzstādīšana, svinīgā goda sardze, Jura Zommera 
un Gunta LiepiĦa uzrunas, zāles satīrīšana, 
laipnība un atsaucība visās lietās un vietās, kur tā 
bija vajadzīga. 

Arī liels paldies par apciemojumiem slimnīcā 2005. gada vasarā, kas viĦam Ĝoti daudz nozīmēja. 
Katrā ziĦā Pētera dzīves pēdējās divas nedēĜas bija Ĝoti smagas, un tagad beidzot vieglas. Vēlreiz 
jums paldies par sirsnību un atbalstu! 

Kristīne 
 

AUSTRUMA VALDES INFORMĀCIJA 
 

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

 

2. Biedra naudu var samaksāt caur banku: a/v AUSTRUMS, reă. Nr. 40008003170, a/s 
Hansabanka, konta Nr. LV39HABA000140J052764 vai personiski otrdienās pie kasiera sav. 
Ronalda Muižnieka /mob.t.: 29164905/. ViĦam var arī piezvanīt un uzzināt parādu vai kā Tu 
samaksāsi biedra naudas parādu. Lūdzu, nokārto savas saistības ar AUSTRUMU!!! 
 

Valde 

ZIEDOJUMI ! 

 
MīĜu paldies sakām visiem draugiem par ziedojumiem, it sevišėi: 
 

� vb. Aināram DIMANTAM, vb. Ivaram PAVASARIM, vb. Ojāram UPATNIEKAM un vb. 
Andrievam EICHEM (katrs ziedoja Ls 50,-), kā arī sav. Pēterim ANCĀNAM – piemiĦas akmenim; 

� AUSTRUMA FONDAM (Ls 107,-); 
� vb. Andrim ROZEM (Ls 30,-); 
� jn. Tomasam MARANAM (Ls 10,-); 
� vb. Gintam ŠĪMANIM par 123. gadasvētku svinību telpām (Ls 200,-); 
� vb. Jurim ĒVELEM par 123. gadasvētku svinību mūziku (Ls 200,-); 
� vb. Ernestam TREIGUTAM (EUR 1000,-). 
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DARBĪBAS PLĀNS 

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

 
09. janvāris Darījuma sapulce. 
16. janvāris Jaunieša JāĦa PĜaviĦa priekšlasījums „7 efektīva cilvēka ieradumi”. 
23. janvāris Lielā sapulce un viesu vakars. 
27. – 28. janvāris ZEMLEDUS MAKŠĖERĒŠANA. Organizē vb. Ainārs Dimants. 
30. janvāris Jaunieša T. Marana priekšlasījums. 

06. februāris 
Lielā sapulce un viesu vakars. Tikšanās ar Igaunijas Republikas vēstnieku 
Latvijā. 

09. februāris Pirts. Organizē vb. Gints Šīmanis. 
13. februāris Darījuma sapulce. 
20. februāris Vecbiedra kandidāta Dz. Baranovska priekšlasījums. 
27. februāris Draugu vakars ar ŠalkoĦu organizāciju. 
06. marts Lielā sapulce un viesu vakars. Viesojas pārstāvis no Rotari kluba M. Slokenbergs. 
13. marts Darījuma sapulce. 
20. marts Jaunieša K. Liepnieka priekšlasījums. 
27. marts Teātra vakars. 

 

AUSTRUMS APSVEIC ! 

 
� UzĦemti jauniešos Mārci Sakalovskis, Edgars ĖēniĦš un Pēteris ŠpeĜs. Izaugsmi Austrumā! 
� UzĦemts saviešos Ronalds Muižnieks. Apsveicam, draugs! 
� Goda biedru T. H. Ilvesu ar kĜūšanu par Igaunijas prezidentu. 
� Mūsu draugam vb. Ăirtam Kaugaram  (Latvijas ZinātĦu akadēmijas  

goda doktoram un sabiedriskajam darbiniekam) ir piešėirts TRĪS ZVAIGŽĥU ORDENIS 
par nopelniem latviešu sabiedrībā un zinātnē! Ăirt, no sirds sveicam Tevi!!! 

 

SVEICAM JAU IEPRIEKŠ! 

 
GAVIěNIEKI:         
 

 vb. SUKURAM Vidvudam   16. janvārī    90. gadi. 
 vb. BUNGAM Jānim    23. janvārī    65. gadi. 
 vb. ZIEMELIM U ăim    25. janvārī    55. gadi. 
 vb. ZIRN ĪTIM Aldim    06. februārī    65. gadi. 
 vb. OZOLAM Haraldam   10. februārī    90. gadi. 
 sav. APSĪTIM Didzim    22. martā    30. gadi. 
 vb. BEěICKIM Armandam   24. martā    40. gadi. 
 vb. REINIM Aigaram    24. martā    35. gadi. 
 sav. KAŠEVSKIM Andžejam  26. martā    25. gadi. 
 vb. JĒKABSONAM Jurim   31. martā    65. 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.: 29488512 
Redaktors:      sav. Didzis Apsītis un a/v “Austrums” Valde (e-pasts: gaita2@inbox.lv) 

 


