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VB. HARALDAM OZOLAM 90 GADI 
 

 
 

vb. Haralds Ozols ar saviem mīĜajiem 
 

Dzimšanas dienas svinības notika 10. februārī, viĦa tikko uzceltajā mājā Ikšėilē. Plašajā, gaišajā 
telpā bija pulcējušies daudz radu un draugu, ieskaitot bariĦu mazbērnu.. Austrumu pārstāvēja vb. 
Armands BeĜickis. 
 

Savā runā Armands pieminēja faktu, ka Haralds ir dzimis Vijciema pagastā, ZiemeĜvidzemē.  
Pagasts ievērojams ar to, ka tajā atrodas varens pilskalns, uz kura senos laikos, iespējams, ir 
atradusies AusekĜa apdziedātā Beverīnas pils.  Par to gan vēsturnieki vēl strīdoties. Armands arī 
atgādināja, ka Haralds bijis viens no radio operatoriem, kuri Latvijas Centrālas Padomes uzdevumā 
uzturēja sakarus ar Zviedriju. Tikai gadījuma pēc Haraldam izdevās ar vienu no pēdējiem kuăiem 
no Liepājas nokĜūt Vācijā. 
 

Dziesmās un interesantās sarunās pagāja pēcpusdiena un vakars, un pats jubilārs bija viens no 
dūšīgākajiem dziedātājiem. Ar sveicieniem e-pastā Haraldu bija atcerējušies arī draugi no Kanādas. 
  

Pāris apsveikumu: 
 

Suminām Haraldu! ViĦa draugi Kanādā. 
 

Harald! Pievienojos suminātāju saimei! Žēl, ka nevaru piedalīties Tavā lielajā jubilejā. Vēlu 
veselību un možu prātu un papildini savus memuārus! Augstu laimi un prieku no sirds vēlējam!!! 
vb. Andris Toronto. 
 

No valdes puses sūtam daudz laimes mūsu vecbiedram Haraldam Ozolam 90 gadu jubilejā! 
Novēlam viĦam stipru veselību un daudz laimīgus mirkĜus turpmākajos  dzīves gados!!! 
Valde. 

vb. Ojārs UPATNIEKS 
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CIEMOS PIE JUBILĀRA 
VB. VIDVUDA SUKURA 

 

 
 

vb. Vidvuds Sukurs savā deviĦdesmitajā dzimšanasdienā 
 

Šā gada sākums akadēmiskajai vienībai „Austrums” bija zīmīgs ar to, ka divi tās vecbiedri, divi 
austrumieši, kuru „Austruma stāžs” skaitāms jau no pirmskara „Austruma” laikiem, svinēja savas 
90 gadu jubilejas. 
 
13.janvāra pēcpusdienā austrumiešu delegācija devās sveikt vienu no viĦiem – vecbiedru Vidvudu 
Sukuru. 
 
Uzreiz jābilst, ka jubilārs viesus sagaidīja Ĝoti možā un pacilātā garastāvoklī, kas tikai vēlreiz 
apliecina „Austruma ozolu” spēku un rūdījumu. 
 
Pēc īsiem apsveikuma vārdiem viesi tika sēdināti pie bagātīgi klāta galda, pie kura acumirklī sākās 
gan jautru, gan skumji smeldzīgu jubilāra dzīves notikumu iztirzājums, jo piedzīvojis mūsu draugs 
tik tiešām ir daudz. 
 
Vakara gaitā austrumieši uzzināja vairāk par jubilāra dzīves gājumu: darbu, karadienestu, studijām, 
izsūtījumu un, protams, akadēmiskās vienības „Austrums” pirmskara dzīvi 30–tajos gados. Vakara 
gaitā jubilārs arī parādīja viesiem savu austrumieša cepuri, kas ir saglabājusies par spīti okupācijas 
režīmam un ir bijusi Vidvudam līdzi arī izsūtījuma laikā, un kuras virsma izrādās nav balta, bet 
krēma krāsas, kas faktiski nozīmē gaiši brūnu krāsu. 
 
Smeldzīgs bija brīdis, kad jubilārs atcerējās savus izsūtījuma gadus un vietas, kas tika 
nodemonstrētas arī kartē. 
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Vakara gaitā tika pārspriesta arī Latvijas šā brīža politiskā situācija un galvenie politiskie notikumi, 
kuriem jubilārs aktīvi seko un dzīvo līdzi. 
 
Īpaši jāuzsver fakts, ka Vidvudam nebija iebildumu pret sava stāstījuma iemūžināšanu kinokameras 
objektīvā, ko visa vakara gaitā centīgi nodrošināja vecbiedrs O. Upatnieks, kas nozīmē, ka jubilāra 
dzīvesstāsts uzskatāmā veidā būs pieejams, arī citiem austrumiešiem, tostarp, nākamajām 
austrumiešu paaudzēm. 
 
Tā spraigās sarunās un diskusijās pagāja 13.janvāra pēcpusdiena un austrumieši, pateikdamies par 
namatēva viesmīlību, atvadījās no jubilāra, lai mērotu ceĜu uz mājām.  
 

sav. Dainis ŠPEěŠ 
sekretārs 

 
 

JUBILEJU GADS 
STUDENŠU UN STUDENTU ORGANIZĀCIJĀM 

 
Šis gads ir pārpilnu pilns ar daudzām jubilejām studenšu un studentu korporācijām. Iesākoties 
jaunajam gadam, ik pa brīdim kādam no valdes ir jādodas uz kādu no studentu apvienības apaĜo 
jubileju. Tā šī gada 10. februārī 75 gadi apritēja studentu organizācijai „Konkordija Valdemārija”. 
Svinīgais akts notika Latvijas Universitātes Mazajā aulā, kur bija sanākuši sveikt daudzu 
korporāciju, kā arī akadēmisko vienību pārstāvji.  
 
Februāra beigās apaĜo 80 gadu jubileju atzīmēja studenšu korporācija „Selga” un 90 gadu jubileju 
svinēja studentu korporācija „Latvia”. Pirmo reizi abu organizāciju vēsturē svētki tika svinēti kopā - 
ar svinīgo aktu Latvijas Universitātes Lielajā aulā un balli viesnīcā „Latvija”. „Selgas” nosaukums 
izvēlēts sev labā skanīguma dēĜ. Pēc prof. E. Bleses skaidrojuma, vārds “selga” nozīmē vietu jūrā, 
kur zvejnieki meklē pietvērumu vētras laikā. Savukārt, izvēloties nosaukumu „Latvia”, dibinātāji 
noteikti uzsvēra, ka šī jaunā korporācija ir latviešu akadēmiska organizācija un latviskā gara nesēja. 
Savietis Ronalds Muižnieks pārstāvēja Austrumu abu minēto studenšu korporāciju rīkotajā ballē, 
kur viĦam bija darba pilnas rokas - vajadzēja izdancināt selgu brīvās meitenes.  
 
10. martā Akadēmiskā studenšu vienība „Latviete” savus 82. gadasvētkus atzīmēja Eduarda Smilăa 
muzejā Teātra muzeja telpās. Zinot, kā klajās mums tuvajai radnieciskajai organizācijai pēdējā laikā 
ar organizācijas jaunās mītnes meklēšanu, jaunu biedreĦu uzĦemšanu, kā arī citu aktuālu jautājumu 
risināšanu, patīkami bija redzēt viĦas kuplā skaitā, kas dod cerīgu skatu nākotnē.  
 
24. martā studenšu korporācija „Gaujmaliete” svinēja 80 gadu jubileju. Dibināšanas atceres svētku 
akts notika Latvijas Universitātes Mazajā aulā, bet iepriekšēja vakarā notika krāšĦa balle Mazajā 
ăildē. 
 
Man kā „Austruma” valdes pārstāvim bija patīkami apmeklēt šīs apaĜās organizāciju jubilejas, jo 
katra studenšu apvienība atšėiras ne vien ar krāsām un devīzi, bet arī ar savu vēsturi. 
 
Liels paldies vecbiedram Gintam Šīmanim par viĦa grāmatu „Krišjānis Valdemārs – Apgaismības 
centieni”, kura tika pasniegta visām studenšu apvienībām kā dāvana no „Austruma”! 
 

sav. Agris ZIHMANIS 
vecākā vietnieks 
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BUDŽETS 2007. GADAM 
 

2007. gada budžets 
Ienākumi Izdevumi 
Biedru nauda Ls 2 170,00 Gaita Ls 150,00 
Ziedojumi (Austruma fonds) Ls 100,00 Apsveikumi Ls 50,00 
Gaita Ls 50,00 Elektrība Ls 700,00 
Telpu iznomāšana Ls 400,00 Saimnieciskie izdevumi Ls 150,00 
Gadasvētki Ls 200,00 Remonti Ls 150,00 
    Gadasvētki Ls 700,00 
    Darba svētki Ls 200,00 
    18.novembris Ls 30,00 

    
Sadarbība ar citām 
organizācijām Ls 200,00 

    Telpu uzkopšana Ls 180,00 
    Dārza svētki Ls 30,00 
    Bankas komisijas Ls 20,00 
    Grāmatvedība Ls 240,00 

    Neparedzētie izdevumi Ls 50,00 
KOPĀ: Ls 2 920,00 KOPĀ: Ls 2 850,00 

    
2006.gada pārskats 

Ienākumi Izdevumi 
Biedru nauda Ls 1 708,00 Gaita Ls 162,00 
Ziedojumi Ls 348,00 Apsveikumi Ls 24,00 
Gaita Ls 42,00 Elektrība Ls 728,00 
Telpu iznomāšana Ls 215,00 Saimnieciskie izdevumi Ls 148,00 
Gadasvētki Ls 95,00 Gadasvētki Ls 195,00 
    Darba svētki Ls 180,00 
    18.novembris Ls 32,00 

    
Sadarbība ar citām 
organizācijām Ls 167,00 

    Telpu uzkopšana Ls 180,00 
    Neparedzēti izdevumi Ls 183,00 
    Bankas komisijas Ls 23,00 
    Grāmatvedība Ls 218,00 

KOPĀ: Ls 2 408,00 KOPĀ: Ls 2 240,00 
    
Atlikums uz 01.01.2006 Ls 87,00   
Atlikums uz 31.12.2006 Ls 255,00   

 

Budžets plānots, balstoties uz to, ka biedra naudas ir 3.00 Ls/mēnesī saviešiem un 4.00 Ls/mēnesī 
vecbiedriem. 
 

Paldies visiem ziedotājiem, un ceram arī turpmāk tos saĦemt!!! 
sav. Dzintars FREIBERGS 

vecākais 
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AUSTRUMĀ VIESOJAS 
ŠALKONIEŠI 

 

Šī gada 27. februārī a/v „Austrums” telpās viesojās Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža 
fakultātes studentu biedrība „Šalkone”. Šī biedrība ir īpaša ar to, ka tā ir profesionāla organizācija, 
un par tās biedriem var kĜūt tikai Meža fakultātes studenti (izĦēmums ir godabiedri). Arī vairāki 
austrumieši reiz ir bijuši „Šaloknes” biedri, piemēram, Meža fakultātes pirmais dekāns Rūdolfs 
Markuss, profesors Vilis Eiche un citi. Arī man ir tas gods būt gan austrumietim, gan arī Meža 
fakultātes studentam un „Šalkones” biedram. 
 

„Šalkone” ir dibināta 1923. gada 29. jūnijā. Šādu domu par „Šalkones” dibināšanu izteica 3.kursa 
studenti, atrodoties praksē Vecaucē. 1924. gada 29. novembrī notika organizācijas atklāšanas akts 
Latvijas mednieku biedrības telpās. Ar to „Šalkones” pirmais grūtākais, tomēr ražīgākais darba 
posms tika noslēgts. 1940. gadā notika lūzuma punkts „Šalkonē” saistībā ar kara sākšanos, un 
šalkonieši izklīda pa visu pasauli. Arī esot trimdā, tika izdotsi žurnāls – „Šalkone trimdā”. Latvijai 
atgūstot brīvību, radās iespēja uz Dzimteni atbraukt „Šalkones” dibinātāja Gustava Cepurīša meitai. 
Tas notika 1990.gada 18.septembrī, un tad arī notika pirmais veco šalkoniešu saiets Latvijā. 
Sanāksmē nolēma atjaunot „Šalkones” darbību un iesaistīt jaunos biedrus. Apstiprināja arī statūtu 
izmaiĦas un uzĦēma jaunos biedru kandidātus. Tādējādi studentu biedrība „Šalkone” atsāka savu 
darbību LLU Meža fakultātē, kur atradās tās centrs.  
 

Kā jau iepriekš minēju, 27.februāra vakarā šalkoniešu delegācija diezgan kuplā skaitā (14 cilvēki) 
ieradās „Austruma” telpās. Ar priekšlasījumiem uzstājās šalkonieši. Tā kā meža tēma ir Ĝoti 
interesanta un plaša, tad Meža fakultātes studenti uzstājās ar 3 priekšlasījumiem. „Šalkones” seniors 
2. kursa mežzinātnes students Ēriks Indriksons mūs iepazīstināja ar organizācijas vēsturi, pēc tam 
dzirdējām Ĝoti interesantu šalkonieša Māra Gacka (4. kursa mežzinātnes students) stāstījumu par 
Medību saimniecību, un nobeigumā uzstājās viena no „Šalkones” dāmām (4. kursa mežzinātnes 
studente) Agnese Trojanovska ar tēmu „Meža nozare Latvijā”. Ar ī austrumieši bija ieradušies kuplā 
skaitā, tāpēc jautājumu runātājiem bija daudz, un veidojās interesantas diskusijas. 
 

Vēlāk tikšanās turpinājās neoficiālā gaisotnē ar alu un desām. Cienājāmies arī ar kliĦăeri, ko mums 
sarūpēja šalkonieši. Vakars noritēja Ĝoti draudzīgā gaisotnē. Pie galda tika apspriesta gan abu 
organizāciju vēsture, gan arī nākotnes sadarbības iespējas. Austrumieši nolēma šalkoniešus aicināt 
uz Darba svētkiem, savukārt šalkonieši aicinās „Austruma” biedrus uz vasaras sporta spēlēm. 
Sadraudzības vakars beidzās neilgi pirms pusnakts, cerot uz abpusēju draudzību un sadarbību 
nākotnē.  

sav. Ronalds MUIŽNIEKS 
kasieris 

 

ZEMLEDUS MAKŠĖERĒŠANA LATGALĒ 
 

       
 

vb. Pēteris StradiĦš pie atvērtā āliĦăa            austrumieši viesu namā Azarkrosti 
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Sākšu ar to, ka gribētu pateikt lielum lielo 
PALDIES vb. Aināram Dimantam par ikgadējā 
pasākuma organizēšanu! 
 

Nepretendēju uz notikumu plašu 
atspoguĜojumu. Tas lai paliek labāku par mani 
spalvas meistaru ziĦā. Teikšu tik to, ka 
pasākums bija izdevies, un klasisko zivju zupu 
dalībnieki nobaudīja, pateicoties brašajām 
saimniecēm un zivju ėeršanas meistariem. 
Tiesa gan, man un pieĦemu, ka arī citiem 
nezināmu apstākĜu dēĜ, pašu zivju zupā nebija, 
bet zupas zivju garša bija izteikti latgaliska. ☺ 
 

Nododu Jūsu vērtējumam nelielu vizuālu 
liecību par notikušo Latgalē, Rēzeknes pusē 
Adamovas ezera apkaimē. 

Visu labu vēlot, 
vb. Gatis OZOLIĥŠ 

 

NOTIKUŠIE NOTIKUMI 

09. janvāris Darījumu sapulce. 
16. janvāris Jaunieša JāĦa PĜaviĦa priekšlasījums „10 veiksmīga cilvēka ieradumi”. 

23. janvāris 
Lielā sapulce un viesu vakars. sav. Dzintara Freiberga tēvs Atis Freibergs prezentēja „Direktoru 
Skolu”. Paldies, Dzintar! 

27. – 28. janvāris 

Zemledus makšėerēšana, kuru veiksmīgi bija noorganizējis vb. Ainārs Dimants. Pasākums notika 
Latgalē, kura laikā tika noorganizēts Latgales Radio apmeklējumu (intervija ar austrumiešiem: 
ftp://jop:ftpqaz@ftp2.exigengroup.lv/stuff/AUSTRUMS1.mp3 Tālāk ceĜš veda pa Atbrīvošanas 
aleju gar Rēzeknes augstskolu līdz Latgales Mārai, pilsdrupām un UlmaĦa, Baloža un Berėa 
stādītajām liepām un citām Latgales sirds ievērības cienīgām vietām (paldies, sav. Dainim 
ŠpeĜam!), tālāk – ar taksometru uz nakts guĜvietām Azarkrostiem, Vērēmu pagastā. 

29. janvāris 

Tatjanas dienu svinības atzīmēšana pie studentu korporācijas „Fratternitas Lettica”. Bijām seši 
austrumieši. Ieradušies bija krievu studentu korporācija „Fratternitas Arctica”, studenšu 
korporācija „Sororitas Tatjana” un dāma no „Jaunāko laiku Maskavas studentiem”. 
Priekšlasījumu lasīja „Fratternitas Arctica” filistrs Upmanis, kurš stāstīja par „Fratternitas 
Arctica” vēsturi – bija interesanti, jo pieskārās arī citām organizācijām, kas tika dibinātas 19. 
gadsimta vidū. Vēlāk saviesīgs pasākums ar vīnu, cepumiem, pīrādziĦiem un augĜiem (desas un 
alus nebija � ). 

30. janvāris Draugu vakars. Alus un desas uz austrumiešu rēėina ☺ 
06. februāris Jaunieša Tomasa Marana priekšlasījums: „Dopinga evolūcija sporta vēsturē”. 
09. februāris vb. Ginta ŠīmaĦa dzimšanas dienas svinības viesnīcas „Rīga” pirts telpās. Daudz laimes, Gint! 

10. februāris 
Bijām uz Konkordijas „Valdemārija” 80. gadasvētkiem. Programmā: svētbrīdis Sv. JāĦa baznīcā; 
gājiens un ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekĜa; svētku akts LU Mazajā aulā; balle Biržas 
namā. 

13. februāris Darījumu sapulce. 

17. februāris 

Bijām uz s!k! „Selga” 80 gadu un korp! „Latvia” 90 gadu jubileju. Programmā: Sv. JāĦa baznīcā 
notika svētku dievkalpojums; gājiens uz Brīvības pieminekli un ziedu nolikšana; svētku akts LU 
Lielajā aulā. Mazs skicējums no sav. Agra ZihmaĦa: „Apmeklēju šo pasākumu. Sava ziĦā tas bija 
Ĝoti interesants un abu organizāciju vēsturē vēl nebijis notikums. Pēc svinīgā akta apciemoju s!k! 
„Selga” konventa dzīvokli, kur bija izstāde par organizācijas 80 gadu vēsturi. s!k! „Selga” 
prezidijs sūta sveicienus visiem austrumiešiem, atzīmējot, ka ir patiesi priecīgas par mūsu 
draudzīgajām attiecībām. Vb. A.Rozem īpaši sveicieni no studentu korporācijas „Latvia” filistra 
Imanta Freiberga! 

20. februāris Draugu vakars. 
27. februāris Iepazināmies ar organizāciju „Šalkone”. Tēmas: 1) meža nozare Latvijā; 2) medību saimniecība; 
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3) „Šalkones” prezentācija. Zināšanai: austrumietis dr. Rūdolfs Markuss bijis liels organizācijas 
veicinātājs un biedrs. 

28. februāris 

Zinātnes kafejnīcā notika diskusija par sirds slimībām un filozofiju. Ekspertu krēslos sēdēja LU 
profesors un ārsts – endokrinologs Valdis Pīrāgs un Organiskās Sintēzes institūta vadošā pētniece 
Maija Dambrova, P. StradiĦa Universitātes klīniskās slimnīcas sirds ėirurgs Pēteris StradiĦš, 
Paula StradiĦa klīniskās universitātes slimnīcas Kardioloăijas centra kardiologs Kārlis Trušinskis 
un filozofs Igors Šuvajevs. 

06. marts 

Uzstājās  nevalstiskās organizācijas „Rotari” gubernators – Māris Slokenbergs. Tēma: „Kas ir 
Rotari?” Tēzes: ar 1,2 milj. biedriem 170 valstīs; kopā 32000 klubi. Klubu darbība: polisklerozes 
iznīcināšana, miers pasaulē, starptautiska izglītība, humanitārie palīdzības projekti, ūdens projekti: 
pasaules sausās zemes, skolu projekti. Biedrus ievēl. Īpašu pateicību izsakām vb. Andrievam 
Eichem! 

10. marts 

Bijām uz a/v „Latviete” 82. gadasvētkiem. Programmā: plaša un interesanta vienības vecākās 
Anitas Svēdes runa par esošo situāciju ar organizācijas jaunās mītnes meklēšanu  
un jauno biedreĦu piesaistīšanu. ViĦas ir aktīvas un piedalās dažādos pasākumos. Priekšlasījums:  
sav. Linda Paikene par valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem Latvijā, un kas dzīvo vai 
strādā ES valstīs. Neliels koncerts, kurā uzstājās bērnu vokālā  
grupa „Palasītes”. Neoficiālā daĜa notika E.SmiĜăa muzeja pagrabā ar vīnu un uzkodām. 
Latvietes bija priecīgas mūs redzēt un sūta īpašus sveicienus visiem austrumiešiem ! 

10. marts 
Apmeklējām Latviešu KatoĜu studentu un akadēmiskās apvienības „Dzintars” 60 gadu jubilejas 
konferenci – „KatoĜu inteliăences loma un uzdevumi”. Plaša programma visu dienu ar dažādiem 
akadēmiskiem referātiem 

13. marts Darījuma sapulce nenotika vecākā sav. Dzintara Freiberga slimības dēĜ. 

15. marts 

Bijām Konkordijas „Valdemārija” r īkotajā leăionāru atcerei veltītajā svētku konventā. 
Programmā: filmas par leăionāriem skatīšanās, sākumā tēzes ar filmas autoru un Latvijas 
Okupācijas Muzeja vēsturnieku Uldi Nieburgu. Pēc filmas – saviesīgā daĜa un lāpu gājiens pa 
BrāĜu kapiem. 

20. marts 

Notika tikšanās ar Igaunijas Republikas vēstnieku Latvijā Jāku Jeerītu (Jaak Jõerüüt), tēma 
„Latvija un Igaunija – vai mēs viens otru pazīstam?”. Bija interesanti. Vērtīgākais - personības 
starojums, šarms un īpašs rakstnieka un „pasaules vēriena” cilvēka skatījums uz abām mazajām 
kaimiĦvalstīm un tautām. 

24. marts Apsveicām studenšu korporāciju „Gaujmaliete” 80 gadu jubilejā, kas notika LU mazajā aulā. 

25. marts 
Pastaiga pa liedagu no Dubultiem līdz Majoriem un atpakaĜ. ĂimeĦu pasākums organizēja vb. 
Armands BeĜickis. 

27. marts 
vb. G. ŠīmaĦa organizētais Teātra dienas koncerta apmeklējums. Paldies Gintam par koncerta 
biĜetēm! 

31. marts 
Tikām ielūgti uz studenšu korporāciju Filistru savienības ikgadējo Filistru savienības pavasara 
konferenci „Akadēmiskajās krustcelēs” par dažādām studentu organizācijām. Uzstājās lektori no 
Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Vācijas un Polijas. 

 

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!!! 

 

AUSTRUMS SĒRO ! 

 

Esam dziĜās sērās kopā ar piederīgajiem un izsakām visdziĜāko līdzjūtību par 
 

AUSTRUMIEŠU ATRAITNI: 
 

†  MAIGU SUKURI , 
vb. Vidvuda Sukura dzīvesbiedre pasauli atstāja pēkšĦi bez iepriekšējas slimošanas. 
Apglabāšana bija 2007. gada 6. martā plkst. 13.00, 1. Meža kapos. 
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AUSTRUMS IR KOPĀ ! 

Mūsu draugs Bostonā, vb. Juris VeidiĦš cieta autokatastrofā. Pašlaik viĦš ir slimnīcā. SmadzeĦu trauma, lauztas ribas, 
bojātas plaušas, atradās komā. Jurim tika veikta traheotomija, un viĦš elpoja ar elpošanas aparātu palīdzību („self-
initiated” sistēmā). 
 

Kaut Jurim vēl priekšā ir garš un sarežăīts atveseĜošanās ceĜš, viĦam vairs nav nepieciešams elpošanas aparāts un 
pēdējie izmeklējumu rezultāti arī esot labi. Juris biežāk ver vaĜā acis, bet vēl nerunā. Reiz viĦš esot mēăinājis kāpt ārā 
no gultas, izraisot trauksmes signālus. Juris turpina atgūt atmiĦu un spēj sakarīgi domāt un runāt, lai gan šis un tas vēl 
aizmirstas. Līdz ar to, ka kaulu lūzumi pamazam sadzīst, viĦam tagad atĜauj arī staigāt ar „staigātāju” un palīgu. Juris 
pats saka, ka vēl vajadzīga rehabilitācija, jo līdzsvars šūpojas, un muskuĜi vēl vāji. Ja progress turpināsies, tad pēc 
dažām nedēĜām ir iespējams, ka Juri izlaidis „brīvībā”, bet ar zināmu medicīnisku režīmu un palīdzību. 
 

VeidiĦa Austra lūdz DieviĦam par Juri no austrumiešiem, lai Juris varētu tikt tam cauri laimīgi! Austra ir iepriecināta, 
jo vēl nesen viss rādījās drūmās krāsās. ViĦa arī pateicas visiem austrumiešiem par laba vēlējumiem un aizlūgšanām! 
VeseĜojies draugs!!! 
 

Darbības plāns 

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

03. aprīlis Zoles vakars. Ciemojas Konkordija „Valdemārija”. 
10. aprīlis Darījuma sapulce. 
13. – 15. aprīlis EUS Gadasvētki Tartu. 
17. aprīlis Vecbiedra kandidāta KārĜa Strēles priekšlasījums. Tēma: „Cilvēka kaulu sistēma”. 
24. aprīlis Jaunieša A. Liepnieka priekšlasījums. Tēma: „MēbeĜu restaurācija”. 
28. aprīlis Talka Austrumā Ă. 123. 
1. maijs Brīvs 
8. maijs Viesis Imants Gross. ZiemeĜu Ministrijas padomes biroja sadarbība ar Baltijas reăionu. 
15. maijs Darījumu sapulce. 
19. – 20. maijs Darba svētki Valdemārpilī. 
22. maijs Darba svētku atskats. Video vakars. 
29. maijs Jaunieša M. Sakalovska priekšlasījums. Tēma: „Rīgas attīstība – kā?” 
5. jūnijs Darījumu sapulce. Jauniešu uzĦemšana saviešos. Akadēmiskā gada slēgšana. 
14. jūlijs Dārza svētki. 

 

AUSTRUMS APSVEIC ! 

� Sveicam vb. Aināru Dimantu  ar ievēlēšanu Latvijas Žurnālistu savienības valdes priekšsēdētāja amatā!  
 

 vb. GRĪNBUŠS Valters    12. aprīlī    85 gadi. 
 vb. ĒVELE Juris     14. aprīlī    60 gadi. 
 vb. BRAŽUS Kārlis    29. aprīlī    55 gadi. 
 sav. MARCINK ĒVIČS Arnis   30. aprīlī    30 gadi. 
 vb. STARASTS Ivars      4. maijā    55 gadi. 
 sav. ANČUPĀNS Aivars    23. maijā    30 gadi. 
 vb. CAUCE Jānis       3. jūnijā    65 gadi. 
 sav. PREIMANIS Valters     9. jūnijā    30 gadi. 
 sav. ZANDBERGS Jānis    11. jūnijā    30 gadi. 
 vb. ZEMGALS Edv īns    12. jūlij ā    75 gadi. 
 vb. VALDMANIS M ārti Ħš   13. jūlij ā    55 gadi. 
 vb. KAPSIS Ansis     28. jūlij ā    60 gadi. 
 vb. EPNERS Vilnis    20. augustā    60 gadi. 
 vb. RITUMS Andrejs    22. augustā    60 gadi. 
 sav. KUPLIS Jānis    26. augustā    35 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) 

 


