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AUSTRUMA 124. GADASVĒTKI 
 

 
 

A/V AUSTRUMS VECĀKĀ V.I. SAV. AGRA ZIHMAĥA UZRUNA 124. GADASVĒTKOS 
 

CIENĪJAMIE VIESI, DĀMAS UN KUNGI, DRAUGI, AUSTRUMIEŠI! 
 

Austrumā šis ir zināmā mērā „vētru un dziĦu” laiks. KādēĜ es tā domāju? Pirmkārt, pēc gada mēs atskatīsimies uz Ĝoti 
nozīmīgu jubileju Austruma dzīvē, kas vieno trīs notikumiem bagātus gadsimtus. Tas pirmais bija latviešu pašapziĦas 
un pirmās atmodas laiks, kas, lai cik savādi nebūtu, notika cariskā Krievijā, kad latviešu studenti zinības brauca mācīties 
Tērbatas un Maskavas universitātēs. Otrais mums būtiskais gadsimts ir Latvijas kā valsts nodibināšanās, mūsu brīvības 
alku, ideju un vēlmju laiks, kad cauri 50 okupācijas gadiem trimdas svešumā un Sibīrijas sniegos, Austrums tāpat kā 
neatkarīgā Latvija, piedzīvoja savu atdzimšanu. Un trešais, ir šis mūsu ieceru un iespēju gadsimts, kad Austrums atkal ir 
vienots Latvijā, un es izsaku pārliecību - mēs sasniegsim vēl neredzētus apvāršĦus.  
 

Austrums jau šobrīd domā, kā 125. gadasvētkus pavērst par vajadzīgu pasākumu Latvijas sabiedrībai, ne tikai 
Austrumam vien. Būtībā – bažām nav pamata, jo mūsu darbībai ir stingrs un gadu gaitā stiprināts pamats. Pirmkārt, tās 
ir sabiedriskās diskusijas, kuru idejas autors un mecenāts ir vb. Andrievs Eiche. Vai būtu par daudz prasīts, ka Latvijas 
valsts 90. gadskārtas gadā Austrums par sava dibinātāja, Latvijas valsts pirmā prezidenta JāĦa Čakstes demokrātijas un 
valstiskuma aizsācēju, lūgtu uzrunāt sabiedrību. Cilvēkus, kurus mēs cienām: Austruma Goda biedru, Igaunijas Valsts 
prezidentu Henriku Tomasu Ilvesu, Latvijas Valsts prezidenti izšėirošajos ES un NATO uzĦemšanas gados – Vairu 
Vīėu-Freibergu un, protams, pašreizējo Valsts prezidentu Valdi Zatleru. Austruma jubilejas gadā būtu īstenojama šogad 
Dienvidigaunijas ceĜojuma laikā dzimusī ideja – rīkot Darba svētkus kopīgi ar EUS, Latvijas un Igaunijas pierobežā, 
sakārtojot un uzstādot piemiĦas zīmi Latvijas un Igaunijas mežabrāĜiem – nacionālajiem partizāniem, kurus ne brīdi 
neatstāja doma pretoties jebkurai okupācijas varai. 
 

Neapšaubāmi, Austrums nevar vienmēr nostāties kā mūris vietā, kur tas būtu jādara. Pirms vairākiem gadiem Kurzemes 
krastā, Pāvilostā , mēs uzstādījām norādi uz piemiĦas vietu, kur okupanti otrā pasaules kara beigās nošāva lietuviešu 
krasta apsargus, kuri Ĝāva dodies jūrā bēgĜu laivām. Šobrīd ar sašutumu klausāmies ziĦas, ka pelēkā kāpa tiek postīta un 
pretlikumīgi sadalīta zemes gabalos. Tieši tādēĜ Austrums vienmēr ir uzturējis spēkā prasības pēc garīguma un morāles 
skaidrības. To, pirmkārt, varam, apzinoties savas saknes. Aizvadītajos Darba svētkos, pateicoties vb. Ainara Dimanta 
iniciatīvai un Ārlavas pagasta fonda vadītāja Mārča Zeiferta atbalstam, Lubezeres skolā, vietā, kur mācījās K. 
Valdemārs, tika uzstādīta norādes zīme. Patīkami, ka kopš tās reizes mums ir izveidojusies draudzīga sadarbība ar 
Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Meža fakultātes studentu biedrība „Šalkone”. 
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Dokumentāls vēstures apliecinājums neapšaubāmi ir vb. Ainara Lerha vadībā topošais akadēmiskās vienības Austrums 
vēstures sējums, kā izveidē mēs esam pateicīgi Austruma Goda biedram, Latvijas ZinātĦu akadēmijas senāta 
priekšsēdētājam Jānim StradiĦam. Cik grūti top šādi izdevumi, redzējām šoruden, kad vb. Andris Roze prezentēja 
austrumiešu biogrāfijas krājumu. Tas vēl arvien ir nepilnīgs un ,šėiet, nekad nebūs gatavs. Tieši tāpat ir ar mūsu mītni 
Ă-123. Pēc ilggadējās nama labās dvēseles Veltas Eglītes pārcelšanās uz sociālo māju, pirmajā stāvā pēc eiro remonta 
veikšanas, ko prasmīgi koordinēja vb. Gatis LegzdiĦš un kreditēja vb. Andrievs Eiche, pārcēlās mūsu bibliotēka un 
arhīvs. Tas devis jaunu enerăiju bibliotekāram, arhivāram vb. Viesturam Paulam Karnupam – turpināt šo rokrakstu un 
iespieddarbu sakārtošanu, jo visa pamatā ir lietu kārtība.  
 

Arī audzināšana ir sava veida lietu kārtība. Nav noslēpums, ka bieži vien panākumu pamatā ir audzinātāja personība. 
Gadiem te nav nozīmes. Apgūstot Austruma vēsturi un iepazīstot mūsu tradīcijas, topošie jaunieši nostājas izvēles 
priekšā – vai papildināt šīs akadēmiskās mūža organizācijas rindas? Te nav vietā mirklīgi un nepārdomāti lēmumi. Ar 
gandarījumu varu teikt, ka tieši pēdējā gadā par mūsu draugiem ir kĜuvuši cilvēki, kuri atbalsta Austruma statūtus un 
iestājās par vērtībām, kas ir izteiktas Austruma devīzēs.  
 

Stiprinot Austrumu, mēs nedrīkstam aizmirst mūža organizāciju vienotību. Vienību kopīgās konsolidējošās domas un 
idejas lieliski izpaužas kopīgos Darba svētkos, sabiedriskās diskusijās, piemiĦas un atceres pasākumos un literārajos 
vakaros. Ciemojoties vienam pie otra, mēs bagātināmies, un tā ir kopā sanākšanas sūtība - nevis stāvēt laukā vientuĜi 
vējā, bet visiem kopā piemest pa šėilai ugunskurā, lai mums būtu silti – mūsu Austrumā, mūsu Vienībās, mūsu Latvijā. 
 

AUSTRUMA 124. GADASVĒTKU IESKATS 
 

Šī gada 27. oktobrī notika Austruma 124tie gadasvētki.  
 

Vispirms jau lielum liels paldies visiem tiem, kas aktīvi strādāja, lai šie svētki notiktu, un notikt tie patiešām notika Ĝoti 
augstā organizācijas līmenī. Gan oficiālā daĜa, gan sav. MārtiĦa Tarlapa akadēmiskā runa, gan neoficiālā daĜa ar 
muzikantiem un dzīvo mūziku, galdu un visu pārējo. 
 

Bet sāksim visu no sākuma, kā pieklājas. Pirms vēl Austrumieši un viesi sāka pulcēties uz gadasvētku oficiālo daĜu 
mājīgajā Arhitektu namā, kurā Austrums ir laipni gaidīts viesis, Austruma savieši pulcējās nelielā zālē blakus galvenajai 
zālei, kur, Arhitektu Savienības dalībnieku portretiem stingru skatu noraugoties notiekošajā, notika ārkārtas Austruma 
sapulce. Sapulces temats – divu jaunu biedru uzĦemšana Austrumā. 
 

Klātesošie sapulces dalībnieki vienbalsīgi apstiprināja abu kandidātu uzĦemšanu Austrumā, un līdz ar to mūsu pulkā 
tagad iekĜaujas vb. Kaspars KĜaviĦš un sav. Edgars ĖēniĦš. 
 

Austruma gadasvētku oficiālo daĜu atklāja Austruma vecākā uzruna, norādot gan uz padarīto, gan vēl priekšā stāvošo, 
gan uz austruma pamatvērtībām – laiku griežos nemainīgi paliekošām. Tāpat braši, asi un darāmo skaidri iezīmējot 
skanēja vecbiedru komitejas uzruna, kuru vb. komitejas priekšsēža, vb. Gata LegzdiĦa prombūtnes dēĜ komitejas 
uzdevumā nolasīja vb. Andris Anspoks. 
 

Sav. MārtiĦš Tarlaps savā akadēmiskajā runā sniedza visai dziĜu ieskatu Eiropas Savienības darbībā attiecībā pret 
ierindas pilsoni, gan par parastā cilvēka spējām, gan par viĦa nespēju ietekmēt Eiropas Savienības likumdošanu.  
 

Ciemos bija ieradusies Austrumam draudzīgo organizāciju, kā EÜS un EÜS Pöhjala no Igaunijas, „Šalkone”, 
„Latvietes”, „Selgas” un citas. 
 

Oficiālā daĜa beidzās ar kopīgu gājienu un ziedu nolikšanu pie Brīvības pieminekĜa. Šogad gājiena maršruts tika izvēlēts 
nevis pa Aspazijas bulvāri, bet gan pa TorĦu ielu, līdz KaĜėu ielai, Ĝaujot Austrumam un draugiem nevis spiesties pa 
trotuāra malu, bet gan braši soĜot pa ielu, Ĝaujot Austruma karogam lepni plīvot rudens vējā. 
 

Neoficiālā daĜa sākās novakarē, un vb. Indulis Vīdušs ar kundzi atklāja to ar pirmo valsi. Mazliet gan skumdināja tas, ka 
spēlētās jaukās mūzikas ritmā, pie kura kājas pašas sāk cilāties līdz, uz daudzajiem puišiem - dejotgribētājiem bija tikai 
pāris meitenes. Līdz ar to vairums Austrumiešu un viesu vakaru pavadīja sarunās pie vīna glāzes un nobaudot garšīgos 
ēdienus. 
 

Pasākums beidzās jau krietni pēc pusnakts, kad sav. Dzintara Freiberga pavadībā igauĦu viesi devās uz Austruma mītni, 
bet pēdējie izturīgākie pa mājām.  
 

Paldies visiem austrumiešiem, kas piedalījās šais svinībās! 
sav. Aivars LIEPA 

 

GADA SAPULCE AUSTRUMĀ 
 

Statūti parasti noteic, kur un kādā virzienā darboties studentu organizācijām. Taču ir reizes, kad tie nespēj tikt l īdzi 
skaudrajai reālajai dzīvei. Palasiet tos statūtu punktus, kur runāts par sapulces pilntiesīgumu un lemttiesīgumu. Arī 
otrdien, 11. decembrī uzkāpām uz tā paša grābekĜa, ko tik apzinīgi bijām nometuši pirms vairākiem gadiem. Sapulce 
nebija lemttiesīga, tāpēc balsojumu atstājām atkārtotai sapulcei pēc nedēĜas. 
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Katrā no sapulcēm piedalījās 20 austrumieši, ieskaitot jauniešus. Kur esat Jūs, draugi? Kā zināms – par aktīvajiem 
austrumiešiem mēs uzskatām tos draugus, kuri regulāri reizi pa reizei maksā biedru naudas, vēl ir tādi, kuriem ar īpašu 
valdes atĜauju ir piemērotas atlaides, taču tas nenozīmē, ka Jums ir automātiski pagarinātas biedru pilnvaras. Lemt 
spējīgie 54 draugi, (ja rēėinām 50% no biedru naudas sarakstā esošiem), būsim atklāti, nav reāli sapulcināmi. Katrs 
atradīs vismaz trīs iemeslus, lai neierastos pat uz Gada sapulci. Tātad, sapĦot par šādu pārstāvniecību ir velti, un mums 
atliek tikai otrreizējais sapulces variants. 
 

Otrajā sapulcē šā gada 18. decembrī tika ievēlēta šāda jaunā valde: 
 

 

 

Valdes sastāvs (bildē no kreisās puses): 
sav. Dainis ŠpeĜs, sav. Jurăis Puškeiris, sav. Ronalds 
Muižnieks /kasieris/, sav. Agris Zihmanis /vecākais/, 

sav. Edgars ĖēniĦš, vb. Viesturs Pauls Karnups, 
vb. Gints Šīmanis (nav bildē). 

 

Vecbiedru komitejā ievēlēja: 
vb. Andris Anspoks, vb. Ainārs Dimants, vb. Gatis 

LegzdiĦš, vb. Ivars Pavasars, vb. Aigars Reinis, 
 vb. Ojārs Upatnieks, vb Andrievs Eiche 

(vb. Andra Rozes prombūtnes laikā). 
 

Revīzijas komitejā ievēlēja: 
sav. Andris OzoliĦš, vb. Edgars Šmits, sav. Jānis BaltiĦš, 

kandidāti: sav. Aivars Liepa, vb. Gatis OzoliĦš.

 

Kā zināms, tieši šīs valdes laikā pielikām punktu Goda tiesas Nolikumam. Sapulcē ievēlēja Goda tiesas tiesnešus šādā 
sastāvā: vb. Jānis Barons /priekšsēdētājs/, sav. Andris ĖēniĦš /priekšsēdētāja vietnieks/, vb. Alfrēds Blimbergs. 
 

Kā redzat, draugi, Austrumā viss notiek un rit savu akadēmisko gaitu. Neviens netaisās pajūgam skriet pa priekšu, un ir 
labi, ka arī aiz tā nav bars „Ĝepatojošu zaėu”, visi austrumieši tā vai citādi ir salēkuši ratos, tikai atšėirība tā, kurš rausta 
pavadas un kuri rimti atgūlušies pērnajā sienā. Šėiet, ka 54 no 108 balsstiesīgiem vismaz apzinās, uz kuru pusi ripo rati. 
 

sav. Agris ZIHMANIS 
vecākais /mob. tālr.: +371 26132445/, e-pasts – agris.zihmanis@inbox.lv 

 

AUSTRUMA 125. GADASVĒTKI – 
TIE JAU IR SĀKUŠIES 

 

Nākamā gada 25. oktobrī būs pagājuši 125 gadi, kopš Jānis Čakste dibinājis organizāciju, kura šodien pazīstama kā 
Austrums. Neapšaubāmi būtisks fakts ne tikai Austruma biedriem, bet arī Latvijas valstij, jo Austrums ir radies jau ilgi 
pirms Latvijas valsts izveidošanas, un austrumieši ir ne vien piedalījušies šīs valsts tapšanā un neatkarības iegūšanā, bet 
arī visos laikos – gan Latvijai labajos, gan grūtajos – ir strādājuši Latvijas labā. 
 

TādēĜ mēs, 125. Gadasvētku rīcības komiteja (sav. MārtiĦš Tarlaps, un vecbiedri Jānis KārkliĦš, Jānis Vitons un Ivars 
Pavasars), izjūtam lielu atbildību par šo svētku izdošanos. 
 

Mēs jau esam sākuši savu darbu. Jau tuvākajā laikā mēs prezentēsim svētku plānu. Tas nebūs „vienas nedēĜas nogales” 
plāns. Tas būs gada plāns – katrs no pasākumiem, kurš notiks Austrumā nākamā gada laikā, būs viens no 125. 
Gadasvētku svinēšanas pasākumiem. Mēs aicinām ikvienu austrumieti un Austruma draugus piedalīties šo svētku 
kopīgā svinēšanā. 
 

Mēs ceram, ka mums veiksies sadarbība gan ar Austruma valdi, gan vecbiedru komiteju. Mēs ceram, ka spēsim palīdzēt 
arī pie Austruma vēstures grāmatas izdošanas un ikgadējās sabiedriskās diskusijas organizēšanas. Mēs ceram, ka 
ikviens mūsu uzrunātais austrumietis būs atsaucīgs mūsu aicinājumiem, idejām un ierosinājumiem. Mēs ceram, ka 
nākamā gada 26. oktobrī austrumieši kuplā pulkā sanāks uz kopīgām brokastīm Ă123 un ar gandarījumu atskatīsies uz 
125. Gadasvētku – svētku gada garumā – svinēšanu. Lai mums izdodas! 

sav. MārtiĦš TARLAPS 
125. Gadasvētku rīcības komitejas vārdā 

 

AUSTRUMA BIBLIOTĒKA 
 

Šogad Austruma bibliotēka tika pārcelta no trešā stāva Austruma mītnē uz pirmo stāvu, jaunā izremontētā telpā. 
Pasākums notika š.g. 25.septembrī. Audzinātājs sav. Dainis ŠpeĜs bija parūpējis, lai uz talku ierastos visi jaunieši. 
Piedalījās arī Austruma bibliotekārs vb. Viesturs Pauls Karnups, vb. Alfrēds Blimbergs, Austruma vecākā v.i. sav. 
Agris Zihmanis, Austruma mājas pārvaldnieks sav. Jānis Pērkons un sav. Jurăis Pušėieris. Lielo darbu novest grāmatas 
un grāmatplauktus no trešā stāva uz pirmo stāvu veica galvenokārt jaunieši vb. V. P. Karnupa vadībā. Sav. Pērkons 



Austruma Gaita Nr. 55, 2008. gada 1. decembris – 2008. gada 31. marts 4 

vadīja grāmatplauktu izjaukšanu, nonešanu un atkal uzstādīšanu pirmajā stāvā. Vb. Blimbergs, Ħemot vērā savu 
cienījamo vecumu, atbalstīja pasākumu morāli – sēdēja uz dīvānu un lasīja avīzes. Tai pašā vakarā paspējām arī ielikt 
vairums grāmatu un citu materiālus plauktos. 
 

Tika nonests un uzstādīts Austruma dators un drukātājs, kā arī lielais galds. Valde vēlāk parūpējās par apmēbelējumu 
jaunajā bibliotēkā – datora galdu, un drīzuma būs arī jauni krēsli. 
 

Protams, vēl joprojām ir darāmi daudz lieli darbi. Nepieciešams kataloăizēt visas Austruma grāmatas, savest kārtība 
arhīvu un nodrošināt visiem austrumiešu pieeju bibliotēkas bagātībām. Kā jau minēju citā rakstā, Austruma bibliotēkas 
galvenais uzdevums ir, lai būtu vieta, kur ir uzkrāta visa iespējamā informācija par Austrumu un austrumiešiem. Tas 
nozīmē, ka vismaz viens eksemplārs no austrumiešu publicētām grāmatām un rakstiem vajadzētu atrasties bibliotēkā. 
Protams, arī kopas arhīvam. DaiĜliteratūras grāmatas tiks atdotas citām bibliotēkām. Noteikts skaits akadēmisko u.tml. 
grāmatu tiks paturētas. Tātad gaidām jūsu grāmatas un publikācijas! 

vb. Viesturs Pauls KARNUPS 
bibliotekārs-arhivārs 

 

PAR EROTIKU UN BRĪVO SEKSU ARĪ Ă 123 
 

16. oktobrī pie austrumiešiem viesojās studenšu korporācijas „Staburadze” pārstāves. Tovakar bija iecerēta tikšanās 
ar mūsu kāzu fotomākslas „guru” – fotogrāfu Valdi Braunu, kura klātbūtne kāzās ir ne vien šī svētsvinīgā brīža 
dokumentējums, bet arī pirmsākums jauna mākslas darba tapšanai. ViĦa albums „Kāzas” ieguvis plašu atzinību 
pasaulē. Taču tā nu sagadījās, ka Valdis Brauns kā zīmola „Sony” seja Latvijā tieši tajās dienās bija aizĦemts plenērā 
Koknesē.  
 

Tomēr vakars ar devīzi „Taisām jaunu dvēselīti”, šėiet, izdevās. Ă 123 bija iegriezies dramaturgs Hermanis Paukšs ar 
kundzi. Kad apnīkstot rakstīt bērnu ludziĦas, roka ėeras pie kārtējā erotiskā stāsta vai noveles. Diezgan savdabīgs 
tandēms.  
 

Tovakar aizrunājāmies par visu ko. Staburadzes reizēm piesarka. Austrumiešiem īsti vairs nebija, ko taujāt. (Varbūt 
šādas sarunas tomēr risināt pie alus kausiem?!) Tabu nebija. Nesamelojām. Jo esam tak pieauguši. Tā teikt, „garīgā 
apvāršĦa paplašināšanai” noderēja arī šis vakars.  

vb. Gints ŠĪMANIS 
biedrzinis 

VIENĪBU VAKARS 
 

AtĜaušos teikt, ka šā gada 4. decembrī Austruma mītnē Ăertrūdes ielā 123 notika vēsturisks pasākums. Pēc daudzu gadu 
pārtraukuma Austrumā notika kopīgs vakars ar mums radniecīgajām organizācijām. 
 

 
 

 

 Jā, taisnība jau būs tiem, kas teiks, ka sadarbība ar 
vienībām nekad nav tikusi pārtraukta. Akadēmiskās 
vienības (cik nu vairs viĦu ir palicis) vienmēr ir bijušas 
laipni gaidītas Austruma pasākumos. Tomēr šī reize bija 
īpaša ar to, ka pēc daudzu gadu pārtraukuma notika 
kopīgs vienību vakars, kura moto varētu formulēt šādi: 
kā dzīvosim tālāk? Akadēmiskajām vienībām (izĦemot 
Austrumu) šobrīd iestājušies grūti laiki un tāpēc, kuram 
gan citam, ja ne Austrumam ir pienākums un tiesības 
kaut ko lietas labad iesākt. Tāpat, kā tas jau ir bijis 20 – 
30. gados, kad Austrums organizēja Vienību savienību. 
 

Šajā vakarā, kurš diemžēl nebija kupli apmeklēts no 
austrumiešu puses, Austrumā viesojās akadēmiskās 
vienības „Latviete” un „Līdums”. Pasākumu atklāja 
Austruma vb. Viesturs Pauls Karnups ar izsmeĜošu 
stāstījumu par Vienību savienības dibināšanu, darbību 
Latvijas pirmajā brīvvalstī un trimdā. 

Pasākuma turpinājumā par savām organizācijām stāstīja uzaicinātie viesi. Diemžēl priecīga šajos stāstījumos bija maz. 
Akadēmiskā vienība „Līdums” pēc neatkarības atjaunošanas Latvijā tā arī nemaz nav īsti atjaunojusi savu darbību, 
savukārt akadēmisko vienību „Latviete” šobrīd ir skārusi diezgan nopietna krīze. 
 

Pašsaprotami, ka vakara turpinājumā izvērtās diskusija, kā šo situāciju labot. Un arī šajā jautājumā iniciatīvu Ħēma 
savās rokās austrumieši, izsakot konkrētus piedāvājumus. Līdumiešiem tiek piedāvāts, neiestājoties Austrumā, apmeklēt 
Austruma iknedēĜas pasākumus (saprotams, izĦemot darījumu sapulces), savukārt latvietēm tiek piedāvāts bez maksas 
reizi nedēĜā izmantot Austruma telpas (latvietēm tas ir paši svarīgi, jo viĦu organizācijai vairs nav savu telpu). Vai šīs 
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organizācijas izmantos šos piedāvājumus? Tas jau ir viĦu ziĦā. Austrums no savas puses var tikai solīt, ka turpinās 
strādāt šajā virzienā. Nākamais nekorporelisko akadēmisko mūžorganizāciju pasākums paredzēts jau nākamajā 
semestrī. 

sav. Dainis ŠPEěS 
sekretārs 

TU BŪSI AUSTRUMA VĒSTURES GRĀMATĀ. 
TAČU TAI VAJADZĪGS TAVS ATBALSTS (II) 

 

MīĜie draugi austrumieši! 
Tuvojoties Austruma 125 gadu jubilejai 2008. gadā, jau 2004. gadā Austruma sapulcē apstiprināja Austruma vēstures 
komisiju. Komisijas locekĜi – vb. A. Dimants (priekšsēdis), vb. A. Eiche, vb. V. Karnups, vb. A. Lerhis, vb. O. 
Upatnieks, vb. A. Roze un goda biedrs J. StradiĦš – nu esam kĜuvuši par jaunās Austruma vēstures grāmatas 
redkolēăiju. 
 

Austruma vēstures komisijas vārdā atkārtoti vēršamies pie visiem austrumiešiem ar lūgumu atbalstīt šo darbu. Mums ir 
pamats cerēt uz Ls 7000 piešėīrumu no Austruma fonda, taču pārējie Ls 3000 jāsavāc ziedojumu veidā. Ja ne tagad, 
kad tad? Katrs var kĜūt par Austruma vēstures grāmatas subskribentu (pasūtinātāju), iemaksājot vismaz Ls 50 – visi 
subskribenti saĦems grāmatu bez maksas. Taču grāmatā īpaši tiks publicēti sudraba (virs Ls 100), dzintara (virs Ls 
500) un ozola (virs Ls 1000) mecenātu vārdi – attiecīgi trīs grupās. 
 

Lai Austrums varētu slēgt līgumu ar apgādu un grāmata varētu nākt klajā uz 125. Gadasvētkiem, lūdzam iemaksas veikt 
līdz 2008. gada 20. janvārim  akadēmiskās vienības Austrums (reă. Nr. 000800317) kontā Hansabankā (SWIFT kods 
HABALV22): konta Nr. LV61HABA0551007312525, ar norādi – Vēstures grāmatai. Šo speciālo kapitālu kontu 
uzrauga Vecbiedru komiteja. 
 

Paldies līdzšinējiem atbalstītājiem: 
sudraba mecenātiem Andrim Rozem (Ls 500), Jurim Upatniekam (Ls 200), Andrejam Ritumam  (2000 SEK = Ls 
150), subskribentiem Uldim Lūsim (Ls 50), Barbarai Rading (Ls 50), Aijai Čakstei (Ls 100), Austruma Kanādas 
kopai (Ls 500).  
 

Tātad mums ir vairāk nekā puse no nepieciešamā ziedojuma un atbalstītāju lokā vēl nav neviena no Latvijas 
austrumiešiem. Ziemassvētku laiks ir dāvināšanas laiks. Atceries pats sevi! Dots devējam atdodas. Dodot gūtais 
neatĦemams. Atceries Austrumu! 

vb. Ainārs DIMANTS 
Austruma vēstures komisijas priekšsēdis 

 

VB. ALEKSANDRA SPROĂA 
PIEMI ĥAS STIPENDIJU FONDS 

 

Vb. Aleksandra Sproăa piemiĦas stipendiju fonds piedāvā divas stipendijas, katru LVL 500.00 apmērā, 2008./2009. 
mācību gadam. Uz stipendiju var pretendēt austrumieši, kuri tagad aktīvi studē bakalaura vai maăistra grādam un plāno 
studijas turpināt nākamajā mācību gadā. 
 

Reflektantam jāiesniedz izpildīta pieprasījuma forma, CV un izdruka no studiju grāmatiĦas Austruma valdei (ārzemēs 
dzīvojošie – savas kopas valdei). Valde (ja reflektants ir jaunietis, pieaicinot audzinātāju) pievieno savu atsauksmi un 
pieprasījumu iesniedz Austruma fonda valdes priekšsēdim, vb. Ojāram Upatniekam līdz 2008. gada 15. martam. 
 Stipendijas piešėiršanas termiĦš ir 1. jūnijs.  Piešėirto stipendiju stipendiāts saĦems līdz 1. augustam. 
 

Stipendiātam ir pienākums gada laikā pēc stipendijas saĦemšanas, ziĦot Austruma fonda valdei par stipendijas atbalstītā 
darba norisi un sekmēm. Pieprasījuma forma būs dabūjama no Austruma vecākā, sav. Agra ZihmaĦa jeb Austruma 
fonda valdes priekšsēža, vb. Ojāra Upatnieka, pēc 1. februāra. 

vb. Ojārs UPATNIEKS 
vb. komitejas sekretārs 

 

NOTIKUŠIE NOTIKUMI 
 

01. septembris 
Studenšu korporācijai „Staburadze” svinēja savu 60 gadu jubileju. No rīta notika dievkalpojums 
AnglikāĦu baznīcā. Svinīgais akts LU lielajā aulā. Apsveikt devās vecākā v.i. Agris Zihmanis. Tika 
pasniegta vb. Ginta ŠīmaĦa grāmata – „Krišjānis Valdemārs – Apgaismības centieni” un puėes. 

04. septembris 

Svinīgā ceremonijā Latvijas ZinātĦu akadēmijā prestižo Valtera Capa balvu saĦēma vb. Juris 
Upatnieks par hologrāfijas izgudrojumu. Pasākumā piedalījās un sveica vb. – Ojārs Upatnieks, 
Andrievs Eiche, Ainārs Dimants un sav. Agris Zihmanis. Apsveicam, Juri! 
 

Akadēmiskā gada atklāšana. 
11. septembris Viesu vakars. vb. Pēteris VinėeĜis (politologs): „Latvija. Krievija. Vide un Enerăētika”. 
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18. septembris 
Darījuma sapulcē tika izskatīti sekojoši jautājumi: 1. Vecākā v.i. Agra ZihmaĦa ziĦojums par 
bijušiem un turpmākiem notikumiem, 2. Kasiera ziĦojums, 3. Goda tiesas nolikuma projekta 
apspriešana, 4. Genovefas Ruska stipendija, 5. Austruma bibliotēka. 

25. septembris 
Bibliotēkas talka. Bibliotēka mainīja savu atrašanās vietu. Turpmāk Austruma bibliotēka atrodas 
pirmajā stāvā. Tika nonestas lejā visas grāmatas, grāmatu plaukti un citas lietas. 

02. oktobris 
Viesu vakars. vb. Ojāra Balcera akadēmiskais referāts – „Vides un enerăētikas attīstība un 
energoefektivitāte Latvijā”. 

09. oktobris 

Darījuma sapulcē tika izskatīti sekojoši jautājumi: 1. Austruma 124 gadasvētka programma, 2. 
Kasiera sav. Ronalda Muižnieka kases ziĦojums, 3. Godas tiesas nolikuma apstiprināšana, 4. 
Viestura Kleinberga un Kaspara Svilāna iesniegumu izskatīšana, 5. Informācija par 125. gadasvētku 
rīcības komisijas  kandidātiem. 

13. oktobris 
Studentu korporācijas „Lettonia” namā (Rūpniecības ielā 4, Rīgā) norisinājās 2. Dziesmu festivāls, ko 
organizēja studenšu korporācija „Gundega”. 

16. oktobris 
Ciemojās studenšu korporācija „Staburadze”. Ar priekšlasījumu uzstājās dramaturgs Hermanis Paukšs – 
„Taisām jaunas dvēselītes”. Vakaru vadīja vb. Gints Šīmanis. Pasākumu apmeklēja 37 cilvēki, no tiem 15 
staburadzes. 

18. oktobris 

Ikgadējs pasākums – atklātā sabiedriskā diskusija P. StradiĦa medicīnas muzejā. Diskusijas 
nosaukums – „Vai apzinīgam pilsonim ir vajadzīgs aizliegums?”. Piedalījās: valsts pārvaldes un 
politikas viedokĜa – Dr. iur. Valdis Birkavs (bijušais Ministru prezidents, ārlietu un tieslietu 
ministrs); no medicīnas un veselības viedokĜa – Dr. hab. med. Jānis Vētra (Rīgas StradiĦa 
universitātes rektors un profesors); no tiesību un filozofijas viedokĜa – Dr. phil. Jānis Broks 
(Biznesa augstskolas Turība asoc. prof., monogrāfijas Tiesības filozofijā). Diskusiju vadīja – Dr. 
phil. Ainārs Dimants (Biznesa augstskolas Turība Komunikācijas zinātĦu katedras vadītājs un 
asociētais profesors, Austruma vecbiedrs). Diskusijas darba grupā piedalījās vecbiedri – Andrievs 
Eiche, Ainārs Dimants, Aigars Reinis un savietis Agris Zihmanis. 

23. oktobris Jn. Edgara ĖēniĦa priekšlasījums. Temats – „Ieskats aviotransporta attīstībā Latvijā”. 

27. oktobris 
124. GADASVĒTKI.  Notika Arhitektu namā. Akadēmisko runu teica sav. MārtiĦš Tarlaps: „Cik 
pieejamas ir Eiropas Tiesas – privātpersonu perspektīva”. Vakaru apmeklēja 23 austrumieši 
(ieskaitot oficiālo daĜu un balli). Viesi 19. 

30. oktobris  
Draugu vakars. Atskats uz 124 gadasvētkiem. Neformālā gaisotnē atskatījāmies uz jubileju un 
pārdomājām par nākošā gada apaĜo jubileju. 

02. novembris Pirts vakars viesnīcā „Rīga”. ěoti vāji apmeklēts pasākums. 

06. novembris 
Lielā sapulce. Vēsturnieks / profesors Antonija Zundas priekšlasījums. Temats – „Baltijas valstu 
jautājums pēckara starptautiskajās attiecībās”.  

08. novembris 

Vb. Ginta ŠīmaĦa rīkotais teātra vakars kopā ar austrumiešiem un draudzīgajām organizācijām. BrāĜu 
Kaudzīšu romāns „Mērnieku laiki”, kuru veidoja režisors Viesturs Kairišs, scenogrāfija un kostīmu 
māksliniece Ieva Jurjāne, kustību režisors Agris DaĦiĜevičs. Iestudējuma izmantotas Raimonda Paula 
dziesmas. Piedalījās vīru kora „Gaudeamus” grupa. Lomās – Inga Misāne, Lāsma Kugrēna, Astrīda 
Kairiša, Uldis Anže, Kaspars Zvīgulis, Gundars Grasbergs, Ainārs Ančevskis, Juris Lisners, Rūdolfs 
Plēpis u.c.. Paldies Tev, Gint! 

11. novembris 
Rīgas Tehniskās universitātes 145. gadadienai veltīta svinīga sēde, kura notika Melngalvju namā. 
Programmā: RTU rektora akadēmiėa Ivara Knēta uzruna, RTU Goda doktora diploma pasniegšana, 
apsveikumi, RTU pašdarbības kolektīvu muzikāls sveiciens. 

13. novembris  

Darījuma sapulcē tika izskatīti sekojoši jautājumi: 1. Atskats uz oktobra mēneša notikumiem, 2. Revīzijas 
komisijas priekšsēdētāja vb. Gata OzoliĦa ziĦojums par 2006. gada finansu pārskatu, 3. Goda tiesas 
nolikuma apstiprināšana; 4. Kasiera sav. Ronalda Muižnieka kases ziĦojums; 5. Anša Atteka un Ritvara 
ZiedoĦa iesniegumu izskatīšana; 6. 18. novembra gājiens. 

18. novembris 

 
 
 

 

Austrumieši pulcējās plkst. 7. 40. pie profesora 
tilti Ħa – pretī LU galvenajai ēkai. 
 

Pēc svinīgām uzrunām un ziedu nolikšanas pie 
Mātes Latvijas, godinājām mūsu prezidentus ar 
Austruma himnu un baltu neĜėu nolikšanu uz 
kapu kopas. Pēc tam pulcējāmies krogā „Trīs 
vīri laivā”, kur ieturējām svētku pusdienas un 
malkojam kārtīgu latviešu alu. Vēlāk uz 
Austruma māju atnāca ciemiĦi. Malkojām vīnu, 
sildoties pie kamīna, dziedājām dziesmas. 
Dažiem austrumiešiem svētki turpinājās līdz 
vēlam vakaram Austrumā, citiem beidzās pēc 
svētku uguĦošanas. 

 

20. novembris Zolītes turnīrs 2007/2008. Pirmā kārta kopā ar Konkordiju „Valdemārija”. Pasākums notika 
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Austruma mājā. Pagaidām pirmo vietu ieĦem Konkordija „Valdemārija” pārstāvis Jānis Z. Otro un trešo 
vietu attiecīgi austrumieši sav. Edgars ĖēniĦš un sav. Agris Zihmanis. 

23–25. novembris EÜS Pöhjala 123 gadasvētki. Apciemoja vb. Tots Grīns. 

27. novembris 

Ielūgums no studentu korporācijas „Fraternitas Lettica” uz literāro vakaru: „Varavīksnes septiĦkrāsas 
stāsts”. 
 

Ciemojās ELJA pārstāvis Dr. Ăirts Zēgners. Temats – „Eiropas Latviešu jaunatnes apvienības (ELJA) 
vēsture un tās darbība Latvijā pēc neatkarības atgūšanas”. ELJA – dibināta Rīgā, 2005. gada 31. martā. 

29-30. novembris 

Studenšu korporācijai „Varavīksne” 80 gadu jubileja. Dievkalpojums – Rīgas jaunajā Sv. Ăertrūdes 
baznīcā. 
 

Svētku akts Latvijas Universitātes Mazajā aulā. Apsveikt devās vecākā v.i. Agris Zihmanis. Tika 
pasniegta vb. Ginta ŠīmaĦa grāmata – „Krišjānis Valdemārs – Apgaismības centieni” un puėes. 

1. decembris 

Studenšu korporācijas „Varavīksne” 80 gadu jubilejas rīkotā balle Latviešu Biedrības namā. Piedalījās 
vecākā v.i. sav. Agris Zihmanis un sekretārs sav. Dainis ŠpeĜs. 
 

Rīgas vēstures un kuăniecības muzeja telpās austrumieši vb. Ojārs Upatnieks, Viesturs Pauls 
Karnups un sav. Agris Zihmanis piedalījās Konkordijas „Valdemārija” r īkotajos „Valdemāra 
lasījumos”. Ar priekšlasījumu uzstājas mūsu vb. Gints Šīmanis: „Krišjānis Valdemārs – Latviešu 
inteliăences tēvs”. 

04. decembris 

Vienību savienību vakars kopā ar a/v „Latviete” un a/v „Līdums”. Pasākumu atklāja vb. Viesturs 
Pauls Karnups. ViĦš stāstīja par Vienību savienības vēsturi. Vienojāmies, ka latvietēm piedāvāsim telpas, 
kurās varēs rīkot savus iekšējos pasākumus. Līdumam piedāvājām apmeklēt Austruma iknedēĜas 
otrdienas pasākumus (izĦemot mēneša otras nedēĜas otrdienas vakarus jeb darījuma sapulces), saglabājot 
savu statusu kā līdumnieks. 
1935. g. 24. maijā „Austruma” telpās deviĦas studentu biedrības un vienotnes, pieĦemot Vienības 
apzīmējumu („Austrums”, „Ziemelis”, „Atauga”, „ZiemeĜniece”, „Līdums”, „Latviete”, „Ausma”, 
„Dzimtene”, „Kāvi”), nodibināja „LU Studentu biedrību vienību savienību”. Uz pašreizējo brīdi uz 
iepriekš minētām organizācijām Latvijā eksistē – Akadēmiskā studenšu vienība „Latviete” un 
Akadēmiskās vienības „Līdums” un „Austrums”.  

10. decembris 

MārtiĦdienu svinības pie studenšu korporācijas „Selga”. Uzstājās Valda Čakare (teātra kritiėe un 
pētniece, Latvijas Kultūras akadēmijas profesore, Kultūras teorijas un vēstures katedras vadītāja). 
Temats: „Mūsdienu latviešu teātra aktuālākās tendences un raksturīgās iezīmes”. Pēc priekšlasījuma bija 
neformāla gaisotne pie tējas un kafijas tases. 

11. decembris 

GADA SAPULCE NR. 1. 1. Gada sapulces  vadītāja ievēlēšana, 2. Gada sapulces protokolētāja 
ievēlēšana, 3. Revīzijas komisijas pārstāvja finansu  ziĦojums, 4. Vecāka v..i. valdes ziĦojums, 5. Valdes 
kasiera rīcības kases ziĦojums, 6. Vecbiedra rīcības komitejas kasiera ziĦojums, 7. Mājas pārvaldnieka 
kases ziĦojums, 8. Audzinātāja pienākuma izpildītāja ziĦojums par jauniešiem, 9. Jaunās valdes 
vēlēšanas, 10. Vecbiedra komitejas vēlēšanas, 11. Revīzijas komisijas vēlēšanas, 12. Goda tiesas tiesnešu 
vēlēšanas. Lai ievērotu biedrības statūtus gada sapulce nebija lemttiesīga, tāpēc netika pieĦemti nekādi 
lēmumi  par dienas kārtības jautājumiem, nenotika arī valdes, vecbiedru, revīzijas komisijas vēlēšanas. 

18. decembris 
JāĦa Čakstes piemiĦas vakars. Vb. Aināra Lerha priekšlasījums: „Vecbiedrs Jānis Čakste – 
„Austrumā”, sabiedriskā un valsts darbā”. 
 

GADA SAPULCE NR. 2. Ievēlētas visas instances. 

20. decembris 

2007/2008. gada zolīšu čempionāta otrā kārta pie Konkordijas „Valdemārija”. Rezultāti kopvērtējumā: 1. 
vietā – Jānis Radašans (Konkordija „Valdemārija”), 2. vietā – Jānis Zunda Konkordija „Valdemārija”), 3. 
vietā – MārtiĦš Mortivers (Konkordija „Valdemārija”), 4. vietā – Agris Zihmanis („Austrums”), 5. vietā – 
Edgars ĖēniĦš („Austrums”), 6. vietā – Andrievs Eiche („Austrums”). 

26. decembris 
Ziemassvētki Austrumā. Rīkoja vecbiedru komiteja. Draugi dāvināja grāmatas un dāvanu kartes no 
grāmatveikala. RotaĜu atbildīgie: sav. Jānis Pērkons ar kundzi. Mielastu gādāja: sav. Arturs Liepnieks.  

 

AUSTRUMA VALDES INFORMĀCIJA 
 
1. Līdz 2008. gada 31. maijam ikvienam austrumietim ir obligāti jāiemaksā Austruma nodeva Ls 10,-, sakarā ar 

Austruma 125. gadasvētku pasākuma organizēšanu. Maksājums ir obligāts !!! 
2. Biedru naudas 2008. gadā netiek paceltas – paliek esošās – vecbiedriem Ls 4,-, saviešiem Ls 3,-, Zviedrijas 

austrumiešiem Ls 1,- mēnesī. Biedru naudas var iemaksāt a/v AUSTRUMS, reă. Nr. 40008003170, AS 
Hansabanka, konta Nr. LV39HABA000140J052764 vai personiski sazināties ar sav. Ronaldu Muižnieku /mob.t.: 
29 164905/ un nokārtot saistības ar Austrumu. 

3. 2008. gada 1. janvāri  ir noteikta maksa par telpu izīrēšanu: austrumiešiem – Ls 30,-, citiem – Ls 45,-, alus cena 
Ls 1,- un viena desiĦa ar maizi Ls 0,20. Atgādinām, ka pieteikties uz sev vajadzīgo datumu uz telpām varat pie 
vecākā sav. Agra ZihmaĦa (mob. tālr.: 26 132445). Tad tiek saskaĦots ar mājas pārvaldnieku sav. Jāni Pērkonu un 
ar Jāni paraksta vienreizējo īres līgumu. Austrumā ir speciāla īres grāmata, kurā ir jāierakstās: pasākuma 
atbildīgajam un mājas pārvaldniekam. 
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4. Izsakām lielu pateicību biedrzinim vb. Gintam Šīmanim par 124. Gadasvētku telpu īres finansēšanu un 
materiālajiem labumiem, ko viĦš ir devis „Austrumam”! 

5. Paldies, vb. Elmāram BērziĦam par ziedojumu 2007. gada 18. novembrī!!! 
6. 125. Gadasvētku rīcības komisijā ievēlēti sekojoši austrumieši: sav. Mārti Ħš Tarlaps, vb. – Jānis Kārkli Ħš, Jānis 

Vitons un Ivars Pavasars. 
7. Sav. Aivars Liepa nodeva dāvanu „Austruma” bibliotēkai no Ata LejiĦa – rakstu krājumu „Skats nākotnē 

atskatoties” (izdevusi Jumava) – trimdas un Latvijas periodikas rakstu krājums, kā arī zinātniskie raksti, ar autora 
pašrocīgu veltījumu „Austrumam”. 

8. Aicinājums visiem austrumiešiem ziĦot valdei, ja Jūsu privātajā dzīvē notiek izmaiĦas (iestūrējuši laulības ostā, 
bērniĦa piedzimšana vai cits svarīgs notikums Jūsu dzīvē). Valde būtu gatava rīkoties! 

 

DARBĪBAS PLĀNS 

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

08. janvāris Darījumu sapulce. 
15. janvāris Vb. Andreja HolcmaĦa priekšlasījums: „Vecrīga – pilsētbūvniecības piemineklis”. 
22. janvāris Draugu un dziesmu vakars. 
26.–27. janvāris Zemledus makšėerēšana Viesītē. Organizē vb. A. Dimants. 
29. janvāris Jn. Aleksandra Čakstes priekšlasījums: „Viesnīcu un tūrisma attīstība Latvijā”. 
05. februāris Viesu vakars. Vb. OĜăerta Tipāna priekšlasījums: „LatīĦamerikā skatoties tuvplānā”.  
08. februāris Pirts vakars. vb. Ginta ŠīmaĦa dzimšanas dienas svinības viesnīcas „Rīga” pagrabā. 
12. februāris Darījumu sapulce. 

19. februāris 
2007/2008. gada zolītes čempionāts ar Konkordija „Valdemārija”. Trešā kārta 
Austrumā.  

21. februāris  
Austrumieši ciemosies pie studenšu korporāciju „Staburadze”. Ar priekšlasījumu 
uzstāsies foto mākslinieks Valdis Brauns. 

26. februāris 
Vb. Aināra Dimanta priekšlasījums. Tēma: „Par Austruma Goda biedru, Igaunijas 
prezidentu Tomasu Hendriksu Ilvesu”. 

4. marts 
Ciemos nāks studenšu korporācija „Varavīksne”. jn. Pētera ŠpeĜa un „Varavīksnes” 
meitenes kopīgs priekšlasījums. 

11. marts Darījumu sapulce. 

18. marts Valodnieks Jānis Kušėis. Priekšlasījums: „Par latviešu valodas tīrību”. 

25. marts Draugu un dziesmu vakars.  
 

AUSTRUMS SVEIC ! 

� Veiksmi dzīvē novēlam Andra Dankfelda meitiĦai Annijai D ārtai , kura pasauli ieraudzīja septembrī! 
� MīĜi sveicam Jāni un Mariku Baronus  ar meitas piedzimšanu, kura nāca pasaulē 2007. gada 5.decembrī! 
� Sirsnīgi sveicam vecbiedra kandidāta Kaspara KĜaviĦa uzĦemšanu vecbiedru statusā, kā arī jaunieša Edgara 

ĖēniĦa uzĦemšanu saviešos! 
� Urrā sakām Kasparam Svilānam, Viesturam Kleinbergam, Ansim Attekam un Ritvaram Ziedonim ar 

iestāšanos „Austrumā”! Veiksmi mums visiem!!! 
 

 vb. KALNI ĥŠ Vitauts     12. janvārī    70 gadi. 
 vb. ZOMMERS Juris     12. janvārī    70 gadi. 
 vb. KAUGARS Ăirts     15. janvārī    70 gadi. 
 gb. DRIPE Jānis      18. janvārī    55 gadi. 
 vb. VOSKIS Haralds     19. janvārī    80 gadi. 
 vb. KLIPSONS Gunārs     27. janvārī    80 gadi. 
 vb. ZEM ĪTIS Jānis      21. martā    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.: 26132445 
Redaktors:      sav. Didzis Apsītis un a/v “Austrums” Valde (e-pasts: gaita2@inbox.lv) 

 


