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Tatjanas diena

“Fraternitas  Lettica” seniors  Pēteris Bolšaitis pasniedz albumu par korporācijas vēsturi A/V 
AUSTRUMS vecākajam sav. Agrim Zihmanim.

28.janvārī austrumieši, turpinot savu pirms pāris gadiem veiksmīgi iedibināto tradīciju, atzīmēja Tatjanas dienu 
kopā ar akadēmiskajām organizācijām, kuru saknes iestiepjas Maskavas Universitātē. Šī gada pasākums bija īpašs ar to, 
ka  Tatjanas  dienai  veltītais  literārais  vakars  tika  noturēts  kopā  ar  Austruma  „lūzušajiem  zariem”-  korporāciju 
„Fraternitas Lettica” un korporāciju „Fraternitas Livonica”. (Jāpiebilst gan, ka livoniķiem nav vēsturiskās saites ar tā 
sauktajiem maskavniekiem, bet tā kā viņu korporācija lielā mērā ir uzskatāma par Austruma 20 – to gadu šķelšanās 
rezultātu, acīmredzot vakara saimnieki- korporācija „Fraternitas Lettica”- kaut kādas saiknes tomēr ir saskatījuši).

Katrā ziņā šis vakars uzskatāmi parādīja, ka gadu desmitiem ilgušās nesaskaņas organizāciju starpā ir rimušas, 
tās pat var noturēt kopīgus pasākumus. Austrumieši uz šo pasākumu bija ieradušies kuplā skaitā, neatpaliekot no abām 
pārējām organizācijām.

Vakara nagla neapšaubāmi bija „Fraternitas Lettica” goda filistra, bijušā Latvijas Universitātes rektora Ivara 
Lāča priekšlasījums  „Vai Latvijas augstskolām nepieciešams goda kodekss?”  Pamatā tas bija veltīts tādai aktuālai 
problēmai  akadēmiskajā  vidē  kā  plaģiātisms  un  norakstīšana.  Priekšlasījums  bija  papildināts  ar  praktiskiem 
uzdevumiem,  kuros  vajadzēja  atpazīt  plaģiātismu  vai  konstatēt  tā  neesamību.  Interesanti,  bet  vairākos  gadījumos 
klātesošo domas  bija  atšķirīgas.  Referents  dalījās  pieredzē,  kā ar  šādām problēmam cīnās ārzemju augstskolās.Par 
saviem  vērojumiem  stāstīja  arī  ASV  daudzus  gadus  studējušais  „Fraternitas  Lettica”  seniors  Pēteris  Bolšaitis. 
Secinājums- Latvijas augstākajās mācību iestādēs ir pārāk smagnēja administratīvajā procesā balstīta procedūra, kādā 
veidā  cīnīties  ar  negodprātīgiem studentiem,  un šeit  būtu  jadod lielāka  autonomija  un rīcības brīvība augstākajām 
mācību iestādēm, kam viens no priekšnoteikumiem būtu reāli funkcionējoši goda kodeksi.

Vakara  turpinājumā  sekoja  kopīga  pasēdēšana  pie  alus  kausa  ar  dziesmām  un  pārrunām.  Vakara  gaitā 
austrumieši  arī  saņēma davanu - „Fraternitas  Lettica” albumu, kurā atspoguļota korporācijas vēsture.  Protams,  šajā 
grāmatā  ir spriedumi, kuriem  austrumieši piekrist nevar, taču, cerams, ka jau šogad austrumieši varēs revanšēties ar ne 
mazāk respektablu vēstures grāmatu ar savu skatījumu uz organizācijām kopīgajiem  šiem jūtigajiem jautājumiem.

Sav. Dainis Špeļs,
audzinātajs
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PAR GATAVOŠANOS 125. GADASVĒTKIEM

Draugi! Sekojot valdes aicinājumam, ar šo vēlos jums pastāstīt, kā norit gatavošanās Austruma jubilejai, lai arī, 
taisnību sakot, īpaši daudz jaunumu šobrīd nav. No pasākumu kalendāra plānošanas mēs esam pārgājuši pie praktiskām 
lietām – maziem ikdienas darbiņiem, kuriem summējoties ceram panākt pēc iespējas labāku rezultātu. Tomēr jau šobrīd 
sāk iezīmēties atsevišķu ideju realizēšanās dzīvē.

Daudzi no jums jau būs pamanījuši, ka vb. Indulis Vīdušs vēstkopā aicina visus piedalīties JAS’ā. Tieši 125. 
GSV rīcības komisija aicināja Induli uzņemties šī pasākuma organizēšanu, lai pulcētu gan tos, kas JAS’ā piedalījās tā 
pirmsākumos, gan arī tos, kam šovasar būs iespēja piedzīvot savu pirmo JAS’u, esot Austrumā.

Tāpat arī esam atrisinājuši telpu jautājumu, kas dažādu apstākļu dēļ izrādījās grūtāk risināms, nekā sākumā 
varējām iedomāties. Izrādās, ka pēdējā oktobra nedēļas nogale ir ļoti daudzu jubileju, koncertu un citu līdzīgu pasākumu 
laiks, padarot piemērotas telpas Rīgas centrā par deficītu. Tomēr. Pateicoties vb. Gintam Šīmanim, esam vienojušies ar 
Lielo Ģildi par telpu nomu Gadasvētku ballei par patiešām labu cenu, salīdzinot ar līdzīgām telpām Vecrīgā. Ceru, ka 
austrumieši un viesi balli apmeklēs ar entuziasmu, lai piepildītu šīs vēsturiskās telpas ar labu gaisotni.

Bet pats galvenais – sekojot VBK ierosinājumam, kopīgi ar valdi esam uzrunājuši mūsu goda biedru prof. Jāni 
Stradiņu, aicinot teikt Akadēmisko runu 125. GSV svinīgajā sapulcē. Prof. Stradiņš ir pieņēmis mūsu uzaicinājumu, un 
25. oktobrī mēs varēsim izbaudīt viņa uzstāšanos Austruma svētkos. Paldies prof. Stradiņam!

Nobeigumā vēlos pateikties gan Indulim, gan Gintam, gan arī vb. Andrim Rozem, kurš dalās ar mani savā 
pieredzē un ik pa laikam atsūta man e-pastu ar kādu ideju vai ierosinājumu. Paldies arī sav. Dainim Špeļam, kurš 
atsaucies mūsu aicinājumam sagatavot  vienu no 125. GSV pasākumiem – austrumiešu atdusas vietu apmeklēšanu. 
Tāpat arī jāsaka paldies valdei, ar kuru varam konstruktīvi sadarboties un kas ar savu labo ikdienas darbu rada mums 
drošības sajūtu, ka iecerēto izdosies realizēt.

Un  vēlreiz  gribu  atkārtot  to,  ko  rakstīju  jau  pagājušajā  Gaitā  –  pats  svarīgākais  ir,  lai  ikviens  no  mums 
apzinātos šīs jubilejas nozīmīgumu un piedalītos visos Austruma pasākumos, radot svētku sajūtu pašiem sev visa gada 
garumā.

125. GSV rīcības komisijas vārdā,
sav. Mārtiņš Tarlaps

P.S.  Ikviens,  kam  ir  kāda  ideja  vai  priekšlikums  saistībā  ar  125.  GSV  –  lūdzu,  sūtiet  man  e-pastus  uz 
martins.tarlaps@gmail.com, zvaniet  man 26179187, kā arī  droši uzrunājiet  mani otrdienas vakaru sanāksmēs Ģ123 
(ceru tur būt pēc iespējas biežāk). Katrs ierosinājums un kritika tikai palīdzēs noorganizēt svētkus pēc iespējas labāk.

Jauno austrumiešu salidojums

Izziņa.  JAS - jauno (un sirdī mūžīgi jauno) austrumiešu salidojums. Parasti izpaužas kā laivu brauciens pa 
kādu  īpaši  skaistu  Latvijas  upi.  Spriežot  pēc  pēdējo  gadu dalībnieku  sastāva,  jaunāki  paliekam tikai  mēs  ar  Gati 
Legzdiņu. Pārējie strauji noveco. Lai novērstu Austruma pāragras novecošanas traģēdiju, šogad JASu uzdots organizēt 
man. Tad nu piesargieties! Nekādas atrunas pieņemtas netiks! Vienīgā izeja jums ir savlaicīgi rezervēt vietas stacionārā 
vai iegādāties tuvu radinieku miršanas apliecības! 

Upi varam izvēlēties kaut vai izbraukšanas dienā, bet man šogad prāts nesas iemēģināt kādu hrestomātisku 
Igaunijas ūdenstūrisma maršrutu, pieaicinot arī draugus no EUS. Savus ierosinājumus un priekšlikumus sūtiet man uz e-
pastu. 

Īpaši uzmanieties visi, ar ko man kādreiz kopā gadījies piedalīties JASā – es personīgi jūs nelikšu mierā, kamēr 
nebūsiet pārcēluši savas Eiroparlamenta sēdēs un citus ikdienišķus sīkumus! Otra riska grupa ir Austruma audzinātājs 
un jaunieši. Žēlastības nebūs! Jaunākajam JASa dalībniekam ir bijuši tikai seši mēneši, tāpēc čīkstēšana, ka agrā jaunībā 
vēl negribas mirt no mirkšanas ūdenī un gulēšanas teltī NETIKS UZKLAUSĪTA! Norises laiks 1.-3. augusts.

Draudus dzīvē īstenos
                                                                                                                                                     vb.Indulis Vīdušs.

mailto:martins.tarlaps@gmail.com
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Zolītes turnīrs ar „Konkordija 
Valdemārija”

Beidzot Austruma dzīvē ir ienācis kāds pasākums, kas 
dod  nelielu  sacensību  gara  pieskaņu  Austruma  ikdienā. 
Konkrētāk runājot, pirmo reizi norisinās „zolītes” turnīrs starp 
akadēmisko  vienību  „Austrums”  un  studentu  organizāciju 
„Konkordija  Valdemārija”.  Drīzumā  tiks  izveidots  ceļojošais 
kauss, kuru katra akadēmiskā gada beigās iegūs kopvērtējumā 

Andrievs pagaidām nepāŗspēts   

uzvaru guvusī organizācija. Uzvarētāji varēs šo kausu kā trofeju glabāt savas organizācijas mājā. Plānots, ka 
turpmāk šis turnīrs norisināsies katru gadu. 

Šogad  sacensību  norise  ir  pavisam vienkārša,  proti,  turnīrs  norisinās  četrās  kārtās  -  divas  no  tām notiek 
„Austruma” mājā, otras divas „Konkordija Valdemārija” elpās. Līdz šim ir notikušas jau trīs kārtas, kurās savu augsto 
meistarību ir nodemonstrējuši abu organizāciju pārstāvji, bet mūsu vecākais - savietis Agris Zihmanis un vecbiedrs 
Andrievs Eiche pagaidām ir nepārspējami, un gūtie rezultāti  ļauj viņiem ierindoties turnīra spēlētāju pirmajās divās 
vietās.  Katra  sacensību kārta norisinās  ļoti  brīvā un patīkamā atmosfērā  ar  alus  kausiem un smiekliem,  bet  tomēr 
neaizmirstot sacensību būtību.

 Katrs austrumietis, kuram kāršu spēles „zolīte” noteikumi nav sveši, ir aicināts ņemt dalību šajā turnīrā. Laika 
trūkums,  kas  varbūt  neļauj  ierasties  uz  visām sacensību  kārtām,  noteikti  nav  šķērslis,  lai  piedalītos  turnīrā.  Šajā 
akadēmiskajā gadā ir paredzēta vēl viena ceļojošā kausa izcīņas kārta, kurā ikviens austrumietis ir aicināts ņemt dalību, 
neskatoties uz to, ka iepriekšējās kārtas varbūt ir izlaistas. 

Kopā ar Valdi Braunu pie “Staburadzēm”

 21.februāra vakarā trīs braši austrumieši – sav.Agris Zihmanis, sav.Dainis Špeļs un vb. Gints Šīmanis – visai 
optimistiskā noskaņojumā ieradās pie mums draudzīgās studenšu korporācijas “Staburadzes “. Un jautrībai bija savs 
pamats- ar mums kopā kā šī vakara viesis bija fotomākslinieks, latviešu kāzu foto guru Valdis Brauns. Viņš ieradās ar 
divriteni, stiepa to kopā ar foto pilno mugursomu 2.stāvā, kur gaidīja svētku cienasts, kam mēs pienesām vairāk kā 2 kg 
smagu biezpiena augļu torti.
     Dāmu un meiteņu interese par kāzām bija neviltota – dažas kavējās atmiņās, citas cerīgi lūkojās nākotnē. Pat 
precētās pēc Valda Brauna darbu apskates bija gatavas nokļūt viņa foto objektīvā, ja ne kāzās, tad citos skaistos dzīves 
brīžos.   Valdis bija dāsns. Viņš rādīja, kā top māksla. Lika aizdomāties, vai mēs šai mākslā iederam. Taujāts, kas kāzās 
visvairāk  saista,  minstinājās  ar  atbildi.  Tikai  jāatmin,ka  pagājušās  vasaras  vidū,  kad  Valda  personālizstādi  atklāja 
Melngalvju  namā,  bija  neredzēti  daudz  laimīgu  siržu,  kuras  kopā  dzīves  vissvinīgākajā  brīdī  saistījis  arī  foto 
dokumentējums, tūdaļ tapdams par Mākslu. Austrumieši, pagūstiet savām kāzām aizrunāt Valdi Braunu, lai šī diena 
kļūtu par mūžīgiem svētkiem!                       

                                                                                                                     Gints Šīmanis, vecbiedrs

Zibens turnīrs biljardā

Tā kā austrumieši vienmēr ir bijuši lieli  sporta cienītāji,  ko apliecina arī labie rezultāti  zolītes turnīrā,  pēc 
savieša Tomasa Marana iniciatīvas 25.martā tika sarīkots biljarda turnīrs. Rādīt savu prasmi bumbu ripināšanā pieteicās 
6 austrumieši-  sav Agris Zihmanis,  sav. Tomass Marans,  sav.  Edgars Ķēniņš,  sav. Ronalds Muižnieks,  sav. Jurģis 
Puškeiris un jn. Pēteris Špeļs. Pēc grupu izlozes sākās cīņa, kas izrādījās ļoti sīva un saspringta, bet, protams, noritēja 
draudzīgā un jautrā atmosfērā. Par uzvarētāju pirmajā turnīrā kļuva sav. Tomass Marans, 2. vietu ieguva sav. Ronalds 
Muižnieks,  bet 3. vietu sav. Edgars Ķēniņš. Uzvarētājam pienācās ceļojošais kauss. Cerams, ka šis turnīrs palīdzēs 
iedibināt biljarda tradīcijas Austrumā un tiks atkārtots ar vēl kuplāku dalībnieku skaitu. Nākamais turnīrs notiks 27. 
maijā, laipni aicināti piedalīties.

Sav. Pēteris Špeļs
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Austruma vēstures grāmata

Mīļie draugi austrumieši!

Tuvojoties  Austruma 125 gadu jubilejai 2008. gadā, jau 2004. gadā  Austruma sapulcē apstiprināja  Austruma 
vēstures komisiju. Komisijas locekļi – vb. A. Dimants (priekšsēdis), vb. A. Eiche, vb. V. Karnups, vb. A. Lerhis, vb. O. 
Upatnieks,  vb.  A.  Roze  un  goda  biedrs  J.  Stradiņš  –  rosīgi  darbojas  arī  kā  jaunās  Austruma vēstures  grāmatas 
redkolēģija un autori.
Austruma vēstures komisija savā sēdē 2. martā nolēma atkārtoti vērsties pie visiem austrumiešiem ar lūgumu atbalstīt šo 
darbu. Ja ne tagad, kad tad? Atceries pats sevi! Dots devējam atdodas. Dodot gūtais neatņemams. Atceries Austrumu!
Katrs var kļūt par Austruma vēstures grāmatas subskribentu (pasūtinātāju), iemaksājot vismaz Ls 50 – visi subskribenti 
saņems grāmatu bez maksas un viņu vārdi tiks minēti grāmatā. Taču grāmatā īpaši tiks publicēti sudraba (Ls 100 
un vairāk), dzintara (Ls 500 un vairāk) un ozola (Ls 1000 un vairāk) mecenātu vārdi – attiecīgi trīs grupās.
Lūdzam iemaksas turpināt, ņemot vērā, ka grāmatu paredzēts izdot līdz šā gada 15. oktobrim, akadēmiskās vienības 
Austrums (reģ.  Nr.  000800317)  kontā  Hansabankā  (SWIFT  kods  HABALV22):  konta  Nr. 
LV61HABA0551007312525, ar norādi – Vēstures grāmatai. Šo speciālo kapitālu kontu uzrauga Vecbiedru komiteja.
Paldies  līdzšinējiem  –  līdz  4.  martam  –  atbalstītājiem,  kuru  iemaksas  jau  nonākušas  līdz  Austruma vēstures 
komisijai:
DZINTARA mecenātiem Andrim un Gundaram Rozem (Ls 500), Austruma Kanādas kopai (Ls 500); Helmutam 
Lerchim (Ls 500); Guntim Liepiņam (Ls 500); Annai Čakstei (Ls 500);
SUDRABA mecenātiem Jurim Upatniekam (Ls 200), Andrejam Ritumam (2000 SEK = Ls 150), Aijai Čakstei (Ls 
100), Ģirtam Kaugaram (Ls 100), Ojāram Upatniekam (Ls 100), Andrievam Eichem (Ls 101), Totam Grīnam (Ls 
101), Jēkabam Grīnam (Ls 101), Agrim Zihmanim (Ls 101), Artūram Liepniekam (Ls 101), Andrim Anspokam 
(Ls 101), Aināram Dimantam  (Ls 100),  Viesturam Paulam un Ancei Karnupiem (Ls 101);  Gunai Kurmis (Ls 
100),  Kathleen  Blankenburgs  (Ls  100),  Pēterim Vilkam (Ls  300,  ieskaitot  Hermaņa Vilka  un Lidijas  Vilkas 
piemiņai), Vitautam Kalniņam (Ls 100), Pēterim Stradiņam (Ls 100);
SUBSKRIBENTIEM Uldim Lūsim (Ls 50), Barbarai Rading (Ls 50), Didzim Apsītim (Ls 50), Zigrīdai Siliņai (Ls 
50), Visvaldim Mozgiram (Ls 50), Edgaram Šmitam (Ls 50), Modrim Alkam (Ls 50), Valdim Štengelam (Ls 50).
Tātad pašlaik kopā: Ls 5057.
Īpašs  paldies  Elmāram  Bērziņam  par  Latviešu  kredītsabiedrības  Kanādā  starpniecības  pakalpojumiem  ziedojumu 
pārskaitījumos uz Latviju un ieguldījumu ziedojumu vākšanā.
Jāpiemin arī grāmatas priekšdarbu veicēji – ziedotāji  Austruma 120. jubilejas izstādei un brošūrai:  Austruma Fonds 
(Ls 1000), Guntis Liepiņš (Ls 500) un Helmuts Lerchs (Ls 500), kuri līdz ar to kvalificējas kā OZOLA mecenāti, 
Elga un Veronika Milics (Ls 400), Viktors Pūpols (Ls 300) – SUDRABA mecenāti.

vb. Ainārs Dimants,
Austruma vēstures komisijas priekšsēdis

Zemledus makšķerēšana

Gribētos sākt ar lielu paldies vecbiedram Aināram Dimantam par šīs lieliskās tradīcijas uzturēšanu! 
26. janvārī  10 vīri plkst. 10.50 tikās pie stacijas pulksteņa, lai dotos uz mazpilsētu Sēlijas sirdī- Viesīti, un 

kāptu uz ledus ikgadējā zemledus makšķerēšanas pasākumā. Lai gan pāris dienas pirms pasākuma radās aizdomas, vai 
laika apstākļi ir piemēroti pasākuma norisei, no Viesītes ezera mītnes sarga tika saņemta ziņa, ka ledus tur esot - pat 
divas kārtas! Pēc tam, kad tika laimīgi nokļūts galamērķī, azartiskie makšķernieki nekavējās kāpt uz ledus un izmēģināt 
Sēlijas ezera zivju bagātību. Loms tika nodots Viesītes Pils kafejnīcas saimnieču rokās, kas laipni piekrita izvārīt jo 
gardu zivju zupu. Lieki piebilst, ka vakars tika pavadīts jautrā un nebēdnīgā noskaņojumā.

Nākamais rīts tika veltīts kultūrvēsturiskai pastaigai pa gleznaino mazpilsētu, kur bez ikdienišķām provinces 
ainiņām tika apskatīti  tādi svarīgi objekti  kā piemineklis cīnītājiem Bermontiādē un piemineklis Paulam Stradiņam. 
Pēcpusdienā  makšķernieku  saime atgriezās  Rīgā  mazliet  sagurusi,  bet  smaidīga  un  iespaidu  pārpilna.  Uz  tikšanos 
nākamgad!

Sav. Dainis Špeļs,
audzinātajs
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         Viss notiek pilnā sparā, Paulis darbībā                                                       Tradicionālā vakara programma

2008. gada budžets Austrumā

IENĀKUMI IZDEVUMI
Ls Ls

Pārpalikums no 2007.g. 960 Gaita 120
Biedru nauda 2008.g. 2450 Elektrība 1300
Ziedojumi 100 Saimnieciskie izdevumi 70
Telpu noma 700 Gadasvētki 2000
Gadasvētku nodeva 680 Darbasvētki 500
Gadasvētki 750 18. novembra svinības 50
Darba svētki 500 Sadarbība ar citām org. 100
Nozīmes un T-krekli 140 Apkopēja 405
Neparedzēti 80 Bankas komisijas 40
Cepures 500 Grāmatvedība 300

Dārza svētki 50
Cepures 500
Neparedzēti izdevumi 700
Vēstures grāmatai 725

Kopā: 6860 6860

Budžeta projektu sastādīja kasieris Ronalds Muižnieks un bibliotekārs - arhivārs Viesturs Pauls Karnups. Budžets 
pieņemts darījumu sapulcē.
Saprotot, ka var rasties jautājumi par augstāk minētajiem skaitļiem, nedaudz paskaidrošu. 
Gadasvētku izdevumi 2000 Ls apmērā veidojas no summas, ko sastāda gadasvētku nodeva (680Ls), ieņēmumi par 
dalību gadasvētkos (750 Ls) un atlikuši summa (570 Ls) no Austruma rīcības kases. 
Biedru nauda 2450 Ls apmērā paredzēta ierēķinot daļu no parādnieku biedra naudu summas. 
Ja rodas vēl kādi jautājumi, tad varat rakstīt gaitā vai zvanīt man (Ronalds_muiznieks@yahoo.com mob. 29164905 ) 

Kasieris sav. Ronalds Muižnieks

mailto:Ronalds_muiznieks@yahoo.com
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PAGĀJUŠIE NOTIKUMI

 8. janvāris

Darījumu sapulce.  Darba kārtības jautājumi: 1. Atskats uz 2007. gada decembra notikumiem 
Austrumā,  2. Jaunās  valdes  sastāvs  un  to  darbības  plāns,  3. Gaita  nr.  55,  4.  2006.  gada 
Austruma  rīcības  kases  pārskata  aktualitātes,  5. A/v  “  Austrums”  125.  gadasvetka  plāna 
projekts. Prezentē Austruma 125. gadasvētku komisijas priekšsēdētājs sav. Mārtiņš Tarlaps, 6. 
Austruma kasiera sav. Ronalda Muižnieka ziņojums, 7. Austruma goda tiesneša kandidātu vb. 
Pētera  Stradiņa  un  vb.  Jāņa  Sīļa  izskatīšana  un  to  balsojums,  8. Jauniešu  aktualitātes,  9. 
Austruma kopējais saraksts. Sapulcē piedalījās 14 austrumieši.

15. janvāris
Vb.  Andreja  Holcmaņa  priekšlasījums:  „Vecrīga  –  pilsētbūvniecības  piemineklis”.  Liels 
paldies vb. Andrejam Holcmanim par grāmatu:  „Vecrīga  – pilsētbūvniecības piemineklis”, 
kas ir vērtīgs ieguvums mūsu grāmatu krātuvei. Priekšlasījumu noklausījās 24 austrumieši. 

22. janvāris
Draugu un dziesmu vakars. Pavisam kopā bija sanākuši 8 austrumieši.Bija kopīga pasēdēšana 
pie alus kausa un ceptām desiņām, vēl draugi pārrunāja aktuālas Austruma lietas, kā arī tika 
novadītas vairākas dziesmas.

26.–27. janvāris
Zemledus makšķerēšana Viesītē. 10 vīri plkst. 10.50 tikās pie stacijas pulksteņa, lai dotos uz 
mazpilsētu  Sēlijas  sirdī-  Viesīti,  un  kāptu  uz  ledus  ikgadējā  zemledus  makšķerēšanas 
pasākumā, kuru organizēja vb. A. Dimants. Sīkāk lasiet 6. lpp!

28. janvāris
Austrums ciemojās pie S!K! “ Fraternitas Lettica” uz Tatjanas dienas atzīmēšanu. Pasākumā vēl 
piedalījās S! K! “ Fraternitas Livonica”. Ar priekšlasījumu uzstājās S! K! “ Fraternitas Lettica” 
g! Fil.! Ivars Lācis. Priekšlasījuma nosaukums: “ Goda kodeksa ieviešanas iespējas Latvijas 
akadēmiskās iestādēs”. 

29. janvāris
Jn. Aleksandra Čakstes priekšlasījums: „Viesnīcu un tūrisma attīstība Latvijā”. Šajā vakarā bija 
ieradušies 14 austrumieši, lai noklausītos interesanto jaunieša Aleksandra Čakstes  referātu par 
viesnīcu un tūrisma attīstību Latvijā šodien un skatoties tuvāka vai tālākā nākotnē. 

 5. februāris

Viesu vakars. Vb. Oļģerta Tipāna priekšlasījums: „Latīņamerika, skatoties tuvplānā”. Šis vakars 
bija kā biedrību vakars, apvienojot to ar viesu vakaru. Austrumā ieradās sekojošas biedrības: 
“ Akadēmiskā studenšu vienība “ Latviete”, “ Fraternitas Rusticana”, “Concordija Valdemārija” 
un  Jelgavā  studējošā  mežkopju  biedrība  “Šalkone”.  Pavisam  pasākumā  piedalījās  11 
austrumieši un 13 viesi. Paldies vb. Oļģertam Tipānam par ieskatu Latīņamerikā .

12. februāris

Darījumu sapulce. Piedalījās 13 austrumieši.  Darba kārtības jautājumi: 1. Atskats uz janvāra 
pasākumiem Austrumā un ārpus tā, 2. Kasiera Ronalda Muižnieka finanšu ziņojums, 2.1. 2008. 
gada  Austruma  budžeta  projekts,  3. Audzinātāja  Daiņa  Špeļa  ziņojums  par  jauniešiem,  4. 
Informācija  par  biedru  naudām,  5. Darba  svētki  Igaunijā,  6. Austruma sabiedriskā   atklātā 
diskusija  2008. Ziņo diskusijas vadītājs vb. Andrievs  Eiche, 7. Genovefas  Ruskis piemiņas 
fonda stipendijas pasniegšana, 8. Dažādi, 8.1. Gaita nr 55, 8.2. Austruma cepures.   

19. februāris

2007/2008.  gada zolītes  čempionāts  ar  Konkordiju  „Valdemārija”.  Trešā  kārta  Austrumā. 
Šajā kārtā piedalījās 8 spelētāji,  bet pavisam Austrumu apmeklēja 11 personas. Šīs kārtas 
uzvarētājs bija Austruma pārstāvis sav. Agris Zihmanis, otrajā vietu ieņēma  vb. Andrievs 
Eiche,  trešo  vietu  ieguva  sav.  Tomass  Marans.  Kopvērtējuma  rezultāti:  Pirmajā  vietā 
Austruma pārstāvis sav. Agris Zihmanis - 18 punkti, 2. vietā Austruma pārstāvis vb. Andrievs 
Eiche  –  11  punkti,  3.  vietā  “  Concordija  Valdemārija  “  pārstāvis  Jānis  R.  –  10  punkti. 
Novēlam visiem labas sekmes pēdējā kārtā!  

21. februāris 
Austrumieši ciemojās pie studenšu korporācijas „Staburadze”. Ar priekšlasījumu uzstājās foto 
mākslinieks Valdis Brauns. Liels paldies vb. Gintam Šīmanim par labi novadīto vakaru pie  
Staburadzēm. Mūs pārstāvēja trīs austrumieši: vb. Gints Šīmanis, savieši Agris Zihmanis un 
Dainis Špeļs. 

26. februāris
Vb.  Aināra  Dimanta  priekšlasījums  „Par  Austruma  Goda  biedru,  Igaunijas  prezidentu 
Tomasu Hendriku Ilvesu”. Paldies vb. Aināram Dimantam par labi sagatavoto referātu, kurā 
bija ieguldīts liels darbs. Priekšlasījumu noklausījās 14 austrumieši.

4. marts
Austrumā  ciemojās  studenšu  korporācija  „Varavīksne”.  Ar  referātu  uzstājās  Austruma 
jaunietis Pēteris Špeļs. Temata nosaukums:“ Latvijas Republikas Zemessardze laika periodā 
1991. –2001.”. Pasākumā piedalījās 22 personas – 9 varavīksnes un 11 austrumieši. 

11. marts

Darījumu sapulce.  Darba kārtības jautājumi: 1. Atskats uz februāra pasākumiem Austrumā 
un  ārpus  tā,  2. Darba  svetki  kopā  ar  EUS.  Ziņo  vb.  Viesturs  Pauls  Karnups,  3. A/v  “ 
Austrums”  gadasvētka  rīcības  komisijas  priekšsēdētāja  Mārtiņa  Tarlapa  ziņojums,  4. 
Austruma kasiera Ronalda Muižnieka kases ziņojums,  5. Revīzijas komisijas priekšsēdētāja 
Gata Ozoliņa ziņojums par 2006. gada finanšu pārskatu,  6. Viestura Dinvieša uzņemšana 
vecbiedra kandidātos,  7. Dažādi,  7.1. Pavasara talka,  7. 2. 2007. gada svarīgāko dokumentu 
nodošana arhivāram vb. Viesturam Paulam Karnupam. Sapulcē piedalījās 13 austrumieši.
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18. marts
Austrumā ciemojās valodnieks / filologs Jānis Kušķis. Priekšlasījums: „Par latviešu valodas 
tīrību”.  Referāta  autors  pārsvarā  stāstīja  par  latviešu  valodniecības  dižozoliem  Kārli 
Mīlenbahu  un  Jāni  Endzelīnu.  Liels  paldies  vb.  Gintam Šimanim par  vakara  vadīšanu. 
Referātu noklausījās 13 austrumieši.

25. marts

Austrumā notikās Zibens turnīrs biljardā. Austrumu apmeklēja 9 draugi, turnīrā piedalījās 6 
austrumieši. Turnīrā pirmo vietu ieguva sav. Tomass Marans, otro vietu ieguva sav. Ronalds 
Muižnieks,  trešo  vietu  -  sav.  Edgars  Ķēniņš.  Pirmās  vietas  ieguvējs  no  Austruma  puses 
ieguva ceļojošo kausu, kā arī mazu dāvanu “ Rīgas Šampanieti”.  Apsveicam Tevi, Tomas! 
Novēlām visiem labas sekmes nākamajā biljarda turnīrā.

31. marts

Pēc saņemtā ielūguma austrumieši devās ciemos pie S! K! “ Daugaviete” uz kopīgo literāro 
vakaru. Ar referātu uzstājas mūsu draugs sav. Artūrs Tomsons. Temata nosaukums:               “ 
Eksperimentālā arheoloģija un vēstures rekonstrukcijas kustība Latvijā un pasaulē”. Referāta 
autors  stāstīja  par  biedrības  “Senzeme”  būtību  un  tās  nodarbošanos.  Sīkāka  informācija 
pieejama mājas lapā  www.senzeme.lv. Pasākumu apmeklēja seši austrumieši: vb. Andrievs 
Eiche,  vbk.  Viesturs  Dinvietis,  sav.  Agris  Zihmanis,  sav.  Dainis  Špeļs,  kā  arī  sav.  Artis 
Āboltiņš un sav. Artūrs Tomsons. 
S! K! “ Daugaviete” prezidijs sūta mīļus sveicienus visai Austruma saimei!

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. 

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

4. Par  Austrumu  visjaunāko  informāciju  seko  līdzi  Austruma  mājas  lapā:  www.austrums.lv .  Atbildīgais  par 
 Austruma mājas lapu  ir sav. Dzintars Freibergs, e-pasts  dzintars.freibergs@inbox.lv, mob. tālr. -  27020520;

5. Atbildīgais par Austruma vēstkopu ir sav. Jānis Pērkons- e-pasts joooans@gmail.com , mob.tālr. - 29499599; 

6. Šā gada 5. martā no Austruma izstājies vecbiedrs Jānis Zuters.

7. Aicinājums visiem austrumiešiem ziņot valdei, ja Jūsu privātajā dzīvē notiek izmaiņas (iestūrējuši laulības ostā, 
bērniņa piedzimšana vai cits svarīgs notikums Jūsu dzīvē). Valde būtu gatava rīkoties! (  Rakstiet uz e-pastu –  
agris.Zihmanis@inbox.lv , vai zvaniet- mob. nr. 26132445 )

mailto:agris.Zihmanis@inbox.lv
mailto:joooans@gmail.com
mailto:dzintars.freibergs@inbox.lv
http://www.austrums.lv/
http://www.senzeme.lv/
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DARBĪBAS PLĀNS no 01. 04. 08. – 09. 09. 08.

SANĀKSMES NOTIEK „AUSTRUMA” NAMĀ, Ģ. 123 OTRDIENĀS 18:30, JA NAV ĪPAŠAS NORĀDES.

1. aprīlis Viesu vakars. Ar priekšlasījumu uzstājās vbk. Viesturs Dinvietis. Temats –“ Satiksmes 
ķibeles Rīgā zviedra  acīm  ”.

8.aprīlis Darījumu sapulce. Jauno saviešu un vecbiedru uzņemšana.
10. aprīlis 2007/ 2008. gada zolīšu čempionāta ceturtā kārta “ Concordija Valdemārija ” mītnē.

29.aprīlis Ciemojas Studenšu korporācija “ Gundegas”. Ar priekšlasījumu uzstājās m! Kristīne 
Golubeva-  "Vai Tu mani dzirdi? Jeb, kā mēs ikdienā uztveram citus cilvēkus?”

22.aprīlis Jaunieša Mārtiņa Mežuļa priekšlasījums. Temats – “ Baltijas Aizsardzības koledža un 
citi Baltijas militārās sadarbības projekti”.

26. aprīlis Pavasara talka Austrumā . Darbu vadītājs sav. Jurģis Puškeiris . Sākums plkst. 10.00.
6.maijs Gatavošanās Darba svētkiem.
1. – 4. maijs Ekskursija “ Kuršu kāpa un  Kēnigsberga kopā ar prof. Janīnu Kursīti “

15.aprīlis Ciemojas starptautiskā sieviešu organizācija “ Zonta”.  Priekšlasījums “ Par 
starptautisko sieviešu organizāciju “Zonta” darbību Latvijā”

10.- 11. maijs Darba svētki Igaunijā kopā ar EUS.
13.maijs Darījumu sapulce. 

20.maijs Viesojas  studenšu  korporācija  “  Selga”.  Priekšlasījums  “  No  Karalaučiem  līdz 
Kēnigsbergai jeb kuršu ceļi Sembijas pussalā”. Vakaru vadīs vb. Gints Šīmanis

27.maijs Turnīrs biljardā. Pasākumu vadīs sav. Tomass Marans

3.jūnijs 2007/08.  akadēmiskā  gada  noslēguma  vakars.  Atskats  uz  akadēmisko  gadu 
Austrumā.

17.jūnijs Draugu vakars

19. jūlijs Dārza svētki.  Vecbiedra Anša Kapša priekšlasījums: “ Serviss – kā tikt pie mistiskā 
mērķa?” Sākums plkst. 14.00.

1. - 3. augusts Jauno austrumiešu salidojums. Vieta tiks precizēta.
9.- 10. augusts Ekskursija pa gleznaino Latgali.
19. augusts  Draugu vakars
2.septembris 2008./ 2009. gada akadēmiskā gada atklāšana.
9. septembris Viesu vakars Austrumā.

Īpašs paldies tiem, kuri ziedojuši Austrumam:

• Vbk Uldim Šīronam par 25 jauniem krēsliem Austrumam
•  Barbarai Radingai par 30 Ls Austruma Gaitai
• Vb. Gintam Šīmanim par saimnieciskiem izdevumiem.

AUSTRUMS SĒRO !

Esam dziļās sērās kopā ar piederīgajiem un izsakām visdziļāko līdzjūtību ANDRIEVAM 
EICHEM, dzīves biedreni zaudējot . 

Šā gada 8. februārī pēc smagas slimības stāja pukstēt vb. Andrieva Eiches dzīves biedres Dainas sirds. Daina Eiche 
pēdējā gaitā tika pavadīta  23. februārī.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību sav. JĀNIM OZOLIŅAM un parējiem tuviniekiem, vb. Vidvudu Sukuru 
mūžībā aizvadot.

Šā gada 9. marta rītā pusē plkst. 8. 40. mūžībā aizgājis mūsu vb. Vidvuds Sukurs. Bēres notika šā gada 13. martā.
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AUSTRUMS APSVEIC !

Šā gada 12. februārī tika pasniegtas ikgadējās Genovefas Ruskis fonda stipendijas. 

Šogad stipendijas saņēma:

• vb. Ojars Balcers;
• sav. Edgars Ķēniņš
• sav. Dainis Špeļs
•  Jn. Pēteris Špeļs
• Jn.  Kaspars Svilāns

  Sirsnīgi apsveicam Māri Mantenieku ar Triju Zvaigžņu ordeņa saņemšanu!

 Šā  gada  2.  februārī   Viesturam  Kleinbergam  un  viņa  sieviņai  Gunitai  piedzima  meitiņa  vārdā  Dārtiņa. 
Apsveicam!

 Sirsnīgs apsveicam vecbiedra kandidātu Viesturu Dinvieti ar iestāšanos Austrumā!

 Sveicam arī Artūru Pudānu un viņa sievu Ināru ar meitiņas Esteres piedzimšanu šā gada 11. februārī!

.

• Vb. Guntis Jurāns                                               6. Aprilis                                     45 gadi
• Sav. Toms Tenters                                               23. aprilis                                   25 gadi
• Vb. Edgars Šmits                                                 9. Maijs                                      55 gadi
• Vb. Oskars Bērziņš                                             10. Maijs                                     40 gadi
• Vb. Modris Zandbergs                                       27. Maijs                                     70 gadi
• Vb. Jānis Z ībergs                                               1. Jūnijs                                       65 gadi
• Vb. Uģis  Sprūdžs                                                6. Jūnijs                                       55gadi
• Vb.Gatis Legzdiņš                                               29.  Jūnijs                                    40 gadi
• Sav. Kristaps Andersons                                     9. Jūlijs                                       30 gadi
• Vb. Kārlis Trušinskis                                          18. Jūlijs                                      35 gadi
• Vb. Vilis Osis                                                       26. Jūlijs                                      50 gadi
• Vb. Jānis Valdmanis                                           15. Augusts                                  65 gadi
• Vb. Guntis Liepiņš                                              22. Augusts                                  75 gadi
•  Sav. Žanis Valdmanis                                        31. Augusts                                  30 gadi

Izdevējs: Akadēmiskā vienība Austrums, reģistrācijas Nr. LV40008003170
Konts: Nr. LV39HABA000140J052764, a/s “Hansabanka”
Adrese: a/v “Austrums”, Ģertrūdes iela 123, Rīga, LV-1009, Latvija, mob. t.: 29488512
Redaktors:  Sav.. Pēteris Špeļs un a/v “Austrums  pinch@tvnet.lv   mob. 29377681

mailto:pinch@tvnet.lv
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