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A/V „AUSTRUMS” AR PRIEKŠLASĪJUMU UZSTĀJAS 

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRS 

IMANTS LIEĢIS 
 

Šā gada 9. februārī „Austrumā” viesojās LR aizsardzības ministrs Imants Lieģis un viņa tuvākie darbinieki 

Aizsardzības ministrijā – biroja vadītājs Airis Rikveilis un padomniece Rasma Kārkliņa. Vakara gaitā 

noklausījāmies  I. Lieģa priekšlasījumu par aktualitātēm viņa darbā šajā nebūt ne vieglajā laikā mūsu valstij. 
 

Vakara turpinājumā izvērsās spraiga jautājumu un atbilžu diskusija starp ministru (kurā epizodiski iesaistījās 

arī viņa padomnieki) un austrumiešiem. Un diskusijas spektrs bija patiešām plašs. Sākot ar globāliem 

jautājumiem, piemēram, Eiropas kopīgās aizsardzības iniciatīvas un iecerētais darījums starp Krieviju un 

Franciju saistībā ar Mistral klases kara kuģu iegādi, beidzot ar kapelānu dienestu Latvijas bruņotajos spēkos 

un mūsu bruņoto spēku karavīru aizsardzību pret bioloģiskajiem ieročiem. 
 

Aizsardzības ministrs labprāt atbildēja uz visiem jautājumiem, kur mēs gan skaidri norādījām, ka 

„Austrumā” paustie viedokļi neizies ārpus mūsu mājas sienām. 
 

 
 

a/v „Austrums” vecākais sav. Dainis Špeļs pasniedz 

Imantam Lieģim austrumieša Ernesta Treiguta-Tāles grāmatu 
„Latvieši, karš ir sācies!” 

 

Tāpat ministrs un viņa padotie tika iepazīstināti ar 

„Austrumu”, „Austruma” biedriem un vērtībām. 
 

Ministrs labprāt uzkavējās „Austrumā” arī pēc 

priekšlasījuma un iepazinās ar „Austruma” vēsturi un 

austrumiešiem. Vēl vairāk... pilnīgi iespējams, ka 

mūsu vienības sadarbība ar LR Aizsardzības 

ministriju turpināsies arī citā līmenī. Vakara gaitā 

pieskārāmies arī „Austrumam” svarīgajam J. Ducena 

pieminekļa jautājumam (jāpiebilst, ka biroja vadītājs 

A. Rikveilis, šķiet, bija kārtīgi izpētījis „Austruma” 

vēsturi un atgādināja arī par pārējiem austrumiešiem 

kara ministriem – Gustavu Zemgalu un Frici 

Birkenšteinu), apspriedām arī starptautiskās drošības 

jautājumus ar ministra padotajiem.  
 

Vakara gaitā tika pārrunāts arī jautājums par 

iespējamo Ducena fonda dibināšanu, lai atjaunotu 

kapa vietā izpostīto pieminekli. Daži austrumieši jau 

bija gatavi uz vietas ziedot Ls 50,- katrs, bet bez 

konkrētas tāmes tā nebūtu konstruktīva rīcība. 

Cerams, ka tuvākā laikā tiks noskaidrotas reālās 

izmaksas, un mēs varēsim ķerties pie darba. 
 

Šajā sakarā ministrs savā š. g. 17. februāra pateicības 

vēstulē „Austrumam” minēja sekojošo: „Aizsardzības 

ministrija ir aicinājusi Zemessardzi un jaunsargus 

aktīvi iesaistīties bijušo apsardzības un kara ministru 

apbedījumu vietu sakopšanā, tostarp pirmā Latvijas 

kara ministra Jāņa Ducena kapavietas un pieminekļa 

sakopšanā Rīgas I Meža kapos. 
 

Jānis Ducens kalpoja mūsu valstij ar patriotismu un godaprātu, tāpēc vēlos personīgi izteikt savu gatavību 

līdzdarboties bijušā kara ministra Jāņa Ducena piemiņas vietas atjaunošanā un sakopšanā.” 
 

vb. Viesturs Pauls KARNUPS, 

kasieris 
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PASĀKUMS PIE S!K! „DAUGAVIETE” 
 

Šī gada 12. februārī notika studenšu korporācijas „Daugaviete” literārais vakars. Tas noritēja tai piederošajā 

iespaidīgajā konventa dzīvoklī. Veseli deviņi austrumieši izbrīvēja laiku piektdienas vakarā, lai apmeklētu šo 

pasākumu. Kā jau tika minēts ielūgumā, vakara gaitā ar visnotaļ saistošiem priekšlasījumiem uzstājās trīs viesi.  
 

Rīgas domes deputāts Ģirts Valdis Kristovskis pamatā stāstīja par savu darbību Vides aizsardzības klubā, 

organizējot masveidīgas demonstrācijas saistībā ar kritisko ekoloģisko situāciju Ventspilī 80. gados, kuru 

rezultātā savu amatu zaudēja pilsētas padomes priekšsēdētājs, un viņa vietā nāca Ventspils rajona 

kompartijas instruktors Aivars Lembergs. Savu stāstījumu (kura laikā politiķis izmantoja iespēju arī nedaudz 

“uzspodrināt savas spalvas”) viņš pabeidza ar stāstu par savu iekļūšanu LPSR Augstākajā padomē un LR 

Neatkarības deklarācijas pieņemšanu pirms 20 gadiem.  
 

Pazīstamais žurnālists Pauls Raudseps daudz stāstīja par savu darbu Latvijā (80. gadu otrajā pusē), gan 

organizējot trimdas latviešu teātra vizītes Latvijā, gan strādājot LPSR Augstākās padomes preses centrā, gan 

dibinot laikrakstu „Diena”.  
 

Profesore Sarma Kļaviņa tikmēr stāstīja par kādreizējām peripetijām ar šobrīd jau tik pašsaprotamu lietu kā 

latviešu valodu kā valsts valodu. Gan par 350 000 petīcijām Augstākajai padomei par šo jautājumu, gan par 

Interfrontes pretestību, gan par 1. Valsts valodas likuma rakstīšanas procesu.  
 

Pēc priekšlasījumiem neformālajā daļā apmēram divas stundas pasākuma dalībnieki uzkavējās  

s/k „Daugaviete” viesmīlīgajās telpās, baudot vīnu, kafiju un uzkodas, klausoties lieliska stīgu kvarteta 

mūziku un nododoties saviesīgām sarunām gan par pagātnes, gan arī nākotnes jautājumiem. Arī austrumieši 

iesaistījās sarunās gan ar nama saimniecēm, gan ar uzaicinātajiem viesiem. 

jn. Rihards Urtāns 

 

FILMU VAKARS KOPĀ 

AR ŽURNĀLISTU UN PUBLICISTU ILMĀRU LATKOVSKI 
 

„Austrumā” 2010. gada 2. martā viesojās pazīstamais žurnālists un publicists Ilmārs Latkovskis, un 

austrumiešiem bija iespēja iepazīties ar dokumentālo filmu „Ešafots“ un diskutēt ar vienu no tās veidotājiem. 

Vakars tika sākts ar filmas noskatīšanos, kas patiesi bija iespaidīgi un emocionāli uzfilmēta un samontēta. 

Filmu caurvija jau „Soviet story“ izmantotā metode, vilkt izteiksmīgas paralēles par divu totalitāro režīmu 

būtību, izpausmēm un to darboņiem. 
 

Filma deva ieskatu pēckara gaisotnē, kura valdīja 

Rīgā un kurā noritēja vācu ģenerāļu prāva. Dažādās 

filmas epizodēs tika intervēti šo baiso notikumu 

liecinieki, to starpā arī „Austruma” goda biedrs Jānis 

Stradiņš, kurš bērnībā bija dzīvojis faktiski kaimiņos 

nežēlīgākajam nacistu darbonim Baltijā Fridriham 

Jekelnam un bija aculiecinieks arī viņa pakāršanai. 

Filmas sižetu caurvija arī psiholoģiska rakstura 

personības izziņas mēģinājumi, proti, centieni saprast, 

kādos apstākļos cilvēku var pārņemt vismelnākās 

dziņas – vardarbības un atriebes tieksmes. 
 

Pēc filmas austrumiešiem ar I. Latkovski izvērtās 

diezgan plaša diskusija par šiem jautājumiem. Tika 

 
 

Ţurnālists un publicists Ilmārs Latkovskis 

spriests gan par dažādajām vēstures izpratnēm Latvijas iedzīvotāju vidū, gan par to, vai pašreizējās 

komunikāciju tehnoloģiju sniegtās iespējas (piemēram, iespēja rakstīt komentārus internetā) nenodrošina 

zināmu ventili cilvēku vardarbīgajām un atriebības tieksmēm.  
 

Beigās tikai piebildīšu, ka acīmredzot arī pats vakara viesis bija apmierināts ar vakara gaitu, jo nākamajā 

dienā Tviterī atradu šādu viņa ierakstu: „Biju uzaicināts akadēmiskajā vienībā „Austrums” ar filmu 

„Ešafots. Soda izrāde”. Ļoti laba saruna pēc filmas”. 
sav. Dainis Špeļs, 

vecākais 
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MILZU BREKSIS, VILTĪGAIS ĀLIŅĢIS UN 

POLITIKAS AIZKULISES PUZĒ 
 

Šogad ikgadējais zemledus makšķerēšanas pasākums pulcēja austrumiešus pie Puzes ezera Kurzemē. 

Bļitkotāju komanda (Paula Aldiņa ģimene ar trim bērniem, Gatis Ozoliņš un es ar kundzi) uz ledus devās jau 

agrā rīta stundā. Sezonas debitanta lomā startēja vecbiedrs Oskars Bērziņš, visticamāk, gūstot jaunas atziņas 

par zemledus makšķerēšanas īpatnībām. Skarbie laika apstākļi – ass vējš, sals, dziļš sniegs, biezs ledus – 

satikšanās prieku nemazināja, tieši pretēji. Bija arī loms, kas pilnībā nodrošināja tradicionālo zivju zupu. 
 

 
 

Austrumieši ar kundzēm uz Puzes ezera 
 

Pēcpusdienā viesu mājā „Greiži“ pievienojās „novadpētnieki“ (vb. Ivars Pavasars, sav. Agris Zihmanis, sav. 

Ritvars Ziedonis, jn. Matīss Lūciņš un, protams, vb. Ainārs Dimants). Stāsta aculiecinieks savietis Agris 

Zihmanis: 
 

„Uz Ventspili devāmies ar autobusu no Rīgas autoostas. Mūsu mērķis bija apskatīt Livonijas ordeņa pili 

pašā pilsētas centrā. Ventspils pilī atrodas muzejs, kura galvenais eksponāts ir pati pils vēsture. Ēkas 

rekonstrukcija ir kārtīgi pārdomāta – līdzās atjaunotai 14.–15. gs. gotiskai durvju ailei un senām sēdnišām 

tikpat rūpīgi saglabāti 17. gs. koka griesti, 19. gs. sarkano ķieģeļu galerija un pat 20. gs. nogales padomju 

robeţsargu „freska“ bijušā sortu telpā. Iesaku ikvienam austrumietim apmeklēt šo muzeju, jo tik plašs pils 

vēstures atspoguļojums ir retums Latvijā. Pusdienojām pilskrogā „Melnais sivēns“, kas atrodas turpat pilī. 

Arī šajā vietā ir vērts iegriezties ikvienam, jo piedāvājumā ir labi ēdieni un kārtīgs latviešu alus –”Uţavas 

alus“. Apmeklējām arī piemiņas akmeni jūrniekiem un zvejniekiem, kuru kaps ir jūras dzelmē. Vecākais 

Ventspils piemineklis (1938. gads) atrodas Piemiņas laukumā Ventas krastā. Vēlāk Rimi veikalā 

iegādājamies pārtiku un dzērienus, lai pēc tam no Ventspils autoostas ar vietējo taksi brauktu pie mūsu 

draugiem Puzes ezera krastā“ 
 

Vakara gaitā baudījām gardu zivju zupu, karsējāmies pirtī, apspriedām politikas aizkulises un ieskicējām 

Latvijas nākamās Saeimas sastāvu. Īpaši uzteicams ir Gata brašais rokas tvēriens, izglābjot Pauli no 

aizputināta, bezgaldziļa ālinģa, ko saimnieki bija sarūpējuši komplektā ar pirti. Savukārt nākamā diena mums 

atnesa prieku par varenu lomu – Madara, Paula meita, izmakšķerēja milzīgu breksi, kuru tikai ar pūlēm 

izdevās izlocīt cauri šaurajam ledus urbumam. Lai iemūžinātu šo mirkli fotogrāfijā, vecbiedrs Ivars Pavasars 

rekordcienīgā ātrumā veica distanci no viesu mājas līdz notikuma vietai uz ezera. Tomēr, rezumējot 

pasākuma politiskās diskusijas, jāatzīst, ka viens jautājums vēl palicis neatbildēts: „Vai kāda, visiem zināma, 

„jaunās paaudzes“ politiķe atvainosies par savām pagātnes kļūdām?“  
 

Paldies vb. Aināram Dimantam par tradīcijas uzturēšanu un uz tikšanos nākamgad Latgalē! 
 

vb. Pēteris STRADIŅŠ 

Foto: vb. Gatis OZOLIŅŠ 
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IGAUNIJAS NEATKARĪBAS DIENA 

„AUSTRUMĀ” 
 
23. februārī par godu Igaunijas Republikas 92. gadadienai „Austrumā” viesojās mūsu draugu „Eesti 

Üliõpilaste Selts” delegācija, uzstājoties ar priekšlasījumu par šo viņu valstij tik nozīmīgo datumu. 
 

Lai gan pasākums notika dienu pirms oficiālā svētku datuma, tomēr priekšlasījuma gaitā uzzinājām, ka, pēc 

daudzu vēsturnieku domām, esam sanākuši īstajā Igaunijas Republikas neatkarības dienā, jo neatkarības 

deklarācija patiesībā tikusi nolasīta Pērnavā jau 1918. gada 23. februārī, tomēr svinēts tiek 24. februāris, kad 

neatkarības deklarāciju Tallinā izdeva Igaunijas Glābšanas komiteja, kuras sastāvā darbojās arī Igaunijas 

Republikas 1. prezidents, EÜS biedrs, Konstantīns Petss (Konstantin Päts). Vakara saviesīgajā daļā 

austrumieši vienojās ar igauņu draugiem dziesmās, kuru melodijas kalpojušas par fonu abu tautu vēstures 

notikumiem vismaz simtgades garumā, šajā noskaņā arī tika apspriesta igauņu un latviešu pieredze un 

skatījums uz kopīgajiem vēstures pārbaudījumiem. 
 

Nākamajā dienā Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā notika Igaunijas prezidenta, EÜS biedra un 

„Austruma” goda biedra T. H. Ilvesa grāmatas “Atvērta pasaule un nacionālās vērtības” latviešu valodā 

atvēršanas pasākums, kurā ar runu uzstājās arī austrumietis, grāmatas priekšvārda autors Ainārs Dimants. 

Grāmatas atklāšanā piedalījās arī EÜS delegācija. Pēc pasākuma mūsu viesi izteica vēlēšanos apmeklēt Kara 

muzeju, kur, apskatot ekspozīcijas, arī tika pavadīts atlikušais viesošanās laiks. Starp daudzajiem unikālajiem 

eksponātiem īpašu viesu uzmanību izpelnījās igauņu Brīvības krusts, kas ir Igaunijas ekvivalents mūsu 

Lāčplēša ordenim. Tāpat svētku noskaņojumu mūsu draugiem radīja arī Latvijas Valsts karogi pie ēkām 

pilsētā un Igaunijas karogs, kas plīvoja pie Ministru kabineta ēkas, pieminot šo mums un mūsu draugiem tik 

svarīgo dienu. 
 

 
 

Austrumieši ar EÜS biedriem 
 

A/v „Austrums” un „Eesti Üliõpilaste Selts” draudzība aizsākusies jau pirmskara gados un tikusi nostiprināta 

ar sadarbības līgumu, ko noslēdza Tartu 1937. gada 11. aprīlī, uzturēta trimdā, un atkal apliecināta pēc abu 

republiku neatkarības atgūšanas 1991. gada 2. novembrī Rīgā, parakstot jaunu sadarbības līgumu. Abu 

akadēmisko vienību starpā notiek regulāra vizīšu apmaiņa gadasvētkos un citās reizēs. 
 

jn. Jānis EGLIŅŠ 
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ATSKATS UZ A/ V “LATVIETE” 85. GADASVĒTKU SVINĪBĀM 

JĀŅA AKURATERA MUZEJĀ 
 

 
 

Austrumiešu kopējā bildēšanās ar a/v “Latviete” 85. gadasvētkos 
 

„Ja cilvēkiem būtu tik daudz spēka, tad likumu grāmatas būtu liekas, un cilvēki varētu sevi cienīt, jo tas man 

liekas necienīgi – nedarīt ļaunu tikai aiz bailēm no soda” (Laima Akuratere, Jāņa Akuratera meita). Šis 

godājama jurista cienīgs domu grauds pavīdēja ziņķārīgām acīm Jāņa Akuratera muzeja telpās, kur 

2010. gada 6. martā a/v „Austrums” biedri piedalījās akadēmiskās studenšu vienības „Latviete” 

85. gadasvētku svinības. A/v „Austrums” pārstāvēja 2 vecbiedri, 2 savieši un 4 jaunieši. Līdzās 

a/v ”Austrums” pasākumā piedalījās arī konkordija „Valdemārija”, S! K! „Spīdola”, S! K! „Gundega” un 

Katoļu studentu apvienības „Dzintars” pārstāvji. 
 

Svinīgo daļu atklāja sav. Guna Jākobsone-Šnepste. Uzrunu klātesošajiem teica sav. Anita Švede, kurā viņa 

atskatījās uz savas organizācijas darbību no dibināšanas brīža līdz mūsdienām, kā arī izvērtēja vienības 

pēdējo gadu darbību, kas kopumā uzskatāma par pozitīvu signālu turpmākajiem gadiem. Lielu paldies 

saņēma arī a/v „Austrums” saime par sniegto palīdzību ar telpu nodrošinājumu, kā arī a/v „Austrums” 

sav. Agra Zihmaņa palīdzēšanu ar jaunu biedreņu piesaistīšanu latvietēs, kas veicina šīs mūža organizācijas 

atkopšanos pēc smagas iekšējās krīzes. 
 

Pēc oficiālām runām sekoja izstādes apmeklējums muzeja telpās a/v „Latviete” goda biedrenes un Jāņa 

Akuratera muzeja vadītājas Rutas Cimdiņas vadībā. Izstādē „Trīs dziesmas”, kas veltīta Laimas Akurateres 

100 gadu jubilejai, viesi iepazinās ar Akurateru ģimenes vēsturi, tās gaitām, atmiņām un pārdzīvojumiem. 

Cimdiņas kundzei šajā uzdevumā palīdzēja muzeja galvenā speciāliste Maira Valtere.  
 

Pēc tam sekoja apsveikuma daļa, kurā sav. Dainis Špeļs a/v „Austrums” vārdā apsveica jubilāres, novēlot: 

„Tikpat labu un vēl labāku attīstību arī turpmākajos gados.”  Sav. Dainis Špeļs izteica vēlēšanos turpināt ļoti 

draudzīgās attiecības arī turpmāk un sadarbību a/v „Austrums” pasākumos, kā piemēru minot jau raitiem 

soļiem tuvojošos Darba svētkus. Pateicās a/v „Latviete” par uzaicinājumu un patīkamo pasākumu, kā arī 

vēlreiz novēlēja, lai „Zeļ, zied un plaukst akadēmiskā vienība „Latviete”„. 
 

jn. Rihards PLOTKA 
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DARBA SVĒTKI KURZEMĒ 
 

Tradicionālos a/v „Austrums” darba svētkus valde atbalstīja rīkot Kurzemē – lībiešu krastā – šā gada 15. un 

16. maijā. Mēs dosimies ciemos pie kolciniekiem Kolkas pamatskolā un tālbraucēja kapteiņa Visvalža 

Feldmaņa – Kolkas bākas uzrauga. 
 

Darba fronte – Kolkas bāka jūrā (7 dalībnieki) un zaļā Kolkas pamatskola, tās apkārtne. Iepazīšanās ar 

Kolkas ragu, bušu kūpināšana dūmu namiņā, dzīvošana Mazirbes viesu namā „Kalēji” (sešvietīgās mājiņās 

ar visām labierīcībām). 
 

Pēc darba – pirts uz riteņiem Kolkas ragā ar peldēm jūrā. Pusdesmitos vakarā pamāsim „Tallink” prāmim no 

paša Kolkas raga uz pirts lāviņas! Pēc tam pasākums turpināsies „Kalējos” – tradicionālā pirts ar plašu 

priekškambari sarunām līdz pašai rīta gaismai. Svētdien pēc brokastīm sekos brauciens pa Lībiešu ciemiem 

un Irbenes radioteleskopa apskate. 
 

Dalības maksa no personas ir Ls 10,-. Jauniešiem šīs izmaksas sedz valde. Pieteikties Jūs varat pie manis pa 

mobilo tālruni, nr. 29228032, vai arī to varat izdarīt pie „Austruma” vecākā sav. Daiņa Špeļa, sazinoties pa 

mobilo tālr., nr. 28376274. Izbraukšana sestdien, šā gada 15. maijā, plkst. 8.00. no Nacionālās operas, Rīgā. 
 

vb. Gints Šīmanis 

biedrzinis 

 

FINIŠA TAISNĒ: INFORMĀCIJA PAR 

„AUSTRUMA VĒSTURES” SAGATAVOŠANAS GAITU 
 

Darbs pie „Austruma vēstures” grāmatas manuskripta strauji tuvojas noslēgumam. Ir iesniegtas un apgādā 

samaketētas grāmatas 1.–7. nodaļa. Kopš iepriekšējās informācijas par „Austruma vēstures” grāmatas 

sagatavošanas gaitu (sagatavota 19. 11. 2009.; publicēta AG Nr. 61, 6. lpp.) ir samaketēta grāmatas 

priekšpēdējā, 7. nodaļa „Austrums okupētajā Latvijā (1945–1989)”. Jau samaketētajās nodaļās tiek veikti 

nelieli redakcionāli labojumi.  
 

Tiek pabeigts darbs pie manuskripta pēdējās, 8. nodaļas „Austrums atjaunotajā valstī (1989–2008)” – līdz 

2010. gada 5. maijam notiek „Austruma” vēstures komisijas izskatītā nodaļas teksta galīgā precizēšana, un 

2010. gada 22. maijā plkst. 13.00 Ģertrūdes ielā 123 tiek sasaukta „Austruma” vēstures komisijas sēde, kurā 

tiks pabeigta 8. nodaļas fotoattēlu atlasīšana publicēšanai. Līdz 2010. gada 31. maijam pēdējā, 8. nodaļa tiek 

iesniegta apgādam. 
 

Ir sagatavoti un apgādam iesniegti: grāmatas Pielikums Nr. 2 (valžu saraksti), Pielikums Nr. 4 (Akadēmiskās 

vienības „Austrums” trimdas laika statūti), Pielikums Nr. 5 (Biedrības Akadēmiskā vienība „Austrums” 

Statūti 2005. g.) un Pielikums Nr. 6 („Austruma” pamatnostādnes, 2003. gads). 
 

Turpinās darbs pie grāmatas ievada, nobeiguma, Pielikuma Nr. 1 („Austruma” biedru saraksts 1883.–2010. 

gads), Pielikuma Nr. 3 (Avotu un literatūras saraksts), Pielikuma Nr. 7 („Austruma” tradīcijas un simboli) un 

Pielikuma Nr. 8 (Akadēmisko priekšlasījumu saraksts). Lielākais darba apjoms arī šeit jau paveikts, tiek 

veikti papildinājumi, labojumi un precizējumi. 
 

Īpaši apjomīgs ir darbs pie „Austruma vēstures” grāmatas biedru saraksta (1883–2010), kur visai 

neapmierinošs stāvoklis joprojām ir ar 1989.–2010. gada periodu. Paldies draugiem, kuri ir atsaukušies un 

jau agrāk ir snieguši ziņas par sevi. 
 

„Austruma Gaitā” Nr. 61 (6. lpp.) bija publicēta vēstule par to, kādas ziņas nepieciešamas. Tāpēc atkārtoti 

lūdzam austrumiešus, kuri to vēl nav izdarījuši, līdz 2010. gada 1. maijam sniegt grāmatas sastādītājam 

sekojošas ziņas par sevi pēc „Austruma Gaitā” Nr. 61 (6. lpp.) publicētās shēmas: 
 

Uzvārds, 

vārds 

Profesija, 

specialitāte 

Dzimis (gads, 

datums, vieta) 

Kad iestājies 

(datums vai 

vismaz gads) 

Kad kļuvis par 

savieti (datums 

vai vismaz gads) 

Kad kļuvis par 

vecbiedru (datums 

vai vismaz gads) 

Piezīmes (piem., valsts 

apbalvojumi, radniecība ar 

citiem austrumiešiem u. tml.) 

       
 

Sastādītājs ir atkārtoti lūdzis sniegt šīs ziņas savā 2010. gada 27. marta elektroniskā pasta vēstulē 

„Austruma” vēstkopā. Lūgums sniegt precīzākas ziņas nekā tradicionāli „Austruma” biedru sarakstos (jo 
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tajos netiek atzīmēta dzimšanas vieta, ne vienmēr ir norādīts specialitātes grāds [bakalaurs, maģistrs vai 

doktors] utt.).  
 

Grāmatai nepieciešamās ziņas daļēji sakrīt ar Agra Zihmaņa nesen „Austruma” vēstkopā lūgtajām ziņām 

biedru saraksta sastādīšanai, bet grāmatai ir nepieciešami papildu precizējumi – piemēram, dzimšanas vieta, 

specialitātes grāds utt.  
 

Paskaidrojumi par lūgumu sniegt saskaņā ar vienotu shēmu: 

1. Uzvārds, vārds. 

2. Profesija, specialitāte (studē vai ir iegūta). Derētu studējamās vai iegūtās specialitātes saīsinājums latviešu 

un, ja iespējams, latīņu vai citā starptautiskā valodā (specialitāti ieguvušiem – saskaņā ar diplomu). Turpat 

tālāk lūdzu saīsinājumus (piemēram, Ziemeļamerikas diplomu saīsinājumus sastādītājs nepārzina) arī atšifrēt 

pilniem vārdiem attiecīgajā valodā, tālāk pievienojot tam latvisko tulkojumu. Lūdzu norādīt arī profesiju, ja 

darbojaties citā nozarē, nekā ir studiju laikā iegūtā specialitāte. 

3. Dzimis – gads un datums (datuma mēnesi rakstīt vārdiem), vieta. 

4. Kad iestājies „Austrumā” (kad kļuvis par jaunieti; datums vai vismaz gads; datuma mēnesi rakstīt 

vārdiem). 

5. Kad kļuvis par savieti – ja ir bijis vai joprojām ir šāds statuss (datums vai vismaz gads; datuma mēnesi 

rakstīt vārdiem). 

6. Kad kļuvis par vecbiedru – ja ir šāds statuss (datums vai vismaz gads; datuma mēnesi rakstīt vārdiem). 

7. Piezīmes (piem., valsts apbalvojumi, radniecība ar citiem austrumiešiem u. tml.). 
 

Ziņas lūgums sūtīt uz e-pasta adresi: ainars_lerhis@yahoo.co.uk 
 

Pašā grāmatas manuskripta gatavošanas noslēgumā tiks rakstīts: Priekšvārds, kopsavilkums angļu valodā (tās 

ir neliela apjoma sadaļas). 
 

Tāpat jāuzsver, ka grāmatas ziedojumu kontā kopš mūsu iepriekšējā vēstījuma nav aiztikts ne santīms. 
 

Ceram uz draugu pacietību un izpratni, kā arī atgādinām, ka IR PĒDĒJAIS LAIKS, sniedzot nepieciešamās 

ziņas par sevi, iesaistīties grāmatas tapšanā. Grāmata ir VISU austrumiešu lieta, un nu ir pienācis tas brīdis, 

kad IKKATRAM ir roka jāpieliek, lai pēc grāmatas iznākšanas nebūtu jākož pirkstos, ka ziņas par katru no 

mums nav perfektas. 
 

„Austruma” vēstures komisijas priekšsēdis 

Vb. Dr. A. Dimants 

„Austruma” vēstures grāmatas sastādītājs 

Vb. Dr. A. Lerhis 

 

INFORMĀCIJA PAR KOPĒJO UN 

LATVIJAS AUSTRUMIEŠU SARAKSTU – 2010 
 

Šā gada martā vēstkopā jums tika izsūtīts kopējais austrumiešu un atraitņu saraksts – 2010, kurā ir jaunākā 

informācija par mūsu biedru un atraitņu adresēm un kontaktiem visā plašajā pasaulē, kas man bija pieejama 

uz attiecīgo brīdi. 
 

Papildus šim sarakstam esmu izveidojis otru sarakstu – Latvijas austrumiešu sarakstu, kurā nav iekļauti ASV 

un Kanādas kopas austrumieši, bet ir neatkarīgie austrumieši, kas ir piesaistīti pie Latvijas austrumiešiem. 

Saraksts tika izveidots, lai Latvijas austrumiešiem būtu vieglāk orientēties tajā. Otrkārt, mēs precīzi varam 

tagad noteikt, cik tad ir reāli austrumieši Latvijā. Līdz šim mums ir bijis mīts par Latvijas kopējo austrumiešu 

skaitu. 
 

2010. gada 11. aprīlī pavisam Latvijas sarakstā ir 147 austrumieši, bet kopējā austrumiešu sarakstā ir 233 

austrumieši. Runājot par austrumiešu atraitnēm un viņu meitām, mums pašreiz kopā ir 36 personas. 
 

Pēdējais saraksts, kas tika izsūtīts vēstkopā, datēts ar 2008. gada 1. jūliju. Ir pagājuši gandrīz divi gadi kopš 

pēdējā saraksta izsūtīšanas, un, salīdzinot šo laika periodu, ir vērojama tendence, ka austrumiešu biedru 

skaits nedaudz palielinās, nevis samazinās. Atraitņu skaits nav mainījies, salīdzinot ar iepriekšējo sarakstu. 
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Gribēju Jūs informēt, ka tagad notiek vēl kopējā saraksta precizēšana, kas varētu ilgt līdz maija sākumam. 

Lielākais darbs notiek pie austrumiešu e-pasta adrešu precizēšanas. 
 

Mans aicinājums Jums ikvienam būtu ziņot man, ja sarakstā ir kādas neprecizitātes, vai notikusi kāda adrešu, 

telefona, e-pasta adreses maiņa, vai ir kāda cita ziņa, kuru Jūs gribat man ziņot. 
 

Rakstiet man uz e-pastu: agris.zihmanis@inbox.lv vai zvaniet man uz mobilo numuru – 26132445! Varat 

rakstīt vēstuli uz adresi: Kurzemes prospekts 4–37, Rīga, LV 1067. Sevišķi šī ziņa attiecas uz austrumiešiem 

un atraitnēm, kuri dzīvo ārpus Latvijas, jo trūkst daudz datu tieši par Jums. Gaidīšu Jūsu ziņas! 
 

sav. Agris Zihmanis 

vecākā vietnieks 
 

 

 

ATVAINOŠANĀS 
 

Atvainojos vecbiedram Didzim Apsītim – ilglaicīgam brīvprātīgajam „Austruma Gaitas” 

redaktoram – par to, ka 2010. gada 19. janvārī publiski un pārspīlētā veidā norādīju uz vairākām 

kļūdām, kas bija ieviesušās „Austruma” vēstkopā izsūtītajā „Austruma Gaitā” Nr. 61. 

Armands Beļickis, vecbiedrs 

 

 

„AUSTRUMS” INFORMĒ! 

 

 2010. gada 12. janvārī  „Austrumā”  tika uzņemti jaunieši: Jānis Labuckis, Matīss Lūciņš, Artūrs Barkāns. 
 

 2010. gada 9. martā „Austrumā” tika uzņemti jaunieši: Rihards Plotka, Mārtiņš Hiršs. 
 

 Šī akadēmiskā gada noslēguma darījumu sapulces laikā, tas ir, 1. jūnijā, ir plānots pasniegt vb. Andrieva 

Eiches stipendiju jaunietim, kurš iestājies „Austruma” 2009. gada rudenī un 2009./2010. mācību 

gadā visveiksmīgāk iekļāvies „Austruma” saimē. Stipendijas lielums 250 LVL. 
 

 Informācija no kasiera: 
 

Lūdzu visiem draugiem sakārtot savas finansiālās saistības ar „Austrumu”. Esmu publicējis Excel formātā 

(uz 01. 03. 2010) „Austruma” mājas lapā (slēgtajā daļā) biedru naudas parādnieku pārskatu, kuru parāda 

saistību vēsture ir ilgāka par 6 mēnešiem.  
 

Biedru naudas ikmēneša maksa ir sekojoša: vecbiedriem – 4 LVL, saviešiem – 3 LVL, citu zemju 

austrumiešiem, kuri ir piesaistīti pie Latvijas saraksta: 1 LVL. Lūdzu, apskaties ar „Austruma” biedra 

cienīgu atbildības sajūtu, CIK LIELS IR TAVS PARĀDS! „Austruma” konta numurs: (a/s „Swedbank”): 

LV39HABA000140J052764, reģistrācijas numurs: 40008003170. vb. Viesturs Pauls Karnups (kasieris), 

kontakti: viesturspauls@gmail.com, mob. nr. 29226472. 
 

 „Austrumu” diskusijas grupas veidotāji informē, ka šogad jau astoto gadu pēc kārtas Austrums rīkos 

atklātu sabiedrisko diskusiju. Temats: „Pilsoniskā demokrātija – ceļš uz Latvijas atdzimšanu”. Diskusija 

notiks šī gada 21. oktobrī plkst. 18.00, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā Antonijas ielā 1, Rīgā. 
 

 Par „Austruma” mājas lapu veidošanu sadaļā tikai AUSTRUMIEŠIEM atbild vb. Jānis Pērkons,  

e-pasts: joooans@gmail.com, mob. nr. 29499599. „Austruma” mājas lapas atbildīgais ir Harijs Ozols,  

e-pasts: harijs@websoft.lv, mob. nr. 29425885. 
 

 Visjaunākajai informācijai par „Austrumu” seko līdzi „Austruma” mājas lapā: www.austrums.lv . Tavas 

domas par tās izveidi, kā arī ierosinājumus sūti „Austruma” listē: austrums@yahoogroups.com. 

 

Valde 
 

mailto:agris.zihmanis@inbox.lv
http://www.inbox.lv/rfc2368/?value=mailto%3aviesturspauls%40gmail.com
http://www.inbox.lv/rfc2368/?value=mailto%3ajoooans%40gmail.com
http://www.inbox.lv/rfc2368/?value=mailto%3aharijs%40websoft.lv
http://www.austrums.lv/
mailto:austrums@yahoogroups.com
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NOTIKUMI! 

 

12. janvāris Darījumu sapulce. 

19. janvāris Ar priekšlasījumu par ceļojumu uz Izraēlu uzstājās sav. Pēteris Ancāns. Priekšlasījuma 

gaitā izvērtās dzīva diskusija gan par Izraēlas kultūrvēsturisko mantojumu, gan par 

neatrisināmo Tuvo Austrumu konfliktu. 

26. janvāris Dziesmu vakars. 

02. februāris Darījumu sapulce. 

09. februāris Viesu vakars. Viesojās LR aizsardzības ministrs Imants Lieģis. Vakara gaitā tika 

aplūkots ļoti plašs jautājumu spektrs: starptautiskā drošības situācija, bruņoto spēku 

dalība operācijās Afganistānā, J.Ducena pieminekļa jautājums. 

12. februāris Austrumieši apmeklēja s/k „Daugaviete” atklāto literāro vakaru. 

16. februāris Jaunieša Riharda Urtāna priekšlasījums un prezentācija. Temats  – „Akūts 

pankreatīts”. 

20. – 21. februāris Zemledus makšķerēšana uz Puzes ezera Kurzemē. Liels paldies vb. Aināram 

Dimantam par pasākumu organizēšanu! 

23. februāris Igaunijas neatkarības dienai veltīts pasākums. „Austrumā” viesojās draugi no EÜS, 

kuru pārstāvis Marko Kuura noturēja priekšlasījumu „Independence day of Estonia – 

Reflection of historical truth”. 

24. februāris „Austruma” biedri piedalījās „Austruma” goda biedra Igaunijas prezidenta  T. H. 

Ilvesa latviešu valodā tulkotā runu krājuma atvēršanas pasākumā. Grāmatas 

nosaukums: „Atvērtā pasaule un nacionālās vērtības”. 

24. februāris Tās pašās dienās vakarā austrumieši: savieši Dainis Špeļs un Agris Zihmanis, kā arī 

vb. Ainārs Dimants piedalījās Igaunijas vēstniecības organizētajā pieņemšanā par godu 

Igaunijas Neatkarības 92. gadadienai, kas notika Melngalvju namā. 

02. marts „Austrumā” viesojās pazīstamais žurnālists un publicists Ilmārs Latkovskis. 

Skatījāmies dokumentālo filmu „Ešafots”. Pēc filmas bija diskusija ar Ilmāru 

Latkovski par filmā redzēto. 

06. marts Akadēmiskās vienības „Latviete” 85. gadasvētki Jāņa Akurātera muzejā. „Austrumu” 

pārstāvēja 8 austrumieši – 2 vecbiedri, 2 savieši, 4 jaunieši. Apsveikuma runu teica 

„Austruma” vecākais sav. Dainis Špeļs. 

09. marts Darījumu sapulce. 

15. marts Zoles turnīrs. Otrā kārta pie Konkordijas Valdemārijas. Pēc otrās kārtas triju vietu 

sadalījums: Pirmajā vietā atrodas sav. Edgars Ķēniņs („Austrums”), otrajā – sav. 

Kaspars Svilāns („Austrums”), trešajā – sav. Agris Zihmanis („Austrums”). 

16. marts Vecbiedra kandidāta Jāņa Rituma priekšlasījums „Trimdas vīzija”. Jānis pamatā 

dalījās ar savu pieredzi un piedzīvojumiem, esot vienam no retajiem latviešiem, kas 

darbojušies ASV vēlētā institūcijā (Omahas pilsētas domē). 

20. marts Teātra vakars. Pateicoties vb. Gintam Šīmanim, austrumieši kopā ar savām otrajām 

pusēm apmeklēja Māras Zālītes lugu „Lācis” Latvijas Nacionālajā teātrī, Rīgā. Paldies 

Gintam Šīmanim par pasākuma organizēšanu! 

23. marts Draugu vakars. 

30. marts Vecbiedra kandidāta Daiņa Rītiņa priekšlasījums „2,5 mēneši Indijā – metafiziskas 

atziņas un paralēles ar Latviju”. Tika rādīta bagātīga fotoattēlu prezentācija no Indijas 

ceļojuma. 

 

!SĒROJAM 

 

† Ar skumjām paziņojam, ka mūžībā ir aizgājis mūsu draugs vb. Jēkabs Teriņš. Dzimis 03.05.1931., 

Rīgā, miris 13.02.2010., Gēterborgā. Jēkabs bija prāvesta Jāņa Teriņa un Jāņa Čakstes meitas Janīnas 

jaunākais dēls. Izglītība: inženieris. „Austruma” saimes vārdā izsakām visdziļāko līdzjūtību 

Čakstes ģimenei un tās piederīgajiem. 
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DARBĪBAS PLĀNS 

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

 

06. aprīlis Viesu vakars. Diskusija „Zaļās enerģijas perspektīvas Latvijā”. 
09.-10. aprīlis EÜS 140 gadu jubilejas svinības Tartu. 
13. aprīlis Darījumu sapulce. 
20. aprīlis „Austrumā” viesosies studenšu korporācija „Staburadze”. vb. Jāņa Barona 

priekšlasījums „Latvijas meža nozares attīstība”. 
24. aprīlis  Talka „Austrumā”. 
27. aprīlis Filmu vakars. Skatīsimies mākslas filmu „Children of the revolution” (austrāliešu 

filma, bet sižets cieši saistīts ar Latviju un latviešiem). 
11. maijs Viesu vakars. Diskusija „Varas attiecības Latvijā politoloģijas skatījumā”. Piedalās 

pazīstamie politoloģi Ivars Ījabs un Alekss Rētcs (vecbiedru komitejas organizēts 

pasākums). 
15.-16. maijs Darba svētki Kolkas apkaimē. 
18. maijs Darījumu sapulce. 
25. maijs Gadskārtējā „Austruma” kausa izcīņa biljardā. 
01. jūnijs Akadēmiskā gada noslēguma vakars. 

 

!SVEICAM JUBILEJĀ 

APRĪĻA GAVIĻNIEKI: 
 

 vb. BĒRZIŅAM Jurim    22. aprīlī  55 gadi 

 vb. GRĪNAM Totam    22. aprīlī  45 gadi 

 sav. FUKSAM Kasparam  30. aprīlī  35 gadi 
 

MAIJA GAVIĻNIEKI: 
 

 vb. VĪDUŠAM Indulim    08. maijā  45 gadi 

 vb. VĀGNERAM Uldim   18. maijā  75 gadi 

 vb. VITONAM Jānim    22. maijā  35 gadi 
 

JŪNIJA GAVIĻNIEKI: 
 

 vb. LŪSIM Uldim   08. jūnijā   80 gadi 

 vb. KAKTIŅAM Egīlam   09. jūnijā   70 gadi 

 vb. OZOLAM Jānim   10. jūnijā   65 gadi 

 vb. RITUMAM Jānim   12. jūnijā   65 gadi 

 vb. POSTNIEKAM Sigurdam  26. jūnijā   70 gadi 
 

JŪLIJA GAVIĻNIEKI: 
 

 vb. BĒRZIŅAM Elmāram   15. jūlijā  60 gadi 

 vb. SVILPIM Jānim     17. jūlijā  60 gadi 

 sav. LANGINAM Jurim    17. jūlijā  30 gadi 

 vb. OZOLAM Jurim    19. jūlijā  40 gadi 

 vb. SĪLIM Jānim    19. jūlijā  60 gadi 

 jn. GRĪNAM Mikam    19. jūlijā  20 gadi 
 

AUGUSTA GAVIĻNIEKI: 
 

 vb. VEIDINAM Jurim    04. augustā  70 gadi 

 vb. CERIŅAM Jurim    09. augustā  70 gadi 
 

 

Izdevējs:              Akadēmiskā vienība Austrums, reģistrācijas Nr. LV40008003170 

Konts:                                            Nr. LV39HABA000140J052764, a/s “Swedbank” 

Adrese:        a/v “Austrums”, Ģertrūdes iela 123, Rīga, LV-1009, Latvija, mob. t.: 28376274 

Redaktors: vb. Didzis Apsītis un a/v “Austrums” Valde (koordinators sav. A. Zihmanis) 
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