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 Igaunijas Republikas prezidenta vizīte Austrumā

Trešdiena, 2012. gada 6. jūnijs, Austrumam bija īpaša, 
vēsturiska  diena.  Austrumā  viesojās  mūsu  goda  biedrs  un 
Eesti Üliõpilaste Selts filistrs, Igaunijas Republikas prezidents 
Tomass Hendriks Ilvess (Toomas Hendrik Ilves). 

Savas  valstsvizītes Latvijā ietvaros 5. jūnijā viņš bija 
nolicis  ziedus  pie  Austruma  dibinātāja  un  Latvijas  pirmā 
Valsts  prezidenta  vb.  Jāņa  Čakstes  atdusas  vietas  Rīgā, 
Otrajos Meža kapos, bet Evelīna Ilvesa kundze – pie plāksnes 
ar Justīnes Čakstes vārdu. Oficiālo vakariņu laikā Rīgas pilī 
pie  Latvijas  Valsts  prezidenta  T.  H.  Ilvess  savā  uzrunā 
pieminēja “Latvijas pirmo demokrātisko valsts galvu” vb. Jāni 
Čaksti, “kura kapa vieta okupācijas desmitgadēs bija kluss un 
tajā pat  laikā  redzams pretestības simbols  un kur es šodien 
noliku  šā  dižā  latvieša  piemiņai  veltītu  vainagu”  (sav.  M. 
Mežuļa neoficiāls tulkojums no igauņu valodas). 

Pēc  Austruma  vecbiedriem  Latvijas  Valsts 
prezidentiem  Jāņa  Čakstes  un  Gustava  Zemgala  Igaunijas 
valsts  galva  bija  trešais  valsts  prezidents,  kurš  viesojās 
Austruma namā, un pirmais valsts prezidents,  kurš to darīja 
kopš Austruma aktīvās darbības atjaunošanas Latvijā.

Šī  gan nebija pirmā reize, kad T. H. Ilvess viesojās Austruma mītnē – nupat notikušajai 
vizītei bija garāka priekšvēsture. 1998. gada 10. martā, tolaik būdams Igaunijas ārlietu ministrs un 
atsaucoties 1997. gada 12. septembrī Konrāda Adenauera fonda rīkotas zinātniskas konferences 
laikā  Berlīnē  Austruma  vb.  A.  Dimanta  izteiktam  uzaicinājumam  viesoties  Austrumā  ar 
akadēmisku priekšlasījumu, T. H. Ilvess nolasīja referātu  “Igaunijas ārpolitika”, bet 2001. gada 
13. novembrī piedalījās Dziesmu vakarā. Austruma 120 gadu jubilejas svinībās 2003. gada 25. 
oktobrī, tolaik būdams Igaunijas parlamenta deputāts, T. H. Ilvess tika uzņemts par Austruma 
goda biedru, parakstot svinīgā solījuma dokumentu Latvijas Universitātes Senāta sēžu zālē, bet 
pēc tam svinīgajā sēdē LU Lielajā aulā sniedzot akadēmisko runu “Lielā paplašināšana un lielais 
Eiropas  mūris”.  Jau  Igaunijas  prezidenta  pirmās  oficiālās  ārvalstu  darba  vizītes  –  Latvijas 
apmeklējuma laikā 2006. gada 16. oktobrī – austrumieši pieņemšanas laikā Rīgas pilī tikās ar 
goda  biedru  un  uzaicināja  viņu  apmeklēt  Austrumu,  uz  ko  saņēma  apstiprinošu  atbildi. 
Turpmākajos gados viņš vairākas reizes bija ticies ar austrumiešiem gan EÜS svētku ietvaros 
Igaunijā,  gan savu Latvijas  vizīšu  laikā,  bet  ārpus  Austruma nama.  Tagad T.  H.  Ilvess  savu 
solījumu izpildīja – Austruma mītnē ieradās kā prezidents.

Sagatavošanās  darbi  goda  biedra  uzņemšanai  tika  uzsākti  jau  laikus.  Augstā  viesa 
ierašanās  kļuva  par  spēcīgu  stimulu  vairāku  agrāku  ideju  materializēšanai  dzīvē.  Ar  sevišķu 
vecbiedra Andra Rozes atbalstu tika realizēta Jāņa Sadovska zāles loga aizklāšana ar Austruma 
simboliku (gaismas stendu), bet saskaņā ar vairāku draugu kopā saliktām idejām tika izveidota 
EÜS – Austruma goda siena. Tika veikti citi mazāki Austruma nama uzlabojumi, bet drīzāk par 
kuriozu kļuva Rīgas pašvaldības iestāžu veiktā Ģertrūdes ielas 123 zemes gabalam pieguļošo 
teritoriju pēkšņā sakopšana dienu pirms T. H. Ilvesa vizītes (pirms tam par kaimiņu teritoriju 
sakopšanu neviens nebija licies ne zinis).
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Pēc valdes un aktīvo draugu čakla darba 6. jūnija vakarā bijām gatavi uzņemt kaimiņvalsts 
prezidentu. Viņš ieradās nedaudz pēc pl. 19.30 ar sešu igauņu valstsvīru un diplomātu lielu svītu, 
no kuras vēl četri cilvēki bija EÜS biedri. Interesanti, ka viens no viesiem bija Igaunijas bruņoto 
spēku komandieris, igauņu studentu korporācijas Sakala biedrs. Ienācis pa durvīm, virs kurām 
rotājās Latvijas un Igaunijas karogi, goda biedrs un viesi parakstījās Austruma viesu grāmatā. Pēc 
īsas  vecākā  vietnieka  savieša  Mika  Žagatas  uzrunas  T.  H.  Ilvesam tika  pasniegta  Austruma 
cepure ar nozīmīti, kā arī mūsu jaunā vēstures grāmata “Akadēmiskā vienība Austrums 125 gados 
(1883–2008)”. Augstais viesis atbildēja ar īsu runu, pēc kuras beigām Austrumam tika uzdāvināta 
viņa aktuālākā fotogrāfija  (ierāmēts  portrets  ar  autogrāfu),  jo viņš  uzskatīja,  ka  iepriekš  viņa 
parakstītā bilde bija novecojusi. Runām sekoja vakara kulminācija, EÜS – Austruma goda sienas 
atklāšana, ko T. H. Ilvess un M. Žagata atklāja, pārgriežot sarkanu lentu. Pēc īsa tosta par godu 
EÜS un Austruma draudzībai visi devāmies ārā fotografēties uz Austruma nama fona, bet pēc tam 
atgriezāmies mājīgajās Austruma telpās uz neformālo daļu, kuras laikā tika pārmīta ne viena vien 
saruna kā latviešu, tā angļu un vācu valodās. Ar savu klātbūtni mūs bija pagodinājuši arī mūsu 
goda biedri Baiba Zirne un Jānis Dripe, bet viesu grāmatā savus parakstus bija atstājuši pavisam 
56  austrumieši  un  viesi.  Vakara  gaitā  arī  Jānim Dripem tika  pasniegta  mūsu  jaunā  vēstures 
grāmata. Vb. M. Tarlaps iepazīstināja T. H. Ilvesu ar Austruma vēstures izstādi biljarda telpā. 
Uzturējies nedaudz ilgāk nekā paredzēto vienu stundu, T. H. Ilvess īsi pirms 21.00 atvadījās no 
austrumiešiem un devās projām. 

Ar to gan vakars nenoslēdzās, jo pēc  tam īsā darījumu sapulcē saviešu rindās uzņēmām 
Miku Grīnu, grilējām desas, dziedājām dziesmas un diskutējām trešdienas vakaram pat diezgan 
pavēlu. 

Vecākā vietnieks valdes vārdā vēlas pateikt lielu paldies visiem, kuri pielika roku savu 
roku  šī  vakara  organizēšanā:  Jānim  Egliņam,  Ronaldam  Muižniekam,  Mārtiņam  Tarlapam, 
Aināram Dimantam, Andrim Rozem, Arturam Barkānam, Jānim Pērkonam, Artūram Tomsonam, 
Reinim Pānam un visiem citiem. Tāpat arī visiem draugiem, kuri atrada iespēju ierasties vai arī  
turēt par mums īkšķus no tālienes. Redzējām daudzas reti pie mums viesojošās draugu sejas un, tā 
kā ar visiem nebija izdevības parunāt, tad ceru, ka šī T. H. Ilvesa vizīte kalpos par pamudinājumu 
turpmāk iegriezties biežāk pie mums otrdienu vakaros. 

sav. Mikus Žagata, vecākā vietnieks, 
vb. Ainārs Lerhis

Igaunijas Republikas prezidenta viesošanās ieraksti

Draugu ieskatam tiek piedāvāts video materiāls no Tomasa Hendrika Ilvesa viesošanās 
vakara Austrumā 6. jūnijā. Materiāls nav montēts vai kā sevišķi apstrādāts. Ērtības dēļ tas ir tikai 
sakompresēts.

Visi video ir apskatāmi, tikai ievadot paroli THIG123.  Atgādinu, šis materiāls ir domāts 
TIKAI   Austruma  un  E  Ü  S  lietošanai!  (To  viesi  speciāli  pārjautāja  un  lūdza  pieskatīt).  
1. Gb. Tomasa Hendrika Ilvesa ierašanās – https://vimeo.com/43570241
2. Uzrunas, fotogrāfēšanās – https://vimeo.com/43570242
3. Dziesma – https://vimeo.com/43586498
4. Bildes maiņa – https://vimeo.com/43585773
5. Gb. Jānis Dripe saņem Austruma vēstures grāmatu – https://vimeo.com/43585182
6. Tomass Hendriks Ilvess dodas projām – https://vimeo.com/43571427
7. Aizbraukšana – https://vimeo.com/43585181

vb. Jānis Pērkons
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Mikus Žagata uzruna T. H. Ilvesu Austruma namā sagaidot

Vēstures iemūžināšanai Gaitai pievienoju arī savu uzrunu Tomasa Hendrika Ilvesa vizītes 
vakarā:

Your  excellency  Mr.  President,  dear  friends  of  Eesti  Üliõpilaste  Selts,  our  guests,  
Austrumieši. Three day long visit in Latvia is short time. Therefore we are very grateful that our  
honorary member has found time to visit us. But the true friendship of nations is not granted just  
by the state visits  or exchange of  orders.  The true friendship of  the nations comes from the  
friendship between the people like you and us, like EUS and Austrums.

It  happens  that  we  can  mark  the  75th  year  of  official  friendship  between  our  
organizations. Agreement of friendship was signed back in 1937 and since then we have had  
close relationship. No wars, no distances, no challenges have prevented us from meeting each  
other and developing our friendship ties. A lot of different traditions have evolved during the  
time.  Should  I  mention  attending  the  official  anniversaries  of  our  organizations   and  
participating in all the associated traditions, the exchange of lectures on the National day of the  
respective country, the Walburgis Night celebrations, the Community Work days, and beyond the  
Atlantic Ocean , the Toronto EUS-Austrums Volleyball competitions with special prize of WC  
cup for the loosing side. 

It has always impressed me to look at those old pictures from 1930s with our members  
driving to Estonia. Roads did not have hard cover, cars were not so fast and most probably not  
as comfortable as nowadays. In those days of course the main travel vehicle  was the railroad,  
just  like  you  Mr.  President  have  retraced  our  main  contact  route  between Tartu  and Riga.  
Distances to be covered in exile were not small as well, life challenges in new home countries  
were demanding but friendship between our organizations was not broken. 

I think I am not exaggerating by saying that such friendship has definitely been a model  
for bilateral relationships between our countries. Since close cooperation between our countries  
is  vital  for  both  to  grow as  independent  countries  and region as  whole,  lets  hope  that  our  
friendship will teach something to our future leaders. 

Thus 75 years of our official friendship is worthy event to be commemorated this  evening  
by opening of this exhibition which I will ask you to help me with later on. The idea is that the  
content of the exhibition is going to change together with the flow of time. We will acquire some  
new photos with other moments of our friendship and renew exhibition in the future. 

Mister president although you do have a pin of our organization but you are not yet owner  
of a full set of our regalia. And thus we want to present you with the hat of Austrums which you  
as honorary member have full right wear. And we also would like you to have the latest edition of  
our history book.

sav. Mikus Žagata,
vecākā vietnieks

Darba svētki “Suitiņos”
        

Sestdien, 2012. gada 12. maijā, notika ikgadējie Darba svētki. Šogad pasākums norisinājās 
Ādažu pagasta “Suitiņos” pie Austruma goda biedres Baibas Zirnes.

Darba svētki  iesākās  ar  pulcēšanos pie  Austruma mītnes  Ģertrūdes  ielā  pulksten 8.30. 
Pusstundu vēlāk sēdāmies autobusā, kas mūs nogādāja līdz “Suitiņiem”, pa ceļam apstājoties pie 
veikala Ādažos. “Suitiņu” saimniece mūs sagaidīja ar kafiju un pīrādziņiem, lai varētu ieturēties 
pirms smagās darba dienas sākuma. Pēc brokastīm devāmies tikt galā ar pirmo izaicinājumu – 
nojaukt veco siltumnīcu, kas kopējiem spēkiem izdevās visnotaļ ātri. 
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Sekoja pārtraukums, kura laikā norisinājās Darba svētku kulminācija – pie “Suitiņu” nama 
fasādes  sienas  svinīgi  tika  atklāta  sav.  Kaspara  Fuksa  no  koka  izgatavotā  un  piestiprinātā 
piemiņas  plāksne  ar  uzrakstu  “Šeit  Ādažu  “Suitiņos” no  1950.  gada  līdz  atmodai  notika 
akadēmiskās vienības Austrums biedru tikšanās”. Ar skaistiem, izjustiem vārdiem svinīgo brīdi 
iesāka  un  vadīja  vb.  Gints  Šīmanis.  Arī  Baiba  Zirne  pateicās  par  “Suitiņu”  izrotāšanu  un 
sakopšanu, kā arī padalījās ar stāstījumu no tiem laikiem, kad Austruma vārdu pat pieminēt bija 
noziegums. Dažus vārdus teica arī vecbiedri  Andris Roze un Andrievs Eiche. Visbeidzot,  pie 
plāksnes tika pielikta austrumiešu baltā neļķe. Tika nodziedāta Austruma himna, kā arī vēl pāris 
patriotiskas dziesmas.

Pēc tam sākās  ilgstoša  zaru vākšana un dedzināšana,  kas  noslēdzās  tikai  ap pusdienas 
laiku, kad saimniece mūs atkal aicināja ieturēties. Pēc pusdienām televizora ekrānā bija iespēja 
vērot pasaules čempionāta hokeja spēli, kurā diemžēl, par spīti aktīvai līdzjušanai, Latvijas izlase 
piekāpās norvēģiem.

A
ustrumieši ar ģimenēm Darba svētkos

Līdz ar hokeja spēles beigām sākās darba dienas otrais cēliens, kurā tika nogāzts sarūsējis 
ūdenstornis, kas prasīja gandrīz visu talcinieku spēkus un izdomu. Kad ūdenstornis bija nogāzts 
un izvilkts no zemes, talciniekus gaidīja nākamais izaicinājums – savākt un nogādāt malkas šķūnī 
pavasara vētru nogāztos kokus, kā arī sakopt teritoriju aiz garāžas, kurā atradās sen sapuvuši dēļi, 
kā arī  daudz stiklu.  Protams,  arī  šis  darbs tika paveikts,  pateicoties daudzajiem strādniekiem. 
Rezultātā liels konteiners tika līdz malām piekrauts ar dažādu drazu un atkritumiem. 

Pēc darbu pabeigšanas devāmies uz viesu namu “Kurši”, kur tikām sagaidīti ar bagātīgu 
mielastu, kas pēc grūtajiem darbiem bija ļoti patīkami. Pēc ieturēšanās bija iespēja braukāties ar 
katamarāniem pa tuvējo ezeru, nopērties pirtiņā un malkot alu, sarunājoties, spēlējot kārtis un 
dziedot.

Nākamajā,  13.  maija  rītā  bija  iespēja  ieturēt  bagātīgas  brokastis  un  pulksten  11.00 
devāmies atpakaļ uz Rīgu. Uz Darba svētkiem bija ieradušies pavisam 16 draugi,  daži pat ar 
ģimenēm, kā arī a/v Latviete divas pārstāves un goda biedres Baibas Zirnes mazdēli.

jn. Matīss Caune
4. lpp no 10



Vb. Sigurda Lindiņa novēlējums Latvijas Universitātes Juridiskajai fakultātei

13. aprīlī Austruma pārstāvji – sav. M. Žagata un sav. R. Plotka un vb. A. Lerhis, atsaucoties 
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes (LU JF) dekānes prof. Kristīnes Stradas-Rozenbergas 
ielūgumam,  piedalījās  LU Juridiskās  fakultātes  Sēžu  zāles  un  Dekānu  galerijas  atklāšanā,  kas 
izveidotas, izmantojot daļu no Austruma vb. Sigurda Lindiņa (1918–2000) sastādītā testamentā LU 
Juridiskajai fakultātei atvēlētajiem līdzekļiem.

Atklāšanas sarīkojuma ieskaņā dekāne iepazīstināja klātesošos ar S. Lindiņa dzīvesgājumu. 
Viņš uzsācis studijas, bet vēlāk Otrā pasaules kara notikumi nebija žēlojuši ne viņu, ne viņa ģimeni. 
Kara beigās devies trimdā, un dažādu iemeslu dēļ nav bijis iespējams studijas turpināt.  LU JF 
mājaslapā lasām, ka S. Lindiņa atraitne Laima Eleonora rakstījusi JF izpilddirektorei: “Pieņemu, ka 
viņš  atcerējās  tās  skaistās  jaunības  dienas  brīvajā  Latvijā  –  bezbēdībā un  neizārdītā  ģimenē  – 
raugoties sološā nākotnē sasniegt izvēlēto, kļūt par juristu un strādāt savā zemē. Tad nāca smagie 
likteņa sitieni  un viss,  kas  bija  iecerēts,  sabruka.  Viņš  palika  studijas  nenobeidzis,  kas  laikam 
grauza,  kaut  nekad  to  nepieminēja.  Tā  sāpe  sirdī  varbūt  motivēja  kaut  ko  ziedot  jaunības 
sapņiem...”. 

K. Strada-Rozenberga pastāstīja, ka novēlēto līdzekļu atlikusī daļa tiks izmantota Temīdas 
statuju izveidei, kuras iecerēts pasniegt studentiem kā balvas dažādās juridiskās izspēlēs. Dekāne 
norādīja,  ka  “šāda  mīlestība  pret  izvēlēto  profesiju  un  lojalitāte  savai  augstskolai  ir  patiesi 
apbrīnojama”, tādēļ fakultāte atradusi veidu, kā savu studentu vienmēr paturēt gaišā piemiņā. 

Sarīkojumā bija klāt S. Lindiņa atraitnes māsasdēls un mazmeita, bet pati Lindiņa kundze, 
kura sekoja līdzi sarīkojuma gaitai no Austrālijas, izmantojot skype tehnoloģiju, pievienojusi arī 
savu  ziedojumu  fakultātei.  Prof.  K.  Strada-Rozenberga  pastāstīja  par  katru  no  JF  dekāniem, 
pieminot, starp citu, arī agrāko “Fraternitas Moscoviensis” filistru Kārli Aleksandru Puriņu (1883–
1947; vēlāk bijis “Austruma” vb. līdz 1927. g.). Dekānu portretu galerija atrodas fakultātes Sēžu 
zālē, kuras izveide bijusi ilgi un rūpīgi plānota JF iecere. Galerijas sākumā piestiprināta plāksne ar 
informatīvu tekstu par vb. S. Lindiņu un viņa novēlējumu:

“Sigurds  Lindiņš.  Dzimis  1918.  gada  24.  
janvārī.  Studējis  Latvijas  Universitātes  
Tautsaimniecības  un  tiesību  fakultātē  tiesību  
zinātnes no 1937. līdz 1939. gadam. Miris 2000.  
gada  3.  jūnijā  Austrālijā.  Viņa  pelni  guldīti  
Lestenes leģionāru kapos Latvijā. 

Savā 1999. gada 19. augusta testamentā S.  
Lindiņš  daļu  sava  mantojuma  novēlējis  Latvijas  
Universitātes  jurisprudences  fakultātes  dekānam 
izlietošanai fakultātes vajadzībām un labumam.

LU  JF  bijušā  studenta  simboliska  soļa  
nozīmīgums  ir  nenovērtējams,  tas  ļauj  fakultātei  
nezaudēt  savu  vēsturisko  identitāti,  apzināt  un  
vairot  piederības  sajūtas  un  lojalitātes  nozīmi  
institūcijas ilgtspējīgā pastāvēšanā.

S.Lindiņa novēlējums izmantots 2012. gadā  
LU Juridiskās fakultātes dekānu galerijas izveidei  
no  Latvijas  Universitātes  Juridiskās  fakultātes  
pirmsākumiem 1919. gadā līdz mūsdienām.”
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Pie plāksnē ierakstītā varam precizēt, ka S. Lindiņš dzimis Petrogradā, Krievijā. Austruma 
vēstures (1940) III daļā (biogrāfijas) ir publicēta viņa autobiogrāfija. Austrumā iestājies 1940. gadā. 
Vēlāk – vecbiedrs. Bijis spiests dienēt gan Sarkanajā armijā, gan vēlāk mobilizēts latviešu leģionā; 
pēc kara  ilgus  gadus trimdā Anglijā,  organizācijas  “Daugavas  Vanagi”  darbinieks,  1988.  gadā 
pārcēlies no Anglijas uz Austrāliju. Miris Melburnā; pelnu urna 2001. gada 20. oktobrī apbedīta 
Lestenes Brāļu kapos.

Austruma trimdas laikmeta izdevumos diemžēl nav publicēta viņa plašāka biogrāfija par 
laiku pēc 1940. gada. Plašāka informācija par viņu atrodama prof. E. Andersona rediģētajā “Latvju 
Enciklopēdijā” un vairākos biogrāfiskos rakstos trimdas latviešu laikrakstos apaļo jubileju reizēs un 
nekrologos.

Mēs,  Austruma  pārstāvji  šajā  piemiņas  pasākumā,  bijām  gandarīti  atsaukties  ne  tikai 
Juridiskās  fakultātes  administrācijas,  bet  arī  L.  Lindiņas  kundzes  vēlmei  redzēt  Austrumu 
pārstāvētu šajā vecbiedra ieguldījumam veltītajā atceres brīdī. Novēlam viņai labu veselību, možu 
garu un neatslābstošu interesi par Latvijā notiekošo!

vb. Ainārs Lerhis

Jāņa Labuča jaunieša priekšlasījums “Miega apnoja”

Š.g. 3. aprīlī Austrumā ar akadēmisko priekšlasījumu uzstājās Rīgas Stradiņa universitātes 
students Jānis Labucis. Uz priekšlasījumu ieradās kupls skaits interesentu, un vakars Austrumā 
tika aizpildīts ar dedzīgām diskusijām.

Priekšlasījuma tēzes:
• Krākšana ir troksnis, kas rodas ieelpas laikā, un kas rodas mīksto aukslēju un mugurējo 

aukslēju loku vibrācijas ietekmē. Krākšana norāda par daļēju augšējo elpceļu obstrukciju, 
bet  pilnīga  obstrukcija  –  par  apnoju.  Smaga  krākšana  gandrīz  vienmēr  ir  saistīta  ar 
obstruktīvas miega apnojas sindromu.

• Obstruktīva miega apnoja (OMA) tiek raksturota kā daļēja vai  pilnīga augšējo elpceļu 
saplakšana miega laikā, kā rezultātā ir izmainīta normāla miega struktūra un samazināta 
skābekļa saturācija asinīs.

• Iespējamās OMA sekas: kardiovaskulāra saslimšana, cukura diabēts, metabolais sindroms, 
aptaukošanās, ceļu satiksmes negadījums, vadot transportlīdzekli.

• OMA diagnostikā zelta standarts ir Polisomnogrāfija, ar ko tiek novērtēta miega kvalitāte 
un  elpceļi  miega  laikā.  Svarīgi  precīzi  diagnosticēt  obstrukcijas  vietu  miega  apnojas 
pacientiem, lai to varētu novērst.

• OMA ārstēšanu sāk ar miega higiēnas izskaidrošanu, iespējams lietot dažādas iekārtas, kas 
atver elpceļus – deguna stripi un dilatori,  žokļu izbīdāmās kapes un pozitīva spiediena 
terapija.  Anatomiski  sašaurinātos  elpceļus  iespējams  paplašināt  arī  ar  ķirurģiskām 
metodēm.

 jn. Jānis Labucis

Kristapa Kretaiņa jaunieša priekšlasījums “Šahs: mīti un patiesība”

22.  maijā  Austrumā  ar  akadēmisko  priekšlasījumu  uzstājās  Kristaps  Kretainis. 
Priekšlasījuma  gaitā  izvērsās  diskusijas  par  dažādiem  šaha  vēsturiskiem  un  mūsdienīgiem 
faktiem, ko, priekšlasījumam beidzoties, neviens nekautrējās turpināt neoficiālajā daļā.

Priekšlasījuma tēzes:
• Pirmā šaha spēle – mūsdienu šaha priekštece – radās 6. gs. Indijā, un pirmā gadu tūkstoša 

beigās tā nokļuva arī Eiropā.
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• Šaha spēle ar tās noteikumiem, kādus mēs zinām mūsdienās, radās aptuveni 15. gs.
• Viduslaikos  ne viena vien reliģija  nesekmīgi  centās apkarot  šahu,  uzskatot  to  labākajā 

gadījumā par azartspēli, bet sliktākajā – par ķecerību.
• „Aukstā kara” laikā šahs tika izmantots kā propagandas ierocis, sevišķi no PSRS puses.
• Mūsdienās  ar  šahu  iespējams  pelnīt  naudu,  gan  piedaloties  dažādās  sacensībās,  gan 

trenējot, tiesājot šaha sacensības, gan arī darbojoties šaha literatūrā un žurnālistikā.
• Lai  mūsdienās  labi  spēlētu  šahu,  ir  nepieciešama  laba  vizuālā  atmiņa,  spēja  apstrādāt 

informāciju,  ātri  pieņemt  lēmumus,  augstas  darba  spējas,  spēja  stratēģiski  plānot,  laba 
fiziskā forma, kā arī cīnītāja raksturs.

jn. Kristaps Kretainis

Goda biedres Baibas Zirnes jubileja

9. jūnijā sav. Mikus Žagata un es Ādažos apciemojām mūsu goda biedri Baibu Zirni, lai 
klātienē sveiktu viņu 80 gadu jubilejā. Dāvinājām viņai izcilā teātra režisora Oļģerta Krodera 
grāmatu  “Mēģinu būt atklāts”, kā arī ziedus. Grāmatā atstājām ierakstu – pateicību par Baibas 
Zirnes ieguldījumu Austruma darbībā okupācijas gados – līdz ar atziņu, ka bez šī ieguldījuma 
Austrums būtu citāds.

Baiba Zirne bija izrādījusi Austrumam īpašu godu, jo bez austrumiešiem nelielajās, taču 
ļoti sirsnīgajās svinībās piedalījās tikai ģimenes locekļi, kā arī paši tuvākie Zirnes kundzes draugi, 
kuriem Zirnes  kundze ļoti  pacietīgi  un detalizēti  skaidroja,  kas  ir  Austrums un kādēļ  viņa ir 
vienīgā sieviete, kurai ir tiesības saukties par piederīgu Austruma saimei.

Vakara gaitā ne reizi vien runājām par Austruma vēstures daļu, kuras lieciniece bija Baiba 
Zirne. Viņa solīja atrast savā privātajā arhīvā videoierakstu no 80. gadu otrās puses, kad vienā no 
“Suitiņu” sanāksmēm vecie austrumieši katrs stāstīja par saviem dzīves līkločiem pēc Latvijas 
okupācijas.  Tāpat  arī  apskatījām Baibas  Zirnes  tēvam  vb.  Vilhelmam Šīronam  (1907–1989) 
piederējušo  granīta  svečturi  –  vienu  no  tiem,  kurus  kāds  no  Austruma  draugiem 60.  gados, 
saskaldot  vienu  lielu  granītakmeni,  bija  īpaši  izgatavojis  katram  no  pārējiem  Latvijas 
austrumiešiem  (viens  svečturis,  kas  domājams  agrāk  piederējis  ievērojamajam  čellistam  vb. 
Ēvaldam Berzinskim (1892–1968), glabājas arī Jāņa Sadovska zālē Ģertrūdes ielā 123).

Zirnes kundze pateicās austrumiešiem par veikumu nesenajos Darba svētkos  “Suitiņos”, 
kā  arī  par  iespēju  apciemot  Austruma namu 6.  jūnijā,  kad tajā  viesojās  goda biedrs  Tomass 
Hendriks  Ilvess.  Ceru,  ka  valde  atradīs  par  iespējamu uzaicināt  Zirnes  kundzi  arī  uz  Dārza 
svētkiem šovasar.

vb. Mārtiņš Tarlaps,
Vecbiedru komitejas priekšsēdētājs

A/v “Austrums” karoga atjaunošana

Joprojām turpinās 8. martā uzsāktā ziedojumu vākšanas kampaņa  Akadēmiskās vienības 
“Austrums” karoga atjaunināšanai, karoga kāta pārveidošanai vai jauna karoga kāta un jaunas 
karoga smailes izgatavošanai.

Karoga atjaunināšana ir nepieciešama, jo laika gaitā uz tā sakrājušies traipi un traipiņi, 
kurus nu jau grūti neievērot, tāpat ir izirusi liela daļa zeltīto bārkšu. Kas attiecas uz karoga kāta 
pārveidošanu vai jauna kāta izgatavošanu un jaunas karoga smailes darināšanu, tad iedvesma šai 
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idejai ir smelta no starpkaru perioda fotogrāfijām ar “Austruma” karogu un mūsu nesen izdotajā 
vēstures grāmatā “Akadēmiskā vienība Austrums 125 gados (1883–2008)”.

Tādēļ  lūdzam  ziedot  pēc  saviem  ieskatiem  un  iespējām,  veicot  pārskaitījumu  uz 
Austruma kontu, izmantojot šādus rekvizītus:

Saņēmēja vārds, uzvārds vai nosaukums: AKADĒMISKĀ VIENĪBA AUSTRUMS
Saņēmēja banka: Swedbank AS
Saņēmēja konts: LV39HABA000140J052764
Saņēmēja pers. Kods/ reģ. Nr: 40008003170
Maksājuma mērķis: Ziedojums „Austruma” karoga atjaunošanai

sav. Jānis Egliņš,
a/v “Austrums” kasieris

Pateicamies līdz šim Austrumam ziedojušajiem

Valdes  vārdā  izsaku  pateicību  periodā  no  iepriekšējās  Gaitas  Austruma  aktivitātēm 
ziedojušajiem biedriem:

• vb. Gints Šīmanis - ekskursijai uz Krišjāņa Valdemāra dzimto pusi un Darbasvētkiem
• vb. Andris Roze - Goda sienas izveidošanai un Darbasvētkiem
• anonīms ziedojums - Darbasvētkiem
• vb Viesturs Pauls Karnups - "Austruma" karoga atjaunošanai
• vb. Ainārs Dimants - Darbasvētkiem

Tāpat vēlos īpaši uzsvērt, ka vb. Gints Šīmanis ir ne tikai finansiāli atbalstījis ekskursiju uz 
Krišjāņa Valdemāra dzimto pusi un Darbasvētkiem, bet arī ieguldījis ievērojamus laika resursus 
šo pasākumu lieliskā noorganizēšanā. Paldies, Gint!

sav. Jānis Egliņš,
kasieris

3. aprīlis Jaunieša Jāņa Labuča priekšlasījums “Miega apnoja”.  To apmeklēja 12 
austrumieši.  Vakars  bija  piesātināts  ar  informāciju,  kas  ļāva  izvērsties 
aizrautīgām  diskusijām.  Internetā  priekšlasījuma  ieraksts  pieejams  pēc 
saites: http://youtu.be/s8WftZOZeJQ

10. aprīlis Draugu vakars, kuru apmeklēja 6 austrumieši.

13. aprīlis

Austruma pārstāvji piedalījās Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 
Sēžu  zāles  un  Dekānu  galerijas  atklāšanā,  kas  izveidotas,  izmantojot 
Austruma  bijušā  vb.  Sigurda  Lindiņa  (1918–2000)  testamentāro 
novēlējumu minētajai fakultātei.

17. aprīlis

Literārais vakars. Ar priekšlasījumu “Rīgas jauno laiku “Metamorfoze” un 
nākotne”  uzstājās  vb.  Andris  Roze.  Priekšlasījumu  apmeklēja  16 
austrumieši  un  tā  ieraksts  pieejams,  sekojot  saitei: 
http://youtu.be/WoAHekrrwa4

21.–22.aprīlis Vb. Ginta Šīmaņa organizētā ekskursija “Pa Krišjāņa Valdemāra pēdām” uz 
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Kurzemi.

24. aprīlis Darījumu sapulce. Jauniešos uzņemti Matīss Caune un Agris Bukovskis. 
Saviešos uzņemts Jānis Labucis.

29. aprīlis Austruma Lielā talka.  Ieradās 13 braši talcinieki,  kuri neapstājās,  kamēr 
darbs nebija pabeigts.

1. maijs Biljarda  turnīra  izskaņā  visi  “šķīrās  pa  draugam”,  lai  dalītu  kopīgu 
šampanieša glāzi semestra noslēguma vakarā.

8. maijs

Literārais  vakars.  Viesojās  un  ar  priekšlasījumu  par  savu  organizāciju 
uzstājās  studentu  biedrība  “Šalkone”.  Vakaru  apmeklēja  9  austrumieši, 
kuriem bija  iespēja  ielūkoties  studentu  biedrības  “Šalkone” vēsturē  un 
vakara neoficiālajā daļā apgūt biškopības īpatnības.

12.–13. maijs
Darba svētki pie “Austruma” goda biedres Baibas Zirnes  Ādažu pagasta 
“Suitiņos”,  kur  austrumieši  čakli  strādāja,  kā  arī  pelnīti  atpūtās. 
“Austruma” piemiņas plāksnes svinīga atklāšana 12. maijā.

15. maijs

Literārais  vakars.  Ar  priekšlasījumu  “Gadījuma  skaitļu  un  statistikas 
pamatjēdzieni ikdienā jeb statistika nemelo” uzstājās vb. Jānis Grabis un 
vb.Andrievs  Eiche.  Tiešsaitē  priekšlasījuma  ieraksts  skatāms: 
http://youtu.be/Wks6OPTFb_o 

22. maijs Jaunieša  priekšlasījumu  “Šahs:  mīti  un  patiesība”  nolasīja  jaunietis 
Kristaps Kretainis.

29. maijs Semestra noslēguma vakars.

6. jūnijs

Vēsturiska  vizīte  –  a/v  “Austrums”  mītnē  viesojās  “Austruma”  goda 
biedrs,  EÜS filistrs,  Igaunijas  Republikas  prezidents  Tomass  Hendriks 
Ilvess. EÜS – Austruma goda sienas atklāšana. Pēc tam darījumu sapulcē 
saviešu rindās uzņemts Miks Grīns.

9. jūnijs
Vecākā  vietnieks  sav.  Mikus  Žagata  un  Vecbiedru  komitejas 
priekšsēdētājs vb. Mārtiņš Tarlaps sveica goda biedri Baibu Zirni 80 gadu 
jubilejā.

12. jūlijs Draugu vakars.

18. jūlijs
Austruma  pārstāvji  piedalījās  arhitektam  vb.  Andrejam  Holcmanim 
(1920–2009)  veltītās  grāmatas  “Dižkoki  krīt,  atvases  zaļo”  atvēršanas 
sarīkojumā Rīgā, Arhitektu namā.

Austruma Gaitas Nr. 67 nebija pieminēti divi būtiski notikumi “Austruma” vēsturē 2011. gada 
septembra – decembra periodā. Tagad papildinām agrāko sarakstu:

28. oktobris Grāmatas  “Akadēmiskā  vienība  “Austrums”  125  gados  (1883–2008)” 
atvēršanas svētki LU Akadēmiskajā bibliotēkā.

11.–12. 
novembris

Austruma  biedru  delegācijas  vizīte  Maskavā  (11.  novembrī  –  vēstures 
grāmatas  dāvinājuma  pasniegšana  Latvijas  Republikas  vēstniecībai 
Krievijā, 12. novembrī – Austruma dibināšanas vietas – nama Kuzņeckij  
most  7 un  Maskavas  Valsts  universitātes  Žurnālistikas  fakultātes 
apmeklējums).
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SANĀKSMES NOTIEK „AUSTRUMA” NAMĀ, Ģ. 123 OTRDIENĀS 18.30, JA NAV ĪPAŠAS NORĀDES.

31. jūlijs Dārza svētki.
11.–12. augusts Jauno austrumiešu salidojums (laivu brauciens).
16. augusts Draugu vakars.
1. septembris Jaunā akadēmiskā gada atklāšana “Aučos”.
22. septembris Vecbiedru sanāksme.
27. oktobris Austruma 129. Gadasvētki.

• Vb. Cauce Jānis 3. jūnijs 70 gadi
• Sav. Barkāns Artūrs 7. jūnijs 25 gadi
• Sav. Preimanis Jānis 9. jūnijs 35 gadi
• Vb. Kaktiņš Uldis 10. jūnijs 70 gadi
• Sav. Zandbergs Jānis 11. jūnijs 35 gadi
• Vb. Zemgals Edvīns 6. jūlijs 80 gadi
• Gb. Zirne Baiba 7. jūlijs 80 gadi
• Vb. Valdmanis Mārtiņš 13. jūlijs 60 gadi
• Vb. Kapsis Ansis 28. jūlijs 65 gadi
• Vb. Epners Vilnis 20. augusts 65 gadi
• Vb. Ritums Jānis 22. augusts 65 gadi
• Sav. Kuplis Jānis 26. augusts 40 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, tel.29600748
Redaktors:     eduardsbrivmanis@gmail.com   jn.  Eduards  Brīvmanis  un  a/v 
“Austrums” Valde
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