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AUSTRUMA DRAUGS MŪŢĪGAJĀ MIERĀ 

IVARS RIEKSTIŅŠ 1936—2010 
 

Riekstiņu ģimenes kapos, pie pasakainā Burtnieku ezera, vienā 

no šīs vasaras karstākājām dienām, piektdien 23. jūlijā, zem 

kupliem  ozoliem un liepām notika filologa un redaktora Ivara 

Riekstiņa (1936 – 2010) urnas apglabāšana. 
 

Austrumieši, Ainārs D., Andrievs, Armands un Gints, no Ivara 

jau bija atvadijušies 11. jūnijā, Rīgas krematorijā, kur viņu 

pārpelnoja.Toties pie urnas apglabāšanas tikai Andrievam bija 

iespēja piedalīties. Burtnieku kapsētā bija pulcējušies pāri par 

divdesmit radu, draugu, vecu klasesbiedru un kolēģu. Ivara dēls 

Arnis personīgi bija atvedis trīs braucējus no Rīgas un vienu no 

Saulkrastiem. Pat dzejā nevarētu Latvijas dabu iztēlot daiļāku, 

kāda tā bija šai dienā, braucienā uz Burtniekiem. 
 

Atvadu vārdos pie kapa daudzie runātāji, starp tiem Ivara meita 

Dace un dēls Arnis, kavējās atmiņās un izcēla Ivara lielo 

personību un daudzpusību. Dziļu iespaidu atstāja 90-gadīgās 

aktrises Elvīras Baldiņas no galvas lasīto latvju dainu virkne. 

Arī no Austruma, šī raksta autora personā, tika nodots pēdējais 

sveiciens un pieminēts,  ka  ļoti  tuvu  Ivara  urnai,  tais  pašos 

ģimenes kapos, caur viņa gādību atrodas drauga vb. Ernesta 

Treigūta urna. Abiem šiem Austruma draugiem tika noliktas 

baltas nelķes. 
 

Bagātīgs mielasts tika ieturēts krodziņā ”Rīts”, kur austrumieši 

kopā ar Ivaru savā laikā tikās pēc Ernesta Treigūta urnas nolikšanas. 
 

No atpakaļceļa vēl atmiņā palikuši augšā minētās aktrises, kā no neizsmeļamas akas plūstošie, dainu panti, kuri 

saulrietā izskanēja pret garāmslīdošiem prieţu stumbriem. 
 

Savas dzīves pēdejā gadā Ivars rosijās oficiāli iesaistīties Austrumiešu rindās, bet ļaunā slimība šo nodomu 

pārtrauca. Viņa nopelnus, Ernesta Treiguta grāmatas ”Latvieši karš ir sācies” izdošanā Latvijā, mēs nekad 

neaizmirsīsim, tāpat kā mēs augsti novērtējām Ivara Austruma viesu vakarā nolasīto referātu par Latvijas otro 

prezidentu Gustavu Zemgalu un klātbūtni mūsu vidū. Lai viņam vieglas smiltis! 
 

vb. Andrievs EICHE 
 

2009./2010. AKADĒMISKĀ GADA 

NOSLĒGUMA VAKARS AUSTRUMĀ 
 

Ir noslēdzies 2009./2010. akadēmiskais gads Austrumā. Kāds tas bija....par to, protams, katram ir savs ieskats. 

Tomēr, uzdrīkstēšos apgalvot, ka manā ieskatā tas ir bijis sekmīgs gads. 

Atskats uz šo gadu arī bija 1. jūnija noslēguma Darījumu sapulces darba kārtības 1. punkts. Kāpēc šis gads, 

manuprāt, ir bijis izdevies. Minēšu daţus argumentus: 

 Ir bijuši daudzi interesanti vakari ar diskusijām un priekšlasījumiem, no kuriem uz daţiem bija ieradušies 

ne mazāk kā 30 austrumieši; 

 Ir notikuši un bijuši labi apmeklēti arī pārējie Austruma "ārpus otrdienu" sarīkojumi (tādu mums katru 

gadu ir veseli 12!!!). Īpašs prieks, ka ir izdevies "iepūst jaunu dzīvību" Darba svētkos. 

 Godam nosvinējām J. Čakstes 150 gadu jubileju. 



 

 Esam sākuši virzīt J. Ducēna piemiņas lietu (šobrīd ir saziedoti no austrumiešiem Ls 400 un jau rudenī 

nodibināts pats fonds). 

 Esam uzņēmuši 11 jauniešus. 

 Esam tikuši pie jauniem glītiem šķūņiem. 

 Esam kļuvuši par neierobeţotiem saimniekiem savā namā. 
 

Ir skaidrs, ka šie panākumi ir bijuši iespējami, tikai pateicoties visu austrumiešu aktivitātei, ieinteresētībai, kā arī 

valdes, vecbiedru komitejas un atsevišķu austrumiešu sekmīgai sadarbībai. Tāpēc gribu pateikt paldies par šo gadu 

visiem valdes locekļiem, Vecbiedru komitejai, kā arī pārējiem austrumiešiem, kas palīdzēja ar idejām, ar savām 

iniciatīvām, ar ziedojumiem, ar viesu un draugu aicināšanu uz Austrumu. PALDIES! 
 

Bez tā mēs sapulcē noklausījāmies arī valdes kasiera un audzinātāja atskaites. Neizplūdīšu gari, runājot par šiem 

jautājumiem. Piebildīšu tikai, ka, neskaitot pārpalikumu no iepriekšējiem gadiem, šī gada 5 mēnešu finansiālā 

bilance ir gandrīz 'pa nullēm'. Proti, šobrīd ir Ls 270 deficīts, bet, kad no mājas kases tiks pārskaitīti tur uzkrātie 

līdzekļi par telpu izīrēšanu pasākumiem, kas pienākas Rīcības kasei, tad deficīts tiks likvidēts. 
 

Šajā vakarā pasniedzām arī vb. Andrieva Eiches stipendiju jaunietim, kurš aizvadītajā gadā vislabāk iekļāvies 

Austrumā. Šoreiz stipendiju pelnīti saņēma jaunietis Jānis Egliņš.  Šajā vakarā Austrumā uzņēmām arī divus 

jauniešus: Armandu Leimani un Miku Ţagatu. Tāpat svinīgajā ceremonijā 1. jūnijā Austrums kļuva arī par trīs 

pilntiesīgiem biedriem bagātāks. Par savieti tika uzņemts Rihards Urtāns, par vecbiedriem Jānis Grabis un Jānis 

Ritums. Apsveicam! 

sav. Dainis ŠPEĻS – vecākais 

EÜS 140. GADASVĒTKI TARTU 
 

Šī gada aprīlī austrumiešu delegācija devās uz Tartu, lai sveiktu mūsu draugus Eesti Üliopilaste Selts (Igauņu 

studentu biedrība) viņu 140. gadasvētkos. Svinības noritēja no 9. līdz 10. aprīlim un tajās akadēmiskā vienība 

„Austrums” tika pārstāvēta 8 austumiešu sastāvā. 
 

 

Austrumieši uz pilsētas Tartu fona 
 

 

Pasākumi atzīmējot gadasvētkus Tartu pilsētā daţādu priekšlasījumu formā jau bija noritējuši visas nedēļas garumā. 

Tomēr austrumiešiem svētki sākās ar svinīgo jubilejas aktu Latvijas valstij un latviešu tautai tik vēsturiski 

nozīmīgajā Tartu Universitātē, kur jn. Jānis Egliņš vienības vārdā  sveica mūsu igauņu draugus, sakot īsu uzrunu 

latviski un angliski un pasniedzot dāvanā mūsu godabiedra un EÜS vecbiedra T.H.Ilvesa grāmatu latviešu valodā, 

tai simbolizējot mūsu ciešās draudzības saites, grāmatu par Latviju okupācijas reţīmu laikos, kā atgādinājumu par 

mūsu vēstures kopīgajām smagākajām lappusēm, un Austruma 125 gadu jubilejas alus kausu kā norādījumu uz abu 

mūsu organizāciju cienījamo gadu gājumu. Tālākā svinību gaita norisinājās EÜS namā, kuru ietvaros tiem 

austrumiešiem un viesiem no citā Igauņu studentu biedrības sadarbības organizācijām tika pasniegtas biedrības 

krāsu lentes, kas nozīmē, ka viņi formāli ir atzīstami par EÜS goda biedriem. 

 

Pasākumu ietvaros austrumiešiem bija iespēja stiprināt draudzības saites ar mūsu igauņu draugiem, no kuriem viens 

prominents Igauņu studentu biedrības biedrs, Eiropas Parlamenta deputāts Indreks Tarands solīja mūs apciemot 



 

Latvijā. Visi Austruma delegācijas dalībnieki dodoties mājup atzina, ka šī bijusi lieliska nedēļas nogale un ka 

labprāt dotos uz Tartu arī nākamgad. 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. 

Nākamā tikšanās ar mūsu igauņu draugiem paredzēta jau 30. oktobrī – Austruma 127. gadasvētkos. 

jn. Jānis EGLIŅŠ 

 

IZSTĀDE PAR LATVIEŠIEM PASAULĒ 
 

 
 

Radošā grupa 

 
2010. gada 15. aprīlī Latvijas Nacionālās bibliotēkas (turpmāk – LNB) telpās Krišjāņa Barona ielā nr. 15 plkst. 

15:00 ticis atklāts svarīgs pasākums latviešu kultūras dzīvē – izstāde ar nosaukumu "Pēc zemes, taisnības un 

gaismas "cikla "Latvieši Pasaulē" ietvaros (izstāde apskatāma 2010. g. 15.04 – 05.06.). 
 

Izstādē ziņkārīgiem prātiem tika piedāvāts aplūkot materiālus par latviešu izceļošanu uz Brazīliju 19. gs. beigās, 

Krieviju - 19. gs. otrajā pusē un 20. gs sākumā un "veclatviešu ierašanos" ASV 19. gs. nogalē. 

 
Izstādes atklāšanā piedalījies kupls skaits sabiedrībā pazīstamu un godājāmu personu. Starp tiem – LNB direktors 

Andris Vilks, "Latvieši Pasaulē" muzeja un pētniecības centra valdes loceklis Jānis Zalāns, 

Latvijas Nacionālā Vēstures Muzeja vēstures departamenta pētnieks un izstādes sadaļas par izceļošanu uz Krieviju 

autors Toms Ķikuts, Latvijas Universitātes profesore, izstādes sadaļas par ekspedīcijām uz 

Krieviju autore Janīna Kursīte, Brazīlijas latviešu draugu biedrības valdes priekšsēdētāja, vēsturniece un sadaļas 

par latviešu emigrēšanu uz Brazīliju autore Brigita Tamuţa, Māris Malvess, kura radinieki ir vieni no „Ria Novas” 

kolonijas dibinātājiem, kā arī Baiba Prikule izstāţu nodaļas pārstāvis un izstādes projekta vadītāja. Bez 

nosauktajām dāmām un kungiem tika pārstāvētas arī divas studentu mūţa organizācijas - akadēmiskā vienība 

"Austrums", kur kā "Austrums" pārstāvis uzstājās vecbiedrs un vēstures doktors Ainārs Lerhis, un studentu 

koorporācija "Lettonia", ko pārstāvēja "Lettonia" arhivārs un bibliotekārs Arno Liepiņš. Katram bija sava runa, kas 

tika veltīta iztādei un klātesošiem. Klausoties runās, apmeklētājus cienāja ar tumšu rudzu maizi un svaigu bērzu 

sulu, ko, starp citu, sagādāja paši organizatori. 

 
Starp galvenajiem organizatoriem bija arī "Austruma" sav. Agris Zihmanis, pateicoties kuram "Austrums" tāda 

veida izstādē tika pārstāvēts pirmo reizi (pēdejā publiska izstāde 2003. gadā LU galvenā ēkā, bet "Austruma" mājas 

izstāde – 2008. gadā). Akadēmiskā vienība "Austrums" izsaka pateicību arī vecbiedram Andrim Rozem, kura 

veidotās planšetes "stāstīja" par "Austruma" vēsturi un gaitu visiem interesentiem. No "Austruma" izstādi 

apmeklēja vēl vb. Andrievs Eiche, vb. Ojārs Upatnieks un jn. Rihards Plotka. Visumā "Austrumu" pārstāvēja pieci 

biedri. 



 

 

Papildus informatīvajām planšetēm bija aplūkojama arī vitrīna ar vairākām grāmatām par "Austrumu", piem., A. 

Kurmja grāmata "Austruma vēsture", Jāņa Čakstes "Ilustrēts piemiņas rakstu krājums" un "Taisnība vienmēr 

uzvarēs", protams, fotoattēli, brošūras un citi izstādes priekšmeti. Plašāku zināšanu iegūšanai ir iespējams iepazīties 

ar izstādes sadarbības partneru un atbalstītāju organizācijām organizāciju mājas lapās vai sazinoties tieši. Latvijas 

Nacionālais vēstures muzejs: http://www.history-museum.lv/pages/majas.php Latvijas Valsts vēstures arhīvs: 

http://www.lvva.gov.lv/. Latvieši Pasaulē - muzeju  un pētniecības centrs: http://www.lapamuzejs.lv/. Valsts 

Kultūrkapitāla fonds: http://www.kkf.lv/. 
 jn. Rihards PLOTKA 

 

VIESU VAKARS 

"ZAĻĀS ENERĢIJAS PERSPEKTĪVAS LATVIJĀ" 
 

„Planēta B mums nav pieejama” – tādus vārdus savulaik izlasīju uz kāda antiglobālista plakāta un – patiesi – vai nu 

mēs iemācīsimies maksimāli kvalitatīvi un taupīgi iegūt resursus, kas nepieciešami mūsu dzīvei uz Zemes, 

iemācīsimies ar tiem saudzīgi rīkoties, vai arī kā suga beigsim pastāvēt. Planēta B, kur pārcelties uz dzīvi, mums 

pagaidām nav pieejama. 
 

Tāpat arī gribētu papildus akcentēt, ka liela nozīme jaunu cilvēku piesaistīšanai mūsu akadēmiskajai vienībai, ir 

kvalitatīvi un daudzpusīgi viesu vakari un ka mums, Austruma valdei, ir šogad veiksmīgi izdevies tādus tos 

noorganizēt. 
 

Viens no viesu vakariem, kurš notika 2010. gada 6. aprīlī, bija veltīts zaļās enerģētikas iespējām Latvijā. Pirmais 

diskusijā uzstājās vb. Ojārs Balcers, detalizēti un populārzinātniski noraksturojot visus zaļās enerģijas ieguves 

veidus, precīzu statistiku par Latvijas energobilanci, kā arī nākotnes enerģētikas perspektīvas, tajā pat laikā 

akcentējot arī taupības aspektu, ko var vislabāk nodrošināt, piemēram, nosiltinot ēkas. 
 

Nākamais runātājs bija ģeoloģijas zinātņu doktors Ojārs Āboltiņš (mūsu austrumieša sav. Arta Āboltiņa tētis), kurš 

mūs iepazīstināja ar Latvijas ģeoloģisko karti un vērsa uzmanību uz Zemes dzīļu enerģiju kā  potenciālo alternatīvo 

energoresuru. Diskusijā vienojāmies, ka Latvijā Liepājas apkaimē vismaz teorētisku būtu iespējams ierīkot 

ģeotermālo elektrostaciju, kura raţotu elektroenerģiju, izmantojot Zemes dzīļu enerģiju. 
 

Trešais runātājs bija uzņēmējdarbības konsultants Didzis Dejus, kurš praksē ir nodarbojies ar saules enerģijas 

projektu attīstības iespēju pētīšanu Latvijā un iepazīstināja austrumiešus ar saules enerģijas ieguves un 

izmantošanas veidiem, kā arī tās izmaksām, kuras ir diezgan lielas – tarifs par saules elektroenerģiju ir aptuveni 4 

reizes lielāks, salīdzinot ar pārējiem enerģijas ieguves veidiem. 
 

Nobeigumā sekoja interesanta diskusija gan par siltuma ekonomiju, gan par „nulles mājām”, gan par atomenerģiju 

utt. Patiešām ceru, ka gan viesiem, gan austrumiešiem diskusija bija interesanta un visi klātesošie ieguvu daudz 

jaunu zināšanu par zaļo enerģētiku. 

vb.Aigars REINIS – diskusijas moderators 

 

DARBA SVĒTKI KOLKĀ 
 

15. maija Rītā pie Latvijas Nacionālās operas pulcējās kupls ļauţu pulks – Darba svētku dalībnieki, kuri itin drīz 

sēdās 35 vietīgā autobusā, gandrīz to pilnībā piepildot. Aptuveni pirms pusdienlaika tika sasniegta Darba svētku 

norises vieta – Kolka, kur jau tiekam sagaidīti ar gardām pusdienām. Saulei cepinot, dodamies uz jūras krastu un 

vietējā fizkultūras skolotāja pavadībā uzsākam talku. Neskatoties uz to, ka vēl nav pagājis pat viens mēnesis kopš 

Lielās talkas, tomēr apmēram, 2,5 stundu garās talkas laikā savācam pilnus ar drazu savus 25 – 30 nelielus 

maišeļus. 
 

Pēc talkas jūras krastā Darba svētku dalībniekiem bija iespēja satikt „veco jūras vilku” kapteini Visvaldi Feldmani, 

kas visus pacienāja ar gardām kūpinātām zivīm. Ar kapteiņa laipnu atļauju apskatām vēl zivju kūpināšanas vietu, 

kā arī eleganto kapteiņa mājas priekšnamu, kas iekārtots īstā jūrnieku tālbraucēju stilā. Pēc kapteiņa laipnās 

uzņemšanas, pa ceļam vēl piestājām daţās gleznainās jūras piekrastes vietās. Izmetuši riņķi apkārtnei, 

atgriezušamies atpakaļ Kolkas ragā, kur mūs gaida ceļojuma "nagla" – pirts uz riteņiem. 
 

Izpirtojušies, sēţamies atpakaļ autobusā un dodamies uz savu nakšņošanas vietu Mazirbē viesu namā "Kalēji". Šeit 

viss turpinās jau pēc iepriekšējus gadus iestrādātas programmas. Cepam desiņas, dzeram alu, skan dziesmas (arī 

igauņu mēlē) un pārrunas gan par globālām, gan sadzīviskām lietām. Pēc 6 stundu miega – sātīgas brokastis un 

ekskursija pa lībiešu krastu Mazirbē. Tika apskatīts baltais smilšainais liedags, kur vasarās tiek rīkoti lībiešu svētki, 

apmeklējam laivu kapsētu (iespaidīgs skats. Laivas, kas jau saugušas ar zemi, daţās aug krūmi, vienā pat prāvs 

http://www.history-museum.lv/pages/majas.php
http://www.lvva.gov.lv/
http://www.lapamuzejs.lv/
http://www.kkf.lv/


 

bērzs), apskatām gan no ārpuses, gan iekšpuses 1939. gadā celto un nesen atjaunoto lībiešu tautas namu. Pa ceļam 

uz mājām piestājām pie Slīteres rezervāta un uzkāpjam skatu tornī. 
 

 

 
 

Austrumiešu, viņu draudzeņu  un draudzīgo organizāciju kopbilde Kolkas darbasvētkos 
 

Liels paldies vb. Gintam Šīmanim par ieguldījumu darba svētku organizēšanā, kā arī visai valdei, austrumiešiem, 

kas ņēma dalību šajos svētkos. Uz tikšanos nākamgad Darba svētkos! 

  

sav. Dainis ŠPEĻŠ – vecākais 

sav. Agris ZIHMANIS – vecākā vietnieks 

 

JAU REDZAMS FINIŠS: INFORMĀCIJA PAR „AUSTRUMA VĒSTURI” 
 

Darbs pie „Austruma vēstures” grāmatas manuskripta strauji tuvojas noslēgumam. Ir iesniegtas grāmatas 1.–8. 

nodaļa. Tātad apgādā ir iesniegtas visas astoņas pamatteksta nodaļas. Literārā redaktore turpina darbu pie 8. 

nodaļas rediģēšanas. Kopš iepriekšējās informācijas par „Austruma vēstures” grāmatas sagatavošanas gaitu 

(sagatavota 16.04.2010.; publicēta AG Nr. 62, 6.–7. lpp.) apgādam ir iesniegta grāmatas pēdējā, 8. nodaļa 

“Austrums atjaunotajā valstī (1989–2008)”. Samaketētas ir 1.–7. nodaļa. Jau samaketētajās nodaļās tiek veikti 

nelieli redakcionāli labojumi. Ir pabeigta 8. nodaļas fotoattēlu atlasīšana publicēšanai. 

Starplaikā ir sagatavoti un apgādam vēl iesniegti: grāmatas ievads, nobeigums, Pielikums Nr. 3 (Avotu un 

literatūras saraksts) un Pielikums Nr. 7 („Austruma” tradīcijas un simboli).  

Tuvojas noslēgumam darbs pie Pielikuma Nr. 8 (Akadēmisko priekšlasījumu saraksts), priekšvārda un 

kopsavilkuma angļu valodā. Līdz septembra beigām tie tiks iesniegti apgādam. 

 „Austruma” vēstures komisija starplaikā ir pieņēmusi lēmumu Pielikumu Nr. 1 (“Maskavas studentu lasāmo 

vakaru”, sabiedrības “Fraternitas Moscoviensis”, “Oriens – Austruma” un “Austrums” biedri 1883.–2010. g.) un 

Pielikumu Nr. 2 (Sabiedrības “Fraternitas Moscoviensis”, “Oriens – Austruma” un “Austruma” valdes 1901.–2010. 

g.) publicēt vēlāk (t.i., pēc „lielās publiskās” grāmatas iznākšanas) atsevišķā internā izdevumā (t.i., „mazā internā” 

grāmata). Pieņemot šādu lēmumu, pirmkārt, tika ņemts vērā mūsu akadēmiskās organizācijas attiecīgās 

informācijas internais raksturs. Otrkārt, ņemot vērā neapmierinošo stāvokli ar ziņu sniegšanu biedru saraksta 

precizēšanai, tiek paredzēta iespēja vēl pēc „lielās” grāmatas nākšanas klajā turpināt darbu pie biedru saraksta 

precizēšanas un papildināšanas. Treškārt, vēlme neaizkavēt „lielās” grāmatas iznākšanu un padarīt to kompaktāku 

un lietojamāku lasīšanai. Līdz šim draugu atsaucība biedru saraksta precizēšanai diemţēl bijusi minimāla. 

Turpmākajos divos mēnešos norisināsies grāmatas teksta maketa lasīšana (divos lasījumos). „Austruma vēstures” 

akadēmiskam izdevumam nepieciešams arī personu alfabētiskais rādītājs. Taču šo rādītāju iespējams sastādīt tikai 

pēc grāmatas pārējā teksta maketa izveidošanas. Darbs pie personu rādītāja prasīs vismaz mēnesi un, lai censtos šo 

darbu izdarīt īsākā termiņā un tuvinātu grāmatas iznākšanas brīdi, saraksta sastādīšanā talkā nāks pārējie vēstures 

komisijas locekļi. 



 

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

– apgādu N.I.M.S. – ir vienošanās, ka grāmata nāks klajā vēl šogad, ar LU Akadēmisko bibliotēku – ka grāmatas 

atvēršanas svētki notiks tās zālē.     

vb. Dr. A. Dimants – Austruma vēstures komisijas priekšsēdis 

vb. Dr. A. Lerhis – Austruma vēstures grāmatas sastādītājs 
 

PAR BIEDRU NAUDU 
 

Kasierim nav viegla dzīve. Nepārtraukti jāatgādina draugiem par biedru naudas maksājumiem. Ne vienmēr tas ir 

patīkams darbs! Arī šoreiz vēlos atgādināt visiem biedru naudas parādniekiem, ka pie pirmās iespējas nokārtot 

savas finansiālās saistības ar Austrumu. Apmēram 2/3 no visiem Austruma biedriem ir parādsaistības ar mūsu 

organizāciju. Paldies tiem, kuri ir savlaicīgi atcerējušies savu solījumus, kļūstot par pilntiesīgiem biedriem.Tātad, 

lūdzu visiem biedriem, kuriem ir biedru naudas parādi, tos nokārtot līdz Austruma gada svētkiem, t.i. līdz 30. 

oktobrim. Neskaidrību gadījumā par parāda apjomu variet sazināties ar mani.  

Atgādinu biedru naudas likmes: 

Sav. = 3 Ls mēnesi, Vb. = 4 Ls mēnesi. Pensionāri = 1 Ls mēnesī pēc pašas vēlēšanas (paldies tiem, pensionāriem, 

kuri maksā pilnu  likmi, ja var atļauties). Draugi, kuri dzīvo pastāvīgi ārzemes (piem., Zviedrija, Austrālija, 

Lielbritānija vai citur) drīkst maksāt minimālo (1 Ls mēnesī) vai attiecīgo likmi pēc pašas vēlēšanās. 

Ja ir kāds objektīvs iemesls, kāpēc nevari nomaksāt biedru naudu (piem., bezdarbs, ģimenes lietas utml.), tad 

nekavējoties ziņot man vai Austruma vecākam. Kopīgiem spēkiem varēsim atrast risinājumu.      

Austrumam kā organizācijai ir tikai viens ienākumu avots – biedru nauda. Ja biedri to nemaksā, tad Austrums nevar 

pilnībā darboties un piedāvāt visu nepieciešamo saviem biedriem. 

Biedru naudu vari pārskaitīt tieši uz Austruma konta: 

Saņēmēja vārds, uzvārds vai nosaukums    AKADĒMISKĀ VIENĪBA AUSTRUMS 

Saņēmēja banka              Swedbank AS 

Saņēmēja konts              LV39HABA000140J052764 

Saņēmēja pers. kods/ reģ. Nr.       40008003170 

vb. Viesturs Pauls Karnups – kasieris 
 

8. SABIEDRISKĀ DISKUSIJA 
 

Akadēmiskā vienība “Austrums” sadarbībā ar P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju rīko 8. gadskārtējo atklāto 

sabiedrisko diskusiju. Kopā ar studentu korporāciju “Fraternitas Lettica” godinām Maskavas Latviešu lasāmo 

vakaru 140. gadadienu. Tēma: "Pilsoniskā demokrātija – ceļš uz Latvijas atdzimšanu?" 

Pasākuma norises vieta un laiks: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā, Antonijas ielā 1, Rīgā ceturtdien, 21. 

oktobrī, plkst. 18.00. 

Lektori: 

 Vadoņa mīts Latvijā – zvērināts advokāts Lauris Liepa, advokātu biroja “Liepa, Skopiņa, Borenius” 

partneris. 

 Vai latvietis ir nobriedis demokrātijai? – socioloģijas profesore Brigita Zepa, Baltijas Sociālo zinātņu 

institūta direktore. 

 Tautas pārstāvju izvēle – Vēlēšanu reformas biedrības izpilddirektors Indulis Bērziņš. 

Moderators: “Austruma” savietis Andţejs Kaševskis 

Noslēgumā saviesīgs sarīkojums S!K! “Fraternitas Lettica”  konventa dzīvoklī Rīgā, Lāčplēša ielā 5, plkst. 20.00. 

sav. Agris ZIHMANIS – diskusijas grupas koordinātors, vecākā vietnieks 

 

KĻŪDAS LABOJUMS 
 

Vēlos atvainoties visiem iepriekšējā „Gaitas” numura lasītājiem un atsaukt kļūdu, kuru pieļāvu rakstā 

„IGAUNIJAS NEATKARĪBAS DIENA „AUSTRUMĀ””. Konstantīns Petss (Konstantin Päts), protams, nekad 

nav bijis EÜS biedrs. 

jn. Jānis EGLIŅŠ 

VALDE INFORMĒ 
 

1. 18. maijā Austrums jauniešos uzņēma: Matīsu Bāliņu; vecbiedra kandidātos  uzņēma: Ingmāru 

Freidenfeldu. 

2. 1. jūnijā Austrums jauniešos uzņemta: Armandu Leimani un Miku Ţagatu; saviešos: Rihardu Urtānu; 

vecbiedros: Jāni Grabi un Jāni Ritumu. 

3. sav. Jānis Egliņš saņēma Andrieva Eiches stipendiju. 



 

4. sav. Rihardam Urtānam piešķīra vb. Jāņa Sproģa stipentiju. 

5. Aicinām pieteikties uz G. Ruska stipendijai. Šogad stipendiju lielums LVL 750. Dokumenti ir jāiesniedz 

līdz 2010. gada 19. oktobrim  (pasta zīmogs vai piereģistrēts Austrumā līdz 18.30). Dokumentus 

jāiesniedz vb. Ojāram Balceram. e-pasts: Ojars.Balcers@lu.lv, mob. nr.  29259911. 

6. Par „Austruma” mājas lapu veidošanu sadaļā tikai austrumiešiem atbild vb. Jānis Pērkons, e-pasts: 

joooans@gmail.com, mob. nr. 29499599. 

7. Par Austruma kopējo sarakstu atbild sav. Agris Zihmanis e-pasts: agris.zihmanis@inbox.lv, mob. nr. 

26132445, 20348625. 

8. Atbildīgais par „Austruma” mājas lapu ir jn. Rihards Plotka, e-pasts: r.plotka@gmail.com, mob. nr. 

26705344. 

 

NOTIKUMI 
 

06. aprīlis 
Viesu vakars. Diskusija „Zaļās enerģijas perspektīvas Latvijā”. Piedalās vb. O. Balcers, ģeologs Ojārs 

Āboltiņš, uzņēmējs Didzis Dejus. 

09. – 10.aprīlis EÜS 140 gadu jubilejas svinības Tartu. 

09. aprīlis 

S! K! " Lettonia" mītnē notika grāmatas atvēršanas svētki "Uzticīgi draugam". Latvijas studējošo 

slēgtās mūţa organizācijas. Sastādītājs: Dr. hist. Valters Ščerbinskis. Izdevējs: Prezidiju Konvents. 

Pasākumā piedalījās trīs austrumieši: vb. Ainārs Lerhis , vb. Ainārs Dimans un sav. Agris Zihmanis. 

13. aprīlis Darījumu sapulce. 

15. aprīlis –  

5. jūnijs  

A/v „ Austrums” piedalās Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstādē ar nosaukumu "Pēc zemes, 

taisnības un gaismas "cikla" Latvieši Pasaulē". Izstādē ziņkārīgiem prātiem tika piedāvāts aplūkot 

materiālus par latviešu izceļošanu uz Brazīliju 19. gs. beigās, Krieviju - 19. gs. otrajā pusē un 20. gs 

sākumā. Liels Paldies vb. Andrim Rozem par planšetēm! 

20. aprīlis 
„Austrumā” viesojās studenšu korporācija „Staburadze”. Ar priekšlasījumu „Latvijas meţa nozares 

attīstība” uzstājās vb. Jānis Barons. Kopā šo vakaru apmeklēja apmēram 30 personas. 

24. aprīlis 
Talka "Austrumā". Darba uzdevumi: 1. Teritorijas uzkopšana. 2. Mājas iekštelpu tīrīšana. 3. Krāsns 

izjaukšana bijušajā V. Mellenes dzīvoklī.  

26. aprīlis 
Austruma mītnē notika trešās zoles čempionāta trešā kārta. Par trešās kārtas uzvarētāju kļuva vb. 

Andrievs Eiche. Apsveicam!   

11. maijs 

Viesu vakars. Diskusija „Varas attiecības Latvijā politoloģijas skatījumā”. Piedalās pazīstamie 

politoloģi Veiko Spolītis un Alekss Rētcs (vecbiedru komitejas organizēts pasākums). Diskusiju 

vadīja vb. Ainārs Dimants . Paldies vecbiedru komitejai! 

15.  – 16. 

maijs 

Darba svētki Kolkas apkaimē. Sakopām Kolkas piekrasti. Darba svētkos piedalījās 32 personas, 

tostarp, 17 austrumieši, kā arī citu organizācijas pārstāvji: „Konkordija Valdemārija”, a/v „Latviete” 

S! K! „Staburadze” un pārstāvji no EÜS.  

17. maijs 

Konkordijas Valdemārijas mītnē notika trešās zoles čempionāta ceturtā kārta. Čempionāta 

kopvērtējuma rezultāti: Trešās zoles čempionu titulu šogad ieguva austrumietis sav. Edgars 

Ķēniņš, kas arī bija pārliecinošs līderis visu čempionātu laiku. Otro vietu – Konkordijas 

Valdemārijas pārstāvis fil. Ģirts Beišāns. Trešo vietu ieguva: austrumietis sav. Agris Zihmanis. 

Ceturto vietu ieguva: austrumietis vb Andrievs Eiche. Piekto vietu: austrumietis sav. Kaspars Svilāns. 

Apsveicām! 

18. maijs 

Darījumu sapulce. Darba kārtība: 1. Ducēna fonda apstiprināšana; 2. Jaunieša un vecbiedra kanditāta 

apstiprināšana; 3. Daţādi. Par a/v "Austrums" jaunieti tika uzņemts Matīss Bāliņš; par vecbiedra 

kandidātu Ingmāru Freidenfeldu. Apsveicam! 

25. maijs Draugu vakars.  

01. jūnijs 

Akadēmiskā gada noslēguma vakars. Svinīgajā ceremonijā Austrums kļuva arī par 3 pilntiesīgiem 

biedriem bagātāks. Austrumā uzņēmām divus jauniešus – Armandu Leimani un Miku Ţagatu; par 

savieti – Rihardu Urtānu; par vecbiedriem – Jāni Grabi un Jāni Ritumu. Pasniedzām  vb. 

Andrieva Eiches stipendiju jaunietim, kurš aizvadītajā gadā vislabāk iekļāvies Austrumā – jaunietis 

Jānis Egliņš. Apsveicam! 

06. jūlijs Draugu vakars 

14. augusts 

Pateicoties vb. Edgaram Šmitam austrumieši piedalījās rīkotajā zaļumballē kopā ar Ilģiem, kas notika 

Edgara ģimenes lauku īpašumā ”Mičkēnos”. Notika jau trešo reizi pēc kārtas. Paldies, Edgaram par 

brīnišķīgo pasākumu! 

17. jūlijs 

Austruma Dārza svētki. Ar priekšlasījumu par savu interaktīvo portālu "Go map Riga" uzstājas sav. 

Mārcis Rubenis. Piedalījās aptuveni 17 – 18 personas. Īpašu prieku sagādāja iespēja redzēt viesus: 

austrumieti no Ķenguru zemes Imantu Karnupu, vb. Uldi Lūsi no Alojas,  mundro un 

optimistisko Aiju Čaksti, Ivara Riekstiņa atraitni Lauru Riekstiņu, kā arī vb. A.Dimanta uzaicināto 

vīnu eksperti.  

07. –0 8. 

augusts 

Jauno Austrumiešu Salidojums (JASA). 

Valdes vārdā izsaku pateicību vb. Jānim Baltiņam par JASA organizēšanu! 

http://www.inbox.lv/rfc2368/?value=mailto%3Ajoooans%40gmail.com
mailto:r.plotka@gmail.com


 

 

AUSTRUMS APSVEIC ! 
  

 Apsveicam  jn. Jāni Labuci ar iestūrēšanu laulības ostā! 

 Sirsnīgi sveicam vb. Didzi Apsīti un viņa kundzi ar trešā dēla Dāvja piedzimšanu! 

 Suminam vb. Valteru Bišu un viņa kundzi ar dēla piedzimšanu! 

 Super! Bakalaura grādu ieguvis sav. Edgars Ķēniņš un sav. Kaspars Svilāns! 
 

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

 

07. septembris 2010/11. Akadēmiskā gada atklāšana 

14. septembris 
Viesu vakars. Austrumā viesojas Latvijas armijas majors Ilmārs Lejiņš (Ata Lejiņa 

dēls), kurš stāstīs par savu dienestu Afganistānā. 

21. septembris Tikšanās ar lielāko politisko partiju līderiem. Priekšvēlēšanu programmu analīze. 

25. septembris Brauciens uz J. Čakstes dzimtas mājām Aučos. 

28. septembris 

Viesu vakars. Austrumā viesojas SIA "Kolkasrags" izpilddirektors Jānis Dambītis. 

Skatīsimies viņa uzfilmēto dokumentālu filmu par Krišjāni Valdemāru un Latvijas 

jūrniecības pirmsākumiem. 

05. oktobris Darījumu sapulce. 

12. oktobris 
Austrumā viesojas studenšu korporācija "Varavīksne". vb. Andra Anspoka 

priekšlasījums "Nano-tehnoloģijas zinātnei un praksei". 

19. oktobris a/v "Austrums" un konkordijas "Valdemārija" zolītes turnīra 1. kārta. 

21. oktobris Austruma sabiedriskā diskusija "Pilsoniskā sabiedrība - ceļš uz Latvijas atdzimšanu".  

26. oktobris Jaunieša Jāņa Egliņa priekšlasījums. 

30. oktobris Austruma 127. gadasvētki. 

02. novembris Darījumu sapulce.  

09. novembris 
Viesu vakars. Austrumā ar priekšlasījumu "Kristīgā meditācija" viesojas mācītājs 

Juris Rubenis. 

16. novembris Draugu vakars. 

18. novembris Akadēmisko mūţa organizāciju gājiens uz Rīgas Brāļu kapiem. 

23. novembris Jaunieša Ulda Čodara priekšlasījums. 

30. novembris Viesu vakars. Skatāmies filmu "Daţādā vēsture" un tiekamies ar filmas veidotājiem. 

07. decembris Darījumu sapulce 

14. decembris Gada sapulce 

21. decembris Draugu vakars 

26. decembris Ziemassvētki Austrumā.  
 

SVEICAM JAU IEPRIEKŠ! 
 
 

 vbk. ŠĪRONAM Uldim     09. septembrī  45 gadi 

 jn. LŪCIŅAM Matīsam     17. septembrī  20 gadi 

 sav. NĪKRENCIM Dinam   20. septembrī  30 gadi 

 vb. BLIMBERGAM Alfrēdam   21. oktobrī  90 gadi 

 sav. ZANBERGAM Uldim  29. oktobrī  35gadi 

 vb. NĪGALAM Mārtiņam  27. novembrī   50 gadi 

 vb. BALTIŅAM Jānim   29. novembrī  35 gadi  

 vb. BLANKENBURGAM Gunāram 18. decembrī   75 gadi 

 sav. ĀBOLTIŅAM Artim  22. decembrī  35 gadi 

 
 

 

Izdevējs:            Akadēmiskā vienība Austrums, reģistrācijas Nr. LV40008003170 

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

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

Redaktors:                                                vb. Didzis Apsītis un a/v “Austrums” Valde 

 


