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HARALDS LAIMONIS KĀRLIS OZOLS 
(10.02.1917. – 12.03.2009.) 

 
Lai Dievs mielo Haralda dvēseli! (vb. Georga Bagātā vārdi) 
 

  
 
 

 
Haralda Ozola izvadīšana notika sestdien 2009. gada 
21. martā Rīgas krematorijā un mēs piedalījāmies 
daudzi – vecākais Dainis Špeļs, cienījamie 
austrumieši Modris Alks, Georgs Bagātais, Vilis 
Kārkliņš, Alfrēds Blimbergs, Andrievs Eiche, Ainārs 
Dimants, Ivars Pavasars un protams Haralda dēls vb. 
Harijs Ozols un citi. Vecbiedrs Alfrēds Blimbergs 
teica spēcinošos vārdus, arī šādus "Dusi, dusi, 
bāleliņi; Kas kaitēja nedusēt?", kamēr mēs stāvējām 
puslokā, rokās sadevušies... Izvadīšanas dziesmu 
lapiņā bija Austruma zīme. Domājams, vasarā 
Vijciema kapos mūsu karogam būs kur plīvot... 
dziesmām skanēt! 
 
Vakarā pie bēru mielasta galda gan mūs dzirdēja 
pamatīgi (runāja vecbiedri Ainārs Dimants ar 
'brūklenāja' dziesmu un Georgs Bagātais ar 'mūžam 
zili' un Modris Alks), mūsu runas bija patīkamas un 
dziesmas pārliecinošas. Fotografēja vb. Ojārs 
Upatnieks.

Tās bija īstas latviskas bēres, biedrības Selonija (studentu korporācija) nama pagrabstāvā, pie gara, bagātīgi 
klāta galda. Vakara izskaņā, kas jau bija tāda neformāla, tika dziedātas daudzas latviskas dziesmas, un pusi 
no tām dzirdēju pirmo reizi – mūsu tālumnieki ir atgriezušies kopā ar dziesmām, tas ļoti priecē. Jautās 
Minsteres latviešu ģimnāzijas spēks. 
 

vb. Armands BEĻICKIS 
 

AUSTRUMS CIEMOS PIE 
STUDENŠU KORPORĀCIJAS "VARAVĪKSNE" 

 

2009. gada 16. februāra vakarā četri austrumieši devās uz s!k! „Varavīksne” rīkoto literāro vakaru. Šajā 
vakarā ar priekšlasījumu uzstājās ekonomikas doktore, docente, banku speciāliste Valentīna Zeile. 
Priekšlasījuma tēma – par Latvijas ekonomisko situāciju krīzes apstākļos. Bija interesanti uzklausīt banku 
speciālistes viedokli par krīzes rašanās cēloņiem, kas vairāk tika apskatīti globālā mērogā, un pēc tam arī 
Latvijas ietvaros. Priekšlasījumam sekoja virkne jautājumu no daudziem klausītājiem, jo, kā jau zinām, tēma 
ir aktuāla un skar mūs visus. 
 
Pēc priekšlasījuma „Varavīksnes” bija parūpējušās par ražīgi klātu galdu, savukārt austrumieši, būdami īsti 
džentelmeņi, bija sarūpējuši vīnu, lai burvīgā vakara gaisotnē sarunas veiksmīgāk raisītos.  
 

sav. Ronalds MUIŽNIEKS 
kasieris 
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IGAUNIJAS REPUBLIKAI – 91 
 
24. februārī, Austruma mītnē notika 2000.gadā uzņemtās filmas  Nimed Marmortahvlil (Vārdi marmorā) 
izrāde par godu Igaunijas neatkarības pasludināšanas 91. gada atcerei. Skatījāmies igauņu 2002. gadā veidotu 
filmu Nimed Marmortahvlil (Vārdi marmorā). 
 
Filmas darbība bāzēta uz Alberta Kivikases 1935. gadā izdotā romāna par Igaunijas Atbrīvošanas karu 
(1918.-1920.g.). Filma stāsta par 1918.gadu un ir saistīta ar kādas Tartu vidusskolas igauņu pēdējās klases 
skolnieku iesaistīšanos nacionālajā karaspēkā, lai cīnītos pret boļševismu. Ne visi atbalsta jaunās valsts 
izveidošanu, un filma parāda, ka karā igauņi cīnījās abās pusēs – arī brālis pret brāli. 
 
Īpaši saistoši likās sižeti, kur atspoguļoti latviešu 
sarkanie strēlnieki. Piemēram, galvenais varonis, 
lai tiktu cauri boļševiku frontes līnijai, izliekas, ka 
ir latvietis. Arī pēdējā lielā kaujas ainā igauņi 
cīnās pret latviešu sarkanajiem strēlniekiem. 
 
Filmu komentēja un papildināja mūsu EÜS draugs 
Meelis Burget, kurš pašlaik studē vēstures 
maģistra programmā LU. Viņš pats filmas 
uzņemšanas laikā dienēja Igaunijas armijā un 
piedalījās masu skatos kā latviešu sarkanais 
strēlnieks! 
 
Pēc filmas noskatīšanās izraisījās dzīvas pārrunas 
par Latvijas un Igaunijas vēsturi, kas turpinājās 
ilgi un parastie “agrie mājās gājēji” nemaz 
nemanīja, kā palikuši līdz vakara noslēgumam. 
Protams, filma tika salīdzināta ar latviešu “Rīgas 
sargiem”. Kopumā tika secināts, ka igauņu filmas 
sižets bija saturīgāks un tuvāks vēstures patiesībai 
nekā latviešu filma. 
 

 

 

  vb. Viesturs Pauls KARNUPS 
bibliotekārs - arhivārs 

EÜS 139 
 
Kā jau katrs gads, arī šis nebija izņēmums, kad piedzīvojumus izjust un draudzības saites stiprināt alkstošie 
draugi austrumieši bija nolēmuši apmeklēt seno studentu pilsētu Tartu. Par iemeslu tam kalpoja mūsu 
sadraudzības organizācijas Eesti Üliõpilaste Selts 139. gadskārta. 
 
Svinēt EÜS dzimšanas dienu bija nolēmuši vienpadsmit draugi austrumieši: Viesturs Pauls Karnups, Aivars 
Ančupāns, Dzintars Freibergs, Arnis Marcinkēvičs, Didzis Apsītis, Artūrs Tomsons, Kaspars Fukss, Edgars 
Ķēniņš, Jānis Baltiņš, jaunietis Uldis Čodars, un Austruma vecākais Dainis Speļš. 
 
Ceļš uz Tartu bija gana ilgs un dažādiem starpgadījumiem pilns, taču pēc nepilnām četrām siltā autobusā 
pavadītām stundām, Tartu autoostā mūs jau viesmīlīgi sagaidīja EÜS pārstāvis, kurš mums pašiem par savu 
naudu palīdzēja nokļūt iepriekš rezervētajā viesnīcā. Pēc identitāšu noskaidrošanas un nepieciešamo finanšu 
formalitāšu nokārtošanas, mēs bijām gatavi doties ciemos pie mūsu igauņu draugiem uz viņu saieta namu. 
Saieta nams patiesībā ir tādas krietnas pils izmērā. No sarkaniem ķieģeļiem un ar kārniņu jumtu apjumtā ēka 
ir pieblīvēta ar neskaitāmām istabām, zālēm, kolonnām, ejām, skatuvi, un, kas pavisam nav mazsvarīgi, 
virtuvi un „ellīti”. Par cik visi oficiālie pasākumi, runas un dejas tiek plānotas uz nākamo dienu, t.i. 
sestdienu, lielā vienprātībā tika nolemts apmeklēt iepriekš pieminēto „ellīti”. Ellīte savā būtībā ir tāda kā 
pusslepena igauņu draugu pasēdēšanas vieta viņu nama pagrabā. Līdz brīdim, kamēr es tur neieraudzīju 
divas sievietes, es biju svētā pārliecībā, ka daiļajam dzimuma šajā telpā atrasties nav ļauts. Tomēr pēc tam, 
kad man tapa paskaidrots, ka dāmas ir viešņas no Somijas, es mazliet nomierinājos. Ellītē alus lija aumaļām, 
dziesmas vērpās skanīgos treļļos un draudzīgā gaisotnē, saucot tostu pēc tosta, neviens pat nepamanīja, ka 
sestdiena jau ir pienākusi pirms 7 stundām. 
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Nākamās dienas rīts atnesa mums ne vienu vien pārsteigumu. Sīkāk par to kādā veidā vienlaicīgi uzvalkā, 
kreklā un mugurā var izdedzināt caurumu, kādā no nākamajām otrdienām mums pastāstīs sav. Kaspars 
Fukss. Pamodušies, pēc neilga pārdomu brīža mēs nolēmām doties uz EÜS māju, kur "ellītē", draudzīgi 
sasēdušies ap galdu, pie putojošiem alus kausiem mūs jau gaidīja pārējie draugi. Tikko mēs bijām pabeiguši 
dalīties iepriekšējā naktī piedzīvotajā un, nepieciešamības gadījumam, saskaņojuši leģendas, kā pulkstenis 
jau sita divpadsmit dienā un mums bija jāiet fotografēties lielajai svētku kopbildei. Kopbilde tika uzņemta 
pie EÜS nama fasādes vienības karogiem plīvojot un austrumiešiem lepni sēžot pirmajās rindās. 
 
Ap to pašu laiku arī sāka likt par sevi manīt tukšie vēderi un mēs nolēmām apmeklēt tradicionālo īru 
krodziņu „Pie diviem Vaildiem”. Liels bija mūsu sarūgtinājums, kad tur nokļuvuši konstatējām skumjo 
faktu, ka krodziņš ir aizvēries. Ar atsegtām galvām Austrums atdeva pēdējo godu krodziņam, kurš izmisuma 
brīžos ne vienu reizi vien mūs bija uzņēmis savās siltajā telpās un veldzējis mūsu prātus un dvēseles ar 
lielisko īru sautējumu, kā arī dažādiem miežu raudzējumiem un destilātiem. 
 
Tālāk mūsu ceļš veda uz Pussirohu Kelder jeb „Pulverpagrabu”, krogu, kurš būvēts ap 1780. gadu. Krogs ir 
izbūvēts zem kalna, bijušā pilsētas arsenāla vietā. Kamēr draudzīgā Austruma saime priecēja vēderus, 
Dzintars un Uldis, kā stipendiāti, tika deleģēti piedalīties oficiālajā EÜS pieņemšanā par godu gadasvētkiem. 
 
Pēc vakariņām mūsu ceļš veda atpakaļ uz EÜS namu, kur jautrā gaisotnē svinības turpinājās. Tika dziedātas 
igauņu draugu, kā arī austrumiešu dziesmas, daudz diskutēts, kā arī dzerts putojošs alus. 
 
Viena no EÜS gadasvētku neatņemamajām sastāvdaļām ir jauno EÜS biedru uzņemšana – tā saucamā „krāsu 
piešķiršana”. Par tradīciju ir arī kļuvusi svinīga krāsu piešķiršana arī EÜS viesiem. Par cik lielākajai daļai 
klātesošo austrumiešu krāsas jau ir tikušas piešķirtas iepriekšējās viesošanās reizēs, šoreiz pie krāsām tika 
Uldis Čodars, Aivars Ančupāns un Artūrs Tomsons. 
 
 

 
 

             vb. Viesturs Pauls Karnups 

 
 
 
 
 

 
 

austrumieši EUS svētkos 

 
  sav. Jānis BALTIŅŠ 
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AUSTRUMS SVEIC 
AKADĒMISKO VIENĪBU "LATVIETE" 84 GADU JUBILEJĀ 

 
Šī gada 1. martā divi austrumieši – vecākais Dains Špeļs un kasieris Ronalds Muižnieks devās sveikt 
akadēmisko vienību „Latviete” 84. gadsvētkos. 
 
Ar akadēmisko referātu uzstājās profesors Juris Stabiņš – „Par sievietes sociālo lomu mūsdienu sabiedrībā”. 
Referāta tēma bija saistoša visiem, jo Stabiņa kunga ieteiktie sievietes pareizas dzīves modeļi bija lielā mērā 
attiecināmi uz jebkura cilvēka veiksmīgas dzīves pamatvērtībām. Pēc akadēmiskā priekšlasījuma sekoja 
aizraujoša muzikālā pauze ar Zantes vīru kopas uzstāšanos. 
 
Kā jau ierasts, oficiālās daļas beigās austrumieši un citi viesi sirsnīgi sveica „Latvietes” ar ziediem, dāvanām 
un laba vēlējumiem. Šogad valde nolēma uzdāvināt grāmatu „100 Latvijas ietekmīgākās sievietes” ar 
novēlējumu, lai nākamajā šādas grāmatas izdevumā būtu vismaz 10 „Latviešu” vārdi. 
 
Pēc oficiālās daļas beigām sekoja patīkams vakara turpinājums ar uzkodām, vīnu, dziesmām un sarunām 
vienmēr eleganto, mums vistuvākās sieviešu organizācijas, dāmu pavadījumā.  
 

sav. Ronalds MUIŽNIEKS 
kasieris 

 

AUSTRUMA GADSKĀRTĒJĀ 
ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANA 

 

Kā jau katru gadu, pat tad, kad ledus nav sevišķi biezs, vai zivis neķeras, sauja austrumiešu dodas uz Latvijas 
laukiem baudīt zemledus makšķerēšanas priekus. Šogad, 14.februārī, izbraukumu organizēja mūsu īstie 
makšķernieki - Gatis Ozoliņš, Pēteris Stradiņš un Pauls Aldiņš, un visu koordinēja nemakšķernieks Ainārs 
Dimants. 
 
Īstie makšķernieki jau agri no rīta bija ar ģimenēm uz Vaidavas ezera ledus, kamēr mēs, liekēži, vēl 
gatavojāmies pilsētā. Pieņemamā stundā ar vilcienu devāmies uz Valmieru -  reto reizi visi bija ieradušies 
laicīgi. Brauciens, kā jau parasti, kad draugi kopā ceļo, noritēja spraigās diskusijās, un ieradāmies Valmierā 
ap pusdienas laiku. Protams, būdami akadēmiskas organizācijas biedri, bija arī jāiekļauj kādu 
akadēmisku/kulturālu tēmu mūsu izbraukumā, šoreiz apskatījām gan Vidzemes augstskolas telpas, gan Sv. 
Sīmaņa baznīcu. Pēc augstskolas un baznīcas apskates gājām uzēst Valmieras slavenajā Rātes 
vārtu restorānā, sapirkāmies atspirdzinājumus un uzkodas vakara nodarbībām, tad devāmies ar autobusu 
tālāk uz Vaidavas ezeru. 
 
Vēlā pēcpusdienā ieradāmies atpūtas centrā Rācene, kas ir labiekārtota liela māja tieši ezera krastā. Vēl pāris 
nopietnākie bļitkotāji bija uz ledus, izgājām viņus apsveikt par centību - diena auksta, zivis sevišķi neķērās, 
bet vēl šajā krēslas stundā viņi nebija noguruši un cerēja uz kādu pēdējo, nopietnāko copi. Tad jau visi 
devāmies mājā iekšā, sazvejotās zivis nodevām saimniecēm, lai viņas varētu uzvārīt mums vakariņām zivju 
zupu, un sākām saviesīgo vakaru 
 
Protams, neizpalika arī pirtošanās, dziedāšana, milzīgi plašas debates par Turcijas iekļaušanu Eiropas 
Savienībā utt. Diemžēl šogad nevarējām lekt āliņģī, ledus bija par biezu, nebija īstie rīki paņemti līdz, pat 
Armands pēc ilgām cīņām pārtrauca mēģināt caurumu izborēt. 
 
No rīta paēdām gardas brokastis, daži vēl pastaigājās par ledu, citi sāka pakoties uz mājām, un ap pusdienas 
laiku visi jau bija ceļā atpakaļ uz ikdienas dzīvi - pilni ar svaigu gaisu, draudzības garu, un, protams, pēc tik 
ilgām stundām pirtī - tīru ādu. 
 
Paldies visiem, kas piedalījās -  īpaši Aināram, Paulam, Pēterim un Gatim par organizēšanu, bet jo īpaši 
Paula Aldiņa kundzei, kura iemācīja Paulam bļitkot un tā iesāka šo jauko draugu tradīciju. 
 

vb. Edgars ŠMITS 
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ZOLES TURNĪRS 
AR KONKORDIJU "VALDEMĀRIJU" 

 
Šī akadēmiskā gada laikā Austruma darbībā bez tradicionāliem akadēmiskiem priekšlasījumiem un citiem 
būtiskiem pasākumiem otrdienas vakaros Ģ-123 notika arī otrais zoles turnīrs kopā ar Konkordiju 
Valdemārija. Pavisam četrās kārtās tika noskaidrots šā gada zoles čempionāta uzvarētājs. 
 
Pirmo vietu turnīrā izcīnīja Konkordijas Valdemārija pārstāvis kr! Mārtiņš Vilčevskis, otro – Konkordijas  
Valdemārija  kr! Jānis Ļahsa, trešo vietu izcīnīja a/v „Austrums” pārstāvis sav. Agris Zihmanis, ceturto – 
Konkordijas Valdemārija kr! Ģirts Beišāns, bet augsto piekto vietu izcīnīja Austruma vb. Andrievs Eiche. 
Izvērtējot turnīra gaitu, var secināt, ka šajā turnīrā piedalījās divdesmit spēlētāji, no kuriem astoņi bija 
austrumieši. 
 
Zole ir Latvijā populāra kāršu spēle, ko citviet pazīst ar nosaukumu revelīts. Latvijā tiek organizēti dažāda 
līmeņa turnīri, ieskaitot Latvijas čempionāti, ko organizē Latvijas Zoles federācija. Patīkami redzēt, ka arī 
mūsu organizācijā notiek šāds turnīrs, kurā ikvienam ir dotas iespējas tajā piedalīties un cīnīties par 
godalgotām vietām. Galvenais nosacījums, lai piedalītos šajā turnīrā, ir jāmāk spēlēt šo prāta spēli. Ar spēles 
noteikumiem ik katrs interesents var iepazīties internetā. 
 
Nobeigumā vēlos pateikties Austruma valdei un Konkordijas Valdemārija prezidijam, kuri ieguldīja laiku un 
darbu, lai šis turnīrs notiktu un būtu izdevies. Īpaši liels paldies Konkordijas Valdemārija  kr! Mārtiņam 
Vilčevskim par ieguldīto darbu. Jau tagad tiek domāts, lai nākamgad arī zoles turnīrs notiktu un lai tajā 
piedalītos aizvien jauni dalībnieki. 
 

sav. Agris ZIHMANIS 
 
 

PAR "AUSTRUMA" VĒSTURES GRĀMATU 
 
2009. gada 3. martā "Austruma" darījumu sapulcē "Austruma" vēstures grāmatas sastādītājs vb. A. Lerhis 
ziņoja par "Austruma" vēstures grāmatas sagatavošanas gaitu. Iepriekšējais pārskats tika sniegts "Austruma" 
125. gadasvētku laikā 2008. g. oktobra beigās Rīgā, kā arī A. Lerhim un "Austruma" vēstures komisijas 
priekšsēdim vb. A. Dimantam uzturoties Toronto 125. gadasvētku ietvaros 8. novembrī. 
 
Draugiem Rīgā, Toronto un Bostonā ir bijusi iespēja iepazīties ar apgādā jau sagatavoto grāmatas maketu, 
kurā ir 1. nodaļa (Maskavas periods 1883-1918), 2. nodaļa (No Maskavas latviešu lasāmiem vakariem līdz 
"Austrumam" - personības un strāvojumi), 3. nodaļa (Latvijas Republikas pirmais neatkarības periods 
1918-1940) un 4. nodaļa (Padomju Savienības okupācijas gads 1940-1941) un 6. nodaļas ("Austrums" trimdā 
un pēc trimdas 1945-2008) piecas apakšnodaļas (Zviedrijas kopa 1945-1995, Kanādas kopa 1951-2008, ASV 
kopa 1952-2008, Austrālijas kopa 1952-2004, Vācijas kopa), kā arī 4. pielikums (Akadēmiskās vienības 
"Austrums" trimdas laika statūti), 5. pielikums (Biedrības Akadēmiskā vienība "Austrums" Statūti 2005. g.), 
6.pielikums ("Austruma" pamatnostādnes 2003. g.). 
 
3. marta ziņojumā tika uzsvērts, ka kopš iepriekšējā pārskata (2008. g. oktobrī – novembrī) ir veikti šādi 
darbi: 
 
1. Ir iesniegtas apgādam un maketa formātā sagatavotas: 5. nodaļa (Nacistiskās Vācijas okupācijas gadi 
1941-1945. Pretestības kustība. Latvijas Centrālā Padome), 6. nodaļas ("Austrums" trimdā un pēc trimdas 
1945-2008) ievads. 
 
2. Turpināts intensīvs darbs pie priekšpēdējās, 7. nodaļas ("Austrums" okupētajā Latvijā 1945-1989) un 
pēdējās, 8. nodaļas ("Austrums" atjaunotajā valstī 1990-2008). Tiek paredzēts, ka marta beigās - aprīļa 
sākumā varētu būt gatavas abas atlikušās nodaļas, tad tās tiks izsūtītas mūsu Vēstures komisijai un pēc 
izskatīšanas, labojumiem un papildinājumiem apmēram aprīļa vidū nosūtītas redaktorei un apgādam 
maketēšanai. Šajā brīdī taps skaidrs arī galīgais grāmatas apjoms. Darbs patlaban ir visai komplicēts, jo 
specifisko un visiem saprotamo iemeslu dēļ ir saglabājies ļoti maz materiālu un liecību par austrumiešu 
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gaitām okupētajā Latvijā. Tas ievērojamā mērā sarežģī 7. Nodaļas rakstīšanu, taču cenšamies faktus iespēju 
robežās noskaidrot. 
 
3. Atsevišķs liels darba apjoms, kas tiek veikts vienlaicīgi ar faktu materiālavākšanu 7. un 8. nodaļai un šo 
nodaļu teksta rakstīšanu, ir darbs pie pielikumiem, kas tiks publicēti grāmatas beigās. Turpinās darbs pie 
apjomīgākajiem pielikumiem: 1. pielikuma (biedru saraksts), 2. pielikuma (valžu saraksti), 3. pielikuma 
(avotu un literatūras saraksts) un 7. Pielikuma ("Austruma" tradīcijas un simboli). Visvairāk darba un laika 
prasa biedru saraksts. Lai pielikumus pilnveidotu iespēju robežās, joprojām tiek veikts darbs arī arhīvos. Ir 
paredzēts darbu pie pielikumiem pabeigt aprīļa beigās. 
 
4. Daļēji ir uzrakstīts ievads. Vēl jāuzraksta īsāks nobeigums, īss priekšvārds, kā arī īss kopsavilkums angļu 
valodā. 
 
5. Nupat no Ivara Silāra iegūtās vēsturiskās fotogrāfijas dod iespēju daļēji tās publicēt grāmatā, t.sk. jau 
samaketētajās nodaļās nomainot mazāk kvalitatīvos portretus ar kvalitatīvākām fotogrāfijām. 
 
Aprīlī - maijā, kad pēc pēdējo nodaļu samaketēšanas noskaidrosies galīgais "Austruma" vēstures grāmatas 
apjoms, kopā ar apgādu N.I.M.S. tiks precizētas arī galīgās izmaksas, respektīvi, sastādīta jauna izdevumu 
tāme, ievērtējot pēc sākotnējā izdošanas termiņa notikušās apgāda cenu izmaiņas un sējuma apjoma 
pieaugumu. Ir panākta vienošanās ar apgādu, ka tāmes izmaiņas nebūs kardinālas, bet gan proporcionālas 
grāmatas lappušu skaita un pievienotās vērtības nodokļa (PVN) pieaugumam. 
 
Pašlaik apgādam pārskaitīti 1500,- LVL (no līguma kopsummas 8015,86 LVL), un visi tā šimbrīžam 
paveiktie darbi - izrediģēti maketi PDF formātā - ir mūsu rīcībā. 300,- LVL izmaksāti sastādītājam (no 
līguma kopsummas 1000,- LVL). 
 
Kopš "Austruma" vēstures komisijas pēdējā, 9. ziņojuma 2008. g. septembrī ("Austruma Gaita", Nr. 57) 
vēstures grāmatas speciālo kapitālu konts papildinājies ar 600,- LVL. Šo summu veido 500,- LVL no Annas 
Čakstes, kura tādējādi kļuvusi par ozola mecenāti (viņas iepriekšējais ziedojums bija 500,- LVL, tagad kopā 
1000,- LVL), un 100,- LVL no Jura Jēkabsona, viņam kļūstot par sudraba mecenātu. 
 
Tātad bankā pašlaik atrodas 9345,90 LVL "Austruma" vēstures grāmatas vajadzībām, no kā 7215,86 LVL 
vēl jāizmaksā atbilstoši jau noslēgtajiem līgumiem. Kā redzams, starpība ir 2130,04 LVL, kas ietver arī 
izdevumus grāmatas izsūtīšanai mecenātiem un subskribentiem ārzemēs. 
 
Vēl arvien ir iespējams kļūt par grāmatas subskribentu (50,- LVL) un mecenātu, izdarot iemaksas 
akadēmiskās vienības "Austrums" (reģ. Nr. 40008003170) "Swedbank" kontā (SWIFT kods HABALV22): 
konta Nr. LV61HABA0551007312525, ar norādi - Vēstures grāmatai. Šo speciālo kapitālu kontu uzrauga 
Vecbiedru komiteja. Visi subskribenti saņems grāmatu bez maksas un viņu vārdi tiks minēti grāmatā. Taču 
grāmatā īpaši tiks publicēti sudraba (100,- LVL un vairāk), dzintara (500,- LVL un vairāk) un ozola (1000,- 
LVL un vairāk) mecenātu vārdi – attiecīgi trīs grupās. 
 
Pēc Vēstures komisijas ierosmes "Austruma" Fonds ir nolēmis, ka nepieciešamības gadījumā no fonda 
pārskaitīs grāmatas izdošanai trūkstošo finansējumu. 
 
Darbs pie grāmatas norisinās nopietni un ik dienas. Sastādītājs grāmatu raksta no sava pamatdarba brīvajā 
laikā (tātad darbdienu vakaros, sestdienās un svētdienās). Arī pārējiem grāmatas autoriem un Vēstures 
komisijas locekļiem vēlme pabeigt manuskriptu iespējami drīzākā laikā nav sveša. Darba temps ir normāls 
tik liela apjoma pētnieciskam darbam vēstures nozarē, turklāt ne vienmēr priekšā stāvošā darba apjomu ir 
iespējams precīzi prognozēt, kas vēlāk rada termiņu pārcelšanu. 
 
Paliekam pie pārliecības, ka lēmums nesasteigt grāmatu uz gadasvētkiem bija pareizs lēmums. Tāpat pozitīvi 
var vērtēt lēmumu par apjoma palielināšanu. Mēs neviens nezinām, pēc cik gadiem vai gadu desmitiem 
"Austruma" nākotnes vēsturnieks uzrakstīs "Austruma" vēstures grāmatas turpinājumu (vai jaunu izdevumu). 
Tāpēc pašreizējās grāmatas apjoms ir liels, un ir vērts grāmatu nostrādāt iespējami labāk, lai paliktu 
iespējami pilnīgāka un precīzāka dokumentāla liecība par "Austruma" darbību un ieguldījumu Latvijas valsts 
un latviešu tautas dzīvē. 
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Ceram, ka uzlabosies arī draugu palīdzība un atsaucība faktu noskaidrošanā un precizēšanā, ja tāda tiks lūgta. 
"Austruma" vēstures grāmata ir visa "Austruma" lieta. 
 
Tāpēc aicinām uz sapratni un atbalstu! 

vb. Ainārs DIMANTS 
"Austruma" vēstures komisijas priekšsēdis 

 

vb. Ainārs LERHIS 
"Austruma" vēstures grāmatas sastādītājs 

 

AUSTRUMA MĀJAS LAPA 
 

Par Austrumu visjaunāko informāciju seko līdzi Austruma mājas lapai: www.austrums.lv . Tavas domas par 
tās izveidi, kā arī ierosinājumus sūti Austruma listē: austrums@yahoogroups.com. 

Valde 
 

AUSTRUMS APSVEIC ! 

 

� Apsveicam jaunieti Rihardu Urtānu ar uzņemšanu a/v „Austrums”! 

� Suminam draugu sav. Mārtiņu Mežuli un viņa kundzi ar dēla piedzimšanu! 

� Sirsnīgi sveicam sav. Jāni Runguli un viņa sieviņu ar dēla piedzimšanu! 

 

NOTIKUŠIE NOTIKUMI 
 

06. janvāris  Darījumu sapulce 

13. janvāris 
Viesu vakars. Austrumā viesojas Zenons Indrikovs. Tēma: „1991.gada 13.janvāris aktīva 
līdzdalībnieka acīm”. 

20. janvāris Jn. Kaspara Svilāna priekšlasījums „Starptautiskās studentu apmaiņas programmas” 
27. janvāris Sav. Andžejs Kaševskis „Drošības situācija Austrumāzijā. 
03. februāris Darījumu sapulce 
10. februāris Sav. Jānis Rungulis „Karš Gruzijā aculiecinieka redzējumā” 
14. februāris Zemledus makšķerēšana Valmieras apkaimē  (organizēja vb. A.Dimants) 

16. februāris 
Viesojamies pie studenšu korporācija „Varavīksne”. Sk „Varavīksne” fil. V. Zeiles 
priekšlasījums „Ekonomiskā situācija pasaulē un Latvijā” 

17. februāris Jn. Viestura Kleinbergs „Bērnu un ģimenes politika Latvijā” 

24. februāris 
Filmu vakars. Par godu Igaunijas Republikas neatkarības gadadienai skatāmies filmu 
„Vārdi marmorā” par igauņu brīvības cīņām. 

10. marts Dziesmu vakars 
24. marts Sav. Jānis Rungulis „Zīmola loma mūsdienās”. 

31. marts 
a/v "Austrums" un konkordijas "Valdemārija" zolītes turnīra noslēdzošā kārta. 
Apsveicam sav. A. Zihmani ar izcīnīto 3.vietu ! 

03. – 04. aprīlis EUS 139.Gadasvētki Tartu. Svētkus apmeklē 11 austrumieši 
07. aprīlis Darījumu sapulce 

14. aprīlis 
Viesu vakars. Edvīns Šņore „Filmas The Soviet story tapšana” (ļoti kupli apmeklēts 
pasākums). 

18. aprīlis Pavasara talka Austrumā.  
 

SĒROJAM ! 

 
† Sērojam par austrumieša vb. Haralda OZOLA, kurš aizgājis viņsaulē 2009. gada 12. martā. 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem! 
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DARBĪBAS PLĀNS 

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

21. aprīlis Gadskārtējais Austruma biljarda turnīrs 
28. aprīlis Darījumu sapulce 

05. maijs 
Austrumā viesosies sk „Staburadze”. Vb. V. P. Karnupa priekšlasījums „Ekonomikas 
antropoloģija” 

12. maijs Draugu vakars (organizē vb. A. Eiche) 
16. – 17. maijs Darba svētki (notiks Jēkabpils rajona Saukas pagastā) 
19. maijs Diskusija par a/v „Austrums” nekustamā īpašuma attīstību 
26. maijs  Filmu vakars 
02. jūnijs Akadēmiskā gada noslēguma vakars 
25. jūlijs Dārza svētki. Tēma tiks saskaņota. 
8. septembris Akadēmiskā gada atklāšana. 

 

SVEICAM JAU IEPRIEKŠ! 

APRĪĻA un MAIJA GAVIĻNIEKI: 
 

 sav. OZOLAM Harijam     07. aprīlī  45 gadi 

 vb. CIEMIŅAM Jurim     08. aprīlī  70 gadi 

 vb. DINVIETIM Viesturam   24. aprīlī  70 gadi 

 sav. ARĀJAM Mārtiņam   26. aprīlī  30 gadi 

 vb. MILLERAM Jurim    30. aprīlī  70 gadi 

 
 vb. EICHEM Andrievam   10. maijā   75 gadi 

 sav. KĻAVIŅAM Jānim   17. maijā  30 gadi 

 vb. BERGMANIM Uldim   21. maijā  40 gadi 

 sav. ZIHMANIM Agrim   24. maijā  30 gadi 

 vb. EPNERAM Jānim    29. maijā  65 gadi 

 vb. ROZEM Gundaram    31. maijā  40 gadi 

 
JŪNIJA GAVIĻNIEKI: 
 

 sav. GERMOVAM Dainim    05. jūnijā  30 gadi 

 vb. STIEBRIŅAM Artūram   13. jūnijā   55 gadi 

 vb. ĀBOLAM Jānim    23. jūnijā   75 gadi 

 
JŪLIJA GAVIĻNIEKI: 
 

 vb. PŪPOLAM Viktoram  31. jūlijā   75 gadi 

 
AUGUSTA GAVIĻNIEKI: 
 

 vb. ĀBOLAM Andrim    12. augustā  40 gadi 

 vb. LAVIŅAM Ivaram   16. augustā  75 gadi 

 vb. MENDIĀNAM Jurim  27. augustā   65 gadi 

 sav. LIEPAM Aivaram    31. augustā   40 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.: 28376274 
Redaktors:      vb. Didzis Apsītis un a/v “Austrums” Valde (e-pasts: gaita2@inbox.lv) 
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