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Akadēmiskā gada atklāšana 

 
 

 
Draugi, austrumieši! 

Austrumā sācies ļoti nozīmīgs akadēmiskais gads, jau šā gada oktobrī mūsu biedrībai apritēs 125 gadi. Turpat 
pirms 18 gadiem atjaunojās Austruma darbība Latvijā. Paraugieties 110. Austruma Gadasvētku fotogrāfijās (1993. 
gads) – cik mūsu ir daudz Rīgas Latviešu Biedrības namā, kur vēl smirdēja krievu kirzas zābaku smērs, bija nozagti 
sienas lukturi un karsto ūdeni kafijai nesām no LU ēdnīcas. Šodien mūsu namā Ģ-123 valda pārticība. Un mūsu 
pašpietiekamība ir tik liela, ka Austrumu vidēji otrdienās apmeklē labi ja 15 draugi. Nestāstiet, ka sievas jūs nelaiž uz  
Austrumu. Arī bērni nav pie vainas. Ir noticis tas, no kā mēs baidījāmies visvairāk – drauga plecs vajadzīgs tikai, lai      
“ bīdītu lietas”, nevis stiprinātu Austrumu un būtu par paraugu jaunajiem austrumiešiem. 

Patreizējo valdi dažkārt sasniedz pirksta kratīšana – ne tik strauji! Austrums ir mūža organizācija, draugi 
dzīves viļņos bieži ir tālu no Austruma problēmām, tādēļ viņiem nevar pārmest pasivitāti. Kā tad tā ? Vieni vilks 
vezumu ik dienas, citi reizi gadā dejos polonēzi? Un vēl pretendēs uz nomināciju par mūža ieguldījumu Austruma 
labā?! Šāds domu gājiens valdei principā nav pieņemams. Pirmkārt, te nu visi ir vienlīdzīgāki par vienlīdzīgiem. 
Otrkārt, ne jau otrdienu apmeklējumi nosaka Austruma būtību. Taču desmitiem citu pasākumu gadā notiek arī bez 
Tevis, draugs! Piedod, bet mēs tā centāmies un cerējām, ka Tu būsi ! Uz Darba svētkiem, vienību sportu spēlēm, uz 
JASU utt. Kur nu vēl Gadasvētki, atskaites punkts, ar kuru nosaka biedrības patieso vērtību. 

Bez tradicionāliem pasākumiem Austrumā, kurus mums vajadzētu ikvienam pēc iespējas vairāk apmeklēt, ir 
arī citi pienākumi. 

Viens no pamatpienākumiem ikvienam austrumietim ir laicīga biedru naudas nomaksa. Šā gada jūnijā valdes 
sēdē šī sasaukuma valde pieņēma lēmumu par biedru naudas atlaidēm, kas bija spēkā līdz 1. septembrim. Akcija deva 
rezultātus – kopā mēs iekasējam Ls 1193. 

Mēs nevaram aizmirst par jauno draugu piesaisti un uzņemšanu Austrumā. 
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Visbeidzot, pats svarīgākais, uz ko es gribu vērst Jūsu uzmanību, ir Austruma 125. Gadasvētki oktobrī, kas tiks 
atzīmēti ar plašu jubilejas programmu. Draugi, austrumieši, aicinu Jūs ņemt aktīvu dalību šajos pasākumos, kuri jau 
sāksies oktobra otrajā pusē ar dažādiem pasākumiem, sākot ar Austruma tradicionālo diskusiju 16. oktobrī, un, 
visbeidzot ar brokastīm Austrumā 26. oktobrī.  

Es ceru, ka mēs šos svētkus atzīmēsim skaisti, krāšņi, ar lielu austrumiešu līdzdalību!  
 Visbeidzot, novēlu Jums visiem izturību Austruma rīkotajos pasākumos, veiksmi un labus panākumus 

akadēmiskajā jomā un saticību Jūsu ģimenēs! 
Agris Zihmanis, 

 Austruma vecākais 
 
 

EÜS Gadasvētki Tartu 
 

Austrumieši Tartū 
 
4.aprīļa vakarā 8 austrumieši sēdās autobusā Rīga-Tartu, lai dotos uz mūsu draudzīgās organizācijas EÜS 

gadasvētkiem. Ņemot vērā, ka autobusā bija diezgan pavēsi, sasildījāmies ar pāris līdzpaņemtajiem graķīšiem, kas 
savukārt veicināja dziesmošanu. Kā jau tas ierasts, sākumā apkārtsēdošie nedaudz pabrīnijās, bet vēlāk jau arī dažs labs 
pievienojās. 

Īsi pirms pusnakts ieradāmies Tartu autoostā, kur ar takšiem mūs sagaidīja EÜS fukši un nogādāja  viesnīcā. 
Šeit ļoti labi rodas viena no cepures funkcijām – atpazīstamība. Mēs uzreiz redzam EÜS, viņi – Austrumu. 

Kad iegājām EÜS namā, balle jau bija uzņēmusi plašus apgriezienus – dzīvā mūzika, dejas, somietes, 
igaunietes, zviedrietes, alus, jautrība, „ellīte”, dziesmas, alus, alus, dejas, dziesmas.... Nemanot pienāca rīts. 

Rīts tradicionāli sākās ar pāris sidra glāzēm EÜS namā, tam sekojošām brokastīm Püssirohukelder . Krogs ir 
izveidots bijušā pulverpagrabā, iebūvēts kalnā – oficiāls Guiness apliecinājums, ka tas  ir pats augstākais „pub” pasaulē 
– 10,2 m griesti. Kamēr brokastis lēnām pārvērtās pusdienās, divi jaunieši- stipendiāti devās uz oficiālajām EÜS 
pusdienām, kur turēja arī uzrunu Austruma vārdā. 

Jau šķita, ka diena, kā vienmēr, paies tradicionāli, bet pēkšņi kāda meitene latviešu valodā piedāvāja mūs visus 
nofotografēt. Vārds pa vārdam, kamēr uzzinājām, ka Tartu notiek Baltijas valstu Lauksaimniecības universitāšu deju 
kolektīvu svētki. Latviju pārstāvēja deju kolektīvs „Kalve” no Jelgavas. Tad nu pēc pāris stundām devāmies uz tuvāko 
ziedu veikalu, lai tālāk dotos uz Tartu teātri baudīt dejas mākslu un atbalstīt latviešus. Pēc koncerta tikām ielūgti 
aizkulisēs pateicībā par vētraino atbalstu koncerta laikā. 

Pa to laiku jau bija piezadzies vakars un devāmies uz vakara turpinājumu EÜS namā. Pasniedzām dāvanu – 
cirvi. Dāvana bija simboliska, paredzēta kopējiem darbasvētkiem, kas maijā norisinājās Igaunijā. Vakara gaitā 
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austrumieši, kuriem vēl nebija EÜS krāsas, tās ieguva, ievērojot visus rituālus, ieskaitot alus dzeršanu no “bezgalīgā” 
kausa. Kauss ir speciāli veidots ar uz āru izliektām malām augšdaļā, lai dzerot nedaudz smeltos garām, kā arī tik tumšs, 
ka neredz, cik vēl alus iekšā palicis. Austrumiešiem gan parasti tiek dotas atlaides un krāsu devējs piepalīdz iztukšot 
kausu, jo tam ir jābūt tukšam, lai saņemtu krāsas. Otrajā vakarā tradicionāli piedalās tikai EÜS, Austrums un draudzīgās 
organizācijas no Somijas un Zviedrijas – savā ziņā VIP pasākums.  

Apzināti nebijām rezervējuši naktsmītnes otrajai naktij, jo plkst. 6:00 jau sēdāmies autobusā Tartu-Rīga un pēc 
pāris stundu miega jau ieradāmies Rīgā. Rīgā mūs visus pārņēma patīkams nogurums un apziņa nākošgad doties atkal 
uz Tartu. 

Sav. Dzintars Freibergs 
Darba svētki kopā ar EÜS 

 
Šā gada 11-12.maijā austrumieši  pulcējās uz savu gadskārtējo, bet ļoti svarīgo pasākumu – Darba svētkiem. 
Šogad tika paredzēts, ka šie svētki būs īpaši. Tiem bija jākļūst par mūsu organizācijas 125. gadasvētku 

ieskaņas pirmo akordu. Un bija pieliktas pūles, lai tas tā būtu. Šis pasākums  tika plānots jau no pagājušā gada augusta 
un pie tā īstenošanas aktīvi  rosījās mūsu draugi no Igaunijas – Eesti Üliõpilaste Selts. Šis pasākums bija paredzēts 
draudzīgo saišu stiprināšanai abu organizāciju vidū. Lai tās neaprobežotos tikai ar gadskārtējām vizītēm gadasvētkos, 
bet arī ar kopīgi paveiktiem darbiem, šajā gadījumā – piemiņas plāksnes uzstādīšanu latviešu un igauņu mežabrāļiem 
Latvijas un Igaunijas pierobežā Igaunijas ciematiņā Monistē.  

Uzreiz gan jāpiebilst, ka labi iecerēto pasākumu krietni iespaidoja negaidītais Latvijas valdības lēmums, kas 
dažas nedēļas pirms Darba svētkiem padarīja šo sestdienu par darba dienu. Lieki teikt, ka šāds pavērsiens krietni 
paplucināja potenciālo braucēju rindas. 

Un tā ... par visu pēc kārtas. 
 Sestdienas rītā pie Latvijas Nacionālas Operas Darba svētku dalībniekus gaidīja nepatīkams pārsteigums.....par savu 
pavisam mazo braucēju pulciņu: 6 austrumieši, 3 latvietes un 1 valdemārietis. Par laimi nepatīkamais mulsuma brīdis 
nebija ilgs. Saulainā diena, pāris litri alus (uz visiem, protams ) un autobusam, izbraucot no Rīgas, svētku dalībnieku 
sejas jau rotāja smaidi, dzirkstīja joki un zobgalības. Dažu stundu laikā bijām sasnieguši gala mērķi – mežabrāļu muzeju 
un viesu namu. Pirmās pāris stundas tika veltītas apkārtnes iepazīšanai, dirnēšanai Vaidavas upes krastos un apcerot to, 
kādus kalnus nu gāzīsim.  

Ap pusdienas laiku ieradās mūsu draugi no EÜS, kā arī šīs vietas saimnieks, kura tēvs bija viens no šajā 
apkaimē savulaik saimniekojušajiem mežabrāļiem. 
Sekoja izsmeļošs un emocionāls stāstījums par vietējo mežabrāļu cīņām un represijām pret viņiem un viņu ģimenes 
locekļiem no padomju represīvo iestāžu puses. Pēc tam sekoja pasākuma svinīgākais brīdis. Plīvojot Austruma karogam 
un klātesot EÜS pārstāvjiem (skaitā 4), citām mūsu draudzīgajām organizācijām un kādai dramatisko 40-50 gadu 
notikumu aculieciniecei, blakus piemiņas plāksnei igauņu valodā tiek atklāta plāksne ar analoģisku tekstu latviešu 
valodā, kas godina igauņu un latviešu mežabrāļu kopīgo cīņu pret padomju iebrucējiem. Seko pusdienas viesu nama 
ēdamzālē, kuras kuplina mūsu, mūsu viesu un mājas saimnieka uzrunas un  tosti. Turpinājumā tiekam iepazīstināti ar 
apkārtni, tai skaitā improvizētajiem mežabrāļu bunkuriem un slēptuvēm, kā arī  tiekam cienāti ar saimnieka paša 
brūvētu ugunsdziru, kas savulaik kalpoja mežabrāļiem ne tikai možuma uzturēšanai, bet arī dažādam citādām, tostarp, 
ārstniecības vajadzībām. Tā pamazām pienāk tas brīdis, kad ir jāatloka piedurknes darbam. Darbs notiek divās 
„frontēs”. Vīriešu kārtas pārstāvji, cits citu nomainot un uzmundrinot, darbojas ar lāpstām un atsedz no zemes kārtas 
daļu no mežabrāļu bunkuru sienām, kas ir nepieciešams, lai varētu turpināt šo bunkuru paplašināšanas darbus. Tikmēr 
sieviešu kārtas svētku dalībnieces atbrīvo meža pamali no kritalām, kas tiek sakārtotas glītās kaudzītēs un tiek 
pārvērstas par nelieliem ugunskuriem. Tā cītīgi rosoties, pienāk vakars un svētku dalībnieki ar labi padarīta darba sajūtu 
var sākt Darba svētku „svētku” daļu. Šī daļa izpaužas kā iešana pirtī un atveldzēšanās Vaidavas upīte, mielošanās ar 
līdzi paņemtiem gardumiem un, protams, dziedāšanu līdz pat pieciem no rīta, kad gulēt dodas izturīgākie svētku 
dalībnieki. Darba svētku dalībnieku priekam tiek aizdedzināts arī Jāņu vakaram gatavotais 3 metrus augstais ugunskurs, 
kas rada sevišķu atmosfēru un dod sparu turpināt dziedāšanu jau vēlā nakts stundā. 

Pēc pāris stundu salda miega mūs gaida gardas brokastis, atvadīšanās no igauņu draugiem un jautrs ceļš uz 
mājām. Svētki ir izdevušies! Uz tikšanos nākamajos Darba svētkos! 

Audzinātājs, 
sav. Dainis Špeļs 

 
 

Jauno austrumiešu salidojums 
 
Šī gada augustā, kā jau katru gadu, pateicoties vb. Induļa Vīduša gādībai un neatlaidībai, notika ikgadējais 

Austruma jauniešu savstarpējās iepazīšanas pasākumu - Jauno austrumiešu salidojumu jeb JAS. Taisnības labad gan ir 
jāpiezīmē, ka laika gaitā JASā Austruma jaunieši nav redzēti krietni pasen, tādējādi šo jauko tradīciju turpina piekopt 
Austruma savieši un vecbiedri. Šī gada JASā piedalījās pieci austrumieši ar savām ģimenēm un draugiem. 

Laivošanas izvēle krita uz vienu no Kurzemes gleznainākajām upēm - Abavu, kura tad arī divu dienu garumā 
pacieta mūsu vareno airu vēzienus. Kopā tika nobraukti aptuveni 35 kilometri, kas priekš JASa ir nepieredzēti liels 
attālums. Parasti JASam tiek izvēlētas piepūšamās gumijas laivas kā visdemokrātiskākais, pieejamākais un 
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transportējamākais peldlīdzeklis. Tākā šogad maršruts bija plānots visai garš, tika nolemts braukt ar ātrākām kanoe tipa 
laivām. 

Kopumā maršrutā tika pavadītas 2 dienas. Pirmajā dienā upe bija relatīvi rāma un tikai aptuveni 4 km lejpus 
Rendas tilta parādījās pirmās straujūdens pazīmes Brasliņu brasla izskatā. Pēc brasla upes ainava izmainās: upe kļūst 
akmeņaināka, ar straujtecēm, līkumi atsedz smilšakmens un dolomīta klintis, no kurām vietām iztek avotiņi. 

Brauciena otrajā dienā upe pamatā vijās caur mežainiem apvidiem. Abavas kreisajā krastā nevarēja palikt 
nepamanīta gleznainā Muižarāju smilšakmens krauja (Galmicu klints), kuras augstums sasniedz 30 metrus. Pēdējā 
posmā pirms Ventas Abava paliek mazliet šaurāka, straujāka un dziļāka. 

Brauciena beigās tika nolemts, ka 2009. gada JAS varētu notikt Latgales pusē, skaistajā, lai arī vietām vēl ne 
līdz galam nepieradinātajā, Tartaka upē Aglonas apkaimē.  

sav. Jānis Baltiņš 
 

Austruma talka 
 

 26. aprīlī notika ikgadējā Austruma talka, uz ko šogad bija aicinātas arī draudzīgās studenšu organizācijas  
Latviete pārstāves. Šoreiz austrumiešiem pretī stāvēja sarežģīts uzdevums- vecā žoga nojaukšana. Talciniekiem nācās 
parādīt savu izdomu un sadarbību, jo žogs draudēja gāzties virsū saviem nojaucējiem. Šeit iniciatīvu un motorzāģi  
savās rokās ņēma I. Vidušs. Un izdevās! Žogs tika nojaukts, nenobradājot Aināra vīnogulāju! Tad nu austrumieši ņēmās 
visus dēļus atbrīvot no dzeloņstieplēm un šķūrēt iekšā konteinerā. Jāsaka, ka arī Austruma mājas iekšienē varen’ kūsāja 
darbi, – kur kasieris R. Muižnieks nodemonstrēja, ka prot ne tikai rēķināt un biedru naudas iekasēt, bet arī prasmīgi 
salabot jau ilgu laiku krakšķošo dīvānu – paldies viņam par to! Neizpalika arī pērno lapu izvešana un Austruma 
pagalma sakopšana. Pēc labi padarīta darba, austrumieši nebūt negribēja izklīst, bet tika sarīkota varena palīksmošana 
dārzā, kur alus  dabūja trūkties, un  dziesmas nebeidza skanēt līdz vēlam vakaram. Uz tikšanos nākamgad! 

Sav. Pēteris Špeļs 
 
 

 
 
            Indulis – ar motorzāģi un iniciatīvu                                                 Ronalds demonstrē savas prasmes                                       
 
 
 
 

FINIŠA TAISNĒ PIRMS LIELAJIEM SVĒTKIEM 
 

Ir palicis nedaudz vairāk kā mēnesis līdz Austruma 125. gadasvētkiem. Gatavošanās tiem norit klusi, bet 
mērķtiecīgi – jau tuvākajā laikā austrumieši savās pasta kastītēs atradīs ielūgumu uz svētku pasākumiem. 

Ja vēl pirms dažiem mēnešiem mēs varējām atļauties apspriest svētku formātu, norises vietas un laikus, kā arī 
lūgt Austruma sapulces balsojumu jautājumā, kurā atšķīrās valdes un rīcības komisijas viedokļi, tad šobrīd darbs notiek 
jau pie tā, lai katrs atsevišķais pasākums būtu noorganizēts pēc iespējas labāk. Jādomā par plašu jautājumu spektru – no 
ēdināšanas līdz telpu dekorēšanai. Šobrīd svētku pasākumu organizēšanā arvien vairāk iesaistās arī valde, lai darbība 
visos līmeņos būtu saskaņota. Īpaši jāsaka paldies Gintam Šīmanim un arī Agrim Zihmanim, kuri iegulda savu laiku un 
pūles, lai ieceres īstenotos dzīvē. 

Saņemot ielūgumu uz gadasvētkiem, aicinu katru austrumieti rūpīgi iepazīties ar tā saturu un izvirzīt par 
prioritāti gadasvētku pasākumu apmeklējumu. Ceru, ka jau pavasarī vēstkopā izplatītā informācija par būtiskajiem 
svētku datumiem jau sen atzīmēta katra austrumieša kalendārā un šajā laikā nav ieplānoti, piemēram, ārzemju ceļojumi 
vai teātra apmeklējumi. 

Rīcības komisija kopīgi ar valdi ir centusies panākt, lai tēriņi gadasvētkiem būtu maksimāli efektīvi un taisnīgi 
pret ikvienu austrumieti. Tieši no šādas pozīcijas tika risinātas pārrunas ar visiem attiecīgo pakalpojumu (telpas, 
ēdināšana, mūzika) sniedzējiem. Tādēļ ceru, ka ar sapratni tiks uztvertas noteiktās ieejas maksas ballē un svētku 
vakariņās vienu dienu iepriekš. Lai gan šobrīd vēl tiek likti pēdējie punkti uz „i”, prognozēju, ka viena austrumieša 
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tēriņi gadasvētku nedēļas nogalei varētu būt ap 30 līdz 35 latiem (aprēķinā iekļauta ieejas maksa ballē divām personām 
(Ls 25), kā arī dalība vakariņās Ģ123). Protams, ka valde parūpēsies par atlaidēm nestrādājošiem studentiem un 
pensionāriem. 
Noslēgumā aicinu ikvienu aktīvi piedalīties šajos svētkos, jo ne jau no rīcības komisijas, valdes, pavāru vai mūziķu 
darba būs atkarīga svētku izdošanās. Mana pārliecība ir, ka svētkus rada cilvēki, kuri tajos piedalās. Tādēļ, jo vairāk 
mūsu būs šajos svētkos, jo labāki un jautrāki tie izdosies. 
Ceru, ka sazvanot katru atsevišķu austrumieti ar jautājumu par to, vai viņš plāno piedalīties gadasvētku pasākumos, 
saņemšu ātru un pārliecinošu atbildi: „JĀ!!!” 
 

125. gadasvētku rīcības komisijas vārdā, 
Mārtiņš Tarlaps 

 
 

 
Izgaršojam Mītavas alu  

 
Šī gada aprīlī austrumieši tika uzaicināti 
piedalīties kādā vēl līdz šim nebijušā pasā-
kumā. Elīna Irbīte no studenšu korporācijas 
„Gundega”  uzaicināja austrumiešus un dažas 
studentu korporācijas, kā arī studentu biedrī-
bu „Šalkone” un konkordiju „Valdemārija” 
uz jaunā Cēsu alus produkta „Mītavas alus” 
prezentāciju, kas tapis sadarbībā ar mūsu 
populāro rokgrupu „Prāta Vētra”. Uz šo 
negaidīto piedāvājumu atsaucās 3 austru-
mieši, kuri, tikuši vaļā no darbiem un studi-
jām, kādā saulainā aprīļa otrdienā devās 
izbraukumā uz Cēsu alus darītavu. Studentu 
biedrību pārstāvjiem kā īsteniem alus cienī-
tājiem bija uzdevums novērtēt un kritizēt 
jauno Mītavas alu. Gaumes, protams, dažā-
das, bet gandrīz visi jauno produktu atzina 
par labu esam. Tā nu austrumieši, baudīdami 
alu un uzkodas, devās mājās kopā ar citām 

studentu organizācijām. Atpakaļceļā, protams, neiztikām bez dziesmām un alus, kas katrai organizācijai tika iedots 
līdzi. Šis bija viens no samērā  retajiem pasākumiem, kurā austrumieši piedalījās  kopā ar studentu korporācijām. Un, 
jāsaka, ka viss noritēja ļoti draudzīgā un patīkamā gaisotnē. Kā saka, alus tiešām vieno latviešus! Protams, jaunais alus 
tika aizgādāts arī pārējiem austrumiešiem, kuri gan būdami īpaši izvēlīgi alus baudītāji, izteica kritiku jaunajam 
produktam, beigu beigās tomēr dodot priekšroku tādai klasiskai un nezūdošai vērtībai kā Tērvetes alus. Jāatzīst, ka 
vecbiedriem taisnība – Tērvetes alu ir grūti pārspēt!  

 
Kasieris, sav. Ronalds Muižnieks   

 
 

Pārskats par 2007./ 08. akadēmisko gadu Austrumā 
 

3. jūnijā Austrumā notika pēdējā darījumu sapulce 2007. / 08. akadēmiskā gada ietvaros, kurā klātesošie 
atskatījās uz visiem notikumiem. Jāpiemin, ka šajā sapulcē bija jāizskata daudzi svarīgi jautājumi un jāpieņem dažādi 
lēmumi, lai Austruma valde aizejot vasaras brīvlaikā, varētu mierīgi atpūsties un sagatavoties jaunajam akadēmiskajam 
gadam. Ar ziņojumu uzstājās Austruma vecākais sav. Agris Zihmanis. 

Sniegšu Jums nelielu ieskatu vecākā ziņojumā: Pateicoties vb. Andrieva Eiches bezprocentu aizdevumam, jauno 
mācību gadu Austrums uzsāka izremontētās telpās. Septembra otrajā pusē Austruma bibliotēka pārcēlās uz pirmo stāvu, 
bijušās īrnieces Eglītes kundzes dzīvokli. Akadēmiskā gada ietvaros notika daudzi dažādi pasākumi: 18 akadēmiskie 
priekšlasījumi, pie mums ciemojās 12 dažāda veida organizācijas, divi biljarda un zolīšu turnīrs, deviņas valdes un 
darījumu sēdes. Vidēji Austrumu šī akadēmiskā gada ietvaros apmeklēja 15 austrumieši. Lielākais apmeklējums 
Austrumā bija 16. oktobrī, kad Austrumā ciemojās S! K! “Staburadze”, kuru apmeklēja pavisam kopā 37 personas. 
Svarīgs pasākums Austrumā notika 18. decembrī, kad bija piemiņas vakars Austruma dibinātajam Jānim Čakstem. 
(2007. gada 14. martā apritēja 80 gadi, kopš aizsaulē aizgāja pirmais Latvijas valsts prezidents un mūsu biedrības 
pamatlicējs.)  
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Akadēmiskā periodā notika tradicionālie pasākumi - atklāta sabiedriskā diskusija Paula Stradiņa Medicīnas 
vēstures muzejā, patīkamā gaisotnē pavadījām Austruma 124. gadasvētkus, mēs piedalījāmies 18. novembra gājienā (ar 
līdz šim lielāko austrumiešu skaitu – 33). Pateicoties vb. Aināra Dimanta iniciatīvai, Viesītē notika zemledus 
makšķerēšana. 2008. gada 1. maijā neliela austrumiešu grupa devās ekskursijā uz Kuršu kāpām un Kēnigsbergu, bet 10. 
maijā notika tradicionālie Darba svētki, kas šogad pirmo reizi bija Igaunijā. 

Akadēmiskā gada laikā tika novērota tendence, ka daudz vairāk austrumiešu piedalījās iekšējos pasākumos, 
nevis, kas bija vērsti ārpus Austrumam. Tā kā organizācija ir balstīta uz demokrātiskām vērtībām, katram ir tiesības 
izvēlēties, kurā pasākumā piedalīties. Svarīgi atcerēties, ka katra pasākuma organizēšanā ir ielikts daudz darba no 
organizētāja puses. Jūsu dalība mūsu rīkotajos pasākumos ir ļoti svarīga un nepieciešama, sevišķi tajos, kas ir vērsti uz 
ārpus Austruma. Starp visām studentu korporācijām mēs esam kā biedrība palikuši vienīgie, kas joprojām turpina 
veiksmīgi darboties akadēmiskā līmenī.  

Jaunā akadēmiskā gada pirmajā pusē Austrumā notiks daudzi svinīgi pasākumi par godu mūsu organizācijas 
apaļai jubilejai – 125. Mēs gaidīsim Jūsu atsaucību un dalību šajos pasākumos! 

 
Nobeigumā es pateicos visiem par dalību 2007./08. akadēmiskā gadā!  

 
 Agris Zihmanis, 

Austruma vecākais  
 

Tu būsi Austruma vēstures grāmatā. Taču tai vajadzīgs Tavs atbalsts (IX) 
Mīļie draugi austrumieši! 

Tuvojoties Austruma 125 gadu jubilejai 2008. gadā, jau 2004. gadā Austruma sapulcē apstiprināja Austruma vēstures 
komisiju. Komisijas locekļi – vb. A. Dimants (priekšsēdis), vb. A. Eiche, vb. V. Karnups, vb. A. Lerhis (sastādītājs), vb. 
O. Upatnieks, vb. A. Roze un goda biedrs J. Stradiņš – rosīgi darbojas arī kā jaunās Austruma vēstures grāmatas 
redkolēģija un autori. 17. martā tika parakstīts Austruma līgums ar apgādu N.I.M.S. (www.nims.lv) par grāmatas 
izdošanu līdz šāgada 15. oktobrim, savukārt 15. jūlijā atbilstoši līgumam apgādam tika iesniegtas visas grāmatas 
nodaļas un pielikumi un pašlaik pilnā sparā notiek maketēšana. Līdz ar to piedāvāju pēdējo Austruma vēstures 
komisijas ziedojumu pārskatu. 

Līguma summa ar apgādu N.I.M.S. ir Ls 8015,86. Vēl Ls 700 paredzēts samaksāt sastādītājam (Ls 300 izmaksāti kā 
avanss), savukārt mūsu goda biedrs prof. Jānis Stradiņš savu honorāru novēlējis šai jubilejas grāmatai un pārējie strādā 
tikai brīvprātīgi. Kopā ar avansu sastādītājam bija nepieciešami Ls 9115,86, noapaļojot – Ls 9125. Pašlaik ir savākti Ls 
10 545,90, tātad papildus Ls 1420,90 grāmatas izsūtīšanai mecenātiem un subskribentiem ārzemēs. 

Katrs varēja kļūt par Austruma vēstures grāmatas subskribentu (pasūtinātāju), iemaksājot vismaz Ls 50 – visi 
subskribenti saņems grāmatu bez maksas un viņu vārdi tiks minēti grāmatā. Taču grāmatā īpaši tiks publicēti 
sudraba (Ls 100 un vairāk), dzintara (Ls 500 un vairāk) un ozola (Ls 1000 un vairāk) mecenātu vārdi – attiecīgi trīs 
grupās. 

Iemaksas tika veiktas akadēmiskās vienības Austrums (reģ. Nr. 40008003170) kontā Hansabankā (SWIFT kods 
HABALV22): konta Nr. LV61HABA0551007312525, ar norādi – Vēstures grāmatai. Šo speciālo kapitālu kontu 
uzrauga Vecbiedru komiteja. 

Austruma vēstures komisija izsaka paldies visiem atbalstītājiem: 

• OZOLA mecenātiem Austruma fondam (Ls 1000), Austruma ASV kopai (Ls 1000), Haraldam Ozolam 
(Ls 1000); 

• DZINTARA mecenātiem Andrim un Gundaram Rozem (Ls 500), Austruma Kanādas kopai (Ls 500), 
Helmutam Lercham (Ls 500), Guntim Liepiņam (Ls 500), Annai Čakstei (Ls 500), Elmāram Bērziņam 
(Ls 500, pieminot sievastēvu leģionāru Ilmāru Andersonu), Pēterim Vilkam (Ls 500, ieskaitot Hermaņa 
Vilka un Lidijas Vilkas piemiņai); 

• SUDRABA mecenātiem Jurim Upatniekam (Ls 200), Andrejam Ritumam (Ls 150), Aijai Čakstei (Ls 
100), Ģirtam Kaugaram (Ls 100), Ojāram Upatniekam (Ls 100), Andrievam Eichem (Ls 101), Totam 
Grīnam (Ls 101), Jēkabam Grīnam (Ls 101), Agrim Zihmanim (Ls 101), Artūram Liepniekam (Ls 101), 
Andrim Anspokam (Ls 101), Aināram Dimantam (Ls 100), Viesturam Paulam un Ancei Karnupiem (Ls 
101), Gunai Kurmis (Ls 100), Kathleen Blankenburgs (Ls 100), Vitautam Kalniņam (Ls 100), Pēterim 
Stradiņam (Ls 100), Andrim Brammanim (Ls 100, pieminot austrumiešus tēvu Arni Brammani un vectēvu 
Teodoru Brammani), Uģim Sprūdžam (Ls 100); Ivaram Laviņam (Ls 100), Andrim Zvirbulim (Ls 100), 
Andrejam Ķīsim (Ls 100), Ivaram Kopam (Ls 100), labam draugam (Ls 100, pieminot vb. Jāni Kalniņu), 
Auseklim Zaķim (Ls 100), Jānim Stradiņam (Ls 100), Ansim Kapsim (Ls 100), Vilim Osim (Ls 100), 
Andrim Ieviņam (Ls 100), Jurim Zommeram (Ls 100), Gunāram Milicam (Ls 100; Andra Rozes 

http://www.nims.lv/�
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ziedojums), Ainai Zulis (Ls 215) (pieminot vīru Elmāru Zuli un tēvu Rihardu Kronbergu), Jānim 
Valdmanim (Ls 100), Elfrīdai Rimšanei (vb. Artura Rimšana piemiņai); 

SUBSKRIBENTIEM Uldim Lūsim (Ls 50), Barbarai Rading (Ls 50), Didzim Apsītim (Ls 50), Zigrīdai Siliņai (Ls 
50), Visvaldim Mozgiram (Ls 50), Edgaram Šmitam (Ls 50), Modrim Alkam (Ls 50), Valdim Štengelam (Ls 50), 
Mirdzai Kapsis (Ls 50, pieminot Imantu Kapsi), Gunti m Jurjānam (Ls 50), Aigaram Reinim (Ls 50), Ģertrūdei 
un Zīlei Kalniņiem (Ls 50) (pieminot vīru un tēvu Jāni Kalniņu). 

Īpašs paldies Elmāram Bērziņam par Latviešu kredītsabiedrības Kanādā starpniecības pakalpojumiem ziedojumu 
pārskaitījumos uz Latviju un ieguldījumu ziedojumu vākšanā. 

Jāpiemin arī grāmatas priekšdarbu veicēji – ziedotāji Austruma 120. jubilejas izstādei un brošūrai: Austruma Fonds 
(Ls 1000), Guntis Liepiņš (Ls 500) un Helmuts Lerchs (Ls 500), kuri līdz ar to kvalificējas kā OZOLA mecenāti, 
Elga un Veronika Milics (Ls 400), Viktors Pūpols (Ls 300) – SUDRABA mecenāti. 

vb. Ainārs Dimants, 

Austruma vēstures komisijas priekšsēdis 
 

DARBĪBAS HRONIKA (01.04—02.09.2008) 

 

 

1. aprīlis 
 Austrumā pēc darbības plāna bija pēdējais viesu vakars šī 
akadēmiskā gada ietvaros. Oficiālajā daļā ar priekšlasījumu uzstājās vbk. Viesturs Dinvietis. 
Pavisam Austrumā bija 16 austrumiešu un viens viesis. 

8. aprīlis 
Austrumu apmeklēja 14 austrumieši. Sapulcē  tika uzņemti trīs jauni savieši – Pēteris Špeļs, 
Aleksandrs Čakste un Mārcis Sokolovskis, kā  arī viens vecbiedrs –Viesturs Dinvietis. Vēlreiz 
sirsnīgs sveiciens! 

10 .aprīlis 
Norisinājās pēdējais Zolītes posms kopā ar Konkordiju „Valdemārija”. Pirmo vietu turnīrā ieguva 
„Austrums” sav. Agris Zihmanis /21 punkts. Otro vietu ieguva Konkordijas Valdemārija   Kr! 
Jānis R. / punkti 12 /Trešo vietu ieguva „Austrums” vb. Andrievs Eiche / 12 punkti / 

15. aprīlis 
Austrumā ciemojās starptautiskā  sieviešu organizācija „Zonta International”.  
 Priekšlasījums bija par starptautisko sieviešu  organizacijas „Zonta International”  darbību Latvijā. 
Austrumu apmeklēja 6 austrumieši un 9 Zontu  pārstāves.  

22. aprīlis Austrumā ar priekšlasījumu „Baltijas Aizsardzības koledža un citi Baltijas militārās sadarbības 
projekti”, uzstājās jaunietis Mārtiņš  Mežulis. Pavisam kopā  bija 13 austrumieši. 

26. aprīlis Austrumā pāc darbības plāna notika Pavasara talka kopā ar  
mūsu draudzīgo studenšu vienību „Latviete”, sīkāk par talku lasiet 4. lappusē! 

30. aprīlis 
Austrumā ciemojās S! K! „Gundega”, kur ar priekšlasījumu uzstājās S! K! „Gundega” m! Kristīne 
Golubeva.  Temata nosaukums: „Vai Tu mani dzirdi? jeb, kā mēs ikdienā uztveram  citus 
cilvēkus”.  Pavisam  Austrumā ciemojās 13 gundegas un 11 austrumieši. 

1.-4. maijs 11 austrumieši sadarbībā ar  tūrisma firmu „Impro” devās ekskursijā uz Kuršu kāpām un 
Kēnigsbergu kopā ar  prof. Janīnu Kursīti.   

10.-11. maijs Austruma Darba svētki Igaunijas un Latvijas pierobežā Monistē, sīkāk 3.lappusē! 

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

27. maijs Austrumā norisinājās 2.biljarda turnīrs, 1.vietu ieguva sav. Pēteris Špeļs, 2. vietu ieguva sav. 
Edgars Ķēniņš, 3. vietu ieguva sav. Ronalds Muižnieks. 

3. jūnijs Austrumā notika darījumu sapulce, pēc tās klātesošajiem bija iespēja noskatīties video filmu par 
Darba svētkiem Igaunijā.   
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18. jūnijs Austrumā notika pirmais draugu vakars 

8. jūlijs Austrumā  pēc darbības plāna notika draugu vakars. Pavisam kopā bija 24 austrumieši. 

19. jūlijs 

 Dārza svētki- Austrumā  pulcējas austrumieši ar savām kundzēm un  
bērniem, lai svinētu tradicionālos Austruma Dārza svētkus - 2008.  
Uz pasākumu pavisam ieradās 30 personas, ieskaitot austrumiešu  
sievas un bērnus. Pirmajā daļā ar priekšlasījumu uzstājās mūsu vecbiedrs Ansis Kapsis. Temata 
nosaukums: „Serviss – kā tikt pie mistiskā mērķa?” 

1.-3. augusts Notika Jauno austrumiešu salidojums jeb JAS, sīkāk lasiet 3. lappusē! 

8.-9. augusts Austrumieši devās ekskursijā uz Latgali. 

19.augusts Austrumā notika draugu vakars. 

2. 
septembris 

Austrumā sākās 2008./09.  
akadēmiskais gads. 

 
 
 

A/v „Austrums” darbības plāns no 01.09.08. – 31.12.08. 
 

2. septembris 2008./ 09. akadēmiskā gada atklāšana 

9. septembris Viesu vakars. Paneļdiskusija „Rīgas nākotnes vīzija – draudi un iespējas”.  
Vada: vb. Andris Roze 

16. septembris Darījumu sapulce 

11. septembris Profesores Janīnas Kursītes ceļojumu grāmatas „Sfumato nesfumato” atvēršana LU Lielajā aulā. 
Sākums plkst. 16.30 

23. septembris Viesu vakars.  Biedrība „Dziesmuvara” Ilggadējais biedrības priekšsēdis Ojārs Uldis Aleksis. Temata 
nosaukums: „Dziesmuvara 83 gados”. 

30. septembris Draugu un dziesmu vakars 

7. oktobris Viesu vakars. Priekšlasījums par Valsts prezidentu, austrumieti Gustavu Zemgalu. 

14. oktobris Darījumu sapulce 

16. oktobris Austruma diskusija: „Vai Latvijas valsts izaug no biedrībām?” Vada: vb. Pēteris Viņķelis. Norises 
vieta – Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs.  Sākums plkst. 17.00 

18. oktobris 125. gadasvētku svinīgais dievkalpojums Svētā Jāņa baznīcā. Sākums plkst.. 10.00 

19. oktobris Mirušo piemiņas vietu apmeklēšana Meža kapos. Sākums plkst. 11.00 

21. oktobris Jaunieša priekšlasījums.  Jn. Ritvars Ziedonis  
Temata nosaukums: „Koronārā sirds slimība (KSS) un cīņa ar to” 

24. oktobris 125. gadasvētku darījumu sapulce. Vada sav. Martiņš Tarlaps. Sākums plkst. 19.00. 

24. oktobris 125. gadasvētku vakariņas Austrumā. Plkst. 20. 30 

25. oktobris 
125. gadasvētku svinīgais akts Latvijas Universitātes Mazajā aulā. Akadēmiskās vienības 
„Austrums” goda biedra, profesora Jāņa Stradiņa akadēmiskās runa.  
Temats: „Personības un strāvojumi Latvijas un Austruma vēsturē”.  Sākums plkst. 14.00 

25. oktobris 125. gadasvētku balle Lielajā Ģildē. Sākums plkst. 19.00. 

26. oktobris Brokastis Austrumā. Sākums plkst. 11.00. 
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28. oktobris Atskats uz gadasvētkiem. 

4. novembris Lielā sapulce. Savieša Aivara Ančupāna priekšlasījums: Intelektuālā spēle – Kas? Kur? Kad? 

6.novembris Zolītes turnīrs pie  Konkordijas „Valdemārija”, 1. kārta.   
Adrese: Artilērijas 34, Rīga. Sākums plkst. 19.30 

11. novembris Darījumu sapulce 

18. novembris Gājiens uz Brāļu kapiem. Sākums plkst. 8. 00. (Tikšanās pie Profesoru tiltiņa) 

25. novembris Zolītes turnīrs kopā ar Konkordiju „Valdemārija”, 2. kārta Austruma mītnē. Sākums plkst. 19.00 

2. decembris Viesojas studenšu korporācija „Imeria”. Vecbiedra Aigara Reiņa priekšlasījums: „Atskats uz Ķīnas 
impresijām.” 

9. decembris Gada sapulce nr: 1 

16. decembris Jaunieša priekšlasījums. Jn. Kaspars Svilāns.  
Temata nosaukums: “Skaistākās vietas Portugālē”. 

23. decembris Gada sapulce nr. 2 

26. decembris Ziemassvētki Austrumā . Sākums plkst. 15.00 

Sastādīja:  sav. Agris Zihmanis 
 
 

AUSTRUMS SVEIC ! 

 
Sveicam Vb. Viesturu Paulu Karnupu un Vb. Aināru Dimantu  

ar Fulbraita stipendijas iegūšanu! 
 

☼ Gb. Jānis Stradiņš  10. decembris  75. gadi 
☼ Gb. Toomass Hendrik Ilvess 26. decembris 55. gadi 
☼ Vb. Edmunds Baranovs  31. oktobris 85. gadi 
☼ Vb. Visvaldis Jaunarājs  27. decembris  65. gadi 
☼ Vb. Kaspars Kļaviņš  8. oktobris  40. gadi 
☼ Vb. Andrejs Ķīsis  26. decembris 70. gadi 
☼ Vb. Visvaldis Mozgirs  19. okotobris  75. gadi 
☼ Sav. Artūrs Pudāns  25. decembris  30. gadi 
☼ Sav. Artūrs Tomsons  24. okotbris  30. gadi 
 
 
 
 
 
 
 

 

Izdevējs:      Akadēmiskā vienība Austrums, reģistrācijas Nr. LV40008003170 
Konts:        Nr. LV39HABA000140J052764, a/s „Hansabanka” 
Adrese:   a/v „Austrums”, Ģertrūdes iela 123, Rīga, LV-1009, Latvija, mob. t.: 26132445 
Redaktors:   sav. Pēteris Špeļs un a/v „Austrums” Valde (e-pasts: pinch@inbox.lv ) 
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