
Labdien, GSS vecāki!  
  
Priecājos,  ka pavisam drīz visi satiksimies Gaŗezerā.  
  
REĢISTRĀCIJA – otrdien, 4. Jūlijā plkst. 1:00 Teikās uz lieveņa. 
  
Daudzi no jums piedalās Baltimoras dziesmu un deju svētkos, attālums paliels. Saņēmu ziņu no divām ģimenēm jo 
ieradīsies vēlāk uz reģistrāciju.  
Jautājums, vai ir vēl kāda ģimene kas ieradīsies vēlāk? Lūdzu atsūtiet ziņu lai varam piereģistrēt. 
Gaidīšu atbildes par aptuveniem laikiem. Paldies! 
  
NOSLĒGUMS – 15. jūlijā plkst. 10:00 – Dainās 
  
1.POSMS 
  
TĒMA: “Senā Rīga, Vecrīga, Rīga”. 
Kopīga programmu tēma – Labestība! 
Īpašais projekts Latvijas 100 gadiem stāstu sega. 
  
AUDZINĀTĀJI: Maija Veinberga, Solvita Kārkliņa, Pauls Galiņš, Dāvis Berkolds un Nilss Jansons.  
Vecākās audzinātājas / nodarbības un projekti – Daiga Cera un Anna Inveisa.  
  
Skolotāji – nodarbību vadītāji: Linda – māksla, Uldis – keramika, Līga – mākslas vēsture/ galerija, Laura – rotkalšana, 
Anna – jaundeja/ rotaļas, Kārlis – futenis, Terri – mūzika/ projekts, Laila – vēsture/valoda,  Ilze – ētika, Daiga – avīze, 
valoda, Pauls, Dāvis – volejs, baskets. 
  
ŅEMSIM LĪDZI :  
  
1.Rīgas ēku attēli (piem. Brīvības piemineklis, Doma baznīca, Pētera baznīca, melnais kaķis…) 
2. Kas tev nāk pratā kad iedomājies par Latviju? (piem. Vecmammas pīragi, vilnas zeķes) – UZRAKSTIET VIENU TEIKUMU! 
Izmantosim veidojot stāstu segas kvadrātiņus.  
  
MAIŅAS: 
  
Daudzi no jums atminas, ka GSS vasarā devās uz Bair Lake.  Šovasar vairs tur nebrauksim. Žēl, bet viņu nometne maina 
plānus attiecībās ar citām nometnēm un vairāk pievēršas savas nometnes un nometņotāju vajadzībām.  
  
Esmu ieplānojusi savādāka veida sadarbības nodarbību/ izbraukumu – dosimies ar laivām pa St. Joseph upi, Trejupēs.   
   
 Liqud Therapy Conoe and Kayak rental  
  
Mums noteikti būs vajadzīga palīdzība jauniešus tur nogādāt un arī pārvest atpakaļ uz nometnes rajonu. Biju 
domājusi pēc lielā ceļojuma arī sagādāt viņiem pusdienas/ picu, auglus, aukstu dzērienu. Tur atkal lūgšu 
palīdzību no jums, mīļie vecāki. 
  
Sīkāk paziņošu kuru ilgumu ceļojumam izvēlēšosu – divas iespējas 2 vai 4 stundu garumā.  Pirmā pietura – Withers rd. un 
otrā Constantine.  
  
Lai mums visiem jauka tikšanās un atkalredzēšanās. 
  
GSS vadītāja Laila Švalbe 
 


