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Ļoti cienījamais Porziņģa jaunskungs! 

 

Latviešu centra Gaŗezers Vasaras vidusskola sirsnīgi sveic Jūs ar iekļūšanu New York 

Knicks basketbola komandā!  

Gaŗezers ir latviešu centrs dienvidu Mičiganā. Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu 

sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās 

vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju. Latviešu centrs apvieno vairākas nozares – 

sākot ar bērnu dārzu un beidzot ar vasaras vidusskolu. Šovasar Latviešu centrs Gaŗezers svin 50 

pastāvēšanas gadus.   

Gaŗezera Vasaras vidusskola (GVV) ir vienīgā latviešu vidusskola ārpus Latvijas. Šeit 

skolēni vasaras mēnešos apgūst latviešu valodu, vēsturi, ģeogrāfiju, tautas dejas, dziedāšanu un 

citus priekšmetus. Amerikas latvieši šeit pulcējas, lai uzturētu savu latvietību svešumā, jo daudzi 

no viņiem ir dzimuši okeāna šinī pusē – Amerikā un Kanādā.  Bez nopietnajām mācībām skolēni 

atrod laiku arī sportam, tai skaitā basketbolam. Slavenais treneris Valdemārs Baumanis, kas vadīja 

leģendāro Sapņu komandu 1935, iesāka basketbola tradīciju Gaŗezerā.  Basketbols GVV ir 

populārs arī šodien.   

Gaŗezera Vasaras vidusskolu vienmēr ir apmeklējuši daudzi latvieši, kas kļuvuši slaveni 

ārpus Latvijas robežām. GVV uzņēmusi tādus ciemiņus kā toreizējo Latvijas prezidentu Gunti 

Ulmani, kultūras ministri Daci Melbārdi, un vairākkārt Latvijas vēstnieku ASV Andri Razānu, kā 

arī citus. Tā 1969. gada vasarā Gaŗezerā viesojās arī Jānis Lindmanis (Lidmanis) no Austrālijas.  

Lindmanis bija Sapņu komandas (1935. gada Latvijas basketbola valstsvienības) uzbrucējs.  

Šķiroties no Gaŗezera, Jānis Lindmanis vērtēja: "Biju dzirdējis par latviešu rosmi ASV, bet tas, ko 

redzēju Gaŗezerā pārspēja visu iedomāto…Gaŗezerā iespējama izveidot vietu, kur latviešu 

jaunatne, latviskā vidē var apmierināt savu interesi par latviešu kultūru un veselīgos apstākļos 

nodarboties ar sportu un fizisko audzināšanu." 

Gaŗezera Vasaras vidusskolai šī ir ļoti īpaša vasara – gan tādēļ, ka šī ir skolas 51.mācību 

vasara, gan arī tādēļ, ka šogad skolu apmeklē 115 Ziemeļamerikas un Eiropas latviešu jaunieši. 

Tāpēc mēs lūdzam Jums apsvērt iespēju apciemot GVV un satikties ar latviešiem, kas turpina 

attīstīt savu latviešu valodu, izkopt latviešu tradīcijas un saglabāt savu latvisko identitāti, 

dzīvodami ārpus Latvijas. GVV skolēni būtu ļoti priecīgi uzņemt Jūs savā pulkā. Mēs Jūs mīļi 

gaidīsim Jums izdevīgā laikā līdz mūsu skolas izlaidumam šī gada 9.augustā.  

 

Novēlot sekmīgas gaitas Ņujorkā –  

Gaŗezera Vasaras vidusskolas skolēni 


