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Latvian Center Garezers
57732 Lone Tree Rd.
Three Rivers, MI 49093
269.244.5441
garezers@garezers.org
www.garezers.org

GZ redaktore Māra Kore 
(mkore@garezers.org)
vāka foto Linda Treija

SLUDINĀJUMU cenas Gaŗezera ziņās:  
½ lappuse - $100
pilna lappuse - $200
bezpeļņas organizācijām $50 / $100

Gaŗezera administrācija
administrātors - Pēteris Pūtelis 
biroja vadītāja - Sandra Pawlowski
saimnieks - Guntars Rusmanis
Atbalsu saimnieks - Ēriks Ārums
grāmatvede - Ilēna Rusmane

Gaŗezera padome
Markus Apelis (sekretārs)
Franz Bauer
Anita Briede-Bilsēna
Imants Ejups (prezidents)
Vilnis Gertners
Gunārs Inka
Sams Knochs
Andra Krieva
Jānis Kukainis
Kārlis Lenšs
Mārtiņš Pūtelis
Anda Vizule (priekšsēde)

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.

2017. g. kalendārs 
JANVĀRIS 
23. Padomes sēde plkst. 10:00 Saulgriežos 

APRĪLIS 
25. Padomes sēde plkst. 10:00 Saulgriežos 

MAIJS  
6.  Gaŗezera sezonas atklāšana un 
akcionāru sapulce 

JŪNIJS 
3.  Supertalka  
17.  Jāņi
19.-23.  Darbinieku semināru nedēļa
24. GVV reģistrācija 
25. GBN “Valodas vārti” un 
      GSS “Valodas sēta” sākās  
26. GBD sākās (6 nedēļas gari posmi)

XIV. Dziesmu svētki Baltimorā 
26. jūn. - 3. jūl.

JŪLIJS 
4. GBN un GSS I. posms sākās
16. GBN un GSS II. posms sākās
29.-30.  Voleja nogale
31. LIV Sporta nometne sākās

AUGUSTS 
5.-6. GVV izlaiduma nogale

2017 calendar
JANUARY 

23. Board meeting 10:00 Saulgriezi bldg.

APRIL
25. Board meeting 10:00 Saulgriezi bldg.

MAY
6. Garezers season opening and annual 

shareholders’ meeting

JUNE
3.  Spring volunteer day

17.  Midsummer
19.-23.  Staff training week

24. GVV registration  
25. GBN “Latvian Gateway” and GSS “Latvian 

Courtyard” programs begin 
26. GBD preschool begins (6 week-long sessions)

Song Festival in Baltimore June 26 - July 3

JULY 
4. GBN and GSS Session I begins

16. GBN and GSS Session II begins
29.-30.  Volleyball weekend
31. LIV Sports camp begins

AUGUST 
5.-6. GVV graduation weekend

2016. g. kalendārs
OKTOBRIS  
1.  ALA Meistarsacīkstes Trejupēs 
8. Rudens talka 
22. Padomes sēde plkst. 10:00 Saulgriežos 

DECEMBRIS 
3. Budžeta sēde plkst. 10:00 Saulgriežos

2016 calendar
OCTOBER 

1.  ALA Annual Athletic Championship 
in Three Rivers 

8. Fall volunteer day 
22. Board mtg. 10:00 Saulgriezi bldg.

DECEMBER 
3. Budget meeting 10:00 Saulgriezi bldg.

www.latviansongfest2017.com
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Šogad sadarbibā ar Latvijas kultūras ministriju, Gaŗezerā nonāca divas talantīgas, pieredzi bagātas koklētājas - Rozīte Katrīna Spīča un Iveta Ieviņa. Gaŗezerā viņas 

apmācīja GVV un GSS audzēkņus koklēšanā un palīdzēja izveidot ansambli, kas spēja uzstāties un sildīt skatītāju sirdis ar kokles skaņām. Foto Linda Treija.
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Ko Bizbiz bērni darīja šovasar?
Šogad 59 bizbiz bērni apmeklēja Gaŗezera bērnu dārzu. 
Vairāki dalībnieki apmeklēja vairāk nekā vienu posmu. 
Mūsu vasaras tēma bija “Brīnumdarbi: zinātne, māksla un 
labestība”. 

Apmēram trešdaļa bērnu labi saprata un izteicās latviski, 
trešdaļa saprata bet nespēja latviski izteikties, un trešdaļa 
nesaprata latviski. Šogad 14 ģimenes pirmo reizi apmeklēja 
kādu Gaŗezera programmu.

Mēs šogad mācījāmies mazākās mācību grupiņās, kurās 
bērni apmeklēja trīs “centrus”: pasakas un valodas spēles, 
vingrošana, un projekti. Pasaku pasaulē iemācījamies kā izaug 
brīnuma sēne, kā dzīvnieki dejo savā namiņā, kā ezis izmanto 
brīnuma nūjņu, un kā balons piemānīja lauku dzīvniekus. 

Vingrošanas stacijā mācījāmies jogu, skrējām stafetes un 
piedalījāmies “nindža” treniņos, kā arī izmantojām izplētni 
un spēlējām vairakas skriešanas spēles - bez šaubām, 
vispopulārākā spēle bija Pīle, pīle, zoss! Projektu pieturā 
gleznojām ar pienu, ar diegiem, ar putām un ar pirkstiem 
(protams - nē ar visiem reizē!), veidojām mīkliņu un milža 
puņķus, būvējām rūķu mājas un barojām putnus.

Visi Bizbiz bērni kopā gāja pastaigās un rotaļās. Mēs 
dziedājām par katra dzīvnieka skaņu, par mazo ežuku, par 
varžu pāri, par sešiem maziem bundziniekiem, par augļiem un 
dārzeņiem, un daudz ko vēl! Vismīļākā nodarbība bija pavadīt 
laiku pludmalē-- ūdenī, smiltīs un uz šupolēm!

Šovasar Garezera bērnudārzā strādāja četras skolotājas – 
Krista Cickovska ar palīdzēm Ingunu Killo, Elisu Sīpolu un 
Ariānu Ūli. Sadarbojāmies ar palīgskolotājiem no GVV.  Bija 
labas atsauksmes no GVV audzēkņiem un cerams, šī iespēja 
viņus pozitīvi ietekmēs, lai pieteiktos darbā nākamgad.

Mēs tā baudījām sešas Bizbiz nedēļas! Paldies jums visiem 
par jaukām atmiņām! Līdz nākamam gadam!

Krista Cickovska
GBD direktore
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Gaŗezera bērnu nometnē šovasar 100 bērni!
Vasara pagājusi, laiks pārdomāt notikušo. Bija laba vasara 
GBN! Kopā visos posmos piedalījās 100 bērni. Tā kā bija bērni 
kuri piedalījās vairākos posmos, kopā sanāca 113 “nometņoti 
posmi”.

1. posmā 53 bērni

2. posmā 25 bērni

Valodas vārtu posmā 23 bērni

Sporta nometnē 12 bērni

Liels paldies visiem, kuri pielika roku, lai nometne labi 
izdotos. Vislielākā pateicība pienākās audzinātājiem, jo tie 
pavada visu dienu un nakti ar nometņotājiem, gādā par 
nometnes ikdienu, ka bērni ir laimīgi, kā arī vada nometnes 
spēles un nodarbības. 

GBN audzinātāji no kreisas: Madelena Miniata, Aleks Puriņš, Kika Grinberga, Sadie 
Martin, Elizabete Dudorāne, Krista Grendze, Kristaps Eilands

Paldies visiem, kuri atbalsta audzinātāju darbu – skolotājiem, 
nodarbību vadītājiem, ūdens sargiem, virtuves, ambulances 
un saimniecības personālam un administrācijai. Paldies 
vecākiem! Jūs ne tik vien uzticat savus bērnus mums, bet 
arī ziedojiet laiku un līdzekļus gādājot par “sīkumiem”, kā 
piemēram launagus un našķus, kas mums tomēr ir tik ļoti 
svarīgi. Īpašs paldies pienākās Samuelam Knocham III, kurš 
sagatavoja piemiņas žurnālu katram posmam, kā arī šīs grupu 
bildes.

Šovasar bērni nometņoja četros posmos. Kā katru gadu, 
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1. un 2. posmā 
tika sagaidīts, ka 
bērni saprot un 
spēj izteikties 
latviski. Vasaru 
noslēdzām ar 
Sporta nometni, 
kurā runājām gan 

latviski, gan angliski. Šovasar jauns bija Valodas vārtu posms, 
kuŗš risinājās starp 1. un 2. posmu. Valodas vārtu posms bija 
domāts visiem bērniem, vienalga ar kādām latviešu valodas 
spējām. Galvenā vadlīnija šim posmam bija, ka posmu valoda 
būs vienīgi latviešu valoda. Uz posmu galvenokārt pieteicās 
bērni ar vājām saprašanas un izteikšanās spējām, kaut gan 
dažs labs saprata vairāk, nekā uz anketas bija atzīmēts. Bija 
arī tādi, kas nesaprata latviski nemaz. Tomēr, ņemot palīgā 
zīmējumus, rādot ar roku kustībām un atkārtojot vārdus 
visi spēja izsekot nometnes gaitām. Manuprāt visi kaut ko 
ieguva šajā nedēļā. Visi izlaidumā izteicās un deklamēja, kā arī 
dziedāja latviski. Vērtība arī ir tā, ka visi nometņoja latviskā 
vidē, skaistā Gaŗezerā! 

Mans ieteikums tām ğimenēm, kuras apsver sūtīt bērnus 
uz Valodas vārtu posmu nākošos gados būtu, ka vecāki ar 
bērniem aprunājas pirms nometnes par to, kas tur būs, 
proti - visi runās tikai latviski visu laiku. Daži bērni tiešām 
nesaprata, kāpēc ar viņiem runā vienīgi latviski. Vecākiem ir 
jāsaprot, ka nometnē vienā nedēļā nevar iemācīt valodu, ja 
pie tā nepiestrādā mājās. Posmu noslēdzot, ar audzinātājiem 

pārrunājām, ka no 23 bērniem, kuri piedalījās Valodas vārtu 
posmā, bija daži, kuriem valodas spējas bija pietiekošas, 
lai nākošo gadu varētu piedalīties 1. vai 2. posmā, ja vēlās. 

Bet arī, ar lielāko prieku, 
sveiksim visus atkal Valodas 
vārtu posmā, kopā ar visiem, 
kuriem vēl jāpamācās 
latviešu valoda. Tiem, kas jau 
labi prot latviešu valodu, būs 
atsevišķas nodarbības, kur 
varēs savu valodu uzlabot. 

Līdz nākošai vasarai,

Iveta Eilande
GBN vadītāja
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GSS 2016. gada vasara
Trīs burvīgi posmi, 56 brīnišķīgi bērni. Audzinātāju komanda, 
skolotāju komanda, katrs ar savām dotībām un spējām.

Pirmais posms (foto apakšā) bija mūsu lielākais bērnu skaita 
ziņā, veseli 30. Šis ir unikāls vecums - jāmācās sadzīvot, 
sastrādāties, sadraudzēties. Bieži vien pašiem ir jāpiestrādā, 
lai labāk iekļautos un labāk iejustos. Meiteņu grupa bija ļoti 
saliedēta, mums bija desmit meitenes – visas kā māsas. 
Zēniem grupā bija 20 puiši, daži ar spēcīgiem raksturiem, bet 
tomēr visi varēja kopā sastrādāties un sadraudzēties. 

Šajā posmā piedāvājām dažādas nodarbības: koklēšanu, 
dziedāšanu, tautas dejas, voleju, futeni, vieglatlētiku, citas 
sporta nodarbības, ticības mācību, keramiku, rotkalšanu, 
mākslu, latvisko virtuvi, valodu, mūzikas vēsturi, peldēšanu 
un mākslas vēsturi. Arī gadskārtējais izbraukums uz Bair Lake 
nometni. Bērni atvērti, gatavi mēģināt arī to, kas līdz šim tas 
nebija veikts. 

Valodas nodarbībās ar bērniem stradāja audzinātāja Daiga, 
stundas bija jautras un bailes no gramatikas jautājumiem 
pazuda. Visi piedalījās PBLA rīkotajā akcijā, kur mazākās 
grupās izvēlējās tautas dziesmu un par to izveidoja plakātu. 
Kopā ar audzinātāju Annu kopīgi  piestrādāja pie jaundejas. 
Daudz strādājam pie mūzikas, mācījāmies spēlēt kokli kopā 
ar ļoti pacietīgo skolotāju Lauru Arāju. Rezultāts bija tiešām 
apbrīnojams. 

Nākamais posms - Valodas sēta. Tēma: Mana ģimene. Deviņi 
ļoti atvērti, draudzīgi, jauki un strādīgi jaunieši. 
Katrs rīts iesākās ar kristīgo dziesmu un tēvreizi, tā mīļi visiem 
kopā vienā aplī, pēc miera sveiciena nodošanas devāmies 
ikdienas nodarbībās. Sadalīju jauniešus divās valodas grupās: 
ar vienu strādāja audzinātaja/skolotāja Daiga un ar otru es. 
Visai jauniešu grupiņai galvenais uzsvars bija uz latviešu 
valodu, sarunvalodu, rakstību un latviešu valodas dziļāku 
nopstiprināšanu. 

Ar mums kopā strādāja vairāki skolotāji: prāveste Ilze Larsen, 
Linda Treija, Uldis Stepe, Līga Ejupe, Laura Arāja, Anna Inveisa 
un kantīnes saimniece – Mārīte Grīnberga (eiro veikala 
vadītāja). Anna mācīja tautas dejas un ieviesa tautas dejā 
„Cūkas Driķos” jaunus elementus. Skolotāja Laura pacietīgi 
un ar lielu mīlestību iemācīja jauniešiem spēlēt uz kokles 
latviešu tautas dziesmu:”Kur pelīte tu tecēji?”

Audzinātāji Laura, Eva, Mārtiņš pavadīja dienu kopā ar 
savām grupiņām klasēs un palīdzēja, ja bija jautājumi vai 
neskaidrības. Dienas beigās katra grupiņa pārrunāja savus 
dienas labākos mirkļus un tos uzrakstīja uz plakāta pie savām 
kabīnēm. Pārējās audzinātājas plānoja vakara nodarbības un 
palīdzēja ar stundām. Piecas pilnas, burvīgas un ļoti gaišas 
dienas!

Otrais posms (foto apakšā): Ļoti sirsnīga un jauka grupiņa! 
Desmit meitenes un septiņi zēni, visiem labas draudzības, 
labas savstarpējās attiecības. Biju patīkami pārsteigta par 
dažiem bērniem, kas visur piedalījās, visam sekoja, visu 
mēģināja. Trīs nedēļas ir ilgs laiks, bet paskrēja lielā vēja 
ātrumā. Par cik šis gads bija īpaši nozīmīgs, jo iesākās vasaras 
olipiskās spēles Rio, tad katrs GSS absolvents saņēma savu 
absolvēšanas medaļu.

Ar šo grupu bijām izbraukumā tieši karstākajā nedēļā visā 
GSS laikā, bet tikām palutināti ar jaukām dzesinātām telpām 
mūsu pēcpusdienas nodarbībās. Skolotāju bija daudz un tas 
ir tik skaisti, ka varējām sadarboties. Marks Abuls, Līga Ejupe, 
Inese Grava – Gubiņa, Anna Inveisa, Lelde Krēsliņa, Jānis 
Labucs, prāveste Ilze Larsen, Alfons Mednis, Ilze Robežniece, 
Sentivāni kundze, Laura Šmidchene, Uldis Stepe, Linda Treija, 
folkoras skolotājas Rozīte un Iveta. 

Šajā posmā turpinājām mācīt mūziku, iepazīstinot ar 
plašajiem žanriem. GVV skolotāja Laura Arāja palīdzēja 
uzrakstīt kristīgās dziesmas “Debestēvs, nāc svētī mani” 
notis koklei un tā izveidojām dziesmu koklēm ar čellu – to 
spēlēja Ilze Larsen. Ilze Larsen iepazīstināja jauniešus ar 
klasisko mūziku, arī ar čella spēli. Skolēni kopā ar GVV 
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koncertmeistari Ilzi Robežnieci apguva vairākas kora 
dziesmas, lai sāktu gatavoties Baltimoras dziesmu svētkiem. 
Kora mēģinājumi GVV bija liels piedzīvojums!

Lelde Krēsliņa iemācīja divas no Baltimoras Dziesmu svētku 
dejām. Visa grupiņa kopā ar audzinātāju Annu izveidoja savu 
jaundeju pie Prāta Vētras mūzikas: “Kur ir mana lidmašīna”. 
Man ļoti patika dejas beigas ar papīra lidmašīnu palaišanu. 

Esmu pateicīga saviem audzinātājiem no Latvijas: Mārtiņam 
Ķauķim, Laurai Ķerānei un Evai Taubei par lielo darbu! Nav 
viegli ienākt jaunā, svešā pasaulē un vidē kaut arī runājam 
vienā un tajā pašā valodā. Saprotam, tomēr tas viss mulsina.

Paldies manām meitenēm: Daigai Cerai, Annai Inveisai un 
Laurai Vīksniņai par uzņēmību mēģināt jaunas lietas, jaunus 
pienākumus, jaunas atbildības. Jūs esat un bijāt mans 
stiprais pamats un balsts, ne tikai man bet arī pārējiem 
audzinātājiem. Aleksim Blumbergam - man prieks, ka 
nenobijies būt GSS komandā. Bija forši, vai ne?!

Paldies mūsu brīvprātīgajam fotogrāfam Samuēlam 
Knocham. Tu vienmēr esi gatavs man palīdzēt, arī agrās rīta 
stundās. Paldies GVV direktorei Sandrai un skolotājiem, kas 
nāca un palīdzēja un ļāva “sagīšiem” iemēģināt solus mācību 
klasēs. Paldies Ligitai Matisonei (foto pa labi), ka visos posmu 

sākumos palīdzēji ar finansēm, tas ļoti atviegloja manu 
darbu. Paldies virtuves saimniekam Ērikam un saimniekam 
Guntaram par palīdzību visas vasaras gājumā. Mēs jau 
nepieprasām daudz - tikai, lai mūsu bērniem ir drošība un 
visiem veidojas skaistas, labas atmiņas no GSS un Gaŗezera!

Ar pateicību ir par maz, lai varētu izteikties par burvīgo 
dāvanu – sarkanajiem “stretch” golfa ratiņiem. Paldies 
tev Anda, ka nāci talkā un biji tā, kas iečukstēja Gaŗezera 
labvēļiem austiņās par šo, tik svarīgo braucamo.

Šī vasara deva burvīgus bērnus, jaukus un pretīmnākošus 
vecākus un daudz palīdzēja smaidīgās sejas, ja arī lietas 
kādreiz neritēja, kā bijām plānojuši. Jūs visi būsiet burvīga 1. 
Klase GVV 2017. Gada vasarā. Lai jums veicas un neaizmirstiet 
savu GSS!

Sirsnībā,

Laila Švalbe 
GSS vadītāja
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Intervija ar Lailu Švalbi, GSS un Valodas sētas vadītāju
GZ: Vai Valodas sētas posmā gāja tā, kā tu biji sagaidījusi?
LŠ: Jā, viss noritēja pat mazliet raitāk, kā biju ieplānojusi. Šīs 
vasaras tēma bija “Mana ģimene”. Bērni bija ļoti pretīmnākoši 
un atvērti visam. Mazliet bija jāpārliecina mani audzinātāji, 
ka lietojam visur un tikai latviešu valodu – izskaidrot bet 
netulkot, piepalīdzot tikai ar attēliem, roku žestiem, kustībām, 
dziesmu, ja likās, ka bērns nesaprot.

GZ: Kas tevi visvairāk pārsteidza?
LŠ: Mani ļoti pārsteidza bērnu labestība un mīlestība. Viņu 
domas par Gaŗezeru, visu kas notika tuvumā, apkārt viņu 
mītnēm. Stundās redzēju milzīgu atdevi.

GZ: Ko tu ieteiktu mainīt vai nemainīt nākamvasar?
LŠ: Noteikti ieteiktu atstāt tā, ka viens audzinātājs darbojās 
ar ne vairāk par pieciem bērniem. Tas veido stabilitāti un 
drošību bērnos – noteiktību. Turpināt izmantot izveidotos 
mācību materiālus, jo tie ir saistoši un interesanti. Mainīt 
posmu un divām nedēļām – viena nedēļā ir tikai sākums. 

GZ: Ko tu gribētu pateikt ģimenēm un jauniešiem, kas 
gudro, vai apmeklēt Valodas vārtus vai Valodas sētu?
LŠ: Pirmkārt, šī programma ir domāta dažādu latviešu 
valodas spēju apguvei. Gan pilnīgi iesācēji, tā arī ļoti droši 
runātāji ir spējīgi uzlabot savas latviešu valodas zināšanas. 
Vēlos, ka ģimenes saprot, ka bērniem jādod palīdzīga roka, 
jāatbalsta. Lūdzu, mīļie vecākie, iedrošiniet savus bērnus 
mēģināt! Šī programma strādā, bet ir jābūt pilnīgai uzticībai 
un sapratnei no vecākiem, ka nedrīkstam dzirdēt angļu 
valodu!  Vēlamies dot pamatzināšanas ar cerību, ka bērniem 
pēc šī pavadītā laika veidosies vēlēšanās turpināt runāt, 
mācīties, klausīties latviski. Esmu ļoti priecīga, jo vienam 
zēnam, kurš izgāja Valodas sētas programmu, nākamgad būs 
iespēja mācīties GVV. 
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GVV 52. mācību vasaras pārskats
 
VALSTS VALODAS PRASMES PĀRBAUDĪJUMI (VVPP)
Pateicoties SIF (Sabiedrības integrācijas fonds) piešķīrumam 
Amerikas latviešu apvienības izglītības nozarei bija iespēja 
noorganizēt VVPP šī gada IV klasei un dažiem citiem 
ieinteresētiem. Ierodoties VISC (Valsts izglītības satura 
centra) darbiniecēm uz ALA skolotāju semināru nedēļā pirms 
GVV sākuma tika sarunāts, ka viņas nokārtos pārbaudījumus 
GVV pirmajās skolas dienās. Tikai VISC darbinieki drīkst 
kārtot šos oficiālos valsts pārbaudījumus un šogad viss 
tā labi sanāca, ka varējam izmēģināt. Sekmīgi noliekot 
pārbaudījumu, tiek piešķirta oficiāla kartiņa ar LV zīmogu, 
kur parādās identificējoša informācija un sasniegtais valodas 
līmenis. 

Citējot VISC darbinieces Antas Lazarevas rakstīto: 
 “VVPP jauniešu sniegums apliecīnāja, ka GVV četru 
gadu laikā spēj attīstīt skolēnu valodas prasmi, jo tās 
līmenis ir labs; tas nozīmē, ka šāda forma kā GVV 
ir svarīga valodas prasmes un latviskās identitātes 
saglabāšanā.” 

PBLA TAUTAS DZIESMU PROJEKTS
Skolotājas Irēnes Elksnes-Geisler vadībā tika novadīts PBLA 
Tautas dziesmu projekts. Katra klase izveidoja savu atsevišķu 
projektu, izsekojot pašu izvēlētu tēmu no mūsu bagātīgās 
tautas dziesmu pasaules. Projekti tika ierakstīti un ir atrodami 
Youtube. Skolēni bija atsaucīgi un arī tādēļ visi projekti labi 
izdevās. Ar GVV un citiem diasporu skolas projektiem var 
iepazīties aizejot uz saiti: mandziesminunepietruka.lv.

ABSOLVENTU RĪTS 
Absolventu rītu rīkojām sestdien, 27. augustā. Atsaucība 
šim pasākumam bija ļoti laba no skolas saimes, kā arī no 
tiem 20 absolventiem, kuri ieradās. Plānojam to turpināt un 
tālāk izveidot. Absolventi pārstāvēja dažādus posmus skolas 
vēsturē un skolēniem bija interesanti dzirdēt, kā mācījās un 
agrāk dzīvoja. Absolventi bija sajūsmināti un pāris izteica 
vēlēšanos palīdzēt ar rīkošanu. Galvenais mērķis šim rītam 
ir atjaunot un tālāk izveidot absolventu saistību ar GVV, 
pastāstot par to, kas ir jauns, veidot nākotnes plānus un 
kultivēt attiecības. 

KULTŪRAS MINISTRIJAS PIEŠĶĪRUMS  
Pateicoties Latvijas Kultūras ministrijas piešķīrumam $4000 
apmērā, GVV divas nedēļas viesojās koklētājas Iveta Ieviņa 
un Rozīte Spīča no Latvijas. Viņas iepazīstināja visus skolēnus 
ar kokles vēsturi, koklēšanas principus un koklēšanas pasauli 
šīs dienas Latvijā, un katram skolēnam iemācīja nospēlēt 
divas dziesmas. Koklētājas pašas kuplināja vairākus skolas 
sarīkojumus, uzstājoties skolas viesu vakarā (talantu vakarā), 
dievkalpojumos un izlaidumā. Arī tika novadīts koklēšanas 
meditācijas vakars Vēja kalnā. 

BALTIMORAS DZIESMU SVĒTKI
Liels darbs stāv priekšā skolas vadībai un palīgiem, 
noorganizēt Gaŗezera piedalīšanos Baltimoras Dziesmu 
svētkos 2017. g. jūlija sākumā. Šovasar jaunieši jau sāka 
iestudēt dejas un mācīties dziesmas, vairākas no kurām 
tika dziedātas izlaidumu koncertā. GVV iesāksies sestdien, 
24. jūnijā, ierastajā laikā, un pēc 5. dienām skola izbrauks uz 
Svētkiem. 

PATEICĪBAS
Esmu tik ļoti pateicīga visiem GVV skolotājiem, audzinātājiem 
un citiem darbiniekiem, kuri palīdzēja izveidot skaistu un 
vērtīgu vasaru skolēniem. Ikkatrs darbs bija nozīmīgs un 
patiesi augsti novērtēts. Īpaši pateicos skolas pārzinei Anita 
Briedei-Bilsēnai, skolas administratorei Ievai Johnson un 
biroja vadītājai Žižī Baginskai par to lielo darbu, ko viņas veica 
tik daudz un dažādos veidos. Paldies arī visām programmu 
vadītājām par atbalstu un gudro padomiņu ne tikai vasarā, 
bet visam gadam cauri. 

Sirsnīgs paldies arī Gaŗezera administrācijas personālam 
- Pēterim, Ilenai, Sandrai, Mārai un it sevišķi Guntaram un 
viņa komandai par kārtības ieturēšanu ne tikai GVV, bet visā 
Gaŗezerā. Paldies virtuves saimniekam Ērikam un virtuves 
personālam par gardo ēdienu, izpalīdzību un sadarbību. Un 
arī vēlos pateikties Gaŗezera padomei par darbu nodrošinot 
Gaŗezera nākotni un īpaši Imantam Ejupam par dežurēšanu 
un palīdzību skolas pēdējās dienās. 

Arvien strādājot Dievam un Latvijai, 

Sandra Kronīte-Sīpola 
GVV direktore

mini-intervija: Pauls Berkolds

GZ: Tu esi profesionāls dziedātājs ar labiem 
panākumiem pasaules mērogā. Bez mūzikas, 
kādas citas “dzīves mācības” tu mēģini nodot 
tālāk GVV audzēkņiem? 

PB: Dzīve ne vienmēr iet pa nodomātām gaitām. 
Svarīgākais is neatlaidība. Turies pie noliktiem 
mērķiem, arī ja ir jāmaina pieeja vai ceļu. Esiet 
droši, improvizējiet un turaties!
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Valsts valodas prasmes pārbaude ASV, Latviešu centrā Gaŗezers

No 2016. gada 22. jūnija līdz 1. jūlijam Valsts izglītības satura 
centra (VISC) Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas 
vadītāja Anta Lazareva un vecākā referente Baiba Mūrniece-
Buļeva atradās ASV, Mičiganā, Latviešu centrā Gaŗezers.
Šajā laikā Gaŗezerā tika realizēts Amerikas Latviešu 
apvienības (ALA) Izglītības nozares projekts “Latviskās 
identitātes saglabāšana: iegūsim valsts valodas prasmes 
apliecību!” (ar Sabiedrības integrācijas fonda “Pilsoniskās 
līdzdalības veicināšanas programmas” atbalstu). Projekts 
sniedza iespēju Gaŗezera Vasaras vidusskolas audzēkņiem, 
kā arī citiem interesentiem pārbaudīt savas latviešu valodas 
zināšanas, kārtojot valsts valodas prasmes pārbaudi.

Gaŗezerā valsts valodas prasmes pārbaudi kārtoja 44 
pretendenti – gan GVV 4. klases skolēni, gan skolas absolventi 
un GVV mācībspēki. Pārbaudē bija iespēja pārliecināties, ka 
skolēnu latviešu valodas prasme ir pietiekama veiksmīgai 
saziņai valodas prasmes pamata un vidējā līmenī, turklāt 

labāks valodas prasmes līmenis ir tiem skolēniem, kuri
latviski runā arī ģimenē. Savukārt vairāki studenti un 
skolotāji apliecināja savu valodas prasmi augstākajā līmenī. 
Valsts valodas prasmes pārbaudes komisija Rīgā izvērtēja 
pretendentu sniegumu. Pārbaudes rezultāti liecināja, ka to 
sekmīgi nokārtojuši visi pārbaudes pretendenti. Pēc valodas 
prasmes pārbaudēm VISC speciālistes un Gaŗezera Vasaras 
vidusskolas direktore Sandra Kronīte-Sīpola, ALA Izglītības 
nozares vadītāja Andra Zommere, Pasaules Brīvo latviešu 
apvienības (PBLA) Izglītības padomes izpilddirektore Anta 
Spunde un PBLA Izglītības padomes locekle Dace Mažeika 
pārrunāja turpmākās sadarbības jautājumus.

22. un 23. jūnijā  Gaŗezerā notika arī ALA Izglītības nozares 
organizēts skolotāju seminārs, kurā A. Lazareva vadīja 
vairākas nodarbības par valodas prasmes uzdevumu izveidi 
dažādiem valodas prasmes līmeņiem.

Uzturoties  Gaŗezerā, lielu gandarījumu sniedza fakts, ka 
daudzi otrās un trešās paaudzes diasporas pārstāvji ASV labi 
prot latviešu valodu un ir ieinteresēti valodas un latviskuma 
saglabāšanā.

B. Mūrniece-Buļeva

GVV vasaru iesākām ar 125 reģistrētiem skolēniem. Vasaras gaitā 2 
skolēni atstāja GVV, bet viens atbrauca uz pēdējām divām nedēļām, 
tātad nobeidzām ar 126 skolēniem. Klašu sadalījums - I klasē 35, II 
klasē 40, III klasē 15 un IV klasē 36. GVV strādāja 22 skolotāji - 12 no 
Latvijas; 10 no ASV, 11 audzinātāji - 7 no Latvijas, (visi pirmo reizi GVV 
un uz visu vasaru); 4 no ASV (nepilnu vasaru), 15 nodarbību vadītāji 
– 2 no Latvijas; 13 no ASV un Kanādas; vairāki skolotāji arī vadīja 
nodarbības.

Balstoties uz valodas pārbaudījumiem, 98% no GVV audzēkņiem 
uzlaboja savas latviešu valodas prasmes. No 88 I, II un III klases 
skolēniem, kuri pārbaudīja latviešu valodā lasīšanas prasmi, 
rakstīšanas prasmi, klausīšanās prasmi un runāt prasmi: 47 skolēnu 
prasmes sasniedza nākošo augstāko līmeni, 41 palika tanī pašā līmenī, 
bet 39 sasniedza vērojami augstākus rezultātus tajā pašā līmenī. 
Sākot ar 2017. gada vasaru latviešu valodas un latviešu literatūras 
mācības notiks pa līmeņiem (katrai klasei būs vairākas paralēlas 
klases). Visiem citiem mācību priekšmetiem skolēni tiks iedalīti 
paralēlās klasēs, ka līdz šim.

Anita Briede-Bilsēna 
GVV skolotāja un padomes locekle

Anna Strautmane, GVV
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Ieskats šīs vasaras dažās norisēs
Ar Latvijas archibīskapa Jāņa Vanaga svētību par Gaŗezera 
garīgo stāju rūpējās tādas sirsnīgas mācītājas kā archibīskape 
Lauma Zušēvica, prāveste Ilze Larsen un mācītājas Sarma 
Eglīte, Aija Graham un Biruta Puiķe-Wilson. Jauniešiem 
un bērniem ticības mācību stundas kā arī visiem Gaŗezerā 
dievkalpojumus vadīja prāv. emer. Dāvis Kaņeps, priesteris 
Juris Jalinskis, baptistu mācītājs Pauls Barbins \, mācītāji 
Ojārs Freimanis un Roberts Franklins. 

Saulainajā 30. jūlija rītā Graša paviljona piepildījās GVV 
direktores Sandras Kronītes-Sīpolas ilgi lolotais sapnis - 
redzēt bijušos GVV absolventus kopā ar viņu atvasēm. Goda 
sardzē bija nostājušies ap 20 absolventu, pārstāvot 1974 – 
2015. gadus (foto apakšā). Katram bija kāds labs vārds veltīts 
GVV. Visemocionālākais bija Ritas Grendzes pateicība GVV, 
ka palīdzēja saglabāt ģimenē latviešu valodu. Kaut daudzi tā 
justos! 

Šogad Gaŗezerā nonāca divas talantīgas, pieredzi bagātas 
koklētājas - Rozīte Katrīna Spīča un Iveta Ieviņa. Gaŗezerā 
viņas apmācīja GVV un GSS audzēkņus  koklēšanā un 
palīdzēja izveidot ansambli, kas spēja uzstāties un sildīt 
skatītāju sirdis ar kokles skaņām. Jācer, ka pēc šīs vasaras 
panākumiem, sadarbība ar Kultūras ministriju kļūs vēl 
saistošāka. 

Daudzo nodarbību vidū šogad atkal notika burāšana Kārļa 
Vasarāja vadībā. Brīžiem uz ezera līmeņa laivu baltās buras 
meta sidrabainu atspulgu kā tautasdziesmā. 

Lai gan voleja nogale izdevās lieliski - ar simtiem apmeklētāju 
un saistošām spēlēm, liels zaudējums Gaŗezera gardēžiem 
bija Indianāpoles karsto cāļu spārniņu šefu populārais stends, 
kas bija slēgts - tā sagādājot nelaimīgas sejas un tukšus 
vēderus ilggadīgiem spārniņu cienītājiem. 

Intelektuāli nosvērtiem cilvēkiem tika dota iespēja apmeklēt 
ceturtdienas vakaros pieaugušo mūža izglītības kursus “Es 
to nezināju”, kur interesanti lektori runāja par aizraujošiem 
tematiem. Pat tie, kas snauduļoja, kaut ko iemācījās. 

Pavārs Ēriks Ārums gādāja trīs veselīgas maltītes dienā. It 
sevišķi mājīgi jutās Latvijas audzinātāji un skolotāji, katrā 
ēdienreizē, atrodot rupjmaizes riku vai skābēta gurķa šķelīti. 
Ērika gatavotie sutinātie skābie kāpsoti varēja sacensties ar 
jebkuru izslavinātu dāmu komitejas pavāri ASV vai pat pašu 
Mārtiņu Rītiņu Latvijā. 

Varbūt skolotāji bija drusciņ stingrāki, vērtējot zināšanas, 
sakarā ar jauno Latvijas atzīmju sistēmu, bet ko gan jaunības 
gars nespēj pārvarēt. Cepuri nost arī audzinātājiem, kas 
jauniešus katru nakti dabūja gultā un rītos no tām ārā. 

Kopš pagājušā gada ir darbojusies informatīva programma 
“Lodziņš uz Latviju”. Tur jaunieši var apskatīt, kas 
jauns Latvijā, pilsētās un reģionos. Divdesmit minūšu 
garā programma tiek pārraidīta reizi mēnesī ar TV 24 
starpniecību, taču visas programmas ir pieejamas YouTube 
un www.garezers.org. Ilze Jēgere, Jānis Labucs, Imanta Nīgale 
un Katrīna Dimanta ir raidījuma praktiskie veidotāji. Raidījums 
domāts diasporas jauniešiem, kuri vēlas būt informēti 
par notikumiem Latvijā. Patreiz tiek aktīvi meklēti līdzekļi 
raidījumam. Tas maksā no $1500 - $3000 par katru epizodi. 
Vēlam milzīgas sekmes šim vērtīgajam pasākumam! 

Visu, ko varu teikt, mīļie 
vecāki un vecvecāki, 
jūsu bērni tika aprūpēti 
kā prinči un princeses 
uz zirņa un bez tā. 
Jācer, ka visi beigs skolu 
ar izcilām liecībām 
un aizbraukuši mājās 
neaizmirsīs patiekties 
saviem sponsoriem 
un atbalstītājiem. 
GVV skolnieki - ja 
esiet iepazinušies ar 
kādu zēnu vai meiteni, 
neaizmirstiet sūtīt 
īsziņas, foto un video,  
saglabājot draudzības, lai kurā pasaules malā jūs atrastos - kā 
jau 21. gadsimta latviešiem pienākas! Ar labiem novēlējumiem 
un uz satikšanos 2017. gadā Baltimorā, 2018. gadā Eslingenā 
un Latvijā un kā katru gadu - mūsu Gaŗezerā!

Alberts Legzdiņš
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GVV jaunās ēkas “Ozoli” iesvētīšana

PIrmdien, 1. augustā pēc svētbrīža , ko vadīja archibīskape 
Lauma Zušēvica, izlūdzoties svētību jaunajai skolas ēkai 
“Ozoli”, man radās izdevība īsai intervijai ar “Ozolu” galveno 
ziedotāju pāri - Andu un Kārli Šteinmaņiem. Viņi jau sen 
saistīti ar Gaŗezeru - kopš 2002. gada. Gaŗezera vasaras 
vidusskolā ir mācījušās viņu meitas Laura un Marisa. Tanī 
laikā tika ziedoti līdzekļi “Avotu” klašu telpu izbūvei. 
Labdarība turpinājās ar $50,000 ziedojumu “Ozolu” 
jaunbūvei. Modernā ēka apgādāta ar gaisa dzesināšanas 
iekārtām un trim gaišām klašu telpām. Kad jautāju Andrai un 
Kārlim, kā viņi novērtētu Gaŗezeru nākotni, viņi atbildēja: “Lai 
šeit dziedātu, dejotu, mācītos, tā uzturot latvietību nākošos 
50 gadus!” 

Mēs no sirds pateicamies Kārļa un Andas Šteinmaņu ģimenei, 
kā arī pārējiem ziedotājiem par lielo palīdzību skolas attīstībā. 

Alberts Legzdiņš

Mini-intervija: Kristīne Tuča

“Uz Garezeru braucu jau ceturto vasaru. Esmu strādājusi 
birojā un kā ģeografijas skolotāja. Kad pirmajā gadā 
izjutu,  ko nozīmē būt Garezera saimē, gribējās piedzīvot 
to labo sajūtu vēl un vēl.  Dzīvot un just līdzi  bērniem. 
Īpaši tiem, ar kuriem sāku savas gaitas GVV un šogad viņi 
absolvēja skolu. Esmu priecīga,  ka varu veikt savu, kaut 
pavisam nelielo, ieguldījumu ar savām zināšanām,  laiku, 
prasmēm latviskās kultūras un valodas uzturēšanā un 
attīstīšanā. Esmu ļoti pateicīga,  kam man ir bijusi tāda 
iespēja piedalīties Garezerā dzīvē jau četras vasaras.”
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15
2016. g. GVV skolas saime - foto K. Putnis
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Gaŗezera vasaras vidusskolas izlaiduma koncerts

Mēs esam laimīga tauta, jo sens un vērtīgs ir mūsu senču 
atstātais kultūras mantojums. Šovasar Gaŗezera vasaras 
vidusskolas izlaiduma koncerta programma izskanēja 
emocionāli bagāti un krāšņi. Pirmo reizi vidusskolēni 
iepazinās ar latviešu tautas spēka dziesmām. Dziesmām, kas 
dod spēku nosargāt katram sevi, savu tautu, latviskumu un 
ceļu apkārt mūsu Tēvu zemei - Latvijai. Ceļu, kas katru no 
mums ved uz Gaŗezeru, lai smeltos spēku būt latvietim.

Kora dziedātāji skanīgi iesāka koncertu ar “Vij, Dieviņi, zelta 
viju!” un “Ceļa dziesma”.

Stalts un raits bija meitu un puišu dejas solis gan nopietnās 
dejās “Es mācēju danci vest”, “Saules meitas vedības”, gan 
jautrās un bezbēdīgās dejās kā “Gailis un vista”. Vislielāko 
skatītāju atbalstu ieguva dejas “Kam ir gaiss”, kuras mūzikas 
autors ir R. Pauls un “Rotaļdancis”. Audzēkņi to dejoja ar tādu 
prieku un mirdzumu acīs, ka skatītāji lūdza priekšnesumus 
atkārtot, paši dziedāja līdzi un skaļi aplaudēja.

Publikas atzinību ieguva arī folkloras skolotājas Lauras Arājas 
vadītā ansambļa sniegums. Atraktīvi izskanēja “Bij’ man 
vienas rozes dēļ”. Koklētājas - skolotāja Rozīte Katrīna Spīča 
un Iveta Ieviņa priecēja gan kokles spēlējošos audzēkņus, 
gan skatītājus ar burvīgām tautas dziesmām kokles pavadībā. 
Koncertā valdīja liela sirsnība un emocionāla tuvība. 3. klase 
kā dāvanau 4. klasei, nodziedāja tautas dziesmu “Pie Dieviņa 
gari galdi” koklētāju pavadībā. Tas bija ļoti aizkustinošs brīdis 
ne tikai 3. un 4. klasei, bet arī visiem klātesošajiem.

Koncerta izskaņā - “Lūgšana” (K.Skujenieks, I.Kalniņš), 
“Gaismas pils” (Auseklis, J.Vītols) skanēja sirsnīgi un lepni 
diriģentu Paula Berkolda un Agijas Pizikas vadībā. Bet visus 
līdz asarām aizkustināja noslēguma dziesma “Labvakar, rudzu 
lauks”, kuru audzēkņi dziedāja ar mīlestību kā pateicību, kā 
svētību visam, ko viņi šovasar ir ieguvuši Gaŗezerā, ieguvuši 

sev, savai ģimenei, latvietībai, Latvijai. Skatoties, klausoties, 
baudot bagāto koncertprogrammu, es lepojos ar Gaŗezera 
jauniešiem, viņu vecākiem un vecvecākiem.

Paldies skolas vadībai, īpaši Sandrai Kronītei Sīpolai, paldies 
GVV kora vadītājiem Paulam Berkoldam un Agijai Pizikai, 
deju skolotājai Leldei Krēsliņai un GVV koncertmeistarei Ilzei 
Cepurniecei par šīsvasaras pacietīgo darbu, kas vainagojās ar 
tik skanīgu izskaņu šovasar Gaŗezera vidusskolas izlaiduma 
koncertā!

Mēs esam bagāta tauta, mēs kopjam to ceļu, kas mūs katru 
ved uz latvietību, uz Gaŗezeru, uz Latviju.

Ilze Gaigala 
GVV latviešu valodas un literatūras skolotāja
foto K. Putnis
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Marlēna Ramane, GVV

2016. g. GVV apbalvojumi 
 
Dr. O. Ēvaldsona piemiņas balva I klases sekmīgākajiem skolēniem. Dr. Ēvaldsons bija Gaŗezera kaimiņš un labvēlis.

Elisa Renerte, Karina Roze, Valdis Slokenbergs, Emma Velkme
 
Dr. Juŗa Zušēvica piemiņas balva II klases sekmīgākajiem skolēniem. Dr. Zušēvics bija ilggadējs ģeogrāfijas skolotājs GVV, kas 
aizgāja mūžībā 2003. gadā.

Ieva Griffin, Laila Ģērmane, Roberts Kalniņš, Dārija Taube-Gulēna
 
ALJA (Amerikas latviešu jaunatnes apvienības) balva sekmīgākajiem skolēniem ģeogrāfijas pārbaudījumā.

Ieva Griffin, Roberts Kalniņš, Maruta Sīpola 
 
Elvīras Meijas piemiņas balva III klases sekmīgākajiem skolēniem. Meijas kundze bija viena no pirmajiem Gaŗezera labvēļiem.

Krista Albertiņā, Annelī Cera, Daina Renerte
 

Zvanera piemiņas balva III klases sekmīgākajiem skolēniem vēstures pārbaudījumā. Alfreds Zvaners absolvēja GVV 1982. gadā 
un mira 1989. gadā.  

Krista Albertiņā, Annelī Cera, Daina Renerte
 
Šteinmaņu gimenes apbalvojums skolēnam, kas dzīvo pilsētā, kur nav latviešu skolas.  

Roberts Grots
 
GVV balva par īpašu centību un panākumiem latviešu valodas apguvē.

Liene Bičevska
 
Garezera balvas piešķir audzēkņiem, kuru izturēšanās un darbi pierāda viņu cieņu pret skolu un sajūsmu par iespēju te 
mācīties. Viņi izturās pozitīvi, mēģina problēmas labvēlīgi risināt. Viņiem rūp citi skolēni un skolas labais gars.

I klasē Miks Ramanis
II klasē Ieva Griffin, Vilis Sīmanis
III klasē Krista Albertiņa
IV klasē Dāvis Berkolds, Līva Gulēna, Maija Veinberga  

 
Dr. J. Labsvīra balva IV klases sekmīgākajiem skolēniem. Dr. Labsvīrs bija tautsaimniecības profesors un GVV sabiedrisko 
zinību skolotājs. 

Līva Gulēna, Marlēna Ramane, Kara Steele, Maija Veinberga
 
Balva par izciliem panākumiem latviešu literatūras apguvē. 

Imants Cers
 
Jāņa Oša piemiņas balva IV klases absolventam par labāko sekmju caurmēru GVV kursā. Par balvu sacenšas tikai tie audzēkņi, 
kuŗi četras vasaras mācījušies GVV. Oša kungs bija pirmais GVV administrātors un bibliotēkārs.

Marlēna Ramane

Gada sportisti
Kara Steele un Pauls Galiņš

Rotkaļu balva
Liene Millere, Aleksandrs Konters, Marlēna Ramane
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Gaŗezera pauze
Mīļā GVV 52. mācību vasaras saime!

Nav viegli vasarā būt GVV audzēkņiem - sekot 
noteikumiem, darīt visu to, ko no Jums prasa: runāt 
latviski, mācīties, dziedāt, dejot un agri celties. Nav 
viegli būt GVV skolotājam vai audzinātājam, jo darba 
slodze ir liela un pienākumu ir tik ļoti daudz. Nav 
viegli vienmēr sevi piespiest darīt to, kas ir cēls, kas ir 
pareizs, kas nāk par labu sabiedrībai un saimei. Tomēr 
mēs to visu veicam, jo esam GVV. “Dots devējam 
atdodas” ir pazīstams sakāmvārds, un tā tas taču 
arī ir mūsu skolā. Katrs padarītais darbs ir pamats 
nākamajam, un bieži seko viens otram bez jebkādas 
pauzes. 

Pirms dažiem gadiem Klinklāva galerijā bija mūsu iecienītās 
mākslinieces, GVV skolotājas, Lindas Treijas darbu izstāde, 
nosaukta “Kafijas pauze”. Mākslas darbos bija redzama liela 
dažādība, bet visus vienoja tas, ka tie atspoguļoja cilvēkus 
tā saucamajos pauzes mirkļos. Šī izstāde man lika citādi 
aizdomāties par attiecību starp laiku un komunikāciju, veids 
kā laika tecējums var likties straujš, vai lēns, kaut vai stundu 
skaits, dienu skaits ir nemainīgs. Tāpat domāju par pauzēm 
dzīvē, kas vismaz daudziem ir saistīti ar tasi kafijas. Man šķiet, 
ka daudz kas izmainījās ar to dienu, kad izgudroja šķīstošo 
kafiju – brūnais pūderis, kas mazliet smaržo pēc kafijas, bet 
kam nav nekāda īsta aromāta vai spēka. Un uzlabojumi mūsu 
kafijas dzeršanas priekam turpinās lidz šai dienai, atkal jaunas 
garšas, atkal kāds jauns automāts, mazākas krūzītes, lielākas 
krūzītes. Tā nu tas ir ar kafiju pašu, bet kas ir noticis ar pauzes 
daļu no “kafijas pauzes”? Cik bieži pauzes sastopamas? Kur 
tad mēs esam nonākuši, tā dzīvojot?  Esmu paskrējuši daudz 
kam garām, bet domājam, ka vairāk ko zinam un saprotam.  
Savās pārdomās es nonācu pie slēdziena, ka pauzes ir 
vajadzīgas ik katram, bet ne tikai kafijas pauzes. 

Pauze ir definēta kā konkrēts, bet neilgstošs moments, 
piestāt, apdomāties, bet - ne pilnībā atslēgties. Pauzes 
pogas parādās visur – satiksmes gaismās, mūzikas aparātos, 
televīzijas kontroles pultīs, un arī mūsu domās, mūsu elpā un 
mūsu sarunās ar citiem. Klausoties mūziku, mēs piespiežam 
pauzes pogu un ar pārliecību saprotam, ka atgriezīsimies. 
Pauzes nozīme ir attapties un dziļāk saprast to, kas tiek 
apspēlēts vai pārrunats.

Varētu teikt, ka mēs, GVV saime, nupat piedzīvojām atkārtotu 
reizi arī īpašu pauzi – mūsu Gaŗezera sešu nedēļu latvietības 
pauzi; pauzi no ierastām ikdienas gaitām, cilvēkiem un 
vietām. Gaŗezera pauzes laikā mēs neatpūtāmies, bet gan 
pavadījām šīs siltās un saulainās vasaras dienas atšķirīgā un 
intensīvā ritmā no pārējā gada. Gaŗezera pauzes laiks mums 
nav lemts atpūtai, bet gan, lai piepildītu mūsu pūru lādes un 

lai uzkrātu spēkus nākamajam gadam līdz tai stundai, kad 
atkal sabraucam jaunai mācību vasarai. Pauzei, kurā atkal 
būsim kopā ar mūsu Gaŗezera vidusskolas ģimeni, ar kuru 
mums ir prieks satikties vasaru pēc vasaras.

Un…mīļie skolēni, īpaši Ceturtie, kuriem šī bija pēdējā vasara 
vidusskolā – lai šī pauzes sajūta Jums paliek uz mūžu. Ir viegli 
aizdomāties, kā starp Gaŗezera pauzēm, ir brīži, kad mēs 
apjēdzam un novērtējam to, ka esam latvieši. Mūsu Gaŗezera 
pauzes ir laiks, kad kļūstam tuvāki mūsu latviešu dvēselei. 
Dodoties prom pēc izlaiduma un mašīnas spogulī atskatoties 
uz Gaŗezera vārtiem, būs Gaŗezera pauze jāizbeidz un jāatsāk 
pasaules raidījums. Lai Jums sirdī paliek šī latvietības pauze. 

Sandra Kronīte-Sīpola 
GVV direktore

Uz zaļā zara

Ja kļūst skumji, uzsien mezglu
Saules stara galā

Un, ja nelīdz, zīmē zvaigzni
Zilā jūras malā,

Bet, ja auksti, paņem liesmu,
Iededz pļavā zaļā

Saķer visus siltos vējus
Un tad palaid vaļā,

Lai ir jautri, paņem smaidu,
Iepin vārdā garā,

Tad Tev katrs dzīves brīdis
Būs uz zaļā zara!

Ojars Vacietis
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1. rindā
Karlīna Kubuliņa, Maija Veinberga, Līva 
Gulēna, Maija Grinberga, Marita Pelēce, 
Liene Bičevska, Alīna Kasparsone

2. rindā
Kāra Steele, Daina Reimane, Sabīne 
Brunovska, Tija Roberson, Lillia 
Dimanta, Anna Eglīte, Solvita Kārkliņa, 
Trīnīte Kānberga, Sandija Linde, Marlēna 
Ramane, Liene Millere

3. rindā
Matīss Sīka, Imants Cers, Lūkas VanSant, 
Nikolājs Pone, Emīls Magone, Nilss 
Jansons, Miķelis Grendze, Pauls Švalbe, 
GVV dir. Sandra Kronīte-Sīpola

4. rindā 
Aleksandrs Konters, Markus Grīviņš, 
Aleksandrs Melbārdis, Andris Ģērmanis, 
Pauls Galiņš, Dāvis Berkolds, Zigurds 
Beķeris, Pauls Šulcs, Emīls Lūsis-Zondo, 
Reinis Šveikovskis

GVV 2016. g. absolventi

Katru gadu gaidīta un atmiņā paliekoša 
ir, iespējams, kustīgākā vakara nodarbība – “Pērkonīša 
ducināšana”. Šogad bija bažas par to, vai karstuma un 
sutoņas apstākļos izdosies nodarbību noorganizēt, tomēr 
laikapstākļi par mums apžēlojās un pirmdienas vakars 
izrādījās gana labs, lai dejotājus nemocītu pārkaršana.

Tautas deju skolotājas Leldes Krēsliņas izveidotās 
tiesnešu kolēģijas novēroti dejotāju pāri laidās “Pērkonīša 
ducināšanas” dejā. Pēc nodejotas pirmās pusstundas 
pastiprināta uzmanība tika pievērsta dejotāju pareizam 
un akurātam deju solim, tāpēc ik pēc laiciņa no trases tika 
noņemti pāri, kas jau bija paguruši. 

Tiesnešu darbs kļuva grūts, kad uz Graša paviljona deju 
grīdas bija palikuši pēdējie 6 pāri. Sestajā vietā finišēja brālis 
un māsa Andris un Anastasija Perri, savukārt kā piektie 
labākie dejot beidza Roberts Kalniņš un Krista Albertiņa. Jau 
ierasts, ka “Pērkonīša ducināšana” ir kā viena no disciplīnām, 
lai iegūtu punktus Gada sportista balvas ieskaitē. Īpaši svarīgi 
tas bija 4. klases skolēnam Dāvim Berkoldam, kurš dejoja 
kopā ar 3. klases skolnieci Aiju Ābeli. Ar pamatīgu spēku 
patēriņu Dāvis un Aija izcīnija 4. vietu, savukārt uzreiz pēc 
tam izstājās Matīss Mednis un Emīlija Liziņa. 

Emocijām bagāta cīņa par labāko un izturīgāko pāri izvērtās 
starp 2. klases pāri Rolandu Teivānu un Lailu Ģērmani un 4. 
klases pāri Paulu Galiņu un Karu Steeli. Ovācijām skanot, pēc 
nodejotām 2 stundām ar tiesnešu lēmumu par uzvarētājiem 
tika atzīts Rolanda un Lailas pāris (foto). 

Nedaudz statistikas... Tika izrēķināts, ka vidēji 15 sekunžu 
laikā katrs dejotājs sper 48 soļus. Tas nozīmē, ka uzvarētāju 
pāris visa vakara laikā spēra 
apmēram 23,040 soļus.
Nodarbības beigās visi turpat 
uz deju grīdas sadevās rokās 
un dziedāja tradicionālo vakara 
dziesmu “Daugav’ abas malas”. 
Izskatījās, ka tas bija pēdējais 
piliens kādai rakūnu ģimenei, 
kas, dziesmai skanot, lēni un 
uzmanīgi norāpoja no Graša 
paviljona jumta un devās savās 
vakara gaitās. 

Jānis Labucs
Garezera sporta koordinators

foto K Putnis 
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Futbols
20. jūlijā norisinājās jau 3. Alberta Legzdiņa Gaŗezera kauss 
futbolā, kurā tikās Gaŗezera vasaras vidusskolas audzēkņi 
pret Gaŗezera darbinieku vienību. Pirms spēles tika pacelts 
karogs Ērika Pētersona sporta laukuma karoga mastā, abām 
vienībām un skatītājiem dziedot Latvijas valsts himnu. 

Abas vienības spēli iesāka ļoti aktīvi un entuziastiski, radot 
bīstamus momentus pie vārtiem abās laukuma pusēs. 
Tomēr bija redzams, ka GVV audzēkņi spēles sākumam bija 
sagatavojušies daudz labāk, par ko liecināja Matīsa Medņa 
un brāļu Lūkasa un Markusa Grīviņu teicamā uzbrukumu 
veidošana, kā arī Andra Ģērmaņa bruģētā spēle aizsardzībā. 
Savukārt Gaŗezera darbinieki uz laukuma izskatījās nedaudz 
apjukuši, jo trūka savstarpējas saspēles un momentu 
realizācijas, tomēr pietiekami labi vārtos darbojās mācītājs 
Dāvis Kaņeps, bet vidējā līnijā labi darbojās pagājušā gada 
absolventi - GBN audzinātājs Aleksandrs Puriņš un Dzintaru 
biroja darbinieks Lūkas Pūris. 

Pirmā puslaika vidusdaļā ļoti neveiksmīgi savā soda laukumā 
aizsardzībā ar roku nospēlēja GBN audzinātājs Kristaps 
Eilands. Spēles galvenais tiesnesis Pēters Albertiņš bez 
minstināšanās piešķīra 11 metru soda sitienu uz darbinieku 
komandas vārtiem, ko izpildīt devās 4. klases skolēns Markus 
Grīviņš. Šoreiz Dievpalīgs nebija ar mācītāju Kaņepu un 
pēc Grīviņa sitiena vārtu vidusdaļā rezultāts kļuva 1:0 GVV 
skolēnu labā. Ar tādu rezultātu arī noslēdzās spēles pirmais 
puslaiks.

Spēles otrais puslaiks iesākās ar līdzīgu cīņu un labām 
vārtu gūšanas iespējām pie abiem vārtiem, tomēr vienmēr 
uzbrukumu beigu fāzē pievīla kļūda vai neprecizitāte. 
Darbinieku komanda otrajā puslaikā nomainīja vārtsargu, un 
vārtos stājās saimniekpuisis Ēriks Galiņš. Spēcīgā karstuma 
dēļ katra puslaika vidusdaļā komandas devās nelielā pauzē, 
lai padzertos ūdeni un uz brīdi paslēptos no saules. Pēc tās 
izskatījās, ka darbinieku vienība ir gatava pārņemt spēles 
iniciatīvu. Ar Jūlija Pružinska, Markusa Staško, Lūkasa Pūra 
un Aleksandra Puriņa saspēli izdevās izveidot pāris bīstamus 
momentus.

Tomēr otrā puslaika 16. minūtē GVV komanda devās 
pretuzbrukumā un atkal neveiksmīgi savā soda laukumā 
nospēlēja darbinieki. Bumba tika atspēlēta vārtsargam, 
kurš to ņēma rokās, pārkāpjot noteikumus. Līdz ar to tika 
piešķirts netiešais brīvsitiens (indirect free kick) apmēram 18 
pēdas no vārtiem. Praktiski visa darbinieku vienība stājās uz 
vārtu līnijas, lai bumbu atvairītu, tomēr pēc Andra Ģērmaņa 
pieskāriena spraugu vārtu mūrī atrada Markus Grīviņš, 
gūstot savus otros vārtus spēlē un panākot 2:0. Darbinieku 
komandai vēl bija pāris izdevības gūt vārtus, kad uz laukuma 
devās GVV rezervisti, tomēr spēles rezultāts vairs nemainījās 

un Gaŗezera 3. kausu izcīnīja GVV komanda, uzvarot otro 
gadu pēc kārtas. Par spēles vērtīgāko spēlētāju (MVP) tika 
atzīts 4. klases skolēns Markus Grīviņš.

Darbinieku vienības sastāvs: Marks Abuls, Ojārs Bērziņš, 
Aleksandrs Blūms, Krišs Brunovskis, Kristaps Eilands, Ēriks 
Galiņš, māc. Dāvis Kaņeps, Miķelis Kreilis, Sadie Martin, Evija 
Pružinska, Jūlijs Pružinskis, Jānis Labucs, Dāvids Lāčkājs, 
Mārtiņš Petrovskis, Aleksandrs Puriņš, Lūkas Pūris, Markus 
Staško, Uldis Stepe, Gunārs Strautnieks, Estere Treimane  

GVV komandas (foto augšā) sastāvs: Zigurds Beķeris, Dāvis 
Berkolds, Nils Bērziņš, Tālivaldis Bērziņš, Tālis Frouge, Pauls 
Galiņš, Andris Ģērmanis (komandas kapteinis), Markus 
Grīviņš, Nilss Jansons, Emīls Lūsis-Zondo, Agate Māgura, 
Matīss Mednis, Andris Perri, Markus Priede, Vilnis Pūris, 
Matīss Sīka, Kara Steele, Jēkabs Šulcs, Pauls Šulcs, Gustavs 
Teteris, Lukas Van Sant, treneris – Alberts Legzdiņš.

Jānis Labucs 
GVV sporta nodarbību koordinators
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Basketbols
24. jūlijā Gaŗezera Dziesmu lejas basketbola laukumā 
norisinājās gadskārtējais Gaŗezera atklātais basketbola 
turnīrs. Kā ierasts, spēles notika 3 pret 3 formātā uz 
puslaukuma. Turnīram varēja pieteikties ikviens - gan 
Gaŗezera darbinieki un audzēkņi, gan cilvēki ārpus Gaŗezera. 
Turnīram pieteicās 8 komandas, kas ir par 2 mazāk nekā 
iepriekšējā gadā, tomēr tikpat daudz, cik 2013. un 2014. gadā. 
Komandas tika sadalītas divās apakšgrupās, kurās katra ar 
katru izspēlēja vienu 5 minūšu ilgu spēli.  

Jau pēc pirmajām 
spēlēm sāka 
iezīmēties turnīra 
favorītkomandas. 
Pārliecinoši uz 
laukuma bija GVV 
2.klases komanda 
“Sikspārņu 
puiši” ar Stefanu 
Lūsi, Rolandu 
Teivānu un Miķeli 
Brunovski ierindā 
(foto pa labi) un 
“Tikai galiņš”, 
kur labi darbojās 
saimniekpuiši Ēriks 
Galiņš un Mārtiņš 
Petrovskis, 
pludmales darbinieks Martis Roze, kā arī 4. klases skolēns 
Pauls Galiņš. Tāpat spēcīgi sevi rādīja arī komanda “Lakeshore 
drive” ar Ēriku Velkmi, Viktoru Lāčkāju, Kārli Tolku un NCAA 
2. divīzijas spēlētāju Grant Henricksen, kā arī GVV darbinieku 
vienība “Poniju pasaule”. 

Nereti spēles pamatlaiks beidzās neizšķirti, un bija 
nepieciešams papildlaiks, kas spēles padarīja vēl 
interesantākas. Pēc grupu turnīra pirmās 3 vietu ieguvējas 
iekļuva izslēgšanas turnīrā (play-off). Pirmajās spēlēs 
“Sikspārņu puiši” izrādījās spēcīgāki par Kārļa Abula, Kalvja 
Melbārža, Lāras Tolkas un Kristīnes Vītoliņas komandu 
“VĀMP VAMP” ar rezultātu 4:2, savukārt ļoti aizraujošā spēlē 
“Lakeshore drive” spēja pieveikt GVV pirmās klases vienību 
“Albīnie vienradži” ar E. Jaunbērziņu, P. Irbi, L. Goetz un M. 
Ramani sastāvā. 

Pusfinālā “Poniju pasaule” pieveica “Sikspārņu puišus” ar 7:4, 
savukārt otrajā pusfinālā tikās “Tikai galiņš” un “Lakeshore 
drive”, kas nespēja atrast pretlīdzekļus veiksmīgai brāļu 
Galiņu spēlei un cieta zaudējumu ar 4:6. Spēle par trešo vietu 
nenotika, jo komanda “Lakeshore drive”, izrādot nesportisku 
rīcību, aizgāja no turnīra priekšlaicīgi. Tomēr finālspēle 
norisinājās ar finālam cienīgām emocijām. Spraigā un līdzīgā 
cīņā uzvaru svinēja “Poniju pasaule”, kas “Tikai galiņš” vienību 
pieveica ar 7:6.

Turnīra vidusdaļā notika jau tradicionālie 3-punktu metienu 
konkurss un metiena no centra konkurss. Visprecīzākais 
no tālās distances šogad izrādījās otrās klases skolēns 
Rolands Teivāns, tādējādi atņemot titulu Paulam Galiņam, 
kurš uzvaras lauru plūca iepriekšējos 2 gadus. Rolands 
izrādījās veiklākais un precīzākais arī metienā no centra 
līnijas. Par visa turnīra vērtīgāko spēlētāju jeb MVP tika 
atzīts uzvarētājkomandas spēlētājs Jūlijs Pružinskis, bet 
nominācijā “Labākais komandas gars” uzvarēja GVV 1. klases 
vienība “Spēka māja” ar Ilmāru Lindi, Ērikas Baipšys un Kārli 
Kuškēvicu sastāvā.

Jānis Labucs 
GVV sporta nodarbību koordinators

Annelī Cera, GVV

Tālis Frouge, GVV
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Volejs
Meiteņu turnīru uzvarētājas, komanda “Kanons”:
Marlēna Ramane, Liene Millere, Maija Grīnberga, 
Katrīna Kanberga, Aija Ābele, Solvita Kārkliņa, Kāra 
Steele (MVP)

Zēnu turnīru uzvarētāji, komanda “Rārī gang”:
Emils Magone, Dāvis Berkolds, Pauls Šulcs, Aleks 
Melbārdis, Pauls Galiņš, Andris Ģērmanis, Žiž Bekeris  
un Nils Jansons

Trešo gadu pēc kārtas 4+2 turnīru uzvarēja “Banķieri”
priekšā: Dainis Bērziņš, Marika Racibarskas, Ēriks Velkme
aizmugurē: Ēriks Krievs, Aleks Berkolds, Markus Melbārdis, 
Krišjānis Bērziņš, Lija Krieva, Ārija Inveisa

Turnīra vadītājs Ēriks Kore pasniedz vērtīgākā 
spēlētāja (MVP) balvu Dainim Bērziņam

Bijušais 
Gaŗezera 
prezidents 
Kārlis Vizulis 
jau vairākus 
gadus vada 
atkritumu 
vākšanas 
komandu pēc 
voleja spēlēm
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Šogad pirmo reizi GVV tenisu apmācīja 83 g.v. Juris Gertners 
un 81 g.v. Richard Schwartz. 

JG: Man bija liels prieks šos jauniešus iepazīstināt ar šo 
sportu un sešu nedēļu beigās redzēt, ka viņiem bija liela 
interese un progress.

RS: I enjoyed having the opportunity to share my interest in 
tennis with 13 fine GVV students, as a last minute substitute 
for the regular tennis instructor, Uģis Grīnbergs, who was 
unable to serve due to an injury. I enjoyed seeing this group 
work hard at improving their skills while having fun at the 
same time.

foto no kreisas: Juris Gertners, Stefāns Lūsis, Melisa Kreišmane, Džūlija Kiusals, 
Martis Sprenne, Richard Schwartz

mini-intervija: Jānis Labucs

GZ: Ko tu dari pārējo gadu savā “īstajā darbā” Latvijā?
JL: Pirms šīs vasaras darbojos 2 raidījumos - sporta raidījumā “Sporta spilgtenis” un izklaidējoši informatīvā 
raidījumā “Ikdienas nejēdzību apskats”. Šiem raidījumiem biju gan kā producents, gan arī kā vadītājs. Vasaras 
izskaņā mani uzrunāja cita televīzija, kas koncentrējas tikai uz sporta pārraidēm un raidījumiem, un pašlaik 
izskatās, ka varēšu savienot darbu abās televīzijās. Darbs ir ļoti interesants un piedzīvojumiem pilns.

GZ: Tu šeit atbrauc un nostrādājies – vai Tu arī jūties atpūties un “uzlādējies” pēc vasaras Gaŗezerā?
JL: Atgriežoties mājās no Gaŗezera, ir dīvaina sajūta. No vienas puses ir labi atgriezties mājās, satikt ģimeni, 
draugus, izbaudīt Latvijas ēdienu, kā arī vienkārši atpūsties no Gaŗezera vides, taču no otras puses pietrūkst 
Gaŗezera sabiedrības un visas vasaras ierastās dienasgaitas. Tomēr visvairāk Gaŗezers man dod patriotisma 
un latvietības sajūtu. Vienmēr visiem, kas man jautājuši “Ko Tev dod Gaŗezers?”, esmu atbildējis “Patriotisma 
sajūtu uz visu atlikušo gadu!”. Vairumam mūsdienu Latvijas latviešu vajadzētu mācīties no garezeriešiem, kā 
cienīt savu tēvzemi, dzimteni un tās simbolus.

Teniss

Jānis Labucs un Mārtiņš Daiga
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Uzaugot Valmierā, mana māte strādāja laukos pa 
vasarām, ganot govis un zosis. Viņas pēdējā vasarā Latvijā, 
viņa teica savam vecamtēvam, ka gribot vēl ko padarīt! Viņai 
piešķira izdevību art cukurbietes, bet tas darbs bija grūts un 
nepatīkams. Viņa sasēja rudzu kūli, uzlika tam virsū cepuri un 
pie sevis teica, “Nu labi, es esmu kaut ko šodien paveikusi!” 
Viņai skaidri palika atmiņā tās reizes, kad viņa ieelpoja saldo 
kaņepju smaržu no tikko nopļautām kaņepēm. Kāpēc tas bija 
jādara dienas vidū, es nezinu, bet viņai reizēm tā reiba galva! 
Viņai bija mazliet jāapsēžās, jāatpūšās, pirms viņa paspēja 
atgriezties darbā.

Kad ciemiņi parādijās mūsu mājās, vai nu Čikāgā jeb Gaŗezerā, 
manai mātei bija apbrīnojams talants izveidot glaunas 
maltītes vienkārši no tā, kas bija tobrīd atrodams mājās. Un 
protams, mēs visi ēdām ar prieku! Reizēm draugi piestājās arī 
tad, ja mēs dēli nebijām klāt, un viņus vienmēr pacienāja ar 
gardiem ēdieniem.

Augot, mūsu māja bija mūzikas pilna. Plates spēlēja, klavieres 
skanēja, citreiz koris mēģināja un svinības tika rīkotas. Man tā 
patika, un man tas tagad ļoti pietrūkst.

Draugi sanāca no visām malām, un kā mēs tur gavilējām! 
Baibas vārda diena Ciemā bija itsevišķi skaista, tikpat 

svinīgi kā Valsts svētki! Pāri par sešdesmit ciemiņu ieradās 
katru gadu, lai māti apsveiktu, labi paēstu un kopā pabūtu. 
Pirms mani vecāki ievācās Ciemā, viņiem piederēja treilers 
Dzintaros, turpat uz Geritol Lane, un kā tas treileris reizēm 
līgojās, arī bez jebkāda Geritol! Vienalga, ja arī lietus lija, 
visi ciemiņi saspiedās un svinības vien turpināja, parasti ar 
lustīgiem dziesmām un smiekliem. Kādreiz pat opera skanēja!

Protams, es esmu sporta mīlētājs, un mana māte sirsnīgi 
atbalstija visu trīs dēlu sporta gaitas, bet man liekas, ka viņa 
noskatija tikai vienu manu spēli – finālspēles Čikāgā. Viņa 
vienkārši nevarēja. Mums bija kopīgās intereses -- ēdienu 
gatavot, dārzā pastrādāt un mūziku klausīties. Kad es vēl biju 
mazs, man ļoti patika pavadīt laiku virtuvē un novērot kā 
viņa, kopā ar vecmammu, gatavoja gardus ēdienus. Kā varat 
iedomāties, man vēl vairāk patika ēst.

Es apbrīnoju mūsu ģimenes dārzus, gan Čikāga kā arī tepat 
Gaŗezerā. Kamēr es dzīvoju Kalamazū, es katru pavasari 
nopirku ziedus savam dārzam un arī viņas dārzam. Kā viņai 
patika cinnijas! Mēs ar Kārli iestādījām priedi pie vecāku 
guļamistabas loga, un tā tur vēl šodien laimīgi aug.

Manai mammai arī bija liels gandarijums par maniem dēliem. 
Viņa gādāja par viņiem vasarās. Viņa paslēpa Lieldienu olas 
dārzā viņiem pa prieku, taisija viņiem ēst, un apmeklēja viņu 
latviešu skolas nodarbības te Garezerā un Kalamazū.

Mūzika un smiekļi 
turpinās skanēt, gan 
Ciema mājā, gan 
Dzintaru jaunajā 
treilerī, ar tikpat 
gardu ēdienu, ar 
labiem draugiem, ar 
skaistu mūzicēšanu. 
To es apsolu. Un es 
droši zinu, ka Baiba 
tieši to vēlētos.

Andrejs Dumpis
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2016. g. 3x3 nometne Gaŗezerā

Gaŗezera aizvesto pieminekli uzstādija 1970. gadu 
beigās, lai atgādinātu jaunai paaudzei par Latvijas 
vēsturi. Pieminekļa tēlnieks bija Arnolds Silgailis, tekstu 
rakstija Dr. Zigfrīds Zadvinskis. Pašu pieminekli būvēja 
Arnolds Balodis no Grand Rapidu Daugavas vanagiem, 
un apkārtni iekārtoja ainavu architekts Pēteris Lazdiņš. 
Šogad pieminekli atjaunoja būvju meistars Pauls Pūtelis. 
Pieminekļa būvi, kā arī visus turpmākos labojumus un 
uzkopšanu ir finansiāli atbalstījis Dr. Z. Zadvinskis ar ģimeni 
kā ziedojumu Gaŗezera saimei.
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Informācija: 
• Būvēta 2006, lietota kā vasaras māja 

• Zeme: 0.5 akrs, 100 pēdas x 202 pēdas  

• Izbuvets: 1450 s.f. 

• Neizbuvets pagrabs: 1400 s.f. 

• 3 gulamistabas, 2 vanasistabas 

• Centrālā apkure, gaisa dzesinātājs,	gāzes 

kamīns 

• Jaunas ierīces: vełas mazgātājs/žāvētājs, 

ledusskapis, krāsns, mikoviłnu krāsns, trauku 

mazgājamā mašīna 

• 5 minutes no Dzintariem! 

Information: 
• Built in 2006, only used as summer cottage 

• Lot size: 100 ft x 202 ft, approximately 0.5 
acre 

• 1450 square feet (built) 

• 1400 square feet (unbuilt basement) 

• 3 bedrooms, 2 bathrooms 

• Central air, geothermal furnace, gas fireplace 

• New appliances: washer, dryer, refrigerator, 
stove, microwave, dishwasher 

• New water softening system 

• 5 minute walk to “Dzintari” 

Tuvāka informācija: Jānis P. Tupesis, 
janistupesis@mac.com, 312-925-7607 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maja Pārdodama, House for Sale! 
10890 Kurzeme Road, Three Rivers, MI 

$184,900 
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