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2016. g. novembrī

Ar smagu sirdi atvados no administratora darba. Paliek manuprāt nozīmīgi darbi, kurus vēlējos veikt, bet tie pāries uz jaunā 
administratora pleciem. Darīju ko spēju, vairāk nevarēju.

Kaut esmu apciemojis Gaŗezeru sākot 1965. gadā, pēdējos divdesmit septiņos mēnešos iemācījos daudz par Gaŗezeru: par tā 
fīzisko stāvokli, programmām, vispārējām vajadzībām, garīgo attīstību un arī, par problēmām.

Gaŗezera darbinieki, labvēļi, programmas un viesi ir mūsu nākotne. Neviena daļa bez citām nepastāvēs.

Administrācijas darbi tiek veikti ar tuvu savstarpēju sadarbību, kaut tās darbinieku upuri un sviedri bieži iet bez pateicības. 
Vēlos pateikties visiem maniem administracijas līdzstrādniekiem. Sandrai par padarīto darbu, smaidošo seju, gaišo dzīves 
uzskatu un pretīmnākšanu katram biroja viesim un katrai telefona sarunai. Guntaram par negurstošo darbu Gaŗezera 
apkopšanai un uzturēšanai un vienreizēji labi organizētām talkām un “maztalkām” (par kurām reti kāds ko dzird), un par 
sezonas strādnieku organizēšanu, lai viss ir kārtīgs, tīrs un atbilst visām vajadzībām. Mārai par Gaŗezera ziņu izdošanu, kā arī 
par palīdzību ar latviešu valodas pareizo lietošanu. Ērikam par Atbalsu apsaimniekošanu un uzturēšanu, kā arī par virtuves 
vadīšanu vasarā. Pirmo reizi daudzos gados bija dzirdētas tikai labas atsauksmes par garšīgām maltītēm. Ilēnai, kopā ar 
Jēkabu Bērzkalnu un Fondu komiteju, par viņu pūlēm saistībā ar grāmatvedības sistēmas un investīcīju fondu pārstrādāšanu. 
Parstrādātās sistēmas dos atklātu skaidrību par kases un finanču stāvokli un darbību. Ir grūti izskaidrot cik nozīmīgi visi šie 
veiktie darbi ir Gaŗezeram.

Pateicos visiem programmu vadītājām, skolotājiem, garīdzniekiem, audzinātājiem, palīgiem, strādniekiem, talciniekiem, 
akcionāriem un viesiem, kuri ar savu mīlestību palīdz saglabāt mūsu “mazo Latviju”. Uz redzīti Gaŗezerā!

Dievam un Latvijai -

Pēteris Pūtelis

I will be leaving my position here with a heavy heart. There is important work to be 
done and more that I would have liked to accomplish, but this will now fall on the 
shoulders of the next Director. I’ve done all I could do.

Although I’ve been visiting Garezers since 1965, during the past 27 months I’ve learned 
a lot about Garezers: about its physical condition, programs, needs, mission, and also 
about its problems. 

Garezers’ staff, donors, summer programs and visitors are our future. No one part can 
survive without the others.

Our administrative staff works closely together, though their efforts are too often 
overlooked. I would like to thank my co-workers: Sandra for her smiling face, good 
attitude and warm welcome to office visitors and callers. Guntars for his tireless work 
in maintaining Garezers’ property, his well-organized “talka” volunteer days (inluding 
many informal “mini-talkas”), and for ensuring that the facilities are functioning well. 
Mara for producing the Garezera ziņas newsletter, and for helping us with the correct 
use of the Latvian language. Eriks for managing the Atbalsis property and running the 
kitchen – we heard nothing but compliments about the food this summer. Ilena, with 
the help of Jekabs Berzkalns and the Fund committee, for their efforts in restructuring 
our bookkeeping and investment fund systems, which will greatly simplify and clarify 
our finances. It is difficult to explain how crucial all this work is to the functioning of 
Garezers.

I’m grateful to all the program directors, teachers, clergy, counselors, staff, volunteers, 
shareholders and guests, who all help preserve our community through their love of 
Garezers!

Pēteris Pūtelis
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Gaŗezera draugu pulka vārdā, izsaku atzinību un lielu 
“paldies!” visām organizācijām, sekmīgi noslēdzoties 
līdzekļu vākšanas “matching challenge” kampaņai. 

Kad 2014. gadā iesākās gatavošanās Gaŗezera 50 
gadu jubilejai, Indianāpoles draudzes dāsnais $50,000 
ziedojums ieviesa cerību Gaŗezera draugu pulkā, ka  
akcionāri un citas latviešu organizācijas būs gatavas 
atbalstīt Gaŗezerua nākotni. 

Un jūs bijāt atsaucīgi! 

Savācot $50,000 no sekojošām organizācijām un 
tad pieliekot solīto $50,000 no Gaŗezera draugu 
pulka, Gaŗezeram rodas iespēja veikt projektus un 
uzlabojumus par labu visām programmām un visai 
Gaŗezera saimei. Paldies visiem par jūsu devību. 
Turpināsim strādāt par godu Dievam un Latvijai.

Kārlis Vizulis

Amerikas latviešu apvienība
Amerikas latviešu palīdzības fonds
Daugavas Vanagi ASV
Daugavas Vanagi Grand Rapidos
Daugavas Vanagu apvienība Linkolnā
Detroitas golfa biedrība
Fraternitas Rusticana
Grand Rapidu latviešu biedrība
Imeria – Čikāgas kopa
Klīvlandes apv. latv. ev. lut. draudze
Klīvlandes draudzes dāmu komiteja
Klīvlandes latviešu kreditsabiedrība
Latvijas Republikas Goda Konsulāts Ilinojā
Latviskā mantojuma fed. kreditsabiedrība
LELBA
Milvoku Trīsvienības draudze
New Brunswick & Lakewood latv. ev. lut. draudze
Sietlas latv. ev. lut. draudze
Sv. Pētera draudzes dāmu komiteja
Talavija
Vašingtonas DC draudze & dāmu komiteja
Viskonsīnas latviešu kreditsabiedrība

Gaŗezera padomes un saimes vārdā, sirsnīgi pateicos Pēterim Pūtelim par veikto darbu administrātora amatā 
pedejos divus gadus. Pēteris iesāka administrātora darbu, kamēr gatavojāmies G50 jubilejai. Bija ne tikai 
jāiepazīstas ar Gaŗezera darbību, bet neticāmi daudz jāveic, gatavojoties lielai jubilejai. Pēteris ātri iepazinās ar 
G50 rīcības komiteju, padomes locekļiem, izglītības nozari, Gaŗezera akcionāru organizācījām, labvēļiem un 
brīvprātīgiem darbniekiem. Vēl pie tam GVV rajonā tika uzbūvēta jauna skolas telpa, Ozoli. Ar labu plānošanu 
un sadarbību viss labi noritēja!

Otrais gads bija mierīgāks, bet turpināja būt veiksmīgs. Dzintaros tika uzcelts jauns spēļlaukums, atbalstīja 
ievest jaunas maiņas GSS un GBN programmās - Valodas vārtus un Valodas sētu. Pirms programmu sezona 
iesākās, Pēteris pārraudzīja vienas Indrānu kabīnes atjaunošanu, un tas ietekmēja lēmumu atjaunot visas pārējās 
kabīnes rudenī, gatavojoties nākamam gadam. Šie darbi ir tik ļoti nozīmīgi mūsu bērnu nākotnei, ka vienkārši 
priecājamies par rosīgo sadarbību.

Pēteris ieminējās, ka plāno varbūt ceļot un apciemot Latviju.  Mēs ceram, ka pārāk ilgi neaizklīdīs, atgriezīsies 
Gaŗezerā un turpinās atpūsties un braukāt ar laiviņu Atbalsīs.

Cieņā,

Imants Ejups
Gaŗezera padomes prezidents 
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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 Māra Kore

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 (priekšsēdis)
Kārlis Lenšs
Mārtiņš Pūtelis (kasieris)
Anda Vizule

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.

Gaŗezers meklē direktorus 
Gaŗezera bērnu dārzam (GBD) 
un bērnu nometnei (GBN)
atbildības sākot 2017. gada janvārī

Vēlamā pieredze un prasmes:

• pazīst Gaŗezera darbību un mērķus
• saprot bērnu attīstību un izglītības programmas
• laba izdoma un humora izjūta
• sekmīgi spēj vadīt skolotāju un audzinātāju grupas
• labas organizātora prasmes
• spēcīgas komunikācijas spējas
• efektīgi sadarboties ar padomi un citām izglītības programmām
• atbalstīt un veicināt programmas un izglītības attīstīšanu
• ir vēlme tālāk attīstīt “Valodas vārtu” programmu 
• (latviešu valodas prasmes uzlabošanai) 
• grāds, apliecībā un/vai pieredze strādājot ar bērniem izglītības programmās
• ASV darba atļauja

Lūdzu pieteikties līdz 2017. g. 1. janvārim, nosūtot CV Imantam Ejupam, 
iejups@garezers.org

Garezers is seeking Directors of the 
Pre-School (GBD) and 
Children’s Camp (GBN) Programs
responsibilities begin January 2017

Seeking candidate with the following skills and experience:

• familiarity with the Latvian Center Garezers goals and programs
• understands the needs, development and educational programming for 

young children
• is creative and has a good sense of humor
• demonstrated ability to lead teacher and counselor groups
• strong organizational skills
• effective communication skills
• ability to effectively collaborate with the Board of Directors and other 

education programs to support and promote the continued development of 
educational programs

• has a desire to further develop “Latvian Gateway” (language immersion) 
Program 

• certificate, degree and/or work experience with chidren in early childhood 
educational settings

• US work permit

Please submit CV to Imants Ejups, iejups@garezers.org by January 1, 2017
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Gaŗezera meža apsaimniekošana
Varbūt esat ievērojuši, ka vairāki koki ir nozāģēti ap Gaŗezeru. Nākamo dažu gadu laikā 
tas skaits noteikti vēl pieaugs. Gaŗezeram pašlaik ir nopietnas meža apsaimniekošanas 
problēmas sakarā ar koku novecošanu un slimībām. Divas slimības ir ļoti izplatītas šajā 
apkārtnē – tās ir Oak Wilt un Emerald Ash Borer. Daudzi ozoli un oši ap Gaŗezeru jau ir 
beigti, vēl citi, iespējams ies bojā.  Pie tam, lielākā daļa skuju koku – egles un priedes, ko 
amerikāņu gaidas šeit stādīja pirms Gaŗezeru dibināja – sāk novecot un nogāzties. 

Gaŗezeram jau vairākus gadus ir sekmīga sadarbība ar vietējo mežzini un organizācijām. 
Esam saņēmuši divus piešķīrumus, kopā apmēram $30,000 vērtībā, lai uzlabotu vispārējo 
meža stāvokli Gaŗezera īpašumā.

Problēmas rodas tur, kur koki ir tuvu ēkām, elektrības vadiem utt. – tātad visur, kur ir 
nometnes rajoni, nevis īsts “mežs”. Koku pircēji parasti nav ar mieru cirst kokus, kur tie 
varētu bojāt īpašumus, vai kuriem ir grūti tikt klāt – viņiem tas neatmaksājas. Tātad vienīgā 
izvēle ir maksāt, lai kokus novāc. Ceram, ka šo ziemu varēsim pārdot kokus no meža, lai 
daļēji segtu izdevumus saistībā ar slimo koku novākšanu. 

Šobrīd Gaŗezeram ir jācenšās pēc iespējas vairāk retināt mežus un novākt visus kokus, kas 
draud tālāk izplatīt slimības un bojāt Gaŗezera īpašumu. Laimīgā kārtā šis klīmats ir ļoti 
labvēlīgs dabīgai meža atjaunošanai, tātad varam būt droši, ka Gaŗezerā turpinās ataugt 
skaisti un veselīgi koki. 

Māra Kore

Garezers Forest Management
You may have noticed that quite a few trees have been cut down around Garezers. Over 
the next few years that number is sure to increase. Garezers has incurred significant costs 
and liabilities due to the age and health of our trees. This area is experiencing high rates 
of Oak Wilt and Emerald Ash Borer. In short, many of our oaks and ash trees are either 
already dead or are likely to become infected. In addition, many of our conifers – pine and 
spruce planted by the Girl Scouts before Garezers was founded – are overmature and 
vulnerable. 

Garezers has had good partnerships with local foresters and organizations for several 
years. We have received forest management grants totalling over $30,000, which have 
improved overall forest health on Garezers’ substantial property. 

Problems arise where trees grow close to buildings, power lines, etc.  – in other words, in 
the camp regions rather than in the actual “woods.” Timber buyers are rarely willing to cut 
trees that are difficult to reach or that might damage property. In these areas, our only 
option, often, is to pay to have them professionally removed. We are exploring a potential 
timber sale this winter to try to offset some of these costs. 

At this time, Garezers requires substantial thinning and removal of problem trees 
to prevent even more damage to property. Luckily, this climate promotes forest 
regeneration; we can be sure that Garezers will continue to produce healthy and beautiful 
trees for our future enjoyment.

Mara Kore
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Gaŗezera darbinieki Ilēna un Guntars Rusmaņi 
4. septembrī svinēja savas dzimšanas dienas 
un kāzu jubileju ar viesībām, kur savāca gandrīz 
$5,000 ziedojumos Gaŗezeram.

Garezers employees Ilena and Guntars 
Rusmanis celebrated their birthdays and 
wedding anniversary with a party where guests 
donated almost $5,000 to Garezers.

Paldies mūsu rudens talciniekiem! Thanks to our fall clean-up volunteers!

G50 dokumentālfilma “Satiksimies Gaŗezerā!” tika rādīta 8. oktobrī Latvijas 
Nacionālā Kino balvas festivālā “Lielais Kristaps”. Filmas DVD var iegādāties 
par $25 Gaŗezera birojā vai www.garezers.org.

The G50 documentary was included in the Latvian National Film Festival 
“Lielais Kristaps” in October. DVDs are still available for $25 at the 
Garezers office or www.garezers.org.

rudens notikumi /fall events/
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“Cognac Triples” 3 pret 3 
volejbola turnīrs notika 3. 
septembrī Gaŗezerā. 

Sieviešu turnīra vinnētājas 
Ārija Inveisa, Alise Tupurītis 
un Joanna Mamayek 
(foto pa kreisi). 

Vīriešu turnīra vinnētāji 
Aleks Inveiss, Jon Houston, 
Māris Hunter un Juris Veldre 
(foto pa labi).

Pateicībā

Sirsnīgs paldies visiem draugiem un paziņām, kuri bija kopā ar mums mūsu mātes, Baibas Dumpes, atvadu 
dievkalpojumā saulainā 23. jūlija rītā, Gaŗezera brīvdabas baznīcā.

Sirsnīgs paldies mācītājai Ainai Pūliņai par ticības stiprinošo svētrunu. Liels paldies ērģeļniecei Ilzei Cepurniecei un 
Ciema Balsīm par skaisto mūzikas devumu baznīcā.

Liels paldies Guntaram Rusmanim par mielasta sagatavošanu. Paldies visiem tiem, kuri teica sirsnīgus atvadu vārdus, 
paldies par ziediem, un paldies par piemiņas ziedojumiem Gaŗezeram un Gaidām.

Pēteris, Mārtiņš, Andrejs un pārējā ģimene

ALA Meistarsacīkstes volejbolā un basketbolā notika 2016. g. 1. 
oktobrī Trejupes vidusskolā ar sekojošām vakariņām Gaŗezera 
ēdamzālē. 

Sieviešu volejā bija 3 komandas un Kalamazū uzvarēja finālā pret 
Mineapoli (abas komandas - foto pa labi).

Vīriešu volejā bija 6 komandas. Čikāga uzvarēja finālā pret 
Kalamazū. 

Basketbolā bija 3 komandas un ČiKazū uzvarēja finālā pret 
Mineapoli.

Arī notika 5k skrējiens ap Gaŗezeru (foto pa labi), ko uzvarēja 
Jānis Kukainis, Maija Graudiņa un Mārtiņš Stāks.

sports
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Ciems “Latvija” valsts dibināšanas svētkos
Ir skaidrs, ka tā skaistākā vieta virs zemes ir mūsu dārgā Latvija; bet tā otra 
vieta, kur latvietis var dzīvot latviskā vidē, ir Ciems “Latvija” blakus Gaŗezeram. 
Kā jau katru gadu, mēs, kuri esam tie pēdējie Latvijā ražotie “Mohikāņi”, vēl 
arvien piestrādajam un turpinām piekopt mūsu latviskās tradicijas – tas ir 
mūsu pienākums.
 
Tā arī šodien,18. novembrī, pulcējāmies Gaŗezera “Saulgriežos”. Ar karogiem, 
pie klātiem galdiem, tauta nāca no malu malām, tā ka telpa bija pārpilnīta: 
apsveicami! Svinības atklāja Ciema prezidents un ceremonijas meistars Uģis 
Grīnbergs (foto labajā pusē) ar uzrunu un pateicību visiem dalībniekiem. 
Atgādināja, cik svarīgi ir mums visiem pieminet mūsu tautas neatkarības 
svētkus. Nodziedājām Dievs, Svētī Latviju! 

Svētbrīdi kuplināja mūsu pašu Ciema mācītājs, Roberts Franklins (foto kreisajā 
pusē) – amerikāns, kurš skaidri runā latviski un vēlas, lai ar viņu runājot tikai 
latviski. Intresanti ir, ka viņš mums atgādina, cik svarīgi ir paturet un piestrādāt 
pie mūsu senču valodas, jo tā ir mūsu tautas sakne. Mācītājs aicināja Ciemu, 
mūsu 

kaimiņus un visu Latviju dzīvot 
kopībā kā ģimene un rūpēties par 
saviem tuviniekiem. Un vēl viens 
intresants ieteikums - Latvijas 100 
gadu jubilejā visai tautai sadoties roku 
rokās, visapkart mūsu Tēvu zemītei 
un izbaudīt visas Latvijas ģimenes 
kopības svētumu. 

Akts tika kuplināts ar ALAs izglitības 
nozares vaditājas Andras Zommeres 
(foto vidū) uzrunu. Galvenā tēma bija 
- kur latviskā izglitība atrodas šodien, 
te Amerikā, kas ir bijis, un ko varētu 
sagaidīt no nākotnes. Šīs trimdas 
skolas te Amerikā ir pastāvējusas 
gandrīz jau 70 gadus, sākot Ņujorkā. 
Sākuma gados skolēnu un skolotāju skaits gājis stipri mazumā, bet gan pēdejos 
40 gadus tie skaitli ir nolīdzinājušies, pat ar mazu pieaugumu.

Izglitība ir visas tautas kultūras, sadzīvošanas un labklājības sakne, pie kā 
mums visiem ir jāpiestrādā, lai tauta varētu augt vienotībā un stiprumā. Tika 
atgādināts, lai jau sāk gatavoties uz Latvijas 100 gadu svētkiem, ar iesildīšanos 
2017. g. “prelūdes” Dziesmu svētkiem Baltimorā.

Ar priekšnesumu svētkus kuplināja mūsu pašu Ciema dāmu dubultkvartets ar 
divām dziesmām: “Ai māte Latgale” un “Vālodzīte”, ar skaistiem nobeiguma 
vārdiem: “Sauks mani atkal mājās, pasaules staigātāja”. 

Ārijs Vilemsons

Godātie tautieši!

Mēs visi esam ceļā uz mūsu Tēvzemes 
simto gadadienu. Dziesmu un deju 
svētki 2017. gada vasarā Baltimorā 
būs pirmais lielais pasākums ārpus 
Latvijas, kas būs veltīts lielajai valsts 

jubilejai. Simtās gadadienas iedvesmoti, 
mēs esam iecerējuši svētkus kā visu 

mūsu dāvanu Latvijai un mūsu 
līdzgaitniekiem. Tāpēc aicinām 

ikvienu no Jums piebiedroties mums 
Baltimorā. Priecājamies, ka GVV koris 

jau ir pieteikuši savu dalību svētkos 
un kuplinās svētku kopkori un deju 

lielkoncertu. Šī būs brīnišķīga iespēja 
iesildīt balsis un ielocīt kājas pirms 

lielajiem 2018. gada Dziesmu un deju 
svētkiem Rīgā. 

Bet mēs gaidām arī visus pārējos! 
Brauciet atbalstīt savējos, baudīt 

koncertus, izstādes, vakara balles vai 
iepirkties tirdziņā. Biļetes uz 15 svētku 
pasākumiem ir pārdošanā jau tagad. 
Esam lepni, ka svētku programma 

veidojas daudzveidīga gan kultūras, 
gan izklaides ziņā un katra diena būs 

piepildīta ar lieliskām iespējām.

Piedalīsimies! Baltimorā četras 
dienas skanēs latviešu valoda un ielās 
redzēsim tautas tērpus. Turpināsim 

mūsu tautas unikālo dziesmu un deju 
svētku tradīciju un iepazīstināsim ar 
to citus! Ar savu klātbūtni un dalību 

nostiprināsim, lai šīs latviešu tradīcijas 
dzīvo arī turpmāk. 

Paldies par Jūsu uzmanību un uz 
redzēšanos Baltimorā!

XIV. Dziesmu svētku rīc. kom.
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Sēkla sen sēta: ALA Izglītības nozares vēsture

ALA darbība 1950-2000
• 1950. gada 15. aprīļa ALA plānošanas sēdē, galvenie 

organizācijas mērķi bija nacionālpolītiska, kulturāla un 
palīdzības darba veikšana.

• 1952. gada janvārī un februārī notika Kultūras dienas, 
kuŗu laikā sagatavoja skolu mācību programmu.

• 1957.- 58. gadā izveidojās Kultūras biroja Izglītības 
nozares padome skolu jautājumos. 

• Līdz 1966. gadam, ALA bija izdevusi 20 mācību grāmatu.
• 1968. gads bija Latvijas neatkarības pasludināšanas 50. 

atceres gads. Kultūras biroju sadalīja 3 daļās: kultūra, 
izglītība, apgāds.

• Ar 1970. gadu sākās sarunas par to, ka jāveido 
programma un mācību līdzekļi skolēniem, kas latviski 
nerunā. Sākās laiks, kad bērni mācījās latviešu valodu 
izmantojot svešvalodas mācību metodes. 

• 1970. gadi bija nozīmīgi vidusskolām. Darbojas 3 vasaras 
vidusskolas: Gaŗezers, Kursa, Beverīna.

• 1980. gadu sākumā skolēnu skaits kritās. Par spīti 
tam, darbību uzsāka 2 jaunas skolas un ALA kongress 
nobalsoja izveidot Latviešu studiju programmu.

• 1986. - 88. gados darbojās 38 pamatskolas, 9 ziemas 
vidusskolas, 3 vasaras vidusskolas,1 pilna laika 
bērnudārzs un semināros piedalījās 250 skolotāju. 

• Apgāds izdeva 5 grāmatas, gatavoja vēl 8, pārdeva 5000 
grāmatu $30,000 vērtībā.

• Skolēnu skaits bija 649, vidusskolās 98, vasaras 
vidusskolās 279.

• Izglītības nozares pārziņā bija programma, pārbaudījumi, 
sacensības, saieti un semināri.

• Galvenie mērķi bija valodas līmeņu celšana, skolēnu 
skaita stabilizēšana, programmas piemērošana un 
pārbaudījumu pārstrādāšana.

• 1991. gads nāca ar pārmaiņām ALA prioritātēs. Bija 
jāuztur organizēta, spēcīga latviešu sabiedrība, bet sākās 
arī posms, kad bija jāsniedz palīdzība Latvijai.

• 1995. gada martā notika stratēģiskās plānošanas sēde. 
Izglītības nozarei uzdeva gādāt par vienotu un laicīgu skolas programmu, par iespēju katram ASV latvietim iegūt 
latvisku izglītību un veicināt sadarbību ar Latvijas izglītības iestādām. 

• 1996. gada decembrī apstiprināja Sveika, Latvija! braucienus.
• 1998. gadā izveidojās darba grupa, lai pārrakstītu skolu vadlīnijas un programmu. Veidojās programmas Sarunāsimies 

un Runātprieks latviski nerunājošiem skolēniem. Un izveidojas sarunas, ka skolēniem grūti apgūt vēsturi, ģeogrāfiju, 
literātūru valodas vājās prasmes dēļ.

(ALA 35 1951-1986, B. Albats, V. Klīve, ALA, 1986) (ALA 1986-2000, A. Tērauda, I. Karule, Rīga, 2001)

“Skolu dzīve 60 gados balstījusies uz 3 principiem – 
saglabāt latviskumu ģimenē, nepārtraukti veidot tautas 
kopapziņu un saglabāt latviešu valodu. Šie stūrakmeņi ir 
saļodzījušies. Arvien grūtāk ir ģimenēm uzturēt latviešu 
valodu. Te jānāk palīgā sabiedrībai, lai rastu motivāciju 
jaunajiem vēl runāt latviski. Jāpaplašina sazīņas iespējas 
latviešu valodā. Izglītība jāturpina gan valodā, gan 
kultūrā, jo esam zinoši, spējīgi, varam saskanīgi strādāt, 
lai nākotne būtu daudzsološa.” (Agra Asmus-Vāgnere 
Trimdas latviešu skolas – kultūras un tautiskuma 
šūpulis.)

“No pašiem sākuma trimdas gadiem visās pilsētās kur 
dzīvoja latviešu ģimenes ar bērniem, latvieši izveidoja 
latviešu pamatskolas un vidusskolas. ALA viens no 
uzdevumiem bija gādāt mācību grāmatas, materiālus, 
rīkot kursus un konferences, lai latviešu izcelsmes 
bērniem un jauniesiem dotu iespēju iegūt latvisko 
izglītību.” 
(ALA 35 1951-1986, B. Albats, V. Klīve, ALA, 1986)

latviešu skolu dalībnieku skaits ASV

Ko mēs esam mīlējuši,
  citi mīlēs,
 mēs tiem iemācīsim, 
   kā mīlēt.
    William wordsworth
(“What we have loved, others will love, and we will teach them how.”)



10

ALA darbība šodien
• Kopš 2012. gada notikušas 8 skolotāju konferences, apmācīti 190 skolotāju.
• Stipendijas piešķirtas 47 universitātes studentiem – $77,500
• 2012. – 2014. gadā 9 jaunieši saņēma stipendijas nostrādāt vasaru LOM, LaPa, Kongresa bibliotēkā – $22,500
• Stipendijas vasaras vidusskolām no 2012. gada: GVV – $62,000, Kursa – $9,000 
• Stipendijas citām mācību iestādēm: Vašingtonas universitātei – $12,000, 2x2 nometnēm – $6,000
• Katru gadu notiek Sveika, Latvija!, Heritage Latvia!, Sveika, Dzimtene! ceļojumi, Rumaka lasīšanas sacensības, citas 

sacensības, piemēram,  PBLA skolu video konkurss, LVA eseju sacensības, KN Mūsu gaismas pils, Īpaša gramata, īpašā 
vietā, PBLA Man dziesmiņu nepietrūka 

Sadarbība ar Latvijas valdību, 2012. – 2018. g.
• Ārlietu ministrijas tiešais atbalsts: GVV skolotāju ceļa naudas no Latvijas, 3 gadus, 8 – 10 skolotāju gadā.
• Izglītības un zinātnes ministrijas atbalsts: Skolu un pasākumu atbalsta naudas, 3 gados, pie 30,000 Eiro.
• Sabiedrības integrācijas fonda atbalsts: GVV un Izglītības nozare 2 gados saņēmuši 35,000 Eiro.
• Latviešu valodas aģentūras atbalsts: Grāmatas, skolotāju kursi, nometnes.
• Valsts izglītības satura centrs: Apmācības ASV latviešu skolu skolotājiem, Valsts valodas prasmes pārbaudījumi 2016. 

gada vasarā.
• PBLA Izglītības padome: Mūsu “balss’ Latvijas valsts iestādēs, sadarbība ar latviešu skolām visā pasaulē.

Latviešu valodas apguve
Jauno emigrantu bērni 70% labi saprot, 55% labi runā, 24% labi lasa, 21 % labi raksta latviski. Pēckara trimdas pēcteču valodas 
līmenis ir zemāks. Vecāku vērtējumā, tikai 44% labi runā, bet 1/3 nespēj sazināties latviski. (Dr. I. Mieriņa, 2016)

Ko mēs zinām par valodas apguvi? To var dalīt trījās grupās: 

Dzimtā valoda: Valoda, ko apgūst no dzimšanas gan mājās, gan sabiedrībā, gan ģimenē, gan vidē.
Mantojuma valoda: Imigrantu pēcteči, kas dzimuši ārpus valsts, apgūst vispirms vecāku dzimto valodu un to runā mājās 
un sabiedrībā līdz skolas vecumam. Skolā aizejot, bērni apgūst mītnes zemes valodu. Lēnām mītnes zemes valoda kļūst 
dominenta, situācijas dēļ.
Svešvaloda: Valoda kuru nerunā mītnes zemē, ko apgūst mācoties skolā.

Kas iespaido skolēna valodas līmeni? Valodas lietojums ģimenē ir lielākais noteicējs. Grāmatu lasīšanai ir liela loma. Arī filmas, 
radio un datora spēles palīdz valodu uzlabot. Vecāku motivācija iemācīt bērniem valodu ir trešais noteicējs. 

• Vai bērniem ir iespēja dzīvoties latviskā vidē? 
• Vai ģimenei ir latviešu valodas lietotāji sabiedriskajā tīklā? 
• Vai vecāki un bērni regulāri sarunājas par nopietnām tēmām?
• Vai skolēniem ir radi un draugi Latvijā?
• Vai skolēni ir gājuši latviešu skolā? Vai dejo tautas dejas? Vai sporto?
• Vai interesē pavadīt vasaras nometnēs?
• Cik laika pavadam ar bērniem lasot?
• Kāda muzika skan mūsu vidēs?
• Vai ir iespējams pieslēgties LTV vai LV Radio?

Gaŗezera vasaras vidusskola jau 3 gadus veikusi ALA saliktos Valodas līmeņu pārbaudījumus. Skolotāji un skolēni izmanto 
iegūtos datus, lai labāk saprastu skolēnu valodas spējas un vajadzības. Skolotāji ir pielāgojuši mācību programmu skolēnu 
valodas līmeņiem, tā veicinot skolēnos valodas izaugsmi. 

Eiropas valstis izmanto valodu prasmes līmeņu sistēmu ar sešiem līmeņiem (Eiropas valodas portfelis - EVP): 
A1 (zemākais), A2, B1, B2, C1, C2 (augstākais).  ALA izmantoja EVP sarakstot Valodas līmeņu pārbaudījumus. 

Lai sasniegtu A2 līmeni, vajag 200 mācību stundu.
Lai sasniegtu B1 līmeni, vajag 400 mācību stundu.
Lai sasniegtu B2 līmeni, vajag 600 mācību stundu.
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Gaŗezera vasaras vidusskolā skolēni piedalās caurmērā 48 valodas 
un literatūras stundās nedēļā. Sešu nedēļu laikā, skolēni piedzīvojuši 
caurmērā 288 latviešu valodas stundas. Jāpieskaita ari vēstures, 
ģeografijas, ticības mācības u.c. mācību stundas, kas visas notiek 
latviešu valodā. 

2016. g. jūnijā 86 1. līdz 3. klases skolnieki rakstīja valodas 
pārbaudījumus ar sekojošiem rezultātiem:

A1 līmenis – 37 skolnieki  (43%)
A2 līmenis – 18 skolnieki  (21%)
B1 līmenis – 25 skolnieki  (29%)
B2 līmenis – 4 skolnieki  (5%)
C līmenis – 2 skolnieki (2%)

Piektdien, 23. septembrī Latvijas Valsts 
Prezidents Raimonds Vējonis ar sievu 
Ivetu viesojās Kalamazū latviešu centrā. 
Gaŗezera bērniem Amandai un Dāvidam 
Korēm arī bija iespēja sasveicināties ar 
Prezidentu un kundzi.

Latviešu valoda  
 
valoda: es nāku pie tevis
caur ziemeļu mežiem es brienu ar spīta zābakiem kājās

valoda: dzen manī savas saknes
līdz ar visiem senču zvērestiem un lāstiem

 maiguma saknes  laid manā sirdī
 bet asās izlaid līdz dūrēm laid savas saknes
 līdz pašiem pirkstgaliem lai tie kļūst jūtīgi un nemaldās
 valoda: kādreiz tu nāci pie manis bet apstājies pusceļā
 tagad es nāku pie tevis
 
caur mežiem es brienu kā briedis caur pilsētas līkloču ielām stiedzos

valoda: caur grāmatu lapām
caur sentēvu kapiem lidosim abi

 no ikdienas skrejceļiem celsimies kā džambo džeti:
 viegli, ērti, ar dzērienu rokā, filmu uz ekrāna
 un laipnas stjuarteses smaidu

bet arī kā pienenes pūka— maigi un lēni nolaidušies ielīdīsim zemē
kurā kā pienene izaugs dzejolis
to noplūks kāds zēns
papriecāsies un iemetīs savā saulainajā bernībā

       
      Juris Kronbergs

Gaŗezera vasaras vidusskola strādā pēc kvalitatīvas programmas un 
darbā piesaista spējīgus, ieinteresētus skolotājus. Pa šiem gadiem 
ir dokumentēta valodas izaugsme skolēnos, kas norāda uz skolas 
veiksmīgu darbu. GVV ir ieguvusi arī Latvijas valsts ievērību un 
Gaŗezera darbs tiek pieminēts, kā paraugs diasporas latviešu skolu 
darbībai nākotnē. Varam būt lepni! 

Andra Zommere
ALA Izglītības nozares vadītāja
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Kaira Čečere (GVV ‘03) un Dāvids Dzenītis (GVV ‘98) 
salaulājās 2016. g. 17. septembrī Sietlā.

Gaŗezers ir bijis daļa no manas dzīves 
kopš varu atcerēties. Man ir labas 
atmiņas no nometnes un vasaras 
viduskolas un pēc absolvēšanas, 
no daudzām vasarām, pavadītas 
strādājot kā pludmales sargs, virtuvē 
un kā Dzintaru pārzinis. Tagad jau 
desmit gadus īrēju treilera vietu uz 
saucāmā “Lake Shore Drive”. Andrew 
sāka braukt man līdzi piecus gadus 
atpakaļ un viņš arī ir iedzīvojies 
Gaŗezerā. Kad sākām plānot kāzas, 
mēs abi tūliņ iedomājāmies, ka 
gribētu svinēt mīļajā Gaŗezerā ar 
mūsu ģimenēm un draugiem. 

Kāzu rītā bija lietains laiks, bet izdomājām tomēr noturēt laulību ceremoniju 
Brīvdabas baznīcā ar ģimenes draugu, mācītāju Jāni Ķinēnu kā oficiantu. Svinības 
mūsu 165 viesiem notika Ēdamzālē, ko mēs izgreznojām dabiskā tēma ar mazliet 
Havajas iespaidu. Tropisakas puķes un orchidejas ieveda skaistas krāsas pa 
visu zāli. Viesi baudīja debešķīgas vakariņas, ko gatavoja labais draugs Dāvids 
Indriksons ar sievu Kristīni. Pirmo deju dejojām pie Armanda Birkēna dziesmas, 
Saules Dienas, ko viņš pats mums nodziedāja. Pie DJ Aivas labās mūzikas vadības 
svinējām līdz agram rītam. Mēs ar Andrew esam tik laimīgi, ka varējām svinēt kāzas 
mīļā Gaŗezerā ar kuplu ģimenes un draugu pulka atbalstu. Vieta, kur divas sirdis 
tika savienotas kā viena - Mīlestība ir tiešām tā svarīgākā lieta! 

Andris Antons 
GVV ‘95

Larisa Melbārdis (GVV ‘10) un Scott 
Applegate apprecējās 20. augustā 
Gaŗezerā 

kāzas /weddings/

Māra Putniņa (GVV ‘05) 4. 
jūnijā apprecējās ar David 
Blumenthal
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Prāvests Gunārs Lazdiņš 7. oktobrī salaulāja Lauru 
Šteinmani (GVV’02) ar Adam Bieschke. Kāzas 
svinēja Renaissance Hoteli Cincinnati, Ohio, radu un 
draugu vidū. Bildē Laura Šteinmane Bieschke, Marisa 
Šteinmane; Laura Osvalde Kalniņa (GVV ‘01)un Ieva 
Putniņa (GVV ‘03).

Melita Kaija Zušēvica (GVV ’02) apprecējās ar James Thomas Mazurski 12. novembrī Cancun, Meksikā. 

“Bija fantastiskas kāzas! Archibīskape Lauma Zušēvica mūs salaulāja. 92 radi un draugi atlidoja svinēt ar mums kopā. Laulībās 
piedalījās mani brāļi Ēriks (GVV ’04) un Markus un GVV ’02 klases biedrenes Linda Bilsēna, Larisa Līzenbergs Jeskinskis 
un Karīna Čunčule, un Kristīna Kīns (GVV ’98). DJ Velcro (Ēriks Velkme GVV ’10) bija DJ un Dainis Matisons (GVV ’93) bija 
ceremoniju meistars. Medus mēnesī brauksim uz Dienvidāfriku.”

Mārtiņš Trautmanis (GVV 
‘07) 20 augustā apprecējās ar 
Desiree Ashley Horecky.

Miķelis Vasarājs (GVV ‘98) un 
Lija Schneider apprecējās 9. 
jūlijā Toronto.

kāzas /weddings/
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Brālēns Lukas Jesinskis piedzima 2016. g. 
21. aprilī un māsica Elise Larisa Līzenbergs 
piedzima 22. jūnijā. Lukasa vecāki ir Larisa 
Līzenbergs (GVV ‘02) un Pauls Jesinskis, Elises 
vecāki ir Andris (GVV ‘98) un Annie Līzenbergi. 

Evija Laila Allison piedzima 2016. g. 11. februārī. Viņa pārsteidza vecākus ar 
to, ka piedzima nakts vidū, automašīnā ceļā uz slimnīcu. Viņas dzimšanas 
apliecībā tiek uzrādīts I-96 lielceļš kā dzimšanas vieta.  Evijas pirmā saistība 
ar Gaŗezeru bija tā, kad 911 telefona operātors norādīja vecākiem nosiet 
nabassaiti, un tiem pie rokas gadījās Gaŗezera atslēgu siskna (“lanyard”). 
To izmantoja, pirms ātrā palīdzība ieradās un aizveda māti un meitiņu, abas 
sveikas un veselas, uz vietējo slimnīcu. 

Evijas vecāki ir Anda Bolšteina Allison (GVV ‘93) un Greg Allison.  Evija 
piebiedrojas brālim, Ansim (7 g.v.) un māsai, Laumai (4 g.v.). Ģimene dzīvo 
Grandrapidos, Mičigānā.  

Mija Aleksandra Strīpnieks piedzima 2016. g. 
11. februārī. Mijas vecāki ir Lāra (Lebedevs, 
GVV ‘99) un Aldis Strīpnieki.

Emīls Caleb Hildebrants piedzima 2016. 
g. 12. janvārī Ņujorkā. Vecāki Mārtiņš 
(GVV ‘82) un Sarah Rattray Hildebrants.

Rolāns Markus Kancs piedzima 
2015. g. 23. decembrī. Vecāki 
Māris (GVV ‘02) un Anna Kancs.

Vilnis Žanis Kalniņš piedzima 2016. g. 
7. aprīlī Stanfordā, Kalifornijā. Vecāki 
Aleksandrs (GVV ‘92) un Andra 
(Leimane, GVV ‘93) Kalniņi.

bēbīši /babies/

Colin Benjamiņš Skillman
piedzima 19. oktobrī. 
Vecāki Jonathan un Larisa 
(Inka, GVV ‘05).  
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Ezeru ģimene (no kreisas Ariāna, Andrejs, Silvija un sunītis 
“Nāra”) uzcēla māju uz Delihant ielas un atvācās uz Gaŗezeru.

Indra Lāce (GVV ‘95) iesāka darbu 
Kalamazū kā Director of Exhibitions, 
Western Michigan University Gwen 
Frostic School of Art, Richmond Center 
for Visual Arts

Herbertu Eversu ievēlējā par 
Fabius Township Planning 
Commissioner.

vietējās ziņas /local news/

Robertu Ķeņģi (GVV ‘84) ievēlēja kā 
Allegan County Prosecutor

Welcome to our new 
neighbors! Doug and 
Julianna Sauber bought 
approximately 20 acres 
of land on Lone Tree 
Road, across from 
Garezers main office. 
They plan to build a 
house and eventually 
move here with their 
sons Alex and Liam.
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My friend’s book project, When to Jump, asks 
important questions about passion, sacrifice, boldness, risk. 
He follows “successful” people – whose success is measured 
by fulfillment – and tells their stories of taking leaps of faith, 
eschewing the comfortable and expected for the uncertain 
yet passionate. Their accounts inspire readers to make 
jumps of their own and to trust in the zigzag path that 
ultimately reaches “the destination,” so long as the compass 
holds true. “When to jump?” he asks. “When to jump,” he 
teaches. When to jump.

I’m in a phase where everything seems like a jump. 
Overwhelmed by the paradox of choice, feeling like I’m 
spinning in circles, I’ll sometimes pull out a world map and 
let my eyes glaze over it, hoping that the energy of some 
painted corner of the globe will call out to me.

My compass is strong – I trust my general sense of direction. 
I know what excites me, where I find value, and what I 
want my days to look like. But beyond that, it’s nebulous. 
“Something where I can write, advocate, and affect 
environmental and health policy,” I’ll say when someone 
asks what sort of position I’m seeking. I’m torn between 
the advantages of flexibility, knowing that being open has 
historically brought me to opportunities that I wouldn’t 
have ever conceptualized on my own, and the costs of this – 
coming across as young, naïve, uncertain, and the obscurity 
that comes with a generalist outlook.

At 23, I feel at once young and old – wide-eyed and green, 
with a world of possibilities, but also old. Sheepish about 
my vagueness, embarrassed by feeling overwhelmed, self-
conscious of my times of panic where I’ll reassure myself 
with trail-living notions, I feel the oppressive weight of 23. 
I’m so young, but I feel that I’m too old to seek shelter if the 
going gets rough – that is, any shelter but that which my own 
hands have constructed.

This jump for me encompasses something much deeper 
than the start of a career. Having nearly killed myself running 
a couple of months ago, when I wound up in the hospital 
after years of cumulative overtraining with a torn lung 
and air rushing into my chest cavity and neck and throat – 
though thankfully not enough to constrict the heart to the 
point of stopping – I’ve been jolted to reality. 

I memorized state birds and state flowers and Latvian epic 
poems in my youth, glided my way through long nights in 
high school to graduate first in my class, won state titles in 
track, had my pick of schools, and continued my academic 
and athletic streak at Harvard – a classic overachiever case. 
Headstrong but dutiful, independent but obedient, I prided 
myself in my bandwidth and my ability to drive myself into 
the ground for the sake of accomplishment. But when my 

athletic performance started inexplicably plummeting in my 
college senior year, I found myself completely lost.

I had consistently torn through days of up to six hours 
devoted to the track – feet pounding in circles, body 
buckling under barbells, arms pulling buoy-supported legs, 
too injured to kick, through the pool. “You’re still here?” a 
coach remarked one evening, when I had hit the elliptical for 
my second cross-training session of the day. I loved it. But I 
loved it in an almost sadistic way, where I was thrilled by my 
ability to abuse my body, bounce back stronger, and win. I 
was thrilled by the praise. 

Having been able to endure such a vigorous lifestyle for the 
previous three years at Harvard, I convinced myself that my 
senior year’s suddenly dropping performance was an issue 
in willpower. And as captain, I felt bound by my sense of duty 
to the team. Even though it soon became clear that I was 
experiencing severe overtraining syndrome (who knew that 
existed?), I kept on accepting the guilt and doubt inflicted by 
coaches and teammates. Maybe I just “don’t want it badly 
enough.” Maybe I’m weak. 

I kept pushing until my body gave out even more. My head 
coach, in an effort to strong-arm me into competing, told 
me that if I couldn’t run at Ivy League championships, then 
I was off the team. Coaches and teammates treated me 
differently. Some of my worst fears were coming true – that 
I wasn’t much without my accomplishments.

I didn’t learn my lesson for at least another year. I decided 
to take a few weeks off, and then I started training again 
to run in my fifth year of NCAA eligibility, following some 
former coaches to Cal Poly, convinced that I could rebound 
and make the Rio Olympics. To compete for Latvia, I would 
only have to get the A-standard, a mere three seconds away, 
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which had seemed more than doable going into the previous 
year. But this year had more of the same story, plagued with 
health issues (which, as I later found out, included an at least 
70 percent reduction in oxygen intake upon exercise – I ran 
through this for who knows how long, relishing the severe 
headaches that marked a good workout or race) and the 
identity crisis that came with plodding across the finish line 
more slowly than my high school self (in gym class, in clunky 
sneakers, barely trying). 

The blinders lifted while in the hospital, amidst the 
recognition that I had nearly killed myself running, and for 
what? I all of a sudden saw through the “higher purposes” 
– I wasn’t serving some larger good running in circles; the 
“track gods” were only stopwatches and clipboards. The 
chimera was exposed, and I felt foolish. All of this… for what?

This San Luis Obispo summer has floated by in a haze of 
questions. “For what?” I ask. Knowing that only my own 
definitions aren’t chimeric, I’ve been trying to feed the soul, 
calibrate the compass, to be able to feel them more clearly. 
When I talk to different organizations and conceptualize 
living in different places, I recognize the “soul connection” 
that sometimes jumps out – it’s almost a color that I see 

when something feels right. I’m painting an internal map, 
overlaying the globe at which I gaze.

I think of my childhood summers spent in the Catskill 
Mountains, weaving Latvian flower crowns and frolicking 
through forests. I think of the feeling I get when gazing at 
some untouched natural landscape, similar to deep eye 
contact held. I think of the energy I feel when constructing 
an argument, when conceptualizing a strategy, when 
advocating, when pulling together interdisciplinary thought 
to arrive at a creative solution. I think of my overarching, 
guiding goal: to increase connection, between people and 
the environment and between people themselves.

Two of the things that had comprised my identity – exceling 
at school and at running – are gone, along with their 
definitions of purpose. The blank page left in their place is 
at once possibility-rich and oppressively white. I stare at it. 
Knowing that in retrospect, any line that I draw in any color 
will make sense, I still hesitate to make the first mark. When 
to jump?

Ērika Veide
GVV ‘09, Harvard  ‘15

Printful hosted a ribbon cutting ceremony on 
Tuesday, November 15th to celebrate their expansion 
to Charlotte. Printful is a dropshipping company that 
prints and ships print products for ecommerce retailers. 
They are based out of Latvia and California, and this 
expansion to Charlotte is their first 
step to opening more locations.

The event took place at their 
100,000 square-foot fulfillment 
center located at 11025 Westlake 
Drive. Distinguished guests included 
the Latvian ambassador to the US, 
Andris Teikmanis. 

“[Printful] has common qualities 
with a number of other Latvian 
companies: flexibility, adaptiveness 
to customer needs, of good quality, 
and very quick. This is how [Printful] and other Latvian 
companies can outperform the competition. I think this 
opening is a good gift to Charlotte, bringing 200 jobs by 
2018,” says Teikmanis.

The ribbon cutting ceremony coincided with another 
milestone: Printful printed their one millionth t-shirt 
last week, which is another signal of their continuing 
growth. Printful has grown 200% every year since it 
launched in 2013 and now boasts over 10,000 users. 

The company was founded by Lauris Liberts, an 
entrepreneur from Latvia who also co-founded the 
country’s first social network platform. Printful’s main 
headquarters are in Los Angeles, and they have an office 
in Latvia. The Charlotte branch is three times larger 

than their California location and will be 
the hub for expanding to new products 
and features. Printful invested $1.5 
million in the move and will hire 200 
new employees by the end of 2018.

North Carolina was chosen because 
it is home to other established textile 
companies. Charlotte offers close 
proximity to Printful’s suppliers and 
printers, and to an experienced 
workforce. It is also close to Printful’s 
client base on the East Coast and in the 
Midwest. When the new facilities are 

fully operational, approximately 70% of all orders will be 
printed there, which will decrease shipping time for East 
Coast orders by 1.5 days.

For more information on Printful, take a look at their 
About Us page or contact the Printful media team. 

Nora Inveiss
GVV ‘07
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Latviešu centra Gaŗezera vārdā vēlos pateikties visiem, kuri 2016.g. dāvānājuši mākslas darbus, 
mācību materiālus un līdzekļus Klinklāva mākslas galerijā. Īpašs paldies ziedojumiem no Andas Allison, Vilmas Bolšteinas, 
Valijas Rēvaldes, Astrīdas Rīderes un Laimas Stedes. Ar Jūsu ziedojumiem Klinklāva galerija turpina izveidoties kā viena no 
visizcilākām un vislielākām diasporas latviešu mākslas kolekcijām. Galerijas mērķi apmācīt jaunatnei latviešu mākslu, uzturēt 
un izstādīt latviešu mākslas klasiķu darbus un rīkot latviešu jaunrades darbu skates var tikai izpildīt ar labvēļu atbalstu. 
Paldies! 

Līga Ejupe
Klinklāva galerijas vadītāja

Voldemārs Skraucs 

Voldemārs Avens

Jānis Tīdemanis

Augusts Annus
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JANVĀRIS 
21. Padomes sēde plkst. 10:00 Saulgriežos

FEBRUĀRIS 
4.5. Skautu un Gaidu ziemas nometne 

MARTS 
25. Padomes sēde plkst. 10:00 Saulgriežos 

MAIJS  
6.  Gaŗezera sezonas atklāšana un akcionāru sapulce  
13. Padomes sēde plkst. 10:00 Saulgriežos 

JŪNIJS 
3.  Supertalka  
17.  Jāņi
19.-23.  Darbinieku semināru nedēļa
24. GVV reģistrācija 
24.-29. GBN “Valodas vārti” un GSS “Valodas sēta”  
26. GBD sākās

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 
6.-13. 3x3 nometne

SEPTEMBRIS 
15.-17. Daiļās dāmas 
22.-24. Latviešu fonda pilnsapulce

JANUARY 

21. Board meeting 10:00 Saulgriezi bldg.

FEBRUARY 

4.-5. Boy Scout and Girl Guide winter camp

MARCH

25. Board meeting 10:00 Saulgriezi bldg.

MAY

6. Garezers season opening and shareholders’ meeting

13. Board meeting 10:00 Saulgriezi bldg.

JUNE

3.  Spring volunteer day

17.  Midsummer

19.-23.  Staff training week

24. GVV registration 

24.-29. “Latvian Gate” and “Latvian Courtyard” programs  

26. GBD preschool begins

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 

6.-13. 3x3 family camp

SEPTEMBER 

15.-17. Ladies’ retreat weekend 

22.-24. Latvian Foundation meeting

2017 kalendāŗs /2017 calendar/
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