
Mīļie GVV vecāki,  

Tuvojās skolas sākums! Šo nedēļu esmu Garezerā un kopā ar Ievu Johnson, Anitu Briedi-Bilsēnu un 

citiem gatavojamies jaukai mācību vasarai. Novēlu visiem Sveika Latvijas braucējiem laimīgu ceļa vēju 

un jaukus piedzīvojumus. 

 

LAIPNĪBAS UN LABESTĪBAS VASARA 

Lūdzu izlasiet kopā ar jūsu jaunieti šo īpašo vēstuli par skolas tēmu šai vasarai. Tā ir pievienota šim e-

pastam kā .pdf un .doc. Tur parādās pirmais mājas darbs! 

 

SIGN-UP GENIUS PĀRRUNĀM AR AMBULANCES PERSONĀLU 

Šogad, lai veicinātu raitāku reģistrāciju un arī piedāvāt lielāku privātību, esam iekārtojuši zināmus laikus 

kad ir iespējams satikties ar Jim Bailey, RN vai arī Dee Janavs NP pirms reģistrācijas. Lūdzu 

pierakstīties, izmantojot Sign-up genius.  

http://www.signupgenius.com/go/10c094aa4a92ca0fd0-tiksanas 

 

PIRMĀS NOGALES DIENAS KĀRTĪBA 

Lūdzu izlasiet un pārskatiet pirmās nogales dienas kārtību jo tur ir dažas maiņas no iepriekšējiem 

gadiem. 

 

SUPERTALKA - PALDIES VISIEM! 

Paldies Ilēnai un Guntaram Rusmaņiem par talkas sarīkošanu un Ērikam Ārumam un komandai par 

mūsu paēdināšanu. Absolventes Kristīna Vītoliņa, Ariana Daukša un Māra Spalviņa krāsoja Saulgriežu 

lieveni, Marks Baginskis un Juris Velkme apkopa vidi, Ēriks Galiņš un Herberts Everss krāsoja Avotus, 

Žižī, Darius, Dārija Baginska un Sophie Circene piestrādāja pie dažādiem projektiem un Jura Kanča 

komanda (Andris Ābeltiņš, Pēteris un Kārlis Kenģi, Kārlis Šulcs, Gunārs Strautnieks, Sheri 

Kancs,Guntars Rusmanis) uzbūvēja jaunu pajumti pie tenisa laukuma! Esmu pateicīga ik katram kas 

veltīja savu laiku un enerģiju. Drīz varēsit redzēt fotografijas uz skolas jaunās Facebook lapas!  

 

STIPENDIJAS 

Pieteikšanās termiņš ALA stipendijai ir noslēdzies, bet vēl ir iespējams pieteikties GVV stipendiju 

fondam un ALJA stipendijām. Katrai ir pierakstīti savi norādījumi un pieteikšanās lapas ir atrodamas 

www.garezers.org. Tās ģimenes kuras pieteicās ALA stipendijām ir saņēmušas epastu kurā es 

apstiprinu, ka ir saņemts.  

 

SŪTIET JAU TAGAD VESELĪBAS FORMAS UN CITUS DOKUMENTUS!  

Ja vien iespējams, lūdzu iesūtiet visus vajadzīgos dokumentus pirms reģīstrācijas dienas elektroniski vai 

pa pastu. Tas dod mums iespēju tos ierakstīt un palīdz reģistrācijai veiklāk noritēt. Liels paldies.  

 

IZPILDIET NODARBĪBU UN ELEKTRONIKAS APTAUJAS (OBLIGĀTI) 

Nodarbības aptauja:  https://www.surveymonkey.com/r/GVVnodarbibas2017 

 

Elektronikas aptauja: https://www.surveymonkey.com/r/2017elektronika 

 

Ar sveicieniem no Saulgriežiem, 

Sandra 
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