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2017. g. KALENDĀRS 2017 CALENDAR

Jāņi
Midsummer

Darbinieku semināru nedēļa
Staff training week

GVV reģistrācija
GVV registration 

GBN “Valodas vārti” un GSS “Valodas sēta”
“Latvian Gateway” and “Latvian Courtyard” programs 

GBD sākās
GBD preschool begins

XIV. Dziesmu svētki Baltimorā 26. jūn. - 3. jūl. / Song Festival in Baltimore June 26 - July 3

GBN un GSS I. posms sākās
GBN and GSS Session I begins

GBN un GSS II. posms sākās
GBN and GSS Session II begins

Voleja nogale
Volleyball weekend

LIV Sporta nometne
LIV Sports camp

GVV izlaiduma nogale 
GVV graduation weekend 

3x3 nometne
3x3 family camp

Cognac Triples voleja turnīrs un Zirgu sacīkšu vakars 
Triples volleyball and Night at the Races Fundraiser

Daiļās dāmas
Ladies’ retreat weekend 

Latviešu fonda pilnsapulce
Latvian Foundation meeting

17. jūnijā
June 17

19.-23. jūnijā
June 19-23

24. jūnijā
June 24

24.-29. jūnijā
June 24-29

26. jūnijā 
June 26

4. jūlijā
July 4

16. jūlijā 
July 16

29.-30. jūlijā
July 29-30

31. jūl. - 4. aug.
July 31 - August 4

5.-6. augustā
August 5-6

6.-13. augustā
August 6-13

2. septembrī
September 2

15.-17. septembrī
September 15-17

22.-24. septembrī
September 22-24
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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)
vāks: Ritas Grendzes foto no viņas 
installācijas “simts raksti tiem, kas 
meklē gaismu” 

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

Gaŗezera administrācija
administrātora - Ilēna Rusmane
biroja vadītāja - Sandra Pawlowski
saimnieks - Guntars Rusmanis
Atbalsu saimnieks - Ēriks Ārums
grāmatvede - Kristīne Austriņa

Gaŗezera padome
Markus Apelis (sekretārs)
Franz Bauer
Anita Briede-Bilsēna
Imants Ejups (prezidents)
Gunārs Inka
Kārlis Jansons (kasieris)
Sams Knochs
Andra Krieva
Jānis Kukainis (priekšsēdis)
Mārtiņš Pūtelis
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.

Mīļie Gaŗezera draugi!

Vasara ātri ierodās un mēs gatavojamies uzņemt jūs visus 2017. gada sezonā!  
Reģistrācija rit uz priekšu un mūsu programmas tiek piepildītas. Mūsu programmu 
vadītājas, jaunās (Sanita, Anita, Aija), un tās kuras atgriežās (Sandra un Laila), aktīvi 
strādāja un sadarbojās ar mums, lai ir viss gatavs mūsu nometņotājiem un skolēniem. 
Mēs arī esam sajūsmināti sveikt visus mūsu jaunos un atgriežamies vasaras darbiniekus.
 
Kaut arī mums bija samērā maiga ziema, ir vēl daudz darāmā gatavojoties vasarai. Talka 
notiks 3. jūnijā, un ar mūsu laipno brīvprātīgo pulku, viss sāks izkristalizēties.
 
Vairāki projekti tiks pabeigti pirms nometnes sezona sākās. Remonti un Indrānu 
pārbūves darbi nometnes rajonā ir pabeigti, istabas būs mēbelētas ar jaunām gultām, 
matračiem un skapīšiem. Vidusskolas rajonā tika pabeigti daži mazāki projekti. Avotu 
klašu ēkā ir pabeigti nokavējušies remonti un darbs pašlaik tiek veikts zēnu labierīcības 
un dušu telpās, kā arī Valdemāra zālē un Vecās Vidusskolas istabās. Atbalsīs, Baltajai 
mājai tagad ir jauns metāla jumts. Mēs joprojām cenšamies uzlabot mūsu novecojušās 
ēkas.
 
Es ceru redzēt ikvienu šeit, Garezerā, šajā vasarā, baudot visu, ko Garezers var 
piedāvāt. Paldies par jūsu nepārtraukto atbalstu.

 
  
Ilēna Rusmane
administrātora 

Dearest Friends of Garezers!

Summer is quickly arriving and we are getting ready to welcome you all for our 2017 
season! Registrations are filling up for our camp programs. Our program leaders, 
new and returning, are working hard to have everything ready for our students and 
campers. We are also excited to be welcoming all of our new and returning summer 
staff.

Although we had a fairly mild winter, there is still much to be done in preparation 
for the summer. Talka will take place June 3rd and with the help of our gracious 
volunteers, everything will start to take shape.  

Several projects will be completed before the camp season begins. Renovations of 
the Indrāni cabins in the camp area are completed, the rooms will be furnished with 
new beds, mattresses and dressers. Some smaller projects were completed in the high 
school area. Overdue renovations are completed in the Avoti classroom building and 
work is currently in progress in the boys cabin bathrooms, Valdemara hall and Veca 
Vidusskola dorm rooms.  In Atbalsis, Balta maja (white house) now has a new metal 
roof. We continue to try to improve our aging buildings.

I look forward to seeing everyone here this summer, enjoying everything that Garezers 
has to offer. Thank you for your continued support.

Ilena Rusmanis
Executive Director
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Gaŗezera padomes prezidents 
Imants Ejups uzrunāja akcionārus Gaŗezera sezonas 
atklāšanas pilnsapulcē sestdien, 13. maijā, sniedzot pārskatu 
par Gaŗezera 2016. gada darbību.

Vispirms Ejups sveica jaunos Gaŗezera darbiniekus – 
administrātori Ilēnu Rusmani, grāmatvedi Kristīni Austriņu, 
GBN vadītājas Anitu Erkmani un Aiju Kīnu un GBD galveno 
audzinātāju Sanitu Zīverti.

Gaŗezerā 2016. gadā notika “parastās” vasaras programmas 
– GBD, GBN, GSS, GVV  un gadskārtējā 3x3 nometne, kā arī 
divas labi apmeklētas jaunas programmas  -  Valodas vārti un 
Valodas sēta.

Gaŗezers turpina saņemt devīgu pabalstu no Latvijas valdības. 
Ārlietu ministrija sedza 10 skolotājiem ceļa izdevumus un 
SIF (Sabiedrības integrācijas fonds) projekti sedza J1 vīzu 
izdevumus. Valsts Izglītības satura centra specialistes veica 
valodas pārbaudījums GVV. Viesojās koklētājas Kultūras 
ministrijas “Tautas dziesmu un deju tradīcijas”  konkursa 
ietvaros. Šovasar GVV  viesosies Latvijas Vēstnieks Andris 
Teikmanis un Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurska.

Notika “līdzekļu konkurence” starp Gaŗezera draugu pulku un 
citām latviešu organizācijām, katrai “komandai” sasniedzot 
$50,000 ziedojumos. Mērķis tika sasniegts un Gaŗezers 
ir sācis izmantot līdzekļus, lai atjaunotu bērnu nometnes 
Indrānu kabīnes. 

Turpinās nopietni mežkopības darbi. Elektrības kompānija ir 

nozāģējusi daudzus kokus un zarus ap vadiem, un Gaŗezeram 
ir bijis jāiznīcina vairākus ozolus, kuri slimo ar “oak wilt”. 

Pagājušā vasarā iesvētīja jauno GVV skolas ēku “Ozoli”, 
kuru būvēja ar Šteinmaņu ģimenes atbalstu. Atvietoja 
jumtus Straumēnu kabīnēm, kā arī Atbalsu “baltai mājai”. Šo 
pavasaru veiks remontu Klētnieku labierīcībās un turpinās 
bibliotekas pārkārtošanas plānošana.

Savu uzrunu Ejups beidza ar pateicības vārdiem: “Gaŗezera 
vārdā vēlos izteikt lielu paldies Ilēnai Rusmanei, Sandrai 
Pawlowski, Mārai Korei, Kristīnei Austriņai, Guntaram 
Rusmanim un Ērikam Ārumam. Pateicība jums, akcionāriem, 
par neatlaidīgo atbalstu Gaŗezeram, un lielāko PALDIES 
visiem, kuri brīvprātīgi pieliek roku palidzēt Gaŗezeram kā 
talcinieki, palīgi un padomu devēji!” 

Fraternitas Rusticana talcinieki uzbūvēja Dzintaru sarkanajām kabīnēm pēdējo jauno lieveni! Paldies visiem par lielo, vairāku gadu ilgstošu darbu!
1. rindā: Markus Grīviņš, Ēriks Krievs, Nikolajs Pone, Martis Pone, Gvīdo Auziņš, Andrejs Daugavietis, Kārlis Druva, Aldis Kore, Kārlis Memenis, Jānis Pūtelis
2. rindā: Kārlis Lenšs, Agris Krautmanis, Aleksis Vizulis, Modris Krautmanis, Kārlis Galēns, Jēkabs Bērzkalns, Aldan Brown, Ēriks Krautmanis

Apsveicam jauno Gaŗezera 
padomes kasieri Kārli 
Jansonu. Kārlis ir 2007. 
gada GVV absolvents. 
Pēc absolvēšanas, viņš 
atgriezās trīs vasaras 
kā GSS audzinātājs. 
Kārlis studēja Purdue 
Universitātē, kur ieguva 
bakalaura un maģistra 
grādus grāmatvedībā.  
Kopš 2013. gada strādā 
firmā Deloitte, kur viņš 
nodarbojās kā Certified 
Public Accountant (CPA) 
nodokļu konsultanta lomā.  
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atklājam Kokneša balvu
Gaŗezers pastāv, pateicoties sabiedrībai, kura devīgi un 
nenogurstoši atbalsta mūsu misiju. Ar lielāko pateicību esam 
izteikuši atzinību tiem indivīdiem, kuri ir finansiāli atbalstījuši 
Gaŗezera darbību. Lai labāk atzītu arī mūsu brīvprātīgo 
talcinieku devumu, mums ir prieks paziņot, ka esam dibinājuši 
Kokneša balvu par kalpošanu Gaŗezera labā!

Gaŗezera padome aicina jūs ieteikt kandidātus, kuri laika 
tecējumā ir izrādījuši sirsnīgu nodošanos Gaŗezera saimei, 
ziedojot savu laiku, darbu vai zināšanas, lai veicinātu Gaŗezera 
misiju. Piemeram, palīdzot ar vasaras programmām, pie 
saimniecības darbiem uzturot Gaŗezera territoriju, vai ar 
sarīkojumu un citu projektu plānošanu.

KANDIDĀTUS VAR IETEIKT LĪDZ 10. JŪLIJAM. Gaŗezera 
padome izvēlēs balvas saņēmējus un tos paziņos šovasar.

Kandidātus var izvirzīt mājas lapā www.garezers.org, vai 
nosūtot pa pastu sekojošo informāciju:

• Jūsu vārds un uzvārds, epasts vai tel. nr.,
• Jūsu ieteiktā kandidāta vārds, 
• Īss apraksts par kandidāta darbību Gaŗezera labā.

Koknesis bija spēcīgs varonis un Lāčplēša labākais draugs. 
Gaŗezera padome cer, ka šī balva spēs izteikt mūsu milzīgo 
pateicību VISIEM mūsu brīvprātīgajiem darbiniekiem.

Kas ir Gaŗezers?  Mēs esam Gaŗezers!

Jānis A. Kukainis
Gaŗezera padomes priekšsēdis

introducing the Koknesis Award
Garezers succeeds due to the tremendous generosity and 
tireless work of the dedicated community that supports 
its mission. With great appreciation, we have been 
acknowledging those individuals who have supported 
Garezers financially through the years. In order to 
recognize the invaluable contribution of our volunteers, 
we are excited to introduce the Koknesis Award for 
service to Garezers.

The Garezers board of directors invites you to nominate 
individuals who have demonstrated their sincere 
committment to the Garezers community by going above 
and beyond in donating their time, labor or expertise 
to further Garezers’ mission over time. For example, 
teachers who have year after year given their time and 
talent to Garezers campers, volunteers who help maintain 
our property, or leaders who help organize events which 
benefit the greater Garezers community.

YOU MAY SUBMIT NOMINATIONS UNTIL JULY 10. 
Recipients will be selected from among the nominees and 
announced this summer.

Nominations can be made online at www.garezers.org, or 
by mailing the following information:

• Your first and last name, email or phone number
• Your nominee’s name
• A short description of your nominee’s 

contribution to Garezers 

Koknesis (“wood-bearer”) was a mythological hero and 
friend to the Latvian national epic figure Lacplesis. We 
hope that this recognition will symbolize the immense 
gratitude we have for ALL of our volunteers. 

What is Garezers?  We are Garezers!

Janis A. Kukainis
Garezers board chair
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LELBA 2017. g. iesvētāmo jauniešu saiets Garezerā 
Latviešu evaņģēliski luteriskās 
baznīcas Amerikā (LELBA) 
iesvētāmo jauniešu saiets 
“Meklējot sevi V” notika no 21. 
līdz 23. aprīlim Garezerā. Saietā 
piedalījās 7 jaunieši no Čikāgas, 
Milvokiem un Grand Rapidiem. 
Saietu vadīja mācītāja Helēne 
Godiņa.

Ierašanās notika piektdienas vakarā, bet viss tā nopietni 
sākās sestdienas rītā ar garšīgām brokastīm. Iesvētes saieta 
tēma bija: “Meklējot sevi.” Tad nu mēs arī devāmies “ceļā”, 
lai meklētu gan sevi, gan kādu, kam sekot, kas ir Jēzus, gan 
meklējām arī Dievu šajā pasaulē.

Sevis meklēšanā mēs noskatījāmies Nooma īsfilmiņu “Name”, 
kas runā par katra cilvēka vārdu un identitāti. Tad diskutējām 
par dažādiem jautājumiem un īpaši jau par jautājumu: “Kas 
nosaka manu, kā cilvēka, vērtību?” Bija interesantas atbildes 
un diskusijas.

Meklējot kādu, kam sekot, mēs sākām ar spēli “Džungļu taka”, 
kuras mērķis bija palīdzēt saprast, ka mums ir vajadzīgs kāds, 
kurš mūs var dzīvē vadīt, kam mēs varam sekot, lai neizdaram 
sliktas izvēles un neaizejam nepareizā ceļā. 

Mēs visi kādam sekojam. Cik gan labi, ka tas var būt kāds, 
kurš mūs pazīst, mūs mīl un ir ieinteresēts mūsu dzīvē! 
Un tas kāds ir Jēzus. Viņš ir tas, kurš vēlas mūs vadīt ik 
dienas! Jaunieši noklausījās prezentāciju par Jēzus dzīvi un 
kalpošanu, kā arī aktīvi piedalījās diskusijās par to. 
Pēc pusdienām pie mums ciemojās Pēteris Aļļē no Čikāgas. 
Kā aktīvs kristietis, viņš dalījās savā dzīvē un 
pieredzē ar šiem jauniešiem. Pēteris dalījās 
ar to, kā viņš lasa Bībeli ik dienas un  kā Dievs 
viņu caur to uzrunā. Viņš arī stāstīja, kā ir 
aktīvs kristietis ne tikai svētdienās, bet arī 

ikdienā un darbā. 

Pēcpusdienā mēs meklējām Dievu šajā pasaulē un to mēs 
darījām vispirms noskatoties Nooma īsfilmiņu par to, cik 
svētīti mēs esam. Tad jaunieši dzirdēja par LELBA Jaunatnes 
nozares projektiem. Mums bija prieks, ka mūsu pašu vidū 
bija jauniete, Erika Heinz, kura bija piedalījusies projektā 
“Mīlestība mammām” un varēja mums pastāstīt par viņas 
pieredzi piedaloties šajā projektā Latvijā. Tad jaunieši tika 
aicināti paši domāt par jauniem projektiem, kurus varētu 
veikt Latvijā.

Sestdienu noslēdzām kopīgi skatoties filmu “God’s Not 
Dead”, kam sekojas diskusijas.Svētdiena iesākās ar nedaudz 
aktīvākiem uzdevumiem - škēršļu gājienu un fotosesiju. Šo 
Iesvētes saietu nobeidzām ar kopīgu svētbrīdi.

Vēlos pateikties visiem, kuri palīdzēja, lai šis Iesvētes saiets 
varētu notikt un labi izdoties! Paldies Mārītei Grīnbergai, kura 
mūs lutināja ar garšīgiem ēdieniem un pat uzcepa plānās 
pankūkas svētdienas brokastīm! Paldies Uģim Grīnbergam 
par transportēšanu un visāda veida palīdzēšanu! Paldies 
Pēterim Aļļem par braukšanu pie mums un dalīšanos ar 
savu dzīvi un ticību! Paldies Dāgam Demandtam par idejām, 
palīdzību un iedrošinājumu!

Liels paldies Garezeram un vadībai par to, ka varējām 
izmantot telpas un, ka viss tik brīnišķīgi mums tika 
sagatavots! Un īpašs paldies visiem jauniešiem, kuri atbrauca 
un piedalījās un padarīja šo Iesvētes saietu tik jauku un 
svētīgu! 

Mācītāja Helēne Godiņa

Zirgu sacīkstes un klusā izsole
2017. g. 2. septembrī 

plkst. 18:30 Ēdamzālē
 

Night at the Races and Silent Auction
September 2, 2017 

6:30 PM - Garezers Dining Hall
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Restricted Fund Restructuring
Last year members of the Garezers board and administration 
took on the important task of organizing Garezers outdated 
portfolio of restricted funds. More than 30 of these funds 
could be found on the books. They had been established as 
far back as the 1970’s. Many were lacking in documentation; 
others had been exhausted, were intended for obsolete 
projects or circumstances, or had been set up as mini-
endowments when interest rates were high. The complexity 
of managing these many small funds was disproportionate 
to the value they were providing to Garezers operation. 

A committee was set up to clarify and streamline the 
process through which donations to Garezers would 
be managed. The framework for this new structure was 
established during the G50 Fund Campaign process, which 
identified Garezers priorities for fundraising: 1) to secure 
support for the educational programs; 2) to complete capital 
projects as needed from a comprehensive, running list; 3) to 
establish a long-term, separate restricted investment fund 
with the potential of developing a true endowment in the 
future. The committee was tasked with restructuring the 
funds to better align with these goals.

After completing the necessary correspondence and due 
diligence, the committee was able to consolidate all of the 
existing restricted funds into the new framework, which is 
outlined in the table below. 

Donors may choose to support any funds within this new 
structure, to contribute to the general operating fund, or 
to establish a new fund. For more information and to see 
the new policies, please see www.garezers.org, or contact 
Ilena Rusmanis (irusmanis@garezers.org) or Martins Putelis 
(Marty.Putelis@cornerstonecontrols.com). 

    Permanent Endowment  Program Support    Capital Expense & Projects

Donor Restricted Funds  
Alvis & Mara Freimanis Fund                24,392
Maija & Anna Inveiss Fund               10,000
Steinmanis Fund                  4,400

Board Restricted Funds
Church Fund                   37,268
Cultural Fund                     1,901
G50 Fund    85,692
GBD Program Support Fund                  5,950 
GBN Program Support Fund                 29,751
GSS Program Support Fund                 29,751
GVV Financial Aid Fund                  8,564
GVV Program Support Fund               80,073
Sports Fund                   42,754

Account Balances (May 2017)  85,692                    194,782          80,022 
 

RESTRICTED ASSETS accounts and balances
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Gaŗezera vasaras vidusskola kopā ar Amerikas latviešu apvienību 
pateicas Sabiedrības integrācijas fondam par atbalstu īstenot projektus:

ASV latviešu jauniešu latviešu valodas un latviskās identitātes saglabāšana
Latviskās identitātes saglabāšana: Iegūsim valsts valodas prasmes apliecību!

Finansējums no Latvijas valsts Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programmas 

Valsts valodas prasmes pārbaudes
Izglītības nozare šovasar vēlreiz piedāvā visiem kārot Latvijas 
Valsts valodas prasmes pārbaudi (VVPP). Eksāmenā novērtē 
prasmi latviski runāt, rakstīt un saprast dzirdamu vai lasāmu 
tekstu.  Veiksmīgi nokārtojot pārbaudījumu, saņemsit Latvijas 
Valsts valodas prasmes apliecību. Apliecība izmantojama 
piesakoties studijām vai darbam Latvijā. 

Jūlijā Gaŗezerā viesosies Valsts izglītības satura centra (VISC) 
speciālistes. Studentiem un pieaugušiem būs iespēja kārtot 
latviešu valodas eksāmenu 21. vai 22. jūlijā. Lūdzu rakstīt Izglītības 
nozares vadītājai, Andrai Zommerei, azommers@sbcglobal.net 
līdz 1. jūlijam ar jautājumiem, vai pieteikties kārtot VVPP. Vairāk 
informācijas atrodama http://visc.gov.lv/valval/info.shtml

Ar pozitīvu vērtējumu, students saņem valsts valodas prasmes 
apliecību. Apliecība ir svarīga jaunietim, kas vēlas studēt vai 
strādāt Latvijā. Tāpat šis dokuments jebkurā citā valstī apliecina, 
ka cilvēks prot vēl kādu svešvalodu – šajā gadījumā – latviešu 
valodu.

Latviešu valodas eksāmenu var kārtot kādā no trim līmeņiem: 
pamata (A), vidējā (B) vai augstākajā (C). Atbilstoši rezultātam 
cilvēks saņem vērtējumu kādā no sešiem Eiropas valodu 
līmeņiem.

Eksāmena rakstu daļa (lasīšana, rakstīšana, klausīšanās) notiek 90 
minūtes, pēc tam ir runas daļa (apmēram, 10 – 15 minūtes).

Latvian Proficiency Exams
ALA Office of Education invites Latvian students to 
participate in the Latvian Language Proficiency Exam. 
We have a unique opportunity this summer to offer 
Latvian Language Proficiency Exams to students who 
may have an interest in living, studying or working in 
Latvia. The Proficiency Exams take about an hour and 
half and assess your ability to read, write, speak and 
comprehend Latvian. Students can be assessed at the 
A, B or C level and upon successful completion of a 
level, the student will receive official documentation 
from the National Centre for Education of the Republic 
of Latvia. 

The exams will be offered at Gaŗezers July 21 and 
22. If you are interested in reserving your spot with 
the exam board, please email Andra Zommers, 
azommers@sbcglobal.net, by July 1. The Latvian 
Language Proficiency Exam is being offered by the 
American Latvian Association Office of Education. 
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Vieglas smiltis mūsu mīļājam Albertam Legzdiņam. Vislielākais paldies 
par Tavu pašaizliedzīgo darbu tik daudzas vasaras GVV. Tava labestība, 

humors, čaklās rokas un siltais smaids bija dāvanas mūsu skolas saimei 
katru vasaru. Man ļoti pietrūks mūsu agrā rīta pārrunas un Tavs gudrais 
padomiņš. Ticu, ka Tavs gars būs ar mums kopā katru reizi kad dziesmas 

atskanēs Vēja kalnā.

Skumstu kopā ar Skaidrīti,Mārīti,Albertu un Edgaru. 
Nekad neaizmirsīšu Tavu sirsnību un mīlestību, 
Albert.Tā gribētos vēl tikai vienu jauku,mīļu sarunu...

varoņu paaudze iet mūžībā
nav un nebūs viegli izskaidrot

ka trimdā uzaugām ne ar Tēvu un Māti
bet ar 100 Tēviem 

un 100 Mātēm
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M ī ļ o  A l b e r t  -  Tu  e s i  d e v i e s s a v ā  p ē d ē j ā 
c e ļ o j u m ā .  Pa l d i e s p a r t o,  k a  Tu  b i j i  u n 
t i c u ,  k a  g a n  j a u  v ē l  b a u d ī s i m  “s i m pl y r e d ” 
k a u t  k u r,  k a u t  k a d . . . . . .

Vieglas smiltis Albertam Legzdiņam pēc 
tik gara un ražena mūža. Man jau no 
bērnības patika Čikāgas Piecīši, un pēc 
kāda viņu koncerta Gaŗezerā uzrastīju 
viņiem vēstuli. Man tad varbūt bija 10 
gadi; Alberts vēstuli atbildēja, par ko 
protams biju lielā sajūsmā. Gadus vēlāk 
ar Albertu labi iepazinos kad bijām 
kollēģi Garezera Vasaras Vidusskolā. 
Viņam bija vairāk enerģijas nekā 
dažam labam vidusskolēnam (un 
audzinātājam) un viņš ar degsmi un 
pārliecību strādāja, lai jauniešiem tālāk 
nodot mīlestību pret latvisko - sportu, 
mūziku un kultūru, draudzību. Latviešu 
tauta zaudējusi īstu patriotu un gaužam 
labu cilvēku. “Pūtiet taures, bālēliņi, 
Lai skan visa pasaulīte, Nu iet mana 
dvēselīte, Pie dieviņa dziedādama.” Tavs 
smaids, draudzība un talants mums 
pietrūks, Albert. Saldu dusu.

Un viņš bija mūsu 
garastāvokļa pacēlājs 
un humora vācelīte 
visai dienai. Ar 
prieku mēs viņu 
gaidījām brokastīs 
katru rītu. Paldies, 
Tev Albert, par visu 
labo!
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Atmiņas no mūsu Papa Gaŗezerā
Vairākus gadus mūsu tēvs, Alberts Legzdiņš, vasarās pavadīja 
sešas nedēļas Gaŗezerā. Tur viņš pildīja dažādus amatus, 
ieskaitot GVV inspektors, kultūras nozares vadītājs, sportu 
vadītājs, nodarbību vadītājs, bibliotekārs un futbola treneris. 
Viņš arī no 1998. līdz 2002. gadam bija Gaŗezera padomes 
priekšsēdis.

Viņš mīlēja latviešu sabiedrību un centās tajā piedalīties cik 
vien iespējami. Viņam arī patika mācīt bērnus un pusaudžus. 
Viņš bija ļoti viegli pieejams un ar savu labsirdību un humoru 
labi sadarbojās ar visiem.

Mūsu ģimenes Gaŗezera gaitas iesākās vēl daudz senāk. 
Mamma ar Papu jau agrāk bija braukuši uz Gaŗezeru svinet 
Jāņus un apmeklēt sarīkojumus. Viņi mūs, visus trīs bērnus, 
veda uz vasaras nometni un GVV, kā arī uz Gaidu un Skautu 
ziemas nometnēm.

Papa iemīļotais sports bija futbols. Viņš pats spēlēja un 
mums jau no bērnības mācīja spēlēt (lai gan Mārīte izvairījās 
no tā un koncentrējās uz voleju). Paps palīdzēja dibināt 
Daugavas Vanagu vidējo valstu futbola komandu un bija tā 
treneris (un pa reizei spēlētājs) vairāk nekā 20 gadus. Mērķis 
bija sastādīt komandu, lai atjaunotu Laika avīzes redaktora 
Helmāra Rudzīša dāvāto Latvijas Kausa sacīkstes, kas kopš 
1956 g. tika izcīnītas starp austrumu krasta, Kanādas un 
vidienes komandām, bet kas dažus gadus pēc kārtas nebīja 
notikušās. Paps pats bija piedalījies 50os un 60os gados. 
Vidienes komanda tika sastādīta pārsvarā no Gaŗezera 
vidusskolniekiem, ieskaitot mani (Albertu) un Edgaru. 
Sākumā mēs trenējāmies Gaŗezera pludmalē un vēlāk 
Trejupēs. 

Papam vienmēr bija visādi projekti un idejas galvā. Viņš sāka 
gudrot, kāpēc vienmēr jābrauc uz Trejupēm trenēties un 

spēlēt? Vai Gaŗezerā nevarētu iekārtot sporta laukumu? Pēc 
lielas sadarbošanās ar Gaŗezeru un daudziem palīgiem, un 
pateicoties savāktajiem ziedojumiem, pāris gadu laikā no 
gružu kaudzes tika izveidots skaists sporta laukums. Edgars 
vēl atcerās kā Paps mūs abus izrakstīja no nometnes un 
vidusskolas, lai palidzētu salasīt stikla gabalus un bundžas 
no nesen izlīdzinātā laukuma. Paps ieteica, lai laukums tiktu 
nosaukts par godu slavenajam Latvijas brīvvalsts futbola 
spēlētājam Ērikam Pētersonam. Tā arī tika darīts. Tur ir 
nospēlētas vairākas Latvijas Kausa spēles, kā arī pēdējā 
laikā sacīkstes starp vidusskolniekiem un darbiniekiem, tā 
saucamais Alberta Legzdiņa Gaŗezera Kauss.

Bez futbola, kā jau droši 
visiem zināms, Alberts 
ar Čikāgas Piecīšiem 
Gaŗezerā uzstājās 
vairākas reizes. Marīte 
atceras, kad viņai bija 
liels gods piebiedroties 
ansamblim Gaŗezera 
Dziesmu dienās. Viņa 
bija lepna stāvēt blakus 
Papam un dziedāt 
dziesmas, ko tik bieži 
dzirdēja. Papam bija 
dzīves optimisms un to 
varēja redzēt katru reizi, kad viņš uzkāpa uz skatuves. Viņa 
enerģija, dzīvesprieks un humors iepriecināja visus caur 
dziesmām.

Man paliek atmiņā kad es vēl biju vidusskolā un ļoti vēlējos 
redzēt Pasaules kausa futbola spēles. Paps bija sarunājis 
ar Jāni Bērziņu, lai noskatamies spēles Gaŗezera birojā. 
Nedomāju, ka daudz ko redzējām uz mazā, miglainā ekrāna, 
bet vismaz varēja kaut ko sadzirēt, un kompānija bija laba!

Es arī atcerešos tos laikus, kad, iebraucot Gaŗezerā vienmēr 
mēģināju vispirms sameklēt Papu, sasveicināties un 
parunāties. Mes satiktos Saulgriežos voleja nedēļas nogalēs 
un Paps vienmēr mums piedāvāja nopirkt “Lielo Voleju”. Mēs 
kopā ēstu un pārrunātu, kas ir noticis “īstajā pasaulē” pēdējās 
5 nedēļas. Tie bija labi momenti.

Mums visiem būs labas atmiņas, bet kad braukšu nakošo reizi 
uz Gaŗezeru es zinu, ka es Papu vairs nevarēšu sameklēt. Un 
tas būs žēl. Gaŗezeram un mums Tu pietrūksi.

Mārīte, Edgars un Alberts
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2017. g. vasaras programmu pārskats
GBN mērķis: Dot iespēju bērniem apgūt un lietot latviešu 
valodu, stiprinot latviskās dzīves ziņu, cieņu un mīlestību. 

GBN vasaras tēma: Labestība

GBN trīs pamata jēdzieni
• Audzināšana: Bērni mācās sadzīvot ar citiem, respektēt 

otra uzskatus, domas un mantas un valdīt pār savām 
jūtām un rīcībām.

• Izklaidēšanās: Bērni izklaidējas dabā. Viņi piedalās 
sportā un dažāda veida fiziskās nodarbībās, rokdarbos, 
vakara sarīkojumos un spēlēs.

• Izglītība: Bērni tiek bagātināti ar valodas mācību un 
kultūru ar jautru, interesantu pieeju. Vēl pie tam 
visi piedalās tautas dejās, dziedāšanā un mācās kā 
respektēt un iemīlēt Garezeru un tā dabu. Bērni 
kuplina izglītību sadarbojoties un sadraudzējoties viens 
ar otru latviskā vidē.

GSS mērķis: Savstarpējā sadarbība un mīlestība.

GSS vasaras tēma: “Senā Rīga, Vecrīga, Rīga”

GVV vasaras tēma: Laipnība, labestība

GVV vasaras projekts: Gatavoties uz Latvijas simtgadi 

GVV mērķi
• Nodrošināt GVV darbinieku saime 
• Turpināt GVV mācību programmas izvērtēšanu un 

jaunu materiālu un mācību kursu izveidošanu 
• Veicināt vecāku un GVV absolventu iesaistīšanu GVV 

dzīvē 
• Gādāt par skolotāju un audzinātāju apmācīšanu
• Veicināt un uzlabot elektroniskās komunikācijas un 

tehnoloģijas pielietošanu
• Veicināt telpu uzlabošanu 

Lodziņš uz Latviju!
Sākotnēji ideja radās GVV skolotājām Imantai 
Nīgalei (foto labā pusē), arī GVV absolvente 
un Katrīnai Dimantei (foto kreisā pusē) par 
dziesmu ierakstīšanu youtube.com kanālā, 
kur būtu folkloras stundā apgūtās melodijas. 
Skolotājs un diriģents Pauls Berkolds, izstāstot 
šo ideju skolotāju sanāksmē, ierosināja domāt, 
kā vēl mēs GVV jauniešiem varētu palīdzēt 
sasaistīt arī ikdienas dzīvi ar Latviju. Skolotāja 
Ilze Jēgere (foto sēž uz G burta) piedāvāja 
variantu, kas tas varētu būt kā ikmēneša 
raidījums ar aktualitātēm un muzikālo sveicienu. Kopā ar 
Paulu attīstot šo ideju, visu skolotāju priekšā tapa nosaukums 
“Lodziņš uz Latviju”. Vēlāk Ilze, apspriežoties ar Katrīnu un 
Imantu, vienojās, ka meitenes ir gatavas apvienot idejas, 
veidojot kopīgu projektu. Ideja tika izstāstīta nodarbību 
vadītājām un Latvijas TV personībai Jānim Labucam (foto 
stāv vidū). Ilze ar Jāni labi sapratās GVV laikā, un Jānim ir 
gan lieliskas aktierdotības, gan arī interese par radošām 
aktivitātēm.

Visi jaunieši ar iedvesmu sāka šo domu realizēt 2015. gada 
rudenī, kad tika izstrādāts gan raidījuma saturs, gan vizuālais 
noformējums, kā arī analizēti pieejamie resursi. Raidījuma 
“sākuma galviņas” filmēšanas laikā pie RĪGA uzraksta, 

komanda uzreiz sajuta vienotību un komandas garu. Katru 
reizi, kad 4 raidījuma veidotāji satiekas, tiek prātots un 
domāts, kā kaut ko uzlabot, ko papildināt un kā iepriecināt 
mūsu skatītājus, kas ir visur plašajā pasaulē. Pēc rūpīgas 
analīzes, kas tika veikta pēc 1.sezonas raidījumiem un GVV 
dalībnieku atsauksmēm, “Lodziņš uz Latviju” komanda 
secināja, ka cilvēki patiešām skatās raidījumu un vēlētos to 
turpmāk arī redzēt. 

Pateicoties Heinze ģimenes un ALA atbalstam “Lodziņš uz 
Latviju” joprojām eksistē. Gan Ilze, gan Jānis, gan Imanta, gan 
Katrīna redz nākotni šim aizsāktajam projektam un ir gatavi 
realizēt daudz radošu ideju, ja vien tam būs pieprasījums un 
atbalsts!
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Iepazīsimies ar Sanitu Zīverti
Sirsnīgs sveiciens no Latvijas neilgi pirms skaistās Gaŗezera 
2017. gada vasaras sākuma!

Esmu patiesi priecīga, ka šajā gadā varēšu darboties 
Gaŗezerā, papildināt un bagātināt to ar savu pieredzi, iepazīt 
Gaŗezera audzēkņus un viņu vecākus – cilvēkus, kuriem un 
kuru ģimenēm Latvija, latviešu valoda un tradīcijas, kultūra 
un tautas bagātība ir svētas un sirdij tuvas lietas. Priecājos, 
ka daudzas ģimenes ir izlēmušas laist bērnus Gaŗezera bērnu 
dārzā.

Mani sauc Sanita Zīverte, 
šogad man ir uzticēti GBD 
galvenās audzinātājas 
pienākumi. Lai arī Gaŗezerā 
būšu jaunpienācēja, pēdējo 
mēnešu laikā centīgi esmu 
izzinājusi Gaŗezera ikdienu, 
izveidojusi pati savu Gaŗezera 
Bērnu Dārza izglītības 
programmu, komunicējusi 
ar Gaŗezera esošajām un 
bijušajām skolotājām un 
vadītājām, lai pēc iespējas 
labāk un kvalitatīvāk spētu 
iejusties un darboties 
Gaŗezerā un GBD.

Esmu pirmsskolas un sākumskolas skolotāja ar 10 gadu 
pieredzi pirmsskolas darbā. Šobrīd jau 6 gadu strādāju 
interešu izglītībā – Rīgas Jauno tehniķu centrā - esmu 
estētikas skolas skolotāja 3 – 5 gadus veciem bērniem. Ikdienā 
esmu viņu pamatskolotāja, darbojos valodas attīstības jomā, 
mācāmies dzejoļus, tautasdziesmas, dziesmas, veidojam 
stāstījumus, izzinām kultūru, svētku tradīcijas, daudz 
trenējam arī griešanas, zīmēšanas, līmēšanas prasmes, 
veidojot dažādus darbiņus, attīstām rokrakstu, pildot darba 
lapas, mācāmies burtus, ciparus, izzinām krāsas un darām vēl 
daudz interesantu lietu.

Man tuva arī latviešu folklora un tradīcijas, jo jau 20 gadu 
garumā dejoju un dziedu folkloras kopā “Rija”.

Esmu arī mamma zinātkāram un apķērīgam četrgadniekam, 
tāpēc gan ar sirdi un dvēseli, gan arī pavisam fiziski darbs ar 
pirmsskolas vecuma bērniem ir mana sirdslieta un ikdiena. 
Esmu pedagogs gan pēc profesijas, gan pēc aicinājuma! 

Darbam Gaŗezerā ir atrasta arī ļoti zinoša, pieredzes bagāta 

skolotāja no Latvijas – Dzintra Skalde. Dzintra par sevi saka 
tā: “Esmu pirmsskolas izglītības skolotāja ar vairāk kā 30 
gadu pieredzi audzinātājas darbā Latvijā. No 2006. gada 
strādāju Liepājas pirmskolas izglītības iestādē “Dzintariņš” 
ar bērniem vecumā no 3 līdz 7 gadiem. Grupiņā ir 20 bērni, 
un 4 gadu laikā sagatavojam viņus skolai.  Bērnudārzā 
bērni apgūst latviešu tradīcijas, folkloras pamatus, mācām 
latvisko dzīvesziņu, svinam gadskārtu svētkus- Lielo dienu, 
Jāņus, Mārtiņus, Ziemassvētkus, kā arī Mātes dienu, Latvijas 
un Liepājas dzimšanas dienas.  Rotaļājoties bērni apgūst 
latviešu valodu, literatūru, matemātiskos priekšstatus, 
zināšanas par Latvijas dabu, kultūru. Bērni mācās praktiski 
darboties ar krāsām, plastiku, papīru, apgūst lasīt un rakstīt 
prasmi.  Vislabāk man patīk mācīt bērniem latviešu valodu, 
dramatizēt pasakas, mācīt dzejoļus, vadīt svētku pasākumus. 
No 2014. līdz 2016.gadam strādāju papildus arī pirmsskolas 
izglītības iestādē “ Delfīns” par latviešu valodas skolotāju 
mazākumtautību bērniem. Mācīt latviešu valodu- tas ir 
misijas darbs, ļoti priecāšos mācīt mūsu skaisto valodu 
Garezerā.”

GBD mērķi
Mans mērķis ir turpināt veiksmīgi iesāktās tradīcijas GBD 
darbā -  veidot nodarbības, ņemot vēra bērnu latviešu 
valodas zināšanas, kā arī nodarbības organizēt, dalot bērnus 
apakšgrupās, tādā veidā nodrošinot individuālāku pieeju 
katram bērnam, un piedāvājot viņiem ik dienas vairākus 
darbošanās veidus, ņemot vērā šo bērnu vecumposma 
īpatnības par uzmanības noturību un ieinteresētību 
darboties. 

Vēlos censties attīstīt un bagātināt bērnu latviešu valodu, 
izkopt un veidot cieņu un mīlestību pret latviešu tradīcijām, 
dziesmām, pasakām, folkloru un kultūru jau no mazotnes.

GBD tēma
Šīs vasaras galvenā GBD tēma - “Draudzēsimies!”, kuras 
laikā plānots uzsvērt tādu īpašību, kā labestība, sirsnība, 
izpalīdzība, sadarbība un draudzība, nozīmi. 

Mērķis tēmu izvēlē ir uzsvērt labestību un sirsnību bērniem 
aktuālu, ikdienišķu un saprotamu tēmu ietvaros, vienlaicīgi 
arī bagātinot bērnu latviešu valodu ar praktiskiem, ikdienā 
lietojamiem vārdiem par dažādām tēmām. Mūsu plānotās 
tēmas ir “Es un mana ģimene”, “Rotaļlietas”, “Gadalaiki un 
laikapstākļi”, “Apģērbs”, “Krāsas”, “Dzīvnieki”, “Transports”.
Plānots katru dienu darboties citas tēmas ietvaros, vienlaicīgi 
arī atkārtojot iepriekšējās dienās apgūto, lai sniegtu bērniem 
pēc iespējas daudzpusīgāku informāciju un bagātinātu viņu 
latviešu valodu.
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Mani sauc Ariāna Ūle. Absolvēju GVV 2012. 
gadā, pēc tam 4 vasaras strādāju Gaŗezerā. Nupat nobeidzu 
Bard College ar grādu antropoloģijā. 
Mans galvenais pētījums, nosaukts 
“Where Do We Go From Here? 
Exploring the Shifts in Linguistic 
and Cultural Identities for Latvian-
Americans” bija izaicinājums saprast un 
izskaidrot Amerikas latviešu kultūras 
identitāti, un kā tā īpaši ir saistīta ar 
valodu un valodas ideoloģiju. Intervēju 
Amerikas latviešus visādos vecumos, 
piedalījos un novēroju vairākus 
latviešu sarīkojumus un nodarbības, un 
internetā izplatīju aptauju—saņēmu 
500+ atbildes! Ar jautājumiem varat 
rakstīt ariana.ule@gmail.com.

Izvilkums no ievada:

During Word War II, many Latvians fled to western Europe, 
especially Germany and Austria, in fear of the Soviet Union’s 
imminent illegal occupation of Latvia, and an estimated 
240,000 people (nearly a tenth of the country’s population 
at the time) ended up in Displaced Persons’ (“DP”) camps, 
predominantly in Germany. Andris Skreija, in an unpublished 
thesis, estimates that 40,000 Latvian immigrants arrived to 
the U.S. between 1949-1951. For many of this second wave 
(including all four of my grandparents ), this move was not 
meant to be permanent; they considered themselves to be 
trimdas latvieši—Latvians in exile—who would eventually 
return to Latvia once it gained independence.  

“I think we all had that feeling,” Ritvars (my maternal 
grandfather) explains, “that when the war ends, the Russians 
would move back to Russia and the Baltic countries would 
be freed, then we would go back. We wouldn’t have gone 
to America; we would have gone back.” This moment that 
everyone was waiting for, however, did not come as soon as 
they expected. “When the Soviet Union collapsed [in 1991], 
we were already in America. And many years had passed. 
And we already had families. And children.” Sure, they could 
have returned forty-seven years later, once Latvia had 
declared its independence. My grandfather acknowledges 
this. “But now, understand this, we have our entire family 
and close relatives here. And children. Your mom lives here.” 
Maija, my grandmother, mostly quiet until now, interjects: 
“—your mom is American.” Ritvars continues: 
 
Your mom is American, she lives here. If we were to go back, 
then all of the ties with our relatives—our close relatives 

would stay here. And then how would it be for us? We would 
miss them. Nu, I had cousins there, but that’s not your family. 
We probably wouldn’t feel as good there. It would be hard 
for us to feel at home there. It’s not like we would go back 
to Latvia and go back to the same house… and keep on living 
like we did. Of course that wouldn’t have happened.

I then ask if there was some sort of collective decision-
making that occurred within the Boston Latvian community, 
or perhaps even more broadly. Maija assures me that this 
was very much an individual, family-based decision. Without 
any sort of communal deciding whether or not to stay, the 
majority of people just… did. At this point, I start pressing 
them for an answer that I am not sure exists: “But surely, 
you must have still had some hope of returning…” I guess I 
was expecting there to be some sort of concrete, defining 
realization when they decided: “No, it’s too late. There’s no 
way we’re going back now,” but apparently there wasn’t. 
Maybe that hope just gradually diminished over time, as 
their new lives—as immigrants, then as a married couple, 
then as parents, and then, even later, as grandparents—took 
shape. With each passing day, I suppose, they just had more 
reasons to stay. “What about now, almost 60 years later?” I 
ask. “Tagad vairs nē.” They have been back a few times since 
1991, and they have met relatives that remained in Latvia. 
Ritvars received a new, valid Latvian passport. Yet even with 
that, a defining, concrete document that is an objective 
representation of his belonging to this place, he tells me 
that in the times that he has been back, he somehow did not 
quite fit in. For a place that I grew up calling tēvzeme, my 
grandparents do not even consider it home anymore.

Home is here, in America, where almost 91,000 people 
claim Latvian ancestry.  The place where members of their 
generation (if the veclatvieši had not already) founded 
churches, Latvian language schools, Latvian girl and boy 
scout troops, summer camps, folk dancing groups, folklore 
collectives, song and dance festivals—in total, more than five 
hundred Latvian organizations in the United States (Hinkle 
2006, 5 in Malinovskis 2009). Even though they had made 
it out from behind the Iron Curtain, Latvian immigrants 
in America nevertheless felt the pressure of maintaining 
their Latvian cultural identity, and even felt it twofold: from 
“Russification” in Latvia, and “Americanization” now that 
they were in the U.S. These programs, from the start, were 
to provide complete cultural and linguistic immersion; 
“Runāsim latviski!”  was the driving force behind them, 
and it was “as much a political statement as an expression 
of cultural preservation” (Straumanis 1995, 872). It is this 
relationship between cultural (and ethnic) identity and 
linguistic identity—and the perception of this relationship as 
felt by three generations—that this project explores.
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simts raksti tiem, kas meklē gaismu
Šī gada 2. maijā plkst. 17.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, 
ieskandinot Baltā galdauta svētkus, tika atklāta mākslinieces 
Ritas Grendzes personālizstāde “simts raksti tiem, kas meklē 
gaismu”. Tā īpašas mākslas instalācijas veidā atspoguļos 
kultūras mantojumu, ko R. Grendze guvusi, trimdas gados 
uzaugot Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV). 

R. Grendzes vizuālā valoda ir bagāta. Savā konceptuālajā 
daiļradē viņa apvieno pēc blīvuma, izskata un dabas dažādus 
un savstarpēji atšķirīgus izejmateriālus – piemēram, metālu, 
papīru, audumu, un citus. Tiesa, mākslinieces darbos 
tie sadzīvo ļoti saderīgi un veido stabilas un patstāvīgas 
kompozīcijas, ietverot vienlaikus kā dziļi emocionālus un 
poētiskus, tā pragmatiskus vēstījumus.

Šajā izstādē, kas radīta Latvijā, Cēsīs, kā galvenais materiāls 
un avots izmantotas 100 latviešu grāmatas. Simboliski viena 
grāmata veltīta katram Latvijas valsts pastāvēšanas gadam. 
Pievēršoties arī tautiskiem simboliem un to nozīmei latviešu 
kultūrā, R. Grendzes mākslas instalācijā aktuāli būs latviskiem 
galdautiem raksturīgie dreļļu rakstu zīmējumi, kas sasaucas 
arī ar izstādes norises vietas – LNB – melnā marmora grīdas 
ornamentu. Māksliniece uzsver vizuālo saspēli starp drukāto 
tekstu, zīmētiem rakstiem un papīrā izgrieztiem logiem. 

Esmu aicināta veidot vienreizēju, nepastāvīgu izstādi Latvijas 
Nacionālās Bibliotēkas telpās. Bibliotēka pieprasa, ka viss 
darbs tiek gatavots Latvijā, ko arī darīšu šī gada aprīlī, Cēsīs.

Citās instalācijās esmu izmantojusi izejmateriālus nejēdzīgos 
kvantumos - šai izstādei strādāšu nedaudz citādāk: vajadzēs 
tikai 100 grāmatu. Simboliski viena grāmata katram Latvijas 
valsts gadam. Man ir nozimīgs ne tikai grāmatu skaits bet ari, 
ka tās būtu sarakstījuši latviešu autori un latviešu valodā. Pie 
reizes apsveru darba atklāšanu saistībā ar 4. maiju - balto 
galdautu svētkiem. Dreļļu raksti, tipiski latviskiem galdautiem, 
redzami melnā marmora grīdā bibliotēkas galvenajā vestibīlā. 
Domāju līdzīgus rakstus izveidot savā darbā, uzsverot vizuālo 
saspēli starp drukāto tekstu, zīmētiem rakstiem un papīrā 
izgrieztiem logiem. Griestos karinās šos masīvus dvieļus, 
izveidojot sapņainu vidi.

Mērķis ir bez nostalģijas, parādīt un novērtēt kulturālo 
mantojumu, ko esmu saņēmusi, uzaugot trimdas gados 
ASV. Ja dvieļu krāsu paleta atgādina Latvijas bērzu mežus, 
tad drukātie raksti norāda uz netaustāmo valodas un 
folkloras ietekmi savā estētikā. Vēlos veicināt sarunu starp 
pieredzēto un esošo, ar vislielāko cieņu pret tām paaudzēm, 
kas uzturējuši latvisko identitāti gan Latvijā, gan ārpus tās 
robežām. Ceru, ka šī izstāde stiprinās tiltu starp Latvijā un 
ārpus Latvijas dzivojošiem latviešiem.

Rita Grendze

Mičigānas ezera tūristu pilsētiņās varot šad 
tad ieraudzīt slavenības, kuri ir atbraukuši baudīt klusu 
atvaļinājumu prom no paparazzi. Krodziņā sastopot, 
piemēram, ģitāra leģendi Eric Clapton, nav pieklājīgi pievērst 
uzmanību – ir jātēlo, ka šādi notikumi nav nekass īpašs. 
Ja uzdrošinās palūgt nofotografēties kopā, tad tikai ļoti 
neuzkrītoši. 

Kad Gaŗezerā viesojās ciemiņi no Latvijas, un, apmeklējot 
pirmo reizi GVV, tie ieraudzīja Albertu, zilajā Adidas treniņa 
tērpā, ar cepuri pa pusei šķību uz galvas, sēžot uz lieveņa 
ar kafijas krūzi un avīzi, vienmēr varēja redzēt viņu sejās to 
momentu, kad viņi apjēdza, ar ko viņi tūlīt tiks iepazīstināti.  

Ja Alberts būtu tikai sēdējis uz lieveņa un lasījis avīzi, tas 
būtu bijis pietiekoši. Viņa klātbūtne Gaŗezerā pati par sevi 
bija neaprakstāmi vērtīga. Viņš būtu varējis baudīt mierīgu 
pensiju. Bet mēs visi zinam, ka tas nebija Alberts. 

Daudzi no mums zina, ka viņš bija dedzīgs sportists un 
ilggadīgs futeņa treneris. Citi atcerās viņu kā Gaŗezera 
korespondentu – senāk, ar rakstāmmašīnu Atbalsīs uz baltās 
mājas balkona, beigās, ar “vasaras sekretāres” Lindas Treijas 
palīdzību, aprakstot Gaŗezera lielos un mazos notikumus. 
Cik zina, ka viņš arī ilgus gadus bija GVV šoferis, kurš ar golfa 
ratiem sagaidīja Rozes kundzi pie viņas treilera katru rītu, 
un veda Paudrupes kundzi no Saulgriežiem uz Kronvalda 
zāli? Ļoti iespējams, ka viņas abas Albertu sagaidīja pie Dieva 
vārtiem debesu golfa ratos...

Alberts iesaistījās Gaŗezera dzīvē visos līmeņos – viņš 5 gadus 
bija padomes priekšsēdis, un droši vien vēl ilgāk bija GVV 
pastnieka palīgs. Alberts bija pieteicējs neskaitāmos talantu 
vakaros, izlaiduma koncertos, pat G50 filmā. Viņa balss bija 
pazīstama un patīkama. Viņš pazina un mīlēja visu Gaŗezeru, 
un ar savu talantu un humoru to parādīja ne tikai sabiedrībai, 
bet vēl vairāk – mums pašiem. 

Māra Kore
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KLINKLĀVA MĀKSLAS GALERIJA

Mākslinieces

Ritas Grendzes
personālizstāde

“Lidztekus gaismai”
No 25. jūnija līdz 13. augustam

Atklāšana svētdien, 25. jūnijā
plkst. 2:00 pp.

Galerija atvērta sestdienās un svētdienās no plkst. 12:00 - 4:00 pp.
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  1103 W. Michigan Ave. PO Box 362 Three Rivers, MI 49093 · (269) 279-5184 · www.c21arrowhead.com  

Cheryl Brewer 

Build Your Dream Home And Spend Your Leisure Time Floating Around On Long Lake! 
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Klīvlandes latviešu 
kreditsabiedrība

Aicinām jaunus biedrus!!!

Mēs piedāvājam labākās likmes 
krājkontiem un aizdevumiem.

Offering loans in all 50 states

Mortgages - Cars - RV’s - Boats and More!
www.latv ianclevelandcu.org

www.facebook.com/latv ianclevelandcu

1385 Andrews Ave.
Lakewood, O 44107

216-228-1996
latvian@ameritech.net



20

Latvian Center Garezers
57732 Lone Tree Road
Three Rivers, MI 49093-9549
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