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Mīļā GVV saime, 
Cik jauki, ka vasara tūlīt būs klat un pavisam drīz Gaŗezerā atkal ieskandinās audzēkņu 
balsis! Patlaban ir pieteikušies 115 skolēnu par ko varam tikai priecāties!   
 

BALTIMORAS DZIESMU SVĒTKU NORISE (ATSEVIŠĶĀ PIELIKUMĀ ) 
Pirmajā skolas nedēļā būs vairāki mēģinājumi, bet mācību stundas notiksies ierastā 
kārtībā. Lai palīdzētu Paulim Berkoldam, Krisīte Skare, Baltimoras dziesmu svētku 
kopkora koncerta organizētēja, arī būs uz vietas un apmācīs jauniešus. Nosūtu jums 
paredzēto Dziesmu Svētku dienas kārtību GVV jauniešiem un ģimenēm. 
 

SKOLOTĀJI UN AUDZINĀTĀJI 
Šogad GVV strādās 21 pilna laiku audzinātāji un skolotāji no Latvijas,1 no Anglijas un 
10 no ASV.  Lai viņi varētu strādāt ASV, sadarbojamies ar CCUSA, 
(CampCounselorsUSA), kas caur ASV Ārlietu ministriju sagādā Eiropas darbiniekiem 
vajadzīgās J1 vīzas. Tas ir gaŗš un sarežģīts process, un esmu pateicīga, ka šie cilvēki 
IR ar mieru to visu izkārtot.  
 

Vēl meklēju 3 zēnu audzinātājus. Es jau februārī uzrunāju bijušos audzinātājus 
un  kontaktus Latvijā, ASV un Kanādā, bet neviens cits nav pieteicies. Mīļie vecāki, 
lūdzu izplatiet šo ziņu!  Ir vēlams, ka audzinātaji ir vismaz 21.g.v. 
 

STIPENDIJAS 

Ģimenes kurām ir financiālas grūtības segt skolas naudas var pieteikties gan ALA 
stipendijai, gan GVV stipendiju fondam.  Pieteikšanās lapas ir atrodamas GVV 
nodalījumā www.garezers.org.   
 

GAŖEZERA JAUNUMI SAIMNIECĪBĀ 

Gaŗezera saimnieks Guntars Rusmanis ar palīgiem ir bijis aizņemts GVV rajonā, ka arī 
citur. Vispirms vēlos paziņot, ka Avotu klašu telpās ir nobeigtas sienas un griesti. Tas 
palīdzēs noturēt vienmērīgāku temperatūru un būs vieglāk izstādīt skolēnu 
darbus.  Šogad Klētnieku labierīcības tiek remontētas, kā arī Valdemāra zāle un Vecās 
vidusskolas augšstāvu labierīcības. Uz Zemitānu labojumiem būs vēl jāuzgaida. 
Pateicoties Guntara un Ilēnas Rusmaņu pabalstam, arī būs  jauna pajumte muzikas 
telšu vietā pie tenisa laukuma.  Ceru, ka to izmantos kā jauku satikšanos vietu! Pēdīgi, 
ir svarīgi zināt, ka visā Garezerā turpinājās darbs nozāģējot kokus kuri liecās un apkarot 
“oak wilt.”   
 

SKOLAS NAUDAS 

Ja ir kādi jautājumi vai neskaidrības par iemaksu vai maksājumiem, lūdzu rakstiet 
Gaŗezera  biroja administratorei Sandrai Pawloski (garezers@garezers.org.) kura 
ieraksta  GVV skolas naudas un izsūta rēķinus. Sandra arī kārtos visus maksājumus 
reģistrācijā.  
 

http://www.garezer.org/
mailto:%E2%80%93garezers@garezers.org


ĀRPUSKĀRTAS IZRAKSTĪŠANAS DATUMI 
Lūdzu ņemiet vērā, ka GVV ir sešu nedēļu gara akadēmiska programma, un tikai ar 
direktores atļauju drīkst kavēt skolu. Vasara ir īsa, un katru dienu tik daudz kas ir 
mācīts, ka ir tiešam grūti visu atgūt, ja iztrūkst no skolas. Ja ir jau zināmi ārpuskārtas 
izrakstīšanas datumi amerikāņu/kanādiešu skolas vai sportu dēļ, lūdzu to ziņojiet, 
rakstot vidusskola2017@gmail.com 
 

IV klases audzēkņiem ir īpašī svarīgi iegaumēt, ka pēc skolas likumiem nedrīkst kavēt 
vairāk kā desmit skolas dienas pēdējā vasarā, lai absolvētu GVV. 
 

VAJADZĪGIE DOKUMENTI 
Šos dokumentus var jau visus savlaicīgi izpildīt. Sagaidu, ka no ģimenēm reģistrācijā 
saņemšu sekojošās lapas (visas atrodamas www.garezers.org GVV nodalījumā): 

1. divas kopijas no veselības lapām un apdrošināšanas kartiņām 
2. media release forma 
3. transporta atļauja 
4. izrakstīšanās atļauja 
5. vecāku un skolas sadarbības lapa 

 

NODARBĪBAS  
Pēcpusdienu nodarbību pieteikšanās informācija pienāks maija beigās “Survey Monkey” 
formā. Lielākā daļā no nodarbībām iesāksies pēc dziesmu svētkiem un pirmajā nedēļā 
būs tikai iepazīšanās.   
 

,,LODZIŅŠ UZ LATVIJU” 

,,Lodziņš uz Latviju” raidījumi turpinājās.. Ceru, ka šis pēdējais raidījums Jums sagādās 
prieku!  Esmu ļoti pateicīga par mūsu bijušo skolotāju Ilzes Jēgeres, Jāņa Labuča, 
Imantas Nīgales, Katrīnas Dimantas degsmi un darbu, gatavojot raidījumus savā brīvajā 
laikā!  Skatīsimies!  https://youtu,be/jJIXN1XVWfg  
 

Arvien strādājot par godu Dievam un Latvijai, 
Sandra Kronīte-Sīpola 

GVV direktore 
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