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Mīļie GVV vecāki,  

Ceru, ka ir bijušas jaukas un prieku pilnas nedēļas, atzīmējot skolas izlaidumus, 
iesvētības un citus pavasara svētkus!  Abos krastos un Kanādā skola vēl turpinājās 
dažas nedēļas, kamēr vidienē dzīvojošiem jauniešiem drīzvien iesāksies vasaras 
brīvlaiks.  

STIPENDIJAS 

Ģimenes var pieteikties vienai vai visām trim stipendijām kuru anketes ir atrodamas 
atrodamas GVV nodalījumā www.garezers.org. Stipendijas ir sekojošās: Amerikas 
latviešu apvienības stipendija, GVV stipendiju fonds un ALJA stipendija. Katrai ir 
pierakstīti savi norādījumi.  Esam pateicīgi Amerikas latviešu apvienībai par ilggadīgo 
atbalstu, kā arī Amerikas latviešu jaunatnes apvienībai.  Stipendijas palīdz daudzām 
ģimenēm kurām īr īpaši grūti apstākļi un kuru jaunieši citādi nevarētu apmeklēt 
vidusskolu.   

BRAUCIET TALKĀ!  

Šo sestdien, 3. jūnijā notiek Super Talka un aicinu GVV skolēnus un vecākus atbraukt 
sestdien un palīdzēt iekārtot GVV teritoriju un klašu telpas.  Apsolu, ka nebūs jādzen 
rakūnus! Gaidīšu Jūs sveikt kuplā skaitā.  

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.   

DARBINIEKI 

Visi skolotāji un audzinātājai nav vēl saņēmuši savas J1 vīzas, bet liekas, ka varbūt tas 
posms būs noslēdzies līdz nedēļās beigām. Turpinu meklēt zēnu audzinātājus jo vēl 
aizvien ir tikai trīs.  

KALNIŅI, ZEMITĀNI, VECĀ VIDUSSKOLA GAIDA JŪS VISUS! 

Kas trūkst šajā sarakstā?  Zēnu kabīnes!  Kabīnes nav sarakstā jo tur neviens zēns 
nedzīvos šovasar.  Visi 55 zēni varēs dzīvot (un ceru, arī  sadzīvot)  Kalniņos jo Kalniņi 
#1, Lāčplēšu istaba, tika izremontēta. Visiem topošiem Lāčplēšiem nav par ko 
uztraukties jo ir plāns iekārtot jaunu un jaukāku svaru istabu un vingrotavu kur gan zēni 
un meitenes varēs augt spēkā!   

Darba netrūkst, gatavojoties vasarai un Dziesmu Svētkiem! 

Sandra Kronīte-Sīpola 

http://www.garezers.org/
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TUVĀKA INFORMĀCIJA NO SEKRETĀRES: 

Nosūtu jums divas saites: pēcpusdienu nodarbību aprakstus/izvēles un elektronikas 
reģistrācijas aptauju. 

Nodarbību Izvēles 

Lūdzu uzmanīgi izlasiet nodarbību aprakstus, un ievērojiet laikus, kad nodarbības ir 
piedāvātas. Šogad pēc pusdienām būs kora un ansambļa mēģinājumi un atpūta. 
Nodarbību posmi būs no 3:30-4:40 un 4:40-5:50. Jums būs jāizvēlas nodarbība, laiks un 
diena, piemēram, keramika otrdienās un ceturtdienās no plkst. 4:40-5:50.   

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

Nodarbību pieteikšanās jāveic līdz 9. jūnijam. Ierodoties skolā varēs atrisināt laika 
konfliktus, vai lūgt ko mainīt.  

Elektronikas Aptauja/Reģistrācija 

Lūdzam katram jaunietim izpildīt elektronikas aptauju. Šī informācija ir nepiecešama, lai 
nodrošinātu, ka visa līdz paņemtā elektronika ir iegrāmatota un mēs zinam kas pieder 
kuram.  

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

Veiksmīgu pildīšanu! 

GVV Sekretāre 
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