
1

2017. gada oktobris | 148. numurs

Gaŗezera Ziņas



2

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: M. Kore (G. Birkerta 
zīmējums no Gaŗezera archīviem)ī

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

Gaŗezera administrācija
administrātore - Ilēna Rusmanis
biroja vadītāja - Sandra Pawlowski
saimnieks - Guntars Rusmanis
Atbalsis / virtuve - Ēriks Ārums

Gaŗezera padome
Markus Apelis (sekretārs)
Franz Bauer
Anita Briede-Bilsēna
Imants Ejups (prezidents)
Gunārs Inka
Kārlis Jansons (kasieris) 
Māra Kore
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.

kalendārs / calendar
TALKAS / VOLUNTEER DAYS

07. X. 2017.
19. V. 2018.

PADOMES SĒDES / BOARD MEETINGS 
[10:00 Saulgriežos / Saulgriezi bldg.]

28. X. 2017.
09. XII. 2017.
20. I. 2018.

JĀŅI / MIDSUMMER
16. VI. 2018.

VASARAS PROGRAMMAS / SUMMER PROGRAMS
GBD, GBN, GSS: datumi tiks izsludināti / dates to be announced
GVV: 23. VI. 2018. – 05. VIII. 2018

LV 100 / Latvia 100th Celebration
21. VII. 2018.

VOLEJA NOGALE / VOLLEYBALL WEEKEND
28-29. VII. 2018.

3x3
05-12. VIII. 2018.
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Gaŗezers meklē 
Gaŗezera sagatavošanas skolas (GSS) programmas vadītāju

    atbildības sākot 2018. gada janvārī
 
       Vēlamā pieredze un prasmes:
 

• pazīst Gaŗezera darbību un mērķus
• saprot bērnu attīstību, īpaši starp 11-13 g.v.  
• prot veicināt programmas un izglītības attīstīšanu
• sekmīgi spēj vadīt skolotāju un audzinātāju grupas
• labas organizātora prasmes
• spēcīgas komunikācijas spējas
• efektīvi sadarboties ar padomi un citām izglītības programmām
• ir vēlme turpināt attīstīt “Valodas sētas” programmu (latviešu valodas prasmes uzlabošanai)
• grāds, apliecībā un/vai pieredze strādājot ar pusaudža vecuma bērniem izglītības programmās
• laba izdoma un humora izjūta
• ASV darba atļauja

        Lūdzu pieteikties līdz 2017. g. 15. novembrim, nosūtot CV Imantam Ejupam, iejups@garezers.org

Garezers is seeking a 
Garezers Middle School (GSS) program director    

       responsibilities begin January 2018
 
       Seeking candidate with the following skills and experience:
 

• familiar with the Latvian Center Garezers programs and goals
• understands the needs, development and educational programming for youth, 11-13 years of age
• promotes the continued development of educational programs
• demonstrates the 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 program directors                         
• desires to further develop “Latvian Gateway” (language immersion) Program 
• certificate, degree and/or work experience with chidren of early alolescence, preferably in an educational 

setting
• is creative and has a good sense of humor
• US work permit

 
       Please submit CV to Imants Ejups, iejups@garezers.org by November 15, 2017
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Mīļā Garezera draugu saime!

2017 gada sezona tuvojas noslēgumam, rudenim ierodoties 
Gaŗezerā. Mums bija ļoti aizņemta un sekmīga sezona!
 
Es augstu vērtēju ikvienu personu, gan darbiniekus, 
viesus vai brīvprātīgos talciniekus, kas cītīgi strādāja, lai 
šī sezona labi izdotos. Ir vajadzīgs katrs no jums, lai mūsu 
programmas pastāvētu un uzplauktu. Es īpaši gribētu 
pateikties mūsu nenogurstošajām programmu vadītājām. 
Sandra Kronīte-Sīpola ir ielikusi bezgalīgi daudz laika un pūļu 
GVV programmas uzlabošanai un īstenošanai. Laila Švalbe ir 
paveikusi neticamu darbu ar GSS programmu. Diemžēl šī bija 
Lailas pēdējā vasara kā GSS direktore, viņu noteikti būs grūti 
aizstāt. Aija Kīna un Anita Erkmane ļoti veiksmīgi darbojās 
GBN pirmajā gadā un ieveda vēlamas maiņas. Sanita Zīverte 
pārņēma GBD programmas vadību ar enerģiju un jaunām 
idejām.
 
Rudenim sākoties un apmeklētāju skaitam samazinoties, 
varētu likt domāt, ka arī darbs Gaŗezerā nāk uz beigām. 
Varat man ticēt, ka tā nav. Ar lielo novecojušo ēku skaitu, 
kas atrodas Gaŗezera īpašumā, šis ir tas gada laikā, kad 
mēs sākam piešķirt prioritāti projektiem kas par kluso 

sezonu jāpadara. Lai gan mums nav paredzēts uzsākt jaunus 
būvprojektus šajā rudenī un ziemā, tur ir daudz projektu, 
kas netika pabeigta pirms šīs sezonas atklāšanas. Pastāv 
arī tekošie jautājumi par nepietiekamām un nekvalitatīvām 
skolēnu un darbinieku mītnēm. 
 
2017. gada sezona beigsies ar mūsu rudens talku un 
vakariņām 7. oktobrī.
 
Paldies par jūsu pastāvīgo atbalstu,

 
 

Ilēna Rusmane
Administrātore

Dearest Friends of Garezers!

The 2017 season is coming to an end as fall arrives here at 
Garezers. We have had a very busy and productive season! 

I appreciate every person that worked hard to make this 
season a success, whether an employee, guest or volunteer. 
It takes each and every one of you to make our programs 
flourish. I would especially like to thank our tireless 
program directors. Sandra Kronitis-Sipolis, who puts an 
endless amount of time and effort into the GVV program. 
Laila Svalbe, who has done an incredible job with the GSS 
program. Sadly, this was Laila’s final summer as GSS director, 
she will definitely be hard to replace. Aija Kins and Anita 
Erkmanis, who had an extremely successful first year running 
GBN. And Sanita Ziverte, who took over the GBD program 
with energy and new ideas. 

As fall begins and the number of visitors starts to dwindle, it 
may seem that work here at Garezers comes to end. I assure 
you, it does not. With the amount of aging buildings we have 
on Garezers property, this is the time of year that we begin 
to prioritize projects for the off-season. Although we plan no 
new building projects this fall and winter, there were many 
projects that did not get completed prior to this season. 

There are also the ongoing issues of quantity and quality of 
student and employee housing. 

We will end the season with our fall volunteer’s day and 
dinner on October 7th. 

Thank you for your continued support,

Ilena Rusmanis
Executive Director
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Kādā siltā vasaras vakarā, skauti, gaidas un 
labvēļi sanāca kopā Vēja kalnā, turpat netālu no vietas, kur 
pirms daudziem gadiem bija pulcējies liels bars skautu un 
gaidu, toreizējā pļavā aiz Klētniekiem. Šos divus vakarus 
vienoja vieta, datums (3. septembris), ugunskurs, skautu un 
gaidu gars, un pat dažs dalībnieks, bet sķīra vienīgi pagājušais 
piecdesmit gadu laiks!

1967. gadā no 26. augusta līdz 3. septembrim, svinot latviešu 
skautu 50 gadu un latviešu gaidu 45 gadu jubilejas, Gaŗezerā 
notika 1. Lielā nometne ,,Tēvzeme”. Tajā piedalījās 457 skauti 
un 306 gaidas no ASV, Kanadas, Austrālijas un Vācijas. Skautu 
nometnes rīkotājs un priekšnieks bija vad. Fricis Sīpols, un 
gaidu nometnes rīkotāja un priekšniece bija vad. Morella 
Vilka. 

Tieši piecdesmit gadus vēlāk vad. Ilze 
Antona un vad. Dace Copeland sarīkoja 
„Tēvzemes” nometnes atceres ugunskuru, 
lai atkal skanētu Tēvzemes nometnes 
dziesma Gaŗezera mežos! 

Latviešu gaidas, latviešu skauti,
Pasaules plašumā sasauksimies!
Pasaules tālēs izklīdināti
Veltīsim domas Latvijai.

(no Tēvzemes nometnes dziesmas, vad. M. Eferte)

Iesākām atceri ar 1. Lielās nometnes  
„Tēvzeme” 50 gadu atceres sveicienu un 
dzeltenmaizes kliņģeri Saulgriežos. Vad. I. 
Antona un Vad. D. Copeland bija no Skautu un gaidu muzēja 
salikušas izstādi ar fotogrāfijām, atceres albumiem un pat 
oglēm no 1. LN atvades ugunskura. Viena oglīte bija noplīsusi 
no izstādes dēlīša tieši tanī rītā – bija lemts to pievienot mūsu 
ugunskuram! Vad. Inga Lucāne bija izcepusi dzeltenmaizi 
ar kuru pacienāt viesus, un pēc svinīgās uzrunas devāmies 
gājienā uz ugunskura vietu.

V.v. Ēriks Antons bija iekārtojis ,,lāpu ceļu” no Saulgriežiem 
uz Vēja kalnu, un viesi sekoja ugunskura vadītājiem v.v. 
Ērikam Blumbergam un vad. 
Lienei Kukainei līdz kalna galam. 
Ugunskura vietā mūs sagaidija 
varenskaists vad. Viktora Krieva 
un Nikolaja Zirņa būvētais 
ugunskurs, un reiz viesi bija 
iekārtojušies, ugunskura vadītāji 
lūdza vad. Uģi Grīnbergu un vad. 
Karmeni Ziediņu aizdedzināt 
ugunskuru un tajā ievietot oglīti 
no 1. LN. 

Izrādās, ka apmēram desmit no klātesošiem bija arī pirms 
piecdesmit gadiem piedalījušies 1. LN pēdējā lielā ugunskurā. 
Vakara gaitā tos aicināja pastāstīt kādu atmiņu vai anekdoti 
no 1. Lielās nometnes, un tā arī dzirdējām kā viens dižskautu 
pulciņš dabūja tikai banānus ēst, un guntiņas pavadija visu 
nometni soļojot šurp un turp... , par ko vad. Māra Eferte 
sarakstīja dziesmiņu „Guntiņas nometnē”. Atceroties 
skautu un gaidu labvēli un draugu Albertu Legzdiņu, 
kopā nodziedājām dziesmu, kuŗu viņš komponēja 5. Lielai 
nometnei ,,Draudzības Loks”: ,,Septiņjūdžu zābakiem.” 
Dziedājām arī M. Efertes komponēto Tēvzemes nometnes 
dziesmu, un bija 1. LN sauciens!

Nebija tikai atkskats uz pagātni, bet arī griezām skatu uz 
nākotni. Šovasar Latvijā atzīmeja skautisma 
simtgadi ar  „Simtgades ugunskurs” 
nometni, un ar sirsnīgu veltijumu 
nākamajiem simts skautisma gadiem 
kopā dziedājām  „Simtgades ugunskurs” 
nometnes dziesmu.

Skauti, gaidas kopā sanākam
Mūsu mīļā Latvijā, kur mieru atrodam.
Kaut laika dzirnu akmeņi nav žēlojuši mūs
Par spīti tiem mums lillijas pie krūtīm nesarūs.”
(no Simtgades Ugunskurs nometnes dziesmas, vad. J. 
Iklavs)

Dziesmas, saucieni, un atmiņas skanēja 
no Vēja kalna, kamēr saule norietēja un 
ugunskura liesmas saplaka. Ugunskurs 
beidzās ar vad. K. Ziediņas ugunskura stāstu, 

pēc kā visi sastājušies draudzības lokā nodziedājām gaidu 
un skautu vakardziesmas. Ar dūmu smaržu gaisā un skatu 
debesīs varējām iedomāties, kā pirms piecdesmit gadiem 
mūsu brāļi un māsas dziedāja šos pašus vārdus. Un varam 
cerēt un lūgt, ka mūsu dziesmas arī nākamos piecdesmit 
gadus turpina skanēt tikpat spēcīgi šeit Gaŗezerā.

Vad. Liene Kukaine
2017. g. 10. septembrī
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Mīļā Gaŗezera vasaras vidusskolas saime!
Pirmās dienas GVV 53. mācību vasarā izdziedāja 
un izdejoja ātrā un drošā tempā, un skolas saime 
brīnišķīgi pārstāvēja GVV Baltimoras dziesmu 
svētkos. Ierodoties atpakaļ Gaŗezerā, mūs sagaidīja 
mācību stundas, jaunas ievirzes, nodarbības un 
uzkrāsota Latvijas kontūra sporta laukumā. Pie 
kontūras arī tika sarunāta īpaša fotografēšanas reize, 
izmantojot vienu “drone”. Ierodoties LV kontūrā 
katrs bija aicināts ieņemt savu vietu Latvijas kontūrā. 
Daži uzreiz virzījās uz kādu izraudzītu vietu kontūrā 
– zināja, kur vēlējās stāvēt. Citi skatījās, kur aizgāja 
draugi vai draudzenes, un vēl citi uz ilgāku laiku 
nevarēja izšķirties kur stāvēt, kamēr kāds viņiem 
norādīja vietu. 

Un vai tā arī nav Gaŗezerā katru vasaru? Katrs meklē 
savu vietu mūsu iemīļotajā skolā un meklē savu 
latvisko dvēseli. Dažs to ātri atrod, bet citi tikai pēc 
gada vai diviem, kad kāds viņiem ierāda vietu. Ceru, 
ka pirmā klase un pirmā gada skolēni ātri iejutās 
un jutās laimīgi šovasar. Ceru, ka tie, kuri jau te bija 
mācījušies, ielaida vēl dziļākas saknes savā latvietībā 
un valodā. To sevišķi ceru, ka darījusi šī gada 
absolventu klase. 

Tas ir ko MĒS redzējam un izjūtam, bet ko “drone” 
redzēja, skatoties no augšas šajā rītā Pētersona sporta 
laukumā? Tas ieraudzīja visu GVV saimi, ar skatu, kas vērsts uz 
āru. Tas ieraudzīja robežsargus, kas gatavi sargāt savu senču 
zemi. Robežsargiem ir jāsaprot savs darbs un uzdevums. Ir 
jāsaprot, ko drīkst un, ko nedrīkst ielaist pāri robežām. Un 
kā tad ar jums, GVV skolnieki, vai esat gatavi būt saviem 
pienākumiem cienīgi? Sargāt mūsu dārgo latviešu valodu 
un kultūru? Tas nav viegls darbs, bet šodien jūs nobeidzat 
6 nedēļu treniņu šim darbam. Katram, pārbraucot mājās, 
būs sava vieta, ko sargāt. Nedrīkst ļaut iesēsties vienaldzībai, 
garlaicībai šajos mēnešos starp treniņiem. Vienaldzība var 
būt latviešu valodas nelietošana. Vienaldzība var būt necieņa 
pret mūsu tautas vērtībjm. Ir jācīnās pret vienaldzību. 

Jūs varat būt robežsargi mūsu latviešu valodai un kultūrai. 
Jūs varat izšķirties nelaist citas valodas klāt mūsu senču 
valodai, jūs varat izšķirties nepiesavināt citu tautu tradicijas. 
Esat neatkarīgi no citām tautām. Esiet stipri robežsargi.

Vajadzības gadījumā, atcerieties, ka ,ums ir arī ieroči - iegūtās 
latviešu zināšanas, latviešu valodas spēks, tēvu un mātes, 
vecvecāku  gudrais padomiņš un pats galvenais, viens otrs.   
Ceturtā klase – ticu, ka esat saņēmuši pa šiem gadiem 

vidusskolā vajadzīgos ieročus, lai kļūtu par robežsargiem. No 
jūsu klases ir vienmēr izskanējusi labestība un vēlēšanās 
palīdzet citiem. Atceros, ka tad kad bijat I. klase Jums piešķīru 
kā klasei Garezera balvu. No jūsu klases izveidojas LELBAs 
labdarības projekts, “Milestība māmiņām”. Jums rūp 
citi, jums rūp pasaule. Jūs saprotat tās vērtības, kuras ir 
atrodamas mūsu latviskā dzīves ziņā.  

Katram noj Jums ir piešķirta sava vieta mūsu pasaulē, sava 
vieta sargāt mūsu tautas vērtības. Sargāt un gādāt par savu 
daļu no Latvijas. Esiet ikkatrs robežsargs savai dzimtenei!  

Šodien nav vairs “drone” acs uz mums, bet gan Dieva acs, 
kā tā jau ir katru dienu. Dievs, raugoties šobrīd uz mums, 
noteikti smaida, jo vēl 15 latviešu jaunieši iziet pasaulē, uz to 
vietu, kur katram lemts būt. Spīdiet spoži, Gaŗezera tautu dēli 
un tautu meitas, kurp vien iedami!

Ar pateicīgu sirdi visiem skolēniem, skolotājiem un 
audzinātājiem, joprojām kalpojot Dievam un Latvijai,

jūsu direktore Sandra Kronīte - Sīpola
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Pirmā rindā no kreisās puses: Roberts Grots, Ūve Strautmane, Agate Māgura, Krista Albertiņa, Annelī Cera 
Otrā rindā: Sandra Kronīte-Sīpola, Aija Ābele, Anastasija Perri, Melisa Kreišmane, Ērika Heinze, Kyle Byron
Treša rindā: Markus Berg, Karlīna Siegel, Larisa Šulca, Annavija Hoy, Tija Kubuliņa

Apsveicam 2017. gada Gaŗezera vasaras vidusskolas absolventus!

foto Kristīne Putnis
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BALTIMORAS DZIESMU SVĒTKI
Pirmajā skolas nedēļā skolēni piedalījās mēģinājumos, lai 
sagatavotos svētkiem. Busu braucieni uz abiem virzieniem 
bija bez starpgadījumiem, kā arī piedalīšanās svētkos. 
Skolnieki ar godu pārstāvēja skolu un arī baudīja svētku 
sarīkojumus un gaisotni. Esmu pateicīga visiem par pabalstu, 
lai šis brauciens īstenotos. 

VAKARS ALBERTAM
Paula Berkolda vadībā, konsultējoties ar Legzdiņu ģimeni un 
citiem tuviem Alberta kolēģiem, īpaši Alni Ceru, tapa vakars 
par godu Albertam Legzdiņam. Sarīkojums bija ļoti labi 
apmeklēts un tajā dziedājā Čikāgas Piecieši, GVV ansamblis 
un koris, GBN un GSS bērni. Vakaru kuplināja sirsnīgi video 
ieraksti un attēlojumi no Alberta aizvadītājiem gadiem 
Gaŗezerā. Esmu pateicīga visiem, kas piedalījās un palīdzēja 
īstenot šo vakaru: Lindai Treijai, Gunāram Strautniekam, Ievai 
Johnson, Jānim Bērziņam, Čikāgas Piecīšiem, GBN, GSS un 
GVV audzekņiem. 

Tajā sestdienas pēcpusdienā bija Alberta Legzdiņa kausa 
futbola spēle starp GVV un Gaŗezera darbiniekiem, ko 
šogad uzvarēja Gaŗezera darbinieki. Esmu pateicīga Pēterim 
Albertiņam par viņa palīdzību spēles rīkošanā.
Bez Alberta, Gaŗezeram, ne tikai GVV, ļoti trūkst persona(s), 
kuru pienākums būtu izziņot latviešu presei un sociālai 
medijai par visiem notiekumiem vasaras gājumā, lai 
popularizētu mūsu programmas. 

ABSOLVENTU RĪTS (sestdien, 27. augustā)
Jau otro gadu rīkojām absolventu rītu, un tur atnāca ap 15 
absolventi, kuri pārstāvēja dažādus posmus skolas vēsturē. 
Skolēniem bija interesanti noklausītīes, “senāk” mācījās 
un dzīvoja! Galvenais mērķis šim rītam ir atjaunot un tālāk 
izveidot absolventu saistību ar GVV un kultivēt attiecības, 
pastāstot par to, kas ir jauns un par nākotnes plāniem.

LATVIEŠU VALODAS MĀCĪBA 
GVV pirmo reizi mācīja latviešu valodu pa valodas līmeņiem. 
Skolēni tika iedalīti 12 atsevišķās valodas klasēs, kuras mācīja 
8 skolotājas. Citos priekšmetos skolēni netika dalīti pa 
līmeņiem. Atsauksmes par šo sadalījumu bija pozitīvas, gan 
no skolniekiem, gan no skolotājām. Vasaras beigās visi skolēni 
nolika ALA valodas pārbaudījumus, kuri norāda skolēnu 
izaugsmi un līmeni. Ir jāturpina izveidot piemērotu metodiku 
un citus materiālus mūsu jauniešiem, kuriem latviešu valoda 
ir mantotā valoda, ne svešvaloda. 

VALSTS VALODAS PRASMES PĀRBAUDĪJUMI (VVPP)
Pateicoties SIF (Sabiedrības integrācijas fonda) piešķīrumam 
un ALA atbalstam, VVVP ir liels un svarīgs jaunums mūsu 
skolai. Ierodoties VISC (Valsts izglītības satura centra) 
valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītājai Antai 
Lazarevai un referentei Baibai Mūrniecei Buļevai skolas 
piektajā nedēļā, tika izkārtots, ka 15 IV klases skolēni nolika šo 
pārbaudījumu. Visi 15 ieguva valsts valodas prasmes apliecību 
atbilstošu savam līmenim. Sekmīgi noliekot pārbaudījumu, 
skolēns saņem oficiālu kartiņu ar LV zīmogu, kur parādās 
identificējoša informācija un sasniegtais valodas līmenis. 
Milzīgs paldies par lielo darbu programmas īstenošanā 
pienākas ALA izglītības nozares vadītājai Dr. Andrai 
Zommerei. 

JAUNUMI MĀCĪBU PROGRAMMĀ
• Programma latviešu valodas mācībai pa līmeņiem, ko 

uzrakstīja valodas skolotāja Laura Mestere un, kura vēl 
tiks pilnveidota. Visas valodas skolotājas piestrādāja 
vasaras gājumā pie mācību materiālu izveidošanas. 

• Apvienots ģeogrāfijas un vēstures kurss 1 klase,i ko 
mācījā un izstrādāja skolotāja Anita Briede-Bilsēna. 

• LV simtgades vēstures kurss, ko mācīja Artis Inka, 
ieskatoties svarīgākos vēstures notikumos pēdējos 100 
gadus. 

• Turpinājās skolas vēstures programmas izvērtēšana un 
paplašināšana. 

• “Ko tālāk” mācīja Ilze Vizule III un IV klasei, pārrunājot 
kā GVV pavadītie gadi nostiprina un izveido sapratni 
par to, kā turpināt iesaistīties latviešu sabiedrībā pēc 
absolvēšanas. 

• Latviešu mūzikas vēsture kurss visai skolai, ko izstrādāja 
Pauls Berkolds. 

CITI JAUNUMI 
• Jaunas pēcpusdienu ievirzes – Stāstu segas projekts, 

labdarības projekti, LV 100 gadu laika līnīja, un 
dziedāšana priekam. Skolnieki bija sadalīti pa klasēm visās 

GVV 2017.g. 53. mācību vasaras pārskats 

foto Sams Knochs III
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ievirzēs. Mērķi katrai ievirzei bija gan tie projekti paši, gan 
veidot apstākļus, kur varētu veicināt savstarpējas sarunas 
latviešu valodā. 

• Lielāku projektu iesāka š. g. absolventu klase, proti, 
ievest plastikas un papīru pārstrādas programmu GVV 
un eventuāli to paplašinat pārējam Garezeram. IV. klases 
skolnieces uzrunāja Garezera padomi par šo projektu 
vasaras sēdē. 

• Citi labdarības projekti iesaistīja līdzekļu vākšanu bāreņu 
namiem Latvijā, organizēt produktu piegādi “food 
pantry” Trejupes rajonā, un jaunu galdu būvēšana, ko 
izmantot līdzekļu vākšanai. Voleja nogalē ievāca tuvu pie 
$350 par labu bāreņiem. Patlaban ir domāts turpināt 
labdarības projektus nākamajā vasarā, iespējams citā 
formatā. 

• Audzinātājas un mākslas skolotājas Daces Saukumas 
vadībā noritēja vislielākais šīs vasaras projekts, Stāstu 
sega. GVV skolnieki izsekojā pašu izvēlētai tēmai un to 
atspoguļoja kvadrātā kopā ar savu “stāstu.” Skolēni bija 
atsaucīgi, un arī tādēļ sedziņas labi izdevās. Darbi tika 
nogādāti uz Latvijas nacionālo biblioteku. Ir plānots 
izdot īpašu žurnālu, kur visi mūsu skolas projekti parādās 
kopā ar stāstiem, un gaidīsim tos redzēt, apciemojot 
biblioteku Latvijā. 

CITI NOVĒROJUMI UN NOTIKUMI 
Skolas saime atsaucās uz šīs vasaras laipnības un labestības 
tēmu, cik vien iespējams. Skolēni visumā bija pozitīvi 
noskaņoti un nebija īpaši starpgadījumi vai nopietni likumu 
pārkāpumi. Par to var tikai priecāties! Lai vairāk iesaistītu arī 
skolēnu ģimenes, labprāt vēlētos izveidot kursus vecākiem 
par saistošiem tēmatiem, kas palīdzētu sekmēt bērnu latvisko 
audzināšanu. Varētu sagaidīt līdzīgu skolēnu skaitu 2018.g. 
vasarā, ja ne lielāku. Skolēnu un darbinieku izguldināšana 
kļūst ar katru vasaru sarežģītāka! 

Kaut vai 9 no 10 audzinātājiem bija pirmo reizi Gaŗezerā, un 
trīs iesāka darbu tikai pēc dziesmu svētkiem, ātri izveidojās 
ļoti laba audzinātāju komanda. Liela pateicība pienākās 
audzinātāju pārzinei, kura uzsvēra darbu pienākumu un 
savstarpēju cieņu un sadarbību. 

Skolotāju vidē arī bija ļoti laba sadarbība, liela interese un 
rosīga darbība uzlabot mūsu mācību programmu. Šovasar 
mūsu vidē bija 5 jaunas skolotājās, kuras ātri iejutās skolas 
vidē. Varu tikai priecāties un lepoties par šīs vasaras GVV 
komandu! Visām programmām ir vienots mērķis, proti, 
pieņemt labus, kvalificētus darbiniekus. Ņemot vērā, ka 
jau vairākus gadus nepiesakās mūsu pašu ASV jaunieši 

audzinātāju un palīgskolotāju darbiem, ierosinu izveidot, 
definēt un izsludināt prakses iespējas Gaŗezerā, kā arī izvērtēt 
pašreizējo algas struktūru.

PATEICĪBAS
Pateicos administrācijai par Valdemāras telpas labojumiem, 
kas radīja iespēju iekārtot vingrotavu. Telpa tika izmantota un 
skolēniem patika. Pateicos I. un G. Rusmaņiem par dāvātiem 
līdzekļiem, ar ko uzbūvēja jauno pajumti pie tenisa laukuma. 
Pateicos administrācijai par veikto darbu nobeigt Avotu klašu 
telpas. 

Pateicos Daugavas vanagu organizācijai, Amerikas latviešu 
apvienībai, Latviešu palīdzības fondam, visām draudzēm, 
biedrībām, un vietējām organizācijām par pabalstu GVV 
skolēniem, piešķirot tūkstošiem dolāru stipendijās. Bez tā 
pabalsta daudziem skolēniem būtu neiespējami apmeklēt 
GVV. 

Pateicos Latvijas ārlietu ministrijai par ceļa naudas atbalstu 
mūsu skolotājiem no Latvijas, Sabiedrības integrācijas 
fondam par piešķirtiem līdzekļiem CCUSA izdevumiem un 
ALAi un SIF par līdzekļiem segt VVPP izdevumus. 

Pateicos visiem GVV skolotājiem, audzinātājiem un Gaŗezera 
darbiniekiem, kuri palīdzēja izveidot skaistu un vērtīgu vasaru 
skolēniem. Ik katra darbs bija nozīmīgs un patiesi augsti 
novērtēts. Īpaši pateicos skolotāju pārzinei Anita Briedei-
Bilsēnai, skolas administratorei un audzinātaju pārzinei 
Ievai Johnson, un biroja vadītājai Žižī Baginskai par to lielo 
darbu ko viņas veica tik daudz un dažādos veidos un labo 
sadarbību. Paldies pārējām Gaŗezera vasaras programmu 
vadītājām Lailai, Anitai, Aijai un Sanitai par atbalstu, sadarbību 
un gudro padomiņu ne tikai vasarā, bet visu gadu. Apsveicu 
Lailu par izcilo darbu pēdējos piecus gadus, vadot GSS 
un novēlu visu to labāko. Sirsnīgs paldies arī Gaŗezera 
administrācijas personālam - Ilēnai, Sandrai un it sevišķi 
Guntaram un viņa komandai par kārtības ieturēšanu ne tikai 
GVV, bet visā Gaŗezerā. Paldies virtuves saimniekam Ērikam, 
Ilzei Bērziņāi un pārējam virtuves personālam par gardo 
ēdienu, izpalīdzību un sadarbību. Brokastis Graša paviljonā 
labi izdevās ar skolēnu dežūrēm un virtuves atbalstu. Un 
protams Gaŗezera padomei par ilggadīgo atbalstu GVV un 
visām izglītības programmām. 

arvien strādājot Dievam un Latvijai, 

Sandra Kronīte-Sīpola 
GVV direktore

GVV 2017.g. 53. mācību vasaras pārskats 
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2 0 1 7.  g .  G V V  a p b a l v o j u m i 
I. klases sekmīgākajiem skolēniem:

Kristīne Sūrīte, Lilija Briede, Kaija Briede, Tija Sīka

II. klases sekmīgākajiem skolēniem:
Anita Lemeshuk, Emma Velkme, Markus Priede, Amanda Gaide   

III. klases sekmīgākajiem skolēniem:
Laila Ģermane, Roberts Kalniņš, Liāna Berkolda, Ieva Griffin 

IV. klases sekmīgākajiem skolēniem:
Annelī Cera, Melisa Kreišmane, Krista Albertiņa, Anastasija Perri  

II. klases ALJA ģeografijas balva: 
Amanda Gaide, Kārlis Kuškevics, Valdis Slokenbergs, Emma Velkme, Eriks Zāmurs

III. klases skolēniem par sekmēm vēstures pārbaudījumā:
Ieva Griffin, Laila Ģermane, Roberts Kalniņš, Gustavs Teteris, Liāna Berkolda

IV. klases literatūras gala pārbaudījumu vissekmīgāk nokārtoja:
Krista Albertiņa, Kyle Byron, Annelī Cera

Šteinmaņu ģimenes balva par centību latviešu valodas apguvē skolēnam, kam mājas pilsētā nav latviešu skolas:
Krista Steele    

GVV balva par īpašu centību un panākumiem latviešu valodas apguvē:
Nile Lederman

Garezera balvas piešķir audzēkņiem, kuru izturēšanās un darbi pierāda cieņu pret skolu un sajūsmu par iespēju te 
mācīties. Viņi izturās pozitīvi, mēģina problēmas labvēlīgi risināt. Viņiem rūp citi skolēni un skolas labais gars:

I klase:  Kristīne Sūrīte
II klase:  Eduards Jaunbērziņš

III klase: Roberts Kalniņš
IV klase: Krista Albertiņa

Balva IV. klases skolēnam par augstāko atzīmju caurmēru 4 gadu GVV kursā. Par šo balvu sacenšas tikai tie skolēni, 
kuri visas 4 vasaras mācījušies GVV: 

Annelī Cera

Rotkaļu atzinības:
Māra Knocha, Laila Ģermane, Roberts Kalniņš

Mākslas balva:
Ūve Strautmane 

Latviskās virtuves ievirzes balva: 
Anastasija Perri

ALA Gada sportistu balvas:
Matīss Mednis un Liana Berkolda
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Sestdien, 29. julijā, ar jauniešu turnīru iesākās Gaŗezera 
tradicionālā volejbola nogale. Jauniešu sacensībās piedalījās 
14 komandas – 8 zēnu un 6 meiteņu. Meiteņu konkurencē 
spēcīgākā izrādījās komanda ar nosaukumu “Jefiņas”, kura 
uzvarēja “Liene lec”. Uzvarētāju sastāvā spēlēja Aija Ābele, 
Liāna Berkolda, Sophie Circene, Ēva O’Donnell, 
Ieva Griffin, Izabelle Gundrum, Isabella Lipace, 
Emma Velkme. Starp zēnu vienībām spēcīgākā 
bija “Mērcētāji”, kas finālā pieveica vienību 
“Svētais Sitiens”. Uzvarētāju sastāvā spēlēja 
Grants Blumbergs, Zigurds Līcis, Matīss Mednis, 
Markus Priede, Vilnis Pūris, Miks Ramanis. 
Meiteņu turnīra vērtīgākās spēlētājas jeb “MVP” 
titulu ieguva Liāna Berkolda, savukārt zēniem 
vērtīgākais spēlētājs bija Zigurds Līcis.

Svētdien spēles norisinājās nedaudz nopietnākā 
līmenī, ar saucamo “4-2” turniru, kur piedalās uz 
laukuma 4 vīrieši un 2 sievietes. Šim galvenajam 
vasaras sporta notikumam Gaŗezerā bija 
pieteikušies kopumā 19 komandas, sadalītas t.s. 
“Spēka”, A, B un C grupās. Daudzi GVV skolēni 
šogad piedalījās gan sestdienas, gan svētdienas 
spēlēs. Interesants pārsteigums gadījās 
ceturtdaļ-finālā, kad B grupas uzvarētāji ar GVV skolēnu 
sastāvu pārliecinoši uzvarēja pret “Spēka” grupas komandu 
“US-Eh”! 

Pirms finālspēlēm bijušais Gaŗezera prezidents un 
pašreizējais “Garezera Draugu Pulka” akcionāru pārstāvs 
Kārlis Vizulis sumināja ilggadīgos labi pazīstamos Gaŗezera 
volejbola spēlētājus un trenerus Modri Krautmani un Ēriku 
Kori ar pateicības vārdiem.

Spēles turpinājās līdz vēlai vakara stundai, kad 
finālā par uzvarētāju titulu cīnījās “Team Love” 
un “Dzelzs Vilki”. Fināls izrādījās intrigas pilns – 
uzvarētāja noskaidrošanai bija nepieciešami 3 
seti. Šoreiz spēcīgākā izrādījās “Team Love”, kas 
uzvarēja ar 21:25, 25:22 un 25:20. 

Paldies visiem, kas piedalījās un atbalstīja! Īpaša 
pateicība šī gada voleja trenera un turnīra 
organizātājam Edgaram Zīvertam ar palīgiem 
Arni Tolku un Mārtiņu Stāku. Gaŗezers gaida vēl 
lielāku komandu un skatītāju skaitu nākamgad!

Mārtiņš Stāks

Team Love: Roberts Tupurītis (MVP) ar bērniem, Juri Veldre, Andris Līzenbergs 
(kapteins) ar bērnu, Larisa Jesinska ar bernu, Lija Krautmane, Kristīna 

Krautmane, Aleksis Dankers, Ēriks Dumpis, Artūrs Kūlāns un Andra Krievs

Komandā Vinyay’ – spēlēja tikai GVV audzēkņi: Ieva Griffin, Rolands Teivāns, Jēkabs Šulcs, 
Zigurds Līcis, Miķelis Brunovskis, Liāna Berkolda

2017. g. voleja nogale
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foto Sams Knochs III, Edvīns Erkmanis, un no GVV Facebook lapas
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GVV latviešu valodas mācību programma laika tecējumā
GVV 2017. gada vasarā mācījās 119 jaunieši. Kādēļ vēl šodien 
jaunieši ziedo savu brīvo vasaras laiku, lai dzīvotu sešas 
nedēļas mežā? Skolēni aptaujās paši raksta:

“Es esmu piedalījusies Gaŗezera nometnēs kopš man bija 6 
gadi. Man ļoti patīk būt Gaŗezerā; un es vienmēr priecājos 
kad es varu redzēt manus latviešu draugus.” “ Es braucu uz 
GVV, lai turpinātu attīstīt savas latviskās zināšanas un latviešu 
valodu, un protams, lai būtu ar draugiem.”

Tā paaudze latviešu, kas iebrauca ASV pēc II pasaules 
kara, grūti strādāja un centīgi izglītoja savus bērnus. Viņi 
izaudzināja divas paaudzes, kas sevi uzskata par latviešiem, un 
lika stiprus pamatus latviešu sabiedrībai. Šobrīd sabiedrisko 
darbinieku darbība strauji samazinās un atsevišķas 
organizācijas spriež par savu pašlikvidāciju. Kā saglabāt 
latviskumu, kā to saglabāt un noturēt nacionālo identitāti? 
Skolas ir svarīgas diasporas latviešu sabiedrības eksistencei. 
Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem 
cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā. ASV 2005. gada 
tautas skaitīšanas dati rādīja, ka aptuveni 85,300 latviešu 
atrodas ASV. Kādas ir viņu latviešu valodas spējas? Latviešu 
valoda aizvien vairāk zaudē savu dzimtās valodas pozīciju.

Sākuma gados GVV, gan arī citās diasporas latviešu skolās, 
mācījās bērni un jaunieši, kam mājās dzīvoja dzimtās 
valodas runātāji. Skolotāji arī bija dzimtās valodas runātāji. 
Skolēniem tikai bija jānoslīpē latviešu valoda, mācīja pēc 
Endzelīna valodas likumiem un lietoja filoloģes Baltiņas-
Bērziņas grāmatu kā mācību grāmatu. Gadiem ejot uz 
priekšu, skolēnu mājās mazumā gāja dzimtās valodas 
runātāji. Vairāk ģimenēs viens no vecākiem nebija latvietis. 
Skolēniem vairs nebija tikai jānoslīpē valoda, bet gan jāmācās 
latviešu valoda. Bija jāmāca latviešu valodas gramatika, radās 
daudz dažādas vingrinājumu lapas. Skolēni iemanījās tās 
labi izpildīt. Bet, rakstu valoda un runas valoda kļuva arvien 
liesāka. Vēl cita grūtība radās, proti, atšķirība bērnu valodas 
līmeņos kļuva arvien lielāka. Kā mācīt vienā klasē, ar vienu 
skolotāju, vienlīdzīgi labi skolēnam ar labāku valodas līmeni 
un skolēnam ar vājāku valodas līmeni? Kad gāja runa par 
sadalīšanu skolēnus grupās pa valodas spējām, no vecākiem 
un skolotājiem izskanēja bažas. Svarīga ir skolēna pašapziņa, 
draudzības, prieks mācīties. Kā lai apvieno vēlmi skolēnos 
attīstīt valodu un arī mīlestību pret Latviju un latviešiem? 

Kā zināms, vārdu krājums ir cieši saistīts ar cilvēka mājas 
un sabiedrisko dzīvi. Neskatoties uz to, ka latviešu skolas 
pievērsās vārdu krājumam, skolēnu vārdu krājums arvien 
samazinājās. Grūtākais bija atrast piemērotu lasāmvielu. Ja 

valodas līmenis bija piemērots, tad saturs bija bērnišķīgs. 
Ja saturs atbilda skolēna vecumam, valodas līmenis bija 
grūts. ALA centās līdzēt, izdodot grāmatas, piem. Lidijas 
Ziemeles valodas mācības un Maijas Laiviņas vēstures 
grāmatas pamatskolai. Latviešu valodas aģentūras (LVA), 
kas ir Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā, 
mērķis ir veicināt latviešu valodas nostiprināšanu un attīstību. 
LVA ir sniegusi palīdzību, bet arvien pietrūkst mūsdienīgu 
un diasporas vajadzībām atbilstošu literatūras un vēstures 
materiālu. 

LVA novēroja, ka latviešu valoda diasporā aizvien vairāk 
zaudē dzimtās valodas pozīciju. Bet, saukt to par svešvalodu 
ir grūti. Lielākai daļai GVV skolēnu latviešu valoda ir pirmā 
valoda, ko bērnībā dzirdēja. Viņiem tika dziedātas latviešu 
šūpuļu dziesmas, lasītas latviešu pasakas un kāds ir runājis 
ar viņiem latviski, vai nu pamata, vidējā vai augstākā līmenī. 
Kad pienāca skolas gadi, tad 90% laika tika pavadīts vidē, 
kur runāja angliski. Jaunās zināšanas, ko ieguva, bija saistītas 
ar angļu valodu. Tā latviešu valoda kļuva sekundāra. ALA 
izglītības nozares vadītāja Andra Zommere, izmanto 
apzīmējumu mantotā valoda. Latviešu valodu nevaram saukt 
par dzimto valodu, jo dzīvojam angļu valodas vidē. Reizē, 
nevaram to saukt par svešvalodu, jo no bērnības to dzirdam 
un runājam. Kā latviešu skolām strādāt? Kādus materiālus 
izmantot? Kādas mācību metodes? Galvenais, jāveicina mūsu 
skolēnos valodas izaugsmi. 

Liels solis uz priekšu tika sperts, kad izveidoja latviešu valodas 
līmeņu pārbaudījumus, sadarbojoties ALA izglītības nozarei 
ar PBLA Izglītības padomes locekli Daci Mažeiku. Par ASV 
latviešu skolu vajadzībām piemērotāko tika atzīts pastāvošais 
Eiropas valodas portfelis (EVP). EVP ir standartizēta valodas 
apguves līmeņa vērtēšanas sistēma Eiropas savienības 
valstīs, kas nosaka personas dažādu valodu prasmi, iedalot 
to sešos līmeņos - Pamata valodas prasmes līmenis (A1, 
A2), Vidējais līmenis, kas patstāvīgi spēj lietot valodu (B1, 
B2), Augstākais līmenis, kas brīvi pārvalda valodu (C1, C2). 
Lietojot EVP, Eiropas institūcijas un uzņēmēji var noteikt un 
izvērtēt potenciāla studenta vai darba ņēmēja valodas līmeni. 
Izmantojot šādus valodas pārbaudījumus ASV latviešu skolās, 
skolotāji var gūt vajadzīgo informāciju skolēnu mācīšanai un 
izaugsmes vērtēšanai. Arī paši skolēni spēj apzināties valodas 
prasmju līmeņus un turpināt sekot to izaugsmei un attīstībai. 
Valodas pārbaudījums ir lodziņš uz to, kāds ir skolēna valodas 
līmenis runāšanas, klausīšanās, rakstīšanas un lasīšanas 
prasmēs. Ja skolotājs zina, kāds ir skolēna līmenis katrā 
prasmē, tad var labāk piemērot mācību vielu skolniekam. 
Vairāk par EVP var atrast Latviešu valodas aģentūras mājas 
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lapā http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguves-limenis.

GVV skolēni jau trešo gadu ir likusi Valodas līmeņu 
pārbaudījumus. Šis ir viens no soļiem virzībā uz katra 
atsevišķa skolēna prasmju novērtējumu, personiskāku 
mācību pieeju un individuālāku mācību materiālu attīstību. 
Katru gadu audzēkņi veic valodas pārbaudījumu vasaras 
sākumā (formatīvi) un beigās (summatīvi). Pa šiem gadiem 
novērots, ka skolēnu valodas izaugsme vasarā, sešās nedēļās, 
pārsniedz ziemas mēnešu izaugsmi. To var izskaidrot ar to, 
ka GVV laikā skolēni pavada dienas latviešu valodas vidē, 
pievēršas mācībām latviešu valodā un izmanto valodu 
runājot, gan ar pieaugušajiem, gan ar vienaudžiem. Izņēmumi 
ir tie jaunieši, kas apmeklē latviešu vidusskolu mājas 
pilsētās, un kuriem valodas izaugsme parādās arī pēc ziemas 
mēnešiem. Mums, latviešu sabiedrībai, ir jāpiestrādā atbalstīt 
ģimenes, kas cenšas uzturēt latviešu valodas līmeni. Valoda 
ir dzīves veids, ne tikai mājas darbs. Lai valoda izaugtu, 
attīstītos, tā jālieto mājās un sabiedrībā. Ir jālasa, jārunā, 
jāraksta un valoda regulāri jāklausās. 

Šovasar pirmo reizi GVV mācīja latviešu valodu sadalot 
skolēnus pa valodas līmeņu grupām. Vecuma grupas, 
klases, netika dalītas, kā arī citos priekšmetos skolēni netika 
sadalīti pa valodas līmeņiem. Jauno pieeju izmantoja tikai 
valodas mācībai. Kopā sanāca 12 atsevišķas valodas grupas, 
kuras mācīja 8 skolotājas. Atsauksmes par šo sadalījumu 
bija pozitīvas, gan no skolotājiem, gan no skolniekiem. 
Skolotāja Laura Mestere (no Latvijas) izstrādāja pagaidu 
programmu šīm klasēm. Pamatā valodas līmenis noteica 
pārrunājamos tematus, bet klase (I, II, III vai IV) noteic 
mācāmo gramatiku. Tie audzēkņi, kuri mācījās A1 vai A2 
līmeņu grupās izmantoja LVA izdotās A1LAIPA un A2LAIPA 
grāmatas. Citos līmeņos izmantoja agrāk lietotus materiālus 
vai skolotāju radītus materiālus. LAIPA grāmatas izmanto 
svešvalodas mācību metodiku. Materiāli neatbilst pilnībā GVV 
skolēniem, kam latviešu valoda ir otrā valoda vai mantotā 
valoda. Visbiežāk pietrūka gramatikas vingrinājumi. Dažkārt 
skolotāji centās integrēt valodas stundu uzdevumus ar citu 
priekšmetu uzdevumiem (piemēram: runas sagatavošanas 
II klases literatūras un valodas grupām, aprakstu veidošanas 
izmantojot mākslas vēstures vielu, III klases vēstures 
pētniecības projekts iesaistot rakstu darbu un stāstījumu). 

I klasē 20 skolēni mācījās izmantojot integrētu valodas 
mācības pieeju, valodu un literatūru. Skolēnus sadalīja A1 
un A2 grupās un, vasarai beidzoties, 10 skolēni pārliecinoši 
sasniedza A2 līmeni un 9 sasniedza B1 līmeni. II klasē 43 
skolēni mācījās 4 valodas grupās, kā arī III klasē 41 skolēns 
mācījās 4 valodas grupās. Analizējot Valodas līmeņu 
pārbaudījumu rezultātus, var secināt, ka skolēnim, kas 
mācījās A līmeņa valodas grupās notika manāma valodas 

izaugsme. Vidējā līmeņa grupām, B1 un B2, izaugsme ir 
grūtāka. Tur rezultātus vērtīgi analizēt pa prasmēm, lai 
saprastu kā skolotāji var efektīvak strādāt par labu skolēnu 
valodas izaugsmei. IV klases skolēni mācījās 2 valodas 
grupās. IV klases skolēni kārtoja Latvijas Valsts valodas 
prasmes pārbaudījumus. Valsts izglītības satura centra 
(VISC) Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja 
Anta Lazareva un vecākā referente Baiba Mūrniece Buļeva 
ieradās GVV piektajā skolas nedēļā. Speciālistu ceļu un 
uzturu sedza Sabiedrības integrācijas fonda piešķīrums, ko 
jau otro gadu saņem ALA Izglītības nozare, sadarbībā ar 
GVV. Visi 15 IV klases skolēni ieguva Latvijas Valsts valodas 
prasmes apliecību atbilstoši savam līmenim. Pārbaudījumi 
apstiprināja, ka skolēnu latviešu valodas prasme ir pietiekama 
veiksmīgai saziņai valodas prasmes pamata un vidējā līmenī. 
Šovasar divas skolnieces saņēma arī augstākā, C līmeņa 
apliecības, norādot uz to, ka abas ir bilingvālas, ka vienlīdzīgi 
labi pārvalda latviešu un angļu valodas. Šādu valodas līmeni 
spēj sasniegt tad, kad ģimene mājās konsekventi runā 
latviski, pievēršoties arī klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas 
prasmēm. 

Nobeigšu šo pārskatu ar ALA izglītības nozares vadītājas 
Andras Zommeres secinājumiem:

Mācoties latviešu valodu tikai sestdienas un svētdienas 
skolas, laika gaitā ir pierādījies, ka nepieciešama no 
Latvijas skolās izmantotās vai ASV skolās trimdas sākuma 
gados izveidotās atšķirīga metodika. Jāpiegriež vērība arī 
piemērotu materiālu izvēlei, kuri situācijas sarežģītības 
dēļ atšķirtos no līdz šim lietotajiem vai Latvijā izdotajiem 
līdzekļiem dzimtās valodas apguvei. Pieredze liecina, ka 
ASV latviešu skolās jāizmanto metodika un materiāli, 
kas drīzāk atbilst latviešu valodas kā otrās valodas vai 
mantotās valodas apguvei. Izmantojot otrās/mantotās 
valodas metodiku un pārbaudījumus, ir iespējams panākt 
tikpat labus vai pat labākus rezultātus valodas apguvē. 
Liela nozīme ir arī valodas un satura integrētajai apguvei, 
kas veicina straujāku valodas attīstību. Vēl jāuzsver vecāku 
lomas svarīgumu bērna valodas pilnvērtīgā kopšanā. 
Latviešu skolās izmantotajai metodikai un materiāliem 
ir nenoliedzami liela nozīme, tomēr galvenā loma bērnu 
valodas apguves motivēšanā un ilgstošā nodrošināšanā ir 
ģimenei un vecākiem. Vecākiem noteikti jārod skolēniem 
iespējas izmantot un vingrināt visas valodas prasmes 
diendienā, lai pilnveidotu valodas izaugsmi. Skolām, 
savukārt, efektīvi mācot latviešu valodu, jāsekmē, jāatbalsta 
un jāmotivē vecāku vēlme ar bērniem sazināties latviski.

Anita Briede-Bilsēna 
GVV skolotāja 
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GVV skolas saime - foto Kristīne Putnis
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Sagatavošanās skolas ziņojums par 2017. gada vasaru
Šovasar visos trijos GSS posmos 
kopā piedalījās 61 audzēknis. Šīs 
vasaras mācību tēma bija „Senā 
Rīga, Vecrīga, Rīga” un sadzīves 
tēma - labestība. Bērniem 
piedāvāju daudzas iespējas 
iepazīties ar Rīgas vēsturi, ēkam, 
teikām, mūziku, tautas dziesmām, 
latvisko ēdienu. 

Katrs sagskolas posms mācību 
nodarbībās izmantoja un 
piesaistīja vasaras tēmu. Ir tik 
labi, ka varam sastrādāties 
ar nodarbību vadītājiem un 
nonākt pie kopīga mērķa. Visās 
nodarbībās tapa skaisti darbi. 
Laba sadarbība visas vasaras 
garumā bija ar Uldi Stepi, Lauru 
Smidcheni un palīgiem, Lindu 
Treiju, Terēzi Inveiss. Daudzi skolotāji labprāt mācija sagīšus: 
Līga Ejupe, Kaija Petrovska, prāveste Ilze Larsen, Archibīskape 
Lauma Zušēvica. Sadarbojāmies arī ar GVV, GBN. 

Sagskolā stradāja audzinātāji Dāvis Berkolds, Pauls Galiņš, 
Nilss Jansons, Maija Veinberga, Solvita Kārkliņa, vecākā 
audzinatāja/ avīzes nodarbības vadītāja Daiga Cera, tautas 
deju skolotāja un audzinatāju palīdze Anna Inveisa (puslaiku).
 
Šis bija pirmais gads, kad GSS nedevās izbraukumā uz Bair 
Lake nometni. Pirmais sagīšu posms izbrauca uz Sturgis 
pilsētiņu ar laiviņām. Bija skaista, silta diena. Bija liels atbalsts 
no pirmā posma vecākiem, kuri sagadāja atspirdzinājumus 
pēc brauciena.

2. posma audzēkņi (foto augšā),  pateicoties Robežnieka 
kunga neatlaidībai, varēja izbraukt ar lidmašīnu no Trejupes 
lidlauka. Varena iespēja vērot pazīstamo Gaŗezeru no liela 
attāluma (foto apakšā). Bērni atgriezās sajūsmas pilni! Šis 
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Sagatavošanās skolas ziņojums par 2017. gada vasaru
posms arī izbrauca uz Indiānas Dutch Creek fermu, kur varēja 
aplūkot eksotiskos dzīvniekus un tos pabarot. Bērniem tas 
bija jauks pārsteigums. 

Esmu pateicīga, ka man bija iespēja stradāt un labāk iepazīt 
Gaŗezeru. Milzīga pateicība Sandrai Kronītei-Sīpolai par 
iedrošināšanu un palīdzību līdz pat manai pēdējai darba 
dienai. 

Paldies visiem, kas mani un, galvenais, sagskolu atbalstīja. 
Guntaram Rusmanim reizēm bija jāatrisina dažādi sarežģīti 
pārbaudījumi un viņš ar tiem ātri un labi tika galā. Šovasar 
bija īpaši laba sadarbība ar ambulances Jim un no viņa puses 
ātra reakcija uz dažādām situacijām. 

Virtuves saimniekam Ērikam reizēm sagadājām galvas sapes 
ar sagīšu īpašām diētas vajadzībam, taču visi bija paēduši 
un priecājās par labo ēdienu. Ēriks bija pretīmnākošs un 
uzklausīja ieteikumus un vajadzības.

Mīļā administratore Ilēna, tev bija jāsaskarās ar daudzām 
jaunam lietām un jāpalīdz tās nokārtot un novērst. Paldies, ka 
vienmēr biji pieejama jebkurā diennakts laikā. 

Cienījamā Anda Vizule, nav tik viegli izteikt pateicību, jo tu 
biji klāt manam darba posmam jau no paša sakuma, kad īsti 
neizpratu, kas tad no manis ir sagaidīts. Paldies, ka vienmēr 
uzklausīji. Paldies par gardo kafiju brīžos, kad negāja tik viegli. 

Tu vienmēr redzēji solīti uz priekšu, lai maniem bērniem būtu 
labāk, drošāk un gaišāk. 

Vēlos pateikties visiem: Kantīnes lēdijai – Mārītei, biroja 
Sandrai un Mārai, Dzintaru vadītājai – Dacei, Atbalšu 
pārvaldniekam – Andrim un visiem, kas palīdzēja, lai sagskolas 
bērniem būtu jauka vasara.

Esmu braukusi uz Gaŗezeru, jo mīlu šo darbu un visus manus 
sagīšus. 

Dievam un Latvijai!

Laila Švalbe 
GSS vadītāja
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Šovasar GBN visos posmos piedalījās 82 audzēkņi, kuri 
dzīvoja gan Sprīdīšos, gan Indrānos. Šīs vasaras tēma bija 
labestība. Mēs, vadītāju komanda, strādājām pirmo gadu 
kopā un daudz ko mācijāmies - par nometnes dienas gaitām, 
par audzinātājiem, par visu! 

Lai ietaupītu budžeta naudu, izmantojām 
daudzus brīvprātīgos vecākus, kuri vadīja 
nodarbībās ar bērniem, piemēram: Meža 
mākas (Andris Šleseris un Jānis Tupesis), 
svecīšu taisīšana/māksla/danči (Dana 
Šaltāne), latviskā virtuve (Mārīte Grīnberga, 
Lilita Matisone), rokdarbi (Nikki Tupesis), 
volejs (Ēriks Kore ar palīgiem, Larisa Kīns 
ar palīgiem), latviešu valoda (Dženija 
Hounihan), dziedāšana (Pēteris Freimanis).

Pie mums arī strādāja Lāsma Maher un Linda 
Treija no GVV, par kurām mēs bijām lielā 
sajūsmā. Ar mums strādāja arī prāveste Ilze 
Larsen un mācītājs Dāvis Kaņeps. Bērni gāja 
rotkalšanā pie Lauras Šmidchenes, keramikā 
pie Ulda Stepes un mācijās šaut ar loku un 
bulti ar Kaiju Petrovsku.

GBN 2017. gada pārskats
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Šovasar izmainijām sestdienas sporta spēlēs ar “krāsu skrējienu” no 
nometnes līdz pludmalei, par ko visi ļoti jūsmoja.

Katru vakaru centāmies nosūtīt vecākiem caur Facebook GBN 
fotogrāfijas, atgādinājums utt. Par šo bija laba atsaucība un zinām, ka 
vecāki gaidija vakaros saņemt fotogrāfijas!

Mums bija laba sadarbība ar pārējiem Gaŗezera darbiniekiem, it sevišķi 
ar Ilēnu un Guntaru Rusmaņiem saimniecībā, un ar Lailu Švalbi, kura 
mums daudz ko rādija un mācija.

Paldies! 

Anita Erkmane un Aija Kīna
GBN vadītājas

GBN 2017. gada pārskats
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GBD ziņojums par 2017. gada vasaru Gaŗezerā
Šovasar Bizbiz bērnos darbojās audzinātāja Sanita Zīverte 
un skolotāja Dzintra Skalde, pēc nepieciešamības palīgā 
uz nodarbības laiku nāca GSS audzinātāja Solvita. Visas 
darbojāmies ar sirdi un dvēseli, lai bērnos koptu un attīstītu 
latviešu valodu un kultūru.

Šī gada Bizbiz bērnu galvenā tēma bija “Draudzēsimies!”, 
kuras laikā tika uzsvērta labestība, saticība, dalīšanās. Katru 
dienu skolotājas ar bērniem atkārtoja iepriekšējās dienās 
apgūto un pārrunāja kādu citu tēmu, lai vārdu krājumu 
papildinātu ar pēc iespējas daudzveidīgākiem vārdiem. 
Šīs vasaras temati bija transports, ķermenis, dzīvnieki – 
mājdzīvnieki un meža dzīvnieki, krāsas, ģimene.

Bizbiz bērnu diena sastāvēja no rīta apļa, nodarbības (valoda 
un rokdarbi), azaida, pastaigas / pludmales, rotaļām un 
nobeiguma apļa. Nodarbības laikā bizbizbērni tika dalīti 2 
grupās pēc valodu līmeņiem – ar katru grupu strādāja 1 – 2 
skolotājas. Katru dienu bērniem bija gan valodas nodarbība, 
gan rokdarbu nodarbība.

Nedēļas laikā bērniem tika piedāvātas vairākas dziesmas, 
dzejoļi un rotaļas (vidēji 12), kuras nedēļas laikā kopīgi 
mācījāmies, atkārtojām un nostiprinājām.

Katru posmu GBD nobeidza ar koncertu, kurā kopīgi ar 
vecākiem dziedājām, skaitījām dzejoļus un rotaļājāmies, 
parādot, ko nedēļas laikā esam iemācījušies. Lielākā daļa 
dziesmu, dzejoļu un rotaļu katrā posmā mainījās, lai bērniem, 
kuri Bizbiz bērnus apmeklē vairākas nedēļas, būtu pēc 
iespējas vairāk apgūtā. Katra posma noslēgumā bērniem tika 
dāvināta skolotāju gatavota dziesmu, dzejoļu, skaitāmpantu 

un rotaļu grāmatiņa, kurā iekļauts viss vai lielākā daļa 
konkrētajā posmā apgūtā, lai vecākiem arī mājās ar bērniem 
būtu iespēja nostiprināt Gaŗezerā apgūto. 

Šajā vasarā GBD apmeklēja 47 zinātkāri, 
jauki, aktīvi un atraktīvi bērni!

Pirmais Bizbiz bērnu posms notika no 26. – 29. jūnijam. 
Pirmajam posmam bija pieteikti 10 bērni. Bērnu valodas 
līmeņi bija atšķirīgi, taču kopumā latviešu valodā sarunāties 
spēja tikai 3 bērni, 3 bērni spēja pietiekami labi saprast, ko 
viņiem jautā, bet atbildēt latviešu valodā nespēja, 4 bērni 
praktiski nesaprata un nerunāja latviski.
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Otrais posms notika no 
4. – 7. jūlijam. Šajā posmā 
darbojās 15 bērni. 4 bērni 
turpināja darboties no 
1. posma. Bērnu valodas 
līmenis un zināšanas šajā 
nedēļā bija ievērojami 
augstākas. 5 bērni spēja 
daļēji vai pilnībā uztvert 
jautājuma vai stāstījuma 
būtību, daži no viņiem 
centās atbildēt latviešu 
valodā. 6 bērni spēja 
uztvert to, ko viņiem jautā 
un vienkāršiem vārdiem 
vai teikumiem atbildēt. 4 
bērni spēja brīvi komunicēt 
latviešu valodā. 

Otrā posma noslēgumā bizbiz bērniem un viņu vecākiem 
bija iespēja tikties ar Latvijas vēstnieku ASV Andri Teikmani. 
Bijām pagodināti arī Teikmaņa kungam parādīt bizbiz bērnu 
2. nedēļā apgūto. Bija prieks, ka Teikmaņa kungs ar kundzi 
dziedāja līdzi un priecājās kopā ar mums.

Trešais posms notika no 10. – 14. jūlijam. Trešajā posmā 
darbojās 15 bērni. 9 bērni turpināja darboties jau 2. vai 3. 
nedēļu. Šajā posmā 9 bērni spēja komunicēt latviešu valodā – 
atbildēt uz jautājumiem, daži spēja veidot stāstījumus latviešu 
valodā. 6 bērni daļēji saprata uzdotos jautājumus, bet latviski 
atbildēt vēl nespēja.

Ceturtais Bizbiz bērnu posms notika no 17. – 21. jūlijam. Šajā 
posmā darbojās 15 bērni, no kuriem tikai 4 bija palikuši no 
iepriekšējiem posmiem. Kopumā šī bija viena no skolotājām 
grūtākajām nedēļām, jo bija daudz aktīvu puišu, kuriem prātā 
bija vairāk rotaļas, ne organizēta darbošanās, taču nedēļa 
izvērtās jauka un izzinoša. Šajā posmā 3 bērni praktiski 
nesaprata latviešu valodu, 4 saprata, bet latviešu valodā 

nekomunicēja, 3 saprata labi un pēc mudinājuma centās 
atbildēt uz jautājumiem latviski, 5 bērni labi zināja latviešu 
valodu un pat spēja veidot stāstījumus.

Piektais posms notika no 24. – 28. jūlijam. Šajā posmā 
darbojās 9 bērni. 4 bērni darbojās jau vairākas nedēļas. 3 no 
bērniem šajā posmā 
nesaprata latviešu 
valodu, 2 bērni daļēji 
saprata, bet nerunāja 
latviski, 4 bērni spēja 
brīvi komunicēt latviešu 
valodā (tie paši, kuri 
jau vairākas nedēļas 
darbojas Bizbiz bērnos).

Sestais Bizbiz bērnu 
posms risinājās no 31. 
jūlija līdz 4.augustam un 
šajā posmā darbojās tikai 
6 bērni. 3 bērni ar ļoti 
labām latviešu valodas 
zināšanām darbojās 
jau vairākus posmus 
pēc kārtas, viens bērns 
(saprot, bet maz runā – tikai atkārto atsevišķus vārdus) ir 
atgriezies no 3. posma (mamma izlēma, ka būtu vērtīga 
vēl viena nedēļa), 2 bērni šovasar bija pirmo reizi, viņi labi 
saprata un arī prata atbildēt uz jautājumiem latviešu valodā.

Ierodoties Gaŗezerā un iekārtojot Bizbiz bērnu telpu abas ar 
skolotāju Dzintru bijām patīkami pārsteigtas par materiālo 
bāzi un lielisko grāmatu krājumu! Var redzēt, ka viss gadu 
gaitā iekārtots un darīts pēc labākās sirdsapziņas. Uzskatu, 
ka gan rotaļlietas, gan grāmatas ir tik labas, kvalitatīvas un 
“morāli nenovecojošas”, ka var kalpot vēl daudzas vasaras! 

Esmu ļoti pateicīga Gaŗezera vadībai un padomei par 
man šajā vasarā uzticētajiem pienākumiem, Ilēnai un 
Guntaram Rusmaņiem, kuri ikdienā pēc nepieciešamības 
sniedza palīdzību un padomu dažādos jautājumos, virtuves 
darbiniekiem, kuri mums sagādā gardus un veselīgus 
kārumus azaidam, pārējām programmu vadītājām par 
ikdienišķu un nepārtrauktu palīdzību, atbalstu un padomiem, 
kad tie nepieciešami un visiem pārējiem, kuri mums ir 
palīdzējuši iepazīt un izzināt Gaŗezeru un tā ikdienu.

Sanita Zīverte (raksts un fotografijas) 
GBD galvenā audzinātāja

GBD ziņojums par 2017. gada vasaru Gaŗezerā
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2017. gada Trīsreiztrīs Gaŗezerā
Trīsreiztrīs Gaŗezerā šogad izcēlās ar to, ka tur darbojās liels 
skaits interesantu, jautru, spējīgu un zinīgu ļaužu no Latvijas. 
Protams, arī bija pašmāju lektori un meistari, gan iecienītie 
gan pa kādam no jauna. Sagaidīja kuplu apmeklētāju skaitu, 
190 dalībnieki. Nometni vadīja trijotne – Maija Zaeska, Daiga 
Rūtiņa un Larisa Kaļiņa. 

Kopš viens no 3x3 mērķiem ir piesaistīt pēc iespējas vairāk 
ģimeņu, vadītājas ir gādājušas lai bērnu nodarbības būtu 
visiem vecumiem piemērotas un interesantas. Mazlācīši, 0-5 
g.v., bija sadalīti vairākās grupās pēc vecumiem. Ar viņiem 
nodarbojās Laima Zvilna, bērnu dārza skolotāja no Latvijas, 
ar palīgiem. 6-12 gadus vecie bērni arī bija sadalīti vairākās 
grupās un tos vadija iemīļotais Guntis Rūtiņš ar palīgiem. 
Priecājamies, ka atgriezās Jānis Atis Krūmiņš, kuŗa Vilku 
mācība, kā dzīvot mežā, bija bērniem ļoti aizraujoša!

Populārās politikas ievirzes vadītāji bija no Latvijas: Imants 
Breidaks ar vieslektoriem Ilmāru Mežu un Jāni Ati Krūmiņu. 
Galvenās tēmas bija demokrātija Latvijā un digitālās 
tehnoloģijas loma politikā un ziņu izplatīšanā. Čikāgiete 
un GVV absolvente Līga Ejupe iepazīstināja dalībniekus ar 
latviešu mākslas attīstību no Krievijas impērijas cauri visiem 
posmiem līdz 21. g.s. mākslai diasporā. Folkoras ievirzi 
vadīja LU pētnieks Ingus Barovskis, kuram it sevišķi interesē 
mitoloģija un mītiskās domāšanas simboli un to nozīme 
mūsdienu sabiedrībā. Vieslektore bija Janta Meža, kuŗa 
apskatīja un ar palīgiem izrādīja latviešu tautas terpus.  

Juris Jauntirāns ar Ilmāru Mežu palīdzēja meklēt radu 
rakstus Latvijas arhīvos ar datoru palīdzību. Jauna ievirze bija 
Ērikas Avotiņas D’Aoust “Kopsimies bez ķīmijas” – dažādu 
skaistumkopšanas u.c. produktu gatavošana no dabiskām 
vielām. Laima Rožkalna šovasar piedāvāja kaut ko jaunu – kā 
lietot bezmaksas programmas lai izgatavotu latvju rakstus ar 

3D printera un lāzeru griezēja palīdzību (foto augšā). 

Vienmēr populārā “Māksla visiem” Lindas Treijas vadībā 
gaidīja dalībniekus arī šovasar. Tāpat Elgas Pones “Latviskā 
virtuve”, Zintas Enzeliņas rokdarbu ievirze, Ingas Strausas-
Godejord zīda apgleznošana, Allena D’Aoust kokgriešana 
un Ulža Stepes podniecība. “Dosim ādai otro dzīvi” šogad 
vadīja Sallija Štāle, populārās mākslinieces Ilizanes Grīnbergas 
studente. (foto apakšā) 

Rotkalšanā bez iemīļotajiem meistariem Lilitas Spures, 
Andra Rūtiņa un Astrīdes Otto, bija Latvijas 3x3 pazīstamais 
Andris Grebis, etnogrāfisko rotu un gravēšanas speciālists 
no Liepājas. Pavisam īpaša nodarbība bija Stāstu segas 
gatavošana ar Jantu Mežu. Viņa palīdzēja katram 
dalībniekam, kas vēlējās, sagatavot savu kvadrātiņu šai segai, 
par godu Latvijas simtgadei.

Pirms vakariņām pazīstamas un jaunas tautas dziesmas tika 
dziedātas ar Ilmāru un Jantu Mežiem, bet pēc vakariņām 
bija rotaļas visām paaudzēm Daigas Rūtiņas vadībā. Vakaros 
ļaudis pulcējās diesmu kaŗam, politiskām pārrunām, 
ugunskuram, joku un talantu vakaram. 
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Vakaru nodarbībā arī 
attēloja leģendāro 
20. gadu bohēmisko 
“Sukubs” kafejnīcu 
ar mākslu, mūziku 
un vīnu. Bērniem 
bija šķēršļu gājiens 
un filmu vakars. Pēc 
vakaru nodarbībām, – 
nīkšana ar dančiem un 
dziedāšanu.

Īpašs notikums šīs 
vasaras 3x3 Garezerā 
bija divu Latvijas 
filmētāju ierašanās. 
Žurnāliste Monta 
Jakovele un filmu 
operators Armands 
Jakovels strādā lai 
taptu dokumentāla filma par unikālo 3x3 kustību pasaulē, bet 

kuras šūpulis 
bija kārts 
Garezerā. 
Monta ar 
Armandu 
sagatavoja 
sižetu Latvijas 
TV3 ziņām 
par Gaŗezeru, 
sevišķi 
izceļojot šī 
gada GVV 
izlaidumu. Abi 

izauguši kopā ar 3x3, jo kopš bērnības piedalījušies nometnēs 
Latvijā. Šī filma kopā ar grāmatām par 3x3 ārpus Latvijas 
un 3x3 Latvijā dos lielisku pārskatu par 3x3 kustību. Tuvāku 
pārskatu par šī gada 3x3 nometni var apskatīt Gaŗezera 3x3 
avīzēs http://www.3x3.lv/?page_id=756.

Sams Knochs III un Līga Ruperte
foto Sams Knochs III

2017. gada Trīsreiztrīs Gaŗezerā
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Sestdien, 22. jūlijā notika gadskārtējā, par tradīciju 
kļuvusi Alberta Legzdiņa kausa futbola spēle starp 
GVV audzēkņiem un Gaŗezera darbiniekiem (foto pa 
kreisi), ko šogad uzvarēja darbinieki. Vakarā sanācām 
kopā pieminēt Alberta neatvietojamo lomu Gaŗezerā 
un GVV (foto augšā).

Sestdien, 29. jūlijā Lāča Annas paviljonā divpadsmit 
garezerieši svinēja savas 50 gadu dzimšanas dienas 
kopā ar draugiem un ģimenēm. Viesi tika aicināti 
dāvanu vietā ziedot Gaŗezeram.

Jubilāri - foto pa kreisi
pirmā rindā: Namejs Beķeris, Pēteris Blumbergs, Nora Steele, 
Intra Ģermane, Amanda Lipace, Solveiga Brunovska, Anna 
Āruma, Ēriks Ārums
otrā rindā: Andis Dimants, Annele Austriņa, Raimonds Grīviņš, 
Roberts Ķeņģis

Sestdien, 2. septembrī Cognac Triples voleja turnīru 
uzvarēja sievietes Kristīna Krautmane, Larisa 
Grīnvalde, Ina Pružinska, Marisa Ejupe, un vīrieši Eric 
Daliege, Kevin Maxwell, Dainis Bērziņš, Pauls Ejups, 
Mike Bunting (foto apakšā pa kreisi).

Stāku – Junges ģimene 19-20. augusta nogalē rīkoja 
salidojumu Atbalsīs (foto apakšā).

dažādi vasaras notikumi
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Sestdien, 2. septembrī Gaŗezera padomes līdzekļu vākšanas komiteja 
rīkoja labdarības vakaru ar zirgu sacīkstēm un kluso izsoli (foto 
augšā un pa labi). Dalībniekiem bija iespēja sponsorēt zirgus, derēt 
uz sacīkstēm un vinnēt naudas balvas, kā arī iegādāties skaistas 
mantas klusā izsolē. Vakars pulcēja vairāk nekā 120 dalībniekus, 
un ievāca pāri par $5000 GVV vajadzībām. Galvenie rīkotāji Franz 
Bauer (zirgu sacīkstes) un Diāna Ezeriņa (klusā izsole). 

Svētdien, 3. septembrī Gaŗezera padome aicināja labvēļu grupu uz 
svinīgām brokastīm Atbalsīs (foto apakšā). Padomes prezidents 
Imants Ejups un priekšsēdis Jānis A. Kukainis pateicās labvēļiem par 
viņu devīgo atbalstu, gan ar naudas, gan ar laika ziedojumiem. Šogad 
Gaŗezera padome pirmo reizi piešķīra Kokneša balvu. Tauta tika 
aicināta nominēt indivīdus, kuri laika tecējumā ir izrādījuši sirsnīgu 
nodošanos Gaŗezera saimei, ziedojot savu laiku, darbu vai zināšanas, 
lai veicinātu Gaŗezera misiju. 

2017. gada Kokneša balvas saņēmēji (foto apakšā pa labi)
no kreisas: Vilnis Kubiliņš, Pēteris Ķeņģis, Aija Ķeņģis (viņas un vīra Andreja 
vārdā), Kārlis Vizulis, Mārīte Legzdiņa (tēva Alberta vārdā), Arnis Ķeņģis, Mārīte 
un Uģis Grīnbergi. Trūkst Sandra Kronīta-Sīpola.
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Gunnar Birkerts, a Latvian-born 
architect who extended the vocabulary 
of Modernism using unexpected 
angular forms, folding planes and 
ingenious, light-suffused interiors, 
died on Tuesday at his home in 
Needham, Mass. He was 92.

His son, the literary critic Sven 
Birkerts, confirmed the death.

Mr. Birkerts absorbed the lessons of the Bauhaus 
while studying in Germany immediately after World 
War II, finding inspiration in the Scandinavian 
architects Eliel and Eero Saarinen and Alvar Aalto. 
He had encountered their work while reading 
architectural journals in the library of the United 
States Information Agency.

After emigrating to the United States in 1949, 
he worked with Mr. Saarinen at his offices in 
Birmingham, Mich., near Detroit, and later with 
Minoru Yamasaki, a leading practitioner of the style 
known as New Formalism. He started his own firm, 
Gunnar Birkerts & Associates, in Birmingham in 1963.

Mr. Birkerts designed dozens of buildings, many of 
them in and around Detroit, typified by “bold forms, 
space before structure, minimal detailing, stratified 
walls and daylight in interior spaces,” the architecture 
critic Kay Kaiser wrote in “The Architecture of Gunnar 
Birkerts” (1989).

Projects like the austere corrugated-metal 
Contemporary Arts Museum in Houston (1972), which 
the architect Bill Stern called “as honest a building 
as I’ve ever seen,” and the Federal Reserve Bank in 
Minneapolis (1973), hung from curving cables like a 
suspension bridge, established him as an innovative 
interpreter of the high Modernist style.

For the University of Michigan’s law library, Mr. 
Birkerts created an underground addition, completed 
in 1981, that used elaborately refracted light for 
illumination. A V-shaped glass moat reflected the 
original building, whose Gothic tower could be seen 

from 56 feet below ground level.

A year earlier, he had completed a building to house 
the collections of the Corning Museum of Glass. 
His “linear periscope,” as he called it, used textured 
glass panels backed by stainless steel in a graceful 
serpentine structure. Wolf Von Eckardt, in The 
Washington Post, called the design “simple and 
eminently to the point.”

The new museum, he added, “has the sensible beauty 
of a hand-cut crystal tumbler.”

In 2006, the Institute of American Architects gave 
Mr. Birkerts its Twenty-five Year Award to honor the 
museum’s enduring significance.

His final building, the Latvian National Library in 
Riga, also known as the Castle of Light, may have 
been his greatest triumph. Commissioned in the late 
1980s and completed in 2014, it was a labor of love 
and a cultural focal point for a country finding its feet 
after decades of Soviet domination. Its mountainlike 
mass, topped with a glass pyramid, was inspired 
by a Latvian folk tale about the Castle of Light, 
representing wisdom, and the Glass Mountain, on 
which a sleeping princess, symbol of freedom, slept.

The American Institute of Architects, awarding Mr. 
Birkerts its Library Building Award in 2017, called the 
library “a contemporary Modernist masterpiece.” The 

Gunnar Birkerts in an 
undated photo. Credit 

Dainis Busmanis

Gunnar Birkerts designed the Latvian National Library in Riga, also known 
as the Castle of Light. Credit Janis Dripe

Gunnar Birkerts, Architect, Dies at 92; Gave Shape to the Unexpected
By WILLIAM GRIMES  AUG. 17, 2017
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architect Will Bruder, chairman of the prize jury, said: 
“He plays with metaphor, poetry and an
understanding of his native Riga. It’s heroic, 
allegorical, and contains a power and conviction about 
its space.”

Gunnar Gunivaldis Birkerts was born on Jan. 17, 1925, 
in Riga, the capital of what was then independent 
Latvia. His parents, Peteris Birkerts and the former 
Merija Shop, were folklorists who separated before he 
was born.

At 13, Gunnar saw an older classmate’s architectural 
rendering of a gas station and decided then and there 
on his vocation. Fleeing Latvia ahead of the advancing 
Soviet Army at the end of World War II, he made his 
way to Germany and enrolled in Stuttgart’s technical 
university, where he earned diplomas in engineering 
and architecture.

Sponsored by Sylvia Zvirbulis, a fellow Latvian he had 
met in Germany, Mr. Birkerts moved to the United 
States and immediately sought out Mr. Saarinen 
at his offices in Birmingham, Mich., hoping for a 
job. Unfortunately, Mr. Saarinen’s biggest project, 
the General Motors Technical Center, had been 
delayed, but he sent Mr. Birkerts with a letter of 
recommendation to the Chicago firm Perkins & Will, 
which specialized in school architecture. (It is now 
known as Perkins + Will, with offices throughout the 
United States and in several countries.)

In 1950 Mr. Birkerts married Ms. Zvirbulis, who 
survives him. In addition to his son Sven, he is also 
survived by another son, Erik; a daughter, Andra 
Birkerts-Footer; and seven grandchildren.

After two years with Perkins & Will, Mr. Birkerts 
joined Mr. Saarinen’s firm, where his colleagues 
included such future stars as César Pelli, Kevin Roche, 
Robert Venturi and Charles Bassett. He worked on 
the General Motors Technical Center in Warren, 
Mich., and Concordia Senior College in Fort Wayne, 
Ind., and was the project architect for the Milwaukee 
County War Memorial. He also won several awards 
for his furniture design.

Mr. Birkerts was invited to join the firm Yamasaki, 
Leinweber & Associates in Birmingham in 1956. For 
Mr. Yamasaki, the future designer of the World Trade 
Center, he served as chief designer for the Reynolds 
Metals Building in Southfield, Mich., the Educational 

Building at Wayne State University in Detroit and the 
Dhahran Air Terminal in eastern Saudi Arabia.

In 1959, Mr. Birkerts and his colleague Frank Straub 
formed their own firm, Birkerts & Straub. With Mr. 
Straub acting as project administrator, Mr. Birkerts 
designed several projects under the firm’s name, 
notably the Marathon Oil building in Detroit, before 
leaving to start Birkerts & Associates in Birmingham 
in 1963. The firm relocated to Wellesley, Mass., in 
2007.

Birkerts & Associates’ many projects in the 1960s 
included the University Reformed Church (1964) 
in Ann Arbor, Mich.; the South Wing addition 
to the Detroit Institute of Arts (1964); the Fisher 
Administrative Center (1966) at the University of 
Detroit; and the Lincoln Elementary School (1967) in 
Columbus, Ind.

Mr. Birkerts later designed the dance building at the 
State University of New York at Purchase (1970), 
the Duluth Public Library (1980) and the American 
embassy in Caracas (1992).

Mr. Birkerts, who taught architecture at the 
University of Michigan from 1959 to 1990, was the 
author of “Subterranean Urban Systems” (1974), 
“Gunnar Birkerts: Buildings, Projects, and Thoughts, 
1960-1985” (1985) and “Process and Expression in 
Architectural Form” (1994).

In 1981, the American Institute of Arts and Letters 
awarded him its Arnold W. Brunner Memorial Prize 
in Architecture.

Gunārs Birkerts designed 
the Garezers outdoor 
church, GVV’s Kronvalda 
building and Klētnieki cabins 
(“ZK’s”), and several other 
buildings in St. Joseph 
county.
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Cottage for Sale on Clear Lake, Three Rivers, MI
Very nice 2-bedroom, one bath at 58532 E. Clear Lake Rd. Move-in 
condition. 984 sq. feet. Awesome 4-season sun room; tile floors in 
recently redone bathroom and kitchen; beautiful countertops, cabinets 
and Bosch dishwasher; new Anderson windows and sliders throughout; 
Vermont Castings gas heater; newer plumbing and electric. 
This is not a fixer-upper. New roof with ice and water shield in 2013; 
new well in 2012. One stall garage, plus storage building. 
 

42 ½ feet of sandy frontage on east side of lake. Includes dock.  
Level walk to the beach — no steps! 

 
For sale by owner at $275,000. To see, call Dave & Mary Dechow at (269) 244-5229 or cell (616) 240-4477. 
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1385 Andrews Ave.
Lakewood, O 44107

216-228-1996
latvian@ameritech.net

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
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