
1

Gaŗezera Ziņas
2018. gada oktobris | 151. numurs
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Silti sveicieni 2018. gada Gaŗezera absolventiem!

Man ir tas gods Gaŗezera padomes vārdā jūs apsveikt šodien! Katrs no jums ir mācījies, lai apstiprinātu devīzi, 
Dievam un Latvijai. Bet šodien neesmu tikai padomes loceklis, bet esmu lepns tēvs. Es strādāju Gaŗezeram, jo 
es ticu, ka šeit kaut kas labs notiek! Ņemiet to, ko esat apguvuši šeit Gaŗezerā, un ejiet savos dzīves ceļos un 
turpiniet kalt rotas mūsu tautai. 

Es jūs aicinu nākt palīgā Gaŗezerā, jo jūs vienmēr būsit mīļi gaidīti!
Apsveicu 2018.g. GVV klasi, kurā šogad absolvēja mana meita Sarma. Mēs ar sievu Līgu ar lepnumu esam 
audzinājuši Sarmu Gaŗezera mīļajās rokās.  Es augu piecu bērnu ģimenē un Līga četru bērnu ģimenē.  Visi brāļi 
un māsas no abām ģimenēm ir GVV absolventi.  

Pirms dažiem gadiem kandidēju Gaŗezera padomei, jo pats būdams “Gaŗezera bērns” izjutu aicinājumu pielikt 
roku un strādāt vietai un organizācijai, kura man ir mīļa. Līga jau vairākus gadus māca GVV un vada Klinklāva 
galeriju, jo arī kā “Gaŗezera bērns” gribēja atdot devējam. Nav brīnums, ka Sarmas latviskā identitāte un 
tautas piederība ir izaugusi Gaŗezera auglīgā zēmē. Mūsu cerība, kā GVV absolventa vecākiem ir, viņa to 
tagad varēs pate nest ar lepnumu pasaulē. 

Šogad mums visiem latviešiem ir vēsturisks gads. No mūsu saimes daudz aizceļoja piedalīties Dziesmu svētkos 
Latvijā un pārveda savs skaistas atmiņas, kas kuplināja mūsu simtgadei veltītos svētkus.

Gaŗezers ar katru gadu mainās. Maiņas ir labas, jo tās ļauj attīstīties un gatavoties nākotnei. Kā labu piemēru, 
Gaŗezera Master Plan/Gaŗezera fiziskais plans. To var atrast Gaŗezera majas lapa: www.Garezers.org.

Vēlos sirsnīgi pateikties visiem akcionāriem, Gaŗezera administrācijai, darbiniekiem, talciniekiem un labvēļiem.  
Bez jūsu atbalsta un labo sadarbību mēs nevarēsim izpildīt nākotnes planus un prasības. Gaŗezers ir viena no 
mūsu latviešu tautas dzintara pērlēm – “te kaut kas labs notiekās”!!! 

Dievam un Latvijai!

Imants Ejups
Gaŗezera prezidents
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Sandis Apse, Dārija Baginska, Dārijus Baginskis, Zīle Bemis, Liāna Berkolda, Tālivaldis Bērziņš, Grants 
Blumbergs, Kairis Briedis, Miķelis Brunovskis, Andis Cers, Sophie Circene, Aleksandra D’Aoust,  
Sarma Ejupe, Edvards Evans, Tālis Frouge, Ieva Griffina, Lūkas Grīviņš, Dārija Gulēna-Taube,  

Isabelle Gundrum, Aleksandrija Gurman, Laila Ģērmane, Roberts Kalniņš, Zigurds Līcis, Emilija Liziņa, 
Stefans Lūsis, Matīss Mednis, Ēva O’Donnell, Vilnis Pūris, Lāra Ramane, Annelī Ramoliņa, Laila Rība,  

Sabīne Ryan, Vilis Sīmanis, Maruta Sīpola, Jēkabs Šulcs, Rolands Teivāns, Gustavs Teteris, Vilhelms Veidis

Apsveicam GVV 2018. g. absolventus!

Bilde: Māra Spalviņa
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Latvian Center Gaŗezers
57732 Lone Tree Rd.
Three Rivers, MI 49093
269.244.5441
garezers@garezers.org
www.garezers.org

GZ redaktore 
Māra Spalviņa
(spalvins.design@gmail.com)
vāka bilde: Māra Spalviņa

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 - Andris Ābeltiņš
virtuve - Ēriks Ārums
grāmatvede - Kristīne Austriņa

Gaŗezera padome
Markus Apelis (sekretārs)
Franz Bauer
Anita Briede-Bilsēna
Imants Ejups (prezidents)
Kārlis Jansons (kasieris)
Kristīne Kīns
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

Padomes sēde
Board Meeting

27. octobrī
October 27th

Padomes sēde
Board Meeting

8. decembī
December 8th

2019
Jāņi
Midsummer Celebration

22. junijā
June 22nd

Voleja nogale
Volleyball Weekend

27-28. julijā
July 27-28

3x3 ģimenes nometne
3x3 Family Camp

4-11. augustā
August 4-11

 Vasaras programmas / Summer Programs
GBD 
24. jūnijs – 2. augusts

GBN
Valodas vārti/Latvian Gateway – 23. jūnijs -  4. jūlijs
1. posms/ Session 1 – 8. jūlijs – 20. jūlijs
2. posms/Session 2 – 21. jūlijs – 3. augusts

GSS
Valodas sēta/Latvian Courtyard – 23. jūnijs -  4. jūlijs
1. posms/ Session 1 – 8. jūlijs – 20. jūlijs
2. posms/Session 2 – 21. jūlijs – 3. augusts

GVV
22. jūnijs – 4. augusts

Does your company 
have a

MATCHING GIFT 
PROGRAM?
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DIENA LATVIJAI 
MILVOKOS 

LATVIA’S DAY IN MILWAUKEE 
 

Latvijas simtgades svinības Milvokos 
 

Svētdien, 18. novembrī 2018  
Sunday, November 18, 2018 

PIEDALĪSIES 
LATVIJAS VĒSTNIEKS ASV  

ANDRIS TEIKMANIS  
✸ 

 ARCHIBĪSKAPE LAUMA ZUŠĒVICS 

PROGRAMMA  

10:00 RĪTĀ 
DIEVKALPOJUMS 

1853 N. 75th ST., WAUWATOSA, WI 

PĒCPUSDIENĀ 
TAUTĪBU SVĒTKI 

(NOV. 16 – 18) WI STATE FAIR PARK 

3:00 PĒCPUSDIENĀ 
SVĒTKU AKTS AR KONCERTU 

1451 RENAISSANCE PLACE 
1451 North Prospect Ave, Milwaukee, WI 53202 

5:00 VAKARĀ 
VAKARIŅAS - BALLE 
1451 RENAISSANCE PLACE 

PROGRAM 

10:00 AM 
WORSHIP SERVICE 

1853 N. 75th ST., WAUWATOSA, WI 

EARLY AFTERNOON 
HOLIDAY FOLK FAIR INTERNATIONAL 

(NOV. 16 – 18) WI STATE FAIR PARK 

3:00 PM 
CENTENNIAL CEREMONY & CONCERT 

1451 RENAISSANCE PLACE 
1451 North Prospect Ave, Milwaukee, WI 53202 

5:00 PM 
DINNER DANCE 

1451 RENAISSANCE PLACE

 
BIĻETES KONCERTAM, VAKARIŅĀM UN BALLEI PĀRDOD INTERNETĀ APMEKLĒJOT SAITI: 

TICKETS FOR THE CONCERT, DINNER AND DANCE ARE AVAILABLE ONLINE AT: 
https://lv100.eventbrite.com/ 



Atskats uz Latvijas simtgades nogali Gaŗezerā 2018. gada jūlijā

Tā kā šogad, 2018. gada novembrī, tiks atzīmēta Latvijas simtgade, Gaŗezerā arī tika rīkotas svinības par 
godu šim nozīmīgajam notikumam. Svinības tika īstenotas pateicoties Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 
un Pasaules brīvo latviešu apvienības piešķirtam finansiālam atbalstam. Svētku nedēļas nogale tika simboliski 
veidota caur 4 logiem uz Latviju, no kuriem katrs simbolizē Latvijas novadu un dabas tēlu; Mežs (Zemgale), 
Ūdens (Latgale), Zeme (Vidzeme) un Vējš (Kurzeme). 
Lai šīs svinības būtu tik varenas un krāšņas, visi iesaistītie 
cilvēki ieguldīja lielu darbu un laiku, domājot par šo 
nogali jau vismaz gadu iepriekš. 

Svinības norisinājās nedēļas nogales garumā, no  
20.-22. jūlijam. 20. jūlijā visa Gaŗezera saime pulcējās 
Graša paviljonā uz ugunskura priekšnesumiem un 
sadziedāšanos. Gan bērni, gan jaunieši, gan skolotāji 
un audzinātāji bija sarūpējuši sirsnīgus, asprātīgus un 
latviskus priekšnesumus.

21.jūlijs bija notikumiem bagātīga diena. Nelabvēlīgo 
laikapstākļu dēļ meistarklases un koncerts bija jārīko 
netālā Trejupes vidusskolas telpās. Gaŗezera vasaras vidusskolas audzēkņi vadīja meistarklases, palīdzot 
atvērt apmeklētāju sirdslodziņus uz katru Latvijas novadu. Visiem ciemiņiem bija iespēja iepazīt četrus Latvijas 

novadus, pildot skolēnu sagatavotos uzdevumus trīs kategorijās – izspēlējot 
lielizmēra galda spēli, atbildot uz jautājumiem viktorīnā un darbojoties radošajā 
stūrītī. Katrai GVV klasei jau vasaras sākumā tika dots uzdevums uzzināt, 
apkopot un saistošā veidā sniegt informāciju par vienu no Latvijas novadiem. 
Kopā ar skolotājām Santu un Ilzi skolēni mācību stundās padziļinātāk iepazinās 
ar katra novada ģeogrāfiju, ievērojamiem cilvēkiem, tūrisma apskates objektiem,  
vēsturi un citiem raksturojošiem elementiem.

Pēc izglītojošās pēcpusdienas meistarklasēs vidusskolas skolēni vienojās 
sirsnīgā koncertā ar 
Gaŗezera bērnu nometnes 
un sagatavošanas skolas 
audzēkņiem, to izdziedot 
un izdejojot caurvijoties 
visiem Latvijas novadiem. Ir 
skaidrs, ka mūsu, latviešu, 

sirdis vienmēr silda dziesma un deja. Taču šajos īpašajos 
svētkos – Latvijas simtgades laikā – caur dziesmu un deju 
tika uzsvērtas Latvijas dabas bagātības, mūsu vēsture un 
vērtības. Tās tika izceltas, izveidojot šai svētku nogalei 
īpašu scenāriju, skatuvisko iekārtojumu un dekorācijas. 
GVV kori rotāja ne tikai mūsu tautas daiļie tērpi, bet arī 
attiecīgajam novadam un dabas tēlam atbilstošas krāsas lakatiņi, kuri kā kustību elementi iezīmēja skatuviskos 
tēlus un noskaņu. Koncerta programmas saturs tika izveidots konkrētā secībā, pielāgojot to ceļojumam caur 
katru Latvijas novadu, kuru pārstāvēja katrs no vadītājiem, dabas tēliem. Ikviens no vadītājiem aizpildīja 
skatuves telpu, atrodoties lielizmēra logā, kas simboliski ataino sirdslodziņu uz katru no Latvijas novadiem.
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Koncerta īpašie viesi bija postfolkloras un folkroka grupa „Iļģi”, „Čikāgas piecīši” un viņu draugi, kā 
arī Katrīna Dimanta no grupas„ ImantaDimanta un 
draugi”, kas palīdzēja uzvedumam būt krāšņākam un 
skanīgākam. Koncertā piedalījās 130 GVV audzekņi, 18 
GSS audzēkņi, 22 GBN audzēkņi un visu programmu 
audzinātāji, skolotāji un vadītāji un apmēram 600 
viesi!! Uzveduma scenārija autores un režisores, kā arī 
meistarklašu organizētājas un koordinatores bija Ilze 
Jēgere un Santa Iesmiņa, kuras no 2014.-2016. gadam 
3 mācību vasaras bijušas GVV latviešu valodas un 
literatūras skolotājas.

Pēc koncerta Trejupēs, visi devās mājās uz Gaŗezeru, kur 
turpinājās svinības Graša paviljonā, uzstājoties “Iļģiem.” 
Kaut vai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ nevarēja notikt 
paredzētā zaļumballe Dziesmu lejā, visi tomēr bija 
laimīgi vēl būt kopā un priecāties!

22. jūlijs noslēdza simtgades nogales svinības ar 
dievkalpojumu, kurā arhibīskape Lauma Zušēvica 
aicināja visus atvērt savu sirdslodziņu ne vien uz Latviju, 
bet arī uz garīgo un tikumīgo pasauli. Pēc tā visi mielojās 
ar īpašo jubilejas kūku. 

Paldies scenārija autorēm un režisorēm Ilzei Jēgerei un 
Santai Iesmiņai!
Paldies koncerta vadītājiem: 
Mežs - Aksels Millers, Ūdens – Katrīna Dimanta, Zeme – 
Roberts Puķe, Vējš – Dāvis Berkolds. 
Paldies mūzikas koordinatoram Paulam Berkoldam! 
Paldies deju horeogrāfei Leldei Krēsliņai!
Paldies kora diriģentei Krisītei Skarei!
Paldies pianistei Kristīnei Griffin!
Paldies grupai „Iļģi”!
Paldies grupai „Čikāgas piecīši un draugi”!
Paldies Gaŗezera vasaras vidusskolas direktorei Sandrai Kronītei – Sīpolai!
Paldies Gaŗezera tehniskajam un saimnieciskajam personālam!
Paldies vecāku un skolotāju komandai kuri kārtoja ēdienu reizes un daudz ko citu! 
Paldies Gaŗezera māksliniecei Lindai Treijai un skolotājiem Andrim Krieķim un  
Artim Inkam
Paldies Dainim Matisonam un Samuelam Knochs!
Paldies koncerta programmiņas grafiskajam dizainerim GVV audzinātājam 
Deividam Seļuginam!

Mums ir tik daudz Latvijā, ko mīlēt
Vērsim sirdī logus vaļā un laidīsim Latviju iekšā!

-Ilze Jegere & Santa Iesmiņa
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Bildes: Māra Spalviņa
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Kalamazoo Latvian Fishing and Hunting Club

The roots of shooting competition at Gaŗezers began nearly fifty years ago when a group of men- Veners 
Rinkus, Karlis Sedlins, Alfreds Minka, Arnis Kalamanis, Roberts Benders and Leonards Skrupskelis, began 
shooting .22 caliber rifles at the Grevin’s Farm in Kalamazoo. This same group went on to build the first 
shooting range for .22s and a clay pigeon range on Gaŗezers grounds in the 1960s. Participants for the 
shooting events came from as far away as Detroit, Grand Rapids, Milwaukee, Chicago, Indianapolis and 
Canada, all in hopes of improving skills and for the camaraderie. 

In 2012 a new generation opened the doors to participation in the shooting sports by establishing the 
Kalamazoo Latvian Fishing and Hunting Club. Dedication and hard work put in by individuals from the 
Indianapolis and Kalamazoo areas formed the club and recruited members. In the past few years a major 
cleanup of the range, a new shelter and revisions to the trap house have been made by club members.

The club meets for three trap shooting events a year. New potential members have the opportunity to learn 
from experienced shooters and try their hand at competing. The event takes place between 10:00 and 4:00 
on a Saturday with a meal provided. The club’s purpose and hope is to bring together friends who enjoy the 
shooting sports and to give future generations the opportunity to learn.

-Dzidra Minka

This year, Jake Laurens won 1st place in the 
Masters Class and Arnis Minka won 2nd place 
in Masters.
Juris Kalnins won 1st place in the A class and 
Kristaps Putelis won 2nd place in A class.

Kristaps Pūtelis, Arnis Minka, Jake Laurēns, Juris Kalniņš

Event dates for 2019: 
Memorial Day Competition – May 25
Summer Practice Shoot – July 13
Labor Day Competition – August 31
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For additional information contact: 
Tom Little 765-438-4991
Rob Vitolins (rvitolins@indy.rr.com)
Ilena Rusmanis (irusmanis@garezers.org)
Arnis Minka (aemhunt@aol.com)

Bildes: Dzidra Miņka & Ilēna Rusmanis
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Capt. Alfons J. Mednis 
1932-2018

Alfons dzima 1932.g. 21. martā Valmiera, Latvijā, un mira 2018.g. 27. 
julijā. He was born March 21, 1932 in Valmiera, Latvia and passed away 
July 27, 2018 in Willow Grove, PA, USA.

His family fled his homeland of Latvia during WWII, to avoid deportation 
or execution by Stalin’s regime. After the war, in 1950, his family 
immigrated to the United States after living in displaced persons camps  
in Germany.

From 1953 to 1974 he served in the US Marine Corps, Force Recon 
Airborne, 2nd Force Recon Co, 1st Force Recon Co, 1st Marine Division, 
and retired after honorary discharge at the rank of Captain. He served 
in Korea in 1954 and fought in the Vietnam War, earning the Air Medal, 
Combat Action Medal, Navy Commendation Medal, Presidential Unit 
Citation and many other medals and citations.

From 1979 until 2017 he was a Latvian jewelry making instructor at the Latvian Heritage Camp and High School 
GVV (Gaŗezera Vasaras Vidusskola). This took place every summer and his life’s schedule revolved around this 
exceptional contribution to Latvian heritage and the education of our young Latvian Americans for 38 years. He 
also taught at other camps including 3x3 in Gaŗezers and the Catskill Latvian Camp.

During the early 1990s after Latvia was once again a free nation, he jumped into action with other Latvians, to 
quickly move our nation to a strong national security posture, including the concerted effort to get the Baltic Nations 
in NATO, the formation of formal Latvian Military operational framework, ranking systems, uniforms and other 
formal matters and guidelines relating to the Latvian military. Starting in 1991, he spent the next 10 years traveling 
to Latvia to work on these matters with his Latvian colleagues with passion and purpose. His contributions to the US 
Marine Corps, Latvia and our Latvian heritage are immense. Currently you can also find some of his US Marine 
Corps uniforms and weapons on display in Riga at the Latvian Military Museum http://www.karamuzejs.lv

His passion never ceased. Everyday he worked towards his goals, to pass on his knowledge to others, to 
contribute, to preserve, to serve. To the very end, he was a dedicated man of high honor, dignity, service and 
love. Lover of country, family and nature. We have so much to learn from him, there is no finer example of a life of 
service to others and humanity. Never boastful, exceptionally humble, but passionate and driven to achieve what 
was important to him and providing service where he found himself most effective in helping others and our nations, 
always.

Memorial contributions may be made in Alfons’ name to any of the following organizations so near and dear to his 
heart: Latvian Center Gaŗezers, 57732 Lone Tree Road, Three Rivers, MI. 49093; Latvian Ev. Luth. Church of N.Y., 
4 Riga Lane, Melville, N.Y. 11747; Rota PO Box 8 Elka Park, N.Y. 12427

-Aleks P Mednis
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Bildes: Anna Bērziņa un Sandra Kronīte-Sīpola
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3x3 nometne Garezerā 2018. gadā.

Šī gada 3x3 nometne bija jau 37. pēc kārtas, kura 
notika 3x3 kustības “šūpulī” – Gaŗezerā.  Katru 
gadu pulcējas ģimenes un vieninieki, jauni un veci, 
lieli un mazi lai pavadītu veselu nedēļu interesantās 
nodarbībās, latviskā vidē ar līdzīgi domājušiem 
tautiešiem, pārrunām, spēlēm, dziesmām, referātiem, 
rotaļām un pludmales priekiem.

Šogad, ņemot vērā, ka daudzi brauca uz Latvijas 
dziesmu svētkiem, sanāca krietns skaits dalībnieku 
– 173, no kuriem 43 bija bērni.  Netrūka arī bariņš 
pusaudžu un studentu, kuri vakaros bija it sevišķi 
jautri ar dziesmām un dančiem.  Gan bērni, gan citi 
pievienojās jautrībās, bet arī kāršu spēlēs, dziesmās  
un pārrunās līdz vēlai vakara stundai.

Bērniem nodarbības bija trīs vecuma grupās – lielākie bērni gāja uz “Vilku mācībām” mežā ar Jāni Ati 
Krūmiņu, visi spēlēja bumbu un citas spēles, pavadīja laiku keramikas darbnīcā, peldējās, dziedāja, zīmēja,  
priecājās par īpašo šķēršļu gājienu. Pieaugušajiem un 
jauniešiem bija nodarbību izvēle: rotu kalšana, podniecība, 
rokdarbi, kokgriešana, stikla apdare, zīda apgleznošana, 
latviskā virtuve, mākslas pašdarbība, techno-raksti kur 
pielietoja datorus un 3D printerus, cilts koka sastādīšana.  
Bija arī pārrunu ievirzes: folklora un kultūru salīdzināšana. 
Lielu interesi sagādāja ievirze par latvisko dzīvesziņu.  
Vakaros bija dažādas nodarbības gan lieliem, gan maziem.  
Viens vakars bija veltīts Latvijas politikai, cits vakars ar 
ugunskuru un uzvedumiem un dziesmām. Bērniem bija 
filmu un spēļu vakari, kā arī piedalīšanās ar uzvedumiem 
pie ugunskura.  Nometnes tēma bija “zeme”, tā tad vienu 

vakaru ar dziesmām 
un pārdomām 
daudzinājām (slavējām, 
cildinājām, daudz pieminējām) mūsu tēvzemi un zemi pa kuru staigājam. 
Sestdienā viesojās Latvijas vēstnieks Andris Teikmanis ar kundzi, kuri 
pa dienu apskatīja 3x3 nodarbības un izstādi ar dalībnieku šīs nedēļas 
darbiem.  Atvadu vakarā Kronvalda 
zāle  bija īpaši skaisti izpušķota, 
atgādinot tradicionālu zaļumballi.

Pateicamies par atbalstu no Latvijas 
Kultūras ministrijas, kura sedza 

lidojumu izdevumus 6 lektoriem/nodarbību vadītājiem no Latvijas. Tie 
kuplina 3x3 programmu un veicina sadarbību un saprašanu, jo visi esam 
kopā, viena tauta.

-Daiga Rūtiņa un Maija Zaeska, 2018. g. 3x3 vadītājas

Bildes: Samuel Knocks un Maija Zaeska Nometnes vadītājas  
Daiga Rūtiņa un Maija Zaeska

Saulgriežu virtuvē jauniešiem iet labi vakarā

Latvijas 100 gada karoga ienešana
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Muzikanti pavada dalībniekus no Vēja kalna uz 
Kronvalda zāli pēdējā vakarā

Mazlācīši ar uzvedumu pie ugunskura

Marita kaļ sev aproci rotkalšanas darbnicā

Pus-riz-pus (1/2x1/2) bērni izmēģina pašu 
taisītās loku un bultas

Ričs Spuris un māc. Gundega Puidze, Latviskās 
dzīvesziņas ieviržu vadītāji

Šķēršļu gājiena “labie gariņi”

Atvadu vakarā spēlē jaunie koklētāji, kuri visu 
nedeļu ir mācījušies kokles spēli
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Klinklāva galerijā
Klinklāva galerijā no 21. jūlija līdz 11. augustam bija izstādīti mākslinieces Sašas 
Ķinēnas gleznas un zīmējumi. Ienākot galerijas telpās, skatītāji uzreiz nojauta, ka 
Sašas darbi ir oriģināli. Māksliniece glezno kaut ko reti redzāmu diasporas latviešu 
mākslā – portretus.  

Saša pati apraksta savus darbus: “Manas gleznas ir stāsti, kas ir kādreiz alegoriskas, 
ēteriskas un izjūtamas dziļi personīgi un primitīvi. Es aicinu skatītājus ar attēlotām 
sievietēm saprasties, lai glezna atspoguļotu alternatīvu telpu katra skatītāja dzīvē.”

Skatoties Sašas darbos var redzēt 19. un 20. gs. mijas klasiskā reālisma, pre-
Raphaelitu un simbolisma iespaidus. Studiju gaitas Itālijā dažiem darbiem dod 
Renesanses noskaņojumu. Tomēr māksliniece iepin 21. gs. perspektīvu un nav šaubu, 
ka sievietes dzīvo mūsdienu modernā pasaulē. 

Saša arī labprāt glezno personīgus bērnu un ģimenes portretus un aicina kontaktēties: 
sashakinens@yahoo.com.
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GVV 2018. gada apbalvojumi
I klases sekmīgājākiem skolēniem
Silvija Grava
Mikelis Tums
Filips Blumbergs
Viktors Kalniņš

II klases sekmīgājākiem skolēniem
Laura Legzdiņa
Kristīne Sūrīte

III klases sekmīgājākiem skolēniem
Amanda Gaide
Sintra Rumpētere
Valdis Slokenbergs

III klases vēstures pārbaudījuma
Valdis Slokenbergs
Eduards Jaunbērziņš
Elisa Renerte

IV klases sekmīgājākiem skolēniem
Zīle Bemis
Laila Germane
Gustavs Teteris
Sophie Circene
Anneli Ramolina
Roberts Kalnins
Ieva Griffin
Sabīne Ryan

IV klases literatūras pārbaudījums
Emilija Liziņa
Ieva Griffin

Absolventu balva - augstākais caurmērs
Laila Germanis 

Garezera balvas
Maksis Beķeris
Darijus Baginskis
Maruta Sīpola

Inveisa fonda balva
Roberts Kalnins 

Freimana fonda balva
Pauls Berkolds

Valodas balvas
Kaija Briede
Miķelis Tums
Linda Kaņepe
Sarma Martinsons
Viktors Kalniņš
Krystof Ruszczyk
Kairis Briedis
Annele Sīpola
Eduards Jaunbērziņš
Larisa Šlesere

Mākslas balva
Roberts Kalniņš

ALA Gada Sportista balva
Miks Ramanis

Bilde: Māra Spalviņa
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QUANTITY YOUR PRICE LOCATION TOTAL 
 

TICKETS ARE SUBJECT TO AVAILABILITY.  TICKET PRICE INCLUDES A 10% 
MARION CO. ADMISSIONS TAX.    NO REFUNDS OR EXCHANGES.  

 

Contact Name ______________________________________________ 
Phone_____________________________________________________ 
Address ___________________________________________________ 
City, State, Zip ______________________________________________ 
Email _____________________________________________________ 
Indicate Form of Payment        Cash           Check:     Check #______  
 

You are invited to participate in a special, group night with the Indiana 
Pacers. Invite your friends and family as we sit together as a group and 
receive a special discounted ticket price!  
 

The doors will be open from 1-8pm for your group to enjoy a Private 
Banquet in Pacers Square!  
 

Join us before the game to sit courtside and watch the Pacers and Knicks 
warm-up with a special, Private Pre-Game Viewing for your group. Once 
the viewing concludes, stick around to see the Lithuanian and Latvian 
communities perform during pre-game on the main floor!  
 

Enjoy the Pacers game and see both groups participate in the High-Five 
Tunnel Clubs during halftime on the main floor! Also, stick around for a 
special Presentation celebrating 100 years of independence for both 
countries that will take place during half-time! 
 
 
 
 
 

Complete and return this  form along  with payment to: Andris  Berz ins  
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QUANTITY YOUR PRICE LOCATION TOTAL 
 

TICKETS ARE SUBJECT TO AVAILABILITY.  TICKET PRICE INCLUDES A 10% 
MARION CO. ADMISSIONS TAX.    NO REFUNDS OR EXCHANGES.  

 

Contact Name ______________________________________________ 
Phone_____________________________________________________ 
Address ___________________________________________________ 
City, State, Zip ______________________________________________ 
Email _____________________________________________________ 
Indicate Form of Payment        Cash           Check:     Check #______  
 

You are invited to participate in a special, group night with the Indiana 
Pacers. Invite your friends and family as we sit together as a group and 
receive a special discounted ticket price!  
 

The doors will be open from 1-8pm for your group to enjoy a Private 
Banquet in Pacers Square!  
 

Join us before the game to sit courtside and watch the Pacers and Knicks 
warm-up with a special, Private Pre-Game Viewing for your group. Once 
the viewing concludes, stick around to see the Lithuanian and Latvian 
communities perform during pre-game on the main floor!  
 

Enjoy the Pacers game and see both groups participate in the High-Five 
Tunnel Clubs during halftime on the main floor! Also, stick around for a 
special Presentation celebrating 100 years of independence for both 
countries that will take place during half-time! 
 
 
 
 
 

Complete and return this  form along  with payment to: Andris  Berz ins  

1-317-652-1781

QUANTITY YOUR PRICE LOCATION TOTAL 
 

TICKETS ARE SUBJECT TO AVAILABILITY.  TICKET PRICE INCLUDES A 10% 
MARION CO. ADMISSIONS TAX.    NO REFUNDS OR EXCHANGES.  

 

Contact Name ______________________________________________ 
Phone_____________________________________________________ 
Address ___________________________________________________ 
City, State, Zip ______________________________________________ 
Email _____________________________________________________ 
Indicate Form of Payment        Cash           Check:     Check #______  
 

You are invited to participate in a special, group night with the Indiana 
Pacers. Invite your friends and family as we sit together as a group and 
receive a special discounted ticket price!  
 

The doors will be open from 1-8pm for your group to enjoy a Private 
Banquet in Pacers Square!  
 

Join us before the game to sit courtside and watch the Pacers and Knicks 
warm-up with a special, Private Pre-Game Viewing for your group. Once 
the viewing concludes, stick around to see the Lithuanian and Latvian 
communities perform during pre-game on the main floor!  
 

Enjoy the Pacers game and see both groups participate in the High-Five 
Tunnel Clubs during halftime on the main floor! Also, stick around for a 
special Presentation celebrating 100 years of independence for both 
countries that will take place during half-time! 
 
 
 
 
 

Complete and return this  form along  with payment to: Andris  Berz ins  
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Amrita ūdens šo gadu atbalstija 4x2 un Cognac 
Triples volejbola spēles ar savu ziedojumu un 
atspirdzinājoš ūdens dzērienu. 
Paldies!!

Amrita water sponsored 4x2 and Cognac Triples  
this year with their donation and refreshing water  
for everyone to enjoy. 
Thank you!!

Bildes: Aleks Vizulis

Vai zināji...? 

Dzintaru ezermalā ir ievietots šacha galds Dr. Vidvuda Medeņa 
piemiņai. Svētdien, 2018. gada 27. maijā Dr. Medeņa ģimene un 
draugi iesvētīja šacha galdu un atzīmēja viņa 95. dzimšanas dienu. 
Dr. Medenis bija Gaŗezera padomes loceklis, kalpoja kā padomes 
prezidents no 1989. līdz 1990. gadam, kad Gaŗezers svinēja 25 
gadu jubilēju, un bija Gaŗezera ziņu redaktors ilgus gadus. Dr. 
Medenis vadīja šacha nodarbības Gaŗezera vasaras vidusskolā 
apmēram 15 gadus. Šacha un dambretes (“checkers”) kauliņus var 
aizlienēties no Dzintaru biroja, lai ezermalā izbaudītu Dr. Medeņa 
iemīļoto sportu.

-Baiba Bērziņa

Bildes: Baiba Bērziņa un Dace Abeltins
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