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Kas ir GSS? 
 

 
Sveicināti Garezera sagatavošanas skolas vecāki! 
 
 
Garezera sagatavošanas skola ir tilts starp divām vidēm, proti, starp bērnu dienām 
nometnē un jauniešu gaitām vidusskolā.  Tā ir īpaša trīsgadīga programma latviski 
runājošiem pusaudžiem no 11 līdz 13 gadu vecumam.  Programmas iekārta un mācību 
stundas ņem vērā pusaudžu emocionālo un psicholoğisko attīstību līmeni. 
Sagatavošanas skolas audzēkņus dala divos posmos atkarībā no bērna vecuma.  
 
 Pirmajā posmā piedalās bērni, kas ir 11 vai 12 gadus veci un ir beiguši 5. vai 6. klasi 

amerikāņu skolā.  Pirmais posms ilgst divas nedēļas.  
 
Otrajā posmā piedalās tikai bērni, kas ir 13 gadus veci un ir beiguši 7. klasi amerikāņu 

skolā.  Otrais posms ilgst 2 nedēļas. Otrā posma audzēkņi jau sāk iepazīties ar GVV 
ikdienas kārtību un piedalās mācību stundās. Jauniešiem tiek dota iespēja piedalīties 
ar saviem priekšnesumiem GVV rīkotajos ugunskuros.  

Nav jāapmeklē sagatavošanas skola, lai vēlāk iestātos vasaras vidusskolā, un 
sagatavošanas skolā nav jāpiedalās visās trīs iespējamās vasarās. 

Sagatavošanas skolā cenšas stiprināt un kuplināt pusaudžu pamata zināšanas latviešu 
folklorā, vēsturē, ģeogrāfijā,  vingrināties latviešu sarunu un rakstu valodā.  Skolēni 
piedalās nodarbībās, piemēram: sportā, mākslā, mūzikā.  Pārdomas par ticību, ētiku, 
latvietību un savstarpējo sadzīvi notiek pārrunās un darbos.  

  
GSS programma, iespēju robežās, mēğina izsekot trīs gadu tēmu ciklam – tautas 

mūzikas un dziesmu tradīcijas, latviskā gadskārta un Latvijas vēsture.  Notiek 
mācību stundas, bet nav atzīmju un liecību.  

 

Tiek izdomātas tēmas un tām pakārtotas daudzas no nodarbībām.  
Šīs vasaras tēma: „Daba”.  
Šovasar mēs petīsim kā latviešu identitāte saistās tik cieši ar dabu. Meklēsim 
tautas dziesmās, rakstos, tautas tērpos u.t.t. dabas elementus.  Skatīsimies  par 
sportiem kas saistās ar dabu Latvijā - slēpošana, bobslejs, vējdēļi..utt.  

 
 
 
Atšķirībā no bērnu nometnes, sagatavošanas skolas audzēkņi uzņemas arvien lielāku 

atbildību projektu, mācību un citu nodarbību izplānošanā un īstenošanā.  Lai gan 
Garezera sagatavošanas skola sadarbojas ar Garezera vasaras vidusskolu, GSS 
darbojas atšķirīgi un atsevišķi no vidusskolas.  Sagatavošanas skolā bērni nostiprina 



pamata zināšanas, iepazīstas un sadraudzējas pirms sākas mācības vidusskolā. 
Vairums sagatavošanas skolas skolēnu pēc amerikāņu skolas 8. klases beigšanas 
turpina savas izglītības gaitas GVV. 

 
 
Šīs vasaras GSS mērķi: 
 
Savstarpējā sadarbība un mīlestība! 
 
 
GSS programma „Valodas sēta” 
 
Programma domāta bērniem ar dažādām latviešu valodas zināšanām. Reģistrācijas 
laikā sarunu veidā tiks novērtētas bērnu valodas spējas. Dalībniekiem tiks izsniegtas 
pases, tajās viņi paši ievadīs informāciju par sevi: vecumu, garumu, matu krāsu, acu 
krāsu.  
Jaunieši tiks sadalīti pēc viņu valodas spējām, tās būs viņu kodol grupas. Šajās grupās 
viņi mācīsies un sarunāsies mācību stundās. 
 Ikdienā viņiem būs iespēja kopīgi dziedāt, sportot, dejot, nodarboties ar mākslu un 
strādāt pie kopīga projekta.  
 
 
GSS sadzīve 
 
 
Garezera sagatavošanas skolā bērni attīsta savu atbildības sajūtu, pašapziņu un 
lepnumu par padarīto darbu.  Viņi vairs nav bērni, kuŗus ved aiz rokas un pasaka, kas 
jādara, bet viņi mācās mērķtiecīgi pielietot savu pusaudžu lielo enerģiju un radošās 
domas.  Bērnu attīstība padsmitnieka sākuma gados ļauj sagatavošanas skolas 
skolēniem uzņemties lielāku atbildību par to, ko viņi dara un kas notiek ap viņiem.  
 
Darbi un prieki notiek mazākās un lielākās grupās, sadarbojoties ar cilvēkiem dažādos 

vecumos.  Skolēni mācās plānot un vadīt nodarbības un sarīkojumus, izpalīdzēt 
tuvākajam.  Labi veikti darbi palīdz veidot bērnos stiprāku pašapziņu un pārliecību par 
savām spējām.  

Skolēni pirmajās posma dienās izveido paši savu sadarbības plānu un principus, 
solās tiem sekot, dzīvot pēc saviem kopējiem lēmumiem un pieņemt savas 
rīcības sekas, izprotot gala rezultātu.  

 
Jauniešiem  ir iespēja dzīvot un macīties  latviskā vidē. Viņiem ir burvīga iespēja sarunās 

lietot latviešu valodu, tā palīdzot sev un jauniegūtiem, vai jau pazīstamiem draugiem 
nostiprināt un uzlabot latviešu valodas zināšanas. 

 
 



 
Līdzņemamo mantu saraksts 
Ko noteikti vest līdzi: 
 
Drēbes:  vienkāršas un ērtas, tomēr glītas un kārtīgas ikdienas drēbes pietiekami 
vienai nedēļai. (Vecāki pa nedēļas nogali rūpējas, lai drēbes ir izmazgātas un lai 
nākamajai nedēļā ir tīras drēbes, ko vilkt mugurā.  Audzinātāju atbildība nav 
mazgāt skolēnu veļu).  Ja drēbēm ir uzraksti, tiem jābūt pieklājīgiem un godīgiem. 
Drēbes kā siltam, tā arī vēsam laikam (īsās un gaŗās bikses, krekli ar īsām un 
gaŗām piedurknēm, sviedru krekli vai džemperi). 
Lietus jaku vai mēteli. 
 
Apavus -- sporta kurpes, slēgtās kurpes un sandales.  
Peldkostīmu un  peldu dvieli. 
Piemērotas drēbes karogu spēlei (tumši zaļā, brūnā vai melnā krāsā, gaŗām 
piedurknēm un biksēm) 
Balts krekls un melnas bikses (zēniem) vai balta blūze un melni brunči (meitenēm) 
ko valkāt izlaidumā vai citos svinīgos gadījumos. 
Goda tērps svētdienas dievkalpojumiem un svecīšu dievkalpojumiem. 
 
Ikdienas dzīvei. 
Guļammaisu vai divas segas, spilvenu, un palagus un pāris plānu dvieļu.  Palags 
ar ko apklāt matraci. Vsaras naktis mēdz būt vēsas. 
Higēnas piederumus -- ziepes, šampūnu, zobu birsti un pastu, matu ķemmi. 
Meitenēm matu gumijas.  Mazs plastikas groziņš higēnas piederumiem, kuŗā var 
visu ielikt un nest uz dušas telpu. 
Saules smēru un pretodu šķidrumu. 
Kabatas spuldzi un liekas baterijas. 
Netīrai veļai maisu vai grozu. 
Plastikas drēbju pakaramos. 
 
Mācībām un sadzīvei. 
 
Latviešu mūzikas CD vai DVD. 
Latviešu grāmatas un spēles ko lietot brīvajā laikā vai lietainā dienā. 
Sporta piederumus. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Lūdzu ievērojiet: 
 
Kabīnēs nav daudz vietas, tāpēc ir ļoti vēlami ierobežot līdzņemamo mantu 
daudzumu. 
Koferi vai lādes jānovieto zem gultas. 
Ir vietas, kur drēbes pakārt. 
Ir izdevīgi kurpes turēt mazākā grozā. 
Ieteicams ierakstīt bērna vārdu vai iniciāļus visās drēbēs, ieskaitot apakšveļā, un 
uz personīgiem piederumiem. 
 
Lūdzu atcerieties, ka sekojošās mantas sagatavošanas skolā ir aizliegtas: 
 
Sērkociņi, sveces, spridzekļi, naži. 
 
Elektronika:  rādio, skaņu aparāti, “I-Pod”, mobīlie telefoni, datori, elektroniskās 
spēles – (pie reģistrācijas tos savāksim un noliksim birojā līdz nedeļas beigām – 
izsniegsim sestdienās.) 
 
Literatūra, žurnāli, plakāti angļu valodā. 
 
Pārtika (ieskaitot sulas kastes, pudeles, konfektes u.c.). 
 
Kožļājamā gumija. 
 
Vērtslietas, piem. dārgas rotaslietas, nauda u.c.. 

 
 
 

 



Padomi un paskaidrojumi: 
 
Kantīne: Skolēniem nav vajdzīga kabatas nauda. Pēc reģistrācijas skolēni 
iegādājās kantīnes kartiņu.  Bērniem ir iespēja vienu reizi dienā nopirkt saldējumu 
vai konfektes no kantīnes.  
 
Vērtslietas:  Lūdzu neņemiet līdzi tādas rotas lietas, kurpes, drēbes, sporta 
piederumus vai ko citu, kas ir tik dārgs vai ģimenei neatvietojams, ka tas prasītu 
īpašu saudzību un uzraudzību.  
 
Nauda:  Skolēni nekādā ziņā nedrīkst glabāt lielākas skaidras naudas summas 
savās mītnēs – ar to var rasties tikai nepatikšanas. 
 
Sazināšanās ar mājām:  Sagatavošanas skolas birojā ir telefons, ko skolēni drīkst 
lietot vajadzības gadījumā, lai sazinātos ar mājām.  Ja ir steidzīga vajadzība ar jūsu 
bērnu sazināties, zvaniet uz sagatavošanas skolas biroju 
 (269-244-5384) vai uz Gaŗezera biroju (269-244-5441).  
 
Ciemošanās laiki:  Vecāki ciemojas ar bērniem sestdienās, svētdienās pēc 
dievkalpojuma, kad ir paredzētais izrakstīšanās laiks.  Katrā posmā ir īpašs 
uzvedums, uz ko vecāki ir aicināti. Visbiežāk tas ir posma pēdējā piektdienas 
vakarā.  Citās reizēs vecāki neciemojas sagatavošanas skolā. 
 
 
Šovasar lūgums:  
 
Katrai ģimenei sagādāt ūdens pudeles un saldējamās sulu trubiņas(freeze pop).  
Katru vasaru izlietojam lielu daudzumu ar saldētajām sulām un ūdeņiem.  
Būtu ideāli katram bērnam vest līdzi savu ūdens pudeli, tās var izmazgāt uz vietas. 
 
Priekš ballītes sagādāt burbuļūdens dzērienus, čipsus un kādus augļus. Protams, 
pēc katras ģimenes iespējām.  
 
  
 
 
 



Izrakstīšanas noteikumi 
 
 
GSS skolēniem ir iespēja nedēļas nogalēs izrakstīties no skolas savu vecāku vai viņu 
aizbildņu gādībā.  Skolēni pavada laiku ar vecākiem vai radiem un atpūšas vai bauda 
brīvo laiku  Ne visi skolēni ir izrakstīti katru nogali, ja viņu vecāki nav atbraukuši ciemos. 
Skolēniem nav nepieciešams izrakstīties katrā iespējamā reizē. Tie, kas neizrakstās, 
paliek audzinātāju uzraudzībā. 
 
Noteikumi: 
 

1. Izrakstīšanas laiki ir sestdienā un svētdienās pēc dievkalpojuma līdz vakariņām 
(apm. no plkst. 11:30 līdz 17:15 ). 
 

2. Izrakstīšanas laikā skolēnam jābūt ar izrakstītāju.  Izrakstītājs ir uzņēmies gādāt par 
skolēnu, un ir atbildīgs par bērna dzīvību.  Nav prātīgi izrakstīt lielu skaitu bērnu, 
kuŗus nevar labi uzraudzīt.  Tas ir drošības un apdrošināšanas likumu pārkāpums. 

 
 

3. Skolēnus drīkst izrakstīt tikai vecāki vai, ar vecāku rakstisko atļauju, pilngadīgi 
aizbildņi.  Vecāku aizbildņi ir vismaz 21 gadu veci, uzticami, pazīstami, pieauguši 
cilvēki.  Aizbildņiem jāsaprot, un jāsolas sekot, izrakstīšanas noteikumiem. 
 

4. Izrakstoties un ierakstoties skolēniem jāparādās audzinātājiem vai vadītājai pie 
Teikām. 

 
 

5. Izrakstīšana citos laikos, īpaši ja kavētu stundas vai nodarbības, ir iespējama TIKAI 
ar vadītājas zināšanu.  
 

6. Jāievēro sekojošā kārtība: 
a. Vecāki piezvana vadītājai  pastāstot par kavējamo laiku un kavēšanas 

iemeslu. 
b.  Piemēroti iemesli kavēt mācības vai nodarbības ir: amerikāņu / kanādiešu 

skolas pienākumi, ļoti īpaši ģimenes godi, īpaša ārsta vizīte. 
c.  Ja izrakstās no nometnes ārpus paredzētajiem izrakstīšanas laikiem ar 

sevišķu atļauju kāda 5. punktā aprakstīta, nometņotāji nedrīkst būt Gaŗezerā 
un nedrīkst piedalīties sagatavošanas skolas nodarbībās. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Izrakstīšanas atļaujas paraugs (lapu varēs izpildīt ierodoties skolā) 
 
 
 
 
Sekojošām personām ir mana atļauja izrakstīt manu dēlu / 
meitu_________________________  no Gaŗezera sagatavošanas skolas. 
 
 
 
Apgalvoju, ka: 

1. Šīs personas ir vismaz 21 gadu vecas. 
2. Laikā, kad mans bērns ir izrakstītāja atbildībā, saprotu, ka manam bērnam ir 

jāievēro visi GSS uzvedības noteikumi.  GSS uzvedības noteikumi ir spēkā no 
nometnes atklāšanas līdz nometnes izlaidumam. 

3. Izrakstīšanas laikā GSS un tās vadība nav atbildīgas par manu bērnu. 
4. Gan es, gan sarakstā minētās personas, saprot GSS izrakstīšanas un uzvedības 

noteikumus, un solamies tiem sekot. 
5. Es šīs personas pazīstu, zinu pilno vārdu un uzticu viņiem savu bērnu. 

 
 
 

1. _________________________________________________ 
2. _________________________________________________ 
3. _________________________________________________ 

 
 
 
 

 
Vecāka paraksts Datums 

 
 
 
 



Reģistrācijas laiks 
 

▪ Reģistrācija ir paredzēta noteiktā reģistrācijas laikā.  2019. gadā reğistrācija būs:  
o „Valodas sēta”: svētdien, 23. jūnijā plkst: 1:00 pēcpusdienā 
o 1. posmam:  pirmdien, 8. jūlijā plkst. 11:00 pēcpusdienā 
o 2. posmam:  svētdien, 21. jūlijā. plkst. 1:00 pēcpusdienā 
o  

▪ Skolēni var iekārtot savas mantas mītnē tikai pēc reģistrācijas un papīru darbu 
nokārtošanas. 

 
▪ Pie reģistrācijas:  

o jāiesniedz divas kopijas no veselības lapas  
o jāiesniedz  divas veselības apdrošināšanas kartītes kopijas (kartītes abas 

puses). 
o jānodod bērna zāles  
o jāpiedalās īsā veselības pārbaudē, kuŗā arī pārbauda, vai bērnam ir utis 

(„head lice”).  Bērni ar utīm vai utu oliņām nedrīkst ierakstīties skolā.  
o jānokārto pēdējais skolas naudas maksājums. 
o jāizpilda GSS formas un atļaujas lapas. 

 
▪ Pēc reğistrācijas: 

o jāiekārto mantas kabīnē  
o bērns paliek vecāku rīcībā līdz vecāku sapulcei. 
o Vecāku sapulce notiek pēc reğistrācijas beigām. 
o ja nav iespējams ierasties laicīgi uz reģistrāciju, lūdzu, paziņojiet vadītājai. 

 
 
 
 
Veselības lapa 
 
Mičigānas pavalsts noteikumi pieprasa, ka veselības lapa ir izpildīta un nodota 
Gaŗezeram PIRMS bērns piedalās Gaŗezera programmā.  Par sniegto informāciju 
jāparakstās vecākiem un bērna ārstam. Šī lapa jāatjauno katru gadu.  Veselības lapai 
jāsagatavo divas kopijas, līdzi jāpieliek divas kopijas (abas puses) no veselības 
apdrošināšanas kartiņas. 

Vecāku atbildība ir Gaŗezeram darīt zināmu un paskaidrot sava bērna īpašos 
fiziskos vai psiholoğiskos ierobežojumus. 

 



 
Ikdienas dienas kārtības piemērs I un II posmiem 
 
Darbdienās: 
 
 

       plkst.7:45 celšanās 
8:20 brokastis 
8:40 GSS rīta lūgšana ( II posms piedalās GVV rīta lūgšanā) 

 9:00-9:30 kabīnau uzkopšana  
9:30-12:15 nodarbībs (piem.valoda, sports,mūzika, keramika…) 
12:30 pusdienas, kantīne/atpūtas un brīvais laiks 
13:30 mācību stundas, dziedāšana, sports,tautas dejas 
14:30 peldēšana 
16:10-17:10 nodarbības 
17:30 vakariņas  
18:15 karogs 
18:30 kopējā mācību stunda/ sports 
19:30 vakara nodarbības (nodarbībām seko azaids) 
21:00 gatavošanās naktsmieram 
22:00 naktsmiers  
 
Katra posma pēdējā piektdienā: vecāku vakars plkst: 19:00 
Noslēgums un izlaidums pēdējā sestdienā plkst: 10:00 
 
 
 

Svētdienās: 
   plkst.8:45 celšanās 

9:15 brokastis 
10:15 karogs kopā ar GBN, GVV 
10:30 dievkalpojums 
11:30-18:00 iespēja izrakstīties  
11:30 – 17:15 ja vēlās ēst vakariņas ēdamzālē 
17:30 vakariņas 
18:15 karogs 
18:30 pārrunas 
19:30 vakara nodarbība 
21:00 gatavošanās naktsmieram 
22:00 naktsmiers  
 

 
 
  



 
Dienas kārtība “Valodas sēta” programmai 
 
 
7:50 – celšanās 
8:20 – brokastis 
8:45 – rīta lūgšana 
9:00 – kabīņu uzkopšana 
9:20 – kopīgā sporta nodarbība 
10:10 – rīta valodas stundas 
11:10 – mākslas stundas 
12:10 – pārtraukums 
12:30 – pusdienas/ kantīne/ atpūta/ lasīšana 
2:30 – peldēšanas nodarbība/ azaids/ dušas 
4:00 – pēcpusdienas valodas klases 
4:50 – dziedāšana, avīzes veidošana, sporta nodarbības, tautas dejas, ētikas 
stundas 
5:20 – atpūta 
5:30 – vakariņas 
6:00 – lasīšana, pārrunas, galda spēles 
7:00 – vakara nodarbības 
8:30 – ugunskurs/ vakara azaids 
9:00 – pārrunas pa kabīnēm 
10:00 – naktsmiers 
 
 
 

● dienas kārtība var manīties pēc laika apstākļiem un citiem 
faktoriem. 

● Uzlabotu dienas kārtību izsūtīšu pirms programmas sākuma 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
GSS uzvedības noteikumi 
 
Nevieni uzvedības noteikumu saraksti nespēj ietilpināt katru iespējamo situāciju, tāpēc 
pašsaprotami uzvedības standarti GSS  ir draudzīga cieņa pret savu līdzcilvēku, 
Garezeru un savu tautu. 
Sagatavošanas skolas skolēnu atbildība ir: 
Garezerā censties runāt, rakstīt un lasīt visās vietās un laikos tikai latviski. 
Cienīt katra indivīda tiesības, Garezera apkārtni, telpas, mītnes un inventāru. 
Priekšzīmīgi, izpalīdzīgi un pieklājīgi uzvesties sagatavošanas skolas sadzīvē. 
Sekojoša uzvedība ir aizliegta: 
Angļu valodas lietošana. 
Naktsmiera traucēšana. 
Sagatavošanas skolas rajona atstāšana bez atļaujas. 
Smēķēšana. 
Uzturēšanās pretējā dzimuma mītnē. 
Zagšana. 
Par sekojošiem pārkāpumiem uzreiz izslēdz no GSS: 
Garezera un cita īpašuma smagu maitāšanu vai vandālismu. 
Smagu pāri darīšanu citam cilvēkam jebkur Garezera teritorijā. 
Sagatavošanas skolas rajona atstāšanu bez atļaujas 
Smēķēšanu, alkohola vai narkotisku vielu ienešanu, glabāšanu vai lietošanu. 
Sagatavošanas skolas vadībai ir tiesības  izskatīt skolēna personīgās mantas, ja vadībai 
ir aizdomas, ka mantās atrodas kādi aizliegti priekšmeti. GSS vadībai ir tiesības 
aizliegtus priekšmetus atņemt. GSS vadībai ir tiesības bez nometņotāju klātienes no viņa 
istabas izņemt aizliegtus priekšmetus. 
 
Skolēniem NEDRĪKST būt: 
Ieroči, spridzekļi un līdzīgi bīstami rīki. 
Sveces un sērkociņi 
Divriteņi,  skrituļdēļi un skrituļslidas. 
Literatūra angļu valodā (žurnāli, grāmatas, u.c.). 
Elektroniskās  spēles, kabatas tālruņi. 
Alkoholiski dzērieni, narkotiskas vielas, cigaretes, cigāri, kožļājamā tabaka un 
smēķēšanas piederumi.  
Pārtika (ēdiens, konfektes, sulas vai citi dzeramie) 
Necieņa 

Necieņa vai pāri darīšana ir jebkāds skatiens, žests, vārdi vai darbi, kas sāpina cita 
cilvēka ķermeni, jūtas, draudzības, slavu vai mantu.  

 Visas Garezera izglītības programmas 2004. gadā pieņēma vienotu nostāju pret 
„bullying” plašākā nozīmē.  Garezera izglītības programmu audzēkņi, darbinieki, viesi – 
visi, kam ir saistības ar mūsu programmām, nedrīkst pret citiem izrādīt, citiem izteikt, vai 



no citiem pieņemt necieņu.  Tā Garezerā nedara.  Par necieņas pārkāpumiem, par 
necieņas uzvešanos, skolēniem jācieš sekas.  

Necieņas nozīme tiks pārrunāta pirmajā skolas dienā, jo skolas saime nedrīkst būt 
vienaldzīga par šo jautājumu.  Tiek īpaši piestrādāts, lai vide būtu atsaucīga un pozitīva 
visiem skolēniem.  Katra skolēna morālā atbildība ir izrādīt cieņu pret citiem skolēniem un 
skolotājiem.  Mēs atgādināsim visiem skolēniem, ka ir ļoti svarīgi izstāstīt kādam 
pieaugušājam(audzinātājam, skolotājam, vadītājam)  novērotu nepiemērotu vai 
uztraucošu uzvedību.  
 
 
 
 

 
 



 
 
 

Naktsmājas Garezeram tuvumā un Trejupes pilsētā 
Atbalsis 269-244-5141 
Dzintari (vasarā) 269-244-8291 
Super Eight 269-279-8888 
Holiday Inn Express 269-278-7766 
Three Rivers Inn    269- 273-9521 
 

 
 



 Garezera karte 
 



 
 
Kontakti 

 
 
 
 
Garezera birojs          269-244-5441 
(darbojas visu gadu) 
Garezera biroja fakss           269-244-8380 

 
Sagatavošanas  

skolas birojs (vasarā)                                 269-244-5384 
 

Ambulance (vasarā)  269-244-5815  
 
GSS vadītāja 
Anita Erkmane 
Telefons:                     773-791-3157 
e-pasts: aaerkmanis@hotmail.com 

 
 

Sagatavošanas skolas adrese: Garezera sagatavošanas skola 
Latviešu centrs Garezers 
57732 Lone Tree Rd 
Three Rivers, MI 49093 

 
 

Garezera mājas lapa internetā: www.garezers.org  
 
 

Garezera e-pasts: garezers@garezers.org  
 

http://www.garezers.org/
mailto:garezers@garezers.org

