
	
	
	

 

	
	

Gaŗezera	vasaras	vidusskolas	
55.	mācību	vasaras		

skolēnu	un	vecāku	rokasgrāmata	
	

2019.	gadā	
 
 
 
 

Gaŗezera misija:  DIEVAM UN LATVIJAI		
 
 
 
 

     
 
 
 
	
Garezeŗa izglītības programmas strādā, lai ikkatrs, kurš apmeklējis un beidzis mūsu programmas  
būtu 21. gadsimta latvietis, kas ir lepns par savu vēsturisko un mūsdienu latviskumu, kam piemīt 

vajadzīgās prasmes, lai varētu aizstāvēt savu latvietību un pilnvērtīgi piedalīties Latvijas un 
latviskā nodrošināšanā un izaugsmē pasaules kontekstā.	
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Mīļie GVV skolēni un vecāki,  
 
       Sveicu jūs GVV 55. mācību vasarā! Gan es pati, gan pārējie Gaŗezera un īpaši 
vidusskolas darbinieki, esam pateicīgi un pagodināti,  ka Jūs,	  jaunieši, vēlaties sekmēt 
Jūsu latvisko izglītību un, ka Jūs, viņu vecāki esat mums uzticējuši šo nozīmīgo un 
vienreizējo atbildību!  Paldies!  
 
        Pēc pārrunām visas izglītības programmas vienojas par trīs vērtībam kuras veicinās 
visu mūsu programmu dalībnieku, viņu vecāku un Garezera darbinieku darbu un sadzīvi 
vasaras gājumā.  Izvēlētās vērtības ("core values") ir sekojošās: 
 
CIEŅA–	kas	ietver	cieņu	pret	sevi,	vienam	pret	otru,	dabu,	kultūru	
	DRAUDZĪBA–	kas	aptver	attiecības,	uzticamību,	iejūtību,	sadarbību,	nesavtību	
	ATBILDĪBA– kas	aptver	uzticamību,	uzņemšanos,	sevis	motivēšanu,	vēlme	mācīties.   
 
 Audzinātāji un skolotāji atsauksies uz šīm vērtībām, it sevišķi pirmajās skolas dienās, 
lai  saprotam, kā tām kļūt daļa no mūsu ikdienas  mācību stundās, ēdamzālē, nodarbību 
laikā un mītnes. Šīs vērtības sniedz pamatu mūsu sadzīves jautājumus un liek saprast, ka 
pozitīva skolas gaisotne iesākās ar to, ka katrs mēgina dzīvot pēc šīm vērtībam.  Šīs 
vērtības ir jau bijušas atspoguļotas GVV skolnieku goda apliecīnajumā kopš 2011.gada, bet 
tagad tiek atsevišķi izvirzītas un es lūdzu vecākiem pārrunāt šo apliecību kopā ar savu 
jaunieti. 
 
          Visas programmas arī vienojas par šīs vasaras tēmu – daba.  Latviešu identitāte ir 
dziļi saistīta ar dabu. Senie latvieši ir dzīvojuši sekojot dabas ritmiem, latviešu raksti 
simbolizē dabas elementus un daba ir atspoguļota mūsu tautas dziesmās, dejās, literatūrā 
un mākslā.  Vasaras gājumā būs projekti un pārrunas un ainava no Latvijas skaistās dabas 
atrodas rokasgrāmatas vākā. 
 
     Lai Dievs svētī ikkatru no mums šo vasaru, lai mācību vasarai noslēdzoties varam būt 
lepni par panākumiem. Atbalstīsim un cienīsim viens otru kā vērtīgu un neatvietojamu 
daļu no GVV saimes!  Būsim dāvana viens otram! 
 
 
 
 
Patiesā cieņā, 
 
Sandra Kronīte-Sīpola,      
GVV direktore        

	
	
	
	



  

3   
GVV/2019/sks 

 

	
SATURA	RĀDĪTĀJS	
	
I.	VISPĀRĒJA	INFORMĀCIJA	
	 Gaŗezera karte       4 
 Gaŗezera un GVV kontaktinformācija    5 
 GVV darbinieku saraksts      6 
 Atklāšanas nogales dienas gaitas     7 
 Ikdienas dienas gaitas      8 
 Sarīkojumu virkne       9 
 
II.		VESELĪBA	
 Ambulances apmeklēšana                10 
 
III.	DROŠĪBA                                                      
 Trauksmes gadījumos                11 

Evakuācijas plāni 
 

IV.	SKOLĒNU	LĪDZDALĪBA	GVV	PROGRAMMĀ	
	 GVV apmeklēšana un absolvēšana                13 
									 Uzvedības noteikumi                  14 
 Aizliegtas lietas                              15 
 Uzvedības pārkāpumi un to sekas                 16 
 Līdzdalība GVV programmā                 17 
 Izrakstīšana                   18 
 Elektronisko ierīču lietošana                19   
	
V.	GVV	AKADĒMISKĀ	PROGRAMMA	
 GVV absolventu panākumi                  20 
 Ko skolotāji sagaida      22 
 Vērtēšanas tabula      23 
        
	
VI.	SKOLĒNU	UN		VECĀKU	LĪDZDALĪBA	UN	ATBALSTS                          
               Skolas padome                          24 
               Vecāku līdzdalība                        25 
               Audzinātaju darbs                        26   
                                         
    
    



  

4   
GVV/2019/sks 

 

 



  

5   
GVV/2019/sks 

 

Latviešu	centra	Gaŗezera	kontaktinformācija	
 
Gaŗezera	un	GVV	adrese Latvian Center Garezers 
 57732 Lone Tree Road 
 Three Rivers, MI 49093 

	
Gaŗezera administratore –Ilēna Rusmane  269-244-5441 
Gaŗezera saimnieks – Guntars Rusmanis  269-244-5943 
Gaŗezera grāmatvede – Kristīne Austriņa       269-244-5441 

              Gaŗezera galvenais birojs –Sandra Pawloski 269-244-5441 
Garezera informācija – Māra Spalviņa   269-244-5441 
Gaŗezera biroja fakss     269-244-8380 
Ambulance – Jim Bailey    269-244=5815 
GSS – Anita Erkmane     269-244-5384 
GBN – Aija Kīns     269-244-8448 
GBD – Marita Aron, Andra Pelds   269-244-1741 
Virtuve – Robin Verhage    269-244-8197 
Pludmale      269-244-8720 
Dzintari – Dace Abeltiņa    269-244-8291 
Kantīne –Mārīte Grīnberga    269-244-5885 
Skautu/gaidu mūzejs    269-244-2935 
Gaŗezera galvenā biroja e-pasts         garezers@garezers.org 
Gaŗezera mājas lapa                  www.garezers.org                               

 
GVV	kontaktinformācija	
	

GVV biroja e-pasts       vidusskola2019@gmail.com 
Gaŗezera mājas lapa   www.garezers.org  

 
 Desmit dienas pirms skolas sākuma līdz nedēļai pēc skolas izlaiduma: 
																							Vasaras	vidusskolas	birojs			 	 269‐244‐8281	
                        

Skolas direktore Sandra Kronīte-Sīpola 
(mob.) 781-424-3363   skronitis@aol.com 
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   GVV	saime	2019.	gada	vasarā	
	
Audzinātāji:		*+Ēriks Alaskēvičs,  *Raitis Čilipāns, *Matīss Cakulis, Aksels Grants, *Agris Gutāns 
*+Aksels Millers, *Matīss Plaudis, Martis Roze, Emilia Antona, *Marta Dundure, *Laima Kirtovska, 
*+Emilija Mikalauska, *+Kecija Strazdiņa, *+Monta Strazdiņa, *+Elīza Treija, *+Linda Valkovska	
	
Skolotāji:	
*+Ieva Aizupe – Tautas dejas (visām klasēm) 
*+Liene Bedre – Literatūra (III klasei) 
Pauls Berkolds – Koris (I, II, III un IV klasēm), mūzika 
Anita Briede-Bilsēna – Senā Latvija  (“Senā Latvija” ) 
Daiga Cera – palīgskolotāja 
Māc. Dāgs Demandts  
prāv.  Sarma Eglīte – Reliģija un ētika (III klasei) 
Līga Ejupe – Latviešu mākslas vēsture 
Elisa Freimane – Literatūra (IV klasei) 
Ilēna Geisler – Latvietis un daba  
māc. Aija Graham – Reliģija un ētika (I klasei)  
Artis Inka – Aktualitātes un Latvijas jaunāko laiku vēsture (IV klasei)  
māc. Dāvis Kaņeps – Reliģija un ētika (II klasei) 
Māra Kore – Dabas aizsardzība/ģeografija 
Dāvids Lāčkājs - ģeografija 
Anda Brenholt – Latviskā virtuve 
Gunta Laukmane – muzīkas pavadītāja 
*+Ginta Mākulēna – Valodas mācība (III un IV klasēm) 
Dace Pence –Valodas mācība (II klasei) un mācību centra skolotāja 
*+Marta Radziņa – Integrētā valodas mācība (I klasei) 
Vinay Reddy - rotkalšana 
Nora Renerte - folklora 
*Linda Ritmane – Valodas mācība (III un IV klasēm) 
*+Ināra Strautniece – Integrētā valodas mācība (I klasei) 
*Maira Šteinerte – māksla 
Laura  Šmidchene – rotkalšana 
Uldis Stepe - keramika 
*+Ina Šulce – Vēsture (II un III klasēm) 
arch. Lauma Zušēvica – Reliģija un ētika (IV klasei) 
 
Administrācija:	
Sandra Kronīte-Sīpola – direktore  Anita Briede-Bilsēna – skolotāju pārzine; skolotāja  
Ieva Johnson – audzinātāju pārzine  Žīžī Baginska  – biroja pārzine 
Maira Bundža – bibliotekāre  Samuels Knochs – technoloģijas pārzinis 
Astrīda Kaugare – īpašie uzdevumi 
Andra Zommere-  īpašie uzdevumi  
 
* norāda J1 kultūras izmaiņas viesi (J1 Cultural Exchange visitor) 
 
+norāda  J1 kultūras izmaiņas viesi kuŗš slēdz līgumu ar LV Izglītības un zinātnes ministriju 
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   un saņem no tās pabalstu 



  

8   
GVV/2019/sks 

 

 
DIENAS GAITAS ATKLĀŠANAS NOGALĒ 
 

Sestdien, 2019. gada 22. jūnijā 
 
plkst. 9:00 – 12:30      

Graša paviljonā: GVV REĢISTRĀCIJA 
Saulgriežos: MEDICINĪSKĀ PĀRBAUDES STACIJA ar ambulances personālu  
 
Atļaujas lapiņas: Ievākties mītnē (respektīvi, krustot durvju slieksni, jeb “move-in”) 
tikai drīkst pēc tam, kad mītņu audzinātāji ir saņēmuši sekojošās lapiņas no vecākiem: 

1)  Zaļā lapiņa, kas apstiprina, ka veselības pārbaude izturēta;  
2) Dzeltenā lapiņa, kas apstiprina, ka ir nokārtota visa reģistrācija. 

 Ja ieradīsities ar nokavēšanos, lūdzu paziņojiet savlaicīgi GVV birojam! 
  
Skolēni ir vecāku uzraudzībā līdz 15:45 un tad piesakās pie mītnes audzinātājiem 
un pāriet skolas pāraudzībā. Pirmā klase piesakās agrāk, plkst. 15:00.  
 

plkst. 15:00  I klases vecākiem obligātas sarunas ar direktori S. Kronīti Graša pavijonā. 
plkst. 15:45-17:00       VECĀKI – Atvērtās durvis (“open house”) – vecāki pēc izdalītā stundu   
  plāna izstaigās savu skolēnu stundas, iepazīsies ar priekšmetu skolotājiem 
  un mācībām.  
plkst. 17:10  Kopīgas vakariņas Graša paviljonā GVV skolēniem, vecākiem un darbiniekiem.  
  Pēc vakariņām: GVV skolēni dodas uz savām mītnēm un uzvelk īpašos GVV T- 
  kreklus.    
plkst. 18:30  Skolēni kopā ar saviem audzinātājiem iet uz Atbalsīm 
plkst. 19:00  Jāņu sarīkojums Atbalsīs 
plkst. 21:00  GVV skolēni atgriežas GVV teritorijā.   
  Klašu ugunskuri, īpašs azaids un “audzinātāju parāde” 
plkst. 22:30  Audzēkņiem jābūt savās mītnēs!  
plkst. 23:15   Naktsmiers 
 
Svētdien, 2019. gada 23. jūnijā 
 
plkst. 08:45  Celšanās 
plkst. 09:30   Ēdamzālē: Vieglas brokastis GVV skolēniem  
plkst. 10:15             Karogkalnā: Junda (tikai karogsardze kāpj augšā, pārējie paliek pakalnē). 
plkst. 10:30             Dievkalpojums Brīvdabas baznīcā 
plkst. 11:30             Ēdamzālē: Pusdienas GVV skolēniem  
plkst. 11:30  GVV obligātā vecāku sapulce dievnamā pēc dievkalpojuma. 
 Skolēni svētdienas pēcpusdienā neizrakstās. 
 
plkst. 12:30     GVV skolēniem laiks iekārtoties mītnēs 
plkst. 14:30    Valodas pārbaudījumi  Graša paviljonā 
plkst. 18:00  Vakariņas ēdamzālē 
plkst. 19:30  Klašu sapulces – klašu audzinātāji satiekas ar savu klasi savās klašu telpās 
plkst. 20:30   Vakara nodarbība 
plkst. 21:30  Vakardziesma un azaids 
plkst. 22:30  Jābūt mītnēs 
plkst. 23:00  Naktsmiers 
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Ikdienas dienas gaitas 
 

Darbdienās:	
	

Laiks	 Pirmdien	‐	piektdien	 Sestdien	
7:45 Celšanās celšanās 
8:00 brokastis (pēc	tam	sakopj	mītnes) brokastis  
8:45 rīta lūgšana rīta lūgšana 
9:15 – 10:05 1. mācību stunda 1. mācību stunda 
10:10 – 11:00 2. mācību stunda 2. mācību stunda 
11:05 – 11:55 3. mācību stunda 3. mācību stunda 
*12:00 – 12:50 4.a mācību stunda 

spodrības stunda *12:00 – 12:35 pirmās pusdienas (tiem,	kam	4.b	stunda) 
*12:40 – 13:30 4.b mācību stunda 
*12:55 – 13:30 otrās pusdienas (tiem,	kam	4.a	stunda) pusdienas  
13:40 – 14:50 Koris izrakstīšanās, brīvais 

laiks, mēģinājumi vai 
īpašas nodarbības 

15:00 – 18:00 pēcpusdienu nodarbības 
18:00 – 18:30 Vakariņas 
18:45-19:45 Mācību sagatavošanas stunda 

koncerti, sarīkojumi, 
balle 

19:45 – 20:15 Brīvais laiks 
20:30 – 21:50 Vakara nodarbības 
22:00 Azaids 
22:30 Audzēkņiem jābūt mītnēs 
23:00 tiek izslēgtas lielās gaismas 
23:15 Naktsmiers naktsmiers 
 

Svētdienās: 
 Laiks	  
9:00 Celšanās 
9:30 – 10:00 Brokastis 
10:15 rīta junda Karoga kalnā 
10:30 Dievkalpojums 
11:45 pusdienas 

izrakstīšanās, brīvais laiks, mēģinājumi vai īpašas nodarbības 
17:00 Vakariņas, brīvais laiks 
19:00 – 20:00 Mācību sagatavošanas stunda 
20:15 – 21:50 Vakara nodarbības 
22:00 Azaids 
22:30 Audzēkņiem jābūt savās mītnēs 
23:00 tiek izslēgtas lielās gaismas 
23:15 Naktsmiers 
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	 	 	 GVV	2019.	gada	sarīkojumu	virkne	
 
GVV	ugunskuri	
sestdien,   22. jūnijā   Jāņi Atbalsīs un klašu ugunskuri(tikai skolēniem)   
piektdien, 28. jūnijā  GVV ugunskurs Vēja kalnā vai citur GVV teritorijā 
piektdien, 12. jūlijā  GVV ugunskurs Vēja kalnā vai citur GVV teritorijā 
piektdien, 19. jūlijā  Visu programmu kopīgs ugunskurs 
piektdien,  26. jūlijā  GVV ugunskurs Vēja kalnā vai citur GVV teritorijā 
piektdien,  2. augustā IV klases ugunskurs Vēja kalnā 
 
GVV	Atvērtās	durvis	(vecākiem)	
 Sestdien, 20. jūlijā,  sākot ar rīta lūgšanu 
	
LV	Izglītības	ministres	Ilgas	Šuplinskas	viesošanās	Gaŗezerā	
		 Otrdien, 22. jūlijā – sestdien, 27. jūlijā 
	
GVV	Absolventu	brokastis					
      Sestdien, 27.jūlijā, Graša paviljonā 
     
GVV		izlaiduma	koncerts		
    sestdien, 3. augustā plkst. 16:30 Dziesmu lejā 
 
GVV	Pēdējās	vakariņas (īpašs sarīkojums tikai GVV audzēkņiem, skolotājiem un audzinātājiem)  
    sestdien, 3. augustā, plkst. 20:00 Treimaņa zālē 
 
GVV	55.	Izlaidums	
    svētdien, 4. augustā plkst. 9:30 Graša paviljonā 
	
Mācību	gada	beigas	
   Svētdien, 4. augustā, pēc skolas noslēguma, skolēniem jāizvāc mantas un jāizrakstās no 
skolas ne vēlāk kā plkst. 12:30. (3x3 nometne tūlīt pēc tam) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



  

11   
GVV/2019/sks 

 

VESELĪBA	UN	DROŠĪBA	
	
	
	Latviešu	centra	Gaŗezera	ambulance	un	veselības	centrs	
 Ambulance atrodas pa ceļam uz Brīvdabas baznīcu,  blakus ēdamzālei.  Tā darbojas sezonas 
laikā un ir pieejama visu programmu dalībniekiem un darbiniekiem.  Ambulances māsiņa ir 
pieejama 24/7.  
 
Veselības	lapas	

 Garezera	veselības	formas	seko	visaugstākajiem	Mičiganas	pavalsts	standartiem,	un	
pavalsts	pieprasa,	ka	lapas	ir	izpildītas	un	nodotas	PIRMS	bērns	piedalās	programmā.		
Veselības	lapas	palīdz	nodrošināt	ik	katra	bērna	labklājību	tikai	tad,	ja	norādīta	pilnīga	
informācija.		Neierakstot	visu	vajadzīgo	informāciju,	varētu	rasties	nevēlama	un	nedroša	
situācija	jūsu	bērnam,		kā	arī	pārējai	saimei.	Latviešu	centrs	Garezers	izmanto	CampDoc	
elektronisko	integrēto	pieteikšanās	sistēmu	kur	arī	atrodas	vajadzīgās	veselības	lapas.	 

 
Ierakstīšanās	GVV	nav	iespējama	bez	izpildītām	veselība	lapām. 
 Skolniekam būs jāpaliek vecāku vai aizbildņu gādībā kamēr tās ir izpildītas un nodotas. 
Varētu gadīties, ka mācību apmeklēšana būs apturēta. Reģistrācijas laikā pie veselības pārbaudes 
ir jānokārto utu pārbaude, ķermeņu temperatūras pārbaude un jāieraksta zāles. Ambulances 
māsiņa arī atbildēs uz jautājumiem.     
 

Ambulances	apmeklēšana	
                                 Ambulances stundas ir parasti pirms un pēc maltītēm.  Tanīs laikos skolēni drīkst saņemt 
zāles un piesakās pāŗbaudēm vai pārrunām. Skolēni tad drīkst saņemt zāles un pieteikties 
pārbaudēm vai pārrunām citos laikos pēc vienošanās. 
 

 Ja rodas vajadzība apmeklēt ambulanci mācību stundu laikā, skolēnam ir jāpierakstās GVV 
birojā pirms iešanas uz ambulanci un tad atkal jāierakstās, atgriežoties no ambulances.  Skolēni	
paši	uz	savu	roku	nedrīkst	iet	uz	ambulanci	vai	uz	savu	istabu	gulēt.  Biroja pārzine sazinās ar 
ambulances personālu,  lai nodrošinātu skolēna ierašanos un palikšanu ambulancē, ja viņš pats ir 
spējīgs aizstaigāt. JA JAUNIETIS NESEKO ŠIEM NORĀDĪJUMIEM, VAR RASTIES NEDROŠA 
SITUĀCIJA, KĀ ARĪ CITAS NOPIETNAS SEKAS. 
 
Tālāka	izmeklēšana 

     Ja tiek konstatēts, ka ir vajadzīga ārsta izmeklēšana vai sīkākas pārbaudes vietējā klinikā 
vai slimnīcā, ambulances māsiņa nokārtos transportu un veiks visu iespējamo, lai sazinātos ar 
vecākiem pirms vešanas, ja laiks un situācīja to pieļauj.  Citādi vecākiem tiks paziņots 24 stundu 
laikā par izmeklēšanas rezultātiem. 

   
Skolēnu	aprūpe	
 Skolēnam jāpaliek ambulancē, ja ir nopietni slims un nevar veseļoties savā istabā vai 
piedalīties nodarbībās. Ja ir nopietnas aizdomas, ka skolēnam varētu būt lipīga kaite vai, ka 
pārdzīvo kādu smagu emocionālu traumu, viņam būs jāpaliek ambulancē uz novērošanu.  Skolēns 
nedrīkstēs atgriezties savā mītnē vai piedalīties nodarbībās kamēr izvērtēšana nebūs pilnīga.    
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Nopietnas	nelaimes	gadījumā	
	 Nopietnas nelaimes gadījumā uzreiz tiek izsaukta ātrā palīdzība.  Visiem Gaŗezera 
galvenajiem vadītājiem ir piešķirti savstarpējās komunikācijas aparāti, t.s. rācijas, lai uzreiz var 
izsaukt medicīnas personālu.  Uz vārdu kartītēm ir pierakstīti individuālās Gaŗezera rajona 
adreses, lai sekmētu medicīnas personāla ātru ierašanos. 
  
Zāles,	"epi‐pens",	inhalatori  
 VISAS ZĀLES, gan tās, kas piešķirtas ar recepti, gan parastās (kā, piemēram, Advil vai 
Tylenol) ir jānodod ambulances māsiņas rīcībā, ierodoties skolā.  Ambulance ir atbildīga par to 
glabāšanu un izsniegšanu.  GVV	 skolēniem	 ir	 aizliegts	 turēt	 savās	mītnēs	 jebkādas	 zāles,	
atskaitot	 "epi‐pens"	un	 inhalatorus.	 	Skolēns pats ir atbildīgi par savu epi-pen un inhalatoru 
līdzi nēsāšanu, ja tie ir ārsta parakstīti. 
 
Ēdienu	alerģijas	un	īpašas	vajadzības	
	 Lai novērstu nevēlamu situāciju, ir svarīgi, ka šīs vajadzības tiek identificētas laicīgi, lai 
saimnieks var gādāt par produktu iegādi, sagatavošanu un identificēšanu. Gaŗezera virtuve darīs 
visu iespējamo, lai būtu pieejama veselīga un piemērota ēdienu izvēle tiem skolēniem, kuŗiem ir 
alerģijas pret zināmiem ēdieniem (olām, riekstiem, zivīm)  vai vielām, kā, piemēram, glutēns.  
 
 
 

	DROŠĪBA	
 

 Pirmajā vietā ir skolēnu drošība.  Gaŗezers ietver plašu teritoriju un nav iespējams pilnībā 
nospraust visas robežas.  GVV skolēniem ir tiesības staigāt tur, kur notiek mācības un nodarbības.  
Skolas dienās GVV skolēniem nav atļauts uzturēties vai ciemoties Dzintaru rajonā vai Atbalsīs, 
ieskaitot ģimeņu vai radu kabīnēs, riteņmājās vai noīrētās istabās.  
               Vārti vistuvāk GVV tiek pievērti ik vakaru, naktsmieram iesākoties.  Sporta laukuma vārti 
ir aizslēgti, atskaitot, ja ir īpašas nodarbības, lai novērstu auto un citu braucamrīku iebraukšanu 
skolas teritorijā.  Audzinātāju rīcībā ir rācijas vajadzības gadījumam.  
 Audzinātāji seko sīki izstrādātam dežūru sarakstam, lai pie mītnēm un citur kur pulcējās 
jaunieši ir nepārtraukta uzraudzība.  Iesākoties katrai mācību stundai skolotāji paziņo, ja kāds 
iztrūkst un līdzīgi,  nodarbību vadītāji, iesākoties pēcpusdienu nodarbībām.  
 
 
 
TRAUKSMES	GADĪJUMOS	
 

1. Viesuļvētras laikā un citos nelabvēlīgos laika apstākļos 

 

Brīdinājuma signāli un zvani tiks izskaidroti mācību vasaras sākumā. Patvērumu vietas ir 
norādītas uz īpašas lapas klašu telpās, individuālajās mītnēs un visās satikšanās vietās Gaŗezera 
teritorijā.  

Lai būtu gatavi jebkādai trauksmei skolēni un pārējie programmu dalībnieki piedalās 
trauksmes vingrinājumos katru nedēļu atšķirīgos laikos, lai iepazītos ar to, kur ir jādodas.  
Vingrinājumi ("drills") dod iespēju pārbaudīt vai norādījumi ir saprotami un vai ierādītās vietas ir  
aizvien piemērotas.  

 
2.  Citos neparedzētos gadījumos 
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GVV administrācija un citi Gaŗezera darbinieki izmanto rācījas īpašos gadījumos,  lai brīdinātu 
GVV saimi par sevišķiem apstākļiem, kā, piemēram,nevēlama dzīvnieka vai sveša cilvēka 
novērošanu Gaŗezera teritorijā. 

 
3. Vecākiem un aizbildņiem jāņem vērā, ka atkarībā no situācijās, varētu īslaicīgi pazust 

interneta un telefona savienojumi. GVV biroja pārzine, kā arī Gaŗezera administrācīja veiks visu 
iespējamo, lai vecāki būtu informēti par apstākļiem. 
.   
	
	
GVV		RAJONA		KARTE	
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TORNADO	AND	HIGH	WIND	WARNING	EVACUATION	PLAN	FOR	HIGH	SCHOOL	AREA	
	

In the event of approaching high winds or a possible tornado warning, a marine bull horn will 
sound continuously. This is the signal to take cover immediately in the designated shelter for your 
location.  In the event you cannot get to a designated shelter lie face down in a ditch and cover 
your head with your hands. The all-clear signal will be three short blasts of the marine bull horn.   
 
KALNINI	DORMITORY		TO	DOWNSTAIRS	ROOMS	AND	RESTROOMS	
ZEMITANI	DORMITORY	TO	DOWNSTAIRS	RESTROOMS	AND	ROOMS		
VALDEMARS	 DORMITORY	 TO	 KRONVALDS	 BUILDING	 (BUNKER,	 LIBRARY,	 FIREPLACE	
ROOM,	RESTROOMS)	
KLETNIEKI	CABINS	TO	KLETNIEKI	RESTROOMS	
KARKLINI	TO	KALNINI	DOWNSTAIRS	ROOMS	AND	RESTROOMS	
 
KRONVALDS	 BUILDING	 TO	 DOWNSTAIRS	 BUNKER,	 LIBRARY,	 FIREPLACE	 ROOM	 AND	
RESTROOMS)	
SAULGRIEZI	TO	KALNINI	DOWNSTAIRS	ROOMS	AND	RESTROOMS		
OZOLI	BUILDING		TO	KALNINI	DOWNSTAIRS	ROOMS	AND	RESTROOMS	
AVOTI	BUILDING	TO	KLETNIEKI	RESTROOMS		
SCOUT	/GUIDE	MUSEUM	TO	KRONVALDS	BUILDING	
 
MUSIC	TENT,	TENNIS	COURTS,	GRASIS	PAVILION	TO:	
						KRONVALDS	BUILDING(BUNKER,	LIBRARY,	FIREPLACE	ROOM,	RESTROOMS)	
	
SOCCER	FIELD	TO:	
						ZEMITANI	DORMITORY	DOWNSTAIRS	RESTROOMS	AND	ROOMS	
 
	
PROCEDURE	FOR	STAFF	
	
Upon confirmation of approaching tornado or high wind by Garezers main office staff,  GVV 
director or GVVadministrator is to sound the bull horn according to evacuation plan.  
Marine bull horns are located in the Saulgriezi kitchen on top of the refrigerator, GVV office  AND 
in the counselor room #4 of Kalnini dormitory.  Wear mufflers if possible when sounding the bull 
horn.  
Upon confirmation of all clear from the Garezers main office staff, GVV director or GVV 
administrator, first available personnel is to sound the bull horn according to evacuation plan.  
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          FIRE	EMERGENCY	EVACUATION	PLAN		FOR	HIGH	SCHOOL	AREA	
	
IN THE EVENT OF A FIRE, THE HIGH SCHOOL FIRE ALARM WILL SOUND CONTINUOUSLY. THIS IS 
THE SIGNAL TO EVACUATE THE PREMISES IMMEDIATELY.  THE ALL CLEAR SIGNAL OF A LONE 
BLAST RETURN 
 
 
 
FROM:        GO TO:  
KRONVALDS BUILDING 
KLETNIEKI CABINS 
ZEMITANI DORMITORY           SOCCER FIELD 
AVOTI BUILDING  
SOCCER FIELD 
 
 
 
FROM:        GO TO:  
OZOLI 
KARKLINI STAFF HOUSING 
SAULGRIEZI BUILDING 
KALNINI DORMITORY           TENNIS COURTS 
VALDEMARS DORMITORY 
SCOUT/GIRL GUIDE MUSEUM 
GRASIS PAVILION 
MUSIC TENT 
TENNIS COURTS 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



  

16   
GVV/2019/sks 

 

	
	
GVV	UZVEDĪBAS	NOTEIKUMI	

 
Viens no Gaŗezera vasaras vidusskolas (GVV) galvenajiem uzdevumiem ir palīdzēt  

skolēnam veidoties par indivīdu, kas spēj pats būt atbildīgs par savu uzvedību un savas rīcības 
rezultātiem. Indivīda veidošanas procesā svarīgi ir ne tikai apzināties skolas noteikumus, bet 
mācīties sekot noteikumiem un uzvesties noteikumu robežās. Par noteikumu pārkāpšanu GVV 
vadībai ir tiesības nolemt skolēnam attiecīgu sodu, vadoties pēc katra atsevišķa pārkāpuma.  

 

 Nevieni uzvedības noteikumu saraksti nespēj ietilpināt katru iespējamo situāciju, tāpēc 
pašsaprotami uzvedības standarti GVV skolēniem ir ,,vesels saprāts un cieņa pret savu līdzcilvēku, 
Gaŗezeru un savu tautu.”  Protams, arī visi ASV un Mičiganas pavalsts likumi ir spēkā GVV.   

 

 Katram audzēknim, ierodoties skolā, būs pašam jāparaksta GVV goda apliecinājums un tas 
jāiesniedz reģistrācijās laikā. Skolēnu parakstām ir liela nozīme jo tas nozīmē, ka saprot kas ir 
sagaidīts.  
 
Skolēnu	mantu	pārmeklēšana	
 

 GVV vadībai ir tiesības skolēna klātienē izskatīt skolēna personīgās mantas, ja vadībai ir 
aizdomas, ka mantās atrodas kādi aizliegti priekšmeti.  GVV vadībai ir tiesības aizliegtus 
priekšmetus atņemt.  Ir ieteikts vecākiem rūpīgi pārskatīt sava bērna sapakotās mantas, lai 
apstiprinātu, ka aizliegtās mantas un vielas nav iesaiņotas. GVV vadībai ir tiesības bez skolēna 
klātienes no viņa istabas izņemt aizliegtus priekšmetus.  

  
 
 

	
GVV	aizliegtās	lietas: 

 Plastmasas ūdens pudeles	

 Jeb kādi parastie vai enerģijas dzērieni ar kafeinu, kā piemēram, Red Bull, Monster, 
Mountain Dew, Coke, Pepsi,  Dr. Pepper vai kafeinu tabletes.	

 cigaretes, e-cigaretes, cigāri, košļājamā tabaka, šķiltavas un citi smēķēšanas 
piederumi;	

 alkoholiski dzērieni, narkotiskās vielas un to lietošanas piederumi,	

 ieroči, ieskaitot naži, spridzekļi, lāpas, sveces, vīraka(„incense”) kociņi un līdzīgi 
bīstami priekšmeti, kas pārkāpj ugunsdrošības noteikumus;	

 televizori, ledusskapji, mikrovilņu krāsniņas, elektriskas plītiņas vai katli;	

 pagarinātāji  (paskaidrojums: GVV elektrības iekārtas ir novecojušas un mītnēs ir 
mazs skaits kontaktu. Lai izvairītos no ugunsgrēkiem, pagarinātājus NAV atļauts 
izmantot mītņu telpās. Štata iestādes pastiprināti pārbauda ugunsdrošības 
noteikumu ievērošanu.)	

 divriteņi un citi braucamrīki: skrituļslidas, skrituļdēļi, automašīnas, motocikli;	
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Skolēnus	 sagaida	 sods,	 sekojošo	 GVV	 uzvedības	 noteikumu	 un	 likumu	
neievērošanas	gadījumā:		

 pāri darīšana citiem cilvēkiem jebkur Gaŗezera teritorijā, ieskaitot jebkādu pārkāpumu, 
ieskaitot lietojot mobilo telefonu vai tīmekli (internetu); 

 cita īpašuma maitāšana, vandalisms vai apzagšana; 

 alkohola vai narkotisku vielu lietošana, ienešana, glabāšana, pārdošana vai nodošana citam; 

 vaping un/vai smēķēšana	

 skolas teritorijas atstāšana bez atļaujas; 

 spridzekļu lietošana; 

 ugunsdrošības noteikumu pārkāpšana; 

 naktsmiera traucēšana vai neievērošana; 

 uzturēšanās mītnē, kur dzīvo pretējā dzimuma audzēkņi. 

Noteikumu	 un	 likumu	 pārkāpšanas	 sekas	 var	 būt	 viena	 vai	 vairākas	 no	
sekojošām:	

I.	pakāpe	

 Audzēknis satiekas uz pārrunām ar audzinātāju, skolotāju, un/vai direktoru. 

 Audzēknim tiek ierobežota izvēles brīvība vai atņemta kāda nodarbība (piem. ballīte). 

 Audzēknim uzdots „labais darbiņš” (dažādi spodrības, saimniecības darbi, utml). 

II.	pakāpe	

 Skolas direktore aizraksta vai piezvana audzēkņa vecākiem, rakstiski definē pārkāpumu un 
tā sekas. 

 Izslēgšanas brīdinājums. 

III.	pakāpe	

 Satiekas pedagoģijas	 komisija (skolas direktore, skolotāji un audzinātāji, kuŗiem tiešs 
kontakts ar audzēkni), lai nodrošinātu pārkāpuma izskatīšanu un spriestu par sekām. 

 Audzēkņa izslēgšana no GVV un visas Gaŗezera teritorijas.  

GAŖEZERA	PADOMES	LĒMUMS	

Necieņas	izrādīšana	

Gaŗezerā nav pieņemams, ka otram dara pāri.  Necieņa vai pāri darīšana, ir jebkāds skatiens, 
žests, vārdi vai darbi, kas sāpina cita cilvēka ķermeni, jūtas, draudzības, slavu vai mantu.Visas 
Gaŗezera izglītības programmas 2004. gadā pieņēma vienotu nostāju pret ,,bullying” plašākā 
nozīmē un revidēts dokuments tika pieņemts 2017. gada maijā. Gaŗezera izglītības programmu 
audzēkņi, darbinieki, viesi – visi, kam ir saistība ar mūsu programmām, nedrīkst pret citiem 
izrādīt, citiem izteikt vai no citiem pieņemt necieņu.  Tā Gaŗezerā nedara.  Par necieņas 
pārkāpumiem, par nepieņemamu uzvešanos, audzēkņiem jācieš sods.	

  Garezera padomes apstiprināts 2017 .gada maijā 
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LĪDZDALĪBA	GVV	PROGRAMMĀ	
 
       GVV ir pilna, sešu nedēļu gaŗa, intensīva latviešu valodas un kultūras apgūšanas programma.  
Lai gan saprotam, ka mūsu jaunieši ir aizņemti ar citām interesēm, mēs veicinām to, ka viņi 
piedalās GVV visas sešas nedēļas.  Tas ir svarīgi skolas kopības sajūtai, un Jūsu bērna spējai 
iejusties skolas saimē un savos pienākumos.  Kavējot skolu, kavē ne tikai stundas, mājas darbus un 
pārbaudījumus, bet arī izprieces, pēcpusdienu nodarbības un iespējas labāk sadraudzēties.  Lūdzu, 
centieties izkārtot savu vasaru tā, lai Jūsu bērni skolu nekavētu. 

Ja	audzēkņi	 ierodas	skolā	ar	nokavēšanos	vai	daļu	skolas	 laiku	kavē, viņiem kavētie skolas 
darbi jāpadara, lai tiktu savai klasei līdzi.  Ja viņi aizbrauc prom pirms izlaiduma, darbi jāpaveic 
ziemā, un tikai tad viņus pārcels uz nākamo klasi.   

Ja	skolēns	kavēs	skolas	dienas, lūdzam vecākiem sazināties ar direktori PIRMS mācību vasaras 
sākuma skolā.  Mums ir ļoti svarīgi zināt, kad un kāpēc bērni nepiedalīsies pilnajā skolas 
programmā, lai varam pienācīgi viņiem palīdzēt. 

 Ja	ierodas	skolā	pēc	skolas	mācību	vasaras	atklāšanas, lūdzam vecākiem paziņot GVV biroja 
pārzinei, lai var sarunāt laiku individuālai bērna reģistrācijai.  Bērni nedrīkst skolā palikt pirms 
reģistrācija nav pilnīgi nokārtota.   Ja iebrauc ļoti vēlu naktī, tomēr būs jāgaida rīts un biroja 
atvēršana, lai bērns varētu ievākties un iesākt skolas gaitas. 
 
	

SKOLAS	ABSOLVĒŠANA	

GVV nav neklātienes skola. Programmas pilno vērtību spēj iegūt tikai piedaloties uz vietas.  Iespēju 
robežās centīsimies izpalīdzēt tiem jauniešiem, kuŗiem nav iespējams mācīties daļu no vasaras.  

	Ir	svarīgi	 iegaumēt	GVV	skolotāju	 lēmumu,	ka	ceturtajā	mācību	vasarā	 	IV	klases	skolēns	
nedrīkst	 kavēt	 vairāk	 kā	 desmit	 kalendārās	 dienas	 no	 GVV,	 lai	 saņemtu	 absolvēšanas	
apliecību.  Pretējā gadījumā, skolēns saņems apmeklēšanas apliecību,  IV klasi beidzot.  

Lai saņemtu absolvēšanas apliecību, katram skolēnam jāpabeidz GVV programma, kas nozīmē - 
sekmīgi jānoliek II klases ģeogrāfijas biļetes, III klases vēstures biļetes un IV klases valodas un 
literatūras biļetes. 
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			 	 	 	 	 IZRAKSTĪŠANA	

I	 	 Ārpuskārtas	 izrakstīšana	 no	 skolas.	 	 Izrakstīšana, īpaši, ja tiks kavētas stundas vai 
nodarbības, ir	 iespējama	 TIKAI	 ar	 direktores	 rakstisku	 atļauju.	  Jāievēro sekojoša 
kārtība: 

 
1.	  Vecāki piezvana vai aizraksta direktorei pastāstot par kavējamo laiku un kavēšanas iemeslu 
2.			Direktore paraksta un iedod skolēnam Īpašās	izrakstīšanas	lapu  
3.			Skolēns paskaidro saviem skolotājiem, nodarbību vadītājiem un audzinātājiem, kas notiks,  
lūdz no viņiem uzdevumus kavētajam laikam.  Skolotāji, nodarbību vadītāji un mītnes audzinātājs 
lapu paraksta. 
4.	 Īpašās izrakstīšanas lapu ar visiem vajadzīgajiem parakstiem izrakstoties nodod birojā. 
5.		Piemēroti iemesli kavēt mācības vai nodarbības ir:   

amerikāņu / kanādiešu skolas pienākumi,	ļoti īpaši ģimenes godi, īpaša ārsta vizīte, 
neatliekami ceļojumi. Ja skolēns tiek izrakstīts kāda no augstāk minētā iemesla dēļ, viņš 
nedrīkst atrasties Garezera teritorijā.  

  	
		II								Izrakstīšana	darbdienu	pēcpusdienās	nav	atļauta	bez	direktores	atļaujas 
 
 

III			Kārtējā	izrakstīšana	nedēļas	nogalēs								
Ir svarīgi saprast, ka audzēkņiem nav nepieciešams izrakstīties katrā iespējamā reizē.  GVV 
audzēkņi drīkst būt izrakstīti no skolas sestdienas vai svētdienas pēcpusdienās savu vecāku vai 
viņu aizbildņu gādībā.  Audzēkņi brauc uz pilsētu iepirkties, mazgāt veļu, paēst.  Ne visi audzēkņi ir 
izrakstīti katru nogali vai katru nogales dienu. Ja nu ir tāda vēlēšanās, tad jāievēro sekojoši 
norādījumi:   

A.		Izrakstīšanas	laikus	nosaka	skolēnu	pienākumi	un	skolas	dienas	gaitas	konkrētajā	
dienā.	

1.  Zināmās nedēļas nogalēs izrakstīšanās nav atļauta, piemēram, pirmajā skolas 
svētdienā, izlaiduma sestdienā vai dienās, kad gatavojamies kādam skolas 
sarīkojumam, kā talantu vakaram, bērnu svētkiem, utml.   Par šādām īpašām reizēm 
skolēniem un vecākiem laikus ziņos skolas vadība. 

 2. Nogalēs, kad izrakstīšana ir atļauta, iespējamie laiki būtu sekojošie: 

		 			 Sestdienās	pēc	spodrības	stundas	līdz	vakara	nodarbībām	
	 	 	 (apm. no plkst. 13:15 līdz 18:30)  
		 			 	Svētdienās	pēc	dievkalpojuma	līdz	sagatavošanas	stundai	
	 	 	 (apm. no plkst. 12:00 līdz 18:00) 
 

B.		Izrakstīšanas	noteikumi: 
1.	 Izrakstīšanas	 laikā	audzēkņiem	 jābūt	ar	 izrakstītāju.  Izrakstītājs ir uzņēmies gādāt 

par audzēkni, un ir atbildīgs par skolēna uzvedību un dzīvību.  SKOLĒNIEM NAV	
ATĻAUTS	VADĪT	AUTOMAŠĪNU	VAI	 ĻAUT	BEZ	 IZRAKSTĪTĀJA	KLĀTIENES	VADĪT	
AUTOMAŠĪNU.	  Tas ir drošības un apdrošināšanas likumu pārkāpums un pastāv 
iespēja, ka turpmākā izrakstīšana būs aizliegta.  

	2.	 Audzēkņus drīkst izrakstīt tikai vecāki vai, ar vecāku rakstisku atļauju, pilngadīgi	
aizbildņi, kuru vārdi ir ierakstīti attiecīgajā formā (paraugs pievienots tālāk).  Vecāku 
aizbildņi ir vismaz 21 gadus veci, uzticami, pazīstami, pieauguši cilvēki.  Aizbildņiem 
jāsaprot un jāsolās sekot izrakstīšanas noteikumiem un jāparakstās izrakstīšanas 
grāmatā.   
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3.		Izrakstoties un ierakstoties, audzēkņiem	jāpiesakās	dežurantiem	pie	Saulgriežiem.	
	
	
ELEKTRONISKO	IERĪČU	LIETOŠANA 

AUDZĒKŅI	IR	PAŠI	ATBILDĪGI	PAR	VISĀM	SEV	PIEDEROŠAJĀM	
ELEKTRONISKAJĀM	IERĪCĒM	

	
Mobilie	telefoni	
	

GVV	 mobilo	 telefonu	 glabāšana	 un	 lietošana	 ir	 privilēģija.  Tā lietošana nesekmē 
rosīgāku, latviskāku skolas vidi vai latviešu runas valodas uzlabošanu.  Lai veicinātu 
iejušanos skolas vidē, kā arī lai attīstītu jaunas draudzības, būs „bez mobilo” dienas.  
Noteikumu neievērošanas sekas ir mobilā telefona atņemšana uz minimāli 2 dienām.  
 

NEDRĪKST	LIETOT	MOBĪLOS	TELEFONUS		
 staigājot	turp	un	atpakaļ	no	ēdamzāles,		
 rītā	 lūgšanā,	 starp	mācību	 stundām,	mācību	 stundās,	 pēcpusdienu	 nodarbībās,		

vakara	nodarbībās,	mēģinājumos,	dievkalpojumos,	 sarīkojumos	un	 citos	 skolas	
vadības	izziņotos	laikos.		
	
NAKTSMIERAM	 IESĀKOTIES	 TELEFONIEM	 IR	 JĀBŪT	 IZSLĒGTIEM	 UN	
AUDZINĀTĀJIEM	IR	TIESĪBAS	ATŅEMT	UN	NODOT	DIREKTOREI	
	

DRĪKST	LIETOT	
 ATPŪTAS	LAIKĀ	
 BRĪVAJĀ	LAIKĀ	
 TAD	KAD	SKOLOTĀJS	TO	PIEPRASA	KĀDA	UZDEVUMA	VEIKŠANAI	

VAI	SKOLAS	VAJADZĪBĀM,	FOTOGRĀFĒŠANAI	
	

  "I‐pods"	un	citi	mūzikas	atskaņotāji 	
 

Šīs ierīces ir ļoti populāras, un muzikas/video klausīšanās/skatīšanās ir daudziem mīļa 
vaļas laika nodarbība.  Tomēr GVV ir atšķirīga vide ar to, ka jaunieši to apmeklē, jo, 
piedaloties programmā, ir iespējams draudzēties un vingrināties latviešu valodas lietošanā.  
Minēto iemeslu dēļ, "ipod" lietošanas noteikumi ir tādi paši kā mobilajiem telefoniem, un to 
lietošana ir uzskatāma kā privilēģija, ne nepieciešamība. Noteikuma neievērošanas sekas ir 
mūzikas atskaņotāja atņemšana.  
 
JA	 APARĀTS	 PIESLĒGTS	 PIE	 SKAĻRUNA	 ATĻAUTS	 SPĒLĒT	 TIKAI	 LATVIEŠU	
MŪZIKU.			

 
Pārnēsājamie	datori	
 

Pārnesājamie datori, ieskaitot planšetes, tiek izmantoti mācību stundās. Skolēniem ir arī 
pieejami koplietošanas datori ar interneta pieslēgumu. Tie ir pieejami brīvajā laikā ar 
pierakstīšanos, galvenokārt, pēcpusdienās. Skolēnam ir jārūpējās, ka dators tiek glabāts 
drošā vietā. Visi iepriekš minētie 
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GVV	AKADĒMISKĀ	PROGRAMMA 
	
GVV	absolventam	jāprot:	
	

1. pazīt savu, Ziemeļamerikas latviešu, sabiedrību un latviešu lomu pasaulē.  Pazīt Latvijas un 
latviešu vēsturi. 

 
2. lasīt latviešu valodā.  Rakstīt vienkāršā latviešu valodā bez kļūdām.  Uzrakstīt sarežģītāku 

rakstu darbu latviešu valodā un kļūdas izlabot. 
 
3. aktīvi darboties latviešu sabiedrībā latviešu valodā.  Vadīt sanāksmi, vadīt sarīkojumu; 

iepazīstināt ar citiem cilvēkiem, iepazīstināt ar sevi; aizstāvēt savas domas; kaut ko lūgt, 
pateikt, ziņot; uzrakstīt vēstuli, skrejlapu, sludinājumu, aprakstu, programmu u.c. 

 
4. akurāti, patiesi un pamatoti stāstīt un rakstīt par Latviju un latviešiem gan latviešu, gan 

cittautiešu sabiedrībā. 
 
5. aktīvi darboties, sazināties ar latviešiem, piedalīties pasākumos Latvijā. 
 
6. atrast atbildes uz jautājumiem par latviešiem un Latviju izziņu literatūrā (vārdnīcās, 

enciklopēdijās), periodikā, tīmeklī  vai no citiem cilvēkiem. 
 
7. cienīt latviešu panākumus, mākslu, valodu, cilvēkus. 
 
8.  lietot latviešu sabiedrības pieklājības normas. 

	
Gaŗezera izglītības programmas strādā, lai ikkatrs, kurš apmeklējis un beidzis mūsu programmas  
būtu 21. gadsimta latvietis, kas ir lepns par savu vēsturisko un mūsdienu latviskumu, kam piemīt 
vajadzīgās prasmes, lai varētu aizstāvēt savu latvietību un pilnvērtīgi piedalīties Latvijas un 
latviskā nodrošināšanā un izaugsmē pasaules kontekstā.	
	
	
GVV	atzīmes	un	liecības	
 
       Skolotāji pavada daudz laika, izvērtējo skolēnu darbus, un novērtējums tiek atspoguļots 
liecībā.  Skola liecības izsūta elektroniskā formatā, lietojot e-klasi.  Ja ir jautājumi, lūdzu, sazinieties 
tieši ar skolotāju, zvanot uz GVV biroju un atstājot ziņu.  
 
       Katram skolniekam un vecākiem ir iespēja pieslēgties ar savu paroli e-klases sistēmai kur var 
izsekot uzdevumus un atzīmes. 
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Paskaidrojums	par	atzīmju	caurmēra	aprēķināšanu:	
	

Atzīmju caurmēru aprēķina no visām gala atzīmēm. Tiem priekšmetiem, kuŗiem ir 
vislielākais stundu skaits, ir lielāks svars caurmērā.   Valodā būs trīs atzīmes;  gramatikā, 
rakstos un mutvārdos.  Literatūrā būs trīs atzīmes; literārās vielas pārzināšanā, rakstos un 
mutvārdos.    Vēsturē un ģeografijā būs divas atzīmes; vielas pārzināšanā un projektā 
(pētījuma darbs).  Atsevišķa atzīme par biļetēm.	

	
 Vidusskolu beidzot, ceturtajām klasēm atzīmju caurmērā ietilpst arī gala  atzīmes 

ģeogrāfijā (kurss pabeigts otrajā klasē) un vēsturē (kurss pabeigts  trešajā klasē). 
 
 Lai kvalificētos sekmju balvām, audzēknim jāpiedalās mācībās vismaz četras nedēļas 

mācību vasarā; par audzēkņiem, kas mācījušies tikai trīs nedēļas,  izlemj individuāli 
skolas direktors kopā ar priekšmetu skolotājiem, ievērojot arī zināšanas, kas apgūtas 
kavējuma laikā. 

 
 Skolas vadība uzskata, ka sadzīves atzīmēm (kārtība stundās, kārtība mītnēs, savstarpējās 

sarunās, centība stundās un centība sadzīvē) ir jābūt augstām, kas būtu atzīmes "vienmēr", 
vai "parasti"). Pretējā gadījumā būs jāatskaitās direktorei. It īpaši centības atzīme atspoguļo 
audzēkņa līdzdalību skolas gaitā. Ja sadzīves atzīmes ir zemas, audzēkņa uzvedība ir 
labojama. 

 
 
	 	 	 	 					 MĀCĪBU	CENTRS	
	  
 Iespēju robežās, skolotāji un skolas vadība cenšas piedāvāt palīdzību jauniešiem, kuriem tāda 
ir vajadzīga. Ja, ierodoties skolā, jau ir zināmi mācību traucējumi, lūdzam tos savlaicīgi izskaidrot 
skolas direktorei vai attiecīgajam skolotājam. Sadarbība ar vecākiem ir īpaši svarīga, lai panāktu to, 
ka katram skolēnam būtu teicamas sekmes mācībās. 
 
 Ja kādam skolēnam ir vajadzīga īpaša palīdzība, tad ir ieteikts pierakstīties mācību centram 
nodarbību posmos.  Ja kāds skolēns nokavē mācības vai kāvējas ar uzdevumu iesniegšanu, tad 
skolēnam obligāti jāapmeklē mācību centrs līdz dienai, kad viss nokavētais darbs ir pabeigts.  
Skolotājiem ir lūgts sazināties ar mācību centru un skaidri pastāstīt mācību centra skolotājiem, kas 
skolēnam jāpaveic.  Skolotājiem jānogādā mācību centram visas darba lapas un uzdevumi, kas 
skolēniem jāpaveic. 
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 KO SKOLOTĀJI NO SKOLĒNIEM SAGAIDA? 

 

Būt gataviem 
 Ņemt  līdzi  mācību  grāmatas,  klases  žurnālu,  burtnīcu  (kladi),  zīmuli,  pildspalvu  un  citus  nepieciešamos 

piederumus.  
 Vienmēr izpildīt mājas darbus 
 Stundai sākoties būt gataviem mācīties. 
 Skolotājus uzrunāt uz „Jūs” („skolotāja Bilsēna”, „skolotāja Ilze”, Freimanis kundze) 
 Visus dotos materiālus glabāt mapē  
 Neizmantot nekādas tehnoloģijas, ja tas no skolotājas netiek prasīts 

 
 

Runāt un jautāt! 
 Nebaidīties runāt latviski!  
 Droši jautāt par visu, kas nav skaidrs 
 Pacelt roku, ja rodas jautājumi 
 Iedrošināt sevi un citus mācīties 
 Vienmēr mēģināt atbildēt, pat ja šķiet, ka doma nav pareiza 
 Aktīvi piedalīties 
 Runāt pa vienam un tikai pēc skolotāja aicinājuma 

 
 
   

Sadarboties! 
 Ievērot GVV goda apliecinājumā parakstīto 
 Izrādīt savstarpēju cieņu kopīga mērķa vārdā 
 Pildīt skolotāju norādījumus 
 Uzklausīt pārējos un būt iecietīgam pret pārējiem klases biedriem 
 Netaisīt bērnudārzu („es ar viņu/viņiem negribu strādāt kopā” un tamlīdzīgi) 
 Netraucēt klases darbu 
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                           Kā salīdzinās Latvijas/GVV un Amerikas skolu atzīmes? 

 

LV/GVV Atzīme LV/GVV apraksts Amerikāņu sistēmā Procenti  

10 Izcils A 95 — 100 

9 Augsts A‐ 90 — 94 

8 Ļoti labs B+ / B 85 — 89 

7 Labs B / B‐ 80 — 84 

6 Viduvējs C+ / C 75 — 79 

5 
Zemākā no 
pietiekamām atzīmēm 

Gandrīz viduvējs C / C‐ 70 — 74 

4 
Nepietiekama atzīme 

Ļoti vājš D 65 — 69 

3 
Nepietiekama atzīme 

Līmenis nav sasniegts F 64 vai mazāk 

 
 

 
Vērtējums „i”/ „ni” jeb „ieskaitīts”/ „neieskaitīts” par vienkāršākajiem mājas darbiem un mācību stundu  
darbiem (vērtējums „i”, ja pareizi izpildīti vismaz 70% darba) 
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SKOLĒNU PADOME 

 
Skolēnu	padome	atsāka	savu	darbu	2011.	gada	vasarā	ar	sekojošām	vadlīnijām:	
	
Padomes	mērķi	ir:	

Veicināt latvietību, saudzēt Gaŗezeru, veicināt skolas garu; 
Darboties kā tiltam starp skolēniem un skolas vadību; 
Rādīt priekšzīmi pārējiem skolēniem; 
Veikt kādu labdarības projektu Gaŗezerā vai citai organizācijai; 

	
Padomes	dalībnieki:	

2-4 dalībnieki no katras klases 
Iepriekšējā gada III klases dalībnieki automātiski darbojas padomē IV klasē 
IV klases locekļi uzņemas vadību un pirmajā nedēļā rīta lūgšanā izskaidro padomes 

darbību. Aicina I līdz III klases skolēniem pieteikties darboties brīvprātīgi 
IV klase mudina zēnu un meiteņu līdzdalību 
IV klase veic īsas pārrunas ar katru potenciālo padomes locekli 
Ja ir vairāk par 4 brīvprātīgajiem no kādas klases, IV klases locekļi pēc intervijas vērtē un 

aicina 4 vispiemērotākos piedalīties 
 
Padomes	darbi:	

Veikt projektu “Kā uzlabot Gaŗezeru?” kopā ar direktori pirmajā nedēļā, un padomes 
sākuma darbība izriet no tā. 

Izlikt ieteikuma kasti un ierādīt to skolēniem. 
Satikties 2x nedēļā ar nozīmēto personu no GVV vadības. 
Pārrunāt dzirdēto, redzēto un novēroto un, ja ir kādi ieteikumi, uzdot vadības 

pārstāvim/-ei to uzlabot. 
Turpināt atbalstīt iesāktos Gaŗezera projektus, kā piemēram ievest papīra un plastikas 

pārstrādāšanu, vides apkopšanu, labdarības projektus.  
Iesniegt GVV vadībai ieteikumus, kā uzlabot vidi. 
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	 														VECĀKU	PADOME	UN	PALĪDZĪBA	
Skola darbojas	Vecāku padome, kas palīdz koordinēt brīvprātīgos palīgus skolas darbiem. 
Vecāki saņems epastā saiti uz Sign-up genius kur varēs pierakstīties visādiem darbiņiem. Reģistrācijas laikā   

vēl varēs pierakstīties vai apstiprināt jau norādītos laikus.  Dažas iespējas palīdzēt skolā: 
	

Brīvprātīgie	darbi		
Katru vasaru vecāku uzņēmība un palīdzība mums, skolas darbiniekiem, bijis liels atbalsts.  Esam 

pateicīgi par ziedoto laiku un spēkiem!  GVV vadība lūdz,	lai katra skolas ģimene ziedo dažas stundas 
skolas laikā, nākot talkā skolas darbos, it	sevišķi	kā	dežuranti.  
 

Kārtējie	darbi		 	 	 Laiks	(plkst.)		 													Datums					 	 	 	
 Balles dežuranti   21:00 - 00:30  sestdienās 
 Nakts dežuranti   23:00 - 03:00  ik dienu, īpaši sestdienās 
 Pēcpusdienas dežuranti  13:30 - 18:00  darbdienās 
 Izrakstīšanas dežuranti   13:00 - 18:30  sestdienas un svētdienas pēcpusdienās 
 Transporta gādnieki skolotājiem    ik dienas 
 Administratīvie darbi  pēc izvēles 

 Palīdz	sekretārei	‐	gatavo	kopijas,	sūtījumus;	kārto	biroja	darbus.		Īpaši	vajadzīgi	palīgi	reģistrācijā,	pirmajā	
skolas	nedēļa	un	skolas	pēdējā	nedēļā.	
 Sarīkojuma palīgi   17:00 - 21:00  	 	

	Sastāda	zāli	sarīkojumiem,	palīdz	ar	izrādes	darbiem, palīdz	pēc	sarīkojuma 
             zāli	sakopt. 
 Saimniecības palīgi  pēc izvēles – īpaši noder nedēļā pirms skolas 

Palīdz	sakopt	telpas	un	apkārtni, veic	labojumus,	krāso telpas,	izdaiļo	apkārtni	
 Līdzekļu vākšanas, skolēnu rekrūtēšanas palīgi     pēc izvēles	

Saziņā	ar	skolas	vadību	un	skolotājiem	–	visu	vasaru	
 
Pēdējās	nedēļas	darbi	 	 	 	 	  
 Volejbola nogales (25. 26, 27. jūlijā) palīgi naktīs no  plkst.21:00 - rītausmai 

	 	 Dežūrē	skolas	rajonā		 	 													 
 Palīgi administrātīvos darbos dažādās dienās visu nedēļu 
	 Palīdz	ar	ēdienu	piegādi	biļešu	un	mēģinājumu	laikos,	bibliotekas	darbi,	kopj	telpas,		 	 	

	 	 nolikt	inventāru  	
 Palīgi balles zāli iekārtojot pēc III klases norādījumiem  (sestdien, 3.augustā)	
 Balles dežuranti sestdien (3. augustā)                    
 Palīgi izlaiduma koncertā un aktā izlaiduma dienā   
	 Iekārto	telpas,	dekorē,		pārved	vajadzīgās	mantas	no	GVV	uz	Dziesmu	leju.	
	

Kārtējie	vecāku	darbi izlaiduma	nogalē: 
  I  klases vecāki iepazīstās un iejūtās skolas dzīvē 
II klases vecāki gādā par telpu satīršanu un mantu nolikšānu pēdējai ballei beidzoties 
III klases vecāki palīdz audzēkņiem ar skolas pēdējo vakariņu un balles rīkošanas darbiem 
IV klases vecāki ir atbildīgi par klases dāvanu, atvada azaidu IV klases ģimenēm, ja tiek nolemts 
tādu rīkot, un  par ziediem un pateicībām absolventu skolotājiem un audzinātājiem. 
	
	
LIELS	PALDIES	VISIEM!	
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