
Konspekts no  Gaŗezera Zoom virtuālās tautas sapulces #2  10. jūnijā 

 

Imants Ejups iepazīstināja paneļa dalībniekus: Garezera izpilddirektore Ilēna  Rusmanis, 
Garezers  prezidents  Imants  Ejups,  Garzera padomes  locekļi  Markus Apelis  un  Anda Vizulis, 
GVV  direktore  Sandra Sīpols,  un  nākotnes  projektu komitejas loceklis Egons  Kubuliņš. 
 

COVID -19  ietekmējusi  mūsu  un Garezera dzīves. Mičigānas  gubernatore ir  līdz šim  
parakstījusi  110  izpildu  rīkojumus , kas saistīti ar pandēmiju, kurus  Garezeram ir jāievēro. 
Garezera padome un darbinieki ir sekojuši situācijai un strādā, lai sagādātu drošu un veselīgu 
vidi visiem apmeklētājiem. 
 

Imants iepazīstināja ar jauniem noteikumiem, kurus pieņēma Garezera padome: 
 Lipīgo slimību noteikumi (Communicable Disease Policy) 
 Noteikumu īstenošanas pamatnostādnes (Policy Enforcement Guidelines) 
 Darbības apstākļi (Operating Conditions) 
 Atbildības ierobežojuma ieviešana un atbrīvošana (implementation of a limitation of 

liability and release) dažādām Garezera apmeklētāju grupām. 
 

Finanšu ziņojums  tika  dots    Imants  un  Ilēna sniedza financiālu ziņojumu. Garezers pieprasīja 
un dābūja algas nodrošināšanas aizdevumu (paycheck protection loan -PPL). Administrācija ir 

cītigi sekojusi un ierobežojusi izdevumus (piem.: pazeminātas apdroināšanas likmes). Naudas 
ieguldījumi pašlaik stabīli.  Ļaudis ir atbalstījuši Garezeru ziedojot daļu vai visu pārmaksāto 
naudu (skolas, nometnes, treileru iemaksas). Paldies! Bet, šai gadā ienākumi no programmām, 
treileriem un izīrējamām telpām būs stingri zemāki. Paredzams, ka Augustā jau manīs tekošo 

naudas trūkumu.  Iespējams, ka būs jāaizņemās līdzekļus no ieguldījumiem. Līdzekļu vākšana 
tiks veikta.  Paldies LELBAi un  draudzēm  par  saviem  ziedojumiem Kalpaka  istabu  
renovācijām. 
 
Programmu ziņojumi -  lieliska atsaucība virtuālām programmām, kas tiks piedāvāti nākamajā 
mēnesī, Vairāk kā 200 dalībnieki ir reģistrējušies. Visām programmām notiks visas sesijass. 
 

Voleja nogales ziņojums – vēl ir vajadzīga nedēļa vai divas, lai būtu pietiekam informācijas, lai 

izšķirtos vai rīkot vai nerīkot 4-2 nogali. 

 

Markus iepazīstināja  ar  pašreizējiem  darbības apstākļiem. Iepazīstināja ar plānu, kā atvērs 
Dzintarus & Atbalsis apmeklētājiem. Pašreizējā  plānā  ir iekļauti  krāsu  kodētie  posmi:  Melns-
Visiem piekļuve  aizliegta,  sarkans-  slēgts  viesiem,  oranžs-  stingri ierobežota  piekļuve,  
dzeltens-  ierobežota  piekļuve  un  zaļš - viss  atvērts. Ir arī vēl zils – īpašiem sarīkojumiem, kad 
Garezers vispārībā slēgts (piemēram skautu ziemas nometne). 
 
Imants ziņoja  par  atgadījumu, kas notika nedēļas nogalē,  kad  indivīdi, vai nu ar laivām vai 
auto, iebrauca Garezera teritorijā un izvēlējās ignorēt  pašreizējos  darbības apstākļus.  Viņi bija 
nepieklājīgi un runāja pretī, kad viņus lūdza atstāt teritoriju. Viņu rīcība bija pretlikumīga un 
pārkāpa Garezera un štata likumus. Mums visiem jāiegaumē situācija un viens otram jāpalīdz 
izsekot mūsu vadlīnijas. 



 

Sandra iepazīstināja ar COVID-19 komitejas darbību. Nosacījumi, kas  nosaka,  kurā  fāzē  mēs  
darbojamies , ir balstīti uz  detalizētiem  pētījumiem  un  vadlīnijām , ko  sniedz    CDC,  
Mičigānas  gubernatores birojs, National  Assoc. of  RV parks &  Campgrounds,  Johns  Hopkins  
University  of Medicine  Coronavirus  Resource  Center  un  citi. Drošības  un veselības 
aizsardzības  pamatnostādņu  ievērošana nepieciešama COVID-19  pandēmījas laikā, lai  mūsu  
Garezera  ģimene  turētos droša un vesela.  Indivīdi augstā riska  kategorijā, kas  vēlas apmeklēt  
Garezeru, ir  lūgti sekot CDC.gov  vai  viņu  ārstu padomiem.   
 
Patreiz atrodamies sarkanā pakāpē. Kad būs iespējams pāriet  uz nākamo  darbības  pakāpi? 
Garezera darbinieki, padome un COVID-19 komiteja divas reizes nedēļā  novērtē situāciju un tā 
turpinās līdz 24. jūnijam. Ikdienas  novērtējumi sāksies 25. jūnijā. Mēs darbojamies ar to kas ir 
zināms, ne mināms. 
 

Ceturtdien,  25.jūnijā darbības stāvoklis Orange  sāksies. Garezers  būs atvērts tikai treileru  
īpašniekiem  un  viņu  tuvākiem/ģimenēm.   Kopējās dušu telpas  un  tualetes  telpas,  rotaļu  
laukumi un  visas kopīgās  zonas  paliek  aizvērtas! Nav  kempinga,  telts  vai  kabīnu  īrēšanas 
iespējas.  Nepavadīti nepilngadīgie nav atļauti. Pulcēšanās  būs ierobežota, ne vairāk kā  100  
cilvēku ievērojot sociālo  norobežošanās. 
Kad darba  stāvoklis dzeltens  sākas,  papildus treileru  īpašniekiem  un  viņu ģimenēm,  dienas  
apmeklētājiem būs atļauts ierasties. Dušu telpas un  tualetes  telpas  būs  atvērtas,  bet  rotaļu 
laukumi  un  citas  kopējas telpas vai laukumi paliks slēgti. Būs iespējams izīrēt naktsmājas kam 
savas tualetes (dzeltenas  kajītes, dārza māja, ceriņi) . Nav  citu kabīnu vai  istabu  īrēšana  vai  
telts  vietas pieejamas.   Kā  iepriekš, neviens  nepavadīts  nepilngadīgais nedrīkst ierasties un  
pulcēšanās  būs ierobežots  līdz 100  cilvēku  ar  sociālo  norobežošanos. 
 

Ilēna paskaidroja  jaunās  procedūras  attiecībā uz  Dzintaru/Atbalsu ierakstīšanos. Lai visiem 
būtu veselīga un droša vide, ir vajadzīga noteikta sistēma, kādas mums līdz šim nav.  Citām 
līdzīgām nometnēm un kūrortiem ir stingrs piereģistrēšanās vai ierakstīšanās režīms. To dara, lai 
būtu  informēts par to, kuri viesi  un cik to ir  ieradušies.  Nepieciešamības gadījumā, tad būtu 
iespējams izsekot  COVID-19 saskarsmēm. Visiem Garezera viesim būs jāpiereģistrējas izpildot 
īsu formu, kura būs pieejama Garezera mājas lapā vai pieejama uz vietas izmantojot kodu un QR 
skeneri.  Skeneru stacijas būs vairākās vietās Garezerā, un īso formu varēs izpildīt uz vietas. 
Viesiem tiks pieprasīt reģistrēt  savu  klātbūtni  Garezerā, cik cilvēku viņu grupā, cik ilgi un kur 
viņi uzturēsies.   
 

Egons sniedza   ģenerālplāna  ziņojumu. Lai gan  COVID-19  situācija ir aizkavējusi vairākus 
darbus,  plānošana turpinās un notiek zināms progress . Viņš  pievērsās  trim  projektiem. 
 Tenisa laukums. 

 Mēs bijām  cerējuši   pabeigt  projektu   līdz jūnijam. Mēs  tagad  paredzam, ka laukuma  
līdzināšana un pamats  būs gatavs jūnijā,  uzlejot virsmu un žogu celtniecība veiksies ātri,  
tādējādi  mēs  paredzam, ka tenisa laukumi  būs gatavi jūlijā. 

 Piazza vai atjaunotā sabiedrisko laukuma seguma projekts iet uz priekšu.   



Kopienas  atbalsts ir bijis  fenomināls  -  Paldies!   Vairāk nekā  660  iegravētu  ķieģeļu  tiks 
ievietoti atjaunotā laukumā. Kopā  ar  sponsora  plāksnēm  Garezers  ir  saņēmis  700  
ziedojumus.   Rakšanas darbi sāksies šonedēļ,  un,  ja  viss noritēs  kā  plānots,  atjaunotais 
laukums būs praktiski pabeigts līdz  augusta  beigām.  

 Kronvalda zāle,  Grīna  folkloras  muzejs,  Klinklāva mākslas galerija  un Miķelsona bibliotēka. 
*Šeit  mums  ir  dažas  skumjas  un  sliktas  ziņas.   Nevajadzētu būt pārsteigumam tiem, kas  
ir  izmantojuši Kronvalda zāli, ka pēdējo 26  gadu laikā  ir bijušas  hroniskas  mitruma  un  
pelējuma  problēmas.   Mēs  esam  sasnieguši  gala punktu. Mitrums  iesūcies visās sienās  
un griestos,  gaiss    klašu telpās ir neveselīgs. Pelējums  ir  sācis  augt  uz Grīna  muzeja  
tērpiem un priekšmetiem,  pelējums sienās apdraud Klinklāva galerijas mākslas darbus. 
Bibliotēka  ir nelietojama, kā  paredzēts, jau vairākus gadus. GVV nevarēs darboties 2021.g. 
vasarā,  ja problēmas netiek atrisinātas,  vai nu ar   masveida  atjaunošanu  vai  kādā veidā 
nodrošinot aizstājēju  klašu telpas. 
Kronvalda zālei ir 26  gadu  problēmu vēsture,  kā  to  var  redzēt padomes protokolos un, ko  
apliecina lielās naudas  summas un  ziedotais laiks,  lai  labotu tekošās problēmas,  bet 
problēmas    nav atrisinātas. Ēkas ārējais apšuvums  un sienas ir novecojušas, iekšpusē 
sienas ir sapelējušas,    vasarā grīdas ir slapjas un slidenas, gaiss ir neveselīgs.  Realitāte  ir 
tāda , ka klašu telpas un  bibliotēkā  ir nelietojamas,  Grīna muzejā tērpi un inventārs ir 
profesionāli  jātīra un kopā  ar Klinklāva galerijas mākslas darbiem, jāpārvieto glabāšanai 
klimata kontrolētā telpā. 
*Kas  tiek darīts, lai  atrisinātu problēmas?  Pagājušā  ziemā  administratīvais  personāls  
apspriedās  ar senlietu un mākslas restaurācijas  firmu. Par apmēram  $35 000  tie tiks rūpīgi 
tīrīti un iepakoti, lai tos uzglabātu klimata  kontrolētās telpās. COVID-19 aizkavēja darbu, bet 
tagad ir plānots pabeigt šoruden.   Turklāt, profesionālu  inženieru  firma  tika  nolīgta, lai  
novērtētu ko var izdarīt  ar    Kronvalda ēku. Jāapsver sešas  iespējamas opcijas . Mums  ir 
nepieciešams izlemt, bez  kavēšanās,  ko  darīt  ar Kronvalda  ēku,  kā  mēs gatavosimies 
nodrošināt klašu telpas GVV 2021.g.vasarai un  kur būs nākotnē  mājās muzeja  kolekcijām. 
*No sešām  iespējām  (A-F),  iespēju A-C  mērķis ir veikt remontu, lai  saglabātu esošo  ēku.  
Izmaksas  par  kādu no  šiem variantiem varētu  būt  $400K-$ 1M,  un  mēs  tiešām  
neatrisinātu ilgstošās problēmas un nenodrošinātu visu, kas ir nepieciešams, lai  GVV 
veiksmīgi darbotos. Varianti D-F  atzīst, ka Kronvalda ēka  ir nodzīvojusi savu lietderību un ir 
pienācis laiks ieguldīt jaunās struktūrās, lai  apmierinātu Garezera nākotnes vajadzības . Tas 
būtu pakāpenisks ilgtermiņa projekts, un tas ņem vērā izstrādāto Master Plan.   Pirmajā  
posmā  nodrošinātu GVV 6  klašu telpas, resursu/mācību  centru  un  tualetes.  Ieguldījums 
būtu  $300 000 - $500 000.   
*Aicinām mums  visiem sadoties rokās  , lai  sagatavotu  GVV  un  Garezeru nākotnei!  
Nodrošināsim atbilstošu mācību vidi mūsu latviešu jaunatnei, pienācīgu kultūras vidi mums 
visiem!   Veidosim vidi, kas neprasīs  milzīgas naudas summas uzturēšanai!    

 
Anda vadīja jautājumu un atbilžu sesiju. Jautājumi tikai iepriekš e-pastā iesūtīti vai uz vietas 
ierakstīti jautājumu īpašā sadaļā. 
 

1. Vai vēl ir iespējams pieteikties vasaras virtuālām programmām. Jā, līdz šīs nedēļas beigām.  



2. . Vēl Vai būs kādi virtuāli notikumi, kuri būtu pieejami publikai, vecākiem, vecvecākiem?  Jā, 
būs kopēji virtuāli sarīkojumi, piemēram sadziedāšanās, ugunskuri, uc. Vēl nav viss 
izstrādāts, bet jūs tiksit informēti kad tādi notiks. 

3. Kāpēc darbiniekiem nolīgts, lai sāktu darbu, 15. jūnijā?  Kāpēc viņi nevar sākt savu vasaras 
darba agrāk?  Mičiganas gubernatores rīkojums vēl uzskata Garezeru par nebūtisku bizness 
(non essential business), un tādēļ drīkst pieņemt darbinieku sākot ar 15. jūniju. Darbinieki arī 
jāizskolo par to kā veikt īpašos tīrīšanas un sanītīšanas protokolus.  

4. Kā tiks īstenoti visi jaunās darbības nosacījumu procedūras?  Izņemot Ilēna un Guntars, kurš 
ir pilnvarots īstenot šos? Ilēna, Guntars, Andris un padomes locekļi. Bet, galu galā, tas ir visu 
mūsu kopējais pienākums ievērot nosacījumus, lai ātrāk tiktu uz nākošo fāzi. 

5. Vai pludmale ir atvērta? Laipas ir ieliktas, bet nav pludmalē mēbeles, lai novērstu 
sanākšanas. Pludmale būs pieejama pašu lietošanai tiem, kuri drīkst būt Garezera teritorijā. 

6. Kur un kad darbinieki varēs dzīvot Garezerā. Darbinieki tika pieņemti ar to saprašanu, ka 
Garezera teritorijas un a gādās par maltītēm. 

7. Vai Garezeram nevajadzētu pārdomāt savas prioritātes un naudu izmantot GVV 
vajadzībām? Sabiedriskā laukuma atjaunošana tiek pilnīgi segta no ziedojumiem, kuri 
specifiski ienākuši šim projektam. Tā pat ar tenisa laukumiem.  Mēs nedrīkstam tos 
ziedojumus izmantot citām vajadzībām.  Kronvalda zāles atrisinājums ir nākošais projekts, 
kas pašreiz ir nepieciešams un arī sakrīt ar Master Plan iecerēm. 

8. Vai dzeltenā fāzē ir iespējams īrēt istabas?  Tikai izīrēs tās istabas, kam pašām savas 
labierīcības (Ceriņi, dārza māja).  Baltās mājas istabas un telšu vietas nebūs pieejamas.  Ir 
nepraktiski izpildīt prasītos tīrīšanas protokolus, kad ir kopējas labierīcības. 

9. Vai oranžā fāzē labierīcības būs pieejamas tiem treilera īpašniekiem, kam nav personīgās 
tualetes?  Nē. Visas publiskās labierīcības būs slēgtas. 

10. Vai drīkstēs apmeklēt Atbalsis 3. jūljā, kad notiks uguņošanas izrāde? Lai gan uguņošana 
notiks no Atbalsu teritorijas, vēl pastāv Mičiganas ierobežojums, ka nedrīkst pārsniegt 100 
personu kādā pasākumā, arī ar sabiedrisko attālināšanas režīmu. 

11. Kā izsekos un kurš būs atbildīgs par viesiem, lai uztur sociālo norobežošanos Dzintaros un 
Atbalsīs? Mēs visi esam par to atbildīgi.  Labākais, kā nosargāt sevi un citus, ir palīdzot un 
atgādinot viens otram.  Būs zīmes, kas par to atgādinās. 

12. Vai tīrīšanas un sanitizēšans darbus drīkst tikai profesionāli veikt? Vai brīvprātīgie nevarētu 

to darīt? Tas nebūtu gudri.  Visiem, kas to dara, ir jāveic īpašas apmācības par CDC 

protokoliem. 

13. Kā tika šī gada treilera vietas nomas aprēķinātas? Tādēļ, ka nevarēja maija un jūnija mēnesi 

apmeklēt savus treilerus, tika dota 20-30% atlaide, ko atmaksās, ja treiler īpašnieks nevēlas 

ziedot Garezeram.  Paldies tiem, kuri jau noziedojuši paredzēto atmaksu. 

14. Ja GVV skolnieks šovasar nepiedalās virtuālā programmā, vai nākošo gadu viņš tiks pārcelts 

uz nākošo klasi? Ja skolēns sadarbojoties ar skolotāju nepadara uzdevumus, tad viņš netiks 

pārcelts. GVV pieturās pie savas programmas un noteikumiem. 

15. Vai ir paredzēta lielā talka? Pašlaik, nē.  Pārdomājam, vai varētu mazākas grupiņas 

piestrādāt pie īpašiem projektiņiem. 

 

Imants slēdza sanāksmi pateicoties visiem par līdzdalību.  Viņš lūdza visiem atcerēties, ka mēs 

kaļam rotas Latvijai! Palīdzēsim Garezeram sasniegt savus mērķus! 


