
2020. g. 17. maija Gaŗezera tautas sapulces konspekts 

Iepazīstināja COVID-19 darba grupas locekļus un darbības jomu. 
COVID-19 darba grupas locekļi: Sandra Kronīte Sīpola, Ilēna Rusmane, Jānis 
Kukainis,Imants Ejups, Anita Briede-Bilsēna, Jim Bailey, Anda Vizule 

 

 
COVID ziņojums 
            COVID komandas darbība                    

Kā COVID iespaido programmas?        
             Kā COVID iespaido Dzintarus & Atbalsis?        
             Kā COVID iespaidos dievkalpojumus? 

Darba grupa seko un izvērtē informāciju saistītu ar COVID-19 pandēmiju no dažādām valsts, 
veselības un profesionālām organizācijām, kas ietekmē Garezera  vasaras programmas, 
sabiedriskos pasākumus un treilerus. Darba grupas galvenais mērķis ir  nodrošināt  veselību un 
labklājību visiem, kas varētu apmeklēt  Garezeru. Darba grupa ir norūpējusies par pārveidojošo 
nometnes dzīvi un pārdefinētās vasaras nometnes programmas šajā pandēmijas laikā. 
Lēmumus, ka jāslēdz Garezers un jāattīsta virtuālo pieredzi programmas dalībniekiem nav bijis 
viegls. Daži no faktoriem, kas noteiktu  statusu Garezerā  un programmās, tika paskaidroti. 
Lēmumus arī turpmāk ietekmēs Mičiganas Valsts izdotās pamatnostādnes un mūsu riska 
pārvaldības novērtējumi. Ikvienam tika stingri ieteikts apskatīt Garezera mājas lapā un 
Facebook izziņoto informāciju, lai būtu informēti par jaunākajām izmaiņām un paziņojumiem. 

Sapulces jautājumu un atbilžu daļas laikā tika uzdoti un atbildēti dažādi jautājumi. 

Attiecībā uz Garezera slēgšanas statusu un finansēm: 

Garezeram būs darbības budžeta deficīts, bet ar iespējamiem ziedojumiem varēs aizpildt 
robu.  Ziedojumi, kas tika saņemti ķieģeļu seguma projektam netiks izmantoti, lai aizpildītu 
darbības deficītu, visi līdzekļi tiks izmantoti, lai pabeigtu projektu, kā plānots. Budžets tiek 
pārskatīts un pārstrādāts, un to iesniegs akcionāriem ikgadējā sanāksmē vēlāk šajā gadā. 

Sakarā ar to, ka Garezerā notikusi ielaušanās un zādzības, lai uzlabotu treileru drošību, tika 
ievietotas smagākas dzelzs ķēdes, koka stabi pie barjerām tika aizstāti ar metāla stabiem un 
videonovērošanas monitoriem ir labāk izvietoti.  Uzlabotā novērošana un stingrāks 
transportlīdzekļu piekļuves barjeras palīdzēs novērst turpmākas zādzības. 

Gaŗezers turpina būt slēgts un visas zonas ir aizvērtas. Šobrīd neviens nevar nākt un 
sabiedroties, spēlēt volejbolu, izmantot rotaļu laukumu vai pludmales.  Kad tas tiks uzskatīts par 
iespējamu atvērt Garezeru, vai vajadzību valkāt masku vai ievērot sociālu attālināšanos, vai 
ierobežot pulcēšanās grupu lielumu, tiks noteikts valsts pamatnostādnēs jeb rīkojumos. 

Mēs izpētām iespēju noturēt virtuālus svētdienas dievkalpojumus, un esam sazinājušies ar 
LELBA un apkārtējām mācītājām. 

Attiecībā uz programmām: 

Visas programmas piedāvās virtuālo plānojumu, piemērotu katrai vecuma grupai un 
programmai. Būs minimāla maksa, kas saistīti ar katru programmu, bet šī summa ir paredzēta, 



tikai lai segtu faktiskās izmaksas piedāvājot programmas. Šīs izmaksas pašlaik tiek izrēķinātas 
un būs atšķirīgas katrai programmai.  Ir patlaban paredzēts, ka reģistrācija iesāktos 22. maijā un 
turpinātos līdz 5. jūnijam.  

Iemaksas, kas veikti ar sākotnējo reģistrāciju programmām tiks pārskaitītas uz šīs vasaras 
alternatīvās programmas maksām.  Ja atmaksa par pārmaksāto summu ir nepieciešama, to 
varēs pieprasīt, tomēr visticamāk citas iespējas tiks piedāvātas, piemēram, ziedojumu 
Garezera  vai pārskaitīšanu uz nākamā gada programmas maksām.  

Tiek izstrādāts plāns, kā sekmēt GVV skolēnu pārcelšanu uz nākošo klasi sākot 2021. 
gadu.  Visiem GVV skolēniem būs iespēja turpināt mācības. Sīkāka informācija būs pieejama 
turpmākajos paziņojumos. 

Ja ģimenes ir pieteiktas stipendijām, visticamāk, tās tiks piešķirtas alternatīvām programmām, 
bet tas tiešām ir atkarīgs no organizācijas, kas piedāvā stipendiju.  Šīs organizācijas tiek 
informētas. 

Attiecībā uz Dzintariem un Atbalsīm: 

Visas privātas un publiskās nometnes (campgrounds) turpina būt slēgtas un štata nometnes līdz 
22.jūnijam.  Lai gan mēs esam privāta apmešanās vieta, mēs tomēr nevaram atvērt Gaŗezeru, 
kamēr štata norādījumi to pieļaus un kamēr mēs varam nodrošināt drošību visiem viesiem. Pat 
vietās, piemēram, KOA campgrounds kas ziņo, ka ir atvērtas, nav atvērtas ikvienam, tikai īpašai 
publikai un visām riteņmājām jābūs savām patstāvīgām labierīcībām. Daudz jādara, lai iegūtu 
vajadzīgas licences, sagatavot vietni, lai izpildītu CDC pamatnostādnes, un veiktu noteiktās 
procedūras. Kad Mičiganas rajonā ap  Garezers  būs samazinājusies COVID infekciju gadījumi 
(saplacināšanas līkne), mēs varam apsvērt pakāpenisku atvēršanu mūsu treiler rajoniem un 
pārejai Garezera teritorijai. Ne viss var, vai tiks atvērts, tajā pašā laikā.   Sekojiet informācijai 
tīmekļa vietnē, lai zinātu, kurā fāzē  Garezers  darbojas. 

Visticamāk būs prasība reģistrēties vai pierakstīties ierodoties Garezerā.  Tas ļautu 
paziņošanu/kontaktu izsekošanu gadījumā ja gadītos aizdomas vai apstiprinājums par kādu 
COVID infekciju. 

Attiecībā uz treilera nodevām, nolūks ir aprēķināt procentuālu gada maksu. Ja ir nepieciešama 
naudas atmaksa, tā tiks dota, tomēr piekabes īpašniekus varētu aicināt ziedot atmaksājamo 

naudu.Mēs paliksim vienoti un gaidīsim to laiku, kad atkal varēsim kopā pavadīt laiku 
mūsu mazajā Latvijā. 

Paldies par saprašanu. Paldies par atbalstu 

 

 

 

 

 

 


