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Gaŗezera Stipendijas Noteikumi 
 

Katru gadu Latviešu Klīvlandes kreditsabiedrība izsniedz stipendijas mūsu 
jaunākajiem biedriem, kuŗi vēlās piedalīties Gaŗezera nometnē vai vidusskolā.  
Lūdzu izlasiet mūsu noteikumus un ja jūsu bērns atbilst uz viena vai no otra 
noteikumiem, izpildat un iesniedzat sekojošo formu kreditsabiedrības birojā. 

 
 
 

“A” Klases noteikumi 
1. Bērnam ir jābūt Latviešu Klīvlandes kreditsabiedrības biedram vismaz 

vienu gadu. 
2. Bērnam ir jābūt vismaz $200.00 kreditsabiedrības kontā. 
3. Abiem bērnu vecākiem ir jābūt Latviešu Klīvlandes kreditsabiedrības 

biedriem ar atsevišķiem individualiem kontiem.  Šķiršanas gadījumā, 
vienam ir jābūt biedram. 

4. Bērnu vecākiem ir jābūt aktīviem biedriem kreditsabiedrībā ar pirmās 
hipotēkas, mājas vērtības vai mašīnas aizņēmumu ($10,000.00+) un/vai 
kopīgi jāiegulda vismaz $5,000.00 krājkontos, vērtspapīra kontos, money 
market kontos vai pensijas (IRA) kontos. 

5. Pieprasījums uz Gaŗezera nometni, sagatavošanas skolu jeb vidusskolu ir 
uz divām nedēļām vai vairāk.  Ja bērns nepaliek uz visu posmu, tad ir 
jāatmaksā kreditsabiedrībai neizlietotā stipendijas daļa.  Bizbiz bērnu 
nometne, LIV! un Valodas Vārtu nometne ir par vienu nedēļu. 

6. Stipendija tiek nosūtīta tieši uz Gaŗezeru. 
7. Stipendijas pieprasījumi pēc 1. jūnija būs noraidīti. 
8. Klātpievienotā pieprasījumu lapā un vecāku apliecinājums ir jāizpilda, lai 

stipendiju saņemtu.  Citāda veida pieprasījumi tiks noraidīti.  Nepabeigtas 
pieprasījuma lapas vai pieprasījumi bez vecāku paraksta tiks noraidīti. 
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“B” Klases noteikumi 
1. Bērnam ir jābūt Latviešu Klīvlandes kreditsabiedrības biedram vismaz 

vienu gadu. 
2. Bērnam ir jābūt vismaz $200.00 kreditsabiedrības kontā. 
3. Pieprasījums uz Gaŗezera nometni, sagatavošanas skolu jeb vidusskolu ir 

uz divām nedēļām vai vairāk.  Ja bērns nepaliek uz visu posmu, tad ir 
jāatmaksā kreditsabiedrībai neizlietota stipendijas daļa.  Bizbiz bērnu 
nometne, LIV! un Valodas Vārtu nometne ir par vienu nedēļu. 

4. Stipendija tiek nosūtīta tieši uz Gaŗezeru. 
5. Stipendijas pieprasījumi pēc 1. jūnija tiks noraidīti. 
6. Klātpievienotā pieprasījumu lapa un vecāku apliecinājums ir jāizpilda, lai 

stipendiju saņemtu.  Citāda veida pieprasījumi tiks noraidīti.  Nepabeigtas 
pieprasījuma lapas vai pieprasījumi bez vecāku paraksta tiks noraidīti. 

 
 
 
 
 
 
 

Stipendijas summa 
Latviešu Klīvlandes kreditsabiedrības valde noteiks Gaŗezera stipendijas summu, 

un kreditsabiedrības stipendiju komiteja izsniegs stipendijas.  Summa būs 
atkarīga no tā cik stipendiju pieprasījumi būs piešķirti.  Gaŗezera “B” klases 

stipendijas summa būs mazāk nekā puse no Gaŗezera “A” klases 
stipendijas summa. 

 
 
 
 
 
 
Vecāku apliecinājums: 
 
Es apliecinu ka esmu izlasījusi šos noteikumus un mans bērns atbilst uz “A” 
klases vai “B’ klases noteikumiem.  Ja mans bērns neatbilst šiem noteikumiem, 
vai veidlapa nav pievienota, es saprotu, ka stipendija tiks noraidīta.   
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________         ___________ 
Vecāku paraksts                                                                         Datums 
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Veidlapa 
 

Vārds____________________________________________________ 
 
Adrese___________________________________________________ 
 
Telefons_________________________________________________ 
 

Dzimšanas datums un vecums___________________________________________ 

 
Es vēlos piedalīties: 

 
     _____  GBD- bērnu dārzā/Bizbiz  

 

     _____  GBN- nometnē 
 _____ posmā (kuŗā posmā?) 

 
     _______GBN-Valodas Vārti 

     _____  GSS- sagatavošanas skolā 

 uz cik nedēļām?____________ 

 
     ______ LIV! sporta nometnē 

 
     _____  GVV- vidusskolā

 
Ja tu esi vecāks par 7 gadiem, lūdzu izskaidro, kāpēc tu vēlies braukt uz 
Gaŗezeru šovasar.  Kuŗu tēmatu tev vislabāk patīk mācīties un ko tu plāno darīt 
brīvlaikā….. 
________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Ja tu esi 7 gadus vecs vai jaunāks, lūdzu uzzīmē bildīti ar tēmu—Kas tev patīk 
darīt vasarā vai kas tev patīk darīt Gaŗezerā? 
 
Lūdzu iesniegt kreditsabiedrībā pirms 1. jūnija, bez izņēmuma. 
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