
Latviešu valodas un kultūras skolas Auseklis    

2016. gada atskaite 

Bāzelē 2017. gada aprīlī 

Cienījamās dāmas un godātie kungi! 

 
Latviešu valodas un kultūras skola Auseklis  ir dibināta 2008. gadā.  

2016. gadā Ausekli   aktīvi apmeklēja bērni un jaunieši vecumā no 2 līdz 17 gadiem. Organizējām kursus 

un privātstundas pieaugušajiem, kuriem latviešu valoda ir svešvaloda. Stundas bērniem notika Cīrihē, bet 

pieaugušajiem arī Lucernā un Bāzelē.  

 

Latviešu valodas nodarbības bērniem. 

 
2016. gadā skolu apmeklēja 25 bērni trīs vecuma grupās: 2-3, 4-7, 8-17. 

Pateicoties Bērnu literatūras centram, piekto gadu pēc kārtas piedalījāmies Bērnu žūrijas grāmatu lasīšanā.  

Arī 2016. gadā no Latviešu valodas aģentūras saņēmām grāmatu dāvinājumu bērniem. 2016. gada jūlijā 

skolas vadītāja piedalījās LVA organizētajos diasporas skolotāju kursos Latvijā. 

 

Pasākumi bērniem 2016. gadā ar viesiem no Latvijas. 

• 25. jūnijā nodarbību bērniem un vecākiem vadīja folkloriste un pedagoģe Ilga 

Reizniece.  

Pasākumi bērniem muzejā un brīvā dabā 2016. 

• Pavasarī nodarbības par dzīvniekiem ietvaros apmeklējām Cīrihes zooloģisko 

muzeju. 

• Vasaras sākumā apmeklējām zemnieku saimniecību netālu no Cīrihes.  

Ziemassvētku akcija, kurā piedalījās mūsu skolas bērni vecumā no 3 līdz 13 gadiem! 

• 2016. gada decembrī skolas  Auseklis bērni no 3 līdz 13 gadu vecumam 

piedalījās Latvijas institūta rīkotajā akcijā ZIEMASSVĒTKU kartītes Latvijas 

senioriem vispārējā tipa pansionātā MADLIENA! 

 

Latviešu valodas kursi un privātstundas cittautiešiem.  

2016. gadā skolu apmeklēja 15 interesenti. Kursi un privātstundas notika Cīrihē, Lucernā un Bāzelē.  

Šajā gadā Auseklis  strādāja pie dažāda veida rakstiskiem un mutiskiem tulkojumiem.  

 

 



 

Citi pasākumi 2016. gadā. 

• Gunārs Štrekeizens, mūsu darba partneris, turpināja darbu pie digitālās bibliotēkas, 

kuras grāmatu klāsts ir domāts kā bērniem, tā pieaugušajiem, kā latviešiem, tā arī 

cittautiešiem. Bibliotēkas autors ir Gunārs Štrekeizens. Aicinām aktīvi izmantot 

bibliotēku www.literatura.ch! 

Latviešu bibliotēkai Šveicē 2016. gadā vairākas personas bija dāvinājušas 

grāmatas. Pateicamies visiem ziedotājiem: Ingai Andersonei, Latviešu valodas 

aģentūrai, LU DM PC,  Bērnu literatūras centram, Ivaram Ūdrim, LNB, Ingrīdai 

Lācei, Ivetai Hermanei, Janai Zviņģelei, Daugavas Vanagiem, Katrīnai Lācei un 

citiem. 

• Šveices latviešu Ziemassvētku pasākumā gada nogalē skolas Auseklis bibliotēkas 

Literatūras kluba dalībnieki piedalījās ar kopīgi inscenēto skeču par eglīti. Edīte, 

Iveta un Ilze bija eglītes, bet Gunārs par galveno! 

• Veiksmīgi turpina darbību Latviešu literatūras klubs. 2016. gada 2. semestrī lasījām 

„Bērnu un jauniešu žūrijas 2016.“ grāmatas, kuras paredzētas vecākiem, bet jūnija 

sākumā klubā viesojās latviešu rakstniece Inga Žolude.  

• Ieva un Robins Hull organizēja Jāņu svinības, „Auseklis“ un citi palīdzēja svētku 

organizēšanā. Jāņu muzikālie viesi bija Ilga Reizniece, Zoja Heimrāte un Māris 

Muktupāvels. 

• Skolas vadītāja piedalījās projektā Switzers, ar savu portretu pārstāvot Latviju. 

2016. gada septembrī iznāca šī projekta publicētā grāmata ar 193 nāciju 

portretiem. 

• 2016. gada 1. novembrī Rīgā pirmizrādi piedzīvoja Viestura Kairiša spēlfilma 

„Melānijas hronika“. Skolas vadītāja un latviešu valodas skolotāja Ilze bija Sabīnes 

Timoteo latviešu un krievu valodas konsultante filmai no 2012. līdz 2015. gadam. 

Ilze bija pagodināta būt pirmizrādē un noskatities šo cilvēcei nozīmīgo filmu. 

Mūsu darbības virzieni. 

• Latviešu valodas nodarbības un pasākumi latviešu un divvalodīgiem 
bērniem. Skolas Auseklis  mērķis ir attīstīt, uzturēt un saglabāt latviešu valodu 
un kultūru. Nodarbības notiek katru otro sestdienu Cīrihē un ar 2017. gadu arī 
Bāzelē. Pēc pieprasījuma iespēja skoliņu rīkot arī svētdienās. 

• Latviešu valoda cittautiešiem pieaugušajiem pēc individuālajām vajadzībām 
Cīrihē, Bāzelē, Lucernā, Oltenē un Bernē. 

• Mēs runājam latviski, vāciski (arī Cīrihes dialektā), krieviski, poliski, angliski un 
franciski. 

• Piedāvājam lasījumus un kursus par Latviju, palīdzam kontaktu veidošanā. Arī 
2017. gadā turpinām šo darba virzienu. 

• Veicam tulkošanas darbus. 
• Esam atvērti jebkuriem jautājumiem, kas skar latviešu valodu un kultūru.  
• Organizējam kultūras pasākumus, kas saistīti ar latviešu valodu, literatūru, kino 

un mākslu. 
 
 
 



Auseklis  no sirds pateicas saviem partneriem:  
 

• Robinam un Ievai Hull par iespēju izmantot skolas Hull telpas Cīrihē un par 

atbalstu kultūras pasākumu organizēšanā. 

• Gunāram Štrekeizenam par ieguldījumu bibliotēkā un morālo atbalstu literatūras 

kluba atklāšanā, kā arī par finansiālo atbalstu latviešu literātiem. 

• Rūdim Fišeram par grāmatvedības kārtošanu un padomdošanu. 

• Tomasam Ozoliņam par iespēju izmantot telpas Bāzelē. 

• Latviešu valodas aģentūrai par tālākizglītības iespēju un mācību līdzekļu 

dāvinājumu no Latvijas. Personiski pateicamies Sandai Rozei un Santai Kazākai par 

ieguldīto darbu. 

• Bērnu literatūras centram un tās vadītājai Silvijai Tretjakovai. 

 

Liela pateicība Rozvitai Krehenbulai par iespēju izmantot skolas telpas, Elzai un Bruno Fišeriem par 

atbalstu. Goda konsulam Granelli kungam un Ērikam Valdmeieram, Biedrības Šveice-Latvija prezidentam. 

Auseklis  no sirds pateicas visiem vecākiem un vecvecākiem par uzticēšanos. Īpašs paldies Alanam, 

Gijam, Annai un Jānim, Lienei, Gunai, Edītei, Ivetai, Ingai, Līgai, Ilzei A., Rūdim, Sabīnei, Inesei, 

Ziemassvētku organizēšanas komitejai, LVA, NB BLC, Ilzei R., PBLA, ELA, IZM, KM, ĀM. Sirsnīgi pateicamies 

visiem, kas mūs atbalstīja.  

Esam atrodami arī sociālajos tīklos! Mēs esam facebook http://www.facebook.com/pages/Auseklis-

Latvian-language-school-Sprachkurse-lettische-Sprache-Kultur/108158179203743 un Twitter 

https://twitter.com/auseklis_skola 

2017. gadā skola bērniem notiek nedēļas nogalēs Cīrihē un Bāzelē! Abās pilsētās visa gada garumā 
bērniem iespēja saņemt atbalstu latviešu valodas apgūšanā un izmantot bibliotēku. 

Skolas brīvdienas pakārtotas Cīrihes un Bāzeles skolas brīvdienām. 

Pieaugušie latviešu valodu apgūst Cīrihē un Bāzelē. Iespēja arī Lucernā un Oltenē. 

 

Esam jūsu rīcībā Cīrihē un Bāzelē! 

 

Sazinieties ar mums!  

 

Latviešu valodas un kultūras skola Auseklis   

 

Ilze Schorderet 

Unter Brüglingen 2 

4052 Basel 

 ilscho@vtxnet.ch, schorderet@inbox.lv 

Tel. +41 (0)78 648 86 37  

 www.auseklis.ch 

Facebook: Auseklis-Latvian-language-school-Sprachkurse-lettische-Sprache-Kultur 


