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Cienījamās dāmas un godātie kungi... 

 
Veiksmīgi ir sācies 2010. gads. Kā jau katra mācību iestāde, arī mēs šogad vēlamies gūt jaunu 
pieredzi, dalīties priekos un bēdās, augt un attīstīties, izmantojot dažādus efektīgus latviešu 
valodas apguves materiālus- gan mūsu iemīļotās grāmatas, gan mūzikas diskus, gan internetu 
u.c.  
Man ir īpaši liels prieks Jūs informēt par skolu „Auseklis” Cīrihē, kas ir dibināta 2008. 
gada oktobrī.  
Ļaujiet Jums radīt nelielu priekšstatu par mums, pastāstot par lielākajiem panākumiem 
2009. gadā un izaugsmi, kā arī „Ausek ļa” pieredzi kopumā: 
 

• 2009. gadā latviešu skolu „Auseklis” apmeklējuši 15 pieaugušie nelatvieši, kuri 
īsākā vai garākā laika posmā pie mums ir mācījušies. 
 

• 2009. gadā skoliņu apmeklējuši 16 latviešu bērni vai bērni no jauktām ģimenēm.  
 

• Ārpus latviešu valodas nodarbībām esam kopā svinējuši Lieldienas; bijām aicināti kopā 
skatīties latviešu kino; Lugano ar latviešu tautasdziesmām esam sveikuši Latvijas 
eksprezidenti Vairu Vīķi-Freibergu; esam iepazinušies ar latviešu dzejnieka Jāņa 
Rokpeļņa personību un dzeju, krājumā: „Rīga satiek Lugānu“. 

 
• 2009. gada septembrī, Pasaules Futbola čempionāta laikā, sadarbojāmies ar 2 Šveices 

radio, palīdzot veidot priekšstatu par Latviju un latviešu valodu. Pirms futbolspēles 
Latvija-Šveice, kas notika Rīgā, mums izdevās radio klausītājiem piedāvāt populārās 
latviešu grupas „Prāta vētra” dziesmas „Maybe” atskaņošanu. 

 
• Pateicoties kabarē „Schön und Gut” interesei par Latviju un latviešu valodu, mums bija 

interesants uzdevums aktrisei, kas savā izrādē „Der Fisch, die Kuh und das Meer” spēlē 
Agnetu no Latvijas laukiem, iemācīt latviešu valodas pamatus un latviešu valodas 
akcentu. 

• „Auseklis” ir sirsnīgi pateicīgs par atbalstu Hull` School un personīgi Ievai un 
Robinam Hull, Goda konsulam Granelli kungam, „Airbaltic” par atbalstu reklāmas 
jomā oktobrī, kā arī visām personām, kuras mūs ir atbalstījušas un palīdzējušas kopīgā 
attīstībā. Paldies par piedalīšanos un atbalstu Ilzei, Ievai, Uldim, Madarai, Edītei, 
Bruno, Elsai, Ruedi un daudziem citiem... 

 
2010. gadā vēlamies Jūs priecēt ar jauniem pasākumiem, kurus ceram realizēt,  jaunām 
tikšanām, lieliem un maziem notikumiem latviskā garā. 
 

Mēs būtu ļoti pateicīgi par sadarbību. 
 

Arī Jūsu draugi un paziņas, kas vēl nerunā latviski, ir aicināti uz latviešu valodas kursiem. Ja 
Jūs pazīstat kādu, kas vēlas apgūt latviešu valodu, nododiet tālāk šo informāciju par kursiem 
un citiem pasākumiem, vai tās būtu latviešu ģimenes, kas nesen ieradušās Šveicē; latvieši, 
kuri vēlas piedalīties literatūras vai teātra pulciņos, satikt rakstniekus no Latvijas; vai tie 
būtu šveicieši, vai citu tautību pārstāvji, kurus interesē viss par un ap Latviju un latviešu 
valodu Cīrihē, Bāzelē un Bernē.  
 

Vissirsnīgākie novēlējumi Jums 2010. gadā! 
 
Jūsu Ilze Schorderet, „Auseklis”, http://latvia.yourworld.ch 


