
Latviešu valodas un kultūras skolas Auseklis    

2018. gada atskaite 
Bāzelē 2019. gada jūnijā 

Cienījamās dāmas un godātie kungi! 

 
Latviešu valodas un kultūras skola Auseklis  ir dibināta 2008. gadā.  
2018. gadā Auseklis svinēja savu 10. pastāvēšanas gadadienu un Latvijas simtgadi.  
Gads iesākās ar to, ka 15. janvārī Cīrihē bijām uzaicināti uz tikšanos ar cienījamo vēstnieci Ertes kundzi. 
 
Organizējām kursus un privātstundas pieaugušajiem, kuriem latviešu valoda ir svešvaloda. Kursi un 
privātstundas notika gan Cīrihē, gan Bāzelē. 
Nodarbības bērniem notika Cīrihē un Bāzelē. Jaunums 2018. gadā ir tāds, ka mūsu skola oficiāli uzņemta 
Bāzeles HSK1 skolu pulkā, kas  dod iespēju vienu reizi nedēļā skolēniem piedāvāt latviešu valodas stundas 
kādā no Bāzeles skolām un mācību gada beigās par apmeklējumu saņemt novērtējumu un atestātu! 
Skolotājai iespēja apmeklēt tālākizglītības kursus, kurus organizē Bāzeles pilsētas izglītības pārstāvji, un 
izmantot lieliskus darba materiālus, izstrādātus tieši HSK mērķiem. 
https://www.edubs.ch/unterstuetzung/sprachen/hsk/sprachen 

 
Latviešu valodas nodarbības bērniem un jauniešiem. 

 
Kā minēts, skolu Bāzelē šogad atbalstīja HSK Bāzelē ar vadītāju Silvija Bollhalder priekšgalā. 
Cīrihē skolu atbalstīja ilggadējie partneri un atbalstītāji Ieva un Robins Hull un Hulls School.  
Skolu abās pilsētās atbalstīja mūsu otri ilggadējie partneri un atbalstītāji: LVA un Aija Otomere - diasporas 
projektu koordinatore. 
2018. gadā skola saņēma finansiālu atbalstu no ELA, lai segtu tādus izdevumus kā apdrošināšanu, ceļa 
izdevumus, mācību materiālus, kancelejas preces u.c. 
Pateicoties Bērnu literatūras centram, septīto gadu pēc kārtas piedalījāmies BLC „Bērnu žūrijas“ grāmatu 
lasīšanā, grāmatas integrējot mācību stundās. 
Skolu ilglaicīgi atbalstīja palīdze klasē Ilze Andersone.   
 

2018. gadā skolu apmeklēja 24 skolēni -  15 no tiem Cīrihē, 9 Bāzelē. Jauna pieredze skolā, ka 
privātstundas apmeklēt bija interese jaunietei, kurai latviešu valoda nav dzimtā valoda. Strādājām ar LVA 
izdotajiem mācību materiāliem. 
2018. gada jūlijā skolas vadītāja piedalījās LVA organizētajos diasporas skolotāju kursos Latvijā, bet gada 
nogalē HSK organizētajos kursos Bāzelē. Tas ir milzīgs atbalsts! 

 

Pasākumi/nodarbības bērniem un viņu vecākiem 2018. 

• Nodarbības par dzīvniekiem ietvaros apmeklējām Bāzeles un Cīrihes zooloģisko 
dārzu. Pasākuma sponsors Bāzelē HSK, Cīrihē ELA. 

• Jūnija beigās Cīrihē svinējām desmitgadi. Aktieri Guna Zariņa un Kaspars Znotiņš 
iepriecināja bērnus un viņu vecākus ar izrādi par skolu un piedalījās sarunā par 
aktiermākslu. Pasākuma galvenie sponsori bija Ieva un Robins Hull. 

• Oktobra beigās katrs skolas 2018. gada apmeklētājs saņēma sveicienu – grāmatu 
„Iedomīgā radiniece“ no „BIKIBUKS“ sērijas,  ko personīgi parakstījis dzejoļa 
autors Jānis Rokpelnis. Viņš ierakstīja arī sveicienu simtgadē. 

• Novembrī visi skolēni (Cīrihē un Bāzelē) piedalījās Latvijas institūta (LI) 18. 
novembra akcijā un Latvijas senioriem veidoja cimdiņapsveikumus, ar kuriem 
iepriecināt simtgadē seniorus -  Viļakas sociālās aprūpes centra iemītniekus. 

																																																								
1	no vācu val. heimatliche Sprache und Kultur. Dzimtā valoda un kultūra.  



•  Decembrī bērni un viņu vecāki Hulls School Cīrihē un Bāzelē privātās telpās 
skatījās animācijas filmu pēc Raiņa motīviem „ZELTA ZIRGS“. Filmu studija RIJA 
deva iespēju izmantot darba lapas ar filmas labajiem un ļaunajiem varoņiem. 

 

Latviešu valodas kursi un privātstundas cittautiešiem.  

2018. gadā skolu apmeklēja interesenti no dažādām pilsētām vācvalodīgajā Šveicē. Kursi un privātstundas 
notika Cīrihē un Bāzelē.  

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

2019. gada rudenī, pateicoties Hulls School atbalstam, plānojam jaunus kursus iesācējiem A1 Cīrihē.  

 

Citi pasākumi 2018. 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 un www.biblioteka.ch! 

 

• Darbību veiksmīgi turpina Latviešu literatūras klubs. 2018. gada maijā kluba viesis 
bija rakstnieks Svens Kuzmins, bet jūnijā pie mums Imanta Ziedoņa dzeju lasīja 
Kaspars Znotiņš, Aivara Neibarta dzeju – Guna Zariņa. 

 

• Latviešu bibliotēkai Šveicē 2018. gadā vairākas personas uzdāvinājušas grāmatas. 
Pateicamies visiem ziedotājiem: Kasparam Znotiņam, Gunai Zariņai, Tomasam 
Krebs, Kristiānai Kuzminai, Jolantai Krastiņai, Solveigai Liepiņai, Dinai Zakrevskai, 
Maritai Zaharovai, BLC kolektīvam par “Bērnu žūrijas” grāmatām, LVA kolektīvam.  

 

• Skolas Auseklis skolotāja 2018. gada oktobrī piedalījās CVK organizētajās 
Saeimas vēlēšanās un pildīja priekšēdētājas pienākumus. Vēlēšanu iecirknis 
atradās Hulls School. Pateicamies Hulls School par atbalstu! 

 

Mūsu darbības galvenie virzieni. 

• Latviešu valodas nodarbības un pasākumi latviešu un divvalodīgiem bērniem. 
Skolas Auseklis  mērķis ir attīstīt, uzturēt un saglabāt latviešu valodu un kultūru. 
Nodarbības notiek sestdienās Cīrihē (ap 9x rudens semestrī, ap 9x pavasara 
semestrī). Bāzelē katru pirmdienu. 

• Latviešu valodas kursi un privātstundas cittautiešiem pieaugušajiem pēc 
individuālajām vajadzībām Cīrihē un Bāzelē. Iespējas arī citās pilsētās. 

• Latviešu valodas privātstundas bērniem un jauniešiem. 

• Latviešu valodas stundas krievvalodīgiem bērniem un pieaugušajiem. 

• Veicam tulkošanas darbus. 

• Kopā ar Gunāru Štrekeizenu un Hulls School kopš 2014. gada organizējam 
literatūras kluba vakarus.  

• Lasām kopā ar bērniem, lasa bērni, lasām mēs - pieaugušie. Iesakām labu 
literatūru latviešu valodā. 

 

 

 
 



Auseklis  no sirds pateicas saviem ilggadējiem partneriem:  
 

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

kultūras pasākumu organizēšanā. 

• Silvijai Bollhalderei un HSK Bāzelē. 

• Skolas Bāzelē direktoram Meijera kungam. 

• Gunāram Štrekeizenam par ieguldījumu bibliotēkā, kopīgi atklātajā literatūras 

klubā, kā arī par finansiālo atbalstu latviešu literātiem, kas viesojas tajā. 

• Alanam Šorderetam par grāmatvedības kārtošanu un mājas lapas aktualizēšanu. 

• Šarlotei Ozoliņai par iespēju izmantot telpas Bāzelē. 

• Latviešu valodas aģentūrai par tālākizglītības iespēju un mācību līdzekļu 

dāvinājumu no Latvijas. Personiski pateicamies Aijai Otomerei par ieguldīto darbu. 

• Bērnu literatūras centram: Silvijai Tretjakovai un Ilzei Rambai. 

 

Auseklis  no sirds pateicas visiem vecākiem un vecvecākiem par uzticēšanos. Īpašs paldies Airai Priedītei 

un ELA, Ilzei Andersonei, Annai un Jānim, Ievai Artmanei, Gijam, Edītei, Udo, Sanitai, Gunai, LVA, NB BLC, 

PBLA, 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, tur aktīvi 
ziņojam par aktivitātēm un jaunumiem. 2018. gadā skola bērniem notiek sestdienās Cīrihē un pirmdienās 
Bāzelē, sākot ar pavasari! Abās pilsētās visa gada garumā bērniem iespēja saņemt atbalstu latviešu valodas 
apgūšanā un izmantot bibliotēku.  

 

Jaunums! 2019. gada augustā/septembrī plānots kurss A1 pieaugušajiem Cīrihē. Rakstiet mums! 

Jaunums! 2020. gada janvārī plānots kurss Cīrihē un Bāzelē bērniem, kas sasnieguši 3 gadu vecumu!  

Rakstiet mums jau tagad! 

Skolas brīvdienas pakārtotas Cīrihes un Bāzeles skolas brīvdienām. 

 

Esam jūsu rīcībā, jo īpaši Cīrihē un Bāzelē! Cīrihe ir mūsu sirdspilsēta, kurā dzīvojām 11 gadus un labi 
pazīstam to, Bāzele ir  mūsu jaunā dzīvesvieta, un tā jo dienas, jo vairāk tiek atklāta un iemīlēta! 

 

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 (mājas lapu plānojam atjaunot 2020. gadā) 

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


