Mācību stunda par tēmu „Jānis Jaunsudrabiņš un Mūsmājas”
2012. gada 25. augusts – tā ir diena, kad atzīmējām dzejnieka,
gleznotāja, rakstnieka, kaislīga makšķernieka un dabas drauga Jāņa
Jaunsudrabiņa 135. dzimšanas dienu. Jau pagājuši piecdesmit gadi, kopš viņa
nav mūsu vidū un piecpadsmit gadi kopš viņš atdusas Neretas Ķišku kapsētā,
kur ar Dieva svētību un Oļģerta Šabanska kunga finansiālo atbalstu viņš tika
pārapbēdīts 1997. gada 13. septembrī no Kērbekas kapsētas Vācijā.
Ļoti plašs pasākums tika rīkots Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā „Riekstiņi”,
kas arī atzīmēja savu 45. gadadienu.
25.augusta diena bija skaista un saulaina, un mēs devāmies ceļā uz
Neretu – deputāts Edgars Ikstens, skolotāja Daina Grudule, skolniece Renāte
Grudule, mūsu pastāvīgā kinooperatore Inita Korole un es, šī raksta autore.
Ceļš tāls, bet prieks par to, ka tomēr tika rasta iespēja mums tur nokļūt.
Plkst 12:00 - piemiņas brīdis Ķišku kapsētā – piedalās sieviešu koris
„Līga” no Rīgas, uzrunu saka Neretas pārvaldnieks Juris Zālītis, runā
leģendārais, bijušais Neretas ciema priekšsēdētājs Tālis Zālītis, goda viesis
Oļģerts Šabanskis, Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktore Laima Grebska,
kuras skola kļuvusi par sabiedriskās rosības centru un galveno kultūrdzīves
virzītāju Neretā, runā skolotāji un viesi. Lasot Jaunsudrabiņa dzeju, pasākumu
kopā sasaista Jānis Sarmis Bajinskis – skolēns ar labi nostādītu balsi un
patīkamu tembru. Vēl brīdi pakavējamies pie ziediem klātā dzejnieka, viņa
dzīvesbiedres Natālijas un meitas Lilijas atdusas vietas un dodamies uz
„Riekstiņiem”.

Garkalnes novada pārstāvji pie
J.Jaunsudrabiņa kapa vietas
Ķišku kapsētā.
Plkst 14:00 – svinīgā pēcpusdiena – „Jaunsudrabiņa daiļrades redzējums
mūsdienās”. „Riekstiņu” muzeja telpās plaša ekspozīcija gan no iekšpuses,
gan ārpuses. Pagalms pilns soliem un pa olnīcu plūst ļaužu straumes. Te ir
svētki ne tikai neretiešiem, bet visiem Latvijas kultūras cilvēkiem, kas spējuši
līdz Neretai atbraukt. Pati saimniece Ilze Līduma apsveicinās ar viesiem un
dod pēdējos norādījumus saviem palīgiem no skolas, kas darbojas skolotājas
Egijas Apiņas vadībā. Vēlreiz dzied sieviešu koris „Līga”, arī Rīgas Latviešu
biedrības jauktais koris, Neretas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis,

muzicē un dzied Ramans Jarašs (Baltkrievija), dejo Neretas kultūras nama
vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sēļi”, izskan dzeja, tiek teiktas apsveikuma
runas un visi noklausamies skolotājas un muzeja dibinātājas Mildas Bukas stāstījumu
par muzeja tapšanu tajos tālajos padomju gados.

Tiek pasniegti Pateicības raksti par radošu līdzdalību Jāņa Jausudrabiņa
piemiņas saglabāšanā un tos saņem arī Garkalnes novada Dome, Garkalnes
vidusskolas skolnieces Maruta Krišjansone, Renāte Grudule un Anna Zālīte.
Un pasākumam pa vidu, protams, tradicionālās vārītās pupas ar kefīru,
ak, cik gardas svaigā gaisā un tik jaukā sabiedrībā.
Novēlam arī turpmāk muzejam veiksmi darbā, daudz draugu un
apmeklētāju. Uz sadarbību, Nereta! Mums no jums ir ko mācīties.
Bet pasākumu mūsu Garkalnes novadā, kurš notika 24. augustā un sākās
pie Jāņa Jaunsudrabiņa piemiņas akmens, tad Garkalnes kapsētā pie dzejnieka
mātes Ievas Jaunsudrabiņas atdusas vietas, vēlāk Piemiņas istabā un noslēdzās
Dienas centrā, kuplināja mūsu goda viesi – literatūrzinātnieki Līvija Volkova
un Ilgonis Bērsons, kurš sastādījis Jāņa Jaunsudrabiņa „KOPOTUS
RAKSTUS”, aprakstījis viņa radošā mūža ritējumu un turpina darbu pie
grāmatām „TRIMDAS RAKSTI”, kuru divos sējumos kā dāvinājumu saņēma
Piemiņas istaba. Par mūsu pasākumu es vairāk nestāstīšu. Visi, kas ciena Jāni
Jaunsudrabiņu, bija atnākuši un redzēja savām acīm. Paldies par atsaucību.

Garkalnes dāmu klubs „Pīlādzītis”
pie J.Jaunsudrabiņa
piemiņas akmens
Literatūrzinātniece Līvija Volkova
stāsta par piemiņas vietām, kas
Jānim Jaunsudrabiņam iekārtotas
Vācijā – Minsterē un Kērbekā. Pa
kreisi – Kārlis Cīrulis, bijušais
Garkalnes domes priekšsēdētājs, pa
labi – literatūrzinātnieks,
J.Jaunsudrabiņa biogrāfs un
KOPOTO RAKSTU sastādītājs
Ilgonis Bērsons.
Jāņa Jaunsudrabiņa piemiņas istabas pārzine Brigita Taučkele

