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No 1. līdz 5.decembrim Garkalnes MVV 

norisinājās Baltā nedēļa, kuras laikā vairākos 

pasākumos skolēniem tika piedāvāts tuvāk iepazīties 

ar novadnieka J.Jaunsudrabiņa dzīvi un daiļradi, kā arī 

izpausties pašiem radoši, gan spēlējot teātri pēc 

J.Jaunsudrabiņa darbu motīviem, gan, līdzīgi 

Jaunsudrabiņam, rakstot aprakstus „Mūsmājas”. 

Grāmatas izdošanas jubilejas nedēļa sākās ar izstādes „Simts tēlojumu vārdos un 

līnijās” atklāšanu. To bija sagatavojusi J.Jaunsudrabiņa piemiņas istabas vadītāja B.Taučkele. 

Izstādē varēja aplūkot „Baltās grāmatas” dažādus eksemplārus, atsevišķu tēlojumu izdevumus 

un vāku attēlus, Garkalnes MVV pirmsskolas audzēkņu krāsainos darbus,  „Baltās grāmatas” 

simtgades piemiņas monētu, kā arī Garkalnes dāmu klubiņa „Pīlādzītis” iestudētā fragmenta 

„Siļķes” fotogrāfijas.  

Atklājot izstādi, Brigitas kundze pastāstīja par „Baltās grāmatas” tapšanu un pēc 

iepazīstināšanas ar izstādes materiāliem atzinīgi novērtēja mūsu skolēnu radošos darbus  - 

tēlojumus „Mūsmājas”. Labāko darbu autori saņēma jauku dāvanu – brīvbiļeti uz 

J.Jaunsudrabiņa „Baltās grāmatas” iestudējumu 26.decembrī Dirty Deal Teatro Rīgā. Par to 

liels paldies jāsaka Garkalnes novada domei! Bet ar to pasākums nebeidzās – Brigitas kundze 

piedāvāja jaunāko klašu zēniem uz brīdi iejusties aktieru ādā. Šim aicinājumam atsaucās tikai 

Ričs (2.a kl.). Viņam kopā ar „Pīlādzīša” dāmām lieliski  izdevās izspēlēt „Baltās grāmatas” 

fragmentu „Mazais Pēteris”. 

Savukārt 4.decembrī uz pasākumu skolas zālē pulcējās vecāko klašu skolēni. Šoreiz 

Brigitas kundze uz sarunu bija uzaicinājusi neretnieku Oļģertu Šabanski, ar kura finansiālu 

atbalstu J.Jaunsudrabiņa ģimene tika pārvesta uz Latviju un pārapbedīta Neretā. Šabanska 

kungs pastāstīja par savām skolas gaitām, kurās devies garām Riekstiņiem – Jaunsudrabiņa 

mājām, lauku darbiem, kurus darījis tāpat kā Jancis „Baltajā grāmatā”, un iesaistījās sarunās ar 

Garkalnes MVV skolēniem. Pēc tam Brigitas kundze iepazīstināja klātesošos ar 1977.gadā 

A.Freimaņa uzņemtās mākslas  filmas „Puika” tapšanas gaitu, kurai sekoja arī pašas filmas 

noskatīšanās. Skatoties filmu, daudzi skolēni atpazina iepriekš lasītās „Baltās grāmatas” 

fragmentus un varēja salīdzināt, kā režisoram J.Jaunsudrabiņa uzrakstīto izdevies iemūžināt 

filmā. 

Paldies B.Taučkelei par „Baltās nedēļas” organizēšanu un daudzveidīgajiem 

pasākumiem tās laikā!  

        D.Grudule  


