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Starp  
     mums  
sievietēm

«Ja dziļākajā būtībā esi šuvējs, tas arī esi!»

Elīna Lāce

Guntu Freimani pērn pama-
nīju kādā tirdziņā. Raizes radīja 
nespēja izvēlēties, kurus no viņas 
gaumīgajiem rokdarbiem iegādā-
ties dāvanām. Patika it viss! Īpaši 
prātā palika atraktīvās piesprau-
des no atstarojošā materiāla, un 
tās mudināja Guntu uzmeklēt šo-
ruden, kad atstarotājs atkal kļu-
vis par nepieciešamību.

Gunta ir no Saldus puses, bet uz 
Talsiem viņu pirms desmit gadiem 
atvedusi mīlestība. «Pārceļoties uz 
Talsiem, esmu atradusi vietu, kur tie-
šām jūtos labi. Varbūt tāpēc, ka te ir 
mana ģimene? Ja mani no šejienes 
dzītu projām, būtu ļoti grūti aiziet. 
Pat savās mājās, kur esmu izaugusi, 
nejūtos tik labi kā Talsos! Turp brau-
cu ciemos, nevis vairs kā uz mājām. 
Te man patīk gan vide, gan cilvēki,» 
atzīst Gunta.

Interesanti, ka augstskolā viņa 
studējusi filoloģiju, bet pamazām sa-
pratusi, ka tas nebūs viņas ceļš. «Vī-
ramāte uzdāvināja man dzimšanas 
dienā žurnālu par rokdarbiem, pala-
sīju, un viss sākās ar krustdūrieniem! 
Biju taču gribējusi filoloģiju — dzeju 
rakstīju, ir trīs klades ar dzejoļiem 
(starp citu, dzejnieks Olafs Gūtma-
nis tos esot atzinis par ļoti labiem — 
E. L.), bet nesen mammai teicu, ka 
no savas būtības aizbēgt nevari. Tu 
jau vari domāt, ka būsi filologs, bet, 
ja savā dziļākajā būtībā esi šuvējs, tas 
arī esi! Abas manas vecāsmammas 

Atstarotāji var būt arī tik at-
raktīvi un glīti.

Gunta Freimane ar 
pašas radīto lupatu lel-
li.       

Tuvojoties valsts svētkiem, 
Guntai ir, ko piedāvāt!

bija šuvējas, mamma — 
šuvēja… Un mēs, visas trīs 
māsas, arī kaut ko čubinām. 
Būs kādi astoņi gadi, kopš 
šuju. Nu jau ir atrasts savs 
rokraksts. Es neprotu zī-
mēt, bet uzšūt, piemēram, 
vaboles protu!» Gunta brī-
nās.

Savus darbus piedāvāt tir-
dziņos gan viņa sadūšojusies salī-
dzinoši nesen. Gunta atceras, kā pir-
moreiz ar trīcošām rokām un kājām 
gājusi uz Talsu tautas namu pieteik-
ties dalībai Ziemassvētku tirdziņā. 
Pēc tam kļuvis vieglāk, kad redzē-
jusi, ka cilvēki novērtē to mīlestību, 
kas ielikta darbiņos. Tad gribējies 
uztaustīt savu ceļu, nevis tikai kopēt, 
ko citi pasaulē jau dara. Internetā 
ideju netrūkst! Pat, ja kādu no tām 
aizņemies, tavās rokās ideja pārtop 
par kaut ko mazliet citu. «Tevī pašā 
ir tik daudz to mazo odziņu. Kad 
paņem lietu rokās, ir jābūt sajūtai, 
ka tas ir kaut kas īsts. Aizejot uz tir-
gu, daudz ko redzi, ka tas ir pavirši, 
steigā veidots vai negribīgi darīts. 
Es strādāju lēni, bet varbūt tieši tā-
pēc darba rezultāts ir nostrādāts līdz 

pēdējam. Negribētos štancēt šķībi un 
līki, pat ja veidoju vien mazus nieci-
ņus,» spriež Gunta.
Glīts un vēl glītāks

Viņai sevišķi patīk veidot lupatu 
lelles, kādas pasaulē pazīst ar Tildas 
vārdu. «Cilvēki saka — šajās lupat-
lellēs esot liels mīļums, un es tiešām 
to šūšanai veltu daudz laika,» Gunta 
stāsta. Ne jau tikai lellēm viņa ir gata-
va veltīt daudz laika — piemēram, di-

būtu svarīgi savu veikumu parek-
lamēt internetā, bet es spriežu, ka 
bloga rakstīšana par rokdarbu tēmu 
būtu piemērota izvēle sievietei, kura 
no filoloģijas lielceļa tomēr nogrie-
zās uz rokdarbu šosejas. Arī vīramā-
te aģitējot, ka vajagot taču biežāk 
valkāt pašas gatavotās lietas, pie 
viena tās pareklamējot, bet Gunta tā 
neprotot.

Pērn nopirkta šujmašīna. «Gribē-
tu iemācīties šūt apģērbu, bet laikam 
tā nav mana prioritāte. Man tuvāks ir 
tas smalkais, maziņais darbiņš — ka-
mēr acis atļauj!» Gunta smejas. Un 
vēl — kamēr blakus ir vīrietis, kas 
var ģimeni pietiekami nodrošināt, lai 
sieviete varētu attīstīt savu talantu 
un darīt to, kas viņai vislabāk patīk. 
«Mazliet jau var arī nopelnīt. Ja vēl 
es nebūtu tik lēna un stumjama, va-
rētu ātrāk visu bīdīt uz priekšu. Man 
vajag par katru ideju vispirms pado-
māt un reizēm domāju gadu vai di-
vus,» Gunta atkal smejas.

Viņai ļoti patīkot tīras līnijas, kār-
tība, un tieši tādas arī ir Guntas vei-
dotās piespraudes, eglīšu rotājumi 
un pārējie darbiņi. Kad viņa jūsmo 
par citu rokdarbnieku veikumu, līdz-
cilvēki nereti norādot uz viņas pašas 
radīto skaistumu, bet savu varēšanu 
esot grūti adekvāti novērtēt. «Ir vēl, 
kur tiekties,» Gunta uzskata. Tiesa 
— kad īstenota jauna, ilgi lolota ide-
ja, vairākas dienas esot sajūta, it kā 
augstā kalnā būtu uzkāpts.

Par cilvēkiem Latvijā varot jautāt 
— nevar vai negrib? «Es arī sākumā 
nevarēju — taisni nošūt, piemēram, 
bet sēdēju un šuvu, kamēr izdevās! 
Tagad to spēju, vienlaikus skatoties 
televizoru. Man bija gribēšana. Ja tā 
ir, jāsapurina sevi un jādara, kamēr 
ir izdarīts. Neesmu rokdarbu jomā 
mācījusies, tāpēc man ir jāizdomā, 
kā visu izdarīt.

Pagājušajā vasarā saslimu ar ērču 
encefalītu, gulēju slimnīcā. Kad 
atbraucu mājās, uzzināju, ka cita 
sieviete ir no ērču encefalītu nomi-
rusi… Ar mani arī tas pats varēja 
notikt! Tagad sev un citiem atgādi-
nu — mums katram ir tā dzīve, kas 
mums ir! Varam bļaut uz valdību vai 
ko citu, ka mums vajag un lai mums 
dod, bet tai pašā laikā mums jāatce-
ras, ka šodiena vairs nebūs rīt. Jā-
ierauga lietas, kas jau ir, nevis tikai 
jātiecas uz nezināmu rītdienu,» atgā-
dina Gunta.

Elīna Lāce

Šoreiz tajā, kas ļauj labi jus-
ties un izskatīties, dalās Talsu 
pirmsskolas izglītības iestādes 
«Zvaniņš» mūzikas skolotāja 
Arta Veršāne. 

Arta stāsta:
 Lai labi justos, katru rītu, vēl 

gultā esot, sāku ar kārtīgu izstaipī-
šanos pēc noteikta vingrojumu kom-
pleksa, dušu un norīvēšanos ar dvieli, 
ievērojot Ineses Ziņģītes mācību. Ob-
ligāti izdzeru glāzi silta ūdens (dienas 
gaitā cenšos izdzert līdz diviem lit-
riem ūdens). Brokastīs biezputru ēdu 
ar svaigām vai saldētām ogām vai 
pašas vārītiem ievārījumiem. Kamēr 
vārās biezputra, veicu sejas tīrīšanu, 
seruma un krēma uzlikšanu. Lietoju 
dekoratīvo kosmētiku. Esmu jau tais 
gados, kad tā palīdz sejai izskatīties 
starojošākai un pašai justies labi. Bez 
acu un lūpu «uzzīmēšanas» negribē-
tu iztikt! Man patīk rūgtas smaržas.
 Ja nepietiek laika biezputras 

vārīšanai, esmu iecienījusi musli ar 
pienu. Brīvdienu rītos cepu pankū-
kas. Protams, kafija ar pienu arī ne-
izpaliek. Rudeņos dzeru ķirbju, bur-

mana recepte

zainu piesprau-
dēm ar Latvijas 
karodziņu un 
latviskām zī-
mēm Gunta 
domājusi gadu, 
naktīs cenšoties 
vizualizēt, kā 
tās varētu iz-
skatīties. Valsts 
svētki tuvojas, 
un Gunta ir ga-
tava — plauktā 
stāv deserta šķī-
vis, pilns lielāku 
un mazāku sar-
kanbaltsarkano 
piespraužu.

Kad pašai 
nav patikuši 
t radic ionāl ie 

atstarotāji, no-
lēmusi izgatavot 
kaut ko glītāku. 

Glīts viņas veikums nudien 
ir bez gala! Atstarojošas 

pūcītes, dažas no tām 
ar vienu šķelmīgi 
piemiegtu actiņu, 
piemīlīgi ronīši un 
atraktīvas haizivis 
ar izteiksmīgām 
zobu rindām, mei-

tenīgas piespraudes 
ar mežģīņu ietvariņu 

un lācīti uz atstarojoša 
fona, sievišķīgas atstaro-

jošās piespraudes ar filcētu zīlīti 
uz ziediņa… Kad Gunta ro-

sina mani kādu izvēlēties 
sev un meitai, es to ne-
spēju! «Bet cilvēkiem 
jāatceras, ka drošībai 
tās derēs vien pilsētā, 

kur ielu var šķērsot pa 
gājēju pāreju. Ejot tumsā 

pa lielas šosejas malu, ar tik 
mazu piespraudi nebūs gana,» 

viņa brīdina.
Arī no krustdūrieniem gan Gun-

ta nav pavisam atteikusies — kā 
laba dāvana jaundzimušajam viņai 
šķiet krustdūrienā radīta glezniņa 
ar mazām pēdiņām pieauguša cilvē-
ka rokās. Smalki izšūtās bildītes var 
izmantot arī apsveikuma kartīšu vei-
došanā.
Augstā kalnā kāpjot

Guntas darbiņus var iegādāties 
vairākos Talsu veikalos un dažādos 
tirdziņos. Viņa saprot, ka mūsdienās 

Mīlestība, košas krāsas, daba un dzīves svinēšana
kānu, ābolu sulas kokteili ar dažiem 
pilieniem cidonijas sulas un tējkaroti 
linsēklu vai ķirbju eļlas.
 Sievišķīgi jūtos kleitā vai svār-

kos. Ģērbšanās stils man šķiet intu-
itīvs. Pārsvarā apģērbu pērku ārze-
mēs, kur šķiet viss ir kvalitatīvāks un 
lētāks. Man ir ļoti svarīgi, kas mugu-
rā, pat garastāvoklis ir atkarīgs no tā! 
Ģērbšanās gaume, tāpat kā muzikā-
lā gaume, veidojas no vides, kurā esi 
audzis, ģimenē.
 Man patīk košas dzīvespriecī-

gas krāsas. Tas noteikti no mammas. 
Viņai vēl tagad ir saglabājušies Rīgas 
Modēs šūtie mēteļi gaiši zilos, violetos 
un brūnos toņos. Mammīte bija skolo-
tāja, jāizskatās bija labi. Līdzīgi ir man 
— bērnudārza bērni arī ļoti daudz ko 
ievēro. Atceros folkloristes Ilgas Rēz-
nieces sacīto kādos muzikālo audzinā-
tāju kursos: «Pārdomājiet, kā jūs, ko-
lēģes, ģērbjaties! Nevelciet visu laiku 
tumšas bikses, jo bērns pārsvarā redz 
jūsu kājas…» Pašai lektorei kājās bija 
skaistas adītas zeķes ar nošu rakstiem!
 Labi jūtos arī tautas tērpā. 

Dziedot Talsu luterāņu draudzes 
korī «Amenda», tautas tērpu esmu 
iegādājusies un to velku ne tikai 

Dziesmu svētkos un koru skatēs, bet 
arī, svinot latviešu tautas tradīcijas 
un godus «Zvaniņā».
 Esmu dabas bērns. Bērnībā mā-

cījos Kandavas novada Zemītes as-
toņgadīgajā skolā. Tur bija iespēja ie-
klausīties dabas skaņās — strautiņa, 
Vēdzeļupītes čalās, bērzu birzītes un 
meža šalkās, iesmaržot vasaru caur 
naktsvijoļu un siena zārda smaržu. 
Tāpēc ļoti labi jūtos mežā, ogojot un 
sēņojot, un man patīk arī konservēt.
 Vasarā baudu sauli, peldos un 

pastaigājos gar jūru. Man patīk ska-
tīties saulrietā, saullēktu sagaidīt pie 
jūras. Ir svarīgi pabūt vienatnē ar 
sevi. Visi sīkumi, par kuriem esi uz-
traukusies ikdienā, tad pazūd.
 Man patīk būt kustībā. Ļoti 

grūti būtu bez automašīnas. Braucu 
arī ar velosipēdu, apmeklēju nodar-
bības baseinā treneres Daces vadībā.
 Savu dzīvi nevaru iedomāties 

bez ceļošanas. Esmu ceļojusi kopā 
ar ansambli «Harmonija», kori 
«Amenda», dēlu Klāvu, meitu Kris-
tīni, draugiem. Pēdējos gados ceļoju 
kopā ar ģimeni. Lielākais kultorgs šai 
jomā ir vecākā meita Baiba. Pateico-
ties viņas un znota Ivara iniciatīvai 

un valodas zināšanām, esam kopā 
baudījuši jaukus ceļojumus Arābu 
Emirātos, Spānijā, Itālijā, Anglijā.
 Man ļoti būtisks ir teātris, mū-

zika. Izrāžu un koncertu apmeklēju-
mi reizi mēnesī ir noteikti! Ļoti pa-
tīk spēka dziesma «Pie Dieviņa gari 
galdi», it sevišķi Mārtiņa Freimaņa 
izpildījumā.
 Man patīk ziedi, īpaši gerberas. 

Tās man vīrs dāvināja kāzu dienā, un 
vēl šobrīd tās saņemu.
 Strādāju darbu, kas man ļoti pa-

tīk. Pirmsskolā rit jau 38. darba gads! 
Liels gandarījums ir, redzot mūzikas 
skolas koncertā vai izlaidumā «Zva-
niņa» audzēkņus, kuriem esmu bijusi 
pirmā, kas ievedusi mūzikas pasaulē.
 Esmu laimīga! Ļoti liela vieta 

manā dzīvē ir mīlestībai. Tās trūku-
mu neesmu izjutusi nekad. Esmu uz-
augusi normālā ģimenē ar tēti, mam-
mu, brāli. Man ir kolosāls vīrs. Viņš 
ir tas, kurš palīdz balansā noturēt 
manu garīgo līdzsvaru, nebūt īgņai. 
«Tas bija vakar, šodien ir jau cita die-
na,» viņš saka. Bieži lutina ar paša 
gatavotiem ēdieniem — viņš ir ļoti 
labs pavārs. Mums ir trīs mīloši bēr-
ni. Esam omes un opja statusā. Tas ir 

tik fantastiski! Visjaukākie mirkļi ir, 
kad esam visi kopā. Tā ir liela laime, 
ka šī īpašā saikne starp vecākiem un 
bērniem nepazūd. Cik forši ir, ka vari 
piezvanīt un paprasīt padomu, kā 
būtu labāk rīkoties, ieklausīties pie-
augušu bērnu viedoklī! Dzimšanas 
dienas un Ziemassvētki ir tie svētki, 
kuros esam visi kopā. Tad tiek cepts 
un šmorēts, tiek svinēta dzīve.
 Dzīves moto? Mīlēt tuvāko, kā 

sevi pašu!


