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Līdz ar meitiņas ienākšanu 
pasaulē talsenieces Ivitas Apši-
ņas aizraušanās pārtapa nodar-
bē, kas sniedz prieku ne vien vi-
ņai pašai, bet arī citām jaunajām 
māmiņām. Pēc profesijas Ivita ir 
vizuālās reklāmas dizainere, bet 
brīvajā laikā viņa aizraujas ar 
gleznošanu, personalizētu knu-
pīša turētāju un graužamriņķu 
darināšanu. Meklējot balansu 
starp māmiņas pienākumiem un 
radošo darbošanos, mājiniekiem 
dažkārt nākas sadzīvot ar radošo 
bardaku, bet atgriezeniskā sai-
te un gandarījums, kas pārņem 
pēc labi paveikta darba, to visu 
atsver.

«Kļūstot par mammu, pasūtīju 
visu nepieciešamo, lai varētu izga-
tavot knupīša turētājus un graužam-
riņķus, bet Kadrija knupīti nevēlē-
jās. Draugi un radi ieteica turpināt 
iesākto un pārdot knupīša turētājus 
par lētāku naudiņu — kur citur lik-
šu visu iepirkto? Sākumā taisīju tos 
kā rauguļu dāvanas, bet pēc laika 
cilvēki paši sāka interesēties. Vēlāk 
par godu meitiņai izlēmu izveidot fa-
cebook lapu ar nosaukumu «Kady». 
Logo ir iekļauts meitiņas zīmētais 
kartupeļu vīriņš, kuru viņa sāka zī-
mēt, kad bija maziņa. Man nekad 
nav patikušas mājturības stundas — 
nedomāju, ka reiz ar ko tādu nodar-
bošos, bet dzīve ir neparedzama,» 
pārdomās dalās Ivita.
Īpašā odziņa — vienkāršība

Šobrīd viņa piedāvā iegādāties 
personalizētus knupīša turētājus, 
graužamriņķus, kā arī rotas un atslē-
gu piekariņus, kas darināti no epok-
sīda. Lai veidotos veiksmīga sadar-
bība, Ivita tapšanas procesā cenšas 
iesaistīt arī pašas māmiņas. «Kad 
mammas man uzraksta, noskaidro-
ju kāroto toni, akcentiņu, klipsīti, 
striķīti un ik pa brīdim nosūtu kādu 
foto. Nesen ieraudzīju internetā no 
epoksīda darinātas rotas un sapratu, 
ka vēlos savā ikdienā pamēģināt ko 
interesantu, tāpēc iegādājos epok-
sīdu un liešanas formiņas. Epok-
sīdsveķi ir materiāls, ko var izman-
tot dažādiem mērķiem. Šis process 
aizrauj — pēc šķidrumu sajaukšanas 

«Esmu sapratusi, ka kļūdīties ir normāli»

«Man nekad nav patikušas mājturības 
stundas — nedomāju, ka reiz ar ko tādu 
nodarbošos, bet dzīve ir neparedzama,» 
smejoties atzīst talseniece.      Albuma foto

formiņas var piepildīt ar ziediem vai 
ko citu. Draugiem un paziņām ik pa 
brīdim palīdzu arī ar logo izstrādi 
un vizītkaršu dizainu. Protams, laika 
gaitā šis process ir attīstījies. Sāku-
mā knupīša turētājus taisīju uz plāna 
materiāla lentītes un tie bija pieeja-
mi divos toņos — zilā un rozā. Diem-
žēl materiāls nebija izturīgs. Ikdienā 
to nevarēju pārbaudīt, jo meitiņa 
knupīti neizmantoja. Vārdiņus vēru 
no jau gataviem pērļu burtiņiem, bet 
tagad vārdiņus iededzinu uz pērlī-
tēm, tādējādi bērniņi, kuriem vārds 
ir ar garumzīmēm, var tikt pie per-
sonalizēta knupīša turētāja. Striķītis 
arī beidzot ir īstais — tā kvalitāte 
ir daudz labāka, un nu jau piedāvā-
ju trīs krāsas — rozā, zilu un bal-
tu. Par savu īpašo odziņu es sauktu 
vienkāršību — idejas meklēju vietnē 
pinterest. Jau sākumā mani uzrunāja 
vienkārši knupīša turētāji, kuru sa-
stāvā bija koka bumbiņas un akcenti 
no silikona bumbiņām. Kāda omīte 
reiz atzina, ka tik vienkāršu, elegan-
tu knupīša turētāju internetā ir grūti 
atrast. Īpašu prieku man sagādā rei-
zes, kad mammas vēlas mazliet neie-

rastākus toņus. Šis process liek man 
justies noderīgai un vajadzīgai, jo 
laikā, kad kļuvu par mammu, draugi 
studēja vai jau strādāja. Biju mam-
mas un mājsaimnieces lomā, līdz ar 
to jutos laimīga, kad kāds lūdza pa-
darboties radoši. Gandarījumu snie-
dza gan rezultāts, gan atgriezeniskā 
saite. Protams, izdevās nopelnīt arī 
naudu saviem tēriņiem,» stāsta Ivita.
«Gleznoju, kad iestājusies 
tukšuma sajūta»

2020. gada septembrī Laidzes 
bibliotēkā bija apskatāma Ivitas vei-
dota gleznu izstāde — ar mākslu un 
gleznošanu viņa sāka aizrauties jau 
skolas laikā. «Skolā mans mīļākais 
priekšmets bija vizuālā māksla — 
pelnīju labas atzīmes, darbus pa-
darīju savlaicīgi un bieži braucu uz 
olimpiādēm. Gāju arī mākslas skolā, 
tomēr, kā jau tīnim, toreiz galvā bija 
citas domas. Gleznoju ik pa laikam, 
taču vairāk pievērsos tam laikā, kad 
atradāmies Īrijā. Kamēr draugs strā-
dāja, tikmēr mēs ar meitiņu dzīvojā-
mies pa mājām. Jutu, ka sāku justies 
vientuļi, jo nebija neviena, pie kā 
aiziet kaut uz kafijas tasi. Sapratu, 

ka lietas labā kaut kas 
jādara, nopirktu glez-
nošanas komplektu un 
sāku gleznot. Nebiju 
gaidījusi, ka tas mani 
tā aizraus. Kāds draugs 
reiz jautāja, vai nevaru 
uzgleznot tītaru kos-
mosā, lai cik smieklīgi 
tas arī neizklausītos. 
Nu viņa istabu rotā tī-
tara glezna (smejas). 
Šobrīd gleznošanai 
daudz laika neatvēlu — 
gleznoju, kad iestāju-
sies tukšuma sajūta.

Lēmums studēt par 
vizuālās reklāmas di-
zaineri nāca likumsaka-
rīgi. Vizuālo reklāmu, 
aizejot uz tehnikumu, 
sāku studēt pēc vidus-
skolas. Vēlējos studēt 
ko mūsdienīgu, un tajā brīdī tas šķita 
labākais risinājums, jo šajā profesijā 
ir nepieciešams savs skatījums, savs 
stils un mākslinieciskais piesitiens. 
Zināju, ka reiz kļūšu par mammu un 
šī profesija man ļaus strādāt no mā-
jām. Diemžēl šobrīd izvēlētajā pro-
fesijā nestrādāju, bet, ja kāds palūdz 
izpalīdzēt ar vizītkarti vai logo, nekad 
neatsaku. Mammas pienākumus un 
radošo darbošanos apvienot nav grū-
ti — man ar Kadriju ir paveicies, mēs 
visu varam sarunāt. Protams, ir rei-
zes, kad viņa grib iesaistīties un pa-
līdzēt. Tad iedodu plastmasas adatu 
un palielākas bumbiņas. Darbošanās 
ar krāsām bija grūtāka brīdī, kad viņa 
vēl bija maziņa.»
Pirmie soļi, pirmais «mīlu» un 
pirmais smaids

Ivita atzīst, ka, kļūstot par 
mammu, daudzas lietas izmainās. 
Izaicinošākais šajā dzīves posmā ir 
laika plānošana. «Es nekad neesmu 
mēģinājusi plānot savu laiku. Līdz ar 
Kadrijas ienākšanu dzīvē daudz kas 
mainījās, un nu esmu spiesta to darīt. 
Pirms gada iestājos augstskolā, para-
lēli strādāju, veicu mājasdarbus un 
rūpējos par Kadriju. Lielāko prieku 
man sagādā Kadrijas augšana — pir-
mie soļi, pirmais «mīlu» un pirmais 
smaids, lai gan sākumā biju nobiju-
sies, jo par mazuļiem neko nezināju. 
Esmu sapratusi, ka kļūdīties ir nor-
māli. Mēs visi esam cilvēki, un nav 
tik viegli atrast balansu starp visām 

«Lielāko prieku man sagādā Kadrijas augšana — pirmie soļi, 
pirmais «mīlu» un pirmais smaids,» izjūtās dalās Ivita.

Šobrīd iespējams iegādāties 
ne vien personalizētus knupīša 
turētājus un graužamriņķus, 
bet arī rotas un atslēgu pieka-
riņus, kas darināti no epoksīda.

ikdienā notiekošajām lietām. Dažreiz 
mājiniekiem nākas sadzīvot ar radošo 
bardaku. Arī emocijas mainās diez-
gan bieži — kad kļūsti par vecāku, tu 
ej cauri tieši tādām pašām emocijām 
un sajūtām kā tavi vecāki… Kad jūtos 
mazliet sliktāk, atgūt enerģiju un lai-
mes sajūtu palīdz laba filma, kafijas 
krūze un nesteidzīgāks rīts. Dažreiz, 
protams, ir jauki pabūt vienai ar sa-
vām domām.» Māmiņām, kuras šo 
lasīs, Ivita novēl nebaidīties no ne-
veiksmēm un lūgt palīdzību mīļajiem, 
jo ikdiena kopā ar mazuli nav nemaz 
tik vienkārša. Lai atjaunotu enerģiju 
un turpinātu darbus ar jaunu sparu, 
mammām nepieciešama atelpa.

Pārdomās par mammas lomu, 
ikdienas pienākumiem un misi-
jas apziņu, audzinot nākamo pa-
audzi, dalījās divu bērnu māmiņa 
Elīna Aļošina:

«Kļūšana par māmiņu ir radikā-
lākās izmaiņas, kādas sievietes dzīvē 
var būt. Vismaz manā dzīvē noteik-
ti. Man kā kristietei likās, ka zinu, 
ko nozīmē nolikt savu dzīvi, lai to 
pilnībā uzticētu Kristum. Bet tikai 
tagad, piedzimstot bērniem, saprotu, 
ko nozīmē pa īstam nomirt sev un 
dzīvot otram. Pagaidām vēl abi mani 
bērniņi ir mazi, tāpēc nezinu, kā būs 
vēlāk, bet šobrīd man savas ikdienas 
nav, nav vairs manu sapņu, vaļas-
prieku un citu lietu, kam agrāk laika 
bija daudz. Ja kāds brīvāks brīdis pa-

«Mamma — tas ir cilvēks transformeris»
rādās, tas jāizmanto ēst gatavošanai 
vai mājas kārtošanai. 

Tikai tagad saprotu vārda «mam-
ma» nenovērtējamo nozīmi — tas ir 
cilvēks, no kura ir atkarīga mazo cil-
vēciņu dzīve. Kad par to domā, tad 
saproti, ka visas grūtības ir panesa-
mas. Mamma — tas ir cilvēks trans-
formeris, kuram jāmāk viss, — būt 
auklei, aizstāvim, mīlestības avotam, 
ēdinātājam, psihologam, draugam 
un visam citam. Paldies Dievam par 
vīru, kurš no savas puses dara visu, 
lai būtu vislabākais tētis bērniem ta-
jos brīžos, kad ir mājās!

Pirmajos bērna dzīves mēnešos 
izaicinājums šķiet viss. Īpaši nakts 
celšanās, kad bērnam nakts režīms 
vēl nav iegājies. Mamma ir nomodā 
naktī, bet arī diena prasa savu, tā-
pēc mamma atkal ir nomodā. Liels 
atbalsts bērnu nakts dzīvē ir mans 

vīrs — kamēr baroju ar krūti jaunā-
ko, vīrs atbild par otra bērna miegu, 
ja gadās piecelties no kādiem pārdzī-
vojumiem. Paldies Dievam, vecākais 
bērniņš, kuram vēl nav divi gadi, ar-
vien retāk naktī ceļas augšā. Ar izaici-
nājumiem nākas sastapties arī posmā, 
kad bērns visu dara pretēji mācīta-
jam — ja kaut ko nedrīkst, dara to ar 
īpašu prieku. Man tas ir izaicinājums 
palikt miera stāvoklī, jo man patīk, ka 
viss notiek tā, kā esmu iecerējusi. Tā 
man ir laba skola — grūta, bet laba. 
Ar dusmām, ko izraisa pavisam ne-
nozīmīgas situācijas un bērnu rīcība, 
es tieku galā tikai un vienīgi ar Die-
va palīdzību. Lūdzu par sevi, vīru un 
bērniem, un Dievs palīdz. Viņš palīdz 
ieraudzīt, kur man nav bijusi taisnība 
un kā situāciju vērst par labu. 

Runājot par pārsteidzošo mam-
mas dzīvē, varu vien nobrīnīties, 

cik daudz spēka un izturības Dievs 
mūsos ir ielicis! Agrāk, kad vēl ne-
biju precējusies, apciemojot māsas 
bērnus, jau pēc divām stundām biju 
pārgurusi, izpumpēta un gribēju āt-
rāk prom, bet tagad, kad pati esmu 
mamma 24/7, man joprojām ir 
spēks. Brīžam liekas, ka vairs neva-
ru, bet Dievs ar savu žēlastību atjau-
no un paceļ. Ticu, ka Dievs dod īsto 
svaidījumu katrai dzīves situācijai un 
katrai dzīves lomai, — būt meitai, 
sievai vai mammai. Bībelē ir rakstīts, 
ka bērni ir Dieva dāvana, un tā tie-
šām ir, jo pāri visām grūtībām viens 
bērna smaids, kas veltīts, ieraugot 
mammu, ir veldzējošs un prieku ne-
sošs. Bērna prieks ir arī mans prieks. 
Tas mīlestības pilnais skatiens, kādu 
neviens cits cilvēks man nekad ne-
veltīs, ir atalgojums par visu! 

Es vēl mācos. Ļoti mācos. Domā-

ju, ka mammas, kuras ir izaudzināju-
šas bērnus, spēj tikt galā ar jebkuru 
dzīves situāciju, jo tiek norūdītas gan 
emocionāli, gan fiziski. Domāju, ka 
vēl daudz iemācīšos par pacietību, 
prieku, vienkāršo bērnišķīgo ticību, 
ko varu novērot bērnos jau tagad. Mā-
miņas, jūs jau zināt, ka nav viegli, bet, 
ieguldoties mūsu bērnos šodien, būs 
neizsakāmi liels prieks un balva pēc 
tam, kad viņi izaugs. Tāpēc es novēlu 
gan citām māmiņām, gan sev — mīlēt! 
Vienkārši mīlēt! Bez nosacījumiem, 
apklājot visas nepilnības, ticot par la-
bāko bērnos. Mīlēt bez nosacījumiem. 
Neviena gudra grāmata nepalīdzēs 
izaudzināt bērnus tā kā mīlestība. Tā 
ir mana pēdējā laikā atklāsme, un es 
ticu, ka tas ir pats labākais, ko varam 
saviem bērniem dot. Saņemt pašām 
no Debesu Tēva un dot to tiem, kurus 
Dievs mums uzticējis.»
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