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Kādu rītu Ina Šmite pamodusies ar vīziju, ka nodarbosies ar šūšanu un izšūšanu, un 
dzīvesbiedrs ideju atbalstījis. Nu jau trīs gadi, kopš sapnis īstenojies. Viņas darbus 
ievērojuši ne tikai veikaliņa “Martas kiosks” un svētku tirdziņu apmeklētāji, bet arī 
interneta lietotāji pašmājās un ārzemēs.  

Šuj personalizētas dāvanas  

Pirmās tapušas miega lupatiņas. “Tie ir silti un mīksti, apdarināti auduma gabaliņi, 
kam piešuju kāda mīlīga zvēriņa galvu. Mazuļiem pirms aizmigšanas patīk tādas 
ņurcīt rociņās, lai nomierinātos, sajūtot māmiņas smaržu. Mūsu meitai Šeilai jūnijā 
būs seši gadi, bet viņa joprojām liekas gulēt ar savu miega lupatiņu,” pastāsta I. 
Šmite.  

Bēbīšu priekšautiņu izšūšana sākusies, kad uz parauga, ko māsa atsūtījusi no Īrijas, 
Ina izveidojusi meitiņas vārdu. Pamazām rokdarbniece sākusi bērnu datus izšūt uz 
standarta formas dekoratīviem spilventiņiem, ko parasti dāvina, ejot raudzībās. Ezītis, 
pūcīte, sunītis, puisītis, meitenīte – spilventiņa forma un krāsa atkarīgi no šuvējas un 
pasūtītāja fantāzijas lidojuma. Potenciālos pircējus uzrunā ne tikai priekšmetu 
oriģinālā forma, bet arī atraktīvie uzraksti, piemēram, “Princesīte”, “Džekiņš”, 
“Mīlulīte”, “Es esmu labākais”. Mīļlietiņu, kam piestiprinātas rociņas un kājiņas, bērns 
izčubina, labprāt liek gan pagalvī, gan blakus ratos vai gultiņā, novērojusi šuvēja. 

Pakāpeniski bērniem adresēto lietu klāstu papildinājušas mīkstās mantiņas no lina vai 
kokvilnas, ko sīkuči var pakošļāt. Tās mierīgi var mazgāt veļasmašīnā. Tās nav 
alerģiskas, tajās nedzīvo putekļu ērcīte, jo tiek pildītas ar speciālu materiālu.  

Pievilcīgas ir Inas darinātās somas un atmiņu albumi ar pasaku tēliem vai dāvanas 
saņēmēja vārdu. Savukārt kāzu rīkotāji pieprasa gredzenu spilventiņus, priekšautus, 
dvieļus, gultasveļu ar izšūtiem iniciāļiem un citus personalizētus priekšmetus.  

Topā – lins un latvju raksti  

Šoziem I. Šmite pilnveidojusi prasmes, apmeklējot “Burdas” skolas nodarbības 
Liepājā. Tur iemācījusies šūt bērnu un pieaugušos apģērbu, mēteli ieskaitot.  

Pēdējos gados pieprasītas ir kleitas un svārki ar latvju rakstu zīmēm, īpaši krāsu 
salikums – balts ar latviski sarkano. 

“Sadarbojoties ar šuvēju no Rīgas, darinājām kāzu kleitu vienai latvietei, kura dzīvo 
Vācijā. Līgava kleitas apakšmalā gribēja izšūtu joslu ar sargājošām rakstu zīmēm. 
Laimas slotiņa, Jumītis, Māras slotiņa, Saules zīme. Tās esmu izšuvusi arī uz kristību 
dvielīšiem, šūpulīša piederumiem. Lasīju, ka šogad pat puķes visvairāk tiek 
pieprasītas baltā un bordo krāsā.”  
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Šuvējai ļoti patīk darināt tērpus mazajām dāmiņām, uz ko iedvesmo pašas atvasīte. 
“Šeila domā, ka visas kleitas šuju tikai viņai, un grib, lai visas būtu garas un rozā. 
Katru brīvdienu meitene atver skapi, lai izvēlētos citu tērpu no savas garderobes, bet 
bērnudārza audzinātāja arvien nopriecājas, ka Šeilai ik pēc brīža jauna kleitiņa. 
Meitenēm taču ir jāpucējas!” 

Nodomu uzmeistarot vienādas vestes sev un meitai gan pagaidām nākšoties atlikt – 
Inai jāgatavojas Līvas ciema svētkiem un māsas kāzām, kas notiks Portugālē. Līdz ar 
to vēl jāpaspēj dabūt gatavu svētku kārtu mammai Agritai, kā arī māsai jāuzšuj kleita, 
ko uzvilkt pēc mičošanas.  

Mantojums un pieredze 

“Zinu, ka vecome savulaik segas ar roku izžuvusi, arī ome esot mazliet šuvusi. Bet 
man viss atvērās pēc jaunākā bērna piedzimšanas. Jau pirmsdzemdību atvaļinājuma 
laikā gribēju kaut ko uzsākt. Varbūt tamborēt jaciņas? Tomēr ne. Vienu rītu pamodos 
un paziņoju, ka esmu nosapņojusi, ko darīt, un jāmeklē šujmašīna. Tobrīd nemācēju 
ne diegu adatā ievērt, bet, ja dara, tad jau pamazām sanāk.” 

Vīrs Helmuts, kura darbošanās lauciņš ir metālapstrāde, dzīvesbiedres ideju pilnībā 
atbalstījis, un, neņemot kredītu, nopirkuši pirmo izšūšanas mašīnu. Uzreiz pēc tam 
liktenis Inai piespēlējis izdevību pamācīties arodu “BUTS” kursos. Sākumposmā 
šuvusi drēbes tikai sev un radiem. Izšūšanu apguvusi, skatoties “YouTube”, tehnikas 
knifiņus atkodusi patstāvīgi.  

“Tas bija mans ceļš – kopā ar bērnu augt. Tagad man pieder šujmašīna un overloks 
auduma maliņu apstrādei. Vienā no dzīvokļa istabām iekārtoju sev darbistabu, 
plauktos glabājas audumi, kas gaida savu uznācienu, un speciālie šūšanas un 
izšūšanas žurnāli.”  

I. Šmite neslēpj, ka daudzi apbrīno viņas veiksmes stāstu. Tomēr ne bez 
pārbaudījumiem, kas sniedz vērtīgo pieredzi, viss panākts. Savulaik viņa, tāpat kā 
daudzi latvieši, izmēģinājusi laimi Īrijā, tur strādājusi veikalā. Atgriezusies, kad bijis 
jāizvēlas, kur dēlam, pirmdzimtajam, uzsākt skolas gaitas. “Izdomājām, ka labāk 
tomēr Latvijā. Atbraucām, un te – krīze. Nekas, ar ārzemēs sapelnīto naudiņu 
izdzīvojām.  

Sapņo par uzņēmumu 

Meistarīte ir apmierināta, ka viss sakārtojies tā – var paspēt gan jaunāko bērnu uz 
bērnudārzu, uz treniņiem aizvest, gan ģimenei maltīti un omulību sarūpēt. “Danielam, 
kurš mācās septītajā klasē, blēņu darīšana atkrīt, jo, būdama vienmēr mājās, visu 
redzu un dzirdu. Taču neesmu arī bubulis, draugi ciemos drīkst nākt,” pasmaida divu 
bērnu mamma. Šāds dienas ritms viņai pagaidām šķiet pieņemams, lai gan reizēm 
piezogas doma strādāt ārpus mājām, kolektīvā. Drīz vasara, katru otro nedēļu notiks 
dažādi tirdziņi, un tur jau varēs izrunāties pēc sirds patikas, spriež rokdarbniece. Lai 
izvēdinātu galvu un atslābinātu ilgstošā sēdus stāvoklī sasprindzinātos muskuļus, viņa 
mēdz gan pavingrot, gan uzsēsties uz sava velosipēda un izbraukt kādu līkumu.  

I. Šmite pēc profesijas ir komersante, studējusi tiesību zinātnes, kas ietver 
komercdarbību. Iegūtās zināšanas palīdz gan projektus rakstīt, gan grāmatvedību 



turēt kārtībā. Iepriekš strādājusi pašnodarbinātā statusā un nupat nolēmusi 
pamēģināt citu uzņēmējdarbības formu – patentu.  

“Grobiņas spēkavotā” kapsēdniece ir kopš biedrības pirmsākumiem. Gandarījumu 
sniedz gūtā pleca sajūta: tiek organizēti kopīgi pasākumi, semināri, turklāt ar 
kompanjoniem interesantāk, drošāk un izdevīgāk realizēt savu produkciju.  

Vaicāta par nākotnes plāniem, sieviete neslēpj: “Lielāku šujmašīnu jau esmu 
noskatījusi, vīrs apsolīja sponsorēt. Uzņemties jaunas parādsaistības gan nevēlos, jo 
vienas jau ir – ar “Altum” atbalstu iegādājos automašīnu, citādi nespētu ar savu preci, 
telti un galdu uz tirdziņiem izbraukāt. Kopā ar draudzenēm no “Burdas” skolas 
plānojam SIA veidot, bet šovasar tas vēl nenotiks. 

 

http://news.lv/Kursas_Laiks/2018/04/26/no-miega-lupatinas-lidz-krasniem-terpiem 

 

http://news.lv/Kursas_Laiks/2018/04/26/no-miega-lupatinas-lidz-krasniem-terpiem

