
derinių, pasisemti idėjų, bet ir iš karto 
nusipirkti patikusius. Kol kas jų įsigyti 
panorusias mamas tegaliu nukreipti 
pas atskirus pardavėjus ir būna ne-
mažai blaškymosi. Svetainė su inte-
gruota parduotuve būtų labai patogus 
sprendimas tiek mums, tiek mūsų 
skaitytojams, tiek rūbų pardavėjams. 
Tačiau sukurti tokią platformą – gana 
sudėtingas ir investicijų reikalaujantis 
darbas. Vis dėlto jau esame pradėję 
pirmuosius kūrimo etapus.

Modeliais, pristatančiais rūbų 
derinius, pasirinkote savo vaikus. 
Sakykite, kaip jie patys reaguoja į 
tokį užsiėmimą?

Vaikų mada – mano sena aistra ir 
hobis. Sūnūs nuo pat gimimo buvo 
rengiami įvairiausiais drabužėliais, be 
to, jie užrašyti į aktorių agentūrą. 
Šiuo metu mada ir pozavimas jiems 
– įprastas bei kasdienis dalykas, sa-
kyčiau, netgi visai mėgstamas ir pa-
tinkantis. 

O jaunesnės sesės dar per mažos, 
kad suprastų, kas čia vyksta, tačiau į 
persirenginėjimus, puošimusis žiūri 
kaip į žaidimą. Ko gero, mergaitiška 
prigimtis savo daro, joms mada – ar-
tima širdžiai. Kovo pradžioje dalyva-
vome Barbės gimtadienio renginyje. 
Jo metu Ūla su Mėta traukė praeivių 
dėmesį tiesiog būdamos savimi – bė-
giojo, pozavo, noriai ėjo podiumui, kai 
jis atsilaisvino pasibaigus pagrindinei 
programai... Joms patinka dėmesys, 
pozuoti, fotografuotis. 

O ar gaunate savo vaikų pastabų 
dėl atrinktų rūbų derinių? 

iš gyvenimo

2 x 2, arba 
Dvigubai 
išsipildžiusi 
svajonė
„Two makes six“ tinklaraščio autorė Ieva 
Arnauskienė augina keturis vaikus – dvi 
dvynių poras. Pirmagimiams Džiugui ir 
Mažvydui spalį suėjo devyneri, o jaunėlės Ūla 
ir Mėta liepą atšventė antrąjį gimtadienį. Ievai 
jos tinklaraštis – ne dabartinių madų kažką 
rašyti vaikymasis, o gyvenimo būdas. Vaikų 
mada ir galimybė dalytis savo idėjomis jai 
reikalingi kaip oras, be kurio negalėtų gyventi.

Š iuo metu rašote itin sėkmin-
gą tinklaraštį, dalyvaujate 
įvairiuose renginiuose, apie 

jus rašo žiniasklaida... Sakykite, o 
kokie jūsų ateities planai?

Norėčiau likti stiliste, tačiau Lietu-
voje požiūris į stilių ir vaikų madas 
stipriai atsilikęs nuo kitų pasaulio 

šalių, tad tik šia veikla apsiriboti būtų 
šiek tiek rizikinga. 

Šiuo metu bendradarbiauju su įvai-
riais vaikų mados prekės ženklais – ir 
mažais, ir dideliais – bei reklamuoju jų 
gaminius. Tad ateities vizijoje – inter-
netinis puslapis, kuriame būtų galima 
ne tik pasižiūrėti vaikiškų rūbelių 
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Broliai didelių pastabų dėl rūbų 
derinimo neturi, tačiau reikalauja pa-
togumo – kad nevaržytų judesių, būtų 
lengva judėti. 

Tačiau tam tikros detalės jiems visgi 
kliūva – įvairūs paveiksliukai, aplika-
cijos... Neseniai atradau, kad galima 
įvairiai dekoruoti džinsinius švarke-
lius, tačiau teks šią idėją derinti su 
vaikais, žiūrėti, ar patiks. Dar labai 
nemėgsta dabar itin madingų ap-
temptų kelnių, mano, kad tai per daug 
mergaitiška. Yra buvę ir taip, kad kate-
goriškai atsisakė dėvėti tam tikrus rū-
bus. Ką gi, jeigu 
jiems labai ne-
patinka, tenka 
nusileisti. 

Labai daug 
rūbų neturime 
– esame atrinkę 
pagrindinius 
derinius, kurie 
išbandyti, pato-
gūs ir kokybiški. Ne tik vyresnieji, bet 
ir mergaitės jau žino, kur jie sudėti, 
kurie skirti darželiui, kurie namams, 
o kurie – pasipuošti. Kasdien norisi 
praktiškų, patogių rūbų, kad vaikai 
galėtų žaisti, nebijotų darželyje susi-
tepti. Būtų gerai, kad rūbai išlaikytų 
savo išvaizdą ir po dažnų skalbimų... 

Įkvėpimo derindama semiuo-
si iš gyvenimo – stebiu, kas vyksta 
aplinkui, ir pagal tai dėlioju. Būna, 

susapnuoju derinius ir tada pabudusi 
ieškau, bandau, ar tikrai taip gerai at-
rodo, kaip sapne. Spalvas derindama 
į pagalbą pasitelkiu vaikų pieštukus – 
piešiu ir žiūriu, ar dera, pvz., geltona 
su violetine, ar visgi nelabai. 

Šiuo metu feisbuke turite per 
10 tūkst. gerbėjų. Kaip pavyko 
pritraukti tiek sekėjų? 

Labai padeda noras bendradarbiau-
ti, palaikyti draugiškus santykius su 
kitomis tinklaraštininkėmis, dalytis 
turiniu.  Tačiau svarbiausia – atsi-

žvelgti į savo skaitytoją, stebėti, ką 
žmonės nori skaityti, koks turinys 
sulaukia daugiausia dėmesio. Tada 
belieka duoti savo skaitytojams tai, 
ko jie nori! 

Aš pati labai mėgstu instagramą – 
nuo jo ir pradėjau, tačiau Lietuvoje 
feisbukas populiaresnis, tad neišven-
giamai teko anketą kurtis ir šiame 
tinkle. 

Ievos patarimai
Į ką atkreipti dėmesį 

perkant rūbus vaikams?

Į  audinių sudėtį – kad jis būtų iš kuo natūralesnių medžiagų. Šaltuoju metų 

laiku rekomenduoju merinosų vilnos rūbelius – pradedant apatiniais, 

baigiant megztiniais. Vasarą puikiai tinka medvilnė, linas. Sutinku, kad 

sintetiką lengviau prižiūrėti, ne taip greitai blunka... Tačiau reikia pagalvoti ir 

apie jautrią vaiko odelę, svarbu ir tai, kad kūnas kvėpuotų. 

Siekiant, jog rūbas ilgai tarnautų, jį reikia atitinkamai prižiūrėti. Nepaliauju 

kartojusi, kad ne veltui prie kiekvieno rūbo yra prisiūtos etiketės, kuriose 

nurodyta, kaip jį prižiūrėti. Jeigu įsigijote megztinį ar kitą drabužį, ant kurio 

etiketės pažymėta, kad būtina skalbti rankomis ir mažoje temperatūroje, – 

tai ir skalbkite būtent taip! Dažnai tenka bendrauti ir su rūbų kūrėjais, kurie 

pasakoja istorijas apie tai, kaip pirkėjai įsigyja jų rūbus, išskalbia ne taip, kaip 

nurodyta, ir tada siunčia nuotraukas skųsdamiesi, kad blogas pirkinys. 

Galiausiai – labai mylėkite savo rūbus. Aš juos glostau, myluoju... Kiti kalbasi 

su gėlėmis, kaktusais, kad jie greičiau augtų, ilgiau žydėtų, o aš su rūbais 

pasikalbu, kad man ilgiau tarnautų. 

Labai mylėkite savo rūbus. Aš juos glostau, 
myluoju... Kiti kalbasi su gėlėmis, kaktusais, 
kad jie greičiau augtų, ilgiau žydėtų, o aš su 
rūbais pasikalbu, kad man ilgiau tarnautų.

65mažylis



Esate mama, 
auginanti net keturis 
vaikus, ir kartu dirbate 
iš namų. Papasakokite, 
kaip atrodo jūsų darbo 
dienos rutina?

Kasdien keliuosi anksti, nes mėgstu 
tyloje išgerti puodelį skanios kavos. 
Tada žadinu broliukus. Kol  jie pusry-
čiauja, pažadinu ir sesutes. Netrukus 
visi iškeliaujame iš namų. Mokykla 
ir darželis – šalia namų, tad susisuku 
labai greit. Grįžusi namo sėdu papus-
ryčiauti ir aš. 

Po pusryčių įsijungiu kompiuterį, 
bandau atsakyti į laiškus ir žinutes. Di-
džiąją dienos dalį užima naujų kolekci-
jų, vaikiško asortimento peržiūra. Pa-
sidarau koliažų derinukų. Šiandien jau 
pradedame ruoštis krikštynų temai, 
sesutės neseniai dalyvavo fotosesijoje.

Taip diena ir prabėga. O atėjus 
vakarui visi stengiamės atrasti laiko 
susėsti prie bendro vakarienės stalo, 
aptarti dienos įvykius, pabūti kartu. 
Buvimas drauge, nors ir valandėlę, 
sustiprina šeimos darną. 

Beje, apie maistą. Negaliu pakęsti 
gaminimo... Atrodo, lyg ir turėčiau 
mėgti, turėdama tokią didelę šeimą, 

bet va – nepatinka sukiotis prie puo-
dų. Labai pasisekė, kad tėtis šeimoje 
skaniai maistą ruošia! 

O ar tvarkytis namuose vyras 
padeda?

Man labai pasisekė – turiu išties 
nuostabų vyrą, kuris mane visokerio-
pai palaiko, padeda man siekti svajo-
nių ir tikslų. Ne tik tvarkytis padeda, 
bet ir vaikus paragina tvarkos laikytis. 
Kai mato, kad aš per daug pavargu-
si, kad man reikia tylos ir ramybės, 
išsiveda visus keturis pasivaikščioti, 
leidžia atsikvėpti nuo šurmulio na-
muose, ramiai pasidaryti susikaupu-
sius darbus.

Ir vaikams dalykus gerai išaiškin-
ti sugeba. Tarkime, būna, kai kurie 
vaikai parduotuvėje kažko užsimano, 
krinta ant žemės, verkia, kelią užsto-
ja... O va pas mus taip nėra – tėtis pa-
kalbėjo vieną kartą, ir vaikai suprato, 
nereikėjo kartoti. 

Kaip atrodo jūsų šeimos laisva-
laikis ir kuo, be mados, domisi jūsų 
vaikai?

Vaikų seneliai – iš Varėnos. Nuva-
žiavę pas juos, aplankome ir baseiną, 
ir teatrą, ir kiną. Beje, kine rodo viską 
tą patį kaip ir Vilniuje, tačiau perpus 
pigiau, tad nuvažiavę prisižiūrime vis-
ko!

Mažvydas groja gitara, tai mums 
muzikinius vakarus namie rengia. 
Džiugas labai mėgsta enciklopedijas, 
mokslines knygas bei kolekcionuoja 
monetas. Pasakų knygos berniukams 
nelabai patinka... Viena mėgstames-
nių – dar mano vaikystės mylimiau-
sia knyga „Panama labai graži“. Juk 
dažnai vaikams persiduoda tai, kas 
patinka jų tėvams. 

O mergaitės su Kake Make auga. 
Visos knygos skaitytos, perskaitytos, 
suplėšytos ir sulipintos... Visi namai 
jų atributikos prikrauti. 

Vaiko gimimas – labai svarbus 
žingsnis kiekvienai šeimai. Pasi-
dalykite, kaip abu kartus sekėsi 
lauktis?

Laukiantis pirmųjų vaikų buvo vis-
ko – išties sunku, kai gimsta iš karto 
du. Tačiau niekad neturėjau katego-
riškų įsitikinimų apie tai, kaip auginti 
vaikus, ką leisti, ko neleisti, kaip turi 
būti ir pan. Visada maniau, kad vai-
kystė yra labai trumpa, – per daug 
trumpa, kad ją reiktų sukišti į kon-
kretų rėmą.  Vaikai turi džiaugtis šiuo 
savo gyvenimo etapu. Kita vertus, turi 
būti tam tikros ribos, kurias jausdami 
jie šia laisve džiaugtųsi. Nemanau, kad 
reikia leisti absoliučiai viską. 

Vienas dalykas, kuris apsuko galvą 
besilaukiant pirmagimių, – tai pirki-
niai. Prisipirkau visko tiek, kad paskui 
dalis nepanaudota liko. Pavyzdžiui, 
vonelės. Viena – pagrindinė, kita įde-
dama į vidų, trečia vandeniui perpil-
ti... Tikrai tiek daug visko nereikia! 

Niekad neturėjau kategoriškų įsitikinimų apie tai, kaip 
auginti vaikus, ką leisti, ko neleisti, kaip turi būti, kaip 
neturi. Visada maniau, kad vaikystė yra labai trumpa, – 
per daug trumpa, kad ją reiktų sukišti į konkretų rėmą.  

iš gyvenimo
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www.babycity.lt

4 SKIRTINGOS PADĖTYS:

ant 
nugaros

priekiu, kai vaikas 
žiūri į Jus

priekiu, kai vaikas 
atsisukęs į Jus 

nugara

ant šono per 
klubą

Rekomenduojamas amžius: 
nuo naujagimio iki 3 metų.

"M" formos padėtis kūdikio 
patogumui ir ergonomikai.

Svorio riba: nuo 3,2 iki 15 kg.

Nereikia įdėklo naujagimiams.

ERGOBABY
NEŠIOKLĖ

Visiems kūdikiams. Visos nešiojimo padėtys. Viskas viename.

Apie rūbus jau nė nekalbu – pripirkau 
begalybę, įsivaizdavau, kaip rengsiu... 
O tik ką gimę kūdikiai auga taip grei-
tai, kad nė nespėji naujo rūbelio ap-
rengti, ir, žiūrėk, jau per mažas! 

Besilaukdama mergaičių į viską žiū-
rėjau daug paprasčiau. Be to, joms 
augant mažiau bijojau kiekvieno nu-
sikosėjimo, nusičiaudėjimo. Dariau 
viską panašiai kaip ir susilaukusi sūnų, 
tačiau jaučiausi daug ramiau, tiksliau 
žinojau, ką darau ir ko reikia. 

Ar vyresni broliai padeda rūpintis 
mažosiomis?

Viena mano draugių mokykloje 
turėjo vyresnį brolį, kurio jai labai 
pavydėjau, nes pati irgi visada tokio 
troškau. Sakiau, kai pati turėsiu vai-
kų, pirma bus berniukas, o paskui – 
mergaitė. Taigi labai džiaugiuosi, kad 
ši svajonė išsipildė, – netgi dvigubai. 

Broliai išties labai rūpinasi, saugo 
ir prižiūri savo seses – labai gražiai 
žaidžia, bet būna, kad ir gražiai su-
sipyksta... 

JurgitA rAudOnytė


