Radoši: ieviešam kārtību mājās!
Ikdiena paskrien nemanot, un Nekārtības jaunkundze ir pavisam nemanot
iekārtojusies te uz spoguļgalda, te atvilktnēs, te – uz darba galda. Lai arī
cenšamies kārtību uzturēt, reizēm rodas jautājumi: kā vēl padarīt kārtību gan
organizētāku, gan – košāku? Te nu talkā jāņem idejas, ko piedāvājam!

Pildspalvas, zīmuļi un otas: nemetiet laukā uzreiz burciņas un konservu bundžas. To
etiķetes var atmērcēt ūdenī, notīrīt un tad – pašu trauku aplīmēt ar košiem dāvanu
papīriem visdažādākajās variācijās, apkrāsot vai aplīmēt pat ar audumu. Hobijlietu
veikalos var atrast piemērotas krāsas un otas, bet var arī iztikt ar to, kas ir mājās
atrodams.
Netīrie trauki: daudziem vecākiem ir zināma situācija, ka mistiski pazūd krūzītes,
karotītes, kāds šķīvis. Kur to meklēt – pusaudžu istabās. Un visbiežāk – dažnedažādās
vietās: uz plaukta, zem gultas pat, uz naktsskapīša. Šādās reizēs ir nolikt nevis kārtējo
bārienu un rājienu, bet nelielu plastmasas groziņu (nopērkams jebkurā lielveikalā vai
sadzīves preču veikalā). Tam var pievienot klāt ar košu lentīti apsietu kartīti – „ESMU
PILNS? AIZNES UZ VIRTUVI UN NOMAZGĀ!”. Pirmais solis, uz ko bērnu
mudināt: ir traukus likt šajā groziņā un tālāk jau secīgi: nomazgāt traukus aiz sevis vai
ielikt trauku mazgājamā mašīnā.
Lādētāju vadi: ai, tie reizēm čum un mudž, pinas un sapinas. Talkā var nākt
visparastākā kartona kaste (kurpju kārba). Apdariniet to ar kādu tīkamu audumu vai
ietinamo papīru, izduriet tieši tik caurumus garākajā malā, cik ir lādētāju vadi un
sānos: pagarinātāja vadam caurumu. Ievietojiet pagarinātāju kastē, ievietojiet
lādētājus katru savā ligzdā un izveriet lādēju galus caur tiem paredzētajiem
caurumiem. Pie katra vadiņa pievienojiet mazu papīra birku ar īpašnieka vārdu. Kasti
novietojiet tā, lai ir ērti pieejamā vietā. Vadi vairs nesapīsies savā starpā.
Matadatas un sprādzītes: meitu vecākiem bieži vien gadās, ka tās mētājas
visnepiemērotākajās vietās un pazūd, kad visvairāk ir vajadzīgas. Iegādājieties mazās
glāzītes (30-40 ml tilpuma), aplīmējiet ar kādu košu auduma gabalu, mežģīņu vai
satīna lentīti, pievienojiet kādu mākslīgo ziediņu – kā vāzītē un novietojiet to uz
spoguļgaldiņa. Aiciniet meitas likt savas sprādzītes šajās glāzītēs, kā arī paši, ja
atrodat kādu, lieciet uzreiz glāzītē.
Pogas, podziņas un sīkumi: derēs apdarinātas burciņas, kurām uz vāciņa uzlīmē
kādu pogu vai monētu (ja burciņā glabā monētas). Jauka ideja ir arī no tēta vairs
nederīgajiem krekliem nogriezt kabatas un uztaisīt tādus kā glabājamus maciņus ar
podziņaizdari.

Rotaslietas: rotaslietas var glabāt dažādos veidos. Piemēram, rokassprādzes var likt
uz vīna pudeles, kas ir nokrāsotas; gredzentiņus – no vecas apakštasītes un krūzītes
salīmē trauciņu (pie krūzītes apakšas pielīmē ar stipru līmi apakštasīti), vienkāršas
kaklarotas un krelles (bižutērija), koka līstē iesit smukas nagliņas un pakar pie sienas.
Tad nu tur arī var karināt rotaslietas. Līsti var pirms tam gan nokrāsot, gan dekupēt.
Savukārt auskariem interesants būs bilžu vai gleznas koka rāmītis, kuram otrā pusē
pielīmē ar stipru līmi (var arī ar piespraudītēm) lina vai mežģīņaudumu. To piekar ērtā
augstumā pie sienas vai noliek uz spoguļgaldiņa.

