Sievasmātes/ vīramātes diena. Idejas svinēšanai
Vecākiem ir īpaša un nozīmīga loma mūsu dzīvē: bez viņiem nebūtu ne mēs paši,
ne mūsu mīļotie cilvēki, pat – mūs pašu izveidotā ģimene. 25. oktobri daudzviet
atzīmē un svin kā vīramātes/ sievasmātes dienu. Diena, kad būtu vērtīgi kādā
īpašā veidā atgādināt sava dzīvesbiedra māmiņai, par to, cik labi – ka viņa ir!
Lūko idejas, kā vari sagādāt patīkamu pārsteigumu, pateikt paldies un,
iespējams, uzziedinātu vēl patīkamāku attiecību puķi.

Talka: iespējams, ka mīļotā cilvēka mammai ir gana daudz rūpju un darbu, kurus
viņa nepagūst izdarīt vai arī tas prasa ļoti daudz laika un spēka: lapu grābšana, bēniņu
sakārtošana, mājas sakopšana vai izvadāšana/ iepirkšanās veikalos pēc saraksta. Tas
noteikti varētu dot tik svarīgo prieku un dāvanu viņai: paveikts darbs un ietaupīts
laiks.
Maltīte: sazinies un piedāvā kopīgi ieturēt maltīti. Vai gardu kafijas pauzi elegantā,
mazā restorānā vai kafejnīcā. Bez steigas un ar aizrautību aprunājoties par dzīvi.
Ģimenes pusdienas/ vakariņas: iespējams, viņa ikdienā nesatiek jūs tik bieži, kā
vēlētos. Ar savu ģimeni kopā visi vienojieties, ka sagādāsiet viņai svētkus un kopīgi
doties ciemos vai arī – uzaiciniet viņu ciemos. Galvenais, lai viņai nav jādomā ne par
ēst gatavošanu, mājas kārtošanu, tikšanu turp un atpakaļ… Tikai jūs – viņai!
Teātris vai kino: sagādā divas biļetes uz kādu brīnišķīgu teātra izrādi vai, ja viņa ir
kino cienītāja, - tad filmu. Piekodini, lai ar prieku sapucējas un ļaujieties sarunām,
kopīgai divatnei, kuras laikā ir vienkārši atpūta un brīnišķīga laika, mākslas
izbaudīšana.
Nosūti ziedus: ja attālums vai laiks neļauj personīgi apsveikt, tad sirsnīgs zvans
komplektā ar kurjera nosūtītiem ziediem būs skaists veids, kā pateikt viņai „Paldies!
Tu esi īpašs cilvēks!”.
Uzdāvā atpūtu: tā var gan neliela dāvanu karte SPA salona apmeklējumam, gan
izbraucienu/ pastaigu pa viņai mīļām un skaistām takām. Viņa noteikti ir to pelnījusi!
Fotosesija: bet protams! Ja ir iespējams, viņa būs pārsteigta un rezultāts tā vērts:
fotosesija, kurā fotogrāfs sadarbojas ar make-up mākslinieci. Tā lai ir viņas zvaigžņu
stunda, mirklis sev un savai sievišķībai. Tas ir piedzīvojums!
Aktīvās atpūtas dāvanu karte: iespējams, ka sievasmāte/ vīramāte ir aktīva
dzīvesveidā piekritēja. Tad noteikti prieku viņai sagādās tāda dāvanu karte vai
pasākums, kurā viņa var izkustēties un gūt jaunu piedzīvojuma pieredzi. Protams, pie

šī dāvanu klāsta var pieskaitīt arī, piemēram, jaunas nūjas nūjošanai vai slēpošanas
brilles.
Hobijlietas: ja mīļotā cilvēka māmiņa ir aizrāvusies ar kādu hobiju, piemēram,
adīšanu, rotu darināšanu utt., tad uzdāvini glīti iesaiņotu dāvaniņu, kas pieder pie šī
hobija tālākas īstenošanas. Varbūt dzīvesbiedrs var pačukstēt, kas būtu šajā reizē tas,
ko viņa mamma novērtētu: nu dikti, dikti!
Nodarbības: varbūt sievasmātei/ vīramātei ir kāda aizraušanās, par kuru viņa ir
vienmēr klusi sapņojusi? Piemēram, gleznošana. Aizbrauciet kopā uz kādu brīnišķīgu
gleznošanas nodarbību. Nav jābūt profesionālim, nav arī jābrauc turpmāk ilgus gadus.
Bet kopā un izbaudot viņas prieku.
Meistarklase: šodien var piemeklēt visdažādākajām vēlmēm, interesēm atbilstošas.
Piemēram, kafijas pagatavošanas meistarklase pie īsta kafijas meistara. Vai lekcija –
meistarklase zīda apgleznošanā vai pavārmākslā.

