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Interneta vidē talsenieces Ilzes 
Cinovskas veidotajām «Attēlu ro-
tām» ir jau vairāk nekā pusotrs 
tūkstotis sekotāju. Gaumīgos, ar 
dzidriem attēliem rotātos auska-
rus, kulonus, rokassprādzes, ap-
roču pogas un pat grāmatzīmes 
viņa veido ar lielu rūpību, bet 
citus vēlas iedrošināt, ka ir vērts 
rādīt savas prasmes.

Rotu veidošana Ilzei patikusi jau 
kopš desmit gadu vecuma, bet pagā-
jušā gada vasarā viņa internetā pa-
manījusi, ka citur pasaulē tiek veido-
ti auskari ar attēliem, un meklējusi, 
vai tādus var iegādāties arī Latvijā. 
Kad tādas iespējas nav bijis, nolēmu-
si palūkot, vai var pasūtīt materiālus 
un izgatavot tādus pati. Pirmajām 
rotām Ilzes kolēģes veltījušas atzi-
nīgus vārdus un vēlējušās tādas arī 
sev. Kad līdzīgas rotas uzdāvinātas 
daudziem, Ilze sapratusi, ka varbūt 
ir vērts gādāt par piedāvājumu pla-
šākai auditorijai.

Šī gada janvārī viņa reģistrējās kā 
pašnodarbinātā, lai varētu «Attēlu 
rotas» piedāvāt pārdošanai veikalos. 
Pirmā vieta, kur tās varēja iegādā-
ties, bija Talsu tūrisma informācijas 
centrs, un Ilze ar prieku atceras tā 
vadītājas Ineses Rozes atsaucību un 
turpmāko sadarbību. Tālāk jau nā-
cies vien atsaukties piedāvājumiem, 
un nu «Attēlu rotas» var iegādāties 
vairākos veikalos Rīgā, Liepājā, Kul-
dīgā un pat Hāpsalu Igaunijā. Div-
reiz viņas rotas tirgotas arī iepirk-
šanās portālā «Pērkam kopā», un to 
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Ilze atzīst par labu reklāmu.
«Attēlu rotu» veidošanā 

tiek lietoti tikai tādi attēli, ku-
rus atļauts izmantot komer-
ciāliem nolūkiem, lai netiktu 
pārkāptas autortiesības. Pirmie 
auskari tapa ar pāva spalvu 
attēlu, un tie joprojām ir ļoti 
iecienīti. Popularitāti nezaudē 
arī rotas ar melleņu attēliem. 
Ilzei ļoti patīkot rotas ar sar-
kano magoņu attēliem, tāpēc 
viņa priecājas, ka arī citas sie-
vietes tās bieži izvēlas. Pavasarī 
un vasarā piedāvājumā dominē 
ziedi, košas krāsas, bet rudens 
sezonā — mierīgāki toņi. Ta-
gad, tuvojoties valsts svētkiem, 
klientēm vairāk interesē rotas ar lat-
viskiem rakstiem.

Ilze neveido lielus rotu krājumus, 
bet īsteno pasūtījumus. Materiālu 
gan viņai sagādāts daudz, tāpēc rotu 
izgatavošana ir vien laika jautājums. 
Spilgts piemērs — intervijas laikā 
ierosināju veidot arī klipšus, lai «At-
tēlu rotu» auskari kļūtu pieejami arī 
tām sievietēm, kurām nav caurdur-
tas ausis, un, tā kā nebiju pirmā, kas 
šādu ierosinājumu izteica, jau pēc 
dažām dienām internetā bija pieej-
ams plašs Ilzes veidotu klipšu piedā-
vājums! Viņa labprāt īsteno klienšu 
ieceres un eksperimentē, piedāvājot 
savu versiju arī par cita veida rotām, 
kas iemantojušas popularitāti.
Ikdienā Ilze studē
podoloģiju medicīnas koledžā Bul-
duros un strādā kafejnīcā Rīgā. 
Lai gan rotu veidošanai talsenieces 

nākotnes vīzijā ir vien vaļasprieka 
loma, viņa atzīst, ka iesākto labprāt 
turpinātu un attīstītu, piedāvājot ro-
tas iegādāties arī citās pilsētās. Ilze 
saprot, ka vajadzētu saņemties arī 
dalībai gadatirgos. Protams, rotas no 
katras Latvijas pilsētas var pasūtīt 
internetā, bet ir jau skaidrs, ka sie-
vietēm gribas tās apskatīt dzīvē un 
pagrozīt rokās. Tiem, kuri, pasūtot 
kaut ko internetā, ir vīlušies, saņe-
mot preci, kuras kvalitāte ir nesalī-
dzināmi sliktāka, nekā fotogrāfijas 
solījušas, varu apliecināt, ka «Attēlu 
rotas» arī dzīvē izskatās brīnišķīgi. 
Jārēķinās vien ar to, ka šīs rotas ir bi-
žutērija, tāpēc tās nevarēs nēsāt tās 
dāmas, kuras nepanes niķeli.

«Kad esmu sākusi to darīt, vairs 
negribas no rotu veidošanas atkāp-
ties! Man pašai tas, kā viss attīstījies, 
šķiet tik interesanti, tik neticami! 
Atceros, kā pirmās rotas aizvedu uz 

Talsu tūrisma informācijas centru un 
sapratu, ka tās nu tur stāvēs, visi tās 
varēs apskatīt un nopirkt… Neaptve-
rama izjūta!» atzīst Ilze. Viņas rotām 
labākā reklāmas seja esot mamma, 
kurai sadāvināts tik daudz «Attēlu 
rotu», ka tās iespējams pieskaņot 
jebkuram apģērbam, tāpēc gadās pa 
klientei, kura pasūtījumu veic, tieši 
atsaucoties uz rotām, ko pamanījusi 
Ilzes mammai.

«Vienmēr domāju — kā tas būs, 

kad es kaut kur sabied-
rībā ieraudzīšu kādai 
sievietei manis veidotas 
rotas? Un nu to piedzī-
voju! Braucu vilcienā 
no skolas un ieraudzīju 
meiteni, kurai ausīs bija 
manis veidoti auskari. 
Man šķiet, ka es tik uz-
krītoši uz viņu skatījos! 
Nespēju noticēt tam, 
ko redzu! Es šo cilvēku 
nepazīstu, redzu pirmo 
reizi, viņa nav mana 
draudzene, kurai es pati 
varētu būt rotas uzdāvi-
nājusi, tātad viņa ir iegā-
dājusies manis veidotus 
auskarus, bet nezina, ka 
es stāvu tepat, blakus! 
Rotas no manis ir aiz-
gājušas līdz viņai! Izjūta 
ir neaprakstāma, netica-
ma!» priecājas Ilze.

Viņa iedrošina citus, kuri paši 
kaut ko veido, saņemties un sākt 
savu veikumu rādīt citiem. «Tik 
daudz cilvēku kaut ko māk, varbūt 
gribētu parādīt to plašākai publikai, 
bet baidās, vai kādam patiks, vai 
nebūs kritikas. Ir vērts pamēģināt! 
Ja nesanāks, nekas, bet daudziem 
sanāk! Latvijā ir tik daudz rokdarb-
nieku un mājražotāju! Apbrīnojami! 
Mums te, Latvijā, ir ļoti liels poten-
ciāls,» uzskata Ilze.
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Iestājoties 
rudenim, ir 
vērts veltīt 
vairāk uz-
manības ne 
vien tam, kā 
izvairīties no 
dažādiem vī-
rusiem, bet 
nepamest no-

vārtā arī rūpes par ādu. Skais-
tumkopšanas salona «Rožu 
nams» saimniecei Ivandai Val-
dzerei vairāk nekā 20 gadu ilgajā 
kosmetoloģes pieredzē bijusi ie-
spēja novērot, kas ādai vajadzīgs, 
sākoties aukstākam laikam.

«Esam baudījuši vasaru ar sauli, 
sāļu jūras ūdeni, siltu lietu un daudz 
svaiga gaisa. Esam saujām ēduši 
ogas, kraukšķinājuši salātu lapas 
un baudījuši pašmāju tomātus un 
gurķus. Daudz kas no visa baudī-
tā ir liels ieguldījums mūsu veselī-
bā, līdz ar to arī ādā. Tomēr nereti 

nenovērtējam, cik patiesībā daudz 
ļaunuma mūsu ādai vasarā nodara 
saule! Manas klientes jau zina, cik 
kritiska esmu pret to, ja dāmas ļoti 
pakļauj savu seju saules stariem, un 
vienmēr atgādinu, ka jālieto līdzekļi, 
kas pasargā no saules ietekmes. Lai 
kā mums patīk saulīte, zem zeltaini 
nosauļotās ādas parādās pigmentā-
cijas plankumi, klāt nākušas sīkas 
krunciņas, vērojami saasinājumi arī 
jauniešiem ar problemātisku ādu.

Rudenī ādas stāvoklis bieži pa-
sliktinās. Sākas apkures sezona, mēs 
daudz mazāk laika pavadām svaigā 
gaisā… Bet āda ir mūsu veselības 
spogulis! Ja nepietiekami esam at-
pūtušies, par maz elpojam svaigu 
gaisu, par maz kustamies, par maz 
dzeram ūdeni, tas viss iespaido ādas 
stāvokli. Rudenī un ziemā jāpieliek 
lielākas pūles, lai sevi uzturētu labā 
formā,» pamanījusi Ivanda.

Ko rudenī darīt citādāk? «Vieglas 
tekstūras krēmu nomainām pret vai-
rāk barojošu. Noteikti nevajadzētu 
aizmirst par nakts krēmu, kas lieliski 
atjaunos hidrolipīdu aizsargslāni un 

sargās ādu no zemas temperatūras. 
Pēkšņs aukstums, vējš un lietus ādai 
rada stresu, bet nakts krēmi ir pare-
dzēti, lai barotu dziļākos ādas slāņus 
un kompensētu mitruma zudumu.

Šajā gadalaikā ādu vajadzētu 
barot un aizsargāt, lai veicinātu tās 
gludumu un elastību. Rudens un zie-
ma ir īpaši piemērots laiks, lai sevi 
palutinātu ar maskām, ko var darīt 
gan mājās, gan specializētos skais-
tumkopšanas salonos, izvēloties 
kādu jauku procedūru, kas ne vien 
dos rezultātu, bet arī ļaus baudīt pa-
tīkamus mirkļus. Rudenī allaž piedā-
vājam sildošas procedūras, kas uzla-
bo vielmaiņu un veicina asinsriti. 
Daudz izmantojam arī C vitamīnu, 
kas gan balina pigmentācijas plan-
kumus, gan noder kolagēna sintēzē.

Mājas apstākļos mīkstinošas, baro-
jošas un uzmundrinošas maskas ādai 
var pagatavot, par pamatsastāvdaļām 
ņemot olas dzeltenumu, eļļu vai saldo 
krējumu, maltas auzu pārslas. Pārējos 
komponentus var izvēlēties pēc pati-
kas, piemēram, medu, citrona sulu, 
banānu, šokolādi, zāļu tējas, svaigas 

ogas — viss ir vienlīdz labs, lai paba-
rotu sausu vai nogurušu sejas ādu.

Ikdienā seju no aukstuma radī-
tajiem kairinājumiem var pasargāt, 
piemēram, izskaužot paradumu aiz-
klāt muti ar šalli! Zem šalles veido-
jas ūdens kondensāts, kas sejai un 
lūpām var nodarīt tikai kaitējumu. 
Tā vietā vajadzētu lietot taukainas 
konsistences barojošus higiēniskos 
lūpu balzamus.

Tāpat nevajadzētu aizmirst lietot 
kosmētiskos līdzekļus, kur sastāvā ir 
ultravioleto staru filtri. Arī rudens un 
ziemas sezonā tie ir svarīgi, jo baltā 
sniega un spožās saules radītā gais-
ma ir viens no lielākajiem kaitēkļiem 
sejas ādai!» uzsver kosmetoloģe.

Ivanda atgādina — vakaros jāliek 
akcents uz ādas mitrināšanu, bet 
dienā jānodrošina sejas ādai aizsarg
barjera. Uz «Rožu namu» reiz atnā-
kusi kāda vecmāmiņa, vēloties, lai 
mazmeitai tiktu pateikts, ka viņa ne-
drīkst lietot tonālo krēmu, bet kos-
metoloģe norāda — arī labas kvali-
tātes tonālais krēms seju aizsargā, 
aizkavē mitruma zudumu. «Svarīgi 

ir vien vakarā ādu pareizi attīrīt! Pa-
šām jābūt disciplinētām, lai vakarā 
neaizietu gulēt ar dekoratīvo kosmē-
tiku. Jābūt normālam mājas kom-
plektam ādas attīrīšanā: pieniņam, 
losjonam un krēmam, lai seju no 
jauna pabarotu un samitrinātu. Āda 
par to būs tikai pateicīga! Āda taču 
ir lielākais ķermeņa orgāns, kas pil-
da daudz labu funkciju — silda mūs, 
izvada toksīnus, aizsargā pret baktē-
rijām, apkārtējo vidi, vīrusiem, tāpēc 
pilda milzīgu lomu mūsu imunitātē! 
Tomēr bieži vien par šo orgānu maz 
rūpējamies,» uzsver kosmetoloģe.

Rudens ir Ivandas iecienītākais 
gadalaiks, kad viņa arī svin savu 
dzimšanas dienu. «Man rudens aso-
ciējas ar dabas krāšņumu. Rudens ir 
pārmaiņu laiks, kad arī pašam der 
ieviest jaunu matu krāsu, iegādāties 
kādu jaunu apģērbu vai vismaz šal-
li,» iesaka «Rožu nama» saimniece. 
Ja vasarā tam neatliek laika, tad ru-
denī arī Ivanda sevi labprāt palutina 
ar kādu skaistumkopšanas procedū-
ru. Tāpat savu reizi noderot iekšēja 
palutināšana — ar kādu ābolkūku.

Rudenī jāpieliek lielākas pūles, lai sevi uzturētu formā
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Starp  
     mums  
sievietēm

mana recepte

Visīpašāk — ieraudzīt sievieti ar 
tevis gatavotām rotām


