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TEKSTILA NOZARE

INOVĀCIJA

Atbilstošs izmērs 
kalpo ilgāk

Pareizi izvēloties darba apģērbu, valkājot atbilstoša izmēra 
uniformas, kā arī tās pareizi kopjot, paildzinās to dzīvescikls

V ienlaikus tam ir ekonomis-
ki ieguvumi, jo jaunas uni-
formas vajadzīgas retāk, 
norāda Inga Dāboliņa, Rī-
gas Tehniskās universitātes 

(RTU) Materiālzinātnes un lietišķās ķī-
mijas fakultātes Dizaina tehnoloģiju in-
stitūta asociētā profesore. Institūts kopā 
ar SIA SRC Brasa un Latvijas Nacionā-
lajiem bruņotajiem spēkiem INTERREG 
Baltijas jūras reģiona transnacionālās 
sadarbības programmā kopā ar ārzem-
ju partneriem īstenojis projektu Vieds 
un drošs darba apģērbs (Smart and Safe 
Work Wear (SWW)). «Projekta mērķis ir 
pilnveidot zināšanas par inovāciju mazos 
un vidējos uzņēmumos, konkrētāk – dar-
ba apģērba ražošanas uzņēmumos. Ņe-
mot vērā diezgan stiprās tradīcijas Latvi-
jas armijas uniformu pilnveidošanā, par 
mērķa grupu izvēlējāmies tieši armiju,» 
teic I. Dāboliņa.

Precizē tabulas
Projektā ir pieci parteri – Somija, Igau-
nija, Latvija, Lietuva un Polija. Katrā no 
valstīm projektā iesaistījusies universi-
tāte vai pētniecības institūts un vietējā 
kapitāla uzņēmums, jo mērķis ir veicināt 
reģiona attīstību. Projekta kopējais finan-
sējums ir 2,4 miljoni eiro, no kā Latvi-
jas projekta partneru finansējums ir 497 
tūkstoši eiro. Projekta mērķis ir attīstīt un 
padarīt konkurētspējīgāku viedo darba 
apģērbu ražošanu Baltijas jūras reģionā, 
lai veiksmīgāk konkurētu ar līdzīgiem 
un jauniem ražotājiem, kā arī lētiem im-
portētājiem. Sagaidāms, ka projekta re-
zultātā pieaugs viedo tehnoloģiju izman-
tošanas īpatsvars mazo un vidējo speciā-
lā darba apģērba ražotāju vidū.
Viens no projekta mērķiem bija parādīt, 
ka ar mūsdienīgiem tehnikas līdzekļiem 
iespējams uzlabot darba apģērbu arī bez 
revolucionāriem jauninājumiem. Piemē-
ram, šobrīd ražošanā izmantotās cilvēku 
ķermeņa mērījumu tabulas lielākoties ir 
novecojušas, atšķirīgas un tādēļ dažādi 
interpretējamas. «Tas ik dienu ir novē-
rojams, iepērkoties apģērbu veikalos, – 
katrs ražotājs etiķetēs var uzrakstīt, ko 
vien vēlas. Tāpēc viena no aktivitātēm 
bija nomērīt pietiekami lielu daļu popu-
lācijas ar inovatīvām un modernām ierī-
cēm, proti, ar antropometrisko 3D ske-
neri, lai no iegūtajiem datiem izstrādātu 
atbilstošas apģērbu tabulas. Protams, ro-
das jautājums par to, cik pilnvērtīgi tā ir 
veikta, ja no visas armijas ir nomērīti 160 
cilvēki, kas nav pat tuvu uzticamai statis-
tikai nepieciešamajai daļai  no populāci-
jas, turklāt nav noteiktības tajā, kādi cil-
vēki tikuši atlasīti mērīšanai, piemēram, 

Pētījuma rezultātā 
esam izstrādājuši 

plakātu, kurā 
parādīts, kā jāizvēlas 
uniforma. Par to ir 

izrādījusi interesi ne 
vien mūsu armija, bet 

arī NATO,
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vienības, kas neviļus bija atlasījušas un 
atsūtījušas mums tādus karavīrus, kuri 
normālā sadalījumā ir abos pretējos galos 
– visgarākos, visīsākos un tos, kuri au-
guma tipu tabulās nav atrodami,» stāsta  
I. Dāboliņa. Viņa spriež, ka nākotnē ne-
pieciešams ievērojami paplašināt apmē-
rāmo personu loku. Pētniecei ir ideja, ka, 
līdzīgi kā rekrutējamajiem uzņemšanas 
ietvaros tiek veiktas medicīniskās pār-

baudes, visus tos, kas piesakās dienes-
tam NBS, varētu arī 3D skenējot nomē-
rīt laboratorijā. «Tādā veidā diezgan ātri 
sakrātu datus, kas pietiekami labi rak-
sturotu armiju, un uz šiem datiem varētu 
daudz labāk paļauties nākotnē, turklāt tas 
ļautu uzreiz noteikt nepieciešamo uni-
formas izmēru un atvieglotu uniformu 
izdales procesu. Šobrīd tas tomēr ir ti-
kai ieteikumu līmenī,» saka I. Dāboliņa.

Uzlabo modeļus 
I. Dāboliņa uzskata, ka viens no lielā-
kajiem uniformu pilnveidojumiem pro-
jekta laikā ir labākas lielumatbilstības 
nodrošināšana un modeļi, kuru uzlabo-
jumi veikti saskaņā ar esošo – lietoto 
– modeļu pētījumiem un gala lietotāju 
aptaujām. Esošo uniformu modeļu piln-
veidošana veikta sadarbībā ar šūšanas 
uzņēmumu SRC Brasa. Uniformu funk-
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