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cionalitātē ir svarīga kabatu atrašanās 
vieta un to ietilpība. Piemēram, sastopa-
mi tādi uniformu modeļi, kuriem, uzlie-
kot lielo uzkabes jostu, bikšu aizmugu-
res kabatas tiek nosegtas un tās principā 
kļūst liekas. Tāpēc veiktā galalietotāju 
aptauja ļāvusi noskaidrot, kas pašiem 
valkātājiem patīk un nepatīk, kādi ri-
sinājumi ir vai nav ērti. «Šajā zinātnes 
nozarē ir daudz nezināmo – ķermenis 

VIEDOKLIS
Inovācijas ienāk lēni
Anna Andersone, Be-With līdzdibinātāja:

Izmēri ir sarežģīta lieta. Mums mājaslapā ir tabulas, bet katram audumam atšķiras 
staipīgums – apģērbs no staipīga auduma var derēt mazāks izmērs, bet no nestaipīga 
vajadzīgs lielāks. Atšķiras arī tas, kāds apģērbs cilvēkiem patīk – pieguļošs vai brīvāks. Ar 

izmēriem ir sarežģīti, tāpēc, iepērkoties internetā, jābūt iespējai tos samainīt. Pieredze liecina, ka mūsu 
izmēri ir noteikti visai veiksmīgi un parasti cilvēkiem der. Dažreiz gan izrādās, ka cilvēks pasūta 
apģērbu, nepaskatoties izmēru tabulā, piemēram, šķiet, ka M derēs, bet īstenībā patīk apspīlēts 
apģērbs un vajag S izmēru. Latvijā vīrieši ir garāki nekā citur, tāpēc izstrādājām arī pagarināto 
džemperu modeļus. Tie, kuri ir pirkuši mūsu apģērbu, jau zina, kādi izmēri viņiem der. 
Man šķiet, ka inovācijas apģērbu industrijā ienāk lēnām. Viena interesanta lieta, ko pēdējā laikā esmu 
pamanījusi, ir apģērbu bibliotēkas, kas ļauj nopirkt jeb iznomāt apģērbu vienai reizei. No struktūras 
un biznesa viedokļa tas ir kaut kas jauns un Latvijā vēl nav. Apģērbu noma parasti ir kostīmiem un 
vakartērpiem, bet šajās bibliotēkās var iznomāt jebko – arī vienkāršu ikdienas apģērbu. Tāpat Eiropā 
ir izplatīts, ka, iepērkoties tiešsaistes veikalos, cilvēki pasūta trīs izmēru apģērbus, mājās piemēra un to, 
kas  neder, sūta atpakaļ. No lietotāja viedokļa tas ir ērti un droši. Latvijā jaunums ir tiešsaistes veikals 
styliste.lv, kas piedāvā stila pakas, nosūtot konkrētajam cilvēkam atlasītus apģērbus. Par materiāliem 
runājot, esmu novērojusi, ka daudzi veikali un pircēji interesējas par ekoloģiskiem audumiem. 
Organiskas izcelsmes un ekoaudumi kļūst pieprasīti, bet vienmēr jāatrod līdzsvars starp kvalitāti un 
lietojamību. Tas ne vienmēr ir viegli.

Starptautiska pieredze
Kristiāns Brēdermanis, SRC Brasa valdes loceklis:

Šī projekta galvenais ieguvums ir tas, ka tajā piedalījās ne tikai vietējais uzņēmums kopā ar 
pašmāju zinātniekiem, bet bija vairākas Baltijas jūras reģiona valstis un no katras bija 
universitāte un uzņēmumi. Tas nodrošināja to, ka iesaistījās katra universitāte un uzņēmums 

un bija iespēja pārnest zināšanas no tiem. Strādājam militārajā industrijā, nodarbojamies ar karavīru 
individuālajām aizsardzības sistēmām un bruņu uzkabes sistēmām un šajā projektā apskatījām 
kaujas formas tērpu nepieciešamos uzlabojumus. Rezultātā uzlabojām dizainu, lai karavīrs var labāk 
veikt savus uzdevumus – lai viņam nekas netraucē, nespiež, neberž. Tika arī skenēti karavīri un 
analizēts, vai viņi pareizi izvēlas izmēru, lai saprastu sistēmu, kā to darīt efektīvāk. Pārskatāmā 
nākotnē tas varētu nodrošināt arī līdzekļu ietaupījumu, jo, analizējot izmēru sistēmu, nav 
nepieciešami lieki uzkrājumi noliktavā. Runājot par viedumu, ir iespēja integrēt dažādas viedās lietas 
un, piemēram, iekļaut pat tādas tehnoloģijas, kas analizē lietotāja sirdsdarbības ritmu. Iespējas ir 
plašas, un mūsdienās tas pat nav tik dārgi. Kopumā projekts deva iespēju gan uzlabot pašu produktu, 
kā rezultātā karavīram uzlabojas veiktspēja, gan padarīt maksimāli efektīvu produkta aprites ciklu, lai 
tādējādi radītu efektīvu līdzekļu izmantojumu.

Pirkt to, ko vajag
Inga Zemdega-Grape, Nemo vadītāja:

Viens no svarīgākajiem tematiem tekstila industrijā ir ilgtspēja. Šī nozare ir starp pasaules 
lielākajiem piesārņotājiem, un lielākā daļa ir nevienam nevajadzīgie apģērbi, kas tiek izmesti 
neizmantoti. Taču ilgtspējas virzienā var domāt arī kā par «slow food» – pirkt mazāk un tikai 

tieši to, ko vajag. Tas gan sagraus modes industriju, bet es personīgi tikai par to priecātos. Ja cilvēki pirktu 
mēteli adekvāti ieguldītajiem resursiem, tad tam būtu jāmaksā vienas vidējās algas apjomā, cilvēks 
gribētu, lai mētelis būtu perfekts, tieši uz viņu šūts un no materiāliem, kas nav iegūti, piesārņojot vidi vai 
izmantojot moderno verdzību. Kamēr Eiropas vidējais pircējs gribēs pirkt mēteli par 1/5 no Latvijas 
minimālās algas un kamēr ražotājam tiek 1/20 no minimālās algas, tikmēr šis temats nav aktuāls.

Iestrādā sensorus
I. Dāboliņa stāsta, ka mūsdienās apģērbs 
kļūst viedāks, tomēr katrā konkrētā gadī-
jumā iespējas un vajadzības atkarīgas no 
lietotāja un izpildāmajām darbībām. Viens 
no projekta mērķiem bija darba apģērbā ie-
kļaut viedos risinājumus. Piemēram, part-
neri Somijā radīja apģērba risinājumus, 
kas palīdz noteikt cilvēka atrašanās vietu 
un pārvietošanos telpā ar mērķi ķīmisko 
vielu noplūdes gadījumā pozicionēt, kur 
telpās atrodas darbinieki. «Šajā apģērbā 
izmantots speciāls čips, kas nodrošina tālu 
datu un lietotāju sasniedzamību, ir mazgā-
jams, turklāt sniedz datus par lietotāja paš-
sajūtu. Ķīmisko vielu rūpnīcas darbinieku 
gadījumā tas ir ļoti noderīgi, jo cilvēka 
pašsajūta un atrašanās vieta ir nosakāma 
attālināti pat lielos attālumos, bet armijai 
ir pilnīgi pretēji  – nav vajadzīga un ir pat 
traucējoša iespēja noteikt kareivja atrašanās 
vietu lielos attālumos. Tāpat militāristiem 
neder, ja apģērbs kļūst skaļāks vai vizuā-
li pamanāmāks. Polijas partneri sadarbī-
bā ar celtniecības uzņēmumu izstrādājuši 
darba apģērbu, kuram diennakts tumšajā 
laikā automātiski ieslēdzas gaismiņas un 
celtnieks kļūst redzamāks, un arī vide ap 
darbinieku ir apgaismota, tādējādi nodro-
šinot redzamību. Interesantākais piemērs 
ir lietuviešiem, kuri strādā ar specializētu 
apģērbu – skafandru  ķīmisko avāriju seku 
likvidatoriem. Šis spectērps jau tiešām sen 
nav uzlabots, taču gadu gaitā ir mainījušās 
visas tehnoloģijas, ko valkā zem (iekšpus) 
tērpa, piemēram, elpošanas baloni ir kļu-
vuši mazāki, tagad ķiverēm ir cita konfigu-
rācija. Materiāls ir gumijots un smags, un 
katrs cm2, ko iešuj apģērbā, rada papildu 
svaru, kas apgrūtina kombinezona valkā-
tāju un līdz ar to arī uzdevuma veikšanu,» 
stāsta I. Dāboliņa.

Ērtību grūti nomērīt
Pētniece akcentē, ka visbiežāk liels apjoms 
darba apģērba, piemēram, armijas vajadzī-
bām, tiek iepirkts publisko iepirkumu kon-
kursos. Tehniskajās specifikācijās ir grūti 
izteikt sajūtas un ērtības, ko vajadzētu no-
drošināt valkātājam. Iepirkumos tiek no-
teikts arī šķiedrmateriāla sastāvs, bet tas ir 
strīdīgs jautājums, jo, ja norāda kokvilnu, 
tas izslēdz daudzus citus modernos mate-
riālus, kas pašlaik pasaulē attīstās ,– lioce-
lu, viskozi un citas šķiedras. «Iepirkums ir 
sarežģīta lieta, tāpēc bieži vien gadās tā, ka 
materiāls, kas uzvar pēc tehniskās speci-
fikācijas, ne vienmēr ir cilvēkam draudzī-
gākais. Piemēram, poliestera apakšveļa ir 
izturīga un labi mazgājama, ātri žūstoša, 
kas ļoti svarīgi, bet nav pati piemērotākā ik-
dienas lietošanai – materiāls var būt nepatī-
kams saskarē ar ādu, var izraisīt alerģiskas 

katram ir atšķirīgs, turklāt mainīgs; 
tekstilmateriāli arvien tiek pilnveido-
ti un ražoti jauni, ar atšķirīgām īpašī-
bām, valkāšanas iespējām, ilgmūžību 
un ietekmi uz cilvēka ķermeni; katra 
cilvēka percepcija, metabolisms un citi 
individuālie parametri, kas ietekmē visa 
līmeņa komforta sajūtas un fizisko spēju 
parametrus. Tas viss apgrūtina «ideālā» 
darba apģērba izveidi,» teic I. Dāboliņa.

reakcijas, niezi. Taču iepirkt apģērbu, kas 
vienlaikus būtu gan izturīgs ekspluatācijā, 
gan izpildītu komforta prasības, ir grūti – 
izveidot šāda apģērba aprakstu ir problemā-
tiski, un šajā virzienā šobrīd it visur noris 
pētījumi,» klāsta I. Dāboliņa.

Māca izvēlēties
Pētījums parādījis arī iespējas, kā piln-
veidot procedūru, kā izsniedzamas uni-
formas, cilvēkus nomērot. «Problēma ir 
tajā, ka cilvēki nezina, kā viņiem jājūtas 
uniformā, ko nozīmē, ka tā ir lielumat-
bilstīga. Taču tā ir problēma visā pasau-
lē – nekur nav noteikts, kā cilvēkam jā-
izvēlas uniforma. Piemēram, jaunāka 
gadagājuma puiši mēdz uzskatīt, ka glī-
ti izskatās piekļāvīgas, šauras bikses ar 
zemu jostasvietu. Viņu galvenā vēlme ir 
izskatīties moderni un stilīgi, par veica-
majiem uzdevumiem un kustību ampli-
tūdu vēl nav pilnīgas izpratnes. Pētījuma 
rezultātā esam izstrādājuši informatīvo 
plakātu, kurā parādīts, kā jāizvēlas uni-
forma, – izmēra noteikšana, kvalitātes 
novērtēšana, lielumatbilstība un uni-
formas lielums/gabarīti, kustību brīvība 
un ērtums. Par to ir izrādījusi interesi ne 
vien mūsu armija, bet arī NATO. Tas jau 
ir iztulkots angliski,» saka I. Dāboliņa.
Pētījumu rezultātā un sarunās ar partne-
riem pētnieki nonāca pie secinājuma, kā-
dēļ armijas uniformu mūžs ir diezgan īss. 
Tas saistīts ar apstākļiem, kādos tās tiek 
valkātas. Piemēram, Latvijas daba ir krā-
saina, un, brienot pa mežu, rodas melleņu, 
brūklenāju un dubļu paliekas. «Kad kara-
vīrs atnāk mājās un vēlas iztīrīt uniformu, 
viņš to mazgā tā, lai tā būtu noteikti tīra, 
visbiežāk – veļasmašīnas režīmā, kas iz-
tīra traipus, nedomājot par kopšanas ie-
robežojumiem konkrētajam materiālam. 
Mazgājot 90 grādu temperatūrā uniformas 
no speciālajiem audumiem, – tiem ir īpa-
šie pārklājumi vai struktūra, kas nodro-
šina, piemēram, gaisa pretestību vai cir-
kulāciju, - nekas no šiem funkcionālajiem 
parametriem nesaglabājas un samazinās 
arī drānas izturība, nodilst krāsa, mai-
nās uniformas izskats,» saka I. Dāboliņa. 
Pētnieku grupa uzskata – lai nodrošinā-
tu atbilstošu uniformu valkmūžu, būtu 
prātīgi nodrošināt centralizētu apkopi – 
mazgāšanu, lāpīšanu u.tml. Tam varētu 
noderēt iestrādāti RFID (radiofrekven-
ces identifikācijas) sensori, lai nodroši-
nātu uniformu uzskaiti, individualizāci-
ju, centralizētu savākšanu, kopšanu un 
izsniegšanu atbilstoši piederībai. Šādiem 
sensoriem jābūt ar īsu raidviļņa garumu 
– lai nodrošinātu to, ka uniformas nav ie-
spējams izsekot un nolasīt no attāluma.

Anda Asere
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«Nekustamā īpašuma rokasgrāmatas» 
jaunākajos papildinājumos iekļauta informācija par:
· dažādām datubāzēm;
· salīdzinoši nesen ieviesto Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmu un problemātiku 

saistībā ar informācijas publisku pieejamību;
· zemes īpašuma darījuma subjektiem;
· svarīgāko informāciju meža zemes iegādes darījumos;
· zemesgrāmatas un kadastra informācijas sistēmas datu aktualizēšanu.
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