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ANOTĀCIJA

Rubene A. MEDITĀCIJAS KRĒSLS: bakalaura darbs ar projekta daļu. RTU 

Dizaina tehnoloģiju institūts. Materiālu tehnoloģiju un dizaina studiju 

programma. Rīga, 2014.

Darba apjoms: 91 lpp., 10 nodaļas, 36 apakšnodaļas, 37 tabulas, 44 

attēli, 5 rasējumi, 39 bibliogrāfiskie avoti, 1 pielikums. 

Bakalaura darbā ar projekta daļu izstrādāts produkts - meditācijas 

krēsls, aprakstīta produkta dizaina tehnoloģija un uzņēmuma SIA "HEMPA" 

darbība. Uzņēmums nodarbojas ar konceptuāli jaunu, sabiedrībai 

nepieciešamu, funkcionālu, estētisku un ergonomisku krēslu izgatavošanu, 

izmantojot inovatīvu kaņepju šķiedru - materiālu ar potenciālu Latvijas zaļās 

tautsaimniecības attīstībā augstu pievienotās vērtības produktu radīšanā.
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ANNOTATION 

Rubene A. MEDITĀCIJAS KRĒSLS: bachelor thesis with project part. RTU 

DTI Material technology and design study program. Riga, 2014.

Amount of work: 91 pages, 10 chapters, 36 subchapters, 37 tables, 

44 illustrations, 5 technical drawings, 39 bibliographic sources, 1 enclosure. 

In this bachelor thesis with project part a new product is created - a 

meditation chair. Thesis includes description of product design technology 

and company Ltd. "HEMPA" manufacturing process. Company creates a 

conceptually new, socially demanded, functional, aesthetical and 

ergonomically chair with the use of hemp fiber - material with a potential to 

create a product of Latvia green economics. 
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IEVADS 

Bakalaura darbā ar projekta daļu izstrādāts produkts - meditācijas 

krēsls, aprakstīta produkta dizaina tehnoloģija un uzņēmuma SIA "HEMPA" 

darbība, kas nodarbojas ar šī produkta ražošanu un pārdošanu. Noslēguma 

darbā papildus apskatīta kaņepju šķiedras izmantošana liekti līmētu mēbeļu 

izgatavošanā. 

Darba mērķis ir izstrādāt konceptuāli jaunu, sabiedrībai nepieciešamu, 

funkcionālu, estētisku un ergonomisku krēslu, izgatavošanā izmantojot 

inovatīvu kaņepju šķiedru materiālu ar potenciālu Latvijas zaļās 

tautsaimniecības attīstībā, kā arī produktu ar augstu pievienoto vērtību

radīšanā. 

Mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi: 

1. potenciālā tirgus izpēte, veicot aptauju un noskaidrojot 

sabiedrībā objektīvi eksistējošo vajadzību pēc piedāvātā 

produkta; 

2. konkurentu apzināšana esošajā tirgus situācijā;

3. mērķa tirgus segmenta identificēšana; 

4. iespējamo produkta izplatīšanas kanālu analīze;

5. produkta cenošanas pētījumi;

6. produkta kompozīcijas detaļu un tēla izveide;

7. produkta materiāla risinājums;

8. konstruktīvais risinājums;

9. tehnoloģijas projektēšana;

10. darbnīcas un salona projektēšana;

11. produkta kvalitātes nodrošināšana un vērtēšana;

12. produkta vienības izmaksu un zemākās cenas kalkulācija;

13. ražošanas plānošana;

14. produkta prečzīmes izstrāde;

15. mārketinga plāna izveide.
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1. IDEJAS APRAKSTS 

Bakalaura darba ietvaros izveidota un aprakstīta uzņēmuma SIA 

"HEMPA" darbība, kas paredz liekti līmētu mēbeļu ražošanu no inovatīva 

kaņepju šķiedru materiāla.

Attīstoties tehnoloģijām, industriālās kaņepju šķiedras izejmateriālam 

iespējams rast jaunus pielietojumus. Izmantojot jau esošās tehnoloģiskās 

iespējas un pilnveidojot tās, paredzēts izveidot ražošanas un individuālo 

pakalpojumu sniegšanas uzņēmumu, kas mēbeļu izgatavošanā izmanto 

jaunu, no vietējām izejvielām izgatavotu materiālu. Tādējādi iespējams 

veicināt Latvijas tautsaimniecības attīstību, t.sk., reģionālās attīstības 

iespējas (kaņepju audzēšana, pārstrāde), ka arī radīt jaunas darba vietas.  

Arī vairākās Eiropas Savienības valstīs kā vienu no prioritātēm šobrīd 

uzskata dabīgo šķiedru, t.sk., kaņepju, audzēšanu un pārstrādi. Latvijas 

klimatiskajos apstākļos sējas kaņepes ir salīdzinoši viegli audzēt - augsnes 

ziņā nav izvēlīga kultūra, ar savu biomasu nomāc nezāles, iztiek ar maz vai 

bez augu aizsardzības līdzekļiem (pesticīdi, herbicīdi), kā arī tās ir ļoti 

ražīgas. Praktiski visu kaņepju augu iespējams izmantot, pārstrādes procesā 

iegūstot tādus izejmateriālus kā sēklas, šķiedras un spaļus. Tos var izmantot 

pārtikā, tekstilrūpniecībā, būvmateriālu ražošanā, mēbeļu ražošanā, 

medicīnā, skaistumkopšanā un citās nozarēs. Industriālās kaņepes šķiedrai 

piemīt izcilas mehāniskās izturības īpašības, šķiedra nepūst, nebojājas. No 

ekoloģiskā dizaina viedokļa kaņepes ir pateicīgas arī tāpēc, ka kaņepju 

šķiedru ir iespējams izmantot atkārtoti, piemēram, pārstrādājot 

tekstilrūpniecības materiālu atgriezumus kaņepju šķiedras loksnēs. Šīs 

loksnes vairākās kārtās līmējot kopā, iegūts jauns materiāls, kas izmatots 

liekti līmēta meditācijas krēsla izgatavošanā. Materiāla izmantošana veicina 

industriālo simbiozi starp ražojošiem uzņēmumiem un samazina produkta 

ražošanas ietekmi uz vidi. 

Bakalaura darba projekta daļā izstrādāts produkta dizains un 

izgatavots šī produkta prototips no liekti līmēta kaņepju šķiedru materiāla - 

meditācijas krēsls ZAFU, kura būtiskākās īpašības ir funkcionalitāte un 

estētisks baudījums tā lietotājam.
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1.1. Produkta piedāvājums

Meditācijas krēsls ZAFU nodrošina optimālu muguras un roku atbalstu 

meditācijas laikā. Pielāgotā dizaina krēsls sniedz iespēju uzlabot mugurkaula 

veselību. Ergonomiskais sēdvirsmas augstums nodrošina ceļgalu atrašanos 

zemāk par muguras lejasdaļu, tādējādi palīdz noturēt mugurkaulu taisnā 

pozīcijā un atslābināt to meditācijas laikā. 

Meditācijas praktizēšanai mūsdienās vērojama arvien lielāka nozīme - 

tā uzlabo cilvēka dzīves kvalitāti, sekmē cilvēka pašrealizāciju, kā arī novērš

straujā dzīves ritma negatīvo ietekmi uz ķermeņa mentālajām un fiziskajām 

spējām. Meditācijas krēsls ZAFU radīts cilvēkam, kurš ikdienā vēlas uz mirkli 

sasniegt pilnīgu prāta mieru un uzturēt labu veselību ilgtermiņā.

Produktam ir ilgtspējīgs dzīves cikls, jo tā masveida ražošanā 

izmantots viendabīgs materiāls bez liekām detaļām, kā arī tā materiāla 

piegriešanas procesā radušos atgriezumus ir iespējams izmantot atkārtoti.

Tirgū jau pieejami vairāki meditācijas krēsli. Šis meditācijas krēsls 

atšķiras tieši ar roku balstu funkciju (roku balsts 80 grādu leņķī) un 

sēdvirsmas augstumu, kas nodrošina mugurkaula lejasdaļas smaguma 

centra vēlamo atbalstu meditācijas laikā, kā arī ar griķu sēnalu pildījuma 

sēdvirsmas spilvenu, kuru iespējams individuāli pielāgot, mainot griķu sēnalu 

pildījuma blīvumu tajā ar rāvējslēdzēja palīdzību. Šim meditācijas krēslam 

atšķirībā no citiem tirgū esošajiem piedāvājumiem nav paredzēts muguras 

balsts, kas ir funkcionāli nelietderīgs meditācijas procesā, jo muguras balsta 

funkciju veic sēdvirsmas augstuma kombinācija ar griķu sēnalu pildījuma 

spilvenu. Krēsls paredzēts lietošanai gan iekštelpās, gan ārpus tām.

1.2. Sabiedrībā eksistējošas vajadzības pēc piedāvātā produkta

Tirgus globalizācijas ietekmē sabiedrība kļūst prasīgāka pret 

produkcijas  piedāvājumu tirgū. Cilvēki arvien vairāk uzmanību pievērš 

piedāvājuma kvalitātei, izvērtējot tā lietderību. Pieaug pieprasījums pēc 

kvalitatīviem, inovatīviem, ekoloģiskiem, videi un cilvēkam draudzīgiem 

materiāliem.
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Piedāvātajam produktam piemīt patērētājam nozīmīgas īpašības - 

preces kopējais derīgums ir preces atsevišķu īpašību vai derīguma summa. 

[1] Bakalaura darbā izstrādātajai sēdmēbelei ir konkrēts, funkcionāls

pielietojums. Ņemot vērā to, ka daudzi patērētāji pievēršas Austrumu 

filozofijai un ikdienā arvien vairāk aizraujas ar jogu un meditācijas 

praktizēšanu, šis produkts piedāvā lietderības vērtību šādu patērētāju 

skatījumā. Pie tam meditācijas krēslu iespējams radoši pielietot arī citu jogas 

pozu izpildīšanai, piemēram, Urdhva Mukha Svanasana jeb suņa poza ar 

augšup vērstu skatu, kuras izpildē šo krēslu var izmantot, novietojot plaukstas 

uz krēsla sēdvirsmas bez spilvena atbalsta, lai vēl vairāk izliektu mugurkaulu 

un uzlabotu pozas efektivitāti. Patērētāju vēlmes ir dažādas, tāpēc šis 

produkts piedāvā individuālus risinājumus.

"Latvijā kopš 1991. gada iedzīvotāju dabiskais pieaugums ir negatīvs, 

kas nākotnē var atstāt nopietnas sekas visās tautsaimniecības jomās, tostarp 

Latvijā var būtiski palielināties nodokļu slogs, jo uz vienu strādājošo būs seši 

pensionāri. Lielā iedzīvotāju koncentrēšanās pilsētās norāda uz specifisku 

patēriņu un pieprasījumu". [1] Šo iemeslu dēļ industriālās kaņepju šķiedras ir 

tik nozīmīga rūpniecības attīstībā - svarīgi radīt jaunas darba vietas, uzsvaru 

liekot uz reģionālo attīstību, lai ekonomiski aktīvais darbaspēks paliku Latvijā.

Lai plašāk noskaidrotu patērētāju vēlmes un vajadzību pēc piedāvātā 

produkta, veikta elektroniska aptauja, izmantojot servisu 

www.webanketa.com. Iegūtie dati par piedāvāto produktu izmantoti tirgus 

pētījumā. Aptauja veikta 2013. gada janvārī un tajā piedalījās 113 

respondenti. 

Analizējot iegūtos tirgus pētījuma datus secināts, ka potenciālie 

patērētāji mēbeles iegādājas salīdzinoši reti (skat. 1.1. att.), tāpēc mēbelei 

izvirzītas vairākas prasības - augsta lietošanas vērtība, funkcionalitāte,

ekonomisks nolietojums, kvalitāte un ilgtspējīgs dizains.
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1.1.att. Laiks, kurā respondenti iegādājas jaunas mēbeles [3] 

Apkopojot iegūtos datus, secināts, ka lielākā daļa respondentu 

mēbeles iegādājas reizi piecos gados - 54% respondentu, tam seko 

respondenti, kuri iegādājas mēbeles reizi divos gados - 26% respondentu, un 

tikai neliela daļa tās iegādājas biežāk. Vairāki respondenti, kas sastāda 12%, 

arī norādīja, ka mēbeles iegādājas reizi desmit gados vai retāk.

Noskaidroti arī galvenie iemesli jaunu mēbeļu iegādei (skat. 1.1.tab.).

1.1. tabula 

Iemesli jaunu mēbeļu iegādei (prioritāšu sadalījums)

1. vieta Interjera uzlabošana
2. vieta Nepieciešamība aizvietot vecās mēbeles
3. vieta Konceptuāli jaunas mēbeles piedāvājums
4. vieta Veco mēbeļu morāla novecošana
5. vieta Dzīves vietas maiņa
6. vieta Izdevīgs piedāvājums
7. vieta Inovatīvs materiālu piedāvājums
8. vieta Ģimenes pieaugums
9. vieta Ienākumu palielināšanās

Aptaujas rezultāti parāda pieaugošu tendenci gados jaunu patērētāju 

vidū - patērētājs kļūst arvien inteliģentāks un novērtē produkta lietošanas 

iespējas, pievēršot uzmanību gan konceptuāli un funkcionāli jauniem 
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risinājumiem, kvalitātei, inovatīvu un ekoloģisku izejmateriālu pielietojumam. 

Tas varētu būt saistīts ar respondentu vecuma sadalījumu - aptuveni puse no 

aptaujātajiem respondentiem ir vecumā no 18 līdz 29 gadiem (skat. 2.1.4. 

nod.). Šī sabiedrības daļa īpaši seko līdzi tirgus tendencēm, modes 

virzieniem un dizaina attīstībai, tomēr šai patērētāju daļai vēl nav 

izveidojusies pietiekama pirktspēja, jo no rīcībienākumiem šajā vecumā ir 

grūti veidot uzkrājumus, apzinoties neskaidro ekonomisko situāciju valstī, kas 

pakļauta tiešu globālo notikumu ietekmei.

Respondentiem uzdoti vairāki jautājumi, pēc kuriem noskaidrota 

sabiedrībā objektīvi eksistējošā vajadzība pēc šāda produkta : 

1.2.att. Aptaujas jautājums: vai Jūs kāreiz esiet praktizējis meditāciju kādā no 

tradicionālajām meditācijas pozām?
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1.3.att. Aptaujas jautājums: vai Jūs kādreiz esiet izjutuši sāpes 

muguras lejasdaļā?

1.4.att. Aptaujas jautājums: vai Jūs interesētu meditācijas krēsls, kas uzlabo 

mugurkaula veselības stāvokli?

Pēc aptaujas rezultātiem var secināt, ka gados jauni patērētāji ir 

objektīvi ieinteresēti šāda produkta iegādē. Autore paredz, ka arī kopējā 

sabiedrības attieksme pret šo produktu varētu būt atbalstoša šāda produkta 

ieviešanai tirgū.

1.3. Esošie resursi

Sākotnēji izstrādājuma izgatavošanai un ražošanas uzsākšanai 

ieguldīti personīgie naudas līdzekļi 9000 € apmērā, kā arī piesaistītas 

investīcijas - inovāciju atbalsta programmas līdzfinansējums 70% apmērā.

1.4. Paredzamais izplatīšanas reģions, tā raksturojums

Sākotnēji produktu paredzēts izplatīt Latvijas, kā arī Baltijas valstīs, 

izmantojot mēbeļu izstādes produkta popularizēšanā. Attīstot mārketinga 

stratēģiju, paredzamais izplatīšanas reģions varētu būt arī Skandināvijas 

valstis, kuru patērētāji augstu vērtē inovatīvos un ekoloģiskos risinājumus 
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mēbeļu ražošanā, kā arī ilgtspējīgu, tīru formu dizainu. Svarīgs arī pirktspējas 

faktors - Skandināvijas valstīs ir vērojama būtiski augstāka pirktspēja, 

pateicoties augstajam labklājības līmenim. Uzņēmumam sadarbojoties ar 

Japānas tirgū atzītu Latvijas tekstilizstrādājumu ražotāju SIA "ARS TELA", 

tiek paredzēts izplatīt produktu arī šajā virzienā, jo šis uzņēmums priekš SIA 

"HEMPA" izgatavotajiem krēsliem piegādā lina auduma sēdvirsmas spilvenus 

ar griķu sēnalu pildījumu. Vēl kāds būtiskas faktors, ko norāda autore - 

paredzētā krēsla liekti līmētās detaļas demontētā veidā iespējams ērti un 

ekonomiski eksportēt uz vēlamo izplatīšanas reģionu.  
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2. TIRGUS PĒTĪJUMS

Lai sekmīgi sasniegtu izvirzīto mērķi un uzsāktu jauna uzņēmuma 

darbību, ļoti svarīga ir tirgus pētījuma veikšana un datu analīzes izstrāde. Šis 

pasākums ir svarīgs, lai uzņēmums veiksmīgi darbotos ilgtermiņā, jo ieviešot 

jaunu produktu tirgū, pastāv vairāki riski. Svarīgi uzņēmumam pieņemt 

pareizus lēmumus jau ražošanas sākuma posmā un izstrādāt 

konkurētspējīgu cenošanas politiku, kā arī veiksmīgu mārketinga stratēģiju, jo 

mūsdienās mārketingam ir ļoti liela nozīme jauna produkta ieviešanai tirgū, 

kur pastāv arvien pieaugoša konkurence tirgus globalizācijas ietekmē. Tirgus 

pētījums dod iespēju novērtēt esošo tirgus situāciju, apzināt konkurentus un 

potenciālos patērētājus, kā arī to var ņemt par pamatu turpmākajai 

mārketinga stratēģijai.

Tirgus pētījuma veikšanas rezultātā tiek iegūti, apkopoti un analizēti 

dati par paredzamā produkta pārdošanas tirgus situāciju, produkta uztveres 

pētījumiem, produkta cenošanas pētījumiem, pirms-reklāmas pētījumiem.

2.1. Potenciālā tirgus pētījumi

Latvijas ekonomika pamazām attīstās un pēc ilgas stagnācijas uzsāk 

augšupeju, par ko liecina IKP pieaugums ražošanas aspektā - 2012. gada 

trešajā ceturksnī, salīdzinot ar 2011. gada trešo ceturksni, IKP izmaiņas 

noteica apjomu kāpumi šādās nozarēs: tirdzniecībā (īpatsvars IKP struktūrā –

17.2%) – par 7.1%,  apstrādes rūpniecībā (14.1%) – par 7.2% un transporta 

un sakaru nozarē (12.5%) – par 3.2%. Būvniecības nozarē (8%) apjomi 

kāpuši par 8.3%. [2]

Šie dati apliecina to, ka pašlaik Latvijas IKP ir viens no straujāk 

augošajiem Eiropas Savienībā, tomēr autore norāda, ka Latvija ir salīdzinoši 

neliela ekonomika, tāpēc ilgtermiņa prognožu veikšanai vēlams sekot līdzi 

globālajām ekonomikas attīstības tendencēm, kā arī straujajām pārmaiņām 

Eiro zonā, kas tiešā veidā ietekmē patērētāju pirktspēju. Lai nodrošinātu 

Latvijas ekonomikas pozitīvo attīstību arī nākotnē, īpaši jāveic ieguldījumi 

tautsaimniecības veicināšanā.
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2012.gada novembrī, salīdzinot ar 2011.gada novembri, pēc kalendāri

izlīdzinātiem datiem apgrozījums apstrādes rūpniecībā pieauga par 7,6%, tai 

skaitā vietējā tirgū - par 1,1% un eksportā - par 14,1%. [3]

Apstrādes rūpniecības apgrozījuma pieaugumu ietekmēja tā 

palielinājums koksnes un koka izstrādājumu ražošanas nozarē (izņemot 

mēbeļu ražošanu) - pieaugums par 4,7% - vietējā tirgū par 4,1% un eksportā 

par 5,2%). [3]

Apskatot sīkāk situāciju mēbeļu rūpniecībā, dati liecina, ka mēbeļu 

ražošanas apjoms turpina pieaugt un palielinās mēbeļu rūpniecības vietējā 

tirgū realizētā produkcija - 1,5% pieaugums, salīdzinot 2012. gada decembra 

datus ar 2011. gada decembri. Mēreni pieaug arī eksportētais mēbeļu 

daudzums, kas attiecībā pret 2011. gada decembri ir palielinājies par 1,0 %. 

[4] 

Šie dati norāda par pozitīvām tendencēm tirgus situācijā un uz doto 

brīdi tirgus situācija ir labvēlīga jauna produkta virzīšanai tirgū un ražošanas 

uzsākšanai.

2.2. Konkurence un vērā ņemami potenciālie konkurenti

Piedāvātā produkta virzīšanai tirgū ir nepieciešams izveidot veiksmīgu 

mārketinga stratēģiju, kas ietver produkta cenas noteikšanu, reklāmas 

izveidošanu, prečzīmes izstrādi. Lai to īstenotu, nepieciešams apzināt tirgū 

eksistējošo konkurentu produktu un mārketinga stratēģijas analīzi, kā arī 

jānoskaidro iespējamie aizvietotājprodukti tirgū.

Latvijas tirgū autores piedāvātajam produktam nav līdzīga ne 

koncepcijas ziņā, ne arī inovatīvā materiāla dēļ. Tomēr pasaules tirgū jau ir 

pieejamas dažas kaņepju šķiedras sēdmēbeles. Viens no tādiem ir franču 

produktu dizainera Filipa Starka (Philippe Starck) piedāvātais krēsls ar 

nosaukumu Zartan Chair (skat. 2.1. att.).
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2.1.att. F. Starka krēsls Zartan Chair (2012.gads). [5]

Arī vācu dizaineris Verners Aislingers (Werner Aisslinger) jau 2011. 

gadā radījis neparasti vieglu un izturīgu krēslu no kaņepju šķiedras ar 

nosaukumu Hemp Chair, kas panākumus guvu Milānas 2011. gada dizaina 

nedēļas izstādē (skat. 2.2.att.).

2.2.att. V. Aislingera krēsls Hemp Chair (2011. gads). [6] 
Šie abi apskatītie krēsli ir lieliska dizaina paraugs, taču to koncepts 

būtiski atšķiras no autores piedāvātās sēdmēbeles.
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2.3. Iespējamie aizvietotājprodukti

Esošajā tirgus situācijā teorētiski  par aizvietotājproduktiem var 

uzskatīt vairākus meditācijas krēslus no dažādiem materiāliem, tomēr šāds 

tirgus piedāvājums ir visai neliels un Latvijas mērogā pagaidām  nav 

apzināms.

Lai izprastu šāda krēsls lietošanas vērtību, autore apskata tirgus 

piedāvājumu šajā krēslu sfērā (skat. 2.3., 2.4.att.). Pieaugot patērētāju 

vēlmēm, palielinās iespēja šāda produkta ienākšanai Rietumu tirgū, ņemot 

vērā arī to, ka daudzi Rietumu cilvēki pievēršas Austrumu medicīnas un 

meditācijas praksēm. Tas skaidrojams gan ar globalizācijas procesiem, gan 

pavisam reālām rietumnieku problēmām - mazkustīgs dzīvesveids, stress, 

atkarības, mugurkaula veselības problēmas.

2.3.att. Pīts rotangpalmas meditācijas krēsls Lotus Meditation Chair. [7]

2.4.att. Meditācijas krēsls muguras sāpju mazināšanai (ASV). [8]
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2.4. Idejas attīstīšana

Sākotnēji ir nepieciešams dibināt uzņēmumu SIA "HEMPA"  un 

izveidot paredzamā produkta un kolekcijas ražošanas darbnīcu, kā arī 

izveidot salonu esošas produkcijas realizācijai un individuālo pakalpojumu 

sniegšanai. 

Analizējot informāciju par esošo tirgus situāciju, var secināt, ka 

patērētājiem ir interese par inovatīvu, videi draudzīgu materiālu pielietojumu, 

ilgtspējīgu dizainu, kā arī augstu produkta lietošanas vērtību. Tirgus situācija 

ir labvēlīga jauna produkta ieviešanai, tomēr šajā gadījumā nepieciešams 

izstrādāt veiksmīgu mārketinga stratēģiju, lai attīstītu ideju, jo konceptuāli 

jauns produkts tirgū vienmēr rada riskus, kuru novēršanai patērētājs ir 

jāizglīto un jāpārliecina par produkta lietošanas vērtību un labumiem, ko tas 

sniedz patērētājam. 

2.5. Mērķa tirgus segments un tā rīcībienākumi

Mērķa tirgus ir patērētāji vecumā no 18 līdz 65 gadiem, kuri nodarbojas 

ar jogu vai meditāciju, vai vēlas tai pievērsties. Tie ir patērētāji, kuri novērtē 

funkcionālu un ilgtspējīgu dizainu, kas spēj uzlabot patērētāja dzīves kvalitāti. 

Vairumā gadījumu tās ir jaunās ģimenes, kurās noteicoša loma jaunu mēbeļu 

iegādei ir tieši sievietēm, tomēr autore pieļauj, ka krēsla meditācijas funkcija 

varētu īpaši interesēt vīriešu kārtas pārstāvjus, kā arī biroja darbiniekus un 

cilvēkus ar strauju dzīves ritmu. Kā redzams no aptaujā gūtajiem datiem, 

vairums tālāk apskatītās statistikas attiecināma uz respondentu sieviešu izvēli 

(skat. 2.5. att.). 

2.5. att. Respondentu sadalījums pēc dzimuma. [*]
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Apkopojot aptaujā iegūtos datus par respondentiem, tika noskaidrots 

respondentu vecuma struktūras sadalījums (skat. 2.6. att.), pēc kura var 

secināt, ka teju puse aptaujāto pieder pie vecuma kategorijas no 18 līdz 29 

gadiem - 49%. Nākamā grupa ir respondenti vecumā no 30 līdz 44 gadiem - 

33%, kuri varētu būt potenciālie produkta pircēji, jo šīs vecuma grupas 

cilvēkiem ir lielāki rīcībienākumi. Tomēr pēc respondentu nodarbošanās 

sadalījuma var secināt, ka lielākajai daļai respondentu ir patstāvīgi 

rīcībienākumi, jo vismaz 73% no aptaujātajiem respondentiem ir ekonomiski 

aktīvas personas (skat. 2.7. att.).

2.6. att. Respondentu vecuma struktūra. [*]

2.7.att. Respondentu nodarbošanās sadalījums. [*]

Tālākai tirgus segmenta noteikšanai īpaši svarīga ir precīzu 

rīcībienākumu noteikšana. Tirgus pētījuma rezultāti sniedz informāciju par 

šādu ikmēneša neto rīcībienākumu sadalījumu respondentu vidū: 43% 

respondentu tie ir 210 - 500 €, 19% respondentu līdz 210 €, otriem 19% - 500 
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- 780 €, savukārt 11% respondentu rīcībienākumi ir 780 - 1000 € un 8% pat 

pārsniedz 1000 € atalgojuma līmeni (skat. 2.8.att.).

2.8. att. Respondentu ikmēneša neto ienākumi [*]

Apkopojot visus respondentu ikmēneša neto ienākumus, tiek iegūts 

vidējais rīsībienākumu apmērs - aptuveni 570 €.

2.9.att. Respondentu dzīves vieta [*]

Apkopojot apskatītos datus, autore secina, ka izvēlētais tirgus 

segments ir pietiekami liels, lai realizētu šo produktu.
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2.6. Iespējamie produkta izplatīšanas kanāli

Tirgus pētījuma veiktajā aptaujā tika noskaidrots, ka populārākais 

produkta izplatīšanas kanāls ir internets - 21% (skat. 2.10. att.). Tam seko 

žurnāli/laikraksti - 15% un TV - 13%, tomēr salīdzinoši daudzi respondenti 

min arī veikalu skatlogus un preču katalogus. 

2.10. att. Populārākie produkta izplatīšanas kanāli respondentu vidū.[*]

Interneta pieejamība arvien vairāk sekmē mārketinga aktivitātes šajā 

vidē un internetā ir viegli potenciālo pircēju iepazīstināt ar jaunumiem tirgū. 

Mēbeļu piedāvājuma izplatīšanas svarīgs kanāls ir žurnāli un laikraksti, kas 

saistīti ar attiecīgo jomu - interjera dizaina žurnāli, būvniecības žurnāli, 

arhitektūras žurnāli u.c.

2.7. Produkta uztveres pētījumi

Aptaujas rezultātā tika noskaidrotas svarīgākās īpašības, kuras 

respondenti ņem vērā, izvēloties jaunas mēbeles (skat. 2.1.tab.).
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2.1. tabula 
Respondentu norādītie svarīgākie kritēriji, izvēloties mēbeles

1. vieta Kvalitāte
2. vieta Cena
3. vieta Dizains
4. vieta Funkcionalitāte
4. vieta Ērtums
5. vieta Drošums
6. vieta Apdares atbilstība dzīvesveidam
7. vieta Konstrukciju materiāli
8. vieta Oriģinalitāte
8. vieta Ekoloģiskums
8. vieta Transformējamība
9. vieta Estētika
10. vieta Ergonomiskums
11. vieta Ražotājvalsts
12. vieta Individuālu risinājumu piedāvājums
13. vieta Zīmols

Respondenti norādīja vairākas svarīgākās īpašības, kas pēc 

procentuālā apjoma tika sarindotas pēc prioritātēm. 1. vieta – kvalitāte pēc 

respondentu domām ir vissvarīgākais kritērijs. 2. vieta – cena arī ir svarīgs 

kritērijs. Šo abu kritēriju izdevīgs balanss vienmēr būs patērētāja interesēs, jo 

ikviens vēlas iegādāties kvalitatīvu preci ar pēc iespējas zemāku cenu. 

Respondenti 3. vietā ierindo dizainu, kas ir loģisks kritēriju prioritāšu 

turpinājums, jo mūsdienās labam dizainam tiek pievērsta arvien lielāka 

uzmanība.

Respondenti tika aptaujāti arī par vēlamajiem materiāliem šādam 

krēslam, (skat. 2.2. tab.). 
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2.2. tabula 

Respondentu norādītie materiāli, kuriem dod priekšroku, izvēloties krēslu

1. vieta Vairāku materiālu apvienojums
2. vieta Masīvkoks
3. vieta Audums
4. vieta Ekoloģiski materiāli
5. vieta Saplāksnis
6. vieta Metāls
7. vieta Kompozītmateriāli
8. vieta Lamināts
9. vieta Plastikāts

2.8. Produkta cenošanas pētījumi

Apkopojot datus par respondentu pirkšanas paražām, tiek secināts, ka 

respondenti visvairāk šāda tipa mēbeles iegādājas mēbeļu salonos un 

lielveikalos (skat. 2.11. att.). 

2.11.att. Vietas, kur respondenti iegādājas jaunas mēbeles [*]

Respondenti arī norāda, ka labprāt iegādājas Latvijā ražotas mēbeles, 

tomēr daudziem šīs mēbeles šķiet pārāk dārgas (skat. 2.12.att.), tāpēc ir 

svarīgi radīt Latvijas dizaina sēdmēbeli ar konkurētspējīgu cenu tirgū.
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2.12.att. Atbildes uz jautājumu, 

vai respondenti izvēlas Latvijā ražotas mēbeles. [*]

2.9. Pirms reklāmas pētījumi

Produkta virzīšanai tirgū tiek izmantots internets kā galvenais 

komunikācijas līdzeklis ar patērētāju, jo internetā pastāv segmentēšanas 

iespēja, kas ir nozīmīga mārketinga stratēģijā.

Respondentu lielākā daļa (57%) norāda, ka reklāma uz viņiem 

iedarbojas reti (skat. 2.13. att.), taču šādi dati reti kad uzskatāmi par 

patiesiem, ņemot vērā reklāmas neapzināto ietekmi uz patērētāju 21. 

gadsimtā. 

2.13.att. Respondentu atbildes uz jautājumu, 

vai reklāma spēj ietekmēt viņu izvēli. [*]
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3. KOMPOZĪCIJAS ELEMENTU IZVĒLES PAMATOJUMS

Šajā nodaļā tiek aprakstīta meditācijas krēsla ZAFU koncepcija, 

kompozicionālais risinājums, kā arī modes virzienu raksturojums produkta 

izstrādes laikā, tā funkcionālais pamatojums un atbilstība eko-dizaina 

priekšnoteikumiem. Aprakstītas arī meditācijas krēsla ergonomiskās īpašības 

un krēsla uzbūves plānošanā ievērotie aspekti.

3.1. Modes virzienu raksturojums produkta izstrādes laikā

Produkts izstrādāts laikā, kad vērojama arvien lielāka dabas resursu 

izmantošanas vērtēšana un produktu ražošanas cikla kopējā ietekme uz vidi. 

Eko-dizains mūsdienās kļuvis par mārketinga ieroci, tomēr, lai atspēkotu šo 

produkta raksturojumu, jāatzīst, ka attīstoties tehnoloģijām, kļūst iespējams 

maksimāli izmantot sniegtos dabas resursus, pieļaujot pēc iespējas mazāku 

produkta ražošanas ietekmi uz vidi. Eko-dizaina koncepcija ir arī šī 

izstrādājuma - meditācijas krēsla pamatā. Tā paredz izstrādājuma 

izgatavošanā izmantot iespējami optimālāko risinājumu - ar pieejamiem 

resursiem panākts maksimāli efektīvākais rezultāts izstrādājuma funkcionālo, 

ergonomisko un estētisko īpašību nodrošināšanai.

Meditācijas krēsls ZAFU pēc būtības risina gan funkcionālā dizaina, 

gan sociālā dizaina tēmu. Par prioritāti izvirzīta krēsla funkcionalitāte, kas 

pakļauta mūsdienu sabiedrības brīvā laika pavadīšanas tendencēm - 

pievēršanās austrumu filozofijai un tās praksēm, kas cieši saistīta ar garīgo 

pilnveidošanos, mentālās un fiziskās veselības uzturēšanu ilgtermiņā. 

Rietumu sabiedrībā gan šīs tendences vērtējamas vairāk kā labklājības, 

augsta dzīves līmeņa pazīmes. Ja austrumu cilvēkam meditācijas prakse ir 

kā dzīvesveids, tad rietumu cilvēkam šis process vairāk ir kā atgriešanās pie 

pamatvērtību apzināšanās, jo ikdiena ir pārsātināta ar materiāli tendētas 

sabiedrības uzliktajām normām. Pēdējās tendences rāda, ka patērētāju 

sabiedrībai kopumā vairumā gadījumu nepieciešama tieši produkta 

funkcionalitāte, retāk statusa apliecināšana.

Mūsdienās vairāki materiāli, pateicoties uzlabotām vai jaunām 

tehnoloģijām, piedzīvo savu renesansi, tiek uzlabotas un pilnveidotas to 
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īpašības. Eiropas Savienības valstīs šobrīd būtiski pieaugusi dabīgo šķiedru 

izmantošana dažādu produktu ražošanā. Sabiedrību piesaista gan produktu 

inovatīvie materiāli, gan to eko-dizaina pamatojums. Bakalaura darbā 

izmantotās kaņepju šķiedru loksnes atbilst šiem kritērijiem. Materiālu 

iespējams iegūt ne tikai no pirmreizējas kaņepju šķiedras masas, bet arī no 

citu produktu ražošanas pārpalikumiem (kaņepju audumu atgriezumi, kaņepju 

būvniecības blīvlentu atgriezumi u.c.), tādejādi veicinot industriālo simbiozi 

jeb uzņēmumu savstarpējo sadarbību, kur viena uzņēmuma produkta 

ražošanas atkritumprodukts, blakusprodukts vai pārpalikums tiek izmantots 

kā otra uzņēmuma izejmateriāls. Materiālu enerģijas patēriņam mūsdienās ir 

cieša korelācija ar valsts tautsaimniecības izaugsmi, jo dabas resursi ir 

ierobežoti, bet patērētāju skaits strauji pieaug. Produkta dizaina izstrādes 

posmā var noteikt aptuveni 80% no produkta ietekmes uz vidi, kas ievērots 

arī šī produkta koncepcijā.

Produkta dizaina uzstādījums ir projektēt tā ilgtspējīgu dzīves ciklu - 

izmantot pēc iespējas mazāk (daudzveidīgāku) materiālu, paredzēt iespēju 

izmantot atkārtoti pārstrādātu materiālu, samazināt ražošanas atgriezumus 

līdz minimumam, ražošanas procesā neizmantot toksiskas vielas, bet ja tās 

tomēr nepieciešamas, tad veidot to noslēgtus ciklus ražošanas procesā.

Produkts izstrādāts laikā, kad arvien vairāk cilvēki pievēršas savas 

dzīves kvalitātes uzlabošanai, vērtību pārvērtēšanai, kā arī jogas mācību  un 

meditācijas praktizēšanai. Sākot praktizēt jogu vai meditāciju, cilvēks vairumā 

gadījumu to turpina piekopt kā dzīvesveida sastāvdaļu un nodarbojas ar to arī 

ikdienā, atvēlot tam kaut nedaudz sava brīvā laika. 

Vārds „meditācija” ir radies no latīņu vārda „meditatio”, kas nozīmē 

„pārdomāju”. Meditācija – tās ir pārdomas, vizualizācija, lūgums. Meditācija ir 

atslēga, lai varētu rast saskaņu sevī. Meditācija – tā ir uzmanības 

koncentrēšana uz sevi, iegrimstot iekšējā mierā un harmonijā, pievēršot 

nedalītu uzmanību savai dvēselei. Atrasties meditatīvā stāvoklī – nozīmē 

dzirdēt un saprast sevi. Tas nozīmē – rast patiesas atbildes uz saviem 

jautājumiem, rast atbildes, kas vienmēr ir mūsos pašos [9].

Pēdējos gados pasaulē, arī Latvijā, ir ievērojami palielinājusies 

interese par meditāciju. Cilvēki intuitīvi nojauš, ka meditatīva domāšana slēpj 

sevī pieeju cilvēka apslēpto personīgo spēju krātuvei. Ir sarakstītas daudzas 



  27 

grāmatas, kas pauž domu, ka nākotnē veiksmīgs cilvēks būs meditējošs 

cilvēks. Šodien meditācijas sevis harmonizēšanai un iekšējo resursu 

izmantošanai izmanto gan ievērojami valstsvīri, gan veiksmīgi biznesmeņi. 

Dž. Asarafs un M. Smits savā darbā „Atbilde” (apgāds „Zvaigzne ABC”) 

norāda: „Pēdējo divdesmit līdz trīsdesmit gadu laikā veikts milzīgs daudzums 

ar meditāciju, tās mehānismu un ietekmi saistītu pētījumu. Vairāk nekā 250 

neatkarīgās universitātēs un pētnieciskajos institūtos 33 valstīs veikts vairāk 

nekā 1000 zinātnisku pētījumu par iespaidu, ko atstāj meditācija. Daudzu 

pētījumu rezultāti ir publicēti vadošajos zinātniskajos izdevumos, un tie 

parādījuši, ka meditācija:

 palielina uzmanības un koncentrēšanās spēju;

 paaugstina novērošanas spējas;

 ceļ enerģijas līmeni;

 paaugstina inteliģenci un radošo potenciālu;

 uzlabo atmiņu un mācīšanās spējas;

 mazina stresu un vairo iekšējo mieru;

 palielina laimes izjūtu un pašvērtējumu;

 mazina nervozitāti un depresiju;

 uzlabo vispārējo veselības stāvokli;

 padziļina kvantu lauka apzināšanos.” [9]

Meditatīvais atklāsmju un relaksēšanās ceļš katram ir citādāks. 

Galvenais, lai meditācija sniegtu mieru, nomierinātu domas, sagādātu prieku. 

Labus rezultātus dos regulāra meditēšana, sākumā katru dienu vismaz 30 

minūtes, vēlams, vienā un tanī pašā laikā. Ja jūs mēģināsiet un sāksiet 

praktizēt meditāciju, tad ar laiku meditācija padosies tikpat viegli kā elpošana. 

Meditācijas rezultātā iegūstam harmoniju ar apkārtējo pasauli, dvēseles 

mieru, brīvības izjūtu, atbrīvošanu no saspringuma, stresa un vainas sajūtas.

Visērtāk meditēt vienatnē, bet ja to dara grupā, parasti ir jūtama lielāka 

enerģijas plūsma. Priekšrocība meditēšanai grupā ir arī tā, ka meditācijas 

vadītājs parasti iepazīstina ar vienkāršiem meditācijas noteikumiem [9].

Pieredzējis cilvēks var meditēt jebkuros apstākļos, bet tiem, kas tikai 

sāk apgūt meditēšanas prasmi, ir svarīgi parūpēties par mierīgu vidi. Tiem, 
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kas nolēmuši regulāri meditēt, ieteicams izveidot SAVU MEDITĒŠANAS 

VIETU, kas laika gaitā piepildās ar personīgo pieredzi, enerģiju un labvēlīgām 

vibrācijām. Šajā vietā cilvēks parasti jūtas droši un mierīgi. Tā ir telpa vai 

vieta dabā, kur ir minimāli ārējie trokšņi, iespējama svaiga gaisa pieplūde. 

Vienlaikus tomēr ir būtiski akceptēt apkārtējās pasaules klātesamību 

meditācijas laikā [9].

Meditācija ir prakse, kas ļauj izveidot un attīstīt noteiktas cilvēciskas 

pamatīpašības, līdzīgi kā vingrinoties cilvēks iemācās lasīt, spēlēt mūzikas 

instrumentu vai apgūt kādas citas iemaņas. Etimoloģisks jēdziens, kas franču 

valodā nozīmē „meditācija”, sanskritā ir bhavana, kas tulkojumā nozīmē 

„kopt”, un tibetiešu valodā gom, kas nozīmē „iepazīties”. Runa ir galvenokārt 

par lietu skaidra un patiesa redzējuma iepazīšanu un ikvienam piemītošu 

īpašību izkopšanu – īpašību, kuras neizpaužas tik ilgi, kamēr mēs neko 

nedarām, lai tās attīstītu. Meditācijas pati dziļākā jēga ir iekšēja 

transformācija – mainīt sevi, lai mainītu pasauli, kļūt par labāku cilvēku, lai 

labāk varētu kalpot citiem. Tādā veidā cilvēka dzīvē tiek izvirzīti paši cēlākie 

mērķi. Meditācijas objekts ir prāts. Sākumā tas ir apjucis, satraukts un 

nepakļāvīgs, tas atrodas neskaitāmu nosacījumu un automātisku ieradumu 

gūstā. Meditācijas uzdevums nav ne prāta apstādināšana, ne iemidzināšana, 

bet gan atbrīvošana, apskaidrošana un līdzsvarošana [10].

Meditēt ir tikpat dabiski kā elpot. Lai no bērna tūlīt pēc piedzimšanas 

izvilinātu kliedzienu un lai viņš līdz ar to sāktu elpot, ārsts viņam vieglītiņām 

uzsit pa dibentiņu. Pēc tam elpošana vairs nav jākontrolē – cilvēks gluži 

vienkārši elpo, lai dzīvotu, jo bez elpošanas nevar iztikt. Tieši tāpat notiek ar 

meditāciju, tikai ārsta lomā ir pati Dzīve. Tā iepliķē jau pieaugušu un 

priekšstatos par sevi diezgan saprātīgu cilvēku, un viņš pēkšņi saprot, ka 

meditācija ir dabisks, normālai un pilnvērtīgai dzīvei pilnīgi nepieciešams 

process. Meditējošs cilvēks ir nākotnes cilvēks. Viņš pieder jau Ūdensvīra 

laikmetam – laikmetam, kas arvien drošākā solī sāk savu gaitu pa mūsu 

planētu, iekvēlinot aizvien jaunas un jaunas sirdis. [11]

Meditācija nozīmē apzinātu sevis paplašināšanu. Tā nozīmē savas 

īstenās patības atpazīšanu vai atklāšanu. Tieši ar meditāciju mēs pārvaram 

ierobežotību, nepilnības un atkarību. Meditācija ir dinamisms apziņas 

iekšējos līmeņos. Meditējot mēs ieejam savas būtnes dziļākajā daļā. Šajā 
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laikā mēs spējam atklāt to iekšējo bagātību, kuru glabājam dziļi sevī. 

Meditācija mums parāda, kā varam pēc kaut kā tiekties, un vienlaikus, kā 

mēs varam to sasniegt. Ja meditējam katru dienu, varam būt pilnīgi droši, ka 

mūsu dzīves problēmas – kā iekšējās, tā ārējās – ir radušas atrisinājumu. 

Meditācija ir spēcinošs un piepildījumu sniedzošs klusums. Klusums ir 

izteiksmīga neizsakāmā izpausme. [12]

3.2. Krēsla kompozīcijas elementi

Krēsla galvenais kompozīcijas elements ir tā siluets - tas veidojas no 

divām detaļām un tām savienojoties rada organiskas formas koptēlu. 

Kompozīcijas siluetu veido simetrija un harmonisku proporciju izkārtojums, 

kas aizgūts no dabā sastopamajām formām, it īpaši lotosa zieda silueta, jo 

tēla raksturīgās iezīmes vispirms atklājas tā siluetā (skatīt att. 3.1.).

3.1. att. Lotosa ziedu silueti [17] 
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Ikvienu objektu redze cenšas apgūt un pazīt vispirms pēc tā silueta 

iezīmēm. Šī apstākļa dēļ mēs noticam lineāram zīmējumam, kas attēlo tikai 

priekšmeta kontūru. Lai radītu savdabīgu, atšķirīgu, informatīvi piesātinātu 

formu, vispirms jāveido raksturīgs tās siluets. Redze cenšas objekta siluetu 

vienkāršot, tuvinot to apaļai (nenoteikta virziena laukuma) formai. Silueta 

izvirzījumi un smailes iluzori saīsinās, ielikumi un ieplakas it kā aizpildās [13]. 

Ikviena objekta uztveres sākotnējā transformācija uz tā silueta līnijas 

atspoguļo to izteikti akcentēto informatīvo lomu, kā līnijai piemīt redzes 

uztverē. Silueta individualitāti nosaka raksturīgi tā robežlīnijas liekumi un 

lauzumi [13].  

Simetrija ir viens no visbiežāk sastopamajiem formu veidošanas 

principiem dabā. Dabai materiālā pasaule ir jāuzbūvē no vissīkākajām 

matērijas daļiņām. Tas nozīmē, ka šīm daļiņām ir savstarpēji jāatbilst pēc 

formas tādā veidā, lai tās varētu savstarpēji savienot un rastos stabila 

konstrukcija. Konstrukciju atbilstība noteiktu funkciju veikšanai ir vitāli svarīgs 

nosacījums [14]. 

Krēsla detaļu izkārtojums ap vienu simetrijas asi veido skaidru un tīru 

tēla kopformu. Šo efektu papildina arī viendabīgā materiāla apdare - visas 

plaknes ir izvēlētā materiāla dabiskajā krāsā ar tam raksturīgo tekstūru.

3.2. att. Meditācijas krēsla skices

Sākotnējās kompozīcijas veidošanā ievērots zelta griezuma princips. 

Zelta griezums ir proporcija, kurā viena veselā divas daļas – lielākā pret 

mazāko, attiecas tāpat kā veselais pret tā lielāko daļu. Šo proporciju lietoja 
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jau senajā Grieķijā. To pazina kā dalījumu vidējā un malējā attiecībā. Zelta 

griezums ir vizuāli patīkams samērs, kuru pirmoreiz konstruēja sengrieķu 

matemātiķis Eiklīds un kurš plaši izmantots mākslā un arhitektūrā. Daudz 

vēlāk, Leonardo da Vinči šo attiecību nosauca par zelta griezumu, bet Luka 

Pačoli (Luca Pacioli, 1445-1514) – par dievišķo proporciju [14].

Projektējot krēsla detaļu kompozīciju, zelta griezuma princips 

piemērots roku balsta formas lekālam, kā arī visai formai kopumā.

Liela uzmanība vērsta arī uz krēsla detaļām (furnitūra) - tās 

iestrādātas tā, lai neizceltos un netraucētu uztvert kopējo formu, jo tik 

izteiksmīgai liektu līniju formai šādas sīkas detaļas kā akcenti var traucēt 

dizaina estētikai un kopējās formas uztverei.

Ņemot vērā eko-dizaina nosacījumus, meditācijas krēsla dizains 

projektēts tā, lai tam būtu vairākas pielietojuma funkcijas (sēdēšanai, 

meditācijai, jogas pozu izpildīšanai, relaksācijai, muguras veselības 

uzlabošanai), atjautīga konstrukcija un  pēc iespējas viendabīgs materiāls.

3.3. Krēsla uzbūves plānošana

Sēdmēbeles sēdēšanas ērtību nodrošina vispirms pareizs ķermeņa 

slodžu sadalījums pa sēdekļa atbalsta virsmām. To var panākt jau iepriekš 

apskatītajā veidā - ar piemērota slīpuma sēdekli. Cits ērtību nodrošināšanas 

veids paredz, ka nevis sēdeklis ir ideāli pieskaņots vienai ķermeņa pozai, bet 

gan ķermenis, mainot savu stāvokli, daudzveido slodžu sadalījumu [4]. Šajā 

gadījumā meditācijas krēsla sēdvirsmas spilvens, kas piebērts ar griķu sēnalu 

pildījumu, pakļaudamies ķermeņa spiedienam, pieņem ķermenim atbilstošu 

formu. Papildus spilvena pildījuma blīvumu individuāli iespējams regulēt ar 

rāvējslēdzēja palīdzību.

Šāda veida mēbeles iezīmē psiholoģiski jaunas pieejas mēģinājumus 

mēbeļu izveidē. Iespēja mēbeles transformēt, kas ir tikusi izmantota jau sen,  

no izskatā slēptām vai vismaz neitralizētām pārmaiņu iespējām pārvēršas 

kompozicionāli atraktīvā transformācijas procesā [13]. 

Viena no produkta eko-dizaina pazīmēm ir produkta funkciju 

dažādošana. Šajā gadījumā uzsvērta krēsla lietojamība kā parasta 
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sēdmēbele, lietošana pozā, lietošana otrā pozā kā arī izliekuma pozā, to 

iespējams izmantot ne tikai kā mājokļa meditācijas mēbeli, bet piemēram 

biroja mēbeli mugurkaula atslābināšanai darba pauzēs, jo mugurkaula 

veselībai ir liela nozīme cilvēka dzīves kvalitātes nodrošināšanā.

Plānojot krēsla uzbūvi, pēc atbilstošas kompozīcijas izveides seko 

ergonomisko principu izpēte un piemērošana izstrādājuma funkcionalitātes 

nodrošināšanai. Vispirms  ņemti vērā galvenie ergonomikā pieņemtie gabarīti 

krēsla konfigurācijai (skat. att. 3.3.). 

3.3. att. Ergonomiskie parametri  

atbilstošajā ķermeņa atrašanās pozā [15] 

Sēžot pozīcijā, kad gūžas atrodas augstāk par ceļgaliem, var atliekt 

iegurni un izstiept muguras lejasdaļu, tādejādi uzlabojot tās tonusu (skat. att. 

3.4.) 
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3.4. att. Meditācijas poza uz paaugstinātas virsmas [16] 

Meditācijas krēsls ergonomiski piemērots vairākām biežāk lietotajām 

meditācijas pozām:

 Meditācijas poza Sukhasana -viegla, iesācēju poza 

(skat. att. 3.5.) 

3.5. att. Meditācijas poza Sukhasana [16] 

(ar zilu norādītas vietas, kas saskaras ar virsmu)

 Meditācijas poza Siddhasana - sarežģītāka, lietpratēju poza, kas 

tuvinās pilnīgajai lotosa pozai (skat. att. 3.6.)

3.6. att. Meditācijas poza Siddhasana [16] 

(ar zilu norādītas vietas, kas saskaras ar virsmu)
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 Meditācijas poza Svastikasana - vēlamākā poza, kas tuvinās 

pilnīgajai lotosa pozai un vispiemērotākā sēdēšanai uz 

paaugstinājuma (skat. att. 3.7.)

3.7. att. Meditācijas poza Svastikasana [16] 

(ar zilu norādītas vietas, kas saskaras ar virsmu)

Lai palielinātu krēsla lietojamības vērtību, meditācijas krēsla cieto 

sēdvirsmas daļu iespējams izmantot kā pacēlumu vēl divās jogas pozās, kuru 

izpildē sēdvirsmas paaugstinājums palielina muguras iestiepumu un labvēlīgo 

efektu: 

 Jogas poza Bhujangasana jeb kobras poza (skat. att. 3.8.) 



  35 

3.8. att. Bhujangasana [16] 

 Jogas poza Urdhva Mukha Svanasana jeb augšup vērsta skata 

suņa poza (skat. att. 3.9.)

3.9. att. Urdhva Mukha Svanasana [16] 
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3.4. Vēlamās lietošanas vides raksturojums

Meditācijas krēsls ZAFU paredzēts lietošanai gan iekštelpās, gan 

ārpus tām, tāpēc izvēlēti atbilstoši materiāli, palīgmateriāli un apdares veidi, 

kas aprakstīti darba 4. nodaļā.

3.10. att. Meditācijas krēsla sākotnējā risinājuma vizualizācija

3.11. att. Meditācijas krēsls interjerā
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3.5. Kopsavilkums 

 Meditācijas krēsla ZAFU kompozīcija projektēta, izmantojot lotosa zieda 

siluetu, simetrijas un zelta griezuma principu. 

 Par prioritātēm krēsla konstrukcijas attīstīšanā izvēlētas tā 

funkcionalitātes un ergonomiskās īpašības, kas pielāgotas meditācijas 

pozu specifikai. 

 Meditācijas krēsls ZAFU paredzēts biežāk lietoto un pieejamāko 

meditācijas pozu praktizēšanai.

 Krēsla paredzētie ekspluatācijas apstākļi - gan iekštelpas, gan ārtelpas.
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4. MATERIĀLU IZVĒLES PAMATOJUMS UN TO UZLIKTO 
IEROBEŽOJUMU VĒRTĒJUMS

Šajā nodaļā aprakstīts produkta materiālu izvēles pamatojums, 

materiālu un palīgmateriālu raksturojums un to specifikācija. Tiek noteiktas 

materiālam nepieciešamās īpašības un kvalitātes standarti, kā arī norādīta 

materiālu lietošanas un kopšanas instrukcija.

4.1. Meditācijas krēsla galvenā izejmateriāla raksturojums

Krēsla galvenais izejmateriāls ir kaņepju šķiedras materiāls (skat. 

attēlu 4.1.), kas  krēsla izgatavošanai izvēlēts, pateicoties tā mehāniskajām, 

ekonomiski izdevīgajām un videi draudzīgajām īpašībām.

Izsīkstot neatjaunojamiem resursiem, uz kādiem būvētas mūsu 

industrijas, ekonomiski attīstītās valstis un arī Eiropas Savienība aktīvi meklē 

iespējas attīstīt jaunas tehnoloģijas un lietojumus, balstoties uz 

atjaunojamiem resursiem. Šobrīd konstatēti ap 50 000 dažādi produkti ar 

kaņepju lietojumu pārsteidzoši plašā ražošanas nozaru spektrā. [19] 

Kaņepāju (Cannabis sativa - lat.nos.) audzēšanai un izmantošanai ir 

sena vēsture - to lietošana pirmo reizi minēta Ķīnā 4 500 g. p.m.ē. saistībā ar 

tauvu un tīklu izgatavošanu. Vēlāk ķīnieši no kaņepājiem sāka iegūt papīru 

[18]. Pašlaik kaņepju šķiedru (hemp fiber - angļu val.) iegūst un pārstrādā 

vairākās Eiropas valstīs, ražojot plašu produktu sortimentu (skat. tabulu 4.1.).

4.1. att. Kaņepju šķiedras loksnes struktūra

4.1. tabula [19] 
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Sēklas Primārās (garās) 
šķiedras

Koksnainā daļa 
(spaļi)

Sievišķo augu 
ziedi Viss augs

Konditorijas 
izstrādājumi Lamināti Pakaiši Medicīnas 

kanabinoidi Alkohols

Salātu eļļa Speciāls papīrs Siltumizolācija Ēteriskās eļļas 
(garšai, smaržai) Degviela

Kosmētika Konstrukciju plātnes Šķiedru plastmasas 
plātnes Insektu atbaidītāji Skābbarība

Barība (sēklas, rauši)
Biodegradējamas 
ģeotekstīlijas, augu 
zemsedzes

Apmetuma plātnes

Pārtikas piedevas Paklāji, 
mēbeļaudumi Kaļķbetoni

Rūpnieciskās eļļas Vieglie audumi

Cannabis sativa  L

Šķiedru un sēklu kaņepes produktu nozares

Šķiedru kaņepājus sēj ļoti blīvi, tie ir bez zariem un sasniedz līdz 5 m 

garumu (Latvijā 2-2,5 m) [19] (skat. attēlu 4.2.).

4.2. att. Augsta blīvuma šķiedru industriālās kaņepes [20] 

Šķiedru kaņepju šķirnēm centrālā tukšā daļa ir daudz lielāka nekā 

ārstniecības kaņepēm, lai būtu mazāks koksnainās daļas īpatsvars, iegūtu 

vairāk vērtīgākās garās šķiedras, virzot augšanas enerģiju uz to veidošanu

[19] (skat. attēlu 4.3.).
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4.3. att. Industriālā šķiedras kaņepe (no kreisās), 

ārstniecības kaņepe (no labās) [20] 

Primārās (garās) šķiedras atrodas ārējā apvalkā. Tās ir vērtīgākā 

stiebra daļa šķiedru garuma un izturības dēļ. Šo šķiedru garums ir 5-40 mm, 

un tās apvienotas šķiedru kūļos, kas var sasniegt 1-5 m garumu. Sekundārās 

šķiedras ir mazāk vērtīgas gan sastāva, gan garuma ziņā - aptuveni 2 mm 

garas. Koksnainā iekšējā gredzena šķiedras ir īsas - aptuveni 0,55 mm, tādēļ 

tās tiek uzskatītas par neatbilstošām augstas kvalitātes papīra iegūšanai (par 

ideāli atbilstošām augstvērtīga papīra iegūšanai tiek uzskatītas 3 mm garas 

šķiedras). Šobrīd uzskata, ka arī no koksnainās daļas šķiedrām iespējams 

iegūt augstas kvalitātes papīru, izveidojot atbilstošu tehnoloģiju. Līdzīgi kā 

koksnē tās kopā satur ievērojams lignīna procentuāls daudzums. Vēsturiskā 

skatījumā garās šķiedras tiek lietotas papīra iegūšanai jau 2 gadu tūkstošus, 

kamēr koksnainās daļas šķiedras lietotas ļoti reti. [19] 

Industriālās kaņepes šķiedru sastāva analīze un salīdzinājums ar citu 

augu šķiedru sastāviem apliecina tās augstvērtīgās īpašības un 

izmantošanas potenciālu (skat. tabulu 4.2.).
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Šķiedru sastāvs, % Celuloze, 
%

Hemiceluloze, 
%

Lignīns, 
%

Pektīns, 
%

Vasks, 
%

Ūdenī 
šķīstošas 
komponentes, 
%

Minerālvielas, 
%

Kaņepes Felina 34 64 14 5 5 0 8 4
Kaņepes Uso 60 15 3 7 1 10 4
Kaņepes Futura 77 54 14 13 4

Kaņepes Fedora 19 
(šķiedras) 61 10 12 4

Kaņepes Fedora 19 
(spaļi) 47-48 21-25 16-19 1-2
Lini 64 16 2 2 nav n. nav n. nav n.
Kokvilna 81 12 2 2 2 2 0
Norvēģijas egle 49 20 29 1 0 1 0

15

12

8-9

4.2. tabula [19] 

Kaņepju šķiedru sastāva analīze un salīdzinājums

Salīdzinājumā ar pārējiem augiem, kuru ķīmisko sastāvu pamatā

veido celuloze, kaņepes šķiedras struktūra izceļas ar tikai šim augam 

raksturīgu šķiedras raksturlielumu kombināciju, kuram nepastāv augu valsts 

izcelsmes alternatīva (skat. tabulu 4.3.).

4.3. tabula [19] 

Kaņepju šķiedras analīze, raksturlielumi un to salīdzinājums ar citiem augiem

Augs Šķiedru tips Garums, 
mm

Diametrs, 
mikromerti

Mikrofibrilu 
leņķi, grādi

Kaņepju šķiedras Lūksnes 5-60 20-40 4
Kaņepju spaļi Traheidālas 0,2-0,6 10-30
Linu šķiedras Lūksnes 2-40 20-23 10
Norvēģu egle Traheidālas 1-4 30-40 5-30

Kaņepes primārās šķiedras ir aptuveni 70 % ārējā stiebra (šķiedru) 

slānī, kuras pamatā ir veidotas no celulozes un hemicelulozes ar zemu 

lignīna saturu. Tās ir vērtīgākā stiebru daļa, un ir izturīgākās zināmās augu 

izcelsmes šķiedras (skat. attēlu 4.4. un 4.5.) [19]. 



  42 

4.4. att. Cannabis sativa stublāja šķērsgriezums, izmantojot zilo iekrāsojumu, 

kurā redzamas lūksnes šķiedras ap koksnes kodolu [25] 

4.5. att. Pēc mērcēšanas pārlauzts kaņepju stiebrs 
ar nepārrautu ārējo šķiedru slāni [19] 

Primāro šķiedru atdalīšana no stiebriem tradicionāli ir darbietilpīgs 

process. Tā uzlabošana notiek vairākos virzienos. Par perspektīvākām tiek 

uzskatītas ultraskaņas un tvaika eksplozijas metodes, kas ir gan mazāk 

darbietilpīgas, gan arī ļauj iegūt šķiedras ar lielāku kristāliskās celulozes 
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īpatsvaru. Pēc atdalīšanas procesa primārās šķiedras ir sagatavotas tālākiem 

lietojumiem – pārstrādei dzijā, audumos, augstas kvalitātes papīra (naudas 

zīmes, rūpnieciskie filtri, cigarešu papīrs, tējas iepakojumi) [19]. 

Pārējie - aptuveni 30 % ir sekundārās šķiedras. Tās ir īsākas un 

bagātākas ar lignīnu, tāpēc mazāk vērtīgas. To īpatsvars pieaug, ja sējumi ir 

retāki - stiebri kļūst resnāki, jo nav jācīnās par gaismas resursu [19].  

Stiebra centrālo koksnaino daļu aptuveni 70-80 % no sausa stiebra 

masas veido ļoti īsas šķiedras ar augstu lignīna saturu - kaņepju spaļi. 

Tradicionāli spaļi tika uzskatīti kā garo (primāro) šķiedru ieguves 

blakusprodukts un ražošanas atkritums. Bet tā kā tie satur ievērojamu 

daudzumu celulozes (50-77%), tos var izmantot papīra ražošanā, aizvietojot 

ar 1 kaņepju ha 4,1 ha koksnes ha tādos lietojumos kā viskozes, 

biodegvielas, celofāna, pārtikas piedevu, siltumizolācijas iegūšanai un citos 

lietojumos [19]. 

Nozīmīgi fakti par kaņepēm, to audzēšanu un produkciju [21]:

 Kaņepju augs ir cēlies no Himalaju reģiona.

 1 ha kaņepju augšanas procesā absorbē 4 reizes vairāk CO2 nekā 

1 ha mežu.

 8000 gadus kaņepju nozare bija Nr.1 lauksaimniecībā visā 

pasaulē.

 Industriālā kaņepe 12 nedēļās spēj izaugt pat līdz 4 metru 

augstumam. 

 Pirmie Levis džinsi tika ražoti no kaņepju šķiedras - tie bija tik 

izturīgi, ka tos nebija iespējams novalkāt.

 No kaņepes iespējams saražot vairāk nekā 25000 dažādu 

produktu. 

Dažādu kaņepju šķirņu šķiedras atšķiras pēc īpašībām, kaut gan to 

ķīmiskā uzbūve ir diezgan līdzīga. Variācijas šķirnes ķīmiskajā uzbūvē 

veidojas vides apstākļu ietekmē - auga iekšienē tās nosaka koksnes, šķiedru 

un lapu daļas proporcijas [19]. 
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Kaņepju šķiedras lokšņu izmantošanai krēsla liekti līmētajās detaļās ir 

arī ekonomiskais pamatojums, jo salīdzinājumā ar līdzvērtīgas kvalitātes 

nažfiniera tirgus cenām redzams, ka kaņepju šķiedras lokšņu izmantošana 

būtu racionāla un ekonomiski pamatota (skat. tabulu 4.4.), tomēr masveida 

ražošanā būtu jārisina atbilstoša apjoma materiāla piegādes, kā arī 

uzkrājumu veidošana, ņemot vērā kaņepju audzēšanas sezonālo raksturu.

4.4. tabula 

Materiālu izmaksu salīdzinājums [28], [29] 

Cena par kv.m. 
(+PVN), €

Cena par kv.m. 
(+PVN), €

Osis (dabīgais) A 
klase, 0,6 mm 5,70
Osis (dabīgais) A 
klase, 0,4 mm 3,80
Kaņepju šķiedras 
loksne, 0,4 mm 2,50

Šī izejmateriāla ekonomisko pamatojumu apstiprina arī fakts, ka 

kaņepju šķiedras loksnēm piemīt labākas mehāniskās īpašības, salīdzinot ar 

tāda paša biezuma nažfinieri, tomēr, lai apstiprinātu šo hipotēzi, 

nepieciešama materiāla testēšana un iegūto raksturlielumu salīdzināšana.

Latvijas klimats ir atbilstošs industriālās kaņepes audzēšanai un tās 

izmantošana produktu ražošanā ir perspektīva nozare ar lielu potenciālu 

Latvijas zaļās tautsaimniecības attīstībā un labklājības veicināšanā.

4.2. Meditācijas krēsla pārējo materiālu un palīgmateriālu raksturojums

Krēsla detaļu izgatavošanas tehnoloģija ir līmēšana ar vienlaicīgu 

liekšanu un šo detaļu izgatavošanai izmanto šablonus, kuru sagataves 

materiāls ir masīvkoks. Masveida ražošanas procesā tas tiek izmantots 

atkārtoti un tam ir ļoti ilgstošs pielietojums ražošanas procesā.

Šāds līmēšanas veids ir vecāks par saplākšņu ražošanu, taču ne 

pārāk izplatīts dārgās izgatavošanas tehnoloģijas dēļ. Procesu sadārdzina 
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presformas iekārtas nepieciešamā spiediena nodrošināšana. Normāla 

līmēšanas procesa norisei nepieciešamo siltumu līmējamām sagatavēm līdz 

8 mm biezumam var nodrošināt ar kontakta metodi. Biezākām sagatavēm

procesu nepieciešams intensificēt ar augstfrekvences strāvas lauka iedarbību 

uz līmes šuvēm. Parasti šādu liekti – līmētu sagatavju ražošanai izmanto 

lobīto finieri, ko salīmē ar termoreaktīvām līmēm [23].  

Šī krēsla izgatavošanai tradicionāli izmantotais nažfinieris tiek 

aizstāts ar kaņepju šķiedras loksnēm, kuru sastāvā ir vismaz 60 % kaņepju 

šķiedra. 

Līmes izvēle ir ļoti būtiska liekti līmētu detaļu izgatavošanā - no tās 

atkarīgs, vai izstrādājums ir paredzēts lietošanai ārpus telpām attiecīgos 

ekspluatācijas apstākļos un, cik liela būs tās ietekme uz vidi no eko-dizaina 

viedokļa. Ņemot vērā krēslam paredzētos ekspluatācijas apstākļus, vēlamās 

mehāniskās īpašības un noslēdzošās apdares piemērotību, ražošanai 

izvēlēta jaunākās paaudzes vienkomponenta poliuretāna līme, lai gan 

tradicionāli izmato termoreaktīvās līmes - fenola sveķu bāzes līmes (UF) un 

aminosveķu (karbamīda, melamīna) bāzes līmes (MUF), tomēr šīs līmes 

ieteicams aizvietot ar termoplastiskajām līmēm, kuras neizdala formaldehīda 

emisijas (skat. tabulu 4.5.). 

4.5. tabula [24] 

Līmju veidu salīdzinājums

Līmes veids Estētika (šuves un 
savienojumi)

Formaldehīda 
emisijas

Melamīna sveķu līmes caurspīdīgas, tīras šuves ievērojamas

Fenolu līmes tumšas šuves nelielas

Poliuretāna līmes caurspīdīgas, tīras šuves nav

Vienkomponeneta poliuretāna līmes, kas satur speciālas stiprinošas 

piedevas, nodrošina savienojumu izturību atbilstoši visām standarta 

prasībām, līmju šuve ir gaiša, tīrīšanas izmaksas minimālas, neaizkavējas 

tālākā apstrāde, īss presēšanas laiks, iespējams līmēt sagataves, kam 



  46 

mitrums ir līdz 18%. Līme ir vienkomponenta, tāpēc var izvairīties no līmes 

maisījuma pagatavošanas kļūdām, kā arī tai ir arī citas priekšrocības [23]. 

Jaunākās paaudzes vienkomponenta poliuretāna līmju uzklāšanas 

daudzums uz virsmas un savienojuma ir 200g uz m2. Piemērots spiediens 

nodrošina augstas kvalitātes līmes šuvi. 

Sākotnējā līmēšanas procesā līmes prepolimērs reaģē ar materiālā 

esošo ūdeni un veido amīnu (starpproduktu) un izdalot oglekļa dioksīdu. 

Rezultātā līme sāk nedaudz putot, bet amīns pēc tam reaģē ļoti ātri un tiek 

iegūta ļoti izturīga poliuretāna ķēde (skat. attēlu 4.6.) [26]. 

4.6. att. Vienkomponenta poliuretāns [26] 

Pēdējā laikā strauji pieaudzis poliuretāna līmju (PUR) pielietojums. 

PUR grupas līmes izmantojamas grūti līmējamo eksotisko koku sugu 

līmēšanai, apdarītu virsmu līmēšanai. PUR līmes labi aizpilda līmes šuvi 

(uzputošanas rezultātā), tāpēc salīmē arī sliktāk sagatavotas virsmas, 

vaļīgākas tapas u.c. [23]. 

Izvēlētās poliuretāna līmes Purbond HB S  raksturojums: 

 Nesatur formaldehīdu un šķīdinātājus, tāpēc ir minimāla ietekme 

uz vidi. 

 Līme ir bez smaržas, 100% cietvielas bez šķīdinātāja.

 Jaunā ķīmijas tehnoloģija atļauj samazināt līmes patēriņu par 20 

līdz 30 procentiem salīdzinājumā ar iepriekšējo paaudžu PUR 

līmēm [26]. 
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Krēsls konstruēts tā, lai furnitūra pildītu savas funkcijas, bet neradītu 

nelabvēlīgu estētisko efektu. Šī iemesla dēļ kā furnitūras elementi lietoti apaļi 

distanceri no krēsla ražošanas procesa materiāla atgriezumiem, kas stiprinās 

četrās abu savienojamo detaļu vietās.

Sēdvirsmas materiāla izvēlei ir īpaša nozīme, jo paredzēta individuāli 

pielāgojama sēdvirsmas pildījuma blīvuma maiņa. Pildījumam izvēlēts griķu 

sēnalu pildījums, kas labi pilda šo funkciju - ieņem noteiktu formu un saglabā 

to, noturot slodzi. Pats sēdvirsmas spilvens šūts no lina auduma un tam 

aizmugures sānā iestrādāts rāvējslēdzējs, ar kuru iespējams regulēt pildījuma 

blīvumu, kā arī vēlāk nomainīt pildījumu, ja tas nepieciešams. Griķu sēnalas 

šajā gadījumā izvēlētas arī tāpēc, ka šis pildījums nav hidrofīls - mitrā ārpus 

telpu vidē tas neabsorbē mitrumu. Griķu sēnalu pildījuma galvenās īpašības ir 

siltumizolācija un ventilācija, kā arī masāžas efekts. Tas ir elpojošs un 

antialerģisks materiāls.

Krēsla apdarei izvēlēta divkomponentu poliuretāna gruntslaka un 

divkomponentu poliuretāna laka ar vidēju spīduma pakāpi. 

Poliuretāna laku un krāsu produkti ir vispārējā gadījumā 

divkomponentu, bet zināmi ir arī vienkomponenta produkti. Darba sastāva 

dzīvotspēja pēc cietinātāja pievienošanas ir īsa, parasti 2 līdz 6stundas, 

atkarībā no temperatūras un relatīvā gaisa mitruma. Cietēšanas ātrumu nevar 

būtiski palielināt, paaugstinot vides temperatūru. Virsmas, kuras apdarītas ar 

poliuretāna laku, raksturojas ar izcilu noturību pret ķimikāliju iedarbību un 

mehānisko izturību. Poliuretāna laka ir arī noturīga pret atmosfēras iedarbību 

[30]. 

4.3. Nepieciešamās īpašības, kvalitātes standarti

Lai nodrošinātu krēsla nepieciešamās īpašības un kvalitāti lietošanā, 

tiek izmantoti palīgmateriāli, kas atbilst sekojošajiem standartiem:

 Izvēlētā poliuretāna līme no Purbond HB S sērijas atbilst 

starptautiskajam standartam EN 385 / EN 386 (DIN 68140), kas 
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paredz līmējamā materiāla pieļaujamo mitruma līmeni līmes 

šuves kvalitātes nodrošināšanai.

 Purbond HB S poliuretāna līme pieder pie termoplastisko līmju 

grupas un atbilst standartam LVS EN 204:2002 (Termoplastiskā 

līme kokam, izņemot būvniecību - Klasifikācija). 

 Krēsla apdares poliuretāna gruntslaka un laka atbilst standartam 

LVS EN 927-1:2013 (Krāsas un lakas. Koka ārvirsmu 

pārklāšanas materiāli un sistēmas. 1. daļa: Klasifikācija un 

izvēle), kā arī standartam LVS EN 927-2:2006 (Krāsas un lakas. 

Pārklājumu materiāli un pārklājumu sistēmas ārējām koka 

virsmām. 2.daļa: Izpildījuma specifikācija). 

Tā kā krēsla liekti līmētās detaļas izgatavotas no kaņepju šķiedras 

materiāla, kas klasificējams kā celulozes bāzes materiāls tāpat kā koksne, 

šīm detaļām var tikt piemēroti iepriekš minētie standarti. 

4.4. Lietošanas īpašību nodrošināšana, materiālu noteiktas lietošanas 
un kopšanas instrukcijas

Krēsla izgatavošanā lietotie līmes materiāli (poliuretāna līme) un 

apdares materiāli (poliuretāna gruntslaka un laka) nodrošina izstrādājuma 

lietošanu iepriekš paredzētajos ekspluatācijas apstākļos - gan iekštelpās, gan 

ārpus tām, kur izstrādājums tiek pakļauts vides (mitruma, sāls, ultravioletā 

starojuma) ietekmei. 

Lai pilnībā nodrošinātu krēsla lietošanas īpašības tā lietotājam, 

izvēlēto materiālu nepieciešams testēt un apstiprināt tā teorētiskās īpašības. 

Kaņepju šķiedras loksnes ir celulozes bāzes materiāls tāpat kā koksne, tāpēc 

šim izstrādājumam tiek piemērota līdzīga lietošanas un kopšanas instrukcija. 
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4.5. Kopsavilkums 

 Meditācijas krēsla ZAFU galvenais izejmateriāls ir kaņepju šķiedras 

loksnes, kur kaņepju šķiedras sastāvs ir ne mazāks par 70%.

 Krēsla liekti līmēto detaļu izgatavošanai izmantota jaunākās paaudzes 

videi draudzīga vienkomponenta poliuretāna līme, kas nodrošina 

vēlamās īpašības - mehānisko izturību un izturību pret mitrumu. 

 Apdarei izmantota poliuretāna gruntslaka un laka, kas nodrošina krēsla 

virsmas nodilumizturību, izturību pret ārējās vides apstākļiem.

 Krēsla detaļu savienošanai tiek izmantota furnitūra - distanceri no 

izstrādājuma ražošanas procesa atgriezumiem.

 Sēdvirsmas spilvens izgatavots no lina auduma ar griķu sēnalu 

pildījumu. Sānos iestrādātais rāvējslēdzējs nodrošina individuāli 

pielāgojamu pildījuma blīvumu patērētāju ērtībai.

 Sēdmēbeles materiāli un palīgmateriāli izvēlēti atbilstoši tā 

paredzētajai funkcijai.
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Nosaukums

Meditācijas krēsls ZAFU S
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1.
Sēdvirsmas un roku 
balstu detaļa 1 1160 400 12 0,46

2. Kāju detaļa 1 620 400 12 0,25
0,71

Detaļu izklājuma specifikācija

N.p.k.

Kopā:

5. KONSTRUKCIJAS PAMATOJUMS UN DOKUMENTĀCIJA

Šajā nodaļā aprakstīts meditācijas krēsla ZAFU konstruktīvais 

pamatojums, materiālu nepieciešamais daudzums un izmaksas, kā arī 

pievienota konstrukcijas dokumentācija un produkta vizualizācijas.

5.1. Konstruēšanas metodes pamatojums

Izstrādājuma konstruēšana balstās uz iepriekš izveidoto koncepciju 

un skicēm (skatīt 3. nodaļu). Svarīgi konstrukcijā norādīt precīzus detaļu 

izliekumus, to rādiusus un attālumus, lai panāktu vēlamo detaļas izliekumu. 

Šajā posmā nedrīkst pieļaut kļūdas, jo no tā atkarīga detaļu šablona kvalitāte, 

no kuras savukārt pašu detaļu atbilstība vēlamajam rezultātam.

5.2. Materiālu patēriņš produkta vienības izgatavošanai

Ņemot vērā detaļu izklājuma specifikāciju (skat tabulu 5.1.) produkta 

vienības izgatavošanai, tiek aprēķināts materiālu patēriņš un tā izmaksas.

Tabulā 5.2. uzskaitīts nepieciešamais kaņepju šķiedras lokšņu 

daudzums viena izstrādājuma izgatavošanai.

5.1. tabula 
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5.2. tabula 

Nepieciešamais kaņepju šķiedras lokšņu daudzums un izmaksas

N.p.k. Nosaukums
Daudzums vienai 

kārtai, kv.m.
Daudzums visām 

kārtām, kv.m.
Cena 

€/kv.m.
Cena 

kopā, €

1. Kaņepju šķiedras 
loksne, 0,4 mm 0,71 0,71 x 40 kārtas 

= 28,4 2,50 71,00

Tabulā 5.3. uzrādīts aptuvenais līmes daudzuma patēriņš un 

izmaksas viena izstrādājuma izgatavošanai, ņemot vērā līmes specifikācijā 

minēto aptuveno patēriņu - 200ml uz 1 m2. 

5.3. tabula 

Nepieciešamais līmes daudzuma daudzums un izmaksas

N.p.k. Nosaukums
Līmes klājuma 
platība, kv.m.

Līmes patēriņš 
vienai kārtai, l

Līmes patēriņš 
visām kārtām, l Cena, €/l

Cena 
kopā, €

1.
Purbond HB S 

vienkomponenta 
poliuretāna līme

0,71 0,71 x 200 ml =    
142 ml = 0,142 l

0,142 l x 38 gab. 
= 5,396 l = 5,4 l 11, 00 59,40

Tabulā 5.4. uzskaitīts nepieciešamais apdares materiālu daudzums - 

gruntslaka un laka, ņemot vērā ražotāja norādīto patēriņu - 1l uz 10 m2. 

5.4. tabula 

Nepieciešamais apdares materiālu daudzums un izmaksas

N.p.k. Nosaukums

Apdares materiāla 
klājuma platība, 

kv.m.
Klāšanas kārtu 

skaits

Apdares materiāla 
kopējā klājuma 
platība, kv.m.

Apdares materiāla 
patēriņš, l Cena, €/l

Cena 
kopā, €

1.
Divkomponentu 

poliuretāna ūdens bāzes 
gruntslaka 

1, 44 1 1,44 1,44 / 10 = 0,144 l 8,80 1,27

2.
Divkomponentu 

poliuretāna ūdens bāzes 
pusmatēta laka 

1,44 2 2,88 2,88 / 10 = 0,288 l 9,60 2,76

4,03Kopējās apdares izmaksas:



  52 

5.3. Krēsla vizualizācijas

5.1. att. Meditācijas krēsls ZAFU (trīs ceturtdaļas pagrieziens)

5.2. att. Meditācijas krēsls ZAFU (priekšpuse)
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5.3. att. Meditācijas krēsls ZAFU interjerā

5.4. Kopsavilkums 

 Meditācijas krēsla ZAFU konstruēšanas metode izvēlēta pēc iepriekš 

izstrādātās koncepcijas un skicēm.

 Krēsla konstrukcija veidota no divām 12 mm biezām liekti līmētām 

detaļām, kuras katra izgatavota no 20 kaņepju šķiedras loksnēm.

 Furnitūras elementi - distanceri, veidoti no krēsla ražošanas procesa 

atgriezumiem un savieno kopā abas detaļas, veidojot 10 mm atstarpi.

 Tiešais materiālu patēriņš, kas nepieciešams vienas produkta vienības 

izgatavošanai, sastāda 134,43 € lielas izmaksas.
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6. TEHNOLOĢIJAS PROJEKTĒŠANA

Šajā nodaļā tiek apskatītas ražošanas procesa apstrādes režīmi un 

tehnoloģiskā secība, izgatavošanai nepieciešamās iekārtas un aprīkojums, to 

specifikācija, tehnoloģiskās iespējas un piegādātāji. Uzskaitīti un aprakstīti 

visi tehnoloģiskie procesi krēsla ZAFU izgatavošanai. Noteikts tiešā darba 

patēriņš produkta vienības izgatavošanai.

6.1. Apstrādes režīmi un tehnoloģiskā secība

Apstrādes režīmi un tehnoloģiskā secība tiek piemērota liekti līmētu 

detaļu izgatavošanai (skatīt 6.1. tab.), no kurām sastāv izstrādājums - krēsls 

ZAFU. Kaņepju šķiedras loksnes tiek izmantotas abās liekti līmētajās detaļās.

Sākotnēji uzņēmums no materiālu piegādātāja saņem izejmateriālu - 

kaņepju šķiedras loksnes, kuras tiek piegrieztas tā, lai maksimāli izmantotu 

materiālu ražošanas procesā un neveidotos atgriezumi. Atgriezumus, kas 

radušies ražošanas procesā, iespējams atgriezt materiāla piegādātājam uz 

atkārtotu pārstrādi jaunām kaņepju šķiedras loksnēm, tādejādi samazinot arī 

materiāla izmaksas un izstrādājuma ražošanas procesa ietekmi uz vidi. Daļa 

atgriezumu tiek izmantoti krēsla furnitūrai.

Tehnoloģiskā secība sākas ar projektētā izstrādājuma šablonu 

izgatavošanu - formātu zāģēšanu, šablonu slīpēšanu, pēc kuras tie nonāk 

šablonu noliktavā un tālākā procesā tiek lietoti atkārtoti pēc vajadzības vai 

izgatavoti jauni. Tālākais process sākas ar materiālu piegriešanu, līmes 

uznešanu paredzētajā iekārtā un materiāla liekšana ar vienlaicīgu līmēšanu, 

izmantojot šablonu un vakuuma presi. Tam seko kopēšana un frēzēšana, kā 

arī urbšana. Slīpēšanas iecirknī pie viena darba galda notiek attiecīgās 

detaļas slīpēšana, bet otrs darba galds paredzēts detaļas lakošanas procesa 

starpslīpēšanai, kā arī tad, ja nepieciešama jauna šablona slīpēšana. Secīgi 

notiek gruntslakas un lakas uzklāšana, starpslīpēšana un atkārtota lakas 

uzklāšana. Tālāk detaļas novieto žāvētavā ar labu ventilācijas sistēmu, kam 

seko komplektēšana, montāža un pakošana.

Lai iegūtu kvalitatīvu gala izstrādājumu, iegūtā forma tiek apstrādāta 

ar rokas instrumentiem, abas krēslas detaļas tiek savienotas ar atgriezumu 
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furnitūru - distanceriem, kā arī montāžas telpā tiek pievienots krēsla 

aksesuārs - griķu sēnalu sēdvirmas spilvens no piegādātājiem.

6.1. tab. 
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1. 
Sēdvirsmas un roku balstu 
liekti līmētā detaļa 1 x 20 1160 400 12 9,20 x x x x x x x x x x x x

2.
Krēsla balsta un kāju liekti 
līmētā detaļa 1 x 20 620 400 12 5,00 x x x x x x x x x x x x

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
40 20 10 240 10 20 10 10 10 10 10 10 400

Operācijā iesaistīto strādnieku skaits
Laiks, min
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ā
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.k
.

Nosaukums

Detaļu specifikācija Apstrādes operācijas

Kopā: 14,20

6.1. tabulā uzskaitīti visi nepieciešamie tehnoloģiskie procesi, kas 

jāparedz produkta izgatavošanai.

6.2. Izgatavošanai nepieciešamās iekārtas un aprīkojums

Krēsla ZAFU izgatavošanai tiek izmantotas gan tehnoloģiskās 

iekārtas - formātzāģis, vakuuma prese, līmes uznešanas iekārta, lakošanas 

kamera, gan rokas instrumenti - lentas slīpmašīna, orbitālā slīpmašīna, 

triecienurbjmašīna, virsfrēze, lakošanas pistole, kā arī palīgierīces - skaidu 

nosūcējs un kompresors.

Ražošanas iekārtas tiek izvēlētas pēc to specifikācijas, nolietojuma 

ilguma un cenas. Sākotnēji uzņēmumam SIA "HEMPA" būtiska ir galveno 

tehnoloģisko iekārtu iepirkuma cena, tāpēc tiek izvēlētas mazlietotas 

tehnoloģiskās iekārtas.
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6.3. Iekārtu izvēle

Ražošanai izvēlētās tehnoloģiskās iekārtas:

 Formātzāģis Bernardo Classic 3200 (lietots)

 Vakuuma prese Global Thermoform GTP-P-3713-50-S (lietota) 

 Līmes uznešanas iekārta Axel Wirth LW 100 

 Lakošanas kamera ZINCOVELO ZB 2N (lietota)

Ražošanai izvēlētie rokas instrumenti:

 Lentas slīpmašīna Bosch PBS 75 A

 Orbitālā slīpmašīna Bosch PSS 200 AC

 Triecienurbjmašīna Bosch PSB 500 RE Compact

 Elektriskā rokas virsfrēze Bosch POF 1400 ACE

 Krāsas un lakas pistole GTi Pro DeVilbiss

Ražošanai izvēlētās palīgierīces:

 Skaidu nosūcējs PROMA OPM-150

 Kompresors Strong line XT503600

6.2. tabula 

Iekārtu specifikācija

N.p.k.
Nosaukums, ražotājs, 

piegādātājs Attēls
Tehnoloģiskie 

parametri Skaits
Cena, € 
(ar PVN)

1.

Formātzāģis ar bīdāmu 
galdu Bernardo 
Classic 3200 (lietots), 
piegādātājs SIA Afleks

Darba galda izmērs: 
990 x 570 mm. 
Bīdāmā galda izmērs: 
3200 x 360 mm. 
Jauda: 4.0 kW. 
Zāģripas apgriezieni: 
4000 / 6000 rpm

1 3690,00
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6.2. tabulas turpinājums

2.

Vakuuma prese Global 
Thermoform                
GTP-P-3713-50-S 
(lietota), piegādātājs 
SIA Nākotne

Izmērs: 3700 x 1300 
mm.Vakuuma 
pumpis: 40 m3/h. 
Max. Vakuuma 
spiediens: 9 t/m2. 
Caurspīdīga 
membrāna (2mm). 
Temperatūra: līdz 
230°C.                
Jauda: 1.5 kW. 

1 5450,00

3.

Līmes uznešanas 
iekārta Axel Wirth LW 
100, piegādātājs SIA 
Nākotne

Darba vietas platums: 
450 mm. 
Nerūsējošais tērauds, 
alumīnijs. Viegli 
kopjami un maināmi 
līmes uzklāsānas ruļļi.

1 950,00

4.

Žāvēšanas kamera 
ZINCOVELO ZB 2N 
(lietota), piegādātājs 
SIA BLL

Izmērs: 3225 x 2088 x 
2123 mm. Darba 
vietas augstums: 
2440 mm. Ventilatora 
jauda: 2.2 kW

1 1350,00

5.

Lentas slīpmašīna 
Bosch PBS 75 A, 
piegādātājs SIA 
STOLLER

Nominālā elektriskā 
jauda: 710 W. Lentes 
kustības ātrums 
tūkšgaitā: 350 m/min. 
Slīpēšanas virsma: 
75 x 130 mm. Lentes 
izmēri: 75 x 533 mm. 
Svars: 3,4 kg.

2 250,00
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6.2. tabulas turpinājums

6.

Orbitālā slīpmašīna 
Bosch PSS 200 AC, 
piegādātājs SIA 
STOLLER

Nominālā elektriskā 
jauda: 200 W. Mehāniskā 
jauda: 125 W. 
Slīpmašīnas pamatne: 
92x182 mm. Orbitālo 
kustību biežums: 24000 
min-1.

2 104,00

7.

Triecienurbjmašīna 
Bosch PSB 500 RE 
Compact, piegādātājs 
SIA STOLLER

Nominālā elektriskā 
jauda: 500 W. 
Maksimālais griezes 
moments: 7,5 Nm. 
Griešanās ātrums 
tukšgaitā: 50-3000 min-1. 
Triecienu biežums: 48000 
min-1.

1 56,00

8.

Elektriskā rokas 
virsfrēze Bosch POF 
1400 ACE, piegādātājs 
SIA STOLLER

Jauda: 1400 W
Apgriezienu skaits min.-1: 
11 000 - 28 000 min
Cangu izmēri: 8 mm
Maksimālais frēzēšanas 
dziļums: 55 mm
Svars: 3.5 kg

1 140,00

9.
Krāsas un lakas pistole 
GTi Pro DeVilbiss, 
piegādātājs SIA RAGS

Dīze: 1,3 mm. Gan 
šķīdinātāju, gan ūdens 
bāzes pārklājumu 
uzklāsānai. Viegli regulēt 
gaisa un materiālu 
padevi.

1 70,00

10.

Skaidu nosūcējs 
PROMA OPM-150, 
piegādātājs SIA SELL-
TRADE

Izmērs: 700 x 360 x 350 
mm.                                         
Jauda: 750 W.

3 441,00
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6.2. tabulas turpinājums

11.

Kompresors Strong 
line XT503600, 
piegādātājs SIA 
GME

Izmērs: 850 x 330 x 710 
mm.                                         
Jauda: 2,2 KW. 2 cilindru 
bloks. Zema sprieguma 
aizsardzība.

1 500,00

13001,00Kopā:

Tabulā 6.2. uzskaitītas visas iekārtas, kas nepieciešamas produkta 

izgatavošanas procesā, un aprakstīti iespējamie iekārtu piegādātāji, iekārtu 

specifikācijas, kā arī iekārtu izmaksas esošajā tirgus situācijā.

6.4. Kopsavilkums 

 Apstrādes režīmi un tehnoloģiskā secība piemērota liekti līmētu detaļu 

izgatavošanas specifikai.

 Lai pildītu tehnoloģiskās shēmas funkcijas, izvēlētas dažādu firmu un 

izmaksu iekārtas.

 Uzņēmumam uzsākot darbību, kopējā tehnoloģisko iekārtu, rokas 

instrumentu un palīgiekārtu iegādes summa ir 13001,00 €.

 Meditācijas krēsla ZAFU izgatavošanai izmantotas vairākas 

tehnoloģiskās iekārtas - formātzāģis, vakuuma prese, līmes uznešanas 

iekārta, lakošanas kamera, kā arī rokas instrumenti - orbitālā 

slīpmašīna, lentas slīpmašīna, virsfrēze, urbjmašīna, lakas pistole, 

palīgiekārtas - skaidu nosūcēji, kompresors.



  60 

7. DARBNĪCAS UN SALONA NODAĻAS PROJEKTĒŠANA

SIA "HEMPA"  ir uzņēmums, kas ražo liekti līmētu kaņepju šķiedras 

mēbeles un to detaļas, kā arī piedāvā individuālus liekti līmētu mēbeļu 

risinājumus un sniedz interjera dizaina pakalpojumus.

SIA "HEMPA" ražošanas darbnīcas un salona renovācija izstrādāta 

balstoties uz šādiem izejas datiem un dokumentiem:

- spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem;  

- projektējamās darbnīcas un salona būvniecības uzmērījumu 

rasējumiem;  

- izstrādājuma konfigurācijas.  

Paredzētais darba dienu skaits gadā - 253 dienas. Darbs tiek 

organizēts vienā maiņā, kuras ilgums ir 8 stundas. Uzņēmumā strādājošajiem 

nedēļas darba laika fonds - 40 stundas.   

7.1. Ražošanas organizēšana

Uzņēmumam uzsākot darbību, nelielajā uzņēmumā SIA "HEMPA" 

strādā 5 cilvēki: 

 uzņēmuma vadītājs, 

 dizainers/projektētājs,

 galdnieka amata meistars,  

 galdnieka amata zellis,  

 palīgstrādnieks.

Vadītājs atbild par uzņēmuma darbību, pārvalda gan tehniskos, gan 

radošos procesus kā radošais direktors, kā arī atbild par uzņēmuma 

finansiālo uzraudzību. Viņa pārziņā ir arī lietvedība, komunikācija ar klientiem 

un SIA "HEMPA" reprezentēšana.

Dizainers/projektētājs strādā pie jaunu mēbeļu projektēšanas un 

esošo produktu pilnveidošanas, kā arī pieņem klientu individuālos 

pasūtījumus un izstrādā interjera dizaina tehniskos projektus un to 

vizualizācijas.

Meistars pieņem dizainera izstrādātos tehniskos projektus, pārvalda 

visu ražošanas procesu, izpildes termiņus un dod norādes pārējiem 
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ražošanas darbiniekiem. Nepieciešamības gadījumā viņš strādā ar 

rasējumiem tam paredzētajā darba vietā. Viņa pienākumi tiešajā ražošanas 

procesā ir piegādātā materiāla piegriešana atbilstoši izstrādājumam un darbs 

ar ražošanas tehnoloģiskajām iekārtām - vakuuma presi un formātzāģi, kā 

arī, ja nepieciešams, zeļļa aizvietošana apdares operāciju veikšanai.

Zellis seko meistara norādēm un strādā ar rokas instrumentiem, 

veicot šādas apstrādes operācijas - slīpēšana, frēzēšana, urbšana un 

lakošana.

Palīgstrādnieks galvenokārt veic komplektēšanas, montāžas un 

pakošanas darbus, bet pēc meistara norādījumiem veic arī atsevišķas 

apstrādes operācijas.

Pēc visu apstrādes operāciju veikšanas un montāžas meistars kopā 

ar dizaineru pārliecinās par produkta kvalitāti. Pēc šī procesa zellis vai 

māceklis ar rokas ratiņiem to nogādā gatavo mēbeļu noliktavā.

Ārpakalpojumi, kurus izmanto SIA "HEMPA" ir kaņepju šķiedras 

lokšņu izgatavošana, apkopšanas serviss, krēslu sēdvirsmas spilvenu 

šūšanas pakalpojumi, kravu pārvadājumu pakalpojumi, kurjera pakalpojumi, 

grāmatvedības pakalpojumi un IT pakalpojumi.  

7.2. Tehnoloģisko iekārtu izvietojums un parametri

Ražošanas tehnoloģisko iekārtu izvietojums un darba vietu 

organizācija tika izstrādāta, ņemot vērā visus SIA "HEMPA" mēbeļu 

ražošanas procesus. Plānojot darbnīcas tehnoloģisko iekārtu un darba vietu 

izvietojumu, tiek paredzēta optimāla telpu izmantošana un pielāgošana 

attiecīgo izstrādājumu izgatavošanai. Projektējot darbnīcu, tika ievēroti 

nosacījumi, kas attiecas uz attālumiem starp iekārtām, apstrādātām un 

neapstrādātām krautnēm, kā arī produkta izgatavošanā izmantojamo 

materiālu īpatnībām (skatīt tab. 7.1.).

Projektējot ražošanas telpas, tiek paredzētas arī ejas un ceļi detaļu 

transportēšanai ar transporta ratiņiem. Ejas, kuras tiek lietotas patstāvīgi, tiek 

paredzētas ne šaurākas par 1000 mm. Ceļa platums tiek paredzēts vismaz 

1200 mm  plats vai platāks par piekrautu transporta ratiņu platumu. Ceļiem, 
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kuri tiek izmantoti transportēšanai, patstāvīgi jābūt brīviem (no iekārtām, 

komunikācijām, detaļu krautnēm u.c.). Grīdas segums ražošanas telpās 

jāparedz no neslīdoša materiāla. [31] 

7.1. tabula 

Minimālais pieļaujamais attālums starp darbmašīnām, apstrādājamo 
sagatavju, apstrādājamo detaļu krautnēm un telpu sienām [31] 

N.pk. Attālums Izmērs, mm
1. No sienas līdz darbmašīnu aizmugurei vai sānu malai 600

2. No sienas līdz krautnes sānu malai, ja darbmašīnu apkalpo no 
sienas puses 

1000

3.
No darbmašīnas aizmugures malas līdz nākošās darbmašīnas 
krautnēm, ja darbmašīnas uzstādītas viena aiz otras 1000

4.
Starp divu darbmašīnu aizmugures malām, ja to pieļauj 
apkopes un remonta noteikumi 700

5.
Starp darbmašīnas priekšējo malu (no strādnieka puses) un 
krautņu sānu malu 500

Starp blakus uzstādīto darbmašīnu krautņu galiem, vai krautņu 
galiem vai krautnes galu un sienu:
ja detaļu garums mazāks par 2000 mm 1000
ja detaļas garākas par 2000 mm 1500
neatkarīgi no detaļu garuma, ja detaļu transportam izmanto 
ratiņus ar paceļamu platformu 2000

7.
Caurlaides tipa mašīnām attālums no sagatavju krautņu galiem 
līdz darbmašīnas priekšējai vai aizmugures malai 750 - 1000

6.

Pirms apstrādes operācijām uzņēmumam tiek piegādātas un 

noliktavā uzglabātas noteikta formāta kaņepju šķiedras loksnes. Ražošanas 

procesā no tām tiek izgatavotas liekti līmētas detaļas, kas tiek pakļautas 

šādām apstrādes operācijām: masīvkoka formātu zāģēšana ar formātzāģi, 

šablona slīpēšana ar rokas slīpmašīnu, materiālu piegriešana, vakuuma 

presēšana (liekšana ar vienlaicīgu līmēšanu), kopēšana, frēzēšana, urbšana, 

izstrādājuma malu slīpēšana, lakošana, komplektēšana, montāža un 

pakošana. Papildus šūšanas darbnīcā tiek izgatavoti un uzglabāti noliktavā 

krēslu sēdvirsmas spilveni. 

Tehnoloģisko iekārtu izvietojums un ražošanas process tiek plānots 

tā, lai darbinieki optimāli izmantotu ražošanas telpu platību un neveiktu liekas 

kustības un pārvietošanos starp apstrādes operāciju iekārtām.



  63 

7.3. Salona un ražošanas nodaļas plānojums

Uzņēmuma SIA "HEMPA" ražošanas un salona telpas atrodas Rīgā, 

Cēsu ielā 16, ēkas 1.stāvā. Salona un ražošanas telpas izvietotas vienā ēkā, 

lai uzņēmuma vadītājs varētu sekot līdzi visiem uzņēmumā notiekošajiem 

procesiem, kā arī pildīt uzņēmuma reprezentācijas pienākumus. Šīs telpas 

atrodas vietā, kur tiek nodrošināta ērta satiksme gan ar materiālu 

piegādātājiem no Vidzemes puses, gan ārpakalpojumu sniedzējiem. 

Atrašanās vieta izvēlēta arī atbilstoši vēlamajiem tirdzniecības ceļiem un 

eksportēšanas iespējām. 

7.1. att. Situācijas plāns M 1:2000 [32] 
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7.2. att. Teritorijas plāns / zemes gabala topogrāfiskais plāns M 1:1000 [32] 

7.3. att. Uzņēmuma salona un darbnīcas ēka - Rīga, Cēsu iela 16 [33] 

Uzņēmuma SIA "HEMPA" kopējā telpu platība ir 568,80 m2 (skat. 
tabulu 7.2.), ko veido vairākas ražošanas procesam un tā specifikai 
projektētas telpas (skat. Darbnīcas un salona telpu plāns ar mēbeļu un 
tehnoloģisko iekārtu izvietojumu lpp.). 
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7.2. tabula 

Telpu eksplikācija

Apz. Telpas nosaukums Platība (kv.m.)
A Elektrosadales telpa 7,4
B Gatavās produkcijas noliktava 36,0
C Montāžas materiālu noliktava 9,0
D Montāžas telpa/pakotava 26,8
E Ugunsdrošības vējtveris 14,7
F Žāvēšanas iecirknis 20,5
G Apdares iecirknis 21,6
K Kompresora telpa 5,1
L WC 5,5
M Dušas telpa 3,9
N Priekštelpa/garderobe 10,3
O Garderobe 6,2
P Virtuve/atpūtas telpa 23,0
R WC 15,6
S Salona telpa 49,3
T Vadītāja kabinets 38,7
U Slīpēšanas iecirknis 30,4
V Apstrādes telpa 199,4
Y Šablonu noliktava 22,7
Z Izejmateriālu noliktava 22,7

568,8Kopējā platība:

Telpu sadalījums:

 ražošanas telpas (298,7 m2) - apstrādes telpa, slīpēšanas iecirkņi, 

apdares iecirknis, montāžas telpa/pakotava, žāvēšanas iecirknis;

 administratīvās telpas (103,6 m2) - vadītāja kabinets, salona telpa,

tualetes; 

 palīgtelpas (117,6 m2) - izejmateriālu noliktava, gatavās produkcijas 

noliktava, šablonu noliktava, montāžas materiālu noliktava, 

elektrosadales telpa, kompresora telpa, ugunsdrošības vējtveris pie 

apdares iecirkņa;

 sadzīves telpas (48,9 m2) - garderobe virsdrēbēm/priekštelpa, 

virtuve/atpūtas telpa, garderobe, dušas telpa, tualetes.
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Vadītāja kabinetā integrēta reprezentācijas un apspriežu telpa. Telpa 

aprīkota ar darba galdu, ergonomisku darba krēslu, skapjiem uzņēmuma 

dokumentācijas un projektu uzglabāšanai, kā arī ar apspriežu galdu un 

krēsliem klientu pieņemšanai un darbinieku sapulču rīkošanai. Kabinets 

aprīkots ar nepieciešamo biroja tehniku un piederumiem, kā arī serveri 

uzņēmuma elektronisko datu glabāšanai, koplietošanai un seifu vērtspapīru 

glabāšanai. Šajā telpā izvietota arī ekspozīcija, kurā apskatāmi uzņēmuma 

projekti, dizaina paraugi, materiālu paraugi, kā arī galveno produktu 

lielformāta attēli. 

Salona telpā izvietoti darba galdi dizainerim/projektētājam un 

meistaram, kuri aprīkoti ar nepieciešamo datortehniku un biroja tehniku. 

Telpā iekārtots arī dokumentu skapis un atsevišķa zona klientu pieņemšanai 

ar nelielu galdu, sēdmēbelēm un pakaramo virsdrēbju novietošanai. Šeit gar 

sienām izstādītas uzņēmuma reklāmas planšetes, prečzīmes un logo, kā arī 

uz paaugstinājuma skatloga daļā izvietota uzņēmuma mēbeļu produkcijas 

ekspozīcija.

Garderobe, duša un ražošanas daļas tualete atrodas vienā blokā un 

ir  paredzēta ražošanas nodaļas darbiniekiem. Garderobē izvietots 

garderobes skapis ar 4 sekcijām un sols. Dušas telpā atrodas pie sienas 

stiprināma dušas santehnika ar ziepju trauku un pakaramo, kā arī neliela 

sēdmēbele. Atsevišķa tualete paredzēta salona daļas darbiniekiem un klientu 

ērtībām, kā arī tajā pašā blokā tualete cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 

Virtuve un atpūtas telpa paredzēta visiem uzņēmuma darbiniekiem. 

Tā aprīkota ar nelielu virtuves iekārtu un atpūtas stūri, kā arī ar nepieciešamo 

elektrotehniku pusdienošanai un kafijas pagatavošanai.

Virsdrēbju garderobe un priekštelpa paredzēta ražošanas nodaļas 

strādnieku ērtībām ar ieeju no sētas durvīm.

Materiālu noliktavā atrodas visi nepieciešamie izejmateriāli - kaņepju 

šķiedras loksnes un masīvkoka sagataves šablonu izveidei.

Šablonu noliktavā izvietotas plauktu sistēmas ar nepieciešamajiem 

šabloniem liekti līmēto detaļu izgatavošanai masveida ražošanā, kā arī 

individuāli veidotie šabloni.

Apstrādes telpā izvietotas tehnoloģiskās iekārtas - formātzāģis, 

vakuuma prese, līmes uznešanas iekārta, rokas instrumenti - lentas 
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slīpmašīna, orbitālā slīpmašīna, virsfrēze, urbjmašīna, frēzmašīna, darba 

galdi materiālu piegriešanai un rokas instrumentu apstrādes operācijām, kā 

arī instrumentu skapji un atsevišķs skapis līmju instrumentiem un līmju 

uzglabāšanai. 

Pie transportejas izvietota elektrosadales telpa. 

Slīpēšanas iecirknis aprīkots ar darba galdiem slīpēšanai un 

starpslīpēšanai, instrumentu skapi, skaidu nosūcējiem, kā arī vietu sagatavju 

novietošanai.

Apdares iecirknis aprīkots ar lakošanas kameru, krāsošanas un 

lakošanas pistoli, lakošanas kompresoru. Papildus izvietotas ventilācijas 

kameras un ugunsdrošības vējtveri.

Žāvētava izvietota blakus apdares iecirknim un aprīkota ar žāvēšanas 

statīviem - piemērotiem lielām detaļām. Tajā iebūvēta ventilācijas sistēma.

Montāžas telpa aprīkota ar darba galdu un instrumentu skapi, kā arī 

paredzēta papildus vieta  produktu uzglabāšanai, kuri gaida kvalitātes 

pārbaudi.

Montāžas materiālu noliktava atrodas montāžas telpas daļā pie sētas 

durvīm un  tajā uzglabājas nepieciešamie izejmateriāli, kuri tiek piegādāti un 

pievienoti montāžas laikā - krēslu sēdvirsmu spilveni.

Gatavās produkcijas noliktavā atrodas saražotā produkcija, kura 

pirms tam nokomplektēta, samontēta, papildināta ar sēdvirsmas spilveniem, 

iepakota un izgājusi kvalitātes kontroli.

Tehnoloģiskās plūsmas un apstrādes procesu nodrošināšanai 

izmantoto transporta ratiņus tehnoloģiskās plūsmas virzienā.

Aukstajā sezonā telpas tiek apsildītas ar centrālās apkures 

pieslēgumu.  

7.4. Darba un vides aizsardzība

Darba un vides aizsardzības jomā ievērotas šādas prasības:

1. Ražošanas  nodaļas  darba  telpās  tiek  ievēroti Ministru kabineta 

noteikumi Nr. 125  “Darba  aizsardzības  prasības darba vietās”. 
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2. “Darba aizsardzības likums”, kas paredz nodarbināto pienākumus 

un tiesības.

3. Ministru kabineta noteikumi Nr. 372  “Darba drošības noteikumi, 

lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus”.

4. Ministru kabineta noteikumi Nr. 82  “Ugunsdrošības noteikumi”.

5. "Atkritumu apsaimniekošanas likums".

6. Ergonomikas prasības darba vidē ražošanas nodaļā un biroja 

telpās.

Saskaņā  ar  MK  noteikumiem  Nr.  125  “Darba  aizsardzības  

prasības  darba vietās” tiek ievērotas šādas prasības: 

 Nodrošināta  svaiga  gaisa  pievade,  ņemot  vērā  darba  raksturu  un 

nodarbināto fizisko slodzi. 

 Darba  telpās  nodrošina  darba  raksturam  un  nodarbināto  fiziskajai 

slodzei  atbilstošu  mikroklimatu  (gaisa  temperatūru,  gaisa  relatīvo 

mitrumu,  gaisa  kustības  ātrumu)  atkarībā  no  fiziskās  slodzes,  kas 

nepieciešama attiecīgā darba veikšanai. 

 Darba  vietas  nodrošina  ar  dabisko  apgaismojumu  un  aprīko  ar 

mākslīgo apgaismojumu tā, lai kopējais apgaismojums būtu pietiekams 

nodarbināto  drošībai  un  veselībai,  ņemot  vērā  to,  ka  apgaismes 

ķermeņi darba  telpās un ejās  ir  izvietoti  tā,  lai pasargātu 

nodarbinātos no  nelaimes  gadījumu  un  arodslimību  riska,  kas  

saistīts  ar nepietiekamu apgaismojumu, darba  vietas,  kur pēkšņa 

apgaismojuma izslēgšanas dēļ var rasties kaitējums nodarbināto 

drošībai un veselībai, ir nodrošinātas ar pietiekamu avārijas 

apgaismojumu.  

 Brīvās,  neizmantotās  darba  telpas  platība  darba  vietā  nodrošina 

nodarbinātajam pietiekamu kustību brīvību darbu veikšanai. 

 Atpūtas  telpas  projektē,  ierīko  un  uztur,  ievērojot,  lai  tās  atbilst  

darba īpatnībām  un  nodarbināto  skaitam,  ir ērtas  un  pieejamas,  

tās  ir pietiekami  plašas,  un  tajās  ir  pietiekams  skaits  galdu  un  

krēslu  ar atzveltnēm. 
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 Ģērbtuves ir viegli pieejamas, pietiekami plašas, aprīkotas ar 

sēdekļiem un aizslēdzamiem skapīšiem. 

 Dušas  telpas  ir  pietiekami plašas,  lai  tās  atbilstoši  higiēnas  

prasībām varētu lietot, netraucējot citiem. 

 Tualešu un izlietņu skaits ir pietiekams, ņemot vērā nodarbināto skaitu. 

Attiecīgajās  telpās  ir  nepieciešamie  personīgās  higiēnas  līdzekļi 

(tualetes  papīrs,  ziepes,  dvieļi  vai  roku  nosusināšanas  ierīces).  

Tualetes  un  izlietnes  ir  ierīkotas  tuvu  darba  un  atpūtas  telpām, 

ģērbtuvēm un dušas telpām, tualetēs un dušās ir ierīkota ventilācija un 

nodrošināta tās darbība [34].  

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 372  “Darba drošības 

noteikumi, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus”, tiek ievērotas 

prasības, kas nosaka galdnieku nodrošināšanu ar šādiem darba līdzekļiem:

 darba apstākļiem piemērotu darba apģērbu un apaviem;

 vibrāciju slāpējošām austiņām, ausu ieliktņiem;

 maskām ar atbilstošiem putekļu vai gāzu filtriem;

 brillēm, aizsargbrillēm, aizsargkrēmiem [35]. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 82  “Ugunsdrošības 

noteikumi”, tiek ievērotas šādas prasības:

 Evakuācijas  ceļus  un  izejas  projektē,  ierīko  un  uztur,  ievērojot , lai 

evakuācijas ceļi un izejas, kā arī durvis, kas ved uz tām, un ceļi 

uzņēmuma teritorijā ir brīvi, lai iespējami ātri varētu nokļūt drošībā.

 Evakuācijas ceļi un izejas nodrošina ātru un pēc iespējas drošāku 

nodarbināto  evakuāciju  no  visām  darba  vietām,  ja  draud  

briesmas. 

 Evakuācijas  durvis  veras  uz  āru. 

 Darba  vietas  nodrošina  ar  ērti  pieejamām,  vienkārši  lietojamām  

un piemērotām  ugunsgrēka  dzēšanas  iekārtām,  automātiskām 

ugunsdzēsības  signalizācijas  iekārtām,  ugunsgrēka  izziņošanas 

sistēmām un ugunsdzēšanas līdzekļiem atbilstošā daudzumā, 

atbilstoši ēkas  izmēriem un nodarbināto skaitam [36]. 

"Atkritumu apsaimniekošanas likums" nosaka atkritumu 

organizēšanas un savākšanas noteikumus, uz kuriem balstoties, uzņēmumā 
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izstrādāta atkritumu šķirošanas sistēma un pie ražošanas transportejas 

novietoti atkritumu šķirošanas konteineri. Atsevišķs konteiners paredzēts 

izejmateriālu lokšņu atgriezumiem, kuri tiek pārstrādāti un atkārtoti izmantoti 

lokšņu izgatavošanā [37]. 

7.5. Kopsavilkums 

 SIA "HEMPA" nodarbojas ar liekti līmētas kaņepju šķiedras mēbeļu 

masveida ražošanu un interjera dizaina pakalpojumu sniegšanu.

 Uzņēmuma darbnīcas un salona telpas atrodas Rīgā, Cēsu ielā 16, 

kas izvēlēta, ņemot vērā šādus faktorus: izdevīgs ģeogrāfiskais 

novietojums, piegādātāju tuvums, eksportēšanas iespējas.

 Darbnīcas un salona telpu renovācijas tehniskais projekts izstrādāts, 

pamatojoties uz būvniecības uzmērījumu rasējumiem, spēkā esošiem 

Latvijas būvnormatīviem, izstrādājuma konfigurācijas.

 Uzņēmumā SIA "HEMPA" strādā 5 cilvēki: uzņēmuma vadītājs, 

dizainers/projektētājs, meistars, zellis un palīgstrādnieks.

 Ražošanas nodaļas tehnoloģiskās iekārtas, apstrādes ierīces un darba 

galdi tiek izvietoti atbilstoši produkta ražošanas tehnoloģiskās shēmas 

specifikai. 

 Ražošanas process sākas ar materiālu piegādi, tam seko apstrādes 

procesi tehnoloģiskās plūsmas secībā līdz produkts nonāk gatavās 

produkcijas noliktavā, no kurienes tas tālāk tiek piegādāts klientiem

(mēbeļu saloniem, pasūtītājiem - interjera dizaineriem, sadarbības 

partneriem). 
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8. PRODUKTA VIENĪBAS IZMAKSU UN ZEMĀKĀS CENAS
KALKULĀCIJA

Šajā nodaļā aprēķinātas produkta - meditācijas krēsla ZAFU

vienības izmaksas un noteikta šī produkta zemākās cenas kalkulācija. 

Produkta pašizmaksas noteikšana ir viens no svarīgākajiem posmiem 

produkta stratēģijas izstrādē. Uzņēmuma izstrādātajam produktam 

nepieciešams piedāvāt un nodrošināt tirgus situācijai atbilstošu, optimālu 

cenas un izstrādājuma kvalitātes balansu. Uzņēmumam uzsākot darbību, 

svarīgi noskaidrot ar ražošanu un pakalpojumu sniegšanu saistītos 

izdevumus un apzināt iespējamos scenārijus ienākumu gūšanai. Kā mērķis 

izvirzīts nosacījums, ka produkta tirgū piedāvātajai cenai ir jābūt 

konkurētspējīgai un salīdzinoši pieejamai mērķauditorijai un potenciālajiem 

patērētājiem – meditācijas un jogas praktizētājiem. Paralēli izstrādāts plāns 

patērētāju izglītošanai par produkta lietošanas augsto vērtību, atšķirībām no 

līdzīgiem produktiem, kā arī produkta funkcionālajām un sociālajām vērtībām.

8.1. tabula 

Nosaukums

Meditācijas krēsls 
ZAFU S
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1.
Sēdvirsmas un roku 
balstu detaļa 1 1160 400 12 0,46

2. Kāju detaļa 1 620 400 12 0,25
0,71

NEPIECIEŠAMĀS DETAĻAS

Kopā:

Detaļu izklājuma specifikācija

N.p.k.



  72 

8.2. tabula 

Izstrādājums Detaļa Detaļu skaits Laiks, min. Laika pat.brig. Kopā, min Kopā, h
Meditācijas krēsls 
ZAFU

Sēdvirsmas un roku 
balstu detaļa 1 155 129 129 2,15
Kāju detaļa 1 155 129 129 2,15

kopā 4,31
5,17 ar efekt. vērtējumu

LAIKA PATĒRIŅŠ DETAĻU IZGATAVOŠANAI

8.3. tabula 

Izstrādājums
Laiks 
salikš.,min

Laiks 1 
cilv.,min.

Kopā 
izstr.,h Apdare,min. Apdare, h

Apdare, h (ar 
korekciju)

Meditācijas krēsls 
ZAFU 5 5 5,25 10 0,17 0,20

LAIKA PATĒRIŅŠ SALIKŠANAI UN APDAREI

8.4. tabula 

Izstrādājums Materiāli Vien. Cena, 
€/vien.

Daudz., uz 
izstr.

Materiālu 
izmaksas, 

Kaņepju šķiedras 
loksnes, 0,4 mm m3 2,50 28,40 71,00

Sēdvirsmas griķu 
sēnalu spilvens

vien. 2,90         1                 2,90        

Purbond HB S
vienkomponenta
poliuretāna līme

litrs 11,00 5,40 59,40       

Distancers (no 
ražošanas 
atgriezumiem)

vien. 0,00 4 -          

Divkomponentu 
poliuretāna 
gruntslaka 

litrs 8,80 0,144 1,27        

Divkomponentu 
poliuretāna  
pusmatēta laka 

litrs 9,60 0,288 2,76        

137,33     

TIEŠO MATERIĀLU PATĒRIŅŠ PRODUKTA VIENĪBAS IZGATAVOŠANAI

Meditācijas krēsls 
ZAFU

Kopā:
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8.5. tabula 

Izstrādājums Materiāli Vien. Cena, 
€/vien.

Daudz., uz 
izstr.

Materiālu 
izmaksas, 

Smilšpapīrs m 0,60 0,40 0,24        
0,24        

NETIEŠO MATERIĀLU PATĒRIŅŠ

Meditācijas krēsls 
ZAFU Kopā:

8.6. tabula 

Dienas gadā 365
Izejamās dienas 104
Svētku dienas 8
Atvaļinājumi 20
Slimības un neparedz.kav. 8
Kvalifikācijas celšana 10

150
Dienas gadā darbam 215 43 nedēļas
Darba stundas dienā 7 h/dienā
Darba stundas gadā 1505 h/gadā
Galdnieku skaits 3
Galdnieki kopā strādā 4515 h/gadā

DARBA STUNDU APRĒĶINS

8.7.tabula 

Izstrādājums
Izgatavo, 
vien./gadā

Materiālu 
izmaksas, 
€/vien

Materiālu 
izmaksas, 
€/gadā

Meditācijas krēsls 
ZAFU

828 137,33         113 771,37 

113771,37

TIEŠO MATERIĀLU PATĒRIŅŠ

Materiāli kopā, €/gadā
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8.8. tabula 

Izstrādājums
Izgatavo, 
vien./gadā

Materiālu 
izmaksas, 
€/vien

Materiālu 
izmaksas, 
€/gadā

Meditācijas krēsls 
ZAFU

828 0,24            198,83       

198,83

NETIEŠO MATERIĀLU PATĒRIŅŠ

Materiāli kopā, €/gadā

8.9. tabula 

Izstrādājums

Laika 
patēriņš 
izgat., 
h/vien.

Izgatavo, 
vien./gadā

Laika 
patēriņš 
izgat., 
h/gadā

Izmaksas 
par t.d., 

€/h

Tiešā 
darba 

izm.izgat., 
€/gadā

Laika 
patēriņš 
apd.., 
h/gadā

Izmaksas 
par t.d. 

apdare, €/h

Tiešā 
darba 

izm.apd., 
€/gadā

5,25 828 4349 5177,75 62133,03 75,00 3,15 236,5045
6092,32 73107,82

29,42

Meditācijas krēsls 
ZAFU

TIEŠĀ DARBA IZMAKSAS

Kopā:
Vidējā darba stundas likme:

8.10. tabula 

Darbinieks Skaits
Alga, 

€/mēn.

VSAOI 
(23,59%) 
€/mēn.

Kopā, 
€/mēn.

Kopā, 
€/gadā

Izmaksas, 
€/h

Galdnieka amata 1 640,00 150,98 790,98 9491,71 6,31
Galdnieka amata 1 420,00 99,08 519,08 6228,94 4,14
Palīgstrādnieks 1 320,00 75,49 395,49 4745,86 3,15

1705,54 20466,50
4,53

DARBINIEKU ALGAS (TIEŠAIS DARBS)

Kopā:
Vidējā darba stundas likme:
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8.11. tabula 

Tiešā darba pat., h/vien. 5,45              
Tiešās izmaksas

Tiešie materiāli, €/vien. 137,33          
Tiešais darbs, €/vien. 24,70            
Main.pārdoš.izm., €/vien. 2,19              
Tiešās izmaksas kopā: 164,23          

Fiksētās izmaksas, €/vien.
Ražošanas virsmaksas 15,80            
Fiks.pārdoš. izm., €/vien. 19,77            
Visp. & admin.izm., €/vien. 53,16            
% izmaksas, €/vien. 2,33              
Fiks. izm. kopā, €/vien. 91,07            

Pilnas izmaksas, €/vien. 255,29          
Vēlamā (mērķa) peļņa, €/vien. 12,76            
Uzņēmuma cena, €/vien. 268,06          
PVN 48,25            
Vairumtirdzn. (pasūtījuma) cena, €/vien. 316,31          

PRODUKTA VIENĪBAS IZMAKSU KALKULĀCIJA

Izstrādājuma cenas kalkulācijas dati apkopoti 8.11. tabulā, kur 

redzams, ka tiešās meditācijas krēsla izmaksas ir 256,58 eiro, bet pilna cena 

ir 284,81 Ls, kurai tiek piemērots 11 % uzcenojums, iegūstot zemāko klienta 

cenu – 336, 07 eiro. 
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9. RAŽOŠANAS PLĀNOŠANA

Uzņēmumam uzsākot darbību ir nepieciešama ražošanas plānošana, 

lai noskaidrotu iespējamo periodu, kad un kādā apjomā ražošana varētu dot 

uzņēmumam peļņu.

9.1. tabula 

Izstrādājums

Laika 
patēriņš 
izgat. 
h/vien.

Proporcijas

Vid. 
svērtais 
laiks, 
h/vien.

Izgatavo 
vien./gadā

Laika 
patēr. 

apdare, 
h/vien.

Laika 
patēr. 

Apdare, h

Meditācijas krēsls 
ZAFU 5,25 100% 5,25 860 0,20 172

5,25
828 172

Vidējais svērtais laiks vien. Izgatavošanai, h
Izgatavotās vienības gadā

JAUDAS APRĒĶINS

9.2. tabula 

Tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums

Tehnoloģiskās iekārtas, € 14 237  
Darbnīcas aprīkojums, € 2 235    
Salona aprīkojums, € 6 600    
Datorprogrammas, € 3 130    
Transports, € 11 600  
Ilgtermiņa akt.iegāde, € 37 802  

Darba kapitāls

Materiāli, € 9 481    
Algas, € 6 092    
Debitorparādi, € 2 000    
Pārdošanas izm., € 6 300    

23 873  

Pašu kapitāls, € 15 000  
Īstermiņa saistības 2 000    
Investīcija, € 61 675  

No investora, € 44 675  

Kredītprocenti investoram 5%

INVESTĪCIJAS APRĒĶINS
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9.3. tabula 

Gadi 0 1 2 3 4 5 6
Kredīta dzēšana, €/g. 7 446    7 446    7 446     7 446    7 446      7 446  
Kredīta atlikums, 44 675   37 229  29 784  22 338   14 892 7 446      -      
Kredīta %, € 2 234    1 861    1 489     1 117    745         372     

7 818  Summa, ko nopelna investors kreditēšanas perioda beigās

Kreditors ir investors - līdzīpašnieks, kurš uzņēmumā investē naudu, 

vēlāk no peļņas saņem noteiktus procentus 6 gadu laikā investoram atmaksā 

kredītprocentus 5% apmērā. Summa, ko nopelna investors kreditēšanas 

perioda beigās ir 7818 eiro.
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9.4. tabula

Tehnoloģiskā iekārta

Cena (ar 
PVN), 
€/vien.

Vien. 
skaits

Cena (bez 
PVN), 
€/vien.

Izmaksas 
bez PVN, €

Kalpoš. 
laiks, 
gadi

Noliet. 
norakst., 
€/gadā

Apdrošin., 
€/gadā PVN

2,5%
Stacionārās

Formātzāģis Bernardo 
Classic 3200 (lietots) 3 690,00 1 3 049,59    3 049,59     7 435,66     92,25 640             

Vakuuma prese Global 
Thermoform GTP-P-3713-
50-S (lietota) 5 450,00 1 4 504,13    4 504,13     7 643,45     136,25 946             

Līmes uznešanas iekārta 
Axel Wirth LW 100 950,00 1 785,12       785,12        7 112,16     23,75 165             
Lakošanas kamera 
ZINCOVELO ZB 2N 
(lietota) 1 350,00 1 1 115,70    1 115,70     7 159,39     33,75 234             

11 440,00 9 454,55     1 350,65  286,00 1 985,45    
Rokas instrumenti

Lentas slīpmašīna Bosch 
PBS 75 A 250,00        2 206,61       413,22        3 137,74     12,50        86,78          

Orbitālā slīpmašīna Bosch 
PSS 200 AC 104,00        2 85,95         171,90        3 57,30       5,20          36,10          

Triecienurbjmašīna Bosch 
PSB 500 RE Compact 56,00           1 46,28         46,28           3 15,43       1,40          9,72            

Elektriskā rokas virsfrēze 
Bosch POF 1400 ACE 140,00        1 115,70       115,70        3 38,57       3,50          24,30          

Krāsas un lakas pistole 
GTi Pro DeVilbiss 70,00           1 57,85         57,85           3 19,28       1,75          12,15          

974,00        804,96        268,32     24,35        169,04       
Palīgierīces
Skaidu nosūcējs PROMA 
OPM-150 441,00        3 364,46       1 093,39     7 156,20     33,08        229,61       
Kompresors Strong line 
XT503600 500,00        1 413,22       413,22        7 59,03       12,50        86,78          

14 237,00   1 506,61     215,23     45,58        316,39       
11 766,12   1 834,20  355,93      2 470,88    

TEHNOLOĢISKĀS IEKĀRTAS

KOPĀ:
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9.5. tabula 

Aprīkojums

Cena (ar 
PVN), 
€/vien.

Vien. 
skaits

Cena (bez 
PVN), 
€/vien.

Izmaksas 
bez PVN, €

Kalpoš. 
laiks, 
gadi

Noliet. 
norakst., 
€/gadā

Apdrošin., 
€/gadā PVN

Galdi 50,00 5 41,32         206,61        8 25,83       6,25          43,39          
Telefoni 20,00 2 16,53         33,06           2 16,53       1,00          6,94            
Darbarīku skapji 80,00 2 66,12         132,23        15 8,82          4,00          27,77          
Noliktavas plaukti 100,00 3 82,64         247,93        15 16,53       7,50          52,07          
Darba apģērbi 60,00 3 49,59         148,76        1 148,76     4,50          31,24          
Aizsargi 35,00 3 28,93         86,78           2 43,39       2,63          18,22          
Signalizācija 1200,00 1 991,74       991,74        8 123,97     30,00        208,26       

2235,00 1 847,11     383,82     55,88        387,89       
1 847,11     383,82     55,88        387,89       

DARBNĪCAS APRĪKOJUMS

KOPĀ:

9.6. tabula 

Aprīkojums

Cena (ar 
PVN), 
€/vien.

Vien. 
skaits

Cena (bez 
PVN), 
€/vien.

Izmaksas 
bez PVN, €

Kalpoš. 
laiks, 
gadi

Noliet. 
norakst., 
€/gadā

Apdrošin., 
€/gadā PVN

Dators uzņēmuma 
vadītājam 880,00        1 727,27       727,27        3 242,42     22,00        152,73       
Dators galvenajam 
meistaram 960,00        1 793,39       793,39        3 264,46     24,00        166,61       
Dators 
dizainerim/projektētājam 1 280,00     1 1 057,85    1 057,85     2,5 423,14     32,00        222,15       
Kopēš/skanēš/printēš. 420,00        1 347,11       347,11        8 43,39       10,50        72,89          
Telefons uzņ. vad. 350,00        1 289,26       289,26        2 144,63     8,75          60,74          
Telefoni 110,00        2 90,91         181,82        2 90,91       5,50          38,18          
Mēbeles 2 000,00     1 1 652,89    1 652,89     5 330,58     50,00        347,11       
Signalizācija 280,00        1 231,40       231,40        10 23,14       7,00          48,60          
Prezentācijas komplekts 210,00        1 173,55       173,55        3 57,85       5,25          36,45          
Datorprogrammas 3 130,00     1 2 586,78    2 586,78     8 323,35     78,25        543,22       

9 730,00     8 041,32     1 620,52  243,25      1 688,68    
8 041,32     1 620,52  243,25      1 688,68    

SALONA APRĪKOJUMS

KOPĀ:

9.7. tabula 

Aprīkojums

Cena (ar 
PVN), 
€/vien.

Vien. 
skaits

Cena (bez 
PVN), 
€/vien.

Izmaksas 
bez PVN, €

Kalpoš. 
laiks, 
gadi

Noliet. 
norakst., 
€/gadā

Apdrošin., 
€/gadā PVN

Direktora mašīna 5 600,00     1 4 628,10    4 628,10     5 925,62     140,00      971,90       
Minibuss 6 000,00     1 4 958,68    4 958,68     8 619,83     150,00      1 041,32    

11 600,00   9 586,78     1 545,45  290,00      2 013,22    
9 586,78     1 545,45  290,00      2 013,22    KOPĀ:

TRANSPORTS
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9.8. tabula 

€/mēn. €/gadā PVN Pieskaitījumi

Netiešie materiāli 17         199       42       
Netiešais darbs -        
Nol.norakst.tehn.iek. 1 351   
Nol.norakst.rokas instr. 268       
Nol.norakst.palīgierīces 215       
Noliet.darbn.aprīk. 384       
Apdrošināšana 412       86
Telpu noma 750 9 000   1890
Komunālie maks. 40 480       101
Sakaru izmaksas 65 780       164

13 089 2 241  2,90    €/h

Bez nolietojuma 10 871 

VIRSMAKSAS

9.9. tabula 

€/vien. €/mēn. €/gadā PVN

Mainīgās
Instrukcija 0,09 75            16       
Iepakojums 2,10 1 740       365     

2,19 1 814       381     

Fiksētās 
Reklāma 5 100       1 071  
Prezentācijas izd. 400 4 800       1 008  
Transporta noliet. 620          
Transporta apdr. 150          32       
Transp.ekspl.izmaksas 340 4 080       857     
Sakaru izmaksas 200 2400 504     

17 150    3471

Bez nolietojuma 16 530    

PĀRDOŠANAS IZMAKSAS
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9.10. tabula 

€/mēn. €/gadā PVN

Uzņēmuma vadītājs 710         8 520      
Grāmatvedības pakalpojumi 200         2 400      504,00        
Dizainers/projektētājs 650         7 800      
Apkopšanas serviss 110         1 320      277,20        
DD soc. 867         10 399     
Biroja materiāli 120         1 440      302,40        
Noliet.norakst.bir.arīk. 1 297      
Noliet.norakst.progr. 323         
Noliet.norakst.dir.maš 926         
Apdrošin.biroja aprīk. 165         35              
Apdrošin.programmām 78,25      16              
Prese 25 300 63              
Sakaru izmaksas 190 2280 479            
Telpu noma 270 3240 680            
Signalizācija 28 336 71              
Internets 18 216 45              
Komunālie maksāj. 250 3000 630            

44 040     3 103          

Bez nolietojuma 41 494     

ADMINISTRĀCIJAS IZMAKSAS

9.11. tabula 

Vert.analīze
Apgrozījums, €/gadā 235 947 100%
Tiešie materiāli, €/gadā 113 771 48%
Tiešais darbs, €/gadā 20 467   9%
Mainīgās pārdoš.izm., €/gadā 1 814     1%
Tiešās izm. kopā, €/gadā 136 052 58%
Segums, €/gadā 99 895   42%
Virsmaksas, €/gadā 13 089   6%
Fiks.pārdošanas izm., €/gadā 17 150   7%
Vispār. un admin. izm., €/gadā 44 040   19%
% izmaksas, €/gadā 2 234     1%
Fiks.izm. kopā, €/gadā 76 513   32%
Peļņa pirms nod., €/gadā 23 382   10%
UIN, €/gadā 3 507     1%
Peļņa, €/gadā 19 875   8%

Peļņas & zaudējumu pārskats
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9.12. tabula 

1.gada beigas
Atlikums perioda sākumā 12 392         
Iekasēts periodā 233 947       debitorparādi
PVN 42 110         15 020         
Iekasēti debitorparādi
Kopā periodā 276 057       

Izdots periodā

Materiāli 113 771       
PVN 23 892         

Tiešais darbs 20 467         
Main.pārdoš.izm. 1 814           

PVN 381              
Virsmaksas 10 871         

PVN 2 241           
Pārdošanas izmaksas 16 530         

PVN 3 471           
Administrācijas izm. 41 494         

PVN 3 103           
Parāda dzēšana 7 446           

Saistību % 13 769         
UIN budžetā 3 507           
PVN budžetā 816              

Izdots periodā: 263 573       

Naudas līdz.izmaiņas periodā: 12 484         
Naudas atlikums per. beigās 24 876         

           Naudas plūsmas pārskats
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9.13. tabula 

Aktīvs Pirmā gada Uzsākšanas Pasīvs Pirmā gada Uzsākšanas
Ilgtermiņa aktīvi Pašu kapitāls
     Nemateriālie ilgt.akt. 2 263        2 587                    Pamatkapitāls 15 000      15 000          

Pamatlīdzek ļi       Nesadalītā peļņa 8 989        
Tehn. iek.&mašīnas 14 499      16 394            
Pārējie pamatlīdzekļi 4 756        7 302              Pašu kapitāls kopā: 23 989      15 000          

Saistības
Ilgtermiņa aktīvi kopā 21 518      26 283            

      Ilgtermiņa saist. 32 229      38 675          
Apgrozāmie līdzek ļi

       Īsterm.saist. 2 000        2 000            
Materiāli 7 835        7 835              
Debitorparādi 23 045      7 500              
Avansā samaks. PVN -           7 165              
Naudas līdzekļi 5 819        6 892              

Apgrozāmie līdzek ļi 36 699      29 393            Saistības kopā: 34 229      40 675          

Aktīvs kopā: 58 218      55 675            Pasīvs kopā: 58 218      55 675          

Bilances pārskats

9.14. tabula 

Debitorpar. apgrozījums 9,64       reizes
Debitorparādus iekasē vidēji 37,88     dienās
Krājumu apgrozījums 14,52 reizes
Krājumi pilnībā atjaunojas 25         dienās
Pašu kapitāla īpatsvars 41%
Saimnieciskās darbības segums 5%
Darbīgo aktīvu apgrozījums 3,81       

18%ROI =
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Analīzes rezultāti:

Laika regulēta atdeves likme (kolekcijas ražošana)

Investīcija 55675
Naudas ieplūde 7629
Projekta mūžs 5 gadi

Faktors 7,298

4% 5% 1%
7,435 7,108

Interpolācija 0,327
0,137

Faktiskā atdeves likme 4,4%

Atmaksas periods
Investīcija 55675
Naudas ieplūde 7629

atmaksas periods 7,3 gadi 

Tīrās naudas plūsmas pašreizējās vērtības metode

Laiks Ls 4,4 %  faktors Ls
Investīcija pašreiz -55675 1 -55675
Naudas ieplūde 1 - 5 gadi 7629 7,435 56722
Naudas plūsmas pašreizējā vērtība 1047
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10. JAUNĀ PRODUKTA PREČZĪME UN REKLĀMAS KAMPAŅA

Šajā nodaļā  uzskaitīti uzņēmuma SIA "HEMPA" prečzīmes, 

uzņēmuma grafiskās identitātes, vizītkartes, kā arī reklāmas bukleta materiāli.

10.1. att. SIA "HEMPA" Grafiskās identitātes meklējumi

10.2. att. SIA "HEMPA" izstrādātais logo, kas attēlo liekti līmēto detaļu motīvu 
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10.3. att. SIA "HEMPA" vizītkarte

10.4. att. SIA "HEMPA" buklets 
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PIELIKUMS 

Meditācijas krēsla ZAFU sākotnējais modelis - modeļa I rasējums
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