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DRĒBJU SKAPIS PILNS, BET MUGURĀ  
NAV KO VILKT 

REVĪZIJA!!!!!!!!!!!! 

 Izņemam visu no skapja, līdz pēdējai zeķītei. 

 Sagrupējam visu pa sekojošām kategorijām: 

kleitas, veļa , bikses, svārki utt., saliekam šīs 

kaudzītes uz lielās gultas vai atsevišķi uz grīdas. 

 Tagad sākām ar katru kategoriju atsevišķi 

,piemērām, blūzes. 

 



 Atliekam malā sākuma visu, ko neesam valkājuši 2 

gadus, kritiski izvērtējot visu. Ja blūze nav vilkta 2 

gadus ,tātad ne pagājušajā, ne aizpagājušajā 

vasarā, vai uzvilksi šajā? Vai tā ir nejaušība, vai 

likumsakarība, ka šīs apģērba gabals netiek nēsāts? 

 

 Tieši pēc šāda kritērija atliec visas savas mantas  

vienā kaudzē, izņemot balles kleitas, rotas un 

aksesuārus, izejamos tērpus. 



 Tas, kas palicis pāri, jāņem, jamēra un jāizvērtē ļoti 

kritiski- vai labi izskatās? Vai jūties ērti,vai nav par 

īsu,vai piestāv. 

 

 

 Īpaši kritiski jāizturas pret veļu. Jo pieaugušāka 

sieviete/vīrietis, jo jaunākai jābūt veļai. Ja Tev ir 

mīļākais krūšturis/bokseršorti, un Tu to nēsā katru 

trešo dienu, tātad, tas Tavā skapī ir jau ilgu laiku- 

izmet to. 

 Ar veļu nevajag skopoties, tai jābūt kvalitatīvai un 

nenovalkātai. 

 



KAS IR TAS , KAS IETEKMĒ TAVU GARDEROBI 

 

 1.Tavs stils dotajā brīdī. 

 2.Darbības sfēra, ikdienas ritms  un režīms (kur 

pavadi ikdienu utt.) 

 3.Krāsu gamma 

 4. Sezona 

 5.Naudas līdzekļu daudzums 

 



PAMATGARDEROBES VEIDOŠANAS NOTEIKUMI 

 

 Harmonija 

 Universālums (iespēja komplektēt, mainīt) 

 

 Kvalitāte 

 Krāsu gammas saderība (labāk, ja tā būtu sastādīta 

bāzējoties no 2-3 krāsām) 

 Mantas nedrīkst būt pārāk spilgtas un orģinālas, jo 

dotajā brīdī runa ir par PAMATGARDEROBI). 

 



BĀZES GARDEROBE 

Vēls pavasaris,vasara,rudens sākums 

 Kostīms (kostīms ar svārkiem) 

 Bikškostīms 

 Min. 2 blūzes, krekli ar garām rokām 

 Min. 2 blūzes, krekli ar īsām rokām (tik īsām, lai apslēpj plecu līniju).  

 Min. 1 svārki, kas ir atsevišķi no kostīma 

 Vieglās bikses (viegli audumi - lins) 

 Min. 1 džemperis (var būt arī bītlene) 

 Min.1 jaciņa ar pogām vai sasienama(ko var kombinēt ar biksēm, 

svārkiem) 
 

 



 1 klasiskas džinsu bikses (taisnas, garas, ar normālu vidus 

līniju) 

 Min. 1 vasaras kleita 

 Min. 3 koši topi/bītlenītes (darbā jābūt apsegtiem pleciem, pa 
virsu žakete, jaka, bolero) 

 Min. 1 kokteiļkleita (garums ap ceļa līniju, ne min., ne max.) 

 Min. 1 vakarkleita (maxī garums, ja ir pasākums pēc 6 vakarā, 

tātad vakarkleita) 

Virsdrēbes 

 Lietusmētelis jeb Trenčs (neilons, kokvilna) 

 Vieglais mētelis 

 

 Min. 1 jaka(pussportiska, pastaigai gar jūru, pa mežu ar suni  

) 



AKSESUĀRI 

 Min. 2 pāri ar atvērtiem purngaliem (nav domāti ofisa darbam. 

Nekad nenēsāt ar zeķubiksēm, pat tad, ja ārā nāk tikai viens 

pirkstiņš) 

 

  2 pāri apavi ar aizvērtu priekšējo daļu,vieni gaiši, otri tumši 

 Viegli starpsezonas zābaki 

  Min. 3-5 aksesuāri kaklam- lakati, rotas, kaklasaites. 

 Min. 1 sporta apavi  

 2 ikdienas somas-viena tumšāka, otra gaišāka, viena lielāka, 

otra mazāka 

 1 izejamā somiņa- teātrim, ballei utt. 



BĀZES GARDEROBE- VĪRIEŠIEM 

 Min. 2 uzvalki 

 Min. 2 vestes , viena gaiša, otra tumša 

 Min. 2 krekli, krekli ar garām rokām 

 Min. 2 krekli, krekli ar īsām rokām 

 Min. 1 bikses, kas ir atsevišķi no uzvalka 

 Vieglās bikses (viegli audumi - lins) 

 Min. 1 džemperis/bītlene 

 Min.1 jaka ar pogām 



 Min. 1 klasiskas džinsu bikses 

 Min. 3 koši t-krekli (darbā pa  

virsu žakete, jaka) 

Virsdrēbes 

 Lietusmētelis jeb Trenčs (neilons, 

 Vieglais mētelis 

 

 Min. 1 jaka + treniņbikses(sportisku brīvdienu 

pavadīšanai  



 Min. 2 pāri apavi, vieni gaišī,  

otri tumši , piemērām, mokasīni 

  1 pāris “uzvalka” apavi “laķenes” 

 Viegli starpsezonas zābaki 

  Min. 3-5 aksesuāri kaklam- kaklasaites, šalles 

 Min. 1 sporta apavi  

 2 ikdienas somas, portfeļi, viena tumšāka, otra 

gaišāka, viena lielāka, otra mazāka 

 



BĀZES GARDEROBE 
VĒLS RUDENS, ZIEMA, AGRS PAVASARIS 

 Kostīms (vilna, tvīds) 

 Siltās bikses (tumšākos toņos) 

 1 silti gari svārki 

 Min. 1 džemperis ar augsto apkakli 

 1 ziemas mētelis vai kažoks 

 1 siltā jaka 

 2 zābaku pāri- vieni siltāki, otri plānāki 

 Pie katras virsdrēbes  min. 2 šalles (darbam neitrālie toņi, 

ārpus darba, arī uz svinīgiem pasākumiem- spilgtāki toņi) 

 Min. 1 ziemas cepure 



GARDEROBES PAMATS 

  toņu paletes tumšie toņi, tajos izvēlamies- 

mēteļus, jakas, uzvalkus, svārkus, bikses, kurpes, 

jostas, somas utt. Tumšie toņi rada autoritātes 

iespaidu. 

 Paletes gaišajās krāsās- blūzes, krekli, vasaras 

drēbes (arī peldkostīmus/peldbikses) 

 Košie paletes bāzes toņi- šalles, lakati, sporta 

apģērbs, vakartērpi, blūzes, akcenttoņi. 

 Akcenttoņi- aksesuāri 



JĀIEVĒRO 
 Jo augstāka līmeņa vadītāja, jo vairāk svārku, kleitu, kostīmu 

 Nav pieņemami , ka 2 dienas pēc kārtas velk vienu un to pašu 

 Vasara- pat tad, ja ārā +30 grādi, ofisa, biroja darbā jāvalkā 

zeķubikses 

 Ziemā nevalkājam plānus audumus 

 Spilgtas kleitas- izmantojama max. 2x, pēc tam jau to atceras 

 Kvalitatīvi aksesuāri 

 Aksesuāri proporcionāli augumam 

 Aksesuāriem un apģērbam jāsakrīt pēc cenas 

 



JĀIEVĒRO 
 Nekad nenēsājam pie sejas ne vairāk par 3 detaļām- 

krelles, spilgts meikaps, brilles, auskari, matu stīpas, 

svinīgs matu sakārtojums.  

 Uz svinīgiem pasākumiem – vai nu lieli masīvi auskari vai 

lielas, masīvas kakla rotas. 

 Ja tēlā melnas bikses, melna žakete, sarkana bītlene, 

sarkanai krāsai jāatkārtojas vēl kaut vienu reizi->nagu 

laka, soma utt. 

 Ja zila soma, zili auskari- 2x viena krāsa vienā tēlā 

 Piedomājam arī par lietusargu krāsu 

 



JĀIEVĒRO 

 3 m attālumā sāk izpētīt 

cilvēku- tādēļ izvēlamies vidēja 

lieluma aksesuārus, neviss 

mini, lai ir pamanāmāk. 

 Nepārspīlējam ar aksesuāriem 

(10 punktu sistēma)- bikses, 

blūze, veste, josta, zeķubikses, 

soma, viss kas uz sejas 1 

punkts, katrs gredzens 1 

punkts utt. 



JĀIEVĒRO 
 Nepērciet drēbes kā suvenīrus, tās noveco. 

 Neignorējiet modes tendences, tās padarīs jūs 

jaunākus. 

 Vispirms apģērbiet sava ķermeņa problemātiskās 

vietas, tad pārējā garderobe komplektēsies ātri un 

viegli. 

 Koriģējiet savu augumu, izmantojot optisko ilūziju 

noslēpumus, jo cilvēkam ir daudz vieglāk dzīvot, ja viņš 

ir harmonijā ar sevi tādu, kādu Dievs viņu ir radījis 

Optiksā ilūzija- viss lielais salīdzinājumā ar ko mazu izskatās vēl lielāks. Viss mazs 

salīdzinājumā ar kko lielu, izskatās vēl mazāks. 

 



JĀIEVĒRO 
 Lai izveidotu funkcionālu un saskanīgu 

garderobi, noskaidrojiet sev piestāvošās 
krāsas. Vai jums piestāv siltā vai aukstā krāsu 
gamma, vai piesātināti vai pludināti toņi....? 

 Nenēsājiet visu melnu! Atceraties bērnu 
šausmeni: „Vienā melnā jo melnā pilsētā, ir melna jo 
melna iela....” Atdzīviniet tēlu ar košiem 
aksesuāriem – spilgtu cepuri, somu vai cimdiem. 

 Jums nav viss jāsaskaņo! Tas laiks ir sen pagājis, 
kad saskaņoja lakatiņu, somu, kurpes un cimdus 
vienā krāsā. Šobrīd daudz lielāks uzsvars tiek likts 
uz individuālu un radošu pieeju savam stilam. 

 Šobrīd modē ir individuāli aksesuāri, nevis 
komplektiņi. 

 



Drēbes morāli noveco ātrāk nekā fiziski.Tāpēc 

velc savas labākās drēbes jau šodien. Šodiena 

ir vienīgā diena, kas tev pieder un kas pastāv 

realitātē. Tāpēc jau šodien ir svarīgi labi 

izskatīties un labi justies. 

Piebāzts skapis simbolizē piesārņotu domāšanu. 

Veiksmīgiem cilvēkiem piemīt pārsteidzoša 

spēja atbrīvoties no drēbēm, kurās viņi vairs 

nevar ielīst un kuras sen jau izgājušas no 

modes. Tāpēc izrevidē savu skapi jau tuvākajā 

laikā. 

 



IEPIRKŠANĀS NOTEIKUMI 
 Pamatgarderobes iegāde- ērtums, izskats, kvalitāte. 

Iegādajamies to, kas patiešām ir nepieciešams, 
nevis ieraudzīju - nopirku, jo patika- tā mūsu skapja 
revīzijai nebūs rezultāta. 

 

VISU PĒRKAM PAKĀRTOTI SAVAI 
PAMATGARDAROBEI! 

 SASKAŅA! 

 



MŪSU IKDIENA 
 KARJERAS SIEVIETE/VĪRIETIS 

 IKDIENAS SIEVIETE/VĪRIETIS 

 VAKARU, IZEJAMO PASĀKUMU SIEVIETE/VĪRIETIS 



Karjeras sieviete/vīrietis 

Tavs tēls ir pārstāvētā uzņēmuma vizītkarte. Tā ir cieņas 

izrādīšana gan pašai/am pret sevi, gan citiem. Neievērojot 

pieņemtās etiķetes normas tu riskē, ka tevi uzskatīs par 

nenopietnu un neuzticamu darbinieci/ku. 

 Nevelc pārāk “kliedzošus” tērpus 

 Tērps nedrīkst būt pārāk apspīlēts 

 Neatkailinies 

 Nē, caurspīdīgiem apģērbiem 

 Nevelc uz darbu pludmales tērpus 

 



 Nost ar šortiem 

 Nevelc kreklus ar apdruku 

 Vasaras iešļūcenes atstāj pludmalei 

 Aksesuāru lietošana (saulesbrilles) 

 Matu sakārtojums 

 Make up 

 Apģērbu audums un piegriezums 

 



 IKDIENAS SIEVIETE/VĪRIETIS (ārpus darba) 

Brīva vaļa fantāzijai, savam stilam, krāsām !  

 

 VAKARA PASĀKUMU SIEVIETE/VĪRIETIS 

Sievietēm ir jāvelk mazā vakarkleita vai garais 

vakartērps (visbiežāk konkrētās kleitas 

nepieciešamība tiek precizēta ielūgumā). Garā 

vakarkleita nedrīkst būt pārāk atkailināta. Ir 

pieļaujami arī divdaļīgi tērpi – gari svārki ar dažādām 

variācijām augšdaļā. Obligāta somiņa. Pēc plkst. 18. 

drīkst parādīties dārglietas, spilgi make up. Vakarā 

sievietes kurpes var būt vaļējas, bet tad kājās nevar 

būt zeķes. 

Vīriešiem klasisks uzvalks, vai krekls ar vesti – dzīvot vieglāk vīrietim, 
nav kleitas un kleitiņas vai “nav ko vilkt” sindroma.  

 



JAUTĀJUMI!!! 


