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Paziņojums presei 
2018. gada 16. augusts 

 

 

 

Latvijā pirmā IKEA veikala atklāšana 30. augustā 
 

Latvijā pirmais IKEA – zviedru uzņēmuma, kas pārdod mājokļa labiekārtošanas 

preces, – veikals tiks atklāts 30. augustā. Jaunais veikals atrodas uz pašas Rīgas 

robežas Biķeru ielā 2, Dreiliņos, Stopiņu novadā. Šis ir lielākais IKEA veikals 

Baltijas valstīs; veikala platība: 34 500 kvadrātmetru. Tajā būs pieejamas vairāk 

nekā 8000 dažādas Zviedrijas dizaina preces mājokļa labiekārtošanai par tik 

zemu cenu, lai tās varētu atļauties pēc iespējas vairāk cilvēku.  

 

“Rit pēdējās dienas līdz IKEA veikala atklāšanai Latvijā, un šodien sākam Rīgas un Pierīgas 

iedzīvotājiem piegādāt IKEA katalogu latviešu valodā. No 30. augusta gaidīsim ikvienu 

lielākajā IKEA veikalā Baltijas valstīs. IKEA vīzija ir radīt labāku ikdienas dzīvi daudziem, 

piedāvājot plašu klāstu funkcionālu, laba dizaina mājokļa labiekārtošanas preču par tik 

zemām cenām, lai tās varētu atļauties pēc iespējas vairāk cilvēku,” stāsta IKEA veikala 

vadītāja Inga Filipova.  

 

IKEA Rīga veikala platība ir 34 500 m2, un tā teritorija kopumā aizņem 10 ha. Veikals 

atrodas apmēram 15 minūšu brauciena attālumā no Rīgas centra, Juglas un Biķernieku 

ielas krustojumā. IKEA veikalā Rīgā būs pieejamas vairāk nekā 8000 zviedru dizaina preces 

mājokļa labiekārtošanai – mēbeles, virtuves piederumi un interjera priekšmeti. 

 

IKEA veikalā darbosies arī IKEA restorāns ar 450 sēdvietām, kā arī bistro un Zviedrijas 

pārtikas preču veikals. Restorāna apmeklētāji varēs nobaudīt gardus tradicionālos zviedru 

ēdienus, piemēram, gaļas bumbiņas un lasi, kā arī dažādus latviešu ēdienus. Iecienīto IKEA 

uzkodu – hotdoga un saldējuma – standarta cena bistro būs 0,30 €.  

 

Veikala darba laiks būs plkst. 10.00–21.00, bet restorāna darba laiks: plkst. 9.30–20.30.  

 

SIA Paul Mason Properties ir IKEA franšīzes ņēmējs Latvijā, un tā īpašniekam pieder arī 

IKEA veikals Lietuvā un Islandē. Kopējie līdzšinējie ieguldījumi IKEA Rīga veikalā ir vairāk 

nekā 50 miljoni eiro.  

 
Par IKEA 

IKEA tiecas radīt labāku ikdienas dzīvi daudziem. Uzņēmums ikdienas darbā ievēro ilgtspējas principus un atbalsta 

projektus, kas rūpējas par dabu un par bērnu labklājību. Kopš IKEA dibināšanas Zviedrijā 1943. gadā, uzņēmums 

piedāvā funkcionālas laba dizaina mēbeles par pieejamu cenu. Pašlaik 50 pasaules valstīs darbojas 410 IKEA 

veikalu. Latvijā pirmais IKEA veikals tiks atklāts 2018. gada 30. augustā. Uzzini vairāk www.IKEA.lv vai 

www.IKEA.com. 

http://www.ikea.lv/
http://www.ikea.com/

