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„Namų idėja su IKEA“ – išrinkite labiausiai patikusį namų atnaujinimą!
Kovo pradžioje TV3 ekranuose startavęs namų pokyčių projektas „Namų idėja su IKEA“
artėja prie finalo. Laidų metu septynioms Lietuvos šeimoms IKEA dizaineriai atnaujino
skirtingas namų erdves – nuo svetainės iki garažo. Dabar belieka išrinkti labiausiai patikusį
pokytį, o laimėtojas gaus visą namų atnaujinimą IKEA baldais ir aksesuarais. Balsuoti
galima iki balandžio 16 d. čia: www.tv3.lt/IKEA-balsavimas. Nugalėtojas bus paskelbtas kitą
šeštadienį (balandžio 20 d.).
TV3 laidų metu buvo įgyvendinti šie pokyčiai:
I laida: „15 kv. m. kambario iššūkis: kaip patogiai gyventi 3 asmenų šeimai?“
Pirmojoje laidoje IKEA dizainerė Eimantė Nemanė jaunai trijų asmenų šeimai, gyvenančiai
nedideliame bute Vilniuje padėjo iš pagrindų pakeisti ir jų poreikiams pritaikyti 15 kv. metrų
kambarį, kuriame verda visas šeimos gyvenimas – pora su mažyliu miega, dirba, žaidžia ir laiko
daugumą reikalingų daiktų.
II laida: „Kaip stilingai atnaujinti 20 metų senumo miegamąjį kambarį?“
Blizgūs audiniai, raukiniai, ryškios spalvos ir 20 metų senumo baldai – taip atrodė daugiau nei tris
dešimtmečius kartu gyvenančios poros Liucijos ir Bogdano miegamasis. IKEA interjero dizainerė
Kristina Tamašauskaitė pakeitė kambarį neatpažįstamai!
III laida: „Virtuvės atnaujinimas: estetika be patogumo – beprasmė“
Kaip susikurti šiuolaikišką, modernią virtuvę sename name, ypač, jei negalima keisti elektros lizdų
ir santechnikos vietos? Kaip pakeisti virtuvę taip, kad joje patogiai maistą būtų galima gaminti
trims alergiškiems mažyliams su skirtingais mitybos poreikiais? Tokį iššūkį sprendė laidos „Namų
idėja su IKEA“ dalyvė – trijų vaikų mama Mintarė ir jai į pagalbą atskubėjusi IKEA dizainerė
Ilona Mozgo.
IV laida: „Ar pereinamas kambarys gali būti patogus ir jaukus?“
Liudmilos ir Sergejaus bute pereinamame kambaryje gyvena poros vaikai: jau suaugęs sūnus ir
paauglė dukra. Kaip suteikti šiai erdvei daugiau privatumo ir jaukumo bei padaryti patrauklų
jaunuoliams? Su tokiu iššūkiu susidūrė IKEA dizainerė Toma Montvilaitė.
V laida: „Vienas kambarys ir trys vaikai: kaip suderinti patogumą, estetiką bei saugumą?“
Per dvidešimt bendro gyvenimo metų Rūta ir Marius Užomeckai užgyveno gražią ir gausią
šeimyną – augina net 5 vaikus! Vienas namų kambarys skirtas paaugliams sūnums, o kitame
gyvena mažesniosios sesutės ir jauniausias broliukas. Interjero dizainerė Vaiva Klezienė sprendė

galvosūkį, kaip sukurti jaukų ir žaismingą kambarį, kuriame trys vaikai galėtų patogiai miegoti,
dirbti, leisti laisvalaikį ir laikyti savo daiktus.
VI laida: Neįtikėtina garažo transformacija į tvarkingas žvejo dirbtuves
Vilnietis Stasys užsiima žvejyba, todėl visą šiam užsiėmimui reikalingą gausų inventorių laiko
nuosavo namo garaže. Čia pat doroja ir tvarko sugautą laimikį. Dėl vietos trūkumo garaže daiktai
sudėti bet kaip, jame ne tik sunku kažką rasti, bet net ir įeiti. Tokia netvarka labai erzina pedantę
Stasio žmoną Violetą. Kaip garažą paversti ne tik patogia daiktų laikymo erdve, bet ir pritaikyti
žvejo poreikiams? Su tokiu iššūkiu susidūrė laidos „Namų idėja su IKEA“ dizaineris Mantvydas
Breivė.
VII laida: Močiutės kambario atnaujinimas: patiks ir anūkams
Močiutės kambarys – ypatinga namų vieta. Čia vietos turi užtekti ne tik pačiai kambario
šeimininkei, bet ir anūkams ar apsilankiusioms draugėms. Netiesa, kad vyresni žmonės vengia
pokyčių – tai įrodė septintosios projekto „Namų idėja su IKEA“ laidos dalyvė ponia Natalija ir jai
pagelbėjusi IKEA interjero dizainerė Birutė Beniušė.
Balsuokite už labiausiai patikusius pokyčius ir padėkite šeimai laimėti savo namų atnaujinimą
IKEA baldais ir aksesuarais!
Finalinė „Namų idėja su IKEA“ laida – balandžio 20 d. per TV3.
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