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„Namų idėja su IKEA“ – netrukus išaiškės, kas laimėjo visų namų atnaujinimą 
 

Kovo pradžioje TV3 ekranuose startavęs namų pokyčių projektas „Namų idėja su IKEA“ 

priartėjo prie finalo – rytoj išaiškės, kuris erdvės atnaujinimas labiausiai patiko žiūrovams 

bei patiems projekto dalyviams ir kuri šeima laimės didįjį prizą – visų namų atnaujinimą 

IKEA baldais ir aksesuarais.  

 

Paskutinėje „Namų idėja su IKEA“ laidoje susirinkę projekto dalyviai ne tik skyrė savo balsus už 

labiausiai patikusį atnaujinimą, bet ir dalinosi įspūdžiais apie tai kaip jaučiasi atnaujintose erdvėse. 

 

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.  

„Dešimt metų taip gyvenome ir atrodė, kad negali būti kitaip. O štai pasirodo ir čia erdvės yra, ir 

čia, ir mes turime kur apsisukti ir Elijus turės kur vaikščioti. Ten pasisuki – „faina“, čia pasisuki – 

irgi gražu. Net kvėpuoti lengviau. Kambaryje šviesu. Dabar daugiau laiko jame praleidžiame, nes 

anksčiau buvo tamsu, nepatogu, tai vos atsikėlus norėdavosi kažkur išeiti“, – susižavėjimo 

pokyčiais neslėpė namų šeimininkė Rima. 

 

Kita projekto dalyvė Liucija irgi neslėpė džiaugsmo: „Viskas labai gerai, net atjaunėjau! Ir vyras 

dažniau gėlių atneša. O Bogdanui nugara nebeskauda ant gero čiužinio miegant“, – sakė ji.  

Liucijos ir Bogdano porai IKEA interjero dizainerė Kristina Tamašauskaitė atnaujino miegamąjį 

kambarį, nemačiusį remonto net 20 metų. 

 

Trečiojoje laidoje IKEA dizainerė Ilona Mozgo sprendė iššūkį, kaip sukurti 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? Panašu, kad dizainerei užduotis puikiai pavyko. 

„Nuostabus jausmas, dabar virtuvėj beveik ir gyvename. Pradėjau net konditerijos gaminius 

gaminti, nors anksčiau saldumynų niekad negamindavau. Nauja virtuvė skatina gaminti”, – 

džiaugėsi virtuvės šeimininkė, trijų vaikų mama Mintarė. 

 

Dar vieni projekto dalyviai – Liudmilos ir Sergejaus šeima. Jų bute pereinamajame kambaryje 

gyvena jau suaugęs sūnus ir paauglė dukra. IKEA dizainerė Toma Montvilaitė suteikė šiai erdvei 

daugiau privatumo ir jaukumo bei padarė jį patrauklų ne tik jaunuoliams, bet ir šeimininkams.  



Išvydusi pokyčius, Liudmila negalėjo sutvardyti ašarų: „Aš dabar tik ir būnu tame kambaryje“, – 

sakė ji. O dukrai labiausiai patiko įrengtas makiažo stalelis: „Pas mane dabar dažnai ateina draugės 

ir daromės makiažus“, – džiaugėsi paauglė. 

 

Per dvidešimt bendro gyvenimo metų Rūta ir Marius Užomeckai užgyveno gražią ir gausią 

šeimyną – augina net 5 vaikus! 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. 

„Iš pradžių bijojau patikėti, kad tai ne stebuklas, galvojau, kad kaip tai Pelenei suėjus 12 val. burtai 

išsisklaidys ir viskas bus kaip buvę. Neįtikėtina – vaikai dabar nebebūna svetainėje kaip kad 

anksčiau, o savo kambaryje piešia, žaidžia“, – džiaugėsi daugiavaikės šeimos tėvas Marius.  

 

„Ne kartą su žmona kalbėjome, kad šitaip, kaip dabar yra padaryta, patys nebūtume nei sugalvoję, 

nei sugebėję pasidaryti. Dabar ir geriau, ir patogiau, ir tvarkos daugiau“, – nedaugiažodžiavo 

garažo pokyčiais patenkintas jo šeimininkas Stasys.  

IKEA dizaineris Mantvydas Breivė garažą pavertė ne tik patogia daiktų laikymo erdve, bet ir 

pritaikė jį užkietėjusio žvejo Stasio pomėgiams. 

 

Paskutiniojoje „Namų idėja su IKEA“ laidoje IKEA interjero dizainerė Birutė Beniušė poniai 

Natalijai atnaujino kambarį ir balkoną.  

„Nuostabu! Jauku. O svarbiausia – šviesu. Mano gyvenimas pasikeitė – dabar vos grįžusi iš darbo 

skubu pasidaryti kavos ir su puodeliu einu pasėdėt į balkoną, o tada – ant naujos sofos prie 

televizoriaus. Gyvenimas – puikus!”, – švytėte švytėjo ponia Natalija. 

 

Kokius balus skyrė projekto dalyviai vieni kitiems? O už kokius pokyčius daugiausiai balsavo 

žiūrovai tv3.lt portale? Ir kas galiausiai tapo didžiojo prizo laimėtojais? Sužinosite jau rytoj 

finalinėje „Namų idėja su IKEA“ laidoje  – balandžio 20 d. 17.30 val. per TV3. 
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