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IKEA aicina pieteikties terases vai balkona pārvērtībām 

 

Vēloties iedvesmot Latvijas iedzīvotājus labākai ikdienas dzīvei, IKEA aicina pievērst uzmanību 

ne vien mājokļa iekštelpu funkcionalitātei un izskatam, bet padomāt arī par balkona vai terases 

izmantojumu. Lielākajā daļā Latvijas mājokļu balkons ir vieta, kur glabāt nevajadzīgās lietas*, 

taču pavisam viegli to var pārveidot par ērtu un pieejamu vietu ikdienas atpūtas brīžiem. Lai to 

pierādītu, IKEA izsludina konkursu – Latvijas iedzīvotāji var pieteikties balkona vai terases 

pārvērtībām un rezultātā trīs uzvarētāju balkonus IKEA dizaineri iekārtos bez maksas.  

 

“Vasara un atvaļinājumu sezona tuvojas, un ir laiks padomāt par to, kā vislabāk izbaudīt siltos laikapstākļus. 

Kāpēc gan par vienu no vasaras atpūtas galamērķiem neizvēlēties pašam savu balkonu vai terasi? Ieguldot 

mazliet laika, enerģijas un nedaudz naudas, ir iespējams pārvērst balkonu par skaistu un patīkamu vietu 

atpūtai,” saka IKEA interjera dizaina nodaļas vadītāja Baiba Freija.  

 

Lai parādītu iedvesmojošus balkona iekārtojuma piemērus, IKEA dizaineri pārveidos trīs dažādus balkonus 

Latvijā. Ikviens, kura mājoklim ir balkons vai terase, kam nepieciešami uzlabojumi, ir aicināts pieteikties 

konkursam, iesūtot sava balkona vai terases bildi un īsu aprakstu, kāpēc tieši šis balkons būtu pelnījis 

uzlabojumus. Pieteikumus var iesniegt no š.g. 15. maija līdz 26. maijam. 

 

IKEA dizaineru žūrija izvēlēsies trīs uzvarētājus, kuru balkoni iegūs jaunu iekārtojumu** – mēbeles, 

apgaismojumu un aksesuārus, lai mājokļa iedzīvotāji varētu baudīt rīta kafiju un skaistus saulrietus mājīgā 

un iedvesmojošā atmosfērā.  

 

Vairāk informācijas un pieteikuma anketu atradīsiet šeit: http://bit.ly/IKEAkonkurss 

 

 
Par IKEA 
IKEA mērķis ir radīt labāku ikdienas dzīvi daudziem. Uzņēmuma ikdienas biznesā tiek ievēroti ilgtspējības principi, un 
tas atbalsta dažādas iniciatīvas, kas rūpējas par bērniem un vidi. Jau kopš uzņēmuma dibināšanas 1943. gadā Zviedrijā 
IKEA piedāvā funkcionālas mājokļa labiekārtošanas preces ar labu dizainu un par pieejamām cenām. Šobrīd 50 pasaules 
valstīs ir vairāk nekā 400 IKEA veikalu. Pirmais IKEA veikals Latvijā tika atvērts 2018. gada 30. augustā. Vairāk var 
uzzināt tīmekļa vietnē www.IKEA.lv. 
 

*IKEA ik gadu veic īpašu pētījumu, kura laikā IKEA interjera dizaineri viesojas iedzīvotāju mājās, analizējot dzīves 

apstākļus un pētot cilvēku izaicinājums un sapņus, kas saistīti ar dzīvi mājās. Ik gadu uzņēmums veic pāris desmitus 

šādu vizīšu.  

**Balkona vai terases pārvērtības neiekļauj būvdarbus.  
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