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IKEA nemokamai atnaujins ne tik namus, bet ir verslo patalpas 

 
IKEA ir TV3 rengiasi antram „Namų idėja su IKEA“ sezonui ir vėl renka lietuvių namus 

nemokamam interjero atnaujinimui. Šį kartą IKEA dizaineriai atnaujins ne tik namų patalpas, 
tačiau įžengs ir į verslo erdves – nedideli šeimų verslai, startuoliai, dirbtuvėlių ar parduotuvių 
savininkai kviečiami teikti paraiškas darbo erdvių atnaujinimui bei įrengimui IKEA baldais ir 
aksesuarais. Norintys dalyvauti projekto atrankoje, kviečiami užpildyti anketą adresu: 
https://www.tv3.lt/namu-ideja-su-ikea/ iki birželio 16 d. 
 
„Antrasis namų atnaujinimo sezonas startuoja su nauja misija – norime atnaujinti namus tiems, kurių 

gyvenimas keičiasi. Tikime, kad naujos pradžios gyvenime reikalauja ir pokyčių namuose. Tad šį kartą 
teikti anketas ypač kviečiame tuos, kurių gyvenimas pasikeitė – gimė naujas šeimos narys, šeima 
persikraustė į naujus namus, išsikraustė užaugę vaikai ar atvyko pasenę tėvai. O gal visiškai iš naujo 

pradedate gyvenimą po skyrybų? Visoms šioms situacijoms ieškosime sprendimų, kad namai atitiktų 
jūsų poreikius ir prisidėtų prie gražesnio ir geresnio kasdienio gyvenimo“, – sako Eimantė Nemanė, IKEA 
interjero dizainerių vadovė.  
 

Pasak IKEA atstovės, rudens sezono laidose bus sprendžiami ne tik iššūkiai namuose, tačiau ir versluose.  
„IKEA siūlo sprendimus ne tik namams, tačiau ir biurams, mažmeninės prekybos, svetingumo ar 
maitinimo paslaugas teikiantiems verslams, įvairioms dirbtuvėms. Todėl kviečiame anketas siųsti ir 
startuolius, šeimų ar individualius verslus – kartu ieškosime sprendimų darbo erdvėms“, – teigė E. 
Nemanė.  
 

Pasak TV3 atstovų, antrasis sezonas pasiūlys naujovių.  
„Šį pavasarį rodyta laida sulaukė ne tik didžiulio žiūrovų susidomėjimo, bet ir norinčiųjų dalyvauti – 
sulaukėme daugiau nei 2000 anketų, iš kurių buvo atrinktos 7 šeimos. Joms profesionalūs IKEA 
dizaineriai nemokamai atnaujino jų pasirinktas namų erdves IKEA baldais ir aksesuarais. Šį kartą 
didiname dalyvių skaičių ir ruošime 10 laidų ciklą, kurio metu IKEA interjero dizaineriai dalinsis realiais 
namų ar verslo erdvių atnaujinimo pavyzdžiais bei praktiškais patarimais”, – sakė Arvydas Rimas, TV3 

kūrybos direktorius.  

 
Pasak jo, rudens sezono laidose bus skiriama dar daugiau dėmesio interjero sprendimams, taip pat 
dalinamasi patarimais, kaip sukurti išmanius, tvarius namus. Tikimasi, kad daug dėmesio sulauks ir 
laidos naujovė – nedidelių verslų darbo erdvių nemokamas atnaujinimas.  
 
Prasidėjo atranka  
Kaip ir praėjusį kartą, pirmasis projekto „Namų idėja su IKEA“ etapas – norinčių atsinaujinti būstą 

atranka. Paraiškas teikti gali visi norintys Lietuvos gyventojai. Teikdami paraiškas jie turės nurodyti, 
kurią būsto erdvę labiausiai nori atnaujinti: gyvenamąjį kambarį, miegamąjį, virtuvę ar savo verslo 
patalpas. Iš jų projekto komisija atrinks 10 dalyvių, kuriems bus atnaujinta jų pasirinkta erdvė, iš viso 
– 10 skirtingų erdvių. 
 
Antrame projekto etape – TV3 „Namų idėja su IKEA“ laidų cikle bus rodoma kaip vyksta projekto dalyvių 

erdvių atnaujinimo darbai: aptariami reikalingi pokyčiai, renkami baldai bei sprendimai, derinami 

interjero elementai ir t.t. Kiekvienai namų erdvei bus skirta atskira laida, todėl žiūrovai ne tik matys 
prieš jų akis gimstančius pokyčius, tačiau gaus koncentruotų patarimų, kuriuos galės pritaikyti savo 
namuose.  
 
 
Naujas „Namų idėja su IKEA“ laidų ciklas TV ekranuose pasirodys rudenį.  

 
Norintys dalyvauti projekto atrankoje, savo paraiškas turėtų pateikti čia: https://www.tv3.lt/namu-
ideja-su-ikea/. 
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Anketas pateikti galima iki 2019 06 16. Projekto organizatoriai susisieks tik su atrinktais dalyviais. 
Projekto „Namų idėja su IKEA“ organizatoriai – UAB „Felit“ (IKEA Lietuva)  ir UAB „All Media Lithuania“ 
(TV3). 
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