
Trīs vienkārši paņēmieni, kā ātri atsvaidzināt mājokļa interjeru 

 

Ikviens no mums ir piedzīvojis sajūtu, ka esošais mājokļa iekārtojums ir apnicis 

un ir nepieciešamas kādas pārmaiņas. Interjera atsvaidzināšana un nelieli 

uzlabojumi var radīt mājās pavisam jaunu un patīkamu sajūtu. IKEA dizainere 

piedāvā trīs vienkāršus un nedārgus paņēmienus, kā vasaras atvaļinājuma laikā 

piešķirt mājoklim jaunu noskaņu.   

 

“Mūsu ikgadējā pētījumā* esam novērojuši, ka divas trešdaļas Baltijas valstu iedzīvotāju 

uzskata, ka viņu mājās nepieciešamas pārmaiņas, taču tās traucē realizēt galvenokārt 

naudas (tā apgalvo 75 % respondentu), laika (42 %) un enerģijas (31 %) trūkums,” saka 

IKEA Interjera dizaina nodaļas vadītāja Baiba Freija. Viņa ir pārliecināta, ka ar dažiem 

vienkāršiem paņēmieniem var viegli un nedārgi uzlabot interjeru.  

Dizainere skaidro, ka vispirms jāpārdomā, kuras vietas mājoklī jūs neapmierina un ko 

gribētos uzlabot. “Kad ir skaidrs, ko visvairāk vēlaties mainīt, varat sākt ar mazām 

detaļām, kas jau radīs svaigu noskaņu. Labs sākums ir, piemēram, drēbju skapja 

sakārtošana un apģērbu sašķirošana pa kastēm un groziem, lai skapis būtu pārskatāmāks. 

Pamazām atrodot katrai lietai savu vietu, var jūtami uzlabot mājokļa iekārtojumu,” saka 

Freija.  

Pilnīgi jaunu izskatu interjeram var piešķirt, vienkārši nomainot sienu krāsu vai mājas 

tekstilizstrādājumus. “Mēs IKEA esam pārliecināti, ka pārmaiņas nemaksā daudz. 

Piemēram, nomainot spilvenu pārvalkus, var radīt pavisam citu noskaņu; nomainot un 

saskaņojot vairāku tekstilizstrādājumu, kā spilvenu, aizkaru un paklāju, krāsas, jūs varat 

ar nelieliem ieguldījumiem pilnībā pārvērst telpas interjeru,” apgalvo dizainere. Viņa 

piebilst, ka gadījumā, ja mājokļa pārmaiņām nepieciešamas jaunas mēbeles, izdevīgāk 

būs pirkt tās pa vienai. Galvenais, lai tās būtu savā starpā saskaņotas.  

 

1. Sienu krāsa un tapetes 

 

Šobrīd populārākās sienu krāsas ir terakotas toņi, bāli zilā vai zaļā, pelēkrozā, gandrīz 

balta, gaiši pelēka krāsa. Tāpat modē ir dabas materiāli un augu raksti.  

“Latvijas mājokļos visbiežāk izmantotās krāsas joprojām ir bēšie un smilškrāsas toņi, 

brūna un melni brūna krāsa, kā arī mēbeles neapstrādāta koka krāsās,” savos 

novērojumos dalās IKEA dizainere. Viņa piebilst, ka, neskatoties uz iepriekšminēto, 

daudzās mājās vērojams arī visai drosmīgs krāsu izmantojums. Piemēram, atsevišķas 

sienas koši sarkanā, violetā vai zaļā krāsā, kā arī raibas tapetes.  

 

Dizainere skaidro, ka ir daži pamatnoteikumi, ko vēlams ievērot, izvēloties sienas krāsu 

un apdares materiālus, lai telpa būtu mājīga un patīkama ikdienā. “Guļamistabai vajadzētu 

izvēlēties mierīgas krāsas un blāvākus toņus, savukārt dzīvojamo istabu var veidot 

dzīvespriecīgāku un košāku,” saka Freija. Arī guļamistabā var līmēt rakstainas tapetes, 

taču ieteicams tās neizvēlēties ļoti kontrastainās krāsas un līmēt pie tās sienas, kas 

atrodas aiz gultas galvgaļa, lai, esot gultā, acu priekšā nebūtu košas krāsas un raksti. 

Dzīvojamajā istabā jāievēro tas pats princips – to sienu, pie kuras atrodas televizors, labāk 

atstāt tukšāku un vienkrāsainu, citādi acis ātri nogurs. “Iesaku vienā istabā veidot vienu 

vai divas sienas kā akcentus, ko var nokrāsot košā krāsā vai līmēt raibas tapetes, taču 

pārējām sienām tad jāizvēlas mierīgāki, taču košajai sienai pieskaņoti toņi,” skaidro IKEA 

dizainere.  

  

Virtuvē un vannasistabā labi izskatīsies tīras krāsas ar svaigu un sulīgu toņu akcentiem, 

kas liks ēdienam garšot labāk vai rīta dušai būt vēl spirdzinošākai. “Virtuvē var izvēlēties 

dekoratīvas flīzes, taču ieteicams saglabāt tīru kopskatu un vairāk spēlēties ar akcentiem, 

audumu un trauku krāsām,” saka Baiba Freija.   

 

 

2. Tekstilizstrādājumi un dekori 

 



IKEA dizainere ir pārliecināta, ka tekstīlijas un interjera dekori var jebkuru telpu padarīt 

mājīgu, piemēram, saskaņoti, koši dekoratīvie spilveni piešķirs pabeigtības sajūtu baltos 

toņos ieturētai guļamistabai. Viņa uzsver, ka ir svarīgi ievērot vienu noteikumu – izvēlēties 

vienu akcentu un pieskaņot tam pārējos dekorus. Piemēram, ja ir uzklāta koša un 

rakstaina gultas veļa, tad dekoratīvos spilvenus un paklājus labāk izvēlēties vienkrāsainus.  

 

Tekstilizstrādājumi labi noderēs ātrām istabas pārmaiņām, īpaši tas attiecas uz bērnistabu, 

kurai jāmainās līdz ar bērnu, kas pamazām pieaug. “Istaba, kas iepriekš bijusi veltīta 

zaļiem dinozauriem, var kļūt par kosmosa kuģi, tikai nomainot gultas veļu, aizkarus, 

paklāju un spilvenus, turklāt šādas pārmaiņas maksā tikai dažus desmitus eiro,” skaidro 

Freija.  

 

Visbiežāk cilvēki mazas piemiņas lietiņas, dekorus, fotogrāfijas rāmīšos un mākslas darbus 

izvieto pa visu māju – vaļējos plauktos, sekcijās ar stikla durvīm un pie sienām. “Mans 

galvenais ieteikums ir grupēt šos rotājumus – piemēram, pie sienām veidojiet ierāmētu 

fotogrāfiju kolāžas. Tajā pašā laikā ir svarīgi nepārspīlēt un nesalikt par daudz dažādu 

dekoru,” saka dizainere.  

 

3. Uzglabāšanas risinājumi 

 

“Aptuveni puse Baltijas valstu iedzīvotāju vēlētos, lai viņu mājas būtu kārtīgākas. Cilvēki 

atzīst, ka viņiem mājās ir pārāk daudz lietu, taču tajā pašā laikā viņiem ir grūti tās atdot 

vai izmest. Te noderēs piemērotu uzglabāšanas risinājumu ieviešana,” saka Baiba Freija. 

Lai uzturētu istabas kārtībā un mantas nemētātos uz grīdas, krēsliem vai plauktiem, ir 

svarīgi nodrošināt gudrus risinājumus mantu glabāšanai. “Piemēram, vannasistabā 

noderēs plaukts zem izlietnes ar papildu atvilktnēm un plauktiem, kur salikt kastes vai 

grozus dažādiem sīkumiem, kas rada nekārtības iespaidu. Speciālas kastes, kas palīdzēs 

organizēt plauktu saturu, var iegādāties par 99 centiem. Dzīvojamajā istabā, guļamistabā 

un bērnistabā var izmantot plauktus ar mantu glabāšanas kastēm, kas iederas konkrētajā 

interjerā,” saka dizainere.  

 

Viņa piebilst, ka arī uzglabāšanas risinājumiem jābūt saskaņotiem gan krāsu, gan 

materiālu ziņā – ja izvēlaties pītus grozus, tad centieties nelikt vienā telpā vairāk nekā 

divus dažādu materiālu pinumus. Minimāls interjers un atbilstoša mantu glabāšana ļaus 

uzturēt mājās kārtību un tīrību – jo mazāk mantu, jo mazāk kur krāties putekļiem.  

 

 
* Pētījumu “Dzīve mājās” pēc IKEA pasūtījuma Latvijā un Lietuvā veica tirgus izpētes uzņēmums “RAIT”. 2018. 

gada jūlijā tiešsaistes intervijās abās valstīs kopumā piedalījās vairāk nekā 1000 respondentu kopā. Starptautisko 

pētījumu “Dzīve mājās” veica 22 valstīs, aptaujājot vairāk nekā 22 000 respondentu. Pētījuma mērķis ir 

noskaidrot, kā rit cilvēku dzīve mājās, kā arī apzināt cilvēku vajadzības un izaicinājumus mājokļos visā pasaulē. 

Pētījuma rezultātus izmanto, veidojot katalogu, radot preces un mājokļa labiekārtošanas risinājumus. 

 

 

 


