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Klāt IKEA raidījuma pirmā sērija! Dizaineru izaicinājums – iekārtot istabu 

mazulim un pirmklasniecei 
 
Trešdien, 11. septembrī, kanālā TV3 sāksies jauns, unikāls televīzijas raidījums “Manas mājas 

ar IKEA” – tas ļaus skatītājiem sekot līdzi, kā tiek pārvērstas 10 istabas dažādos Latvijas 

iedzīvotāju mājokļos. IKEA dizaineres atradīs piemērotākos risinājumus raidījuma dalībnieku 

māju interjeriem un sniegs praktiskus padomus, kā ar nelieliem ieguldījumiem uzlabot 

jebkuru mājokli. Pirmā no desmit istabām, kas piedzīvos pārvērtības raidījuma laikā, ir 

bērnistaba – dizaineres uzdevums ir pārvērst to par patīkamu un ērtu vietu divām māsām ar 

lielu vecuma starpību. 

Uzdevums nav viegls – jāiekārto “mazo dāmu pasaule” 
 
Ruta kopā ar vīru Lauri un divām meitiņām – sešus gadus veco Emīliju un 9 mēnešus veco Rebeku – 
mitinās dzīvoklī Rīgā, Pārdaugavā. Lauris ir operators, bet Ruta šobrīd ir bērna kopšanas atvaļinājumā 
un rūpējas par abām atvasēm. 

  
Šis gads viņiem ir lielu pārmaiņu laiks. Ģimenē ienākusi mazā māsa Rebeka, un par vecāko māsu kļuvusī 
Emīlija vasarā absolvējusi bērnudārzu un nu uzsākusi skolas gaitas. Saprotot, ka istaba nav piemērota 
ne pirmklasniecei, ne mazulim, Ruta nolēmusi spert lielu soli un pieteikt ģimenes mājokli dalībai 
raidījumā “Manas mājas ar IKEA”, kurā IKEA interjera dizaineri pārveidos telpas dažādos Latvijas 
iedzīvotāju mājokļos. 
 

Lai gan Emīlijas mīļākās krāsas ir rozā, violeta un sarkana, Ruta vēlas, lai interjers būtu gaišs, jo tādas 
ir arī pārējās telpas dzīvoklī. Viņa cer, ka dizainere radīs funkcionālu, ērtu un drošu vidi gan skolniecei, 
gan mazulim.   
 
“Es pati personīgi no dizaina lietām nesaprotu neko un neredzu, kā tas izskatīsies rezultātā, tāpēc esmu 

priecīga, ka man nav jādomā, kur stāvēs rakstāmgalds,” par dalību raidījumā priecājas mamma. 

Dizaineres lielākais izaicinājums – radīt vidi, kas piemērota bērniem ar lielu gadu 

starpību 
 
Pārvērtības Rebekas un Emīlijas istabā apņēmusies veikt prasmīgā IKEA interjera dizainere Ieva. Viņa 
norāda, ka apvienot tik dažādu meiteņu vēlmes, ja viena sāk mācīties skolā, bet otra – tikai staigāt, ir 
liels izaicinājums. Bija jāatrod veids, kā nodarbināt mazo māsu laikā, kad lielā māsa mācās. 
 
IKEA dizainere nolēmusi uzlabot telpas funkcionalitāti, izveidojot pielāgojamu un pārveidojamu 

risinājumu vismaz pieciem gadiem – telpu, kas aug līdzi bērniem. “Ne mazāk svarīga ir bērnu drošība. 

Izmantotajiem risinājumiem jābūt radītiem un piemērotiem lietošanai tieši bērniem – sākot ar 
materiāliem, formām bez asiem stūriem un beidzot pat ar drošības stiprinājumiem,” norāda IKEA 
interjera dizainere. 
 

Iedvesmojies no IKEA ekspertiem! 
 
To, cik radoši IKEA interjera dizainere pārvarēs izaicinājumus, lai iepriecinātu Rebeku un Emīliju, skaties 
jaunā raidījuma ”Manas mājas ar IKEA” pirmajā sērijā 11. septembrī plkst. 21.00 kanālā TV3! 
 



 
Turpmāk katru trešdienu kopumā desmit sērijās skatītājiem būs iespēja vērot un iedvesmoties no 

profesionāliem IKEA interjera dizaineriem, kas īstenos pārvērtības reālās telpās tepat Latvijā. 

Seko līdzi, kā top pārmaiņas, un saņem vērtīgus padomus no IKEA interjera dizaineru komandas! 

Par “Manas mājas ar IKEA” 

Raidījums “Manas mājas ar IKEA” būs ēterā no 11. septembra katru trešdienu plkst. 21.00 kanālā TV3. Šis ir Latvijā 

vēl nebijis interjera pārvērtību raidījums, kurā desmit sērijās dizaineri parādīs, kā IKEA piedāvātos risinājumus īstenot 

reālās telpās, un sniegs praktiskus padomus mājokļa iekārtošanā. 

Par IKEA 

IKEA mērķis ir radīt labāku ikdienas dzīvi daudziem. Uzņēmuma ikdienas biznesā tiek ievēroti ilgtspējas principi, un 

tas atbalsta dažādas iniciatīvas, kas rūpējas par bērniem un vidi. Jau kopš uzņēmuma dibināšanas 1943. gadā 

Zviedrijā IKEA piedāvā laba dizaina un funkcionālas mājokļa labiekārtošanas preces par pieejamu cenu. Šobrīd 

50 pasaules valstīs ir vairāk nekā 420 IKEA veikalu. Baltijā ir divi IKEA veikali – viens Latvijā un viens Lietuvā, kā arī 

ir pieejamas trīs preču pasūtīšanas un saņemšanas vietas – divas Lietuvā un viena Igaunijā.  

Kontaktpersona turpmākai saziņai:  
Renata Dantė, IKEA Sabiedrisko attiecību vadītāja Baltijas valstīs 

Tālr.Nr.: +370 65526656, e-pasta adrese: renata.dante@ikea.lt  
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