
UZSTĀDĪŠANAS 
ROKASGRĀMATA

Šajā rokasgrāmatā atradīsi padomus 
un instrukcijas, kā soli pa solim uzstādīt 
virtuves iekārtu saviem spēkiem.

Kā uzstādīt IKEA 
virtuves iekārtu? 
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Soli pa solim Nepieciešamie darbarīki

Attēlā redzami svarīgākie darbarīki, kādi tev būs 
nepieciešami. Katras preces montāžas instrukcijā ir 
papildus norādīts, kādi instrumenti ir nepieciešami tieši 
šai precei. Lietojot elektriskos darbarīkus, ieteicams 
izmantot aizsargbrilles.

Kad jaunā virtuves iekārta ir piegādāta, pārbaudi 
pasūtījuma preču sarakstu un pārliecinies, ka 
viss ir kārtībā. 

Noderīga informācija
Rīģipsis, koks vai betons? Sienas mēdz būt dažādas, tāpēc 
stiprināšanai nepieciešamās skrūves un dībeļi nav iekļauti 
skapīšu komplektā. Vairumā būvmateriālu un saimniecības 
preču veikalu ar iegādāties atbilstošus stiprinājumus, un 
pārdevēji ieteiks īstos tieši tava mājokļa sienām.

IKEA virtuves iekārtas uzstādīšana

Šajā rokasgrāmatā aprakstīts, kā samontēt un uzstādīt 
jaunu virtuves iekārtu saviem spēkiem. Te atradīsi 
padomus, kā rīkoties un kādus darbarīkus lietot. Izmanto 
šo rokasgrāmatu kopā ar montāžas instrukciju, lai būtu 
droši, ka virtuves iekārta būs uzstādīta pareizi.

Pirms ķeries pie darba
Pirms jaunās virtuves iekārtas uzstādīšanas rūpīgi 
izlasi šo rokasgrāmatu un sagatavo nepieciešamos 
darbarīkus. 

Kad esi saņēmis jauno virtuves iekārtu, rūpīgi 
pārbaudi, vai tiešām ir piegādātas visas detaļas. To var 
ērti izdarīt, pārbaudot, vai mājās esošie iepakojumi 
atbilst pasūtījuma preču sarakstam. Veco virtuves 
iekārtu izjauc tikai tad, kad esi pārliecināts ‑ ir 
piegādātas visas jaunās iekārtas daļas un visa sadzīves 
tehnika.
Virtuves iekārta un darba virsma jāglabā iekštelpās, 
kur ir standarta temperatūra un gaisa mitrums. 

Skapīšus var salikt tādā secībā, kādā tos montēsi ‑ tā 
būs ērtāk strādāt. Darbu atvieglos arī pasūtīto preču 
saraksts un IKEA plānotājā sagatavotā skice.
Izjauc veco virtuves iekārtu, iepriekš pārliecinoties 
par to, ka ir atslēgta strāvas, ūdens un gāzes padeve. 
Padeves atslēgšanai un pieslēgšanai izmanto kvalificēta 
speciālista pakalpojumus.

Tu vari darīt pats, bet vari uzticēt darāmo mums
Mūsu virtuves iekārtas ir veidotas tā, lai būtu pēc 
iespējas vienkāršāk visu samontēt un uzstādīt pašam, 
bet, ja tu vēlētos uzticēt darāmo mums, ar prieku 
izdarīsim to tavā vietā. Kombinē pakalpojumus, kā vēlies. 
Varam gan piegādāt virtuves iekārtu, gan to pilnībā 
uzstādīt. Uzzini vairāk IKEA.lv vai sazinies ar IKEA veikalu.

Šablons zāģēšanai

Rokas zaģis ar smalkiem zobiem
Mērlente

Skrūvspīles

Elektriskais skrūvgriezis/
urbis

Figūrzāģis 

Ripzāģis

Līmeņrādis

Īlens

Taisnleņķa 
lineāls 

Zīmulis

Gumijas āmurs

ĀmursKrusteniskais 
skrūvgriezis

Plakanais 
skrūvgriezis

Cilindriskais zāģis  
jaucējkrāna atveres izveidošanai 
izlietnē (35 mm)

FIXA darbarīku komplekts, 
2 gab.
285.121.00 12,99 €



Telpas sagatavošana Montāžas sliežu piestiprināšana

Kad vecā virtuves iekārta ir izjaukta, sagatavo telpu: 
pārliecinies, ka sienas un grīda ir līdzeni, un sienas 
ir pietiekami izturīgas, lai droši piestiprinātu jauno 
iekārtu. Šajā posmā ir īstais brīdis krāsot vai flīzēt 
sienas un mainīt grīdas segumu.

Atzīmē skapīšu atrašanās vietu

Uzzīmē jaunās virtuves iekārtas atrašanās vietu 
tieši uz sienas. Pārbaudi, vai viss atbilst plānā 
atzīmētajiem mērījumiem un elektrības, ūdens, 
gāzes un ventilācijas savienojumi ir tur, kur tu vēlies. 
Atzīmē arī to, kur stiprināt jaunās virtuves montāžas 
sliedes.

IKEA virtuves iekārtas veidotas tā, ka skapīšus var 
karināt tieši uz montāžas sliedes - tā tos ir vieglāk 
piestiprināt un pielāgot. Noteikti jāpārliecinās, 
ka montāžas sliede ir piestiprināta taisni, un 
stiprinājumi atbilst sienas materiālam. 

Sagatavo telpu: pārliecinies, ka stūri, sienas 
un grīda ir taisni. Stūriem izmanto taisnleņķa 
lineālu, bet sienām un grīdai – līmeņrādi.

Atzīmē grīdas augstāko vietu, kā arī stūrus, 
kur leņķis nav taisns. Piestiprini sliedes. Vispirms stiprini apakšējo 

sliedi. Pirms urbt caurumus, pārliecinies, ka 
sienas ir līdzenas un ir atrastas īstās vietas 
sienā, kur sliedi piestiprināt.

Ja siena ir nelīdzena, starp sienu un sliedi ievi-
eto, piemēram, koka gabaliņu, lai sliede būtu 
taisna.

Pārbaudi, vai siena ir pietiekami izturīga, lai 
piestiprinātu montāžas sliedi un skapīšus. 
Atkarībā no sienu materiāla vislabāk ir 
stiprināt sliedi pie metāla vai koka sijas. Sijas 
atrašanai var izmantot elektronisko siju 
detektoru.

Ar līmeņrādi pārbaudi, vai sliede ir taisna.

Rūpīgi pārbaudi, 
vai santehnikas 
savienojumi ir tur, 
kur nepieciešams, 
un sakrīt ar skici.

Virtuves iekārtas augstums: 208 cm

82 cm

202 cmSienas skapīša 
augstums: 60 cm

Skapīša augstums: 
80 cm

Cokola augstums: 
8 cm

Pārliecinies, ka starp grīdas augstāko 
punktu un apakšējās montāžas sliedes 
apakšējo daļu ir 82 cm. 
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Piestiprini montāžas sliedes īstajā augstumā 
Grīdas skapīšu montāžas sliedes (A) apakšdaļai jābūt 82 cm virs grīdas augstākā punkta (B). Ja virtuves 
iekārtas augstums ir 208 cm, atstāj 120 cm starp grīdas skapīšu montāžas sliedes apakšpusi un sienas 
skapīšu/augstā skapja montāžas sliedes apašdaļu.  
(Ja virtuves iekārtas augstums ir 228 cm ai 248 cm, attiecīgi jāatstāj 140 cm vai 160 cm)
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Skapīšu uzstādīšana

Parasti ir labāk vispirms uzstādīt sienas skapīšus. 
Tad grīdas skapīši netraucēs kustēties. Izņēmums ir 
virtuves iekārtas, kur skapīši izkārtoti vienā rindā, un 
vienā galā ir augstais skapis – tad vispirms uzstāda 
augsto skapi.

Dažiem skapīšiem jau ir atveres santehnikai un 
iekārtām, bet, ja nepieciešams, ar figūrzāģi var izgriezt 
jaunas atveres vajadzīgajās vietās. Izdari to, pirms likt 
skapīti vietā. Ņem vērā, ka atveru atrašanās vieta var 
ietekmēt atvilktņu izkārtojumu skapītī. 

Samontē visus sienas skapīšus atbilstoši 
montāžas instrukcijai. Atvilktnes, durtiņas 
un iekšējās detaļas pieliksi vēlāk.

Pieliec grīdas skapīšus, sākot ar stūri. Katru 
nākamo skapīti liec tāpat kā iepriekšējo. Ja 
stūra skapītī paredzēts likt grozāmo plauk-
tu, ir īstais brīdis to darīt.

Parūpējies, lai novietotu skapīti ar ūdens 
pieslēgvietām paredzētajām atverēm īstajā 
vietā.

Pieliec stūra skapīti un pievelc skrūves. Tad 
pieliec pārējos skapīšus un savieno tos ar 
komplektā iekļautajām skrūvēm. Ar skrūvju 
pievilkšanu nogaidi, līdz būs novietoti grīdas 
skapīši un varēs izveidot taisnu līniju.

Noregulē kāju augstumu, lai visi skapīši 
būtu vienā līmenī.

Samontē visus grīdas skapīšus atbilstoši 
montāžas instrukcijai. Piestiprini kājas tādā 
secībā, kādā liksi skapīšus. 

Skapīšu savienojuma kājas uzstādīšanas laikā var izmantot, lai balstītu abus skapīšus. Izmanto 
komplektā iekļauto atdalošo gredzenu.

Ja virtuves iekārtā ir augstais skapis, 
vispirms pielāgo nosegplāksni.

Pieliec pielāgotās starplikas malu pie sie-
nas (tai vajadzētu piegult nevainojami). 
Atzīmē starplikas augšējā un apakšējā daļā 
skapīša malas, novelc taisnu līniju starp 
atzīmētajiem punktiem un nozāģē. 

Ar līmeņrādi pārbaudi, vai siena ir taisna. Ja 
tā ir, izmēri attālumu starp sienu un skapīti 
un atzīmē izmērīto attālumu dekoratīvās 
starplikas augšpusē un apakšpusē.

Lai dekoratīvā starplika turētos vietā, 
vispirms piestiprini pie sienas stiprinājuma 
sloksni. Izurb caurumus skapītī – tie 
paredzēti skrūvēm, ar kurām sastiprināsi 
skapīti un starpliku. Ieliec starpliku vietā. 
Izurbtajos caurumos ieskrūvē skrūves. 
Kad visas līstes ir vietās, pārklāj šuves ar 
silikonu, lai tās būtu hermētiskas.

Dekoratīvās starplikas
Dekoratīvās starplikas ir 
paredzētas, lai aizpildītu spraugu 
starp skapīšiem un sienu, izveidojot 
vienlaidu fasādi un nodrošinot 
pietiekami daudz vietas ērtai 
durtiņu un atvilktņu atvēršanai. 
Īpaši noderīgas šīs starplikas 
ir telpās, kur sienas nav pilnīgi 
taisnas. 
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Ja plānots uzstādīt augsto skapi, neveic galīgo pielāgošanu un nepievelc 
skrūves, iekams nav uzstādīti pārējie skapīši.
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Ja siena nav taisna un gluda, dekoratīvā 
starplika ir tai jāpielāgo. Lai to paveiktu, 
vajdzēs dekoratīvo starpliku, mērlenti, 
nelielu, apmēram 2,5–3,5 cm biezu koka 
klucīti un zīmuli.

Nogriez dekoratīvo starpliku, lai tās 
augstums atbilstu skapītim. Pieliec 
starplikas malu pie sienas. Piespied klucīša 
malu pie sienas, turot pie tā zīmuli. Velc 
klucīti un zīmuli uz leju visā starplikas 
garumā, turot tos piespiestus pie sienas. 
Šādi tu iegūsi uz starplikas sienas aprises. 
Nogriez starpliku pa uzzīmēto līniju. 



Visi ar elektrības savienojumiem saistītie 
darbi jāveic kvalificētam speciālistam 
(elektriķim).

Zāģē darba virsmu ar ripzāģi un lieto 
skrūvspīles, lai to noturētu vietā. 
Ir ērti izmantot arī zāģēšanas statīvus. Ja 
nozāģējamo gabalu pietur cits cilvēks, var 
izvairīties no plaisu veidošanās.

Lai darba virsmu nebojātu mitrums, pārklāj 
izzāģētās atveres malas ar silikonu.

Uzstādi apgaismojumu un sadzīves tehniku. 
Ja nepieciešams urbt caurumus, vietā, kur 
urbis iziet cauri virsmai, liec koka gabalu, lai 
cauruma malās neveidotos plaisas.

Ieliec izlietni atverē atbilstoši montāžas 
instrukcijai.

Pārmēri darba virsmu. Ja darba virsma ir 
standarta izmēra, nozāģē to vajadzīgajā 
izmērā. Lai novērstu plaisu veidošanos, 
lietojot figūrzāģi vai ripāģi liec darba virsmu 
ar apakšējo daļu uz augšu, bet, lietojot 
rokas zāģi – ar augšējo daļu uz augšu.

Novieto darba virsmu vietā un atzīmē vietu 
izlietnei. Darba virsmas apakšpusē atzīmē 
skapīša kontūras. Tā izlietni varēs precīzāk 
ievietot vajadzīgajā vietā. Pagriez darba 
virsmu otrādi un Iezīmē izlietnes kontūru uz 
līmlentes.

Nostiprini darba virsmu vietā atbilstoši 
montāžas instrukcijai.

Ar figūrzāģi izgriez vietu izlietnei. Ja pirms 
zāģēšanas izurbsi caurumus kontūras stūru 
iekšpusē, atveri varēs izzāģēt precīzāk.

Pielāgo darba virsmu plīts virsmai tāpat, 
kā to darīji ar izlietni. Rīkojies atbilstoši 
montāžas instrukcijai.

Uzstādi tvaika nosūcēju. IKEA tvaika 
nosūcējus var uzstādīt divos veidos: 
izveidojot šahtu uz āru vai aprīkojot 
nosūcēju ar ogles filtru un lietojot to 
recirkulācijas režīmā. Uzstādīšanas veidi 
ir aprakstīti tvaika nosūcēju montāžas 
instrukcijās.  

Izzāģē atveri skapīša aizmugurējā vai 
augšējā virsmā (skat. montāžas instrukciju). 
Lai tvaika nosūcējs būtu drošs un darbotos 
pareizi, precīzi ievēro tvaika nosūcēja 
montāžas instrukcijas norādījumus.

Darba virsmas, izlietnes, 
apgaismojuma un sadzīves tehnikas 
uzstādīšana

Kad skapīšu rāmji ir savās vietās, ir laiks uzstādīt darba 
virsmu, izlietni, apgaismojumu un sadzīves tehniku. 
Pirms darba virsmas uzstādīšanas pārliecinies, ka 
tā ir īstajā izmērā. Ja darba virsmai nepieciešami 
pielāgojumi, lai ieliktu plīts virsmu vai izlietni, tie 
ir jāveic tagad. Atceries! Padomu vienmēr meklē 
montāžas instrukcijās.

Pēc darba virsmas uzstādīšanas viss būs sagatavots 
ūdens un gāzes padeves, apgaismojuma un sadzīves 
tehnikas pievienošanai. Visi ar ūdens un gāzes apgādi 
un apgaismojumu saistītie darbi ir jāveic kvalificētam 
speciālistam atbilstoši spēkā esošajiem nosacījumiem. 

Virtuves sala
Ja plāno uzstādīt virtuves salu, mēs piedāvājam īpašus stiprinājumus 
tās drošai piestiprināšanai pie grīdas. Kājas/cokoli ir jāstiprina pa salas 
perimetru.

Virtuves salai var izmantot UTBY kājas vai METOD montāžas komplektu. 
METOD montāžas komplektu izmanto, lai savienotu skapīšus ar mugurpusi 
vai piestiprinātu skapīšu mugurpusē nosegplāksni.

Ja nepieciešama palīdzība attiecībā uz montāžu, sazinies ar IKEA veikalu. 
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METOD montāžas komplekts virtuves salai 
202.984.10  7 € 

Noderīga informācija 
Ja plāno uzstādīt virtuves salu, tā jāpiestiprina 
grīdai ar UTBY kājām vai jāizveido rāmis no 
cokoliem. Rāmis jāpiestiprina gan pie grīdas, gan 
pie skapīšiem. Veicot stiprināšanu pie grīdas, 
ņem vērā grīdā jau esošo, piemēram, apkuri vai 
caurules.



Kad skapīšu rāmji, darba virsma un sadzīves tehnika ir 
vietā, ieliec skapīšos atvilktņu sliedes. Iekšējo atvilktņu 
un standarta atvilktņu sliedes ir jāstiprina dažādi. Kad 
sliedes ir ieliktas, pirms durtiņu un plauktu stiprināšanas 

ievieto skapīšos atvilktnes. Beigās pieliec rokturus un 
ieliec iekšējās detaļas (piemēram, stiepļu grozus). 
Atceries! Vienmēr rīkojies atbilstoši montāžas 
instrukcijas norādījumiem.

Skapīšu kopšana
Durtiņas, skapīšu iekšpusi un koka virsmas tīra ar 
mīkstu, mitru drānu. Izmanto tikai konkrētajam 
materiālam paredzētus tīrīšanas līdzekļus. Nelieto 
līdzekļus, kas satur amonjaku, spirtu, balinātājus vai 
abrazīvas daļiņas. Noskalo ar tīru ūdeni un noslauka 
ar tīru, sausu drānu. Ja kaut kas izlijis, slapjums ātri 
jāsaslauka.

Lai izlietne vienmēr spīdētu un laistītos
Pēc katras lietošanas izlietni noslauka ar ūdenī 
samērcētu sūkli vai drānu, ja nepieciešams, papildinot 
ar saudzīgu tīrīšanas līdzekli. Izskalo izlietni ar 
ūdeni un noslauki ar sausu drānu. Nelieto tīrīšanas 
pulveri, metāla sūkli vai cietus priekšmetus, kas var 
saskrāpēt nerūsējošā tērauda virsmu. Ja uz mitras 
virsmas ilgstoši atstāj dzelzi saturošus priekšmetus, 
piemēram, metāla sūkļus, virsma svešķermeņa 
ietekmē var mainīt krāsu.

Darba virsmas ilgmūžībai
Lai darba virsma kalpotu ilgāk, vienmēr ātri saslauki 
slapjumu, ja kaut kas ir izlijis, un tīri virsmu ar 
ūdeni un saudzīgu tīrīšanas līdzekli. Pēc lietošanas 
parūpējies, lai darba virsma būtu pēc iespējas 
sausa. Koka un masīvkoka darba virsmām izmanto 
BEHANDLA eļļu. Eļļa pasargā koksni no bojājumiem, 
traipiem un plaisām, kā arī novērš mitruma iekļūšanu 
virsmā. 

Piestiprini atvilktņu sliedes, sākot ar 
ārējām atvilktnēm. Ārējo atvilktņu sliedes ir 
jāstiprina pie skapīša ārējiem caurumiem.

Piestiprini durtiņām eņģes.

Kad ārējās atvilktņu sliedes ir piestiprinātas, 
piestiprini iekšējās atvilktņu sliedes. Iekšējo 
atvilktņu sliedes ir jāstiprina pie skapīša 
iekšējiem caurumiem. 

Samontē atvilktnes atbilstoši montāžas 
instrukcijai.

Ieliec skapīšos atvilktnes un pieliec 
durtiņas.

Noregulē durvju augstumu un platumu, 
pievelkot skrūves un eņģes.

Ja plānots izmantot cokolu, piestiprini to. 
Ievēro montāžas instrukcijas nosacījumus.

Ventilācijas restes ir jāliek starp diviem 
cokoliem.

Plauktu, atvilktņu, durvju 
un rokturu uzstādīšana

Gatavs! Apsveicam ar jaunu 
virtuves iekārtu

Gatavs!
Atkāpies un papriecājies par savu skaisto, jauno virtuves iekārtu! 
Paslavē sevi – esi ietaupījis daudz līdzekļu, montējot un uzstādot 
visu saviem spēkiem. Ja virtuves iekārtu rūpīgi kopsi, tā būs kā 
jauna daudzu gadu garumā.
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Piedāvājam dažādus pakalpojumus, lai vari izlemt, cik daudz 
vēlies darīt pats un cik daudz uzticēsi mums. 
 
Tālāk lasi, kādus pakalpojumus mēs piedāvājam un cik tie 
maksā.

Pakalpojumi

MĒRĪŠANA PLĀNOŠANA PIEGĀDE

Ja vēlies, mēs precīzi izmērīsim 
nepieciešamo telpu, atzīmējot 
plānā logu, durvju un kontaktligzdu 
novietojumu, kā arī pārbaudīsim 
sienu materiālu un stāvokli.

Izplāno jauno virtuves iekārtu, 
konsultējoties ar IKEA speciālistiem. 
Ņem līdzi informāciju par telpas 
izmēriem un zīmējumu vai 
fotogrāfiju – mēs piedāvāsim 
iedvesmojošus, funkcionālus 
risinājumus, ieteiksim, kur novietot 
skapīšus un sadzīves tehniku, kā 
izvēlēties apgaismojumu un kā 
plānot pieslēgvietas ūdensvadam 
un enerģijas avotiem.

Piegādāsim tavus pirkumus uz 
vēlamo adresi tev piemērotā dienā 
un laikā. Noliksim mantas tur, kur 
tu vēlies: uz kāpnēm, priekšnamā 
vai istabā.

Cena, sākot no: 49 € Bezmaksas Cena, sākot no: 19,90 €

PASŪTĪJUMA SAGATAVOŠANA AR 
PIEGĀDI

VIRTUVES IEKĀRTAS 
UZSTĀDĪŠANA MONTĀŽA

Pasūti to, ko vēlies  – mēs 
sagatavosim pasūtījumu un 
piegādāsim to tev ērtā laikā.

Izlem, kurus darbus vēlētos uzticēt 
mums, un mēs veiksim virtuves 
iekārtas uzstādīšanu. 

Patīkami, ja kāds saliek mēbeles 
tavā vietā. Mēs ar prieku to 
izdarīsim, lai tu varētu ietaupīt 
laiku. 

Cena, sākot no: 36,90 € Cena, sākot no: 140 € Cena, sākot no: 97 €

FINANŠU PAKALPOJUMI

Par pirkumu vari maksāt pa 
daļām, izvēloties sev piemērotāko 
atmaksas termiņu. 
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