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Izmanto karantīnas laiku lietderīgi: iekārto balkonu, lieki netērējoties 
 
Tuvojas pirmās siltās pavasara brīvdienas, taču izbaudīt sauli šajā laikā visdrošāk būs, paliekot mājās. 
IKEA dizainers atklāj, kā par 60 eiro iekārtot balkonu, lai tas kalpotu gan par atpūtas vietu ar galdu un 
krēsliem, gan par mazu piemājas dārziņu.  
 
“Karantīnas laikā balkons ir visdrošākā vieta, kur ikdienā izbaudīt svaigu gaisu. Ja iekārtošanas darbus sāksi 
jau tagad, tad siltās pavasara dienas varēsi sagaidīt jau uz ērta un glīta balkona, kur strādāt, ieturēt maltītes 
vai vienkārši izbaudīt saules starus,” saka Dariuss Rimkus, IKEA Interjera dizaina nodaļas vadītājs. Pēc viņa 
domām, balkona iekārtošana izmaksās tikai pāris desmitus eiro un to var paveikt arī, neizejot no mājām.  
 
1. solis – izvākt nevajadzīgās mantas: 0 EUR 
“Ik gadu veicot pētījumu par Latvijas iedzīvotāju mājokļu iekārtojumiem, esam novērojuši, ka ļoti bieži 
balkons kļūst par nevajadzīgo mantu noliktavu. Ja gribēsi balkonā ierīkot arī atpūtas stūrīti, tad vajadzēs 
sašķirot un sakārtot tur esošās mantas,” saka dizainers. Tās mantas, ko nevarēsi pārvietot uz citām 
glabāšanas vietām, speciālists iesaka salikt speciāli āra lietošanai paredzētos plauktos uz balkona – tā šīs 
mantas aizņems mazāk vietas.  
 
2. solis – galds un krēsli: 39 EUR 
Lai balkons kļūtu par vietu, kur var pasēdēt un iedzert kafiju vai tēju, nepieciešams galdiņš un vismaz divi 
krēsli. Šādu komplektu var iegādāties par cenu, kas nepārsniedz 40 eiro.  
 
“Balkona iekārtojumam ieteicams izvēlēties atbilstošas mēbeles, kas paredzētas lietošanai ārā un var 
izturēt gaisa temperatūras svārstības. Iekštelpām paredzētas mēbeles var sabojāt tieši saules stari, mainīgā 
gaisa temperatūra un mitrums. Tāpēc lietošanai ārā paredzētas koka, plastmasas vai metāla mēbeles 
kalpos ilgāk un izskatīsies labāk,” iesaka speciālists.  
 
Mazam balkonam viņš iesaka labāk izvēlēties salokāmas, kompaktas mēbeles, kuras nepieciešamības 
gadījumā var uzkarināt uz āķīša pie sienas, tā atbrīvojot vietu uz balkona.  
 
3. solis – plaukts: 9,99 EUR 
Pat vismazākajā pilsētas balkonā ir iespējams izaudzēt garšaugus salātiem vai svaigas piparmētras tējai. 
Tie, kam patīk dārzkopība, uz balkona var audzēt arī salātlapas, tomātus, zemenes un dažādus citus augļus 
un dārzeņus.  
 
“Lai uz balkona izveidotu zaļu oāzi, noderēs plaukti. Augšējos plauktos var izvietot puķupodus, savukārt 
zemākajos – salikt kastes mantu glabāšanai,” iesaka IKEA interjera dizainers. Viņš saka, ka metāla 
plauktiem ir pieejami speciāli caurspīdīgi pārklāji, kas plauktus pārvērtīs par mazu siltumnīcu.  
 
Tiem, kas nevēlas tērēties, D. Rimkus iesaka dārzeņus un puķes audzēt improvizētos puķupodos – stikla, 
plastmasas vai metāla burciņās vai trauciņos.  
 
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. IKEA preces var iegādāties arī mājaslapā IKEA.lv un saņemt 
veikalā bez maksas vai pasūtīt piegādi uz mājām.  
 
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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