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IKEA sāk piedāvāt interjera dizaineru konsultācijas 
 
IKEA turpmāk piedāvās interjera dizaineru konsultācijas privātpersonām. Pakalpojums izveidots 
ar mērķi piedāvāt risinājumus veselam mājoklim vai vienai konkrētai telpai, sākot ar idejām 
iekārtojumam līdz projekta īstenošanai ar mēbelēm un interjera priekšmetiem. Šis pakalpojums 
ir bezmaksas, ja iegādājas projektā paredzētās mēbeles un interjera priekšmetus. Citādi tā 
izmaksas ir 20 €/m2. Attālinātās plānošanas iespējas ļauj šo pakalpojumu izmantot cilvēkiem visā 
Latvijā. 
 
“IKEA vīzija ir radīt labāku ikdienas dzīvi daudziem. Jaunais pakalpojums dod mums iespēju piedāvāt 
individuālus, pilnīgus risinājumus par pieejamu cenu gan vienai telpai, gan visam mājoklim. Radīsim 
risinājumus klientiem, kuri vērsīsies pie mums, vēlēdamies iekārtot ērtu, mājīgu dzīves telpu. Ceļš no 
idejas līdz gatavam projektam būs pavisam īss, un mājokli varēs iekārtot dažu dienu laikā,” stāsta Inga 
Filipova, IKEA veikala vadītāja. Pēc viņas sacītā, IKEA sāka saņemt interjera dizaineru konsultāciju 
pieprasījumus, kad sākās mājokļa pārvērtību raidījums televīzijā, kur darbojās IKEA interjera dizaineri. 
Redzot pārmaiņas, arī citi vēlējās kaut ko mainīt savās mājās. 
 
Veikala vadītāja piebilst, ka, iekārtojot mājokli, cilvēkiem ir svarīgi, lai interjers būtu stilīgs un funkcionāls, 
kā arī par pieejamu cenu. Tieši tam ir paredzēts jaunais pakalpojums. 
 
I. Filipova informē, ka IKEA interjera dizaineri ir gatavi strādāt gan ar atsevišķām telpām, gan veseliem 
mājokļiem. Tas atkarīgs tikai no klienta vajadzībām. Pakalpojumā ir ietvertas individuālas konsultācijas 
un interjera plāns ar visām nepieciešamajām detaļām, sākot ar sienu krāsu un grīdas segumu un beidzot 
ar mēbelēm un interjera priekšmetiem. 
 
“Dizaineri izveidos telpas vai telpu plānojumu, paredzot zonas dažādām vajadzībām, ieteiks nepieciešamās 
mēbeles un interjera priekšmetus, ar kuriem izveidot vēlamo stilu un panākt funkcionalitāti. Kad projekts būs 
saskaņots, klients saņems pilnīgu iepirkumu sarakstu ar projekta īstenošanai nepieciešamajām precēm. Pēc 
klienta vēlēšanās IKEA nodrošina arī papildu pakalpojumus – preču piegādi uz mājām un montāžu,” saka 
I. Filipova. 
 
Lai pieteiktos interjera dizaineru konsultācijām, IKEA aicina reģistrēties internetā www.IKEA.lv vai pa 
tālruni. Par tālāko parūpēsies IKEA interjera dizaineri – viņi sazināsies ar klientu, noskaidros vajadzības 
un iekārtojamās telpas plānojumu un izmērus. Balstoties uz saņemto informāciju, dizaineri izveidos 
projektu, arī kolāžu ar ieteiktajiem risinājumiem. Ārkārtas situācijas laikā pakalpojumu sniedz attālināti 
pa tālruni vai pa e-pastu. Pēc ārkārtas stāvokļa atcelšanas konsultācijas notiks arī klātienē.  
 
Kontaktpersona turpmākai saziņai: Renata Dantė, IKEA korporatīvās komunikācijas vadītāja Baltijas valstīs, tālr. Nr. 
+37065526656, e-pasta adrese: renata.dante@ikea.lt. 
 

mailto:Renata.dante@ikea.lt

