
06.04.2021. 

 1 

©
 Inter IKEA System

s B.V. 2019 

IKEA trešdien atkal atvērs durvis pircējiem  - uzņēmums gatavs ievērot visus drošības 
noteikumus 

 
Saskaņā ar Latvijas valdības lēmumu atļaut atsākt darbību mazumtirdzniecības 
uzņēmumiem, kas atbilst konkrētiem kritērijiem, šo trešdien, 7. aprīlī atkal IKEA 
veikals atvērs durvis pircējiem. Uzņēmums ir gatavs pievērst pastiprinātu uzmanību 
darbinieku un veikala apmeklētāju drošībai, īstenojot nepieciešamos pasākumus. 
 
Veikalā pircējus sagaidīs pavasara un vasaras kolekcijas mājokļa un dārza labiekārtošanai, 
kā arī jaunas interjera dizaineru idejas ekspozīcijā. IKEA vadītājs Latvijā Pēteris Grīnbergs 
uzsver, ka svarīgākais pēc veikala atvēršanas būs darbinieku un apmeklētāju drošība. 
 
“Darbinieku un apmeklētāju drošība vienmēr ir bijusi viena no mūsu svarīgākajām 
prioritātēm, tāpēc tagad, atsākot darbību, stingri ievērosim drošības noteikumus. Pie 
veikala ieejas nodrošināsim apmeklētāju skaita kontroli un lūgsim apmeklētājus lietot 
individuālos aizsardzības līdzekļus. Veikalā īstenosim arī papildu drošības pasākumus, 
piemēram, pie kasēm un citās vietās ar intensīvu apmeklētāju plūsmu būs uzstādītas 
starpsienas drošībai, un regulāri tiks dezinficētas bieži lietotās virsmas, piemēram, durvju 
rokturi, ratiņi, kāpņu margas un citas,” pastāsta P. Grīnbergs. 
 
Līdz ar IKEA veikala atvēršanu darbību atsāks arī Zviedrijas pārtikas preču veikals un bistro, 
kur tiks piedāvāts iegādāties ēdienu līdzņemšanai. 
 
Īpaši tam paredzētā vietā veikalā apmeklētājiem būs iespēja izmantot virtuves un citus 
plānotājus un nepieciešamības gadījumā saņemt IKEA darbinieku konsultācijas. Pilnu 
virtuves iekārtu un citu mēbeļu plānošanas pakalpojumu klāstu un interjera dizaineru 
konsultācijas IKEA turpinās sniegt attālināti. Joprojām būs iespēja arī iepirkties tiešsaistē un 
droši un bezmaksas saņemt savus pirkumus IKEA veikalā. Būs pieejama bezkontakta 
saņemšana – pirkuma saņemšanai nevajadzēs ieiet veikalā. 
 
“IKEA pētījumā “Dzīve mājās” secināts, ka pandēmijas laikā esam sākuši pievērst vairāk 
uzmanības mājokļa iekārtojumam, tajos investējot vairāk. Turklāt pašos pamatos ir 
mainījušās vēlmes attiecībā uz mūsu dzīves telpu. Pētījuma secinājumi atspoguļojas arī 
atjaunotajā veikala ekspozīcijā: mūsu interjera dizaineri ir izveidojuši atjautīgus un 
praktiskus risinājumus darba vietas izveidošanai mājās, roku dezinfekcijas vietu 
iekārtošanai, plašuma iespaida radīšanai virtuvē, un citus risinājumus,” par jauno 
ekspozīciju saka P. Grīnbergs.  
 
Vairāk informācijas: Renata Dantė, IKEA korporatīvās komunikācijas vadītāja Baltijas valstīs. Tālr. Nr.: 
+370 655 26656, e-pasta adrese: renata.dante@IKEA.lt. 
 

mailto:renata.dante@IKEA.lt

