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Ar mirdzošām zvaigznēm rotāts vilciens vedīs Latvijas iedzīvotājus mājup 

Ceturtdienas vakarā pa Latvijas sliežu ceļiem sāks kursēt mirdzošu Ziemassvētku 
zvaigžņu rotāts vilciens. Šis vilciens ir IKEA iniciatīva un radīts, lai gada tumšākajā 
laikā ienestu vairāk gaismas un radītu svētku sajūtu. Līdzīgi projekti tiek īstenoti arī 
Igaunijā un Lietuvā. 

Iedvesmas avots: skandināvu tradīcijas 
“Tuvojoties ziemai, mēs visi ilgojamies pēc siltuma un mājīguma. Daudzi tos atrod mājās, ar 
ģimeni. IKEA nodoms ir padarīt pirmssvētku noskaņu vēl īpašāku un ienest vairāk gaismas 
tumšajā laikā. Sadarbībā ar AS “Pasažieru vilciens” esam izrotājuši veselu vilciena sastāvu ar 
ikoniskajām IKEA Ziemassvētku zvaigznēm, kas izgaismos cilvēku ceļu mājup,” pastāsta 
Pēteris Grīnbergs, IKEA vadītājs Latvijā. 

Skandināvijā logu izgaismošana pirms Ziemassvētkiem ir ļoti populāra – tā ir saistīta ar senu 
tradīciju rādīt virzienu tiem, kas ir ceļā. IKEA vēl arī Latvijas iedzīvotājiem baudīt mājīgu 
zvaigžņu gaismu gada tumšākajā laikā. Galvenā vilciena dekorācija ir STRÅLA – dekoratīva 
zvaigznes formas lampa, kas darbojas ar LED spuldzēm – tās ietaupa līdz pat 85 % 
elektroenerģijas un kalpo 10 reižu ilgāk par ierastajām kvēlspuldzēm. Vilciena logus 
izgaismo 68 šādas zvaigznes. 

Šī nav pirmā reize, kad Baltijas valstīs notiek tamlīdzīgs projekts. Pagājušajā gadā IKEA 
izrotāja trīs daudzdzīvokļu namus Baltijas valstu galvaspilsētu centros, bet šogad mērķis ir 
nest gaismu vēl plašākam cilvēku lokam. Visu pirmssvētku laiku mirdzošās IKEA zvaigznes 
vadīs un iedvesmos cilvēkus trīs lielāko Lietuvas pilsētu autoostās, dzelzceļa stacijā Tallinā 
un elektrovilcienā Latvijā. 

Izgaismotais vilciens kursēs starppilsētu maršrutos 
STRÅLA zvaigznēm rotātais vilciena sastāvs kursēs visos elektrovilciena maršrutos, un 
vienas dienas laikā svētku sveiciens var sasniegt Aizkraukles, Jelgavas, tāpat Skultes un 
Tukuma virziena pasažierus. Mājīgā zvaigžņu gaisma būs redzama arī no ārpuses, tā 
iepriecinot ne tikai vilcienā braucošos, bet arī iedzīvotājus, kuru teritoriju šķērso sliežu ceļš. 

“Jau piekto gadu ievērojot tradīciju Ziemassvētku un gadu mijas laikā radīt svētku noskaņu 
arī vilcienā, šogad, pateicoties IKEA idejai un dāsnumam, pārsteigums pasažieriem ir 
zvaigznēm izrotāts vesels elektrovilciena sastāvs. Laikā, kad apkārt kļūst tumšāks, ir 
brīnišķīgi, ka cilvēku ikdienas gaitas tiek izgaismotas ar zvaigžņu stariem, un arī mēs viens 
otru varam uzmundrināt ar kādu sirsnīgu vārdu,” aicina AS “Pasažieru vilciens” valdes 
priekšsēdētājs Rodžers Jānis Grigulis. 

Kontaktinformācija saziņai: Renata Dantė, IKEA korporatīvās komunikācijas vadītāja 
Baltijas valstīs, tālr. Nr.: +370 65526656, e-pasta adrese: Renata.dante@IKEA.lt 
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