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Veidoja : Amanda Ignāte
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Dzīvokļa 
izklājums



Koridors

Manuprāt, katrā koridorī ir jābūt 
pakaramajiem āra apģērbam, apavu 
plauktam un lielam spogulim, tādēļ tie 
iekļauti arī manā sapņu mājvietā.
Šī telpa, pēc manām domām, ir mājas 
vizītkartē, tāpēc tā ieturēta siltos toņus, 
lai nācējiem liktu justies gaidītiem.



Tualete
Tualete ir vienkārša bez 
specifiskām detaļām, 
iekļaujot parastu tualetes 
podu, izlietni ar nelielu 
skapīti un spoguli.

Telpa ieturēta maigos gaišos 
toņos, lai radītu plašuma 
sajūtu, jo šī telpa ir bez 
logiem.



Vannas istaba

Vannas istaba lielā mērā atbilst 
attēlam. Tajā nav nekā lieka 
tikai dušas kabīne, vanna un 
skapītis.
Tā pat kā lielākā daļa pasaules 
vannas istabu arī šī ieturēta 
gaišos toņos, lai radītu tīrīguma 
sajūtu un izskatītos plašāka.



Mēbeļu specifikācija 
Attēls Nosaukums Iegāde Izmēri Izmaksas
1. Big Corner Home 

Villa Hotel Lobby
Comfortable
Leather Sofa Sofa
Set Furniture

https://ww
w.made-in-
china.com/

Attēlā ~ 1312 €

2. Lotus - Natur https://ww
w.rugvista.
com/

240 x 350 cm 475 €

3. Ultra HD 4K OLED 
televizors, LG

https://ww
w.euronics.
lv/

196 cm (77") 3999.99 €

4. FICUS MICROCARPA 
GINSENG

https://ww
w.ikea.lv/

40 cm 99 € x2

5. SPILVENS PALERMO 
603319 PELĒKS

https://vei
kalsdarzam
.lv/

45x45 cm 10,99 € x3

Kopējās 
izmaksas

6017.96€
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Viesistabas izkārtojuma ideja attēlota attēlā pa labi. Man patīk lasīt un uzskatu, ka grāmatu plaukti rada 
mājīgāku noskaņu, tāpēc tie ir telpas galvenā sastāvdaļa, kā arī starp tiem paslēpes arī televizors. Papildus 
telpas iekārtošanai izmantots milzīgs dīvāns, bez kura, manuprāt, viesistabas nav iedomājamas , neliels 
kafijas galdiņš un liels, mīksts paklājs.
Telpa ieturēta siltos toņos, kas atbilst krāsām attēlā pa kreisi. Krāsas izvēlētas balstoties uz manu personīgo 
viedokli. Uzskatu, ka telpas zemes toņos rada stabilitātes un mājīguma sajūtu.



Virtuve
Virtuves dizains lielā mērā atbilst 
blakus esošajam attēlam, iekļaujot 
ledusskapi, krāsni, nelielu bāra tipa 
galdu un darba virsmu ar plīti, 
izlietni, plauktiņiem.

Telpas krāsas iedvesmotas no 
jūras, akcentējot tās siltos toņus, 
taču, neaizmirstot iekļaut viļņu zilo 
toņu spēku, lai radītu svaiguma, 
taču tajā pašā laikā mājīguma 
sajūtu.



Guļamistaba

Guļamistabas galvenās 
sastāvdaļas ir milzīga gulta un 
liels skapis, netiek izmantots 
nekas lieks, lai istaba būtu pēc 
iespējas plašāka.
Tā pat kā visās pārējās telpās arī 
šajā krāsas izvēlētas siltos 
toņos, lai radītu nosvērtības un 
mājīguma sajūtu, taču 
izmantota arī zelta krāsa, lai 
radītu karaliskuma sajūtu.



Mēbeļu specifikācija 
Attēls Nosaukums Iegāde Izmēri Izmaksas

1. WORTH WALNUT
& WHITE
MODERN
PLATFORM BED

https://www.s
obefurniture.c
om/

140"-
platums

93"- dziļums

26"-
augstums

1476,86€

2. BILLY

grāmatplaukts

https://www.ik
ea.lv/

120x28x237 
cm

123 €

3. Shaggy Sadeh -
White

https://www.r
ugvista.com/

240x300 cm 342 €

4. Televizors LG 
55NANO953NA

https://www.r
dveikals.lv/

139 cm (55")  1190.70 €

5. Ficus http://telpaugi
.lv/

Platums: 
50cm

Augstums: 
140cm

Diametrs: 
33cm

170 €

Kopējās 
izmakasa

3302.56€
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https://www.sobefurniture.com/
https://www.ikea.lv/
https://www.rugvista.com/
http://telpaugi.lv/


Lodžija
Lodžija ir vienkārša taču plaša. Tajā nav 
mēbeļu, tikai daudz un dažādi augi, lai radītu 
sava tipa oāzi. 

Tā pat kā viesistabā krāsas ieturētas siltos 
toņos. Daudz izmantots koks, kas liek justies 
tuvākam dabai.



Paldies par uzmanību!
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