PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENS NAMU
APSAIMNIEKOŠANAS NOZARES UN PAŠVALDĪBU
DARBINIEKIEM, NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRVALDNIEKIEM
UN IKVIENAM INTERESENTAM
HORVĀTIJA, SPLITA, 4. – 8.APRĪLIS

ES projektu apgūšanas pieredzes apmaiņa: ēku renovācijām, energoefektivitātes
uzlabošanai un risinājumiem, namu iekšpagalmu teritoriju labiekārtošanai,
sabiedrības integrācijai pilsētvides mājokļu sakārtošanā un labiekārtošanā, kā arī
iekļaujošas un daudznacionālas, multikulturālas pilsētvides pilnveidošanā.
Namu apsaimniekošana un pārvalde Horvātijā: pieredze, izaicinājumi, risinājumi.
Apmācību organizēšana Horvātijā namu apsaimniekotājiem un pārvaldniekiem.
Pieredzes apmaiņas braucienā paredzētas tikšanās gan ar namu apsaimniekošanas
kompāniju vadību, gan ar pašvaldības pārstāvjiem, objektu apskates un
prezentācijas.
Horvātijas vēsturē (bijusi Dienvidslāvijas Sociālistiskās Federatīvās Republikas
sastāvā, atguvusi neatkarību 1991.gadā) ir paralēles ar Latviju, kas pieredzes
apmaiņas braucienam ir aktuālas un papildinātu braucienu dalībnieku zināšanas par
ES fondu apguvi, dažādu problēmrisinājumu ieskatu no Horvātijas namu
apsaimniekotāju un pašvaldības pieredzes, daudznacionālas, multikulturālas valsts
darbu sabiedrības integrācijā namu apsaimniekošanas un pārvaldības jomā.

PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENA PROGRAMMA:
4.APRĪLIS
Ierašanās Rīgas lidostā 06:00, tikšanās ar grupas vadītāju,
reģistrācija lidojumam.
Lidojums- tiešais reiss uz Splitu, iekļauta rokas bagāža un 1 nododamā
bagāžas vienība 23 kg.

Ierašanās Splitā 09:45
Transfērs uz viesnīcu.
Apmešanās viesnīcā Radisson Blu Resort & Spa 5*

Radisson Blu Resort & Spa 5* viesnīca atrodas Adrijas jūras krastā ar privātu pludmali un
plašu viesnīcas atpūtas kompleksu (parastajiem un apsildāmajiem, āra un iekštelpu
baseiniem, pirtīm, Spa zonu, fitnesa centru).

Viesnīcas numuri 29 m2 plaši, ar balkonu vai terasi, dušu, numuros pieejams bezmaksas WiFi, gaisa kondicionieris, gludeklis, fēns, seifs, kafijas aparāts.
Izslavētās Radisson brokastis sastāv no Zviedru galda ar bagātīgu ēdienu un dzērienu klāstu.
Viesnīcā pieejami 3 restorāni un 2 bāri. Restorāni piedāvā gan Horvātu, Vidusjūras virtuvi,
gan arī savus īpašos grila ēdienus un Adrijas jūras dienas loma ēdienus A La karte restorānā
“The Caper Grill”. Restorāna bāri pieejami gan pie pludmales, gan iekštelpās.
Neaizmirstamus saulrietus var vērot Terases bārā “Door Bar”.
Viesnīca atrodas 2,5 km attālumā no Splitas centra.
Splita ir otra lielākā Horvātijas pilsēta, kā arī nozīmīgākais biznesa, administratīvais un
kultūras centrs Dalmācijā. Viens no galvenajiem pilsētas apskates objektiem ir 4. gs. būvētā
Romas imperatora Diokletiāna pils, kurā viņš uzturējās līdz pat savai pēdējai stundai un kurā
viņš tika apglabāts (iekļauta UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā). Viduslaikos
ap pili sāka veidoties mūsdienu Splitas aprises, kuras šodien raksturo Horvātijai tipiskā
pilsētainava - sarkanie dakstiņu jumti un balsinātās sienas.

Vidējā gaisa temperatūra Splitā oktobrī 230 C.
Pēc ierašanās viesnīcā, un iekārtošanās numuros, Zviedru galda pusdienas viesnīcā.
Pēcpusdienā Viesnīcas konferenču zālē tikšanās ar Splitas kompānijas Heros Plus
pārstāvjiem. Kompānija specializējas namu apsaimniekošanas, dalībai ES namu renovāciju
un energoefektivitātes projektos.

Vakarā: brīvais laiks.

5.APRĪLIS*
Izbraukums, pieredzes apmaiņas objektos Splitas pilsētā, tikšanās ar namu
apsaimniekošanas kompāniju vadību, Splitas pašvaldības pārstāvjiem mājokļu

apsaimniekošanas un nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jomā, objektu apskates un
prezentācijas.
ES projektu apgūšanas pieredzes apmaiņa: ēku renovācijām, energoefektivitātes
uzlabošanai un risinājumiem, namu iekšpagalmu teritoriju labiekārtošanai, sabiedrības
integrācijai pilsētvides mājokļu sakārtošanā un labiekārtošanā, kā arī iekļaujošas un
multikulturālas pilsētvides pilnveidošanā.
Pusdienot** piestāsim pie vietējām ceptuvēm, nogaršot Horvātijā tik populāro Bureku vai
Čevapi- vietējiem iedzīvotājiem iecienītas pusdienas.
Burek ir izgatavots no plānas mīklas, kas piepildīta ar gaļu vai sieru,
spinātiem, kartupeļiem vai pat āboliem. Pildījums satīts un savīts
gliemeža formā. Burek ir sātīgas, gardas pusdienas vai uzkodas, kuras
var baudīt jebkurā laikā!

Čevapi (vai Čevapčiči) tas ir
vēl viens ēdiens, kas ir izplatīts visā Horvātijā. Tie ir grilētas
gaļas gabaliņi, no liellopu gaļas, jēra vai cūkgaļas, kas
sajaukta ar sīpoliem un garšvielām. Ćevapi tiek pasniegti ar
avjar mērci (bieza mērce, kas izgatavota no sarkanajiem
pipariem un baklažāniem), un plakano neraudzēto maizi.

Pēcpusdienā ekskursija**: skat. Pielikumu.

6.APRĪLIS*
Izbraukums, pieredzes apmaiņas objektos Splitas pilsētā, tikšanās ar namu
apsaimniekošanas kompāniju vadību, pašvaldības pārstāvjiem, objektu apskates un
prezentācijas.
ES projektu apgūšanas pieredzes apmaiņa: ēku renovācijām, energoefektivitātes
uzlabošanai un risinājumiem, namu iekšpagalmu teritoriju labiekārtošanai, sabiedrības
integrācijai pilsētvides mājokļu sakārtošanā un labiekārtošanā, kā arī iekļaujošas un
multikulturālas pilsētvides pilnveidošanā.
Pusdienot** piestāsim pie vietējām ceptuvēm, nogaršot Horvātijā tik populāro Bureku vai
Čevapi- vietējiem iedzīvotājiem iecienītas pusdienas, ko bauda kopā ar kefīru.

Pēcpusdienā ekskursija**: skat. Pielikumu.

7.APRĪLIS*
Brīvais laiks Splitā, ekskursija**: skat. Pielikumu.

8.APRĪLIS
Brokastis viesnīcā, izrakstīšanās no viesnīcas, izbraukšana uz
lidostu 08:00.

Lidojums- tiešais reiss uz Rīgu, iekļauta rokas bagāža un 1 nododamā
bagāžas vienība 23 kg.

Ierašanās Rīgā 14:00

INFORMĀCIJAI:
BRAUCIENA CENA vienai personai: 890,- EUR
Brauciena cenā iekļauts:
Lidojums Rīga-Splita-Rīga, (t.sk. nododamā bagāža 23 kg);
Transfērs uz/ no lidostas uz viesnīcu;
Tūrisma nodoklis Horvātijā;
Dzīvošana viesnīcā Radisson Blu Resort & Spa 5* ar brokastīm, divvietīgā TWIN numurā;
Semināri, izbraukumi pieredzes apmaiņas objektu apskatei, tikšanās ar organizāciju,
pašvaldības pārstāvjiem;
Pusdienas Radisson viesnīcā ierašanās dienā 18/10;
Transports pieredzes apmaiņas objektu apskatei;
Grupas vadītāja pakalpojumi.
**- par papildus samaksu:
Piemaksa par vienvietīgu numuru: 80,- EUR;
Ceļojuma apdrošināšana;
Ekskursijas;
Vakariņas;
Pusdienas (4.-7.aprīlī)
*-detalizēta informācija tiks izsūtīta atsevišķi.
Samaksas kārtība:
•

Avansa iemaksa slēdzot līgumu 30% no ceļojuma cenas.

•

Atlikusī summa jāsamaksā 30 dienas pirms ceļojuma sākuma.

Nepieciešamie ceļojuma dokumenti:
•

Latvijas pilsoņi un nepilsoņi uz Horvātiju var doties bez vīzas;

•

Latvijas pilsoņi uz Horvātiju var ceļot gan ar pasi, gan ID karti. Abiem dokumentiem ir jābūt
derīgiem visa ceļojuma laiku. Latvijas nepilsoņi uz Horvātiju var ceļot tikai ar derīgu pasi;

•

vakcinācija pret Covid-19 (pēdējo devu saņemot ne vēlāk kā 14 dienas pirms ceļojuma) vai
negatīvs Covid-19 PCR tests (veikts ne agrāk kā 48 stundas pirms ielidošanas) vai medicīniskā
izziņa par pārslimotu Covid-19 (izziņa derīga 11 - 180 dienas pēc pozitīvā testa rezultāta.

EKSKURIJAS**, par papildus samaksu:
(detalizēts ekskursiju piedāvājums un izmaksas tiks nosūtītas atsevišķi)
➢ Kirkas dabas parks, ūdenskritumu kaskādes, vīna degustācija:
Būs piemērots brīvajai dienai 21.oktobrim, jo Krka upes nacionālais parks atrodas ~100
km no Splitas. Krka parks ir slavens ar 70 m augsto Skradinski ūdenskritumu (aptuveni
5-10 m augstas kaskādes). Ekskursijas parasti tiek piedāvātas ar Šibenik pilsētas
ekskursiju un Sladič vīndarītavas apmeklējumu.

Brauciens ar kuģīti pa Adrijas
jūru un zivju pikniks:
➢

Braucieni ar kuģīti no Splitas iespējami visdažādākajām vēlmēm un interesēm. Būs pieejami
braucieni nelieli, 2-3h braucieni ar tikko noķertā loma zivju grila ēdieniem, iespējami arī garāki
braucieni ar zilo lagūnu un Adrijas jūras salu apmeklējumu.

➢

Nobrauciens pa trosi (Zip line) pār Cetinas upes kanjonu:
Cetinas
upes
kanjons
atrodas ~25 km attālumā no
Splitas, pie Omišas pilsētas.
Ir iespējama arī ekskursija/
raftings par Cetinas upi.

➢ Zilā ala Boševo salā:
Pusdienlaikā, saulei
atstarojoties pret baltajām
klintīm jūras dibenā, ala
tiekot izgaismota zila.

➢ Vīndarītavas apmeklējums un degustācija:
Splitā un apkaimē ir daudz nelielu vīndarītavu, kas
laipni uzņem ciemiņus, izrāda vīnogu laukus un
iepazīstina ar saviem vīniem degustācijās.

Papildus pakalpojumi:

