
 
Pieredzes apmaiņas seminārs namu apsaimniekošanas nozares speciālistiem  

Igaunijā 

2020.gada 26.augusts - 28.augusts  

Rīga – Rakvere – Tallina – Rakvere – Rīga 

 

Iepazīsti Igaunijas pieredzi namu apsaimniekošanā! 

Seminārs un pieredzes apmaiņas brauciens Latvijas delegācijai izstrādāts sadarbībā ar EKYL Igaunijas 
daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas kooperatīvu asociāciju (Estonian Union of Co-operative Hausing 
Associations):  

Organizators: Mācību konsultatīvais centrs “Force Lex”, projektu vadītāja Silvija Baķe, tel.nr.29465735 

Programmas idejas un izstrādes autore: lektore, mag.iur. Dace Vārna, tel.nr.29199108 

Lektori:  

1) Andres Jadla Igaunijas daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas kooperatīvu asociācijas prezidents un 
Rakveres mēra vietnieks (Andres Jaadla, Chairman of the Estonian Union of Co-operative Housing 
Associations); 

2) Irina Reva, EKYL Igaunijas daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas kooperatīvu asociācijas juridiskā 
departamenta juriste. 

Grupas vadītāja un gide: Picasso Travel ag. radošā direktore - Inta Ķikure, tel.nr. 29482330 

Pieredzes apmaiņas brauciena mērķis ir iepazīt igauņu kolēģu pieredzi namu apsaimniekošanā. Ceļojumā 

vienlaikus būs iespēja iepazīt mūsu ziemeļu kaimiņu krāšņo dabu, Tallinas vecpilsētu, kā arī apmeklēt 

atraktīvo Igaunijas Policijas muzeju Rakverē! Svinēsim vasaras pilnbriedu Ziemeļigaunijā. 

Igaunijā, tāpat kā Latvijā, lielākā daļa iedzīvotāju dzīvo padomju laika daudzdzīvokļu mājās, kas ir 

enerģētiski neefektīvas, tomēr Igaunijā atšķirībā no Latvijas, vairāk kā 95% dzīvojamā fonda ir pārņēmuši 

dzīvokļu īpašnieku biedrības  (Latvijā tikai apmēram 30 % ir “pārņemtās” mājas). Igauņi īpaši uzsver - 

galvenais ir nevis ēka, bet gan cilvēki, kuri tajā dzīvo, tāpēc valsts sniedz atbalstu dzīvokļu īpašnieku 

izglītošanā. Mājas prasmīga apsaimniekošana, savstarpēja komunikācija un renovācijas jautājumi ir nozares 

attīstības prioritāte. Igauņi pirms trim gadiem ar attiecīgiem grozījumiem normatīvajos aktos raduši 

risinājumu arī jautājumam par dzīvokļa parādiem. 

Visā brauciena laikā un uzturēšanās vietās tiks nodrošināti augsta līmeņa drošības pasākumi. Pasākuma 

organizatori ir apzinājuši visas izvēlētās uzturēšanās vietas un saņēmuši apstiprinājumu par atbilstošu 

drošības pasākumu nodrošināšanu tajās. 

 

1.DIENA, 26.augusts (trešdiena) 

Rīga – Pērnava – Rakvere – Tallina  

7.45 iekārtošanās un vietu ieņemšana autobusā. Autobuss sudraba krāsā ar valsts nr. JA 44. Tūristu Top 

klases autobuss**** SETRA S416 HDH, Euro 4,  ar LUXUS klases salonu (Ambiente). 

8:00 izbraucam no Zinātņu Akadēmijas Rīgā un dodamies uz Igauniju. Pa ceļam paredzēta 

kafijas/tējas/brokastu pauze Salacgrīvā, kafejnīcā “Pasēdnīca”, kas ievietota interesantā arhitektūras 



konstrukcijā “Laiva”. Pēcāk neliela Pērnavas apskates ekskursija ar autobusu un būs neliela pastaiga pa 

lokveida pilsētas dabas taku, kas izveidota Pērnavas pludmalē. Pēc Pērnavas apskates garāks brauciens 

~2.5 h līdz Rakverei. Ap plkst. 14:45 ierašanās Rakverē, kurā ir brīnumainā kārtā saglabājušies Viduslaiku 

pils mūri, kaut pils dzīvi apturēja Ivana Bargā karaspēks jau 16.gs. No pl.15.00 - 17.00 pasākumā pilī un 

mielošanās ar viduslaiku ēdieniem (26 EUR pers.).  

Rakvere ir Igaunijas piektā lielākā pilsēta ar ~20tk iedzīvotājiem, pievilcīga un strauji augoša pilsēta. Tā 

atrodas tuvu ainaviskajam Lahemā nacionālajam parkam, bet pati Rakvere piesaista ar iespaidīgajām XIII 

gadsimtā celtā pils drupām, modernu pilsētas laukumu un attīstītu SPA kultūru.  

Pēc pasākuma Viduslaiku pilī dosimies uz Tallinu pa ceļam apskatot lielāko ūdenskritumu Baltijā (pēc ūdens 

jaudas) - Jagala ūdenskritumu Tallinas pievārtē, kura augstums ir 8m, bet platums palu laikā sasniedz 70m 

platumu un tas izveidojis 300 m garu kanjonu upei laužoties jūras virzienā. 

Ap pl.19.00 ierašanās viesnīcā Tallink SPA & Conference Hotel 4* Tallinā. Address: Sadama 11A, Tallinn. 

Viesnīca pieguļ pašai Tallinas vecpilsētai, ar neierobežotu iespēju viesiem baudīt Aqua Spa un ūdens centra 

pakalpojumus (pieejami katru dienu no 7.00 – 22.00). Iekārtošanā viesnīcā, kurā paliksim 2 naktis. Vakarā 

brīvs laiks pēc saviem ieskatiem. Naktsmiers. 

 
 

2. DIENA, 27.augusts (ceturtdiena) 

Tallina 

Brokastis viesnīcā (no 7.00). Pēc izvēles dienu varat uzsākt ar rīta peldi viesnīcas ūdens centrā (katru dienu 

no 7.00), apskatīt tuvāko apkārtni vai vienkārši ilgāk pagulēt. 

Pl.9.45 tikšanās un iepazīšanās ar Igaunijas kolēģiem viesnīcas konferenču zālē. 

Pl.10.00 - 11.30 Seminārs. Dzīvojamo māju pārvaldīšana Igaunijā. Lektore EKYL Igaunijas daudzdzīvokļu 

māju apsaimniekošanas kooperatīvu asociācijas juridiskā departamenta juriste Irina Reva.  

Pl.11.30 – 12.30 laiks pusdienām. Pasākuma organizētāju veidots bufetes veida galds. 

Pl.12.30 - 13.00 brauciens ar autobusu līdz TalTech – Tallinas Tehnoloģiju universitātei Tallinā, Akadeemia 

ielā 5A.  

 
Pl.13.00 – 14.00 Tehnoloģiju universitātes apskate. 

 



Tehnoloģiju universitāte ir uzsākusi savu zinātnisko ceļu - ģimenes tipa kopmītņu renovāciju ar gandrīz 

nulles enerģijas patēriņu. Šis projekts ir unikāls ne tikai Baltijas valstīs, bet arī Ziemeļvalstīs. Ēka kalpos kā 

paraugs līdzīgu daudzdzīvokļu namu renovācijai, kas celtas vismaz pirms 50 gadiem.   

Vairāk: https://old.taltech.ee/ttu-renovates-its-old-dormitory-as-nearly-zero-energy-building  

Video: https://www.youtube.com/watch?v=3FaFmRngUiU 

 

Pl.14.30–15.30 šīs dienas oficiālās programmas noslēgumā iepazīsim daudzdzīvokļu ēkas izcilas renovācijas 

piemēru Tallinā, Jarveotsa ielā 43. 

Pēc oficiālās dienas pasākumu daļas dosimies ekskursijā pa Tallinas vecpilsētu. Tās unikālā vērtība ir labi 

saglabājusies viduslaiku vide, kuru joprojām ieskauj senie aizsardzības mūri. Iepazīsim Trīs Māsas, Resno 

Margaritu, Garo Hermani, no Augšpilsētas pavērsimies uz Lejas pilsētu, novērtēsim vienu no Eiropas 

vecākajiem rātsnamiem un pašu vecāko aptieku. Pastaigas noslēgums paredzēts Rātslaukumā, kur var 

uzkavēties un vakariņot kādā Vecpilsētas krodziņā, pasūtot galdiņu grupai un pēc ēdienkartes izvēloties sev 

vēlamo (pasākuma organizatori ir gatavi iedot informāciju jūsu izvēlei par interesantākajiem un labākajiem 

restorāniem viesnīcas tuvumā). Atgriešanās viesnīcā kājām, sev tīkamā laikā, jo viesnīca atrodas ļoti tuvu 

Vecpilsētai, prāmju ostas tuvumā.  

Tiem, kas nevēlēsies palikt vakariņot Vecpilsētā, varēs doties uz viesnīcu, lai vēl izbaudītu peldi vai SPA 

pakalpojumus viesnīcas ūdens centrā, vai arī ieturēt nesteidzīgas vakariņas viesnīcas restorānā Nero (Chefs 

Dinner Buffet no 18.00 – 22.00).  

Tie, kas būs ļoti noguruši, varēs uz Vecpilsētu nedoties un vakaru mierīgi atpūsties mājīgajā viesnīcas 

numuriņā vai pavadīt laiku katrs pēc saviem ieskatiem. Naktsmiers. 

Vairāk var viesnīcu var uzzināt: 

https://www.tallinkhotels.com/lv/tallink-spa-conference-hotel 

3. DIENA, 28.augusts (piektdiena) 

Tallina – Rakvere – Rīga 

Brokastis viesnīcā (no 7.00). Pēc izvēles dienu var uzsākt ar rīta peldi viesnīcas ūdens centrā (katru dienu no 
7.00), apskatīt tuvāko apkārtni vai vienkārši ilgāk pagulēt. 

Numuru atbrīvošana. Pl. 8.30 izbraukšana no viesnīcas uz Rakveri. 

10.00 – 12.00 Pieredzes apmaiņas seminārs un diskusijas Policijas muzejā (Tallinna str 3, Rakvere) 
http://politseimuuseum.ee/ru  

Semināru vada: Igaunijas daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas kooperatīvu asociācijas prezidents un 

Rakveres mēra vietnieks Andres Jaadla (Andres Jaadla, Chairman of the Estonian Union of Co-operative 

Housing Associations) 

Pl.12.00 - 13.00 kopīgas pusdienas Policijas muzejā 
13.00 - 15.00  Atraktīva Policijas muzeja apskate gida pavadībā (krievu valodā) un piedalīšanās dažādās 
aktivitātēs pēc pašu izvēles. Vairāk var uzzināt: 
https://www.youtube.com/watch?v=kK6RzzBrcig&feature=youtu.be 

https://old.taltech.ee/ttu-renovates-its-old-dormitory-as-nearly-zero-energy-building
https://www.youtube.com/watch?v=3FaFmRngUiU
https://www.tallinkhotels.com/lv/tallink-spa-conference-hotel
http://politseimuuseum.ee/ru
https://www.youtube.com/watch?v=kK6RzzBrcig&feature=youtu.be


 

Igaunijas Policijas muzejs ir izveidots kā tematiskais parks, kur caur aktīvām nodarbēm un spēlēm var 
iepazīt policijas darbu. Pēc pusdienām izzināsim Policijas muzeja piedāvāto programmu. Varēsiet iejusties 
policista lomā un pārbaudīt savas reakcijas ātrumu, sēžot pie automašīnas stūres, pielaikot policijas 
aprīkojumu, noņemt pirkstu nospiedumus, iejusties specvienības dalībnieka lomā, pirmstiesas 
izmeklēšanas laboratorijas speciālista lomā (izdarīt sekciju sirdij, noteikt slepkavības ieroci), mērīt ātrumu 
uz ielas un izmēģināt vēl daudz ko interesantu. (Papildus maksa~ 8, 50 EUR) 

 

Pl.15.15 - 17.00 Vizīte Igaunijas Kooperatīvo mājokļu apvienības savienības priekšsēdētāja un Rakveres 
pilsētas mēra vietnieka Andres Jaadla vadībā uz Rakveres Smart House/Rakveres pašvaldības ( domes) ēku 
un uz Semināra ielas mājām, kas visā ielas garumā piedzīvojušas renovāciju un nopietnu rekonstrukciju.   

 
Šī ēka ir pirmā publiskā ēka, kam praktiski ir nulles enerģija Igaunijā, kam no sākuma līdz beigām izstrādātas 
dažādas metodoloģijas izmantojot ilgtspējīgus enerģijas avotus, piem. saules paneļus, ģeotermālus apkures 
sūkņus utml. 

 



Semināra iela ir visblīvāk apdzīvotā vieta Rakverē, kur tipveida mājas, kas ir padomju laika mantojums, 
atrodas viena pie otras. Pēdējos gados šeit ir veikta rekonstrukcija, kas paaugstinājusi energoefektivitāti 
dzīvojamās mājās veicinot pilsētvides ilgtspēju. ~pl.17.00 uzsāksim ceļu mājup. Mājupceļā – brīvais 
mikrofons, dalīšanās iespaidos. 
Pa ceļam neliela WC/tējas pauze uz Igaunijas Latvijas robežas. ~pl.22.00 atgriešanās Rīgā. 

Ceļojuma cena 359 euro. 

Cenā ietilpst: 

▪ komfortabla Tūristu Top klases autobusa **** SETRA S416 HDH pakalpojumi, Euro 4,  ar LUXUS 
klases salonu (Ambiente) 

▪ grupas vadītāja/gida pakalpojumi 
▪ 2 naktis 2-vietīgos numuriņos viesnīcā "Tallink Spa& konfernču viesnīca” ar brokastīm un 

neierobežotu Aqua Spa izmantošanu 
▪ Seminārs 27.08. Tallinā 
▪ Semināra un pieredzes apmaiņas programma 28.08. Rakverē 
▪ Semināra materiāli, apliecības 
▪ 2 brokastis, 2 pusdienas (Tallinā 27.08. un Rakverē 28.08. saskaņā ar programmu) 
▪ Ekskursijas Tallinā un Pērnavā saskaņā ar programmu 
▪ veselības apdrošināšana ceļojuma laikā 

Cenā neietilpst: 

▪ ieejas maksa apskates vietās un minētajos izklaides pasākumos; 

Iespējamās piemaksas: 

▪ piemaksa par papildvietu autobusā EUR 35; 
▪ piemaksa par vienvietīgu izmitināšanu EUR 60. 

Iespējamās papildizmaksas: 

OBJEKTS VAI PASĀKUMS IZMAKSAS 

Policijas muzeja apmeklējums 

~8 EUR (7 EUR 
pensionāriem un 
studentiem)  

Rakveres muzeja pasākums ar vēlām 
pusdienām Viduslaiku stilā Rakverē 26.08. 26 EUR  

Iespējamo papildizmaksu cenas norādītas orientējoši un var mainīties! 

Ceļojuma pamatvaloda – latviešu. Pieredzes apmaiņas semināra valoda 27.08. –  28.08. pamatā krievu 
valodā, nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināta tulkošana no angļu uz latv. val. 

Lai jauks pieredzes apmaiņas brauciens! 


