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MĀCĪBU BRAUCIENS NAMU APSAIMNIEKOŠANAS UN BŪVNIECĪBAS 

NOZARES, PAŠVALDĪBU SPECIĀLISTIEM UN IKVIENAM 

INTERESENTAM! 

 
 Igaunijas pieredze namu apsaimniekošanā (299 EUR) 

2021. gada 26.- 28.augusts, Tallina 

 

Mācību braucienā iepazīsimies ar igauņu kolēģu pieredzi namu apsaimniekošanā, uzzināsim 

kā daudzdzīvokļu namus pārvalda mūsu ziemeļu kaimiņi, dibināsim kontaktus, gūsim vērtīgas 

atziņas, kuras varēsim izmantot savā darbā. Igaunijā, līdzīgi kā Latvijā, lielākā daļa iedzīvotāju 

dzīvo padomju laika daudzdzīvokļu mājās, kurām jāuzlabo energoefektivitāte.  

Igaunijā galvenais uzsvars nav uz ēku, bet gan uz cilvēkiem, kas tajā dzīvo, tādēļ valsts 

atbalsta dzīvokļu īpašnieku izglītošanu namu apsaimniekošanā. 

Mācību brauciens izstrādāts sadarbībā ar EKYL Igaunijas daudzdzīvokļu māju 

apsaimniekošanas kooperatīvu asociāciju (Estonian Union of Co-operative Hausing Associations), 

kas ir ANO Ilgtspējas mājokļu izcilības centra struktūra. 

Ikviens mācību brauciena dalībnieks saņems ANO ilgtspējīgas mājokļu izcilības sertifikātu. 

Organizators: Mācību konsultatīvais centrs “Force Lex”, izglītības projektu vadītāja Egita 

Andersone, tel.26537334 

Grupas vadītāja un programmas idejas autore: lektore Mg.iur. Dace Vārna 

Lektori: 

1) Andres Jaadla 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. 

Gide: Picasso Travel ag. radošā direktore - Inta Ķikure, tel.nr. 29482330 
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MĀCĪBU BRAUCIENA PROGRAMMA 

1.DIENA 26.augusts (ceturtdiena) 

7:45 iekārtošanās un vietu ieņemšana autobusā. 

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

paredzēta kafijas/ tējas/ brokastu pauzes.  

11:00 ierodamies Pērnavā. Saulainā Pērnava jau kopš 1996. 

gada oficiāli ir Igaunijas vasaras galvaspilsēta, bet saule, jūra un 

liedags bijuši kūrorta pilsētas simboli un trumpji jau krietni senāk. 

Jau 175 gadus tā ir iecienīts kūrorts. 

Pēc samērā gara brauciena dosimies nelielā, bet atraktīvā 

pastaigā pa brīvdabas laipu taku. 

Ceļš uz Tallinu. 

14:00 ierodamies Tallinā. Iekārtosimies viesnīcā Kalev Spa Hotel & Water Park, kas atrodas 

Tallinas vecpilsētā, kur paliksim 2 naktis. Uzturēšanās laikā būs iespēja neierobežoti apmeklēt 

baseinu, Aqua Spa pakalpojumus (pieejami katru dienu no 7.00 – 22.00), kā arī baudīt bagātīgas 

brokastis restorānā Allee. Jaunajā un plašajā restorānā Allee apmeklētājiem tiek piedāvāta 

ēdienkarte ar gardiem ēdieniem, kā arī ir pieejama terase ar panorāmas skatu uz parku Kanuti.  

SPA viesnīcā  Kalev ir viens no lielākajiem iekštelpu ūdens atrakciju parkiem Igaunijā – tajā ir 

50 metrus garš baseins ar 8 celiņiem, relaksējošs masāžas baseins un saunas. Saunu centrā Sauna-

Oasis viesi var apmeklēt 5 veidu saunas, burbuļvannas un atpūtas zonu, kura ir paredzēta tikai 

pieaugušajiem. 

15:00 brauciens uz EKYL (Igaunijas daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas kooperatīvu 

asociācija) galveno biroju Tallinā. 

Vairāk par biroju šeit: https://ekyl.ee/tutvustus 

Tikšanās ar EKYL (Igaunijas daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas kooperatīvu asociācija) 

pārstāvjiem un Andresu Jaadlu (Igaunijas daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas kooperatīvu 

asociācijas prezidents un Rakveres mēra vietnieks): iepazīšanās, mācību un pieredzes apmaiņas 

programmas prezentācija, neformālas sarunas ar Igaunijas kolēģiem. 

http://turismagids.delfi.lv/galamerki/eiropa/igaunija/
https://ekyl.ee/tutvustus
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Lekcija “Tiesību akti un noteikumi par dzīvokļu biedrībām Igaunijā”, pieredzes stāsti. Igaunijas 

Kooperatīvo mājokļu asociāciju savienības darbs, daudzdzīvokļu māju renovācijas pieredze 

Igaunijā. Lektors: Andres Jaadla 

Pēc tikšanās brīvais laiks. Iespēja baudīt Aqua SPA pakalpojumus vai piedāvājumu viesnīcas 

restorānā. Pēc saviem ieskatiem varat izvēlēties vai baudīt mierīgu vakaru mājīgajos viesnīcas 

numuriņos vai doties skaistā vakara pastaigā pa Tallinas vecpilsētas ieliņām. 

Naktsmiers 

2.DIENA 27.augusts (piektdiena) 

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. 

09:30 Tikšanās viesnīcas konferenču zālē. Lekcija: Igaunijas pieredze namu apsaimniekošanā. 

Lektors: Andres Jaadla 

~ 11:30 brauciens uz Tallinas Tehnoloģiju universitāti, TalTech, Akadeemia iela 5A. 

Universitātes apskate. Iepazīsim pieredzi kā Universitāte īsteno unikālu projektu ne tikai Baltijas, 

bet arī Ziemeļvalstīs – renovāciju ar gandrīz nulles enerģijas 

patēriņu. Šī ēka ir kā paraugs daudzdzīvokļu namu 

renovācijai, kas celtas vismaz pirms 50 gadiem. 

Vairāk: https://taltech.ee/en/ 

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

Universitātē ieturēsim pusdienas. 

Pēc pusdienām ~ 14:30 tikšanās ar Tallinas dzīvokļu 

īpašnieku biedrības pārstāvjiem un daudzstāvu mājas 

apskate (renovācijas risinājumi un apsaimniekošanas 

pieredze). 

Pēc oficiālās dienas pasākumu daļas brīvais laiks. Atgriešanās viesnīcā sev vēlamajā laikā. 

Tiem, kas nevēlas palikt vakariņot Tallinas vecpilsētā, varēs doties uz viesnīcu, lai varētu baudīt 

Aqua SPA pakalpojumus un piedāvājumu viesnīcas restorānā. Pēc saviem ieskatiem izvelēties vai 

baudīt mierīgu vakaru mājīgajos viesnīcas numuriņos vai doties skaistā vakara pastaigā pa Tallinas 

vecpilsētas ieliņām. 

Vairāk par viesnīcu un tās piedāvājumu var iepazīties šeit: https://www.kalevspa.ee/ 

3.DIENA 28.AUGUSTA (SESTDIENA) 

Tallina – Rīga 

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

(katru dienu no 7.00), apskatīt tuvāko apkārtni. 

8:30 Numuru atbrīvošana 

https://taltech.ee/en/
https://www.youtube.com/watch?v=3FaFmRngUiU
https://www.kalevspa.ee/
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9:00. Brauciens uz Piritu, Tallinas televīzijas torni, kas paceļas 314 metru 

augstumā, un ir tūrisma, kultūras un brīvā laika centrs. Piritas priekšpilsētā 

esošā celtne ir augstākā celtne Tallinā un visā Igaunijā, ieeja 15,00 eur 

Televīzijas tornī Jūs gaida panorāmas skats, kas paveras no 170 m 

augstuma, āra terase 22. stāvā, Tallinu iepazīstinoši interaktīvi multimēdiju 

risinājumi, skats tieši uz zemi caur platformas stikla grīdu, nervus kutinoša 

pastaiga pa televīzijas torņa malu, fantastiska gaisotne. 

11:30 Tallinas Botāniskais dārzs( Kloostrimetsa tee 52, Pirita linnaosa, 

Tallinn), ieeja 5,50 eur 

Tikai desmit kilometru attālumā no pilsētas burzmas brīnišķīgi harmonizē tīrā 

daba un skaisti izveidotās ainavas. Te vienkopu aug gan reti aizjūru augi, gan atpazīstami vietējie 

Igaunijas floras pārstāvji. Vairāku tūkstošu augu sugu vidū sev aizraujošus atradumus ieraudzīs ne 

vien patiesi dabas draugi, bet arī tie, kam prieku sagādā viss jaunais un skaistais. 

Savāktās kolekcijas un izveidotās āra un siltumnīcu ekspozīcijas ir unikālas un sugām bagātākās 

Igaunijā (vairāk nekā 8000 taksoni un šķirnes). Šeit ieturēsim pusdienas. 

 

~ 15:00 uzsāksim mājupceļu. Mājupceļā – brīvais mikrofons, dalīšanās iespaidos. Pa ceļam 

neliela WC/tējas pauze uz Igaunijas Latvijas robežas 

~ 19:00 ierašanās Rīgā. 

MĀCĪBU BRAUCIENA CENA 299 EUR 

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 "Kalev Spa Hotel & ūdens atpūtas centrs” ar 

brokastīm un neierobežotu baseina un ūdens centra izmantošanu 

▪ Mācību un pieredzes apmaiņas programma 26.-27.08. Tallinā 

▪ Pusdienas 27.08.Universitātes kafejnīcā 

▪ Semināra materiāli, apliecības 

▪ Brokastis viesnīcā 

▪ Gida pakalpojumi 

▪ Ekskursijas Tallinā  

▪ Veselības apdrošināšana ceļojuma laikā 

Cenā neietilpst: 

▪ ieejas maksa apskates vietās un minētajos izklaides pasākumos; 

▪ pusdienas ( izņemot 27.08.) un vakariņas 
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Iespējamās piemaksas: 

▪ piemaksa par papildvietu autobusā EUR 35; 

▪ piemaksa par vienvietīgu izmitināšanu EUR 65. 

Saistībā ar Covid-19 strauju izplatību pasaulē Igaunijas varas iestādes veic dažādus pasākumus vīrusa 

izplatības ierobežošanai. 

• Visiem ieceļotājiem, izņemot tiem, kuri valsi šķērso tranzītā, jāaizpilda ieceļotāju 

anketa –  jānorāda kontaktinformāciju un informāciju par valsti, no kuras ieceļo. Anketu 

nepieciešams aizpildīt 72 stundu laikā pirms ieceļošanas valstī.  

• Ieceļotājiem, kuriem nav Covid-19 simptomu, no zema riska valstīm tests nav jāveic un 

pašizolācija nav jāievēro. Valstu saraksts tiek aktualizēts katru piektdienu šajā tīmekļa 

vietne: https://vm.ee/en/information-countries-and-quarantine-requirements-passengers). 

• Ierodoties Igaunijā tranzītā, Covid-19 tests nav jāveic, kā arī nav jāpilda ieceļotāju anketa. 

 

Pamatvaloda: latviešu. Mācību brauciena semināros un lekcijās: krievu, angļu. 

 

https://iseteenindus.terviseamet.ee/
https://iseteenindus.terviseamet.ee/
https://vm.ee/en/information-countries-and-quarantine-requirements-passengers

