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Tallinas pilsēta, Tallink Grupp un Infortar šodien parakstījuši vienošanās 

memorandu par Tallinas pilsētas domes īpašuma attīstību   

 

Tallinas pilsēta šodien ir parakstījusi vienošanās memorandu ar Baltijas jūras 
kuģniecības gigantu AS Tallink Grupp un vienu no lielākajām Igaunijas 
investīciju kompānijām un lielāko Tallink Grupp akcionāru AS Infortar par 
Tallinas pilsētas domes īpašuma attīstību par starptautisku konferenču un 
koncertu centru kopā ar pasažieru ostu, viesnīcas un biznesa centru, 
restorāniem, kafejnīcām un dažādām izklaides iespējām.    

“Talina ir atradusi stratēģiskos partnerus sadarbībā ar kuriem kopā būs iespējams 
īstenot Tallinas pilsētas domes īpašuma attīstības plānu. Mēs izveidosim pilsētas 
domes ēku par starptautisku konferenču un koncertu centru, kas atdzīvinās tūrisma 
sektoru un ekonomiku kopumā, radīs jaunas darba vietas un gūs ieņēmumus no 
pilsētas nākotnē. Pievienojot jaunu pasažieru ostu centrā, tiks piesaistīti pietiekami 
daudz tūristu centram, lai investīcija būtu rentabla,” sacīja Tallinas pilsētas mērs 
Mihhail Kõlvart. “Īstenojot projektu šādā veidā, pilnībā tiks attīstīta pilsētas domes 
teritorija gan no pilsētas plānojuma perspektīvas, gan arī radot sinerģiju dažādām 
aktivitātēm,” piebilda Mihhail Kõlvart. 

Lai īstenotu šo attīstības projektu, Tallinas pilsēta, AS Tallink Grupp un AS Infortar 
nodibinās kopuzņēmumu, kurā akcijas tiks sadalītas sekojoši: Tallinas pilsētai 
piederēs 34%, AS Tallink Grupp – 33%, AS Infortar – 33%. Kopuzņēmuma dibināšanā 
akcionāri veiks sākotnējo ieguldījumu, kopā 1 miljonu eiro, ar individuālo ieguldījumu 
atkarībā no individuālajām akcijām šajā kopuzņēmumā. Papildus kopuzņēmumā  
Tallinas pilsēta ieguldīs domes ēku un tās saistošos īpašumus, un AS Tallink Grupp 
un AS Infortar nodrošinās nepieciešamā investīciju kapitāla piesaisti. Tallinas pilsētai 
nebūs citas finanšu saistības. Projekta kopējās investīcijas ir aptuveni 300 miljoni eiro.  

“Tallinas pilsēta un Igaunijas valdība jau ilgu laiku gaidīja dzīvotspējīgu priekšlikumu 
un vīziju domes ēkas īpašumam un attīstības priekšlikumam starptautiskas konferenču 
un koncertu centra attīstībai, kas palīdzētu Tallinai un Igaunijai tūrisma sektora 
pieauguma attīstībai. Igaunijai ir ārkārtīgi nepieciešama konferenču un koncertu halle, 
kas varētu uzņemt vairāk nekā 5000 viesus, radot iespēju lielu konferenču un kultūras 
pasākumu kvalitatīvai rīkošanai Igaunijā. Lai veiksmīgi konkurētu ar citām Baltijas jūras 
reģiona galvaspilsētām, kā, piemēram, Helsinkiem, Rīgu un Stokholmu, Tallinai ir 
nepieciešamas jaunas iespējas, kas attīstītu tūrismu un tā saistošās vajadzības,” 
sacīja AS Tallink Grupp valdes priekšsēdētājs Paavo Nõgene.  

“Mūsu vīzija partnerattiecībām ar Tallinas pilsētu ir radīt šeit Tallinas domes ēkas 
teritorijā un tuvējā apkārtnē atraktīvu un dažādībā funkcionējošu konferenču, 
pasažieru ostas un izklaides kompleksu, kas Tallinas iedzīvotājiem atvērs vēl vienu 
pilsētas teritoriju tuvu jūrai, kā arī pilsētai piesaistīs jaunus ārzemju tūristus. Ir ļoti 
svarīgi, ka konferenču centram tiek pievienota pasažieru osta, jo šāda projekta ietvaros 
tas veicinās privātā sektora uzņēmumiem darboties sekmīgi, ieviešot dzīvību šādā 
rajonā pēc būtības,” piebilda Paavo Nõgene. Saskaņā ar Paavo Nõgene aprēķiniem 
šo pilsētas rajonu ik gadu apmeklēs vairāk nekā 10 miljoni cilvēku.  

 



Nākamo mēnešu laikā vienošanās memoranda saistošās puses vienosies par 
sadarbības noteikumiem un izstrādās rīcības plānu. Plānots, ka saistošais uzņēmums 
tiks nodibināts jau šajā pavasarī, pieņemot, ka Tallinas pilsētas dome atbalstīs šo 
lēmumu. Tiks izsludināts konkurss, lai noteiktu labāko arhitektūras risinājumu 
atjaunotam domes ēkas īpašumam un ostai, konferenču un biznesa centram un citām 
ēkām, kas tiks būvētas uz citiem īpašumiem šajā apkārtnē. Izstrādājot konkursa 
noteikumus, noteikti tiks ņemts vērā fakts, ka domes ēka ir ar nozīmīgu vēsturisku 
vērtību un tiks ievērotas vēsturiskās ēkas atjaunošanas īpašās prasības.  

Jaunā centra un pievienoto ēku plānotais būvniecības laiks ir trīs gadi no laika, kad 
būs saņemtas visas nepieciešamās atļaujas un parakstīti saistošie līgumi.       

Pielikumā vizuālais teritorijas plāns ar īpašumiem – jauno konferenču un koncertu 
centru, Tallink ostu un viesnīcu, biznesa centru un dažādām izklaides iespējām.    

 

Papildu informācija 

∙Kirsti Ruul, Komunikācijas direktore,Tallinas pilsēta, Kirsti.ruul@tallinnlv.ee, 
+372 508 8313 
∙Katri Link, Komunikācijas direktore, Tallink Grupp, Katri.link@tallink.ee, + 372 
53042121, www.tallink.com  
 

AS Tallink Grupp 

AS Tallink Grupp ir viena no vadošajām kuģniecības kompānijām pasažieru, 
transportlīdzekļu un kravas pārvadājumu jomā Baltijas jūras Ziemeļu reģionā. 
Kompānijas īpašumā ir 14 kuģi, kas kursē ar Tallink un Silja Line zīmolu 7 dažādos 
maršrutos. AS Tallink Grupp nodrošina darba vietas vairāk nekā 7 400 darbiniekiem 
Igaunijā, Somijā, Zviedrijā, Latvijā, Krievijā un Vācijā. 2019. gadā ar kompānijas 
kuģiem ceļoja gandrīz 9.8 miljoni pasažieru, un tā pārvadāja apmēram 380 000 kravas 
vienības. AS Tallink Grupp akcijas ir kotētas Tallinas biržā un Helsinku biržā. 
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