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Agrākajā Harju Apriņķa tiesas namā durvis vēra viesnīca 

 

Piektdien, 27. decembrī Tallinā, Kentmanni ielā esošajā agrākajā Harju Apriņķa 

tiesas namā durvis vēra Hestia Hotel Kentmanni, kas ir Igaunijas lielākā viesnīcu 

uzņēmuma Hestia Hotel Group desmitā viesnīca. 

 

Jaunajā četrzvaigžņu viesnīcā, agrāko tiesnešu darba telpu un tiesas zāļu vietā, tagad ir 

92 stilīgi numuri, privātais spa un sporta zāle, kā arī restorāns Aus. Piecstāvu ēkai 

renovācijas darbu gaitā piebūvēja jumta stāvu, kurā šobrīd atrodas plaši apartamenti ar 

virtuves stūrīti, saunu un privātām jumta terasēm ar skatu uz pilsētas centru. 

 

Hestia Hotel Group izpilddirektore Kaisa Mailend stāsta, ka 1972. gadā uzbūvētā ēka 

Kentmanni ielā 13 ir ar cienījamu un aizraujošu vēsturi, kura renovācijas darbu gaitā tika 

pārveidota par mūsdienīgu viesnīcu. “Ēku projektēja viena no 1970. gadu 

ievērojamākajām Igaunijas arhitektēm, Heili Volberg-Raig, pēc kuras lūguma, mēs 

saglabājām izcilās vītņu kāpnes, kas ved cauri pieciem stāviem. Ēkas renovācijā 

ievērojamu ieguldījumu sniedza arī arhitekts Ain Kalberg un interjera arhitekte 

Liina Langmets, kuru sadarbības rezultātā tiesas ēka kļuva par elegantu un mūsdienīga 

stila viesnīcu, kurā  tika saglabātas arī liecības par ēkas vēsturi,” stāstīja Mailend. 

 

Par Hestia Hotel Kentmanni vadītāju kļuva Reino Hürünen, kurš vada arī Hestia Hotel 

Europa. “Iekārtojot Kentmanni viesnīcu, vadījāmies no mūsu pārējo viesnīcu pieredzes 

un viesu atgriezeniskās saites, uz kā pamata viesnīcas galvenie kvalitātes rādītāji ir 

numuru tīrība, ērta gulta un bagātīgas brokastis. Klientu pieredze un atsauksmes palīdz 

uzlabot arī daudzas detaļas, kā piemēram, katrā, jaunās viesnīcas, numurā ir USB 

uzlādes kontaktlizgdas, vienkāršots HDMI savienojums ar televizoru un rūpīgi 

pārdomāts apgaismojums, kuru var regulēt no pilnas gaismas līdz patīkamam 

noskaņojuma apgaismojumam,” stāstīja Hürünen. 

 

Hestia Hotel Group OÜ ir 2014. gadā nodibināts koncerns ar Igaunijas-Skandināvijas 

kapitālu mātes uzņēmums. Pēdējos gados Hestia Hotel Group ir kļuvusi par viesnīcu 

ķēdi ar lielāko viesnīcu skaitu Igaunijā. Kopā ar Hestia Hotel Kentmanni uzņēmumam ir 

astoņas viesnīcas Igaunijā un divas Latvijā. Papildus pilsētas viesnīcām Hestia Hotel 

Group operē arī Laulasmaa Spa, kurā atrodās godalgotais restorāns Wicca. Uzņēmumā 

strādā vairāk nekā 500 darbinieki. 
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