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„2019.gada e-apmācība gidiem Cēsu pils kompleksā” norises kārtība 

 

1. Dalībnieki e-apmācībai piesakās līdz 2019.gada 1.februārim pa e-pastu ieva.kalnina@cesis.lv 

 Piesakoties jānorāda tūrisma aģentūras nosaukums, gida vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese 

un e-pasts. 

2. 2019.gada 4.februārī visiem gidiem, kuri pieteikušies e-apmācībai, tiek nosūtīts pirmās 

apmācības tēmas materiāls. 

3. Līdz 2019.gada 11.februārim tiek veikta samaksa par e-apmācību – 43,00 EUR/pers. 

Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” kontā ar norādi „e-apmācība gidiem”, 

kā arī norādot kursanta vārdu un uzvārdu. 

4. Rekvizīti apmācību maksas veikšanai: 

Nosaukums: Pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrism centrs” 

Reģistra numurs: 90001677262 

Adrese (juridiskā):  Baznīcas laukums 1, Cēsis LV-4100 

Bankas nosaukums: SEB Banka 

Bankas konts:  LV18UNLA0050003861709 

Pamatojums:  Gidu kursu dalības maksa 

5. Katru nedēļu (pirmdienās) līdz plkst.13:00 kursantiem e-pastā tiek iesūtīta elektroniskā saite uz 

materiāliem par vienu no 4 apmācības tēmām. Nedēļas laikā dalībnieki iepazīstas ar apmācības 

materiālu un līdz katras svētdienas vakaram plkst. 18:00 atsūta atbildes uz jautājumiem, kas 

tiks izsūtīti kopā ar mācību materiāliem, uz e-pastu ieva.kalnina@cesis.lv.  

6. Apmācības laikā līdz 2019.gada 5.aprīlim kursu dalībniekiem tiek nodrošināta bezmaksas ieeja 

Cēsu pils kompleksā, to iepriekš saskaņojot pa e-pastu ieva.kalnina@cesis.lv  

7. Lai padziļināti varētu apgūt kursu tēmas „Livonijas ordeņa Cēsu pils”, „Cēsu Vēstures un 

Mākslas muzeja jaunā ekspozīcija” un „Cēsu Sv.Jāņa baznīca”, 2019.gada 7.martā tiek 

organizēta apmācību diena, kurā būs iespēja tikties ar viduslaiku pils speciālistu Gundaru 

Kalniņu un muzeja speciālisti Viju Rozentāli, speciālistu pavadībā apmeklēt viduslaiku pili, 

muzeja ekspozīciju un Cēsu Sv.Jāņa baznīcu. 

8. Līdz 2019.gada 22.martam dalībnieki, sekojot norādēm “Cēsu Kultūras un Tūrisma centra” 

izstrādātajā ekskursijas standartā, izveido un pa e-pastu iesūta pirmo eksāmena darbu- savu 

Cēsu viduslaiku pils ekskursijas rakstisko versiju.  

9. Līdz 2019.gada 5.aprīlim dalībnieki, sekojot norādēm “Cēsu Kultūras un Tūrisma centra” 

izstrādātajā ekskursijas standartā, izveido un pa e-pastu iesūta otro eksāmena darbu- savu Cēsu 

Vēstures un Mākslas muzeja ekspozīcijas ekskursijas rakstisko versiju.  

10. Lēmumu par apliecības piešķiršanu pieņem projekta „E-apmācība gidiem Cēsu pils 

kompleksā” sertifikācijas komisija sekojošā sastāvā: 
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 G.Kalniņš Viduslaiku pils nodaļas vadītājs 

 V.Rozentāle galvenā speciāliste muzeja ekspozīciju un izstāžu darbā 

 I.Kalniņa         gidu darba un programmu koordinatore 

11. Katram kursu dalībniekam pēc sekmīgas kursu beigšanas tiek izdota speciāla gida apliecība, 

kura, turpmāk apmeklējot Cēsu pils kompleksu vai vadot ekskursiju Cēsu pils kompleksā, 

jāuzrāda kasierim. Apliecība tiks nosūtīta pa pastu. 

12. Apliecība tiek piešķirta uz 3 gadiem. Pēc apliecības termiņa beigām jāiziet aktuālās 

informācijas apmācības kurss, lai pagarinātu apliecības termiņu. Apliecības pagarināšanas 

apmācības kursam tiek noteikta maksa 7,00 EUR. 

13. Labākajiem kursu beidzējiem tiek piedāvāta iespēja strādāt Cēsu pils kompleksā par gidiem, 

iepriekš nokārtojot eksāmenu - ekskursijas vadīšana klātienē. 
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