Cēsis gatavas tūristu uzņemšanai

Cēsis pamazām mostas vasaras rosībai un gaida ciemos viesus no citām Latvijas
pilsētām un mūsu tuvākajiem pārrobežu kaimiņiem – Lietuvas un Igaunijas.

Cēsu vecpilsētas šaurās ieliņas izraibina kafejnīcu āra terases, un
darboties sākušas pilsētas strūklakas. Cēsu kafejnīcas, restorāni,
veikaliņi, naktsmītnes, tūrisma apskates objekti un citi tūrisma
pakalpojumu sniedzēji pamazām atsāk darbu, lai atpūtu Cēsīs un
apkārtnē padarītu patīkamu un izdevušos.
Darboties sācis Cēsu Pils komplekss. Apmeklētāji var aplūkot Cēsu
Vēstures un mākslas muzeju, kur pieejami ekspozīcijas pirmie divi
stāvi, Cēsu Izstāžu namu un Viduslaiku pili kopā ar dārzu. Pils
kompleksa atvērts no trešdienas līdz svētdienai no plkst.10.00-18.00.
Reizē ar Cēsu Pils kompleksa atvēršanu durvis apmeklētājiem vēris
Cēsu Tūrisma informācijas centrs. Turpmāk tas dabosies katru dienu no
plkst.10.00 – 18.00.
Apmeklētājiem tagad pieejama arī Cēsu Sv.Jāņa baznīca. Tā atvērta no
otrdienas līdz svētdienai no plkst.10.00-18.00. Pēc fasādes un jumta
rekonstrukcijas tā izskatās īpaši majestātiska. Ieeja baznīcā ir bez
maksas, bet apmeklētāji ir aicināti ziedot baznīcas atbalstam.

Tāpat Cēsis sarūpēts bagātīgs kultūras piedāvājums – vairākas
saistošas, krāšņas un unikālas izstādes dažādām mākslas un vēstures
baudītāju gaumēm. Cēsu Vēstures un mākslas muzeja apmeklētāji jau
otro sezonu pēc kārtas Viduslaiku pils rietumu tornī var baudīt
multimediālo izstādi “Cēsu pils stāsts”, izdzīvojot nozīmīgākos pils
vēstures notikumus un sajūtot seno laiku atmosfēru.
Tāpat No 16.maija līdz 14.jūnijam Cēsu Izstāžu nama pirmā un otrā
stāva zālēs skatāma Cēsu Bērnu un jauniešu centra “Spārni” mākslas
darbu izstāde “Radi, rotājot”. Šeit acis priecēs ar glezniecības, tekstila
un stikla mākslas darbi. Izstādē redzami arī vairāki bērnu veidoti
dizaina priekšmeti un tērpi.
Pils ielā 12 iespējams aplūkot arī vēstures ekspozīciju “Sirdsapziņas
ugunskurs”. Tā vēsta par kādreizējā Cēsu apriņķa iedzīvotāju
pretošanos okupāciju varām no 1940. gada līdz 1957. gadam.
Savukārt maijā durvis vērusi Cēsu Vēstures un mākslas muzeja 95
gadu jubilejas izstāde “Laika liecinieki”. Viena no iezīmēm, kas raksturo
Cēsu muzeja teju gadsimtu ilgo darbību, ir ciešā saikne ar pilsētas
iedzīvotājiem, tāpēc veidot muzeja 95 gadu jubilejas izstādi šoreiz
aicināti cēsnieki. Sekojot muzeja aicinājumam, cēsnieki izvēlējās tēmas
un atsevišķus priekšmetus, kuri viņuprāt raksturo Cēsu pilsētas vēsturi
un muzeju. Izstāde aicina iepazīt Cēsu pilsētas un novada vēsturi,
sākot no vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām.
Savukārt 5. jūnija līdz 26. jūlijam Cēsu muzejā baudāma
cēsnieces Baibas Feoktistovas gleznu izstādi “Sieviete ir”. Jaunās,
talantīgās mākslinieces lielformāta gleznas ir košas un bagātīgas, tās
attēlo sievieti, cildinot tās skaistumu. Mākslinieces darbi atrodami
vairākās privātkolekcijās Latvijā, un šī būs B.Feoktistovas piektā
personālizstāde.
Kopš 29.maija Cēsu klētī var skatīt unikālu multimediju projektu
“Simbolisms”. Izstādē atdzīvosies izcilo latviešu vecmeistaru gleznas,
kuras stāstīs par latviešu simbolistiem mākslā, mūzikā un dzejā. Cēsu
klētī baudīt varēs vairāk nekā 40 Latvijas Nacionālā mākslas muzeja
simbolisma kolekcijas darbus, kurus radījuši Vilhelms Purvītis, Janis
Rozentāls, Pēteris Kalve un citi izcili latviešu glezotāji. Īpaši šai izstādei
pianists Andrejs Osokins ir ieskaņojis Emīla Dārziņa, Jāņa Mediņa un
Jāzepa Vītola klavieru, kamermūzikas un kormūzikas melodijas.
Izstādes veidotāji norāda, ka tā būs vēl nepieredzēta mākslas darbu
baudīšanas pieredze.
No ceturtdienas, 28. maija, pēc divu mēnešu pārtraukuma Koncertzālē

“Cēsis” darbu atsāk Kino “Cēsis”. Ievērojot noteiktos drošības
pasākumus, cēsniekiem un pilsētas viesiem ekskluzīvos seansos atkal
būs iespēja vērot ﬁlmas uz lielā ekrāna. Repertuārā gan multﬁlmas
pašiem mazākajiem skatītājiem, gan ﬁlmas labas izklaides cienītājiem,
gan kas īpašs kino gardēžiem. Apmeklētāju skaits seansos ierobežots –
līdz 25 cilvēkiem.
Apmeklējot kultūras pasākumus un izstādes, arvien aicinām ievērot
distanci un piesardzību, kā arī izvairīties no atrašanās publiskās vietās,
ja ir elpceļu infekcijas slimības simptomi.

