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Krāšņo rotājumu laiks Cesvainē

Aptaujā par Madonas ģerboni piedalās 106 iedzīvotāji
2021. gada nogalē Madonas no-

vada pašvaldība aicināja ikvienu 
jaunizveidotā novada iedzīvotāju 
neatkarīgi no vecuma vai dzīves-
vietas piedalīties aptaujā un izteikt 
savas domas, kādām vērtībām jābūt 
attēlotām Madonas novada ģer-
bonī. Kopumā aptauju aizpildīja 
106 novada iedzīvotāji, un to var 
vērtēt kā ļoti augstu iesaisti. Patei-
camies visiem, kas iesaistījās un 
dalījās ar priekšlikumiem.

Atgādinām, ka pirms 2021. gada 
vasarā veiktās administratīvi terito-
riālās reformas katram novadam – 

Gada izskaņā, kad dienas ir vis-
īsākās, bet naktis – visgarākās, 
Ziemassvētkos un gadu mijā, ie-
mirdzas rotājumi. Izrotāti tiek ne 
vien mājokļi, pagalmi, bet arī ciemi 
un pilsētas. Prieks redzēt, ka svēt-
ku laikā daudzi ar izdomu izrotāja 
savas mājas, to logus un balkonus.

Arī Cesvaine, gluži tāpat kā citus 
gadus, priecēja svētku rotā. Šogad 
izgaismojies arī pils tornītis un pils. 
Tur noslēgušies remontdarbi, pils 

Madonas, Lubānas, Cesvaines un 
Ērgļu – bija apstiprināts savs ģer-
bonis. Ar 2022. gada 1. jūliju, stā-
joties spēkā reformai, Madonas no-
vadā apvienoto pašvaldību ģerboņi 
zaudēja spēku.

Jaunizveidoto pašvaldību domes, 
ja novada nosaukums nav mainīts, 
varēja pieņemt lēmumu: saglabāt 
līdzšinējo ģerboni vai noteikt laiku 
jauna ģerboņa izstrādei. Madonas 
novada dome 26. augusta sēdē no-
lēma atzīt par spēku zaudējušiem 
jaunizveidotajā Madonas novadā 
iekļauto novadu – Madonas, Ces-

vaines, Ērgļu, Lubānas – ģerboņus 
un uzsākt jaunā Madonas novada 
ģerboņa izstrādes procesu. Jauns 
novads, tātad arī jauns ģerbonis – 
tāds, kas vislabāk raksturotu Mado-
nas novada savdabību, unikalitāti; 
ar ko esam stipri un pazīstami; ar 
ko atšķiramies no citiem novadiem; 
ar ko lepojamies.

Pēc domes lēmuma sākās vie-
nota ģerboņa izstrāde – lai tas ie-
miesotu spēcīgāku teritoriālo un 
simbolisko piederību apvienotajam 
Madonas novadam. Šajā darbā ir 
nepieciešams arī novada iedzīvotā-
ju atbalsts, viedoklis un redzējums. 
Madonas iedzīvotāju gada nogalē 
sniegtās idejas ir apkopotas un no-
dotas jaunā ģerboņa veidotājiem, 
kuru vērtējumā iedzīvotāju ietei-
kumi ir ļoti kvalitatīvi un palīdzēs 
jaunā ģerboņa skiču izstrādē.

Ieteikumus apkopojot, redzam, 
ka novada iedzīvotāji Madonas no-
vadu galvenokārt asociē ar zaļo un 
zilo krāsu – mežiem un ūdeņiem, 
debesīm, taču vairākkārt minētas 
arī citas krāsas: balta, dzeltena, brū-
na un sarkana.

Aptaujā minētas īpašības, kas 
raksturo mūsu novadu: ar novada 

neviendabīgo reljefu saistītās īpa-
šības, kā arī mierīgums, plašums, 
zaļums, arī daudzveidība, kustība, 
strādīgums u. c.

Ar aptaujas palīdzību būtiski 
bija uzzināt iedzīvotāju skatījumu 
uz vērtībām, kuras raksturo un va-
rētu raksturot Madonas novadu. 
Atbildēs dominēja tādas vērtības 
kā cilvēks, daba, ģimene, tradī-
cijas. Bieži tika minēts arī vēstu-
riskais mantojums, infrastruktūra, 
izglītība, sports, uzņēmējdarbība 
un tūrisms. Pateicamies ikvienam 
Madonas novada iedzīvotājam, 
kas iesaistījās un iesniedza priekš-
likumus.

Lai jaunā novada ģerbonis būtu 
izveidots ne tikai atbilstīgi Mado-
nas novada iedzīvotāju vēlmēm, bet 
arī heraldikas nosacījumiem un tra-
dīcijām, ģerboņa izstrāde uzticēta 
māksliniekiem Jurim Ivanovam un 
Ilzei Lībietei, kuri praktiskajā he-
raldikā strādā jau kopš 1988. gada. 
Pieredzes bagātais mākslinieku 
kolektīvs ir izstrādājis vairāk nekā 
165 ģerboņus, no kuriem 115 ir 
pašvaldību ģerboņi, to vidū arī Ma-
donas novada Barkavas, Liezēres, 
Ošupes pagastu ģerboņi, Ērgļu no-

vada un Lubānas novada un pilsē-
tas ģerboņi.

Jāuzsver, ka heraldika ir zinātne, 
kas praksē tiek īstenota atbilstīgi 
zinātniskiem principiem, nosacī-
jumiem, likumībām un tradīcijām. 
Heraldikā tiek lietotas noteiktas 
krāsas un metāli, īpašs heraldisko 
simbolu, figūru mākslinieciskais 
atveids, kas ļauj ģerboni izman-
tot gan mazākajā – vizītkartes vai 
zīmoga – izmērā, gan attēlam uz 
ugunsmūra. Tādēļ ģerboņa projek-
ta izstrādes procesā mākslinieki un 
pašvaldība konsultēsies ar Valsts 
heraldikas komisiju, lai iedzīvotāji 
varētu iepazīt jau korektas, heraldi-
kas principiem atbilstīgas ģerboņa 
skices.

Madonas novada ģerboni plānots 
izstrādāt līdz 2022. gada vasarai.

Jāpiebilst, ka jaunā Madonas no-
vada ģerboņa izstrāde neietekmē 
novada pilsētu, kā arī pagastu ģer-
boņu lietojumu. Tie joprojām pa-
liek spēkā, un saskaņā ar saistoša-
jiem noteikumiem ģerboņus drīkst 
izmantot kā līdz šim.

Egils Kazakevičs,
Madonas novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciālists

nepacietīgi gaida laiku, kad varēs 
vērt durvis un uzņemt viesus, kuri 
ilgi gaidījuši iespēju paviesoties. 
Šis mirklis gaidāms visai drīzā nā-
kotnē. Sekojiet informācijai!

Janvārī vēl iespējams priecāties 
par rotājumiem Cesvaines pilsētā, 
arī aplūkot greznoto svētku egli. 
Rotājumi ienesuši gaismu gada 
tumšajā laikā.

Linda Vanaga,
autores foto
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Aicinām Madonas novada uzņēmējus izmantot nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumus

No Madonas novada pašvaldības domes sēžu lēmumiem
2021. gada 21. decembra domes ārkārtas sēdē 2021. gada 30. decembra domes sēdē

Atgādinām, ka atbilstīgi Madonas 
novada pašvaldības saistošajiem no-
teikumiem Nr. 13 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu no-
teikšanu Madonas novada pašvaldī-
bā” Madonas novada uzņēmumi var 
saņemt nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu šādos gadījumos:

1) 50 % apmērā no ēkas (vai da-
ļas) nodokļa summas – Madonas 
novadā reģistrēta fiziska vai juri-
diska persona par īpašumā esošām 
vai nomātām ēkām (telpu grupām), 
ja tās tiek izmantotas saimnieciskās 
darbības veikšanai un noslēgtajā no-

Precizējums 
paziņojumam 
par nešķirotu 

sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas 
maksas izmaiņām
2021. gada 20. decembrī 

SIA „Pilsētvides serviss” infor-
mēja Madonas novada pašvaldību 
un Madonas novada Cesvaines 
apvienības pārvaldi par nešķirotu 
sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanas maksas izmaiņām un liela 
izmēra atkritumu apsaimniekoša-
nas maksas izmaiņām, kas stājas 
spēkā ar 2022. gada 16. janvāri.

Ar šo SIA „Pilsētvides ser-
viss” precizē savu paziņojumu 
par nešķirotu sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksas izmai-
ņām. Ievērojot iepriekšminēto, 
nešķirotu sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanas maksa pakalpoju-
ma sniegšanai Cesvaines un Ces-
vaines pagasta administratīvajā 
teritorijā ar 2022. gada 16. janvāri 
būs 23,97 EUR par m3, neieskaitot 
PVN.

SIA „Pilsētvides serviss”

mas līgumā ir atrunāts, ka nomnieks 
sedz nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājumus, un ir spēkā viens no 
tālākminētajiem nosacījumiem:

• ja juridiska persona veic komerc-
darbību, reģistrēta komercreģistrā 
mazāk par 3 gadiem un izveidotas 
ne mazāk kā 3 pastāvīgas darba vie-
tas (t. i., darba līgumi par šīm darba 
vietām noslēgti uz nenoteiktu laiku, 
turpmāk tekstā – pastāvīgas darba 
vietas);

• ja fiziska persona Valsts ieņēmu-
mu dienestā reģistrējusies kā nodok-
ļu maksātājs – saimnieciskās darbī-

bas veicējs – mazāk par 3 gadiem un 
izveidotas ne mazāk kā 3 pastāvīgas 
darba vietas;

2) 50 % apmērā no ēkas nodokļa 
summas – Madonas novadā reģis-
trēta fiziska vai juridiska persona, 
kuras īpašumā ir rūpnieciskās ra-
žošanas ēkas, ja tajās notiek pamat-
ražošana un ir spēkā tālākminētie 
nosacījumi:

• Madonas novadā reģistrēta fi-
ziska vai juridiska persona vai tās 
struktūrvienība, kura darbojas Ma-
donas novadā un kuras darbības 
veids saskaņā ar Eiropas Savienības 
saimniecisko darbību statistiskās 
klasifikācijas NACE 2. redakciju ir 
apstrādes rūpniecība (C sadaļa);

• iepriekšējā taksācijas gadā ražo-
šanā investēti līdzekļi tādā apmērā, 
kas nav mazāks par uzņēmuma grā-
matvedības politikā noteikto;

3) 25 % apmērā no ēkas nodokļa 
summas – Madonas novadā reģistrē-
ta fiziska vai juridiska persona, ku-
ras īpašumā ir ēkas, kuru statuss ir 
viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas 
ēkas, ja ir spēkā tālākminētie nosa-
cījumi:

• tiek sniegti izmitināšanas vai sa-
biedriskās ēdināšanas pakalpojumi;

• vismaz 2 informācijas nesējos 
persona vai uzņēmums ir reģistrēts 
kā tūrisma pakalpojumu sniedzējs 
(ieskaitot pašvaldības);

4) 90 % apmērā no ēkas nodokļa 
summas pirmajā gadā pēc ēkas no-
došanas ekspluatācijā – Madonas 
novadā reģistrēta fiziska vai juri-
diska persona par jaunuzceltu vai 
rekonstruētu ēku, kas tiek izmanto-
ta saimnieciskās darbības veikšanai 
(izņemot azartspēļu organizēšanu, 
vairumtirdzniecību, mazumtirdznie-
cību, telpu iznomāšanu);

5) 50 % apmērā no ēkas nodokļa 
summas pirmajā gadā pēc būvdar-
bu pabeigšanas – Madonas novadā 
reģistrēta fiziska vai juridiska per-
sona par ēkām, kas tiek izmantotas 
saimnieciskās darbības veikšanai, ja 

tiek uzlabota ēku energoefektivitāte;
6) Madonas novadā reģistrēta juri-

diska persona, kura iepriekšējā tak-
sācijas gadā nodrošinājusi:

• 20–49 pastāvīgas darba vietas – 
25 % apmērā no ēkas nodokļa sum-
mas;

• 50 un vairāk pastāvīgu darba vie-
tu – 50 % apmērā no ēkas nodokļa 
summas;

7) 50 % apmērā no ēkas nodokļa 
summas – Madonas novadā reģistrē-
ta fiziska vai juridiska persona par 
īpašumā esošām vai nomātām ēkām 
(telpu grupām), ja ir spēkā tālākmi-
nētie nosacījumi:

• uzņēmums darbojas informācijas 
un komunikācijas tehnoloģiju noza-
rē;

• izveidotas ne mazāk kā 3 pastā-
vīgas darba vietas.

Plašāka informācija par atvieg-
lojumu apmēru un noteikumiem:      
https://likumi.lv/ta/id/327333-par-
nekustama-ipasuma-nodokla-at-
vieglojumu-noteiksanu-madonas-
novada-pasvaldiba.

* Nodokļa atvieglojumi netiek 
summēti un netiek piemēroti vienlai-
kus. Ja vienlaikus ir tiesības saņemt 
nodokļa atvieglojumus saskaņā ar 
vairākiem noteikumu punktiem, tiek 
piemērota lielākā no atlaidēm.

* Lai nodokļa atvieglojumu sa-
ņemtu par visu taksācijas gadu, ie-
sniegums Madonas novada pašval-
dībā jāiesniedz līdz 31. martam.

* Noteiktos nodokļa atviegloju-
mus piemēro, ja uzņēmumam nav 
pašvaldības budžetā ieskaitāmo 
nodokļu parādu vai nomas maksas 
parādu par nomāto pašvaldības īpa-
šumu.

Uz laiku slēgta 
dzimtsarakstu 

nodaļa
Informējam, ka sakarā ar dar-

binieku slimību Madonas nova-
da Dzimtsarakstu nodaļa uz lai-
ku ir SLĒGTA.

Nepieciešamības gadījumā 
aicinām sazināties ar tuvāko 
dzimtsarakstu nodaļu:
Varakļānu novadā – 646860870;
Gulbenes novadā – 64473254;
Cēsu novadā – 64122555;
Jēkabpils novadā – 65236126.

Madonas novada pašvaldība

Par Madonas novada pašvaldības 
autoceļu un ielu uzturēšanai pare-
dzēto naudas līdzekļu sadalījumu 
2022. gadā

Apstiprina saskaņā ar 30.12.2021. 
Madonas novada pašvaldības ceļu 
fonda pārvaldīšanas kārtības 3. daļu 
noteikto Madonas novada pašval-
dības autoceļu un ielu uzturēšanai 
paredzēto naudas līdzekļu sadalī-
jumu Madonas novada pašvaldī-
bas pagastu pārvaldēm, apvienību 
pārvaldēm un Madonas pilsētai 
2022. gadā.

Par ceļu uzturēšanu ziemas perio-
dā

Uzdod Madonas novada pašval-
dības pagastu un apvienību pārval-
dēm Madonas novada pagastu teri-
torijās nodrošināt ceļu tīrīšanu no 

Par Cesvaines un Dzelzavas sociā-
lās aprūpes centra vadītāju

Par Madonas novada pašvaldības 
iestādes „Cesvaines un Dzelzavas 
sociālās aprūpes centrs” vadītāju 
ieceļ Baibu Žuku. Amata pienā-
kumu pildīšanu Baiba Žuka uzsāk 
pēc darba līguma noslēgšanas. Ma-
donas novada pašvaldības dome 
2021. gada 25. novembrī nolēma 
ar 2022. gada 1. janvāri pašvaldī-
bas iestādei „Dzelzavas pansionāts” 
pievienot reorganizējamā Cesvai-
nes sociālā dienesta sociālās aprū-
pes nodaļu un mainīt nosaukumu no 
„Dzelzavas pansionāts” uz „Cesvai-
nes un Dzelzavas sociālās aprūpes 
centrs”.

Par valsts mērķdotācijas sadali 
Madonas novada pašvaldības izglī-
tības iestāžu pedagoģiskajiem dar-
biniekiem

Nolemj sadalīt valsts mērķdotā-
ciju Madonas novada pašvaldības 
izglītības iestāžu pedagoģisko dar-
binieku darba samaksai un sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemak-
sām no 2022. gada 1. janvāra līdz 
31. augustam.

Par grozījumiem Madonas no-
vada pašvaldības izglītības iestāžu 
pedagogu amata vienību sarakstos

Nolemj ar 01.01.2022. veikt šā-
dus grozījumus ar Madonas nova-
da pašvaldības domes 16.11.2021. 
sēdes lēmumu Nr. 433 „Par Mado-
nas novada pašvaldības izglītības 
iestāžu pedagogu amata vienību 
sarakstu apstiprināšanu” apstipri-
nātajos izglītības iestāžu pedago-
ģisko darbinieku amata vienību 
sarakstos:

Cesvaines pirmsskolas izglītības 
iestādes „Brīnumzeme” amata vie-
nību sarakstā:
 izslēgt – vadītāja vietnieks iz-

glītības jomā;
 iekļaut – pirmskolas metodi-

ķis;
 grozīt pirmsskolas izglītības 

mūzikas skolotāja amata vienību no 
1 uz 0,75 slodzēm;
 grozīt pirmsskolas izglītības 

sporta skolotāja amata vienību no 
1 uz 0,625 slodzēm;
 grozīt skolotāja logopēda 

amata vienību no 0,86 uz 0,46 slo-
dzēm.

Sagatavoja Ilze Riekstiņa,
Madonas novada Centrālās administrācijas 

Attīstības nodaļas vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste

Pārvalde
No pašval-
dības bu-

džeta, EUR

No ceļu 
fonda, EUR

Pavisam 
kopā, EUR

CESVAINES APVIENĪBAS 
PĀRVALDE 51 293 87 656 138 949

sniega 2022. gadā līdz visām lauku 
viensētām, kuras ziemas periodā 
ir apdzīvotas, uzņēmumiem un sa-
biedriskas nozīmes objektiem, kuru 
īpašnieki nav atteikušies no sniega 
tīrīšanas.

Par Madonas sadarbības terito-
rijas civilās aizsardzības plāna ap-
stiprināšanu

Apstiprina Madonas novada sa-
darbības teritorijas civilās aizsar-
dzības plānu. To iespējams iepazīt 
interneta vietnes www.madona.lv 
sadaļā „Pašvaldība → Dokumen-
ti → Citi dokumenti”.

Lēmumu pilnu tekstu var iepazīt 
www.madona.lv vai klientu apkal-
pošanas zālē Saieta laukumā 1 Ma-
donā, lēmumu videoapskatu iespē-
jams noskatīties www.madona.lv.

  Dzimtsarakstu nodaļa
Dzimšanas, miršanas gadījumu, laulību reģistrāciju iespējams veikt 
Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļā Raiņa ielā 12 Madonā, kon-
takttālrunis 64860073.
 Bāriņtiesa

Turpmāk Cesvainē darbosies bāriņtiesas loceklis, kura pārziņā būs lie-
tas Cesvaines pilsētas un pagasta teritorijā. Madonas novada bāriņtiesa 
atrodas Blaumaņa ielā 3 Madonā, tālrunis 64807295.
 Būvvalde

Ar būvniecības iecerēm saistītos jautājumus risina Madonas novada 
būvvalde Saieta laukumā 1 Madonā, tālrunis 64860097.
 Nekustamā īpašuma nodokļi

Jautājumus par nekustamo īpašumu, tā nodokļiem risina Nekustamā 
īpašuma pārvaldības un teritoriālās plānošanas nodaļa. Par nekustamā 
īpašuma nodokli Cesvaines apvienības pārvaldes teritorijā interesēties 
pa tālruni 27015181.
 Kontakti

Madonas novada pašvaldības Centrālā administrācija: Saieta laukums 1,
Madona, pasts@madona.lv, tel. 64860090. Visi Centrālās administrā-
cijas darbinieku kontakti pieejami: https://madona.lv/lat/kontakti. Ma-
donas novada Cesvaines apvienības pārvalde, Pils iela 1A, Cesvaine, 
cesvaine@madona.lv, tel. 64852715. Pārvaldes darbinieku kontakti: 
http://www.cesvaine.lv/parvalde/kontakti/parvaldes-darbinieki.html.
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Ārkārtējā situācija – līdz 28. februārim, 
vakcinācijas sertifikātiem – derīguma termiņš

Sabiedriskās vietās jāvalkā medicīniskās 
maskas vai respiratori; 

izmaiņas izolācijas un mājas karantīnas laikā

Vakcinācijas iespējas

Lai novērstu Covid-19, īpaši tā 
jaunā paveida omikrona, strauju iz-
platības pieaugumu un saslimstības 
izraisītos riskus valsts funkciju, to 
vidū veselības aprūpes pakalpoju-
mu, sabiedrības drošības, sociālo 
pakalpojumu, nodrošināšanai, val-
dība 6. janvārī nolēma pagarināt ār-
kārtējo situāciju līdz 28. februārim, 
atstājot spēkā pašreizējos epidemio-
loģiskās drošības pasākumus.*

Vienlaikus pieņemti grozījumi 
Ministru kabineta (MK) noteiku-
mos, nosakot Covid-19 sertifikātu 
derīguma termiņu pieaugušajiem 
iedzīvotājiem. Vakcinētajiem cilvē-
kiem sertifikāts būs spēkā 9 mēne-
šus pēc primārās vakcinācijas kursa 
pabeigšanas ar „Vaxzevria” („As-
traZeneca”), „Spikevax” („Moder-
na”), „Comirnaty” („Pfizer-BioN-
Tech”) un 5 mēnešus pēc „Janssen” 
vakcīnas saņemšanas. Saskaņā ar 
zinātniskajiem pētījumiem pēc šā 
termiņa, lai saglabātu organisma 
aizsardzību pret vīrusu un novērstu 
smagas slimības gaitas riskus, va-
jadzīga balstvakcinācija. Covid-19 
vakcinācijas sertifikāts būs derīgs 
uzreiz pēc balstvakcinācijas veik-
šanas.

Plānots, ka Covid-19 vakcinā-
cijas sertifikātu derīguma termiņš 
Latvijā stāsies spēkā 15. februārī un 
attieksies tikai uz pakalpojumu sa-
ņemšanu un pasākumu apmeklēša-
nu epidemioloģiski drošā vidē, kur 
nepieciešams uzrādīt sadarbspējīgu 
vakcinācijas sertifikātu. Vakcinā-
cijas sertifikāta derīguma termiņš 
netiek attiecināts uz bērniem līdz 

18 gadiem, jo šai iedzīvotāju gru-
pai pašlaik nav pieejama balstvak-
cinācija, kā arī uz darba pienākumu 
veikšanu – saglabājas prasība pa-
beigt primāro vakcināciju un balst-
vakcinācija tiek stingri rekomendē-
ta.

Savukārt saskaņā ar Eiropas Ko-
misijas 21. decembra lēmumu,** 
sākot ar 1. februāri, Covid-19 serti-
fikāts būs derīgs ceļošanai 9 mēne-
šus neatkarīgi no saņemtās vakcīnas 
veida.

Lēmums par balstvakcinācijas 
nepieciešamību epidemioloģiski 
drošas vides nodrošināšanai pie-
ņemts, pamatojoties uz jaunākajiem 
Lielbritānijā veiktajiem pētījumiem 
par vakcinācijas efektivitāti pret 
dažādiem Covid-19 variantiem. 
Tie liecina, ka balstvakcinācija par 
70 % palielina iespējas izvairīties 
no saslimšanas vai saslimt viegli, 
savukārt gandrīz līdz 90 % novērš 
smagas slimošanas riskus un nepie-
ciešamību ārstēties slimnīcā. Eiro-
pas Slimību profilakses un kontro-
les centra (ECDC) jaunākajā risku 
novērtējumā minēts, ka saskaņā 
ar pašlaik pieejamajiem pierādīju-
miem balstvakcinācija palielina aiz-
sardzību pret smagu slimības gaitu, 
ko izraisa delta variants, un varētu 
palielināt aizsardzību pret omikrona 
variantu.

Veselības ministrija aicina ikvie-
nu pilngadīgu valsts iedzīvotāju, it 
īpaši tos, kuri sasnieguši 40 gadu 
vecumu un ir vecāki, neatlikt balst-
vakcināciju un parūpēties par savu 
un tuvinieku veselību, laikus pie-

sakoties balstvakcīnas saņemšanai. 
To var izdarīt, vēršoties pie sava 
ģimenes ārsta, piesakoties vietnē 
manavakcina.lv vai zvanot pa tāl-
runi 8989. Plašāka informācija par 
vakcīnas saņemšanas iespējām pie-
ejama Nacionālā veselības dienesta 
mājaslapā.

Apstiprinātajos grozījumos preci-
zēta kārtība sporta nodarbību nori-
sei: skolēni, vecāki par 12 gadiem, 
bez vakcinācijas vai pārslimošanas 
sertifikāta drīkstēs piedalīties spor-
ta nodarbībās iekštelpās, ja saņemts 
negatīvs testa rezultāts izglītības 
iestādē veiktajā rutīnas skrīnin-
gā; trenēties iekštelpās drīkstēs arī 
pirmsskolas vecuma bērni – vienā 
nodarbībā līdz 20 dalībniekiem; ja 
pirmsskolas vecuma bērni nodarbī-
bās trenējas kopā ar skolas vecuma 
bērniem, tad ne agrāk kā 24 stundas 
iepriekš vecāku uzraudzībā jāveic 
antigēna paštests, kura rezultātam 
jābūt negatīvam. Noteikts, ka testē-
šanas izmaksas nodrošina attiecīgās 
interešu izglītības vai profesionālās 
izglītības ievirzes programmas īste-
notājs.

* Grozījumi MK 2021. gada 
9. oktobra rīkojumā Nr. 720 „Par 
ārkārtējās situācijas izsludināša-
nu”; grozījumi MK 2021. gada 
28. septembra noteikumos Nr. 662 
„Epidemioloģiskās drošības pasā-
kumi Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai”

** Eiropas Komisijas regula 
Nr. 2021/2288

Veselības ministrijas 
informācija

Madonas pilsētā vakcinācija pret 
Covid-19 tiek nodrošināta Madonas 
pilsētas sporta centrā Gaujas ielā 13 
(1. stāvā).

Tuvākie vakcinācijas datumi:
 23.01.2022. plkst. 9.00–13.00; 

13.30–17.00 („Janssen” pote, „Pfi-
zer”, „Moderna” pirmā un otrā pote);
 26.01.2022. plkst. 9.00–13.00; 

13.30–17.00 („Janssen” pote, „Pfi-
zer”, „Moderna” pirmā un otrā pote);
 29.01.2022. plkst. 9.00–13.00; 

13.30–17.00 („Janssen” pote, „Pfi-
zer”, „Moderna” pirmā un otrā pote).

Vakcinācijas punktos iespējams 
saņemt arī balstvakcināciju.

Vakcinācijas procesu Madonā 
organizē AS „Veselības centru ap-
vienība”, kuras nokomplektētajās 
medicīnas darbinieku un palīgperso-
nāla brigādēs darbojas speciālisti no 
Madonas novada.

Vakcinācijas punktā dežurē Ze-
messardzes 26. kājnieku bataljona 
zemessargi.

Pierakstīties iespējams, zvanot 
uz 8989 vai apmeklējot www.ma-
navakcina.lv, visas dienas garu-

mā – dzīvā rinda bez iepriekšēja 
pieraksta.

Uz vakcināciju līdzi jāņem personu 
apliecinošs dokuments (pase vai ID 
karte), potēšanas pase (ja tāda ir). Vē-
lams ierasties apģērbā, kas ļauj viegli 
atbrīvot plecu. 12 līdz 13 gadus ve-
ciem pusaudžiem vakcinācijas laikā 
nepieciešama mātes vai tēva (vai cita 
likumiskā pārstāvja) klātbūtne. Li-
kumiskajam pārstāvim nepieciešami 
šādi dokumenti: pase vai personas ap-
liecība, kā arī apliecinošs dokuments 
par bērnu (ieraksts par bērnu pasē vai 
bērna dzimšanas apliecība, vai notari-
āli apstiprināta pilnvara).

Madonas novada iedzīvotāju vak-
cinācija, tāpat kā līdz šim, notiek 
arī vakcinācijas kabinetos ģimenes 
ārstu praksēs (tajās, kas sniedz vak-
cinācijas pakalpojumu) un Madonas 
slimnīcā: https://www.vmnvd.gov.lv/
lv/covid-19-vakcinacijas-kabinetu-
karte.

Ik pa laikam tiek organizēta arī 
izbraukumvakcinācija. Informācijai 
par vakcinācijas dienām var sekot 
www.madona.lv.

Lai efektīvāk ierobežotu aizvien 
pieaugošo Covid-19 omikrona pa-
veida izplatību, turpmāk vietās, 
kur nepieciešams lietot sejas mas-
kas, būs atļauts lietot tikai medicī-
niskās maskas vai respiratorus bez 
vārsta. Savukārt, lai izvairītos no 
sabiedrībai kritiski svarīgu nozaru 
darbības pārtraukšanas darbinieku 
prombūtnes dēļ, plānots saīsināt 
izolācijas un mājas karantīnas lai-
ku.

Medicīnisko masku un respira-
toru bez vārsta lietošana sabied-
riskās vietās

No 25. janvāra, atrodoties darba-
vietā, veikalā, sabiedriskā transpor-
tā vai citā publiskā vietā, personām 
jālieto medicīniskā sejas maska 
vai respirators bez vārsta ar drošī-
bas pakāpi FFP2, FFP3 vai KN95. 
Sejas maskas vai respiratori jālieto 
arī vakcinētiem vai pārslimojušiem 
cilvēkiem. Vienīgais izņēmums būs 
izglītības iestādes, kurās darbinie-
ki un izglītojamie drīkstēs turpināt 
izmantot iepriekš centralizēti iegā-
dātās un izsniegtās nemedicīniskās 
(auduma) sejas maskas, kas ir ar 
augstu aizsardzības pakāpi. Arī cit-
viet bērni vecumā no 7 līdz 12 ga-
diem drīkstēs lietot nemedicīnisku 
(auduma) masku.

Medicīniskās sejas maskas un 
respiratori pretstatā auduma mas-
kām ir ar noteiktiem starptautis-
kiem kvalitātes un drošības stan-
dartiem.

Izmaiņas attiecībā uz izolācijā 
un mājas karantīnā pavadāmo 
laiku

Saskaņā ar jaunākajām Eiropas 
Slimību profilakses un kontroles 
centra (ECDC) rekomendācijām 
un vajadzību nodrošināt darba ne-
pārtrauktību stratēģiski svarīgās 
nozarēs saīsināts laika posms, kas 
cilvēkam jāpavada izolācijā vai mā-
jas karantīnā.

Vakcinēti (primārā vakcinācija 
vai balstvakcinācija) vai pārslimo-
juši cilvēki, kuri noteikti kā kon-
taktpersonas:
•	 atrodas mājas karantīnā 

10 dienu;
•	 vai pēc iespējas ātrāk veic 

testu laboratorijā vai testēšanas 
punktā – ja testa rezultāts negatīvs, 
drīkst turpināt veikt darba pienāku-
mus, 10 dienu lietojot FFP2 respi-
ratoru bez vārsta un 3. vai 4. dienā 
veicot atkārtotu testu (negatīvs);
•	 vai drīkst turpināt veikt darba 

pienākumus, septiņas dienas katru 
rītu veicot ātro antigēna paštestu 
(negatīvs).

Izolācijas laiks Covid-19 pozitī-
viem cilvēkiem:
•	 izolācijā drīkst doties arī pēc 

pozitīva Covid-19 paštesta, dar-
ba pienākumus drīkst atsākt pildīt 
8. dienā, ja vismaz 24 stundas nav 
bijuši saslimšanas simptomi;
•	 nodarbinātajiem sabiedrībai 

kritiskās nozarēs jāievēro 3 die-
nu izolācija un, ja vismaz pēdējās 

24 stundas nav slimības pazīmju, 
jāveic laboratorisks tests – ja testa 
rezultāts negatīvs, tad drīkst atgriez-
ties darbā klātienē, 10 dienu pēc 
inficēšanās apstiprināšanas lietojot 
FFP2 respiratoru un izvairoties no 
cieša kontakta ar citiem cilvēkiem.

Mājas karantīna skolēniem un 
pirmsskolas izglītības iestāžu au-
dzēkņiem, kuri noteikti kā kontakt-
personas:
•	 atrodas mājas karantīnā 

10 dienu vai drīkst turpināt apmek-
lēt izglītības iestādi, ja 7 dienas kat-
ru dienu tiek veikts izglītības iestā-
des organizēts antigēna tests;
•	 atsākot apmeklēt izglītības 

iestādi, nav nepieciešams uzrādīt 
laboratoriskās testēšanas rezultātu 
vai ārsta izziņu.

Izolācijas laiks skolēniem un 
pirmsskolas izglītības iestāžu bēr-
niem, kuri inficējušies ar Covid-19:
•	 drīkst atsākt apmeklēt iz-

glītības iestādi 8. dienā, ja pēdējo 
24 stundu laikā nav bijuši slimības 
simptomi;
•	 atsākot apmeklēt izglītības 

iestādi, nav nepieciešams uzrādīt 
laboratoriskās testēšanas rezultātu 
vai ārsta izziņu.

Pieņemot lēmumu saīsināt izo-
lācijas vai mājas karantīnas laiku, 
ievērotas ECDC jaunākās rekomen-
dācijas gadījumiem, kad nepiecie-
šams vienlaikus nodrošināt vīrusa 
izplatības ierobežošanu un sabiedrī-
bai svarīgu jomu darbību.

Uzvarēsim cīņā ar atkritumiem – 
5P princips zaļākai Latvijai!

Latvijas Uzņēmējdarbības 
un menedžmenta akadēmijas 
(LUMA) mācību centrs, sadarbī-
bā ar AS „Latvijas zaļais punkts” 
īstenojot projektu „Esi līderis!” 
skolēniem visā Latvijas teritorijā, 
2022. gada sākumā rīko divus ap-
jomīgus un aizraujošus konkursus: 
vidusskolas klašu grupai – „ES 
SAVAI VIDEI”, pamatskolas klašu 
grupai – „ES SAVAI SKOLAI”.

Konkursu mērķis ir uzlabot vidi, 
kurā dzīvojam, samazinot atkritu-
mu daudzumu, ko radām ikdienā; 
pārskatot ikdienas ieradumus, spēt 
novērtēt jaunās preces nepiecie-
šamību un tās draudzīgumu videi; 
radoši un inovatīvi radīt idejas, kas 
spēs pievērst sabiedrību atkritumu 
šķirošanai, otrreizējo lietu pārstrā-
dei, kā arī zaļajai domāšanai.

Konkursu norises laikā dalībnieki 
attīstīs spējas izvērtēt lietu nepiecie-
šamību un pateikt NĒ pirms jauna 
pirkuma. Jaunieši iegūs idejas at-
kārtotai iepakojuma izmantošanai; 
demonstrēs atkritumu pārstrādā-
šanas un šķirošanas nozīmīgumu; 
kļūs zinošāki par vides ilgtspējas 
nozīmi un aktualitātēm atkritumu 
šķirošanā. Izstrādājot konkursa dar-
bus, Latvijas skolēni attīstīs radošo 
domāšanu, apgūs prasmes darbā ar 
digitālajām tehnoloģijām un multi-
mediālajiem projektiem un veicinās 

izpratni par ilgtspējīgu uzņēmējdar-
bību.

Kas ir 5P jeb šķiratlona pieccīņa?
Tā ir cīņa par piecu tādu paradu-

mu veidošanu, kas palīdzēs samazi-
nāt atkritumu daudzumu līdz mini-
mumam. Pieci spēcīgi paradumi jeb 
piecas spēcīgas šķiratlona disciplī-
nas ir:

• PASAKI NĒ – nepērc jaunu, 
aizvieto ar esošo!

• PĀRSKATI – izvēlies to, kas 
draudzīgs videi!

• PIELIETO VĒLREIZ – ja vari 
izmantot vairākkārt, izmanto!

• PĀRVEIDO – neizmet, bet atro-
di citu lietojuma mērķi!

• PĀRSTRĀDĀ – šķiro un atbrī-
vo pasauli no atkritumiem!

Plašāka informācija par šķiratlo-
na pieccīņu pieejama „Latvijas zaļā 
punkta” mājaslapā.

Konkursu norises laiks: sākums – 
2022. gada 14. janvārī; komandas 
savu veikumu prezentēs finālsacen-
sībās 2022. gada 6. maijā.

AS „Latvijas zaļais punkts” ir pa-
rūpējusies par balvām abu konkursu 
pirmo trīs vietu laureātiem, kā arī 
katrā konkursā tiks pasniegta viena 
simpātiju balva. Uzvarētāji tiks pa-
ziņoti 2022. gada 10. maijā.

Lai mums visiem izdodas Latviju 
padarīt zaļāku!

„Latvijas zaļais punkts”

Novuss Cesvaines kultūras namā
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Raibais 2021. gads tūrismā
Esam iekāpuši jaunā gadā – pār-

maiņu gaidās un cerību pilni. Do-
māju, ka mēs, tūrisma jomas pār-
stāvji, tāpat kā ikviens, ļoti gaidām 
dažādo ierobežojumu atcelšanu, ļoti 
gaidām pils atvēršanu, ļoti ceram 
uz jaunā novada pozitīvo pienesu-
mu Cesvainei. Lai mums izdodas 
piepildīt cerības, īstenot plānus un 
priecāties par padarīto!

Mazliet atskatīsimies uz pagā-
jušo – tūrismam nebūt ne vieglo – 
gadu. Lai gan mazās lauku brīvdie-
nu mājiņas un atpūtas vietiņas, kas 
uzņēma ģimenes, pārīšus, nelielas 
kompānijas, par apmeklētāju trū-
kumu sūdzēties nevarēja, kopējais 
noskaņojums nozarē nemitīgo iero-
bežojumu dēļ lika par sevi manīt arī 
pie mums. Uzņēmēji, kuri atkarīgi 
no lielajām tūristu grupām un iespē-
jas piedāvāt visu savu pakalpojumu 
klāstu daudziem cilvēkiem uzreiz 
un jebkurā laikā, cieta pamatīgi. 
Drošības izjūtas un paredzamības 
diemžēl nekādas. Un, lai gan vietē-
jais Latvijas ceļotājs lielākoties tur-
pināja iepazīt dzimto zemi, arvien 
vairāk tika meklētas iespējas doties 
brīvdienās uz mazāk ierobežotām 
valstīm. Tieši tāpat ārzemju viesi 
sarežģītās un neprognozējamās si-
tuācijas dēļ ļoti retos gadījumos iz-
vēlējās Cesvaini, proti, arī Latviju, 
par sava ceļojuma galamērķi.

Par spīti visam, skaitļos, ko esam 
apkopojuši tūrisma centrā un ko ir 
fiksējusi cilvēku skaitīšanas iekārta 
pie Cesvaines pils, neizskatāmies 
nemaz tik slikti. Iekārta fiksējusi 
gandrīz 40 000 apmeklējumu, kas, 
protams, nenozīmē unikālos ap-
meklētājus un neizslēdz kādu teh-
nisku kļūdu, tomēr zināmu skaidrī-
bu par kustību Cesvainē sniedz. Tū-
risma centrā klātienē tikai nepilnos 
sešos gada mēnešos (jo pārējo laiku 
bijām spiesti strādāt attālinātā režī-
mā) esam apkalpojuši 3,5 tūkstošus 
apmeklētāju, no kuriem tikai 6 % 
jeb 211 ir bijuši ārzemju viesi, vis-
vairāk – igauņi (116). Visiem zinā-
mo iemeslu dēļ ārzemju viesi mūs 
apciemojuši tikai četros mēnešos: 
jūlijā, augustā, septembrī un oktob-
rī. Apmeklētājiem bagātākais mē-
nesis tūrisma centrā bijis augusts – 
1260 viesu. Ekskursantu grupas 
skaitļos izskatās labi – veselas 52. 
Ko tas nozīmē „tulkojumā”? Daudz 
darba mums, tūrisma centra darbi-
niekiem: stāsti četru vai četrdesmit 
cilvēku grupai, darba apjoms gan-
drīz tas pats. Iespēja no šīm gru-
pām gūt maksimālu labumu mūsu 
uzņēmējdarbībai – krietni mazāka, 

jo grupas ir mazas, tās neizvēlas lie-
lo grupu pakalpojumus, piemēram, 
ekskursijas ar degustācijām.

Cilvēku paradumi mainījušies arī 
citādi: retāk tiek apmeklētas akti-
vitātes telpās, retāk tiek izmantoti 
vietējie pakalpojumi, vairāk notiek 
pašapkalpošanās ikvienā jomā. Pie 
paradumu maiņas jāmin arī tāda 
svarīga iezīme kā vēlme nedrūz-
mēties. Šobrīd tūrists pats plāno, ir 
neatkarīgs, mazāk saistās ar citiem, 
izvēlas nomaļākas vietas, nepopu-
lārākus apmeklējuma laikus, no-
gaida… Kā izņēmums gan te mi-
nams 1. maijs — Ādolfa fon Vulfa 
164. gadskārtas skaņu un gaismu 
šovs, kas pulcēja neplānoti daudz 
apmeklētāju. Pasākums bija skaists, 
atsauksmju daudz un labas, un labi, 
ka viss beidzās labi…

Par šā gada veiksmes stāstiem 
varētu nosaukt vēl dažus pasā-
kumus: „Atvērtās dienas laukos” 
(10.–13. jūnijs), „Mājas kafejnīcu 
dienas” (14., 15. augusts), starp-
tautiskās daudzsēriju televīzijas 
filmas „Sisi” uzņemšanu pie Ces-
vaines pils (28.–30. jūnijs), vilciena 
ekskursiju sēriju (31. jūlijs, 21. au-
gusts, 9. oktobris), Andas Līces 
80 gadu jubilejas pasākumu (8. sep-
tembris), pārgājienu uz Nesaules 
kalnu (26. septembris).

Pirmie divi minētie ir asociācijas 
„Lauku ceļotājs” organizēti, bet re-
ģionālo tūrisma centru koordinēti 
un vietējo uzņēmēju īstenoti pasā-
kumi, kas nu jau kļuvuši vai sākuši 
kļūt par tradīciju un bija ļoti labi ap-
meklēti; „Mājas kafejnīcu dienas” 
pulcēja gandrīz 500 gardēžu. No 
uzņēmēju puses varbūt ne tik vien-
nozīmīgi pozitīvi vērtēti, tomēr pēc 
ilgās dīkstāves patīkami atsvaidzi-
noši pasākumi arī viņiem.

Ekskursijas vilciena pasažieriem 
pa Madonu un Cesvaini bija Ma-
donas un Gulbenes pašvaldību sa-
darbības projekts ar AS „Pasažieru 
vilciens”. Mēs – priecīgi par atjau-
noto stabilo vilciena satiksmi, vil-
cienam – jauni pasažieri! Ir jau no-
lemts sadarbību turpināt arī šogad.

Tradīcijas, kuras ir labi iesāktas 
un kuras gribētos turpināt, – literāri 
novadnieku pasākumi un Pasaules 
tūrisma dienas pārgājiens uz pasau-
les nozīmes industriālo objektu – 
Strūves ģeodēziskā loka punktu. 
Filmu uzņemšana Cesvaines pilī 
ļoti dažādo mūsu tūrisma galamēr-
ķi. Pagājušās vasaras darbs jau Zie-
massvētku laikā piedzīvojis pirm-
izrādi un skatāms Vācijas sešu sē-
riju filmā par ikonisko 19. gadsimta 

Austrijas ķeizarieni Elizabeti, sauk-
tu Sisī, kanālā „Epic Drama LV”. 
Cesvaines pils filmā dublē Laksen-
burgas pili (Laxenburg) Austrijā. 
Ļoti skaisti pils ārskati baudāmi jo 
īpaši 3. sērijā.

Jau februārī sākās sarunas ar ai-
navu dizaineri un mežsaimniecības 
inženieri Vinetu Radziņu par Ces-
vaines pils parka labiekārtošanas 
plāna izstrādi. Visu gadu notika par-
ka izpēte un priekšlikumu izstrāde. 
Latvijas Piļu un muižu asociācijas 
rīkoto ikgadējo vēsturisko parku un 
dārzu dienu ietvaros 3. jūlijā notika 
Vinetas vadīts praktisks seminārs 
un pastaiga „Senie kultūraugi Ces-
vaines pils parkā”. Gada nogalē ga-
tavais plāns iesniegts saskaņošanai 
Nacionālā kultūras mantojuma pār-
valdē. Vizuālo materiālu – plānu un 
informatīvās planšetes – var iepazīt 
tūrisma centrā Pils ielā 2. Šogad tur-
pināsim izglītot un ieinteresēt parka 
jautājumos. Cerēsim, ka arī praktis-
kie parka sakārtošanas darbi varēs 
sākties. Sekojiet informācijai!

26. maijā, aicinot Latvijas iedzī-
votājus apmeklēt 60 visā Latvijā no 
jauna izveidotus un atjaunotus kul-
tūras un dabas mantojuma objektus, 
tika atklāta Kultūras ministrijas 
informatīvā kampaņa „Atrastā Lat-
vija”. Viens no projektā „Gaismas 
ceļš” atjaunotajiem objektiem ir 
Cesvaines pils, kura šīs apceļoša-
nas akcijas augstāk vērtēto objektu 
TOP 10 ieņēma godpilno 2. vietu.

7. jūlijā izdevās īstenot vienu 
mazu tikšanos ar tūrisma uzņē-
mējiem un draugiem. Šādās rei-
zēs labi sajust kolēģu plecu. Šo-
gad ceram uz vairāk un biežāk… 
10. septembrī mūsu tūrisma centrā 
tikāmies visi jaunā novada tūrisma 
speciālisti. Kaut uz īsu brīdi, bet 
pabijām visos apskates objektos 
un pie visiem tūrisma uzņēmējiem. 
Ļoti vērtīgs pasākums, kuru klā-
tienē citos jaunā novada reģionos 
diemžēl pagaidām neesam varējuši 
turpināt. Ar Madonas novada tūris-
ma kolēģiem aktīvi sadarbojāmies 
visu gadu, bet jo īpaši kopš 1. jū-
lija, kad kļuvām par vienu lielu 
novadu, regulārās „Zoom” sanāk-
smēs pārrunājam darbu, plānojam 
pasākumus, izstrādājam jaunus 
tūrisma produktus. Lielākais dar-
ba apjoms bijis saistīts ar mūsu 
nu jau kopīgo mājaslapu www.vi-
sitmadona.lv – nopietnāko tūrisma 
informācijas bāzi, jauno Madonas 
novada tūrisma ceļvedi, gada tū-
risma pasākumu plānu un budžetu.

Rudens sākās cerīgi – ar piecām 

Mājas kafejnīcā 
„Pie Urdavas zieda”

Vīzija no Cesvaines parka labiekārtošanas plāna

Lai lietas notiktu, svarīga ir sadarbība!

Čehu meža darbinieku grupa ar tulku un gidu Kārli Bandenieku
 pie Cesvaines alusdarītavas

Cesvaines dzelzceļa stacijā 
atkal uzņem pasažierus

skolēnu ekskursijām, diemžēl tikpat 
strauji, cik sācies, viss pierima…

No tehniskajiem darbiem gribētos 
padalīties ar dažiem:

• 10 000 eksemplāros izdots Ces-
vaines tūrisma buklets. Šoreiz ak-
cents likts uz Cesvaini kā vietu, uz 
kuru un no kuras ceļi ved arī pie 
mūsu ne mazāk interesantajiem kai-
miņiem;

• uzstādīts jauns, liels, informa-
tīvi bagāts stends stāvlaukumā Pils 
ielā 1;

• staļļu ēka tikusi pie divām labi 
pamanāmām gaismas reklāmām, 
vairākām jaunām durvīm un vār-
tiem un brīnišķīga afišu stenda;

• brīvdabas maršruts ar 13 infor-
matīvām zīmēm pie Cesvaines vēs-
turiskajām ēkām un vietām ir viens 
no šā trakā laika pozitīvajiem pie-
nesumiem – bez piesaistes laikam, 
gidam, bez maksas;

• sociālajā tīklā „Facebook” „Vi-
sitCesvaine” kontam ir 1180 seko-

tāju. Populārākie ieraksti – stilizēts 
stāsts par atjaunoto vilciena kustību 
uz Cesvaini un atskats uz 1. maija 
skaņu un gaismu performanci – 
katrs sasnieguši ap 30 tūkstošu au-
ditoriju; padsmit tūkstošu audito-
rija bijusi apsarmojušas Cesvaines 
pils fotogalerijai, „Mājas kafejnīcu 
dienām” un pavasara vizbuļu traku-
mam;

• sadarbībā ar Vidzemes Tūris-
ma asociāciju tapis Vidzemes aug-
stienes tūrisma buklets un zaļo 
ceļu (bijušo dzelzceļa līniju) karte 
Rīga–Pleskava, decembrī Cesvainē 
noorganizēta zaļo ceļu sanāksme un 
Vidzemes tūrisma konference.

Paldies par gadu ikvienam tūris-
tam, tūrisma uzņēmējam, tūrisma 
draugam!

Ziema turpinās ar virtuālām saru-
nām un rakstu darbiem. Gaidām pa-
vasari, sauli un ceram, ka viss būs!

Laura Smudze,
Cesvaines tūrisma centra 

vadītāja,
foto no tūrisma centra arhīva
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Filmas Cesvaines kultūras namā
* 21. janvārī plkst. 18.30 filma 

„Bedre”
Filma „Bedre” veidota pēc Janas 

Egles stāstu motīviem. Tās centrā 
ir desmitgadīgais Markuss, kuram 
jāpielāgojas jaunajai dzīvei laukos 
pie omes. Pēc incidenta ar kaimiņu 
meiteni Emīliju ciema iedzīvotāji 
uz zēnu sāk lūkoties ar neiecietī-
bu un aizdomām, līdz nejaušības 
rezultātā viņš atrod patvērumu pie 
noslēpumainā vientuļnieka Jūrnie-
ka, kurš dzīvo meža nomalē.

* 3. februārī plkst. 18.30 Lailas 
Pakalniņas filma „Spogulī”

Apmāta pamāte dzen naivu, 
taču centīgu vingrošanas trenera 
meitu arvien dziļāk mežā. Lailas 
Pakalniņas absurda fantāzijā par 
sāncensību un patmīlību 21. gad-
simtā tiek pārbaudītas viņu abu 
spējas. Galveno lomu atveidotāju 
trio – Latvijas Nacionālās operas 
un baleta prīma Elza Leimane, pa-
zīstamais aktieris Lauris Dzelzītis 
un uzlecošā skatuves zvaigzne 
Madlēna Valdberga – elektronis-
kās mūzikas pavadījumā sasto-
pas ar profesionāliem atlētiem un 
akrobātiem un piedāvā reibinošu 

piedzīvojumu, kas filmēts kā ne-
pārtraukts selfijs.

Sociāli ironiskā selfiju estētikā 
tapusī spēlfilma ir pasaulē atzītākās 
latviešu režisores Lailas Pakalniņas 
un viņas ilggadējā domubiedra ki-
nooperatora Ginta Bērziņa jaunā-
kais meistardarbs, kas reinterpretē 
vācu folkloras iedvesmoto brāļu 
Grimmu pasaku 21. gadsimta au-
diovizuālajā valodā.

* 4. februārī plkst. 18.30 Ivo 
Brieža un Ritas Rudušas doku-
mentālā filma „Homo Sovieticus”

1991. gads bija pagrieziena 

punkts Eiropā un pasaulē. Aprit 
30 gadu kopš PSRS impērijas sa-
brukšanas, taču pēdējos gados tiek 
atdzīvināti gan totalitārās varas 
simboli, gan no jauna pārradīts pa-
domju impērijas vēsturiskais stāsts. 
Režisors Ivo Briedis un žurnāliste 
Rita Ruduša, abi dzimuši PSRS, 
filmā pēta Homo Sovieticus (latīņu 
val. ‘padomju cilvēks’) fenomenu, 
meklējot atbildi uz jautājumu, vai 
Padomju Savienība ir beigusi pa-
stāvēt.

Ivo Briedis Homo Sovieticus 
raksturo kā cilvēku, kas ir tik labi 

pielāgojies totalitārismam, ka citā 
politiskā iekārtā nespēj eksistēt. Šie 
cilvēki visbrīvāk jūtas tieši nebrīvē. 
Vispirms viņi bija sociālās inže-
nierijas produkts, vēlāk kļuva par 
viltīgiem vergiem, kas izvairās no 
jebkādas atbildības.

Ievērojiet! Apmeklējot kul-
tūras namu, personai jāuzrāda 
personu apliecinošs dokuments 
un derīgs digitālais Covid-19 ser-
tifikāts, kas apliecina vakcināciju 
pret Covid-19 vai vīrusa pārsli-
mošanas faktu. Ieeja uz katru se-
ansu – 2 EUR.

1. februārī Latvijā sāks darboties depozīta sistēma dzērienu iepakojumam
Depozīta sistēmā varēs nodot stik-

la, plastmasas (PET) un metāla (skār-
denes) dzēriena iepakojumu:
•	 stikla pudeles tilpumā no 

0,1 līdz 3 litriem (neieskaitot);
•	 stikla pudeles citiem fermen-

tētiem produktiem ar alkohola saturu 
līdz 6 % tilpumā no 0,1 līdz 0,75 lit-
riem (neieskaitot);
•	 plastmasas (PET materiālu 

grupa) pudeles tilpumā no 0,1 līdz 
3 litriem (neieskaitot);
•	 plastmasas pudeles alum un 

citiem fermentētiem produktiem ar 
alkohola saturu līdz 6 % tilpumā no 
0,1 līdz 0,5 vai 1 litram un skārdenes 
tilpumā no 0,2 līdz 1 litram.

Kā strādās depozīta sistēma Lat-
vijā

Depozīta maksa noteikta 10 centu 
apmērā par iepakojuma vienību. To 
varēs saņemt, ja uz nododamā iepa-
kojuma būs nolasāma speciālā atpa-
zīstamības zīme, svītrkods vai kvad-
rātkods un iepakojums būs iztukšots.

Nododot izlietoto dzērienu depo-
zīta iepakojumu, iedzīvotājs saņems 
depozīta maksu bezskaidras naudas 
norēķinu veidā vai čeku par atbilstī-
gu summu. Vietās, kur depozīta iepa-
kojumu pieņems manuāli, depozīta 
maksu varēs saņemt skaidrā naudā.

Kas Latvijā ieviesīs depozīta sis-
tēmu

2021. gada 14. janvārī Valsts vides 
dienests un SIA „Depozīta iepakoju-
ma operators” noslēdza līgumu par 
depozīta sistēmas darbības nodro-
šināšanu Latvijā. Tajā paredzēts, ka 

depozīta sistēmas operators nodro-
šinās sistēmas darbību septiņus ga-
dus – līdz 2029. gada 31. janvārim.

Pēc depozīta sistēmas ieviešanas 
Valsts vides dienests operatora darbī-
bu uzraudzīs un kontrolēs.

Kur var nodot tukšo iepakojumu
2022. gada 1. februārī tukšo depo-

zīta iepakojumu varēs nodot aptuveni 
1400 depozīta punktos visā Latvijā. 
Apmēram puse (~700) depozīta pun-
ktu būs automatizēti – tajos darbosies 
taromāti. Depozīta sistēmas darbības 
sākumā plānots atvērt arī ap 700 ma-
nuālās pieņemšanas punktu, kuros 
iepakojumu pieņems veikala pārde-
vējs. No tiem apmēram 400 manuālo 
pieņemšanas punktu tirdzniecības 
vietās turpinās darboties ilgtermiņā, 
bet pārējās (~300) tirdzniecības vie-
tās līdz 2022. gada 1. maijam tiks uz-
stādīti taromāti.

Iedzīvotāji tukšo depozīta iepako-
jumu varēs nodot apkaimes pārtikas 
veikalos un tirdzniecības vietās, kā 
arī citās vietās, kur var nopirkt dzē-
rienus depozīta iepakojumā, pie-
mēram, degvielas uzpildes stacijās. 
Depozīta pieņemšanas punktu karti 
var apskatīt depozīta sistēmas mājas-
lapas sadaļā „Kur nodot?”.

Kur nodot dzērienu iepakojumu, 
kas nav iekļauts depozīta sistēmā

Tos dzērienu iepakojumus, kurus 
depozīta sistēmā nepieņems, jopro-
jām varēs nodot netālajos šķiroša-
nas konteineros. Depozīta sistēma 
ir veids, kā papildināt un uzlabot at-
kritumu apsaimniekošanu Latvijā un 

uzlabot rezultātus visbiežāk iegādāto 
un dabā izmesto iepakojumu pārstrā-
dē.

Ja uz depozīta pieņemšanas punktu 
tiks atnests dzēriena iepakojums, ko 
nevar nodot depozīta sistēmā, vai arī, 
piemēram, depozītā nododamā iepa-
kojuma etiķete vai pats iepakojums 
būs būtiski bojāts, to varēs izmest at-
kritumu šķirošanas konteineros, kas 
atradīsies netālu no nodošanas vietas.

Kā izmantot taromātu, lai nodo-
tu tukšo iepakojumu

Ievieto depozīta iepakojumu taro-
mātā pa vienam ar apakšējo daļu pa 
priekšu. Kad visi līdzpaņemtie depo-
zīta iepakojumi ir nodoti taromātā, 
spied uz ekrānā redzamās pogas, lai 
pabeigtu darbību un saņemtu depozī-
ta kuponu par nodotajām iepakojuma 
vienībām. Depozīta kuponu izmanto 
pirkuma apmaksai kuponā norādītajā 
veikalā.

Kāds ir depozīta punktu darba 
laiks

Depozīta punktu darba laiku nosa-
ka tirdzniecības vieta, kurā izvietots 
taromāts vai kurā notiek iepakojuma 
manuāla pieņemšana. Ja depozīta 
punkts atrodas tirdzniecības vietas 
iekštelpās, tā darba laiks atbilst kon-
krētā veikala darba laikam.

Vai depozīta sistēmā varēs nodot 
iepakojumu, kas iegādāts pirms 
2022. gada 1. februāra – pirms de-
pozīta sistēmas darbības sākuma

Nē, laikā pirms depozīta sistēmas 
iegādāto iepakojumu depozīta punk-
tos nodot nevarēs. Nevarēs nodot 

arī iepakojumu, kas iegādāts pārejas 
periodā līdz 2022. gada 1. augustam, 
ja tam nav depozīta zīmes, – pārejas 
periodā veikala plauktos atradīsies 
iepakojums gan ar depozīta zīmi, gan 
bez tās. Iepakojumu bez depozīta zī-
mes varēs nodot netālajos šķirošanas 
konteineros.

Vai depozīta sistēmā varēs nodot 
arī vīna un stiprā alkohola pudeles

Pagaidām Ministru kabineta (MK) 
noteikumos nav paredzēts depozīta 
sistēmā iekļaut vīna un stiprā alko-
hola pudeles. Depozīta sistēmā varēs 
nodot bezalkoholisko dzērienu, alus 
un dzērienu ar alkoholisko saturu 
līdz 6 % iepakojumu. Vairāk par to, 
kuri dzērienu iepakojumi ir iekļauti 
sistēmā, var izlasīt depozīta sistēmas 
mājaslapas sadaļā „Ko nodot?”.

Cik liela ir depozīta maksa
Depozīta maksa ir noteikta MK no-

teikumos Nr. 519 „Depozīta sistēmas 
darbības noteikumi” – 10 centu depo-
zīts par iepakojuma vienību neatkarī-
gi no tā veida. Depozīta maksu varēs 
saņemt, ja uz nododamā iepakojuma 
būs nolasāma depozīta zīme un svītr-
kods, iepakojums būs iztukšots un 
nebūs būtiski bojāts. Depozīta mak-
sa netiek maksāta par iepakojumu, 
kas iegādāts pirms depozīta sistēmas 
darbības sākšanās 2022. gada 1. feb-
ruārī, kā arī iepakojumu bez depozīta 
zīmes, kas iegādāts pārejas periodā 
līdz 2022. gada 1. augustam.

Kā var atgūt iemaksāto depozīta 
maksu

Depozīta maksu būs iespējams 

saņemt atpakaļ, ja taromātā vai ma-
nuālajā depozīta pieņemšanas punktā 
tiks nodots iepakojums ar nolasāmu 
depozīta zīmi un svītrkodu, turklāt 
pats iepakojums būs iztukšots un bez 
būtiskiem bojājumiem.

Kā atšķirt, kuru iepakojumu var 
nodot depozīta punktos pārejas 
periodā

Pērkot dzērienus depozīta iepako-
jumā laika periodā no 01.02.2022. 
līdz 31.07.2022., nepieciešams pār-
liecināties, vai uz dzēriena etiķetes 
ir attēlota depozīta zīme (vienreiz-
lietojamais vai atkārtoti uzpildā-
mais (AU) iepakojums). Ja depozīta 
zīme ir attēlota uz etiķetes, tukšo 
iepakojumu var nodot depozīta sistē-
mā; ja depozīta zīme uz etiķetes nav 
attēlota, par nopirkto dzērienu netiek 
iekasēts 10 centu depozīts un tukšo 
iepakojumu depozīta sistēmā nodot 
nevar.

Kur Cesvainē būs depozīta pun-
kti

Aicinām sekot aktuālajai informā-
cijai, taču šobrīd ir plānots, ka depo-
zīta punkti atradīsies Cesvaines vei-
kalos „LaTS” (Rīgas ielā 2) un „top!” 
(A. Saulieša ielā 2).
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Nr. 1 (340) 2022. gada 21. janvārī
Izdevējs: Cesvaines apvienības 
pārvalde
Tirāža – 700 eks.
Atbildīgā par izdevumu – 
Linda Vanaga, tālr. 64852030,
e-pasts: linda.vanaga@madona.lv
Iespiests: SIA „Erante”.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild rakstu autori.
Publikācijai paredzētos materiālus 
iesniegt līdz katra mēneša 
10. datumam.

Nākamais „Cesvaines Ziņu” 
izdevums gaidāms 2022. gada 25. februārī

Nakts autofotoorientēšanās 
brauciens „Cesvaine–Lubāna”

8. martā aicinām uz koncertu 
kultūras namā

15.–30. janvāris – „Sniega dienas 
Madonas novadā 2022”

Atgādinājums saņemt 
Ziemassvētku paciņas

Saceri pasaku par Sniegputeni!

Kraukļu bibliotēkas 
zālē – jaunas izstādes
Madonas novada olimpieši 

1912–2012
2012. gadā – Londonas olimpis-

ko spēļu gadā – bija īpaša jubileja – 
pirms 100 gadiem pirmoreiz olim-
piādē piedalījās sportisti no tagadē-
jās Latvijas teritorijas, arī Liezērē 
dzimušais Haralds Blaus. Izstāde 
iepazīstina ar Madonas novada 
olimpiešiem Oto (Otto) Grigalku, 
Robertu Raimo, Gundaru Upenie-
ku, Raivi Zīmeli un Ingu Veipu.

9 kartona planšetes (99,5 × 81 cm) 
ar digitāliem attēliem un paskaidro-
jošiem tekstiem.

Latvijas Tautas frontes Mado-
nas rajona nodaļai – 30

Izstāde attēlos un notikumu hro-
nikā atsauc atmiņā atmodas laiku, 
iepazīstinot ar Tautas frontes dibi-
nāšanu, barikādēm, „Baltijas ceļu” 
un Latvijas valstiskās neatkarības 
atjaunošanu vai atgādinot par šiem 
notikumiem, kā arī plašāk vēsta par 
atmodas laika Madonas līderi Jāni 
Simsonu un mūsu novadnieku, Lat-
vijas Tautas frontes pirmo priekšsē-
dētāju Daini Īvānu (6 planšetes).

Atzīmējot Pasaules sniega dienu, 
aicinām aktīvi baudīt vai nesteidzī-
gā brīvdienu ritmā vērot kādu no 
Madonas novada ziemas notiku-
miem svaigā gaisā. Esam sarūpē-
juši 12 pasākumus, 2 konkursus un 
1 viktorīnu.

15.–30. janvāris. „Kahoot!” vik-
torīna. Uzmini 10 jautājumus par 
Madonas novada 2022. gada sniega 
dienu aktivitātēm. Viktorīna pieeja-
ma kopš 15. janvāra.

15.–30. janvāris. Konkurss „Pa-
saka par Sniegputeni”. Baudi ziemu 
Madonas novadā, vēro dabas nori-
ses, saceri pasaku par sniegputeni, 
līdz 30. janvārim nosūti savu pasa-
ku uz e-pastu ilvija.kecko@mado-
na.lv. Interesantāko pasaku autori 
saņems simpātiju balvas, saraksts 
tiks publicēts 3. februārī www.face-
book.com/VisitCesvaine.

15.–30. janvāris. Fotokonkurss 
„Sniega dienas Madonas nova-
dā 2022”. Baudi ziemu Madonas 
novadā vai piedalies sniega dienu 
pasākumos, ķer skaistākos foto-
mirkļus, līdz 31. janvārim publicē 
savas fotogrāfijas www.facebook.
com/visitmadona komentāru sada-
ļā. Interesantāko fotogrāfiju autori 
saņems simpātiju balvas, saraksts 
tiks publicēts 3. februārī www.fa-
cebook.com/visitmadona un www.
visitmadona.lv.

22. janvāris. Sniega diena Lubā-
nas dabas takā „Aiviekstes ozoli”. 
Distanču slēpošana, bobsleja ka-
manu stumšana, ragaviņu vilkša-
na, kāpšana āliņģī. Tiekamies no 
plkst. 11.00 Aiviekstes krastā, pie 
Krasta un Peldu ielas krustojuma, 
Lubānā, tālr. 26649344, „Visit Lu-
bāna” lapa „Facebook”

22. un 23. janvāris. Kamanu 
suņu sacensības. Skaties klātienē 
sportiskas un amizantas suņu pa-
jūgu skriešanas sacensības 22. jan-
vārī no plkst. 12.00, 23. janvārī no 
plkst. 10.00. Tiekamies sporta un 
atpūtas bāzē „Smeceres sils” Lazdo-

nas pagastā, tālr. 29347575, https://
www.facebook.com/smeceressils.

29. janvāris. Sniega diena Sme-
ceres silā. Distanču slēpošana ma-
ziem un lieliem, ragavu stumša-
na, pikošanās mačs. Tiekamies no 
plkst. 11.00 sporta un atpūtas bāzē 
„Smeceres sils” Lazdonas pagas-
tā, tālr. 27865667, https://www.
facebook.com/Veselības-veicinā-
šanas-projekts-Madonas-nova-
dā-539579336383007/.

29. janvāris. Ziemas prieku un 
sporta diena Ērgļos. Hokejs, dīķa 
hokejs, slidošana, dažādi sīkmači: 
piku mešana mērķī, slēpošana pārī, 
ragaviņu braucieni. Tiekamies no 
plkst. 10.00 pie Ērgļu hokeja lau-
kuma Oškalna ielā 6 Ērgļos, tālr. 
26101152, www.facebook.com/visit-
ergli.

29. janvāris. LVM Kalsnavas ar-
borētuma orientēšanās rogainings. 
Orientēšanās skrējiens, arborētuma 
egļu dažādības iepazīšana, kontrol-
punktu vākšana, komandā 2–4 cilvē-
ki. Dalības maksa – 4 eiro personai. 
Piesakies un tiekamies plkst. 12.00 
Kalsnavas arborētumā „Ogu Īvēs” 
Jaunkalsnavā, tālr. 27841099, www.
facebook.com/LVMKalsnavasarbo-
retums.

30. janvāris. LVM Kalsnavas ar-
borētuma Egles vārda dienas svinību 
spēle „Egļu taka”. Interaktīvi uzde-
vumi, svētku laimes rats, aklais ran-
diņš ar egli, fona mūzika, silta tēja 
un ugunskurs, ragaviņu trase Līgo 
kalnā. Ieejas maksa – 2 eiro, bērniem 
līdz 7 gadiem – bez maksas. Tieka-
mies plkst. 10.00–15.00 Kalsnavas 
arborētumā „Ogu Īvēs” Jaunkalsna-
vā, tālr. 27841099, www.facebook.
com/LVMKalsnavasarboretums.

Apmeklējot pasākumus, ievēro-
jam Covid-19 vispārējās drošības 
prasības!

Baudām ziemu Madonas novadā!

Sanita Soma,
tūrisma darba organizatore

Jaunā 2022. gada sezona tiks at-
klāta sestdien, 12. februārī, meklē-
jot kontrolpunktus tumsā Cesvaines 
un Lubānas apkārtnē. Dienā foto-
grafētus kontrolpunktus palīdzēs 
atrast tikai lukturītis, auto gaismas, 
komandas saliedētība, pieredze vai 
veiksme. Brauciena kontrollaiks – 
4 stundas kopš komandas starta. Esi 
gatavs pārbaudīt savas spējas orien-
tēties tumsā?

Šis būs bezkontakta brauciens – 
visi materiāli katrai komandai 
tiks nosūtīti digitāli uz reģistrēto  
„WhatsApp” numuru komandas 
starta brīdī. Startēt varēs no jebkuras 
komandai ērtākās vietas brauciena 
reģionā laikposmā no plkst. 18.00 
līdz 20.00. Finišs – pēc 4 stundām 
jebkurā vietā.

Viss, kas nepieciešams braucie-

nam: jebkuras markas un krāsas 
vieglais automobilis, vismaz divu 
cilvēku komanda (ievērojot pulcē-
šanās ierobežojumus brauciena die-
nā), digitālais fotoaparāts vai (un) 
viedtālrunis, ieteicamā ceļu karte 
„Madonas novads” vai „Austrum-
vidzeme. Ziemeļlatgale” (jo iz-
sniegtā būs bez mēroga), lineāls, 
cirkulis (slēptā punkta aprēķināša-
nai), labs lukturis objektu izgaismo-
šanai, atstarojošā veste fotogrāfam, 
laikapstākļiem atbilstīgi apavi un 
labs noskaņojums.

Maksimālais reģistrēto komandu 
skaits – 60. Reģistrē savu komandu 
šeit: https://nakts.brauciens.lv!

Ja vēlās nakts stundās nenāk 
miegs un prāts nesas uz piedzīvo-
jumiem, izmēģini nakts autofoto-
orientēšanos!

Šā gada 8. martā plkst. 19.00 
Cesvaines kultūras namā dziedātā-
ja Santa Sāre uzstāsies ar koncert-
programmu „Tava balss”. Koncertā 
izskanēs iemīļotas „Mikrofona” ap-
taujas dziesmas.

Ieeja — 3 EUR.

Atgādinām: apmeklējot kultūras 
namu, jāuzrāda personu aplieci-
nošs dokuments un derīgs digitālais    
Covid-19 sertifikāts, kas apliecina 
vakcināciju pret Covid-19 vai vīru-
sa pārslimošanas faktu.

Svinot Pasaules sniega dienu, 
Madonas novads piedāvās daudzas 
un dažādas sniegotas nodarbes – sā-
kot ar slēpošanu, turpinot ar snie-
gotiem fotokonkursiem un citām 
ziemas aktivitātēm.

Cesvainieši Madonas novada 
skolēnus aicina būt radošiem. Sa-
ceri pasaku par Sniegputeni un līdz 
30. janvārim atsūti uz e-pastu ilvija.
kecko@madona.lv!

Interesantāko pasaku autori sa-
ņems piemiņas balvas, pasakas tiks 
publicētas „VisitCesvaine” lapā.

Ja rodas jautājumi, droši zvani Il-
vijai – 25637052.


