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Temats:
ģimenēm
draudzīga
pašvaldība.

LAURA KOVTUNA
Šā gada sākumā tika apkopoti
iedzīvotāju balsojuma rezultāti
par katrā plānošanas reģionā
iedzīvotāju trim visaugstāk novērtētajām pašvaldībām, ko tie
atzinuši par ģimenēm draudzīgām. Vidzemes plānošanas
reģionā viens no novadiem, kas
izpelnījies iedzīvotāju atzinību,
ir Varakļānu novads. Varakļānu
novada domes lietvede LĪNA
NAGLE vērtē, ka tas, visticamāk,
ir vietējā lokālpatriotisma, savstarpējās sadarbības ar pašvaldību, kā arī pašvaldības mērķtiecīgi
īstenoto pasākumu iedzīvotāju
labā nopelns.

Līna Nagle secina, ka caur dažādiem projektiem un pašvaldības iniciatīvām novada ģimenes tiek atbalstītas
visās vecuma grupās.
AGRA VECKALNIŅA foto
novada pašvaldība vidusskolas
posmā piedāvā iespēju iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību. Kad
padomā, cik maksā šādas apliecības
iegūšana ģimenei pašu spēkiem,
tas ir ļoti būtisks ieguldījums, un,
domāju, novada iedzīvotāji to ļoti
novērtē. Aizvadītā gada izskaņā
deputātiem rosināju piedāvāt izglītības iestādē ikmēneša stipendijas.
Galvenā pamatdoma šim stipendiju
nolikumam ir, ka, redzot skolu tīkla
optimizāciju valstiskā līmenī, mums
ir jādomā, kā savu skolu saglabāt, jo
ar labiem, augstiem zinātniskajiem
sasniegumiem, kvalitatīviem rādītājiem izglītības jomā vien nepietiks.
Šī stipendija ir laba motivācija
pašiem bērniem un jauniešiem, kā
arī sava veida piesaistes elements
mūsu skolā mācīties no citiem novadiem. Šobrīd oktobrī ir izmaksātas
pirmās stipendijas; izvērtēšanas

Bērni ir
novada
bagātība, un
novads to arī
ļoti apzinās.
komisija stipendijas apstiprinās uz
katru mācību semestri. Stipendijas
attiecas uz 9. klases un vidusskolas
audzēkņiem. Summas ir 20, 35 vai
50 eiro, skatoties no vidējā sekmju
vērtējuma. Lai arī mūsu novads ir
mazs un budžets ir, kāds ir, tomēr
kaut ko jau finansiāli varam veikt
šāda veida atbalstam. Tāpat, absolvējot 9. vai 12. klasi, skolēni ar aug-

Ceļā uz ģimenēm draudzīgu pašvaldību
ILZE VĀRPIŅA, Sabiedrības integrācijas fonda
ģimeņu atbalsta programmu nodaļas vadītāja:
— Konkurss “Ģimenei draudzīga pašvaldība” notiek kopš
2017. gada. Pagājušajā gadā
konkurss nenotika, bet šā gada
konkurss būs pirmais pēc administratīvi teritoriālās reformas.
Ir dažādi jautājumi, kas katru gadu pašvaldībām anketās
ir jāaizpilda, piemēram: cik par
kādu pakalpojumu bērniem
līdzfinansē pašvaldība, cik maksā
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Beidzamajos gados pašvaldību
redzeslokā ir arī rūpes par daudzveidīgām iespējām un piedāvājumiem, nodrošinot ģimenisku vidi
un atbalstu ģimenēm ar bērniem,
tām draudzīgas infrastruktūras
izveidošanu gan novadu centros,
gan lauku teritorijās.

Lokālpatriotisms un tuvums iedzīvotājiem

— Tas parādās arī pēdējo gadu
demogrāfiskajās tendencēs, jo vairāk ģimeņu nāk, atgriežas Varakļānos un izvēlas savu ģimenes dzīvi
veidot tieši šeit. Pirmais faktors ir arī
tas, ka esam ļoti tuvu un strādājam
kopā ar iedzīvotājiem, iedzīvotājs
ir tas, kurš norāda, ko vajadzētu
mainīt, uzlabot, kā vēl pietrūkst
novadam. Mans vērojums — bērni
ir novada bagātība, un novads to arī
ļoti apzinās. Ir skaidri redzams, ka
pašvaldība iegulda tajā, lai bērniem
būtu nākotne, lai bērni ir mūsu virzītājs uz priekšu, — sarunas iesākumā
teic Līna Nagle.
— Kādus pašvaldības īstenotos pasākumus ģimeņu labā
varētu izcelt?
— Noteikti jāuzteic Varakļānu
vidusskola, kas, pirmkārt, piedāvā
kvalitatīvu izglītību un arī iekļaujošo izglītību — ir speciālā pamatizglītības programma bērniem ar
dažādiem garīga rakstura attīstības
traucējumiem. Tāpat ne vien šajos grūtajos laikos, bet arī krietni
iepriekš pašvaldība apmaksā brīvpusdienas visiem novada izglītības
iestāžu audzēkņiem. Pat ja izglītojamais nav novadā deklarēts, bet
šeit mācās, viņam tiek apmaksātas
brīvpusdienas.
Varbūt nedzirdētāks finansiāls
atbalsts jauniešiem — Varakļānu

vecāki, kā tiek atbalstītas daudzbērnu
ģimenes u. c. Programmas “Ģimenei
draudzīga pašvaldība” mērķis ir
izveidot ilgtermiņā funkcionējošu
un viegli pārskatāmu vietni www.
vietagimenei.lv, kurā ikvienam būtu
iespēja iepazīties ar pilnu informāciju par pašvaldībās pieejamām daudzveidīgajām iespējām, piedāvājumiem
un atbalstu ģimenēm ar bērniem,
salīdzināt ar citu pašvaldību nodrošinātajiem pakalpojumiem.
2023. gada sākumā paziņosim,
kuras ir ģimenei draudzīgākās pašvaldības pēc administratīvi teritoriālās
reformas. Papildus Sabiedrības integrācijas fonds katrai pašvaldībai dos
izvērtējumu pa sadaļām, piemēram:
ēdināšana, transports, interešu izglī-
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tība, profesionālā izglītība, pirmsskolas izglītības nodrošināšana,
bērna piedzimšanas pabalsti u. c.
Vietnē vietagimenei.lv iedzīvotāji
varēs salīdzināt, kā ir katrā pašvaldībā. Nākotnē iecerēts ieviest
pakalpojumu kalkulatoru, ko
varēs izmantot iedzīvotāji, gūstot
priekšstatu par iespējām, kuras
nodrošina pašvaldības un valsts
ģimenēm ar bērniem.
2018. gada jūnijā iniciatīva
“Ģimenei draudzīga pašvaldība”
saņēma Eiropas Daudzbērnu
ģimeņu asociācijas starptautisku
novērtējumu — galveno balvu
kategorijā “Nacionālās valdības
iniciatīva” par ieguldīto darbu
ceļā uz ģimenēm draudzīgu valsti.

stākiem sasniegumiem tiek sveikti
no pašvaldības puses. Atbalstām
arī ģimenes ar bērniem, kas tikko
uzsākuši mācīties 1. klasē, viņiem
tiek piešķirts finansiāls atbalsts 30
eiro apmērā.
Gribētos uzteikt mūsu jauniešu
centru “Aplis”, īpaši izcelt gan Lienīti Patmalnieci-Kondratoviču, gan
Madaru Kļaviņu, abas ieguldījušas
šai darbā sirdi un dvēseli. Tiek
rīkoti dažādi pārgājieni, pasākumi,
diskusiju vakari, meistarklases.
Apgūst arī prasmes, kā rakstīt
iniciatīvu projektus. Liels prieks,
ka daļa jauniešu ir kooperējušies,
izveidojuši biedrību un raksta projektus. Tādējādi jaunieši tiek pie
to ieceru, kas viņiem šķiet svarīgas
un vajadzīgas, īstenošanas. Gribētu
teikt, ka ģimene nav tikai bērni, bet
arī pieaugušie, seniori. Šeit jāuzteic
Varakļānu kultūras nama vadītāja,
kas ļoti aktīvi veido, plāno pasākumu programmu.
Raugoties uz to, kā varētu
piesaistīt cilvēkus Varakļāniem,
jāizceļ pašvaldības vairākus gadus
īstenotais biznesa ideju konkurss
“Radies Varakļānos”, kur tiek piešķirts finansiāls atbalsts produkta
radīšanai. Otrs instruments ir biznesa ideju konkurss lauku tūrisma
attīstībai, kur projekta iesniedzēja
uzdevums ir izveidot jaunu tūrisma
objektu vai suvenīru.
Paralēli tam visam no svara ir
arī sabiedrības veselība. Joprojām
aktīvi īstenojam veselības veicināšanas projektu Varakļānos. Tā ietvaros
notiek jogas nodarbības, baseina
nodarbības instruktora pavadībā,
šogad arī 2., 3., 4. klašu skolēniem.
Dažādu projektu ietvaros pilnveidojam Varakļānu parka vidi kā
veselīgas un aktīvas atpūtas vietu.
Protams, ar vidi ģimenēm sais-

tīta arī infrastruktūra, pie kā strādājam, — ielu pārbūve, apgaismojuma infrastruktūras modernizācija,
pāriesim uz LED apgaismojumu.
Nākamais projekts, kas šobrīd jau
apstiprināts, ir kādreizējās kopmītņu ēkas Miera ielā 14 pārveide par
sociālo māju. Mums ar dzīvojamo
fondu Varakļānos ir, kā ir. Tā kā ir
liela sabiedrības daļa sociāli mazaizsargāto cilvēku, domājot par
viņiem, bija nepieciešama jaunas
sociālās mājas būvniecība. Tur tiks
uzlabota, sakārtota ēka, izveidojot
12 dzīvokļus.
Šie visi ir tādi stūrakmeņi ģimeniskai videi Varakļānos, ko veidojam
ciešā sadarbībā un esot tuvumā
saviem iedzīvotājiem.
— Vai ir atbalsts arī jaunajām
ģimenēm?
— Jā, tiek nodrošināts bērna
piedzimšanas pabalsts, savukārt aptuveni viena gada vecumā bērniņus
aicinām uz “Karotīšu svētkiem” (kur
mazajiem novadniekiem tiek dāvināta sudraba karote ar iegravētu bērna
vārdu un dzimšanas datumu. —
Aut.). Man pašai ir divi bērni, un
uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai
bērniem būtu pieejamas papildu
nodarbības. Nav mazsvarīgi, ka tiek
nodrošināti arī skolēnu pārvadājumi uz skolu, jo nereti ģimenes
nedzīvo pašos Varakļānos, bet gan
citviet novadā.
— Kādas saredzat jomas, kuras attīstīt, pilnveidot Varakļānu
novadā?
— Mums ir pieaugušo izglītība
mūžizglītības aspektā, bet tā novadā
tiek īstenota dažnedažādu projektu
ietvaros. Gribētu to pārņemt ne
projekta ietvaros, lai ir paliekošs,
konstants piedāvājums.
Pieaugušo izglītībai būs ārkārtīgi
liela loma arī turpmākajos plānošanas periodos, un tas ir tas, kur
redzu, ka pašvaldībai būtu jāaug,
jāparāda sevi, ka arī mēs to varam.
Piemēram, varētu veicināt digitālās
prasmes, medijpratību un citas
prasmes.
— Projekti šobrīd vairāk ir
jūsu pārziņā?
— Pēc administratīvi teritoriālās
reformas projektu vadība bija viens
no papildu izaicinājumiem, kas man
tika uzticēts, jo pamatdarbs — esmu
lietvede, kārtoju gan arhīvu, gan
visu dokumentāciju pašvaldībā.
— Reformas rezultātā it kā
palikāt “vieni paši” kā novads,
bet tas noteikti ir ļāvis pašnoteikties.
— Ja skatāmies, kā viss notiek lielākās pašvaldībās, “pats sev
saimnieks” vienmēr ir izdevīgāka
politika. No vienas puses — lielie
projekti, finansējums, varbūt kādā
pozīcijā esam zaudētāji, bet, kopumā ņemot, savas iestrādnes, kas tika
īstenotas, kamēr bija savs novads,
varam turpināt — tas ir pozitīvi.
Cenšamies izmantot katru iespēju,
katru izsludināto projektu konkursu, saprast, kā to varam izmantot
Varakļānu novada iedzīvotāju labā.

Arī divu bērniņu
māmiņa Dace
Simsone Ļaudonas pagastā
sarunā atzīst, ka
šai ziņā paveikto
vērtē pozitīvi, lai
gan vēl ne viss
ir izdarīts un ir, kur tiekties, kā piemēru minot jaunu bruģētu trotuāru
un gājēju ietvju nepieciešamību
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pagastā.
— Kopējās atsauksmes par
Ļaudonu ir tikai tās labākās. Priecē,
ka pie mums ir gan skola, gan bērnudārzs, kas ģimenēm ar bērniem ir
ļoti svarīgi. Brīvdienās bērnus varam
aizvest izstaigāties uz mežu, kur ir
ierīkotas takas un daži maršruti.
Regulāri dodamies uz „Sajūtu taku”,
kas pirms vairākiem gadiem tika
izveidota pie Ļaudonas estrādes.
Tāpat ir pieejama sporta zāle, kas ir
atvērta arī darbdienu vakaros.
Vaicāta par ģimenēm draudzīgas infrastruktūras pieejamību,
viņa atzīmē, ka ne visur Ļaudonā
ir trotuāri. Aiviekstes vienā pusē,
kur atrodas bērnudārzs, tie ir tikai
dažviet. Savukārt upes otrā pusē, kā,
piemēram, Dzirnavu ielā to neesot
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vispār. Ļaudonā nav arī tādas zīmes
kā gājēju pāreja. Toties pie skolas ir
uzlikta brīdinājuma zīme, ka tuvumā
ir bērni, tāpēc ir jāuzmanās un jāsamazina braukšanas ātrums.
Pagājušajā gadā ļaudonieši
piedalījušies Madonas novada
daudzdzīvokļu māju teritorijas labiekārtošanas projektu konkursā. Ar
pašvaldības līdzfinansējumu Dzirnavu ielā 12 tika uzstādīta bērnu rotaļu
iekārta un veikta zonas atjaunošana
ar šķembu segumu. — Atjaunoto
rotaļu laukumu izmanto ne tikai šīs
mājas, bet arī blakus esošo namu
bērni. Pusi izmaksu mēs sedzām
paši, — uzsver Dace.
Inga Bārbale uz Sarkaņu pusi
strādāt atnāca 1988. gadā. Viņa stāsta, ka šajos gados pagastā ir veikti
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uzlabojumi, lai
vidi un infrastruktūru padarītu pieejamāku
arī ģimenēm ar
bērniem. — Beidzamajos gados
jauni trotuāri
gan nav izbūvēti, bet pirms gadiem
astoņiem desmit tika izveidoti bruģīša trotuāri Ramaņa ielā. Patlaban
Biksēres centrā asfalts tiek liets pie
vienīgā veikaliņa. Jauns asfalts no
lielā ceļa Madona—Gulbene būs
arī uz multifunkcionālo centru līdz
tiltiņam. Ir pieejams arī rotaļu laukums pie multifunkcionālā centra
„Logs”, tāpat florbola laukums, un
ir iespējas spēlēt arī basketbolu,
futbolu, volejbolu. Tie, kas vēlas,
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var darboties, multifunkcionālajā
centrā, — atzīst Inga Bārbale.
Viņa pauž, ka pagastā ļoti aktīvas ir kādas trīs četras daudzbērnu
ģimenes, kas piedalās visos pasākumos, tai skaitā ģimeņu skrējienā. Vasarā rotaļu laukums ir allaž
bērniem piepildīts, un arī tagad
rudenī, kamēr laikapstākļi ļauj, uz
to nāk daudzi.
— Jācer, ka kādus projektus ar
pašvaldības līdzfinansējumu varēsim īstenot arī nākotnē. Katrā ziņā
darba ir pulka un ieceru daudz. Arī
iedzīvotāju iniciatīvai ir liela nozīme, it īpaši daudzdzīvokļu māju
iekšpagalmu un auto stāvlaukumu
sakārtošanā, — atzīst Inga Bārbale.
ŽEŅA KOZLOVA

Īpaši tiek domāts par bērniem un jauniešiem
AGRITA NUSBAUMAKOVAĻEVSKA
Madonas novads ir ģimenēm ar
bērniem ļoti pievilcīga dzīvesvieta. Ne velti 2018. gadā konkursā
par „Ģimenei draudzīgāko pašvaldību” tai piešķīra „Goda ģimeņu pašvaldības” titulu. Novadā
pieejamas plašas izglītības iespējas, sākot no pirmsskolas, interešu izglītības (mūzikas, mākslas
un sporta skolā), visbeidzot ar
augstākās izglītības iespējām. Ir
plašas atpūtas iespējas, vietas,
kur pavadīt brīvo laiku.
Madonas novada pašvaldība var
lepoties ar salīdzinoši lielu skaitu
daudzbērnu ģimeņu — ar trim un
četriem bērniem, kas liecina, ka
jaunās ģimenes Madonas novadā
jūtas droši, ekonomiski stabili, novērtē šīs vietas pievilcību dažādos
līmeņos — šeit ir brīnišķīgi cilvēki,
brīnišķīga vide, un tas ir ļoti svarīgi. Madonas novada pašvaldība
rūpējas par to, lai te būtu vieta,
kur ikviens vēlētos dzīvot, strādāt
un izaudzināt bērnus.

Lai ģimenēm ar bērniem būtu iespēja interesanti un saturīgi pavadīt
laiku, regulāri tiek arī organizēti dažādi pasākumi.
Par bērniem un jauniešiem novadā ir īpaši padomāts, un ik dienu
viņiem ir iespējas laiku pavadīt saturīgi un interesanti, gūstot jaunas
zināšanas un pieredzi.
Madonas novada pašvaldības vecākā speciāliste jaunatnes
un ģimenes politikas jomā Inga

Strazdiņa norāda: — Madonas novada pašvaldības mērķis ir veidot
pašvaldību tādu, lai ikviens iedzīvotājs, tostarp ģimenes, vēlētos
šeit dzīvot. Lai jaunieši, kuri izvēlējušies studijas turpināt kādā citā
pašvaldībā vai ārvalstīs, vēlētos te
atgriezties. Šobrīd pašvaldībā ir

pieejama bezmaksas ēdināšana
pirmsskolas un vispārējās izglītības skolās. Ir bezmaksas interešu
izglītība. Pieejams dažāda veida
sociālais atbalsts — palīdzība un
pakalpojumi. Iespēju robežās
tiek veikti uzlabojumi publiskajā
infrastruktūrā. Jaunatnes jomā
Madonas novada pašvaldība var lepoties ar plašu bērnu un jauniešu
iniciatīvu centru un multifunkcionālo centru tīklu, kas piedāvā pakalpojumu tuvāk jaunieša dzīvesvietai. Kopumā Madonas novadā
ir 11 bērnu un jauniešu iniciatīvu
centri, kuros jauniešiem ir iespēja
pavadīt brīvo laiku, iegūt jaunas
prasmes, piedalīties pasākumos
un aktivitātēs, paust savas idejas
un iniciatīvas, gūt pieredzi, kā tās
realizēt. Savukārt septiņos multifunkcionālajos centros ir iespēja
darboties visām paaudzēm, ne
tikai jauniešiem. Tiek rīkotas arī
aktivitātes un pasākumi, kur var
piedalīties visa ģimene. Ģimeniska
vide, rūpes par bērniem un jauniešiem — tie ir atbalsta mehānismi
ģimenēm.

Ļoti daudz ir atkarīgs arī no
ģimenes un bērniem un jauniešiem
pašiem. Katrs var atrast to, kas interesē un uzrunā, jābūt tikai vēlmei.
— Ja jaunietis vēlas darboties,
arī Madonas novadā ir iespējas.
Var apmeklēt bērnu un jauniešu
iniciatīvu centrus un multifunkcionālos centrus. Darbojas Madonas
novada jauniešu dome, tajā var
iesaistīties ikviens jaunietis, kuram
ir vēlme darboties. Arī izglītības
iestādes piedāvā dažādas aktivitātes jauniešiem. Šogad Madona ir
pievienojusies Eurodesk tīklam
kā informācijas punkts, līdz ar to
jauniešiem vairāk ir pieejama informācija par Eiropas Savienības
projektiem un iespējām. Pandēmija
noteikti ir atstājusi iespaidu uz jauniešu aktivitāti, tomēr, piedāvājot
jauniešiem iespējas un uzrunājot
viņus, aktivitāte ir. Jāturpina darbs
pie publiskās infrastruktūras un
jāsaglabā pieejamais atbalsta klāsts,
ja nepieciešams, papildinot piedāvājumu. Šādi var veidot mūsu novadu vēl draudzīgāku ģimenēm, —
uzsver Inga Strazdiņa.

Madona ir arī mūsu ģimenes pilsēta!
INESE ELSIŅA
Madžuļu ģimene Madonā dzīvo
nu jau 16 gadu. Olgas un Mārtiņa
paspārnē aug četri bērni: Toms
(19 g.), Paula (15 g.), Patrīcija (12
g.), Gabriels (8 g.).
— Pati esmu dzimusi Salaspilī,
bet vīrs Mārtiņš ir ļaudonietis. Madonu izjūtam kā ģimenēm draudzīgu
pilsētu un pašvaldību. Ļoti patīk,
ka tā ir latviska pašvaldība ar savām
kultūras tradīcijām, kultūras mantojumu, — uzsver Olga Madžule.
— Madona ir harmoniska pilsēta,
vasarā — zaļa, ar gaumīgām ziedu
rotām, ziemā — balta, īsta sniega
galvaspilsēta.
Izvēloties savu dzīvesvietu Madonā, ģimenes prioritāte bija bērni — lai viņiem būtu maksimālas
iespējas: tuvu bērnudārzs, skolas,
ārpusskolas izglītības iestādes, bērnu
laukumiņi utt.
Mārtiņš: — Madonā ir viss, kas
vajadzīgs: skolas, mūzikas skola,
sporta skola, sporta halle, sporta
bāze, mākslas skola, pulciņi, bibliotēka, muzejs, kultūras nams, kinoteātris, estrāde, veikali, krodziņi, pat
sava slimnīca!
Olga: — Jā, slimnīca ir arī mana
darbavieta. Madonas slimnīcas dzemdību nodaļā dzimuši visi mūsu bērni.
Arī veselības aprūpes pakalpojumus

varam saņemt savā pilsētā, kas ir ļoti
vērtīga iespēja.
Madona ir kompakta, bērniem
saprotama un droša pilsēta — jau
no skolas pirmajām klasēm viņi var
paši visur aiziet un atnākt, nav jāved
ar auto vai sabiedrisko transportu,
jo attālumi starp skolām, pulciņu
norises vietām nav lieli.
Paula: — Manuprāt, Madona ir
laba un piemērota vieta ģimenēm.
Pati ikdienā novērtēju pilsētas mieru,
izglītības iespējas un ārpusskolas
aktivitāšu piedāvājumu. Mācos
Madonas Valsts ģimnāzijā un Jāņa

Simsona Madonas mākslas skolā.
Visur ir jūtams profesionālisms un
atbalsts no skolotāju puses. Mani
iepriecina, ka Madona ir apzaļumota
un ir vietas pastaigām, mierīgai un
aktīvai atpūtai.
Patrīcija: — Man patīk, ka
Madonā ir mierīgi, nejūt to steigu,
kā lielajās pilsētās. Mācos Madonas
pilsētas vidusskolā, Jāņa Norviļa
Madonas mūzikas skolā klavierspēli,
BJC apguvu basģitāras spēles pamatus. Madonā var daudz ko iemācīties
un apgūt, ja grib.
Gabriels: — Man ļoti patīk, ka

Madonā var sportot. Es piedalos
vieglatlētikas treniņos sporta skolā
un futbola treniņos ģimnāzijas jaunajā stadionā. Treneri ir tik forši!
Vēl ļoti patīk rotaļu laukumi Priežu
kalniņā un pie strūklakas.
Olga: — Vecākais dēls Toms ir
LU Datorzinātņu fakultātes students.
Viņš novērtē, ka Madonas vidusskolā
iegūtās zināšanas ļāvušas iegūt vietu
budžeta grupā. Tāpat viņš brauc baudīt Madonas mieru un pasākumus,
kā arī pavadīt laiku kopā ar ģimeni
mājās un dārzā.
Mārtiņš: — Pašvaldības atbalstu
izjūtam, jo skolēniem ir brīvpusdienas skolās, kā arī BJC pulciņi bērniem ir bez maksas. Tāpat maksa par
sporta, mākslas, mūzikas skolu ir ļoti
simboliska, salīdzinot ar to profesionālo līmeni, kādā strādā pasniedzēji
un kādas prasmes bērni iegūst. Vēl
liela priekšrocība ir tā, ka Madonas
tuvumā ir iespēja iegādāties un
iekopt dārzus. Rīgas radi vienmēr
ar prieku vasarās brauc pie mums
baudīt zaļo oāzi. Arī paši labprāt
pavadām brīvo laiku svaigā gaisā.
Jautāta, ko pie skaistajām lietām

vēlētos redzēt klāt, Paula saka:
— Vēlētos, lai Madonā būtu vairāk
atpūtas un izklaides, un brīvā laika
pavadīšanas iespēju: kārtīgs peldbaseins ar SPA zonu un pirtiņām,
kas būtu piemērots gan bērniem,
gan pieaugušajiem, kur atpūsties
pēc noslogotas darba un mācību
nedēļas. Vēl man patiktu ar ģimeni
vai draugiem, vai ciemiņiem aiziet
uzspēlēt Madonā boulingu, ja tāds
būtu.
Olga: — Agrāk kritiskāk un
prasīgāk izturējos pret visu — likās,
ka dažas lietas varētu labāk, citādāk,
vairāk. Pēdējā laikā esmu pārvērtējusi savu vērtību skalu — vairāk
sāku novērtēt un būt pateicīga par
to, kas mums ir. Agrāk daudziem
dominēja teiciens “Galvenais, lai ir
veselība, tad jau būs viss pārējais”,
tagad gribas teikt: ”Galvenais, lai ir
miers, tad būs viss pārējais!”
Madonā mēs jūtamies mierīgi un
labi un varam pievienoties domai,
ka Madona ir arī “mūsu Madona”!
Atvērumā izmantoti
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