Apritējis gads, kopš LELBA Jaunatnes nozares projekta “Mīlestība mammām” izdales
– uzzināsim, kā iet māmiņām, kuras saņēma atbalstu.
Projekta izdale notika no 2016. g. 14. līdz 21. augustam un izdalē piedalījās Garezera vasaras
vidusskolas jaunietes, tika atbalstītas 180 māmiņas 15 punktos. Sadarbojāmies ar vietējiem
sociālajiem dienestiem un draudzēm, lai noskaidrotu, kurām ģimenēm atbalsts būtu nepieciešams
visvairāk. Atbalstā, ko izdales komanda izdalīja, ietilpa 810 autiņu pakas (48,600 autiņi), 1,596 mitro
salvešu pakas, 504 formulu/maisījumu kārbas, 180 vitamīnu pakas, 48 bērnu ratiņi, 48 no bērza
Latvijā ražotas gultiņas + matrači, gultas veļas un segas, 21 termometrs, karotes putriņām un ar
mīlestību adītas drēbītes, zeķītes, sedziņas, kuras darināja ASV latvieši. Lasīsim, kā pēc gada iet šīm
mātēm.
No Tukuma Pakāpienu mājām audzinātāja Zane
Zoriņa raksta: Inta Sedleniece pagājušo gadu no
jums saņēma brīnišķīgas dāvanas. Viņa ir bārene
un pēc 18 gadu sasniegšanas no bēbīšu mājas
devās prom uz pašvaldības piešķirto dzīvokli. Tas
bija nepieņemamā stāvoklī. Grīdas degušas,
vannas istabā nebija ne poda, ne vannas, sienas
apdrupušas, virtuvē pat nebija izlietnes. Diemžēl
pašvaldība uzskatīja šo dzīvokli par piemērotu
jaunai meitenei ar mazuli. Par laimi Intai izdevās
atrast palīgus un atbalstītājus, kas viņai palīdzēja gan ar remontu, gan sadzīves tehniku un mēbelēm.
Nu viņai izdevies dzīvokli iekārtot skaistu un mājīgu. Inta pašlaik dzīvo kopā ar draugu (bērna tēvu),
viņš ir atradis darbu un gaida, kad mazulis varēs iet bērnudārzā, lai arī pati sāktu strādāt. Pārsūtu arī
vēstulīti no Intas:
Man ir 18 gadi un man ir dēliņš Edvards Niks Pālēns un viņam ir 1 gadiņš. Gribējām jums visiem
pateikt lielu paldies par ratiem un bērna gultiņu, un par pamperiem, tie mums ļoti noderēja. Manam
mazajam ļoti patīk gulēt jūsu dāvinātajā gultiņā. Mums iet ļoti labi. Mazajam jau 8 zobiņi un mācāmies
staigāt. Pēc pusgadiņa ies bērnudārziņā. Un tad es meklēšu pusslodzes darbiņu te. Esam ļoti, ļoti
pateicīgi par visu, ko uzdāvinājāt mums. Lielu, lielu paldies jums visiem par lietām. Jauku jums visiem
dienu. Inta Sedleniece un Edvards Niks Pālēns (bildē)
No Vecumniekiem saņēmu šo ziņu: Labdien, biju ciemos
pie mūsu daudzbērnu mammas Maijas, kura no jums
dāvanā saņēma bērnam ratus, pamperus, putras. Maija
šobrīd ir priecīga, jo nu jau gadu dzīvo ar draugu, kurš ir
uzticīgs, strādā, pelna un rūpējas par viņas bērniem. Jūsu
dāvātie rati noderēja 2015. gadā dzimušajam Danielam
(redzams bildē). Tika izmantota gan kulba, gan tagad
noder sēžamie rati, ja nepieciešams kaut kur doties.
Maijai ir 22 gadi un viņa audzina četrus bērnus: Sofija – 5
gadi, Dominiks – 4 gadi, Daniels – 2 gadi un Deivids – 1
gads. Paldies, ka dalījāties mīlestībā un pateicība Dievam!
Sociālā darbiniece Jana Veide Vecumniekos

No Zaļeniekiem: Man palaimējās būt par liecinieci tam, kā tika realizēta Minesotā radusies ideja, cik
operatīvi notika sarakste ar sociālajiem darbiniekiem, draudžu diakoniem un citiem iestāžu
pārstāvjiem, kas apzināja jaunās māmiņas un viņu vajadzības. Meitenes pastāstīja, kā tika sarūpētas
nepieciešamās naudas summas, cik daudz izdomas un enerģijas tas prasījis. Šī brīvprātīgā darba
varoņi ir mācītājs Dāgs, viņa tuvinieki Latvijā un jaunietes no Ziemeļamerikas.
Skatīju, kā tika savestas, izkrautas, izsaiņotas, sašķirotas un no jauna, jau atsevišķās vienībās
sapakotas visas sarakstos minētās preces. Vēroju meiteņu darbošanos. Viņas smagi strādāja garas
stundas, dienu pēc dienas, pārbraucot no viena objekta uz citu, sadalot
palīdzību jaunajām māmiņām, stāstot par savu darbu. Es redzēju, cik
nogurušas viņas bija, kā viņas ilgojās pēc kārtīgas izgulēšanās, bet viņas
realizēja lielo misiju līdzīgi kā māte Terēza to darīja. Domāju, ka tas bija
ļoti labi, ka atsevišķās vietās tika padomāts vismaz par kādu nelielu
izklaidi vai kultūras programmiņu! Ja kāds jautātu, vai mana draudze ko
tādu spētu, man būtu jāatbild, ka nē. Draudzē nav tāda potenciāla. Tam
vajadzīga personība ar spēcīgu ticību Dievam, ar vēlēšanos palīdzēt
savam tuvākajam, ar lielu cilvēkmīlestību, kas nežēlo savus spēkus un
veselību. Tikai tādai personībai sekotu pārējie. Ar tādu personību
priekšgalā var kalnus gāzt.
Novēlu, lai šis misijas darbs turpinās, lai mīlestība lielā spēkā izlejas pār
pasauli, un šim darbam būtu vēl daudz sekotāju! Ar patiesu cieņu, Arita
Liepiņa – Zaļās draudzes rakstvede
Mazā Pauliņa kristību dienā
jaunajos ratiņos Zaļeniekos

No Platones pagasta ģimenes, kura saņēma dāvanā gultiņu. Mammas
Žannas ģimenē aug 2 bērni – Veronika (3 gadi) un Rainers, kuram jūnijā palika
gadiņš. Mamma ir pateicīga par dāvināto gultiņu, kurā guļ dēls. Bērni ar
mammu dzīvo mājās, izglītības iestādi neapmeklē. Ģimene dzīvo īrētā
dzīvoklī, vienā mazā istabiņā kopā pieci cilvēki.
No Bauskas: Man bija liels prieks
darboties šajā projektā. Mīļš paldies
par doto iespēju. Nosūtu bildes ar
māmiņas Inetas Ērgles puisīti Gvido.
Māmiņa Ineta ir zemniece, audzina
četrus bērnus, trīs meitas un dēlu. Ir
ļoti priecīga par lielo atbalstu un
dāsnajām dāvanām. Sūta jums visiem
mīļus sveicienus un lielu paldies. Lai
Dieva svētība ir vienmēr ar jums.
Mīļi sveicieni arī no mūsu Iecavas
draudzes.
Ar cieņu, Daina Pluce, diakonijas
koordinātore Bauskas prāvesta iecirknī

No Auces novada. Par māsu Ineses Lipinskas-Grebežas un Jūlijas Lipinskas ģimenēm.
Mazā ciematā – Sniķerē, Bēnes pagastā, Auces novadā
dzīvo divu māsu ģimenes, kuras audzina vairākus
bērnus. Šīs ģimenes pagājušajā gadā saņēma palīdzību
projekta “Mīlestība mammām” ietvaros un ir ļoti
pateicīgas par šādu atbalstu. Ģimenēm ikdienā neklājas
viegli, līdz ar to Amerikas latviešu draudžu atbalsts ļoti
noderēja. Jaunie ratiņi un gultiņas ir ērti un ģimenes ir ļoti
priecīgas par to.
Jūlija audzina 3 bērniņus – Katrīnu (4 gadi), Artūru (3
gadi) un Robertu (11 mēneši). Ģimenīte ir ļoti pateicīga
par viņiem sniegto palīdzību un prot novērtēt un saudzēt
gan ratiņus, gan gultiņu.

Ineses ģimenē aug seši bērni vecumā no 1 gada līdz 12
gadiem, viens no viņiem ir Ineses aizbildniecībā esošs
māsas dēls Niks. Pastarītis, kuram bija vajadzīga gultiņa, ir
Ņikita. Ņikita ir dzimis 26.06.2016, tā kā jūsu dāvinātā
gultiņa bija un joprojām ir ļoti noderīga. Vēl ģimenē ir 3
māsiņas – Sandra Dainuvīte, Margarita un Milāna Jevgēnija
un brālītis Timurs. Bērni ir draudzīgi, cits citu aizstāv un
labprāt kopīgi darbojas. Lielākie bērni tiek iesaistīti
mājsaimniecības darbiņos un palīdz pieskatīt jaunākos
brālīšus un māsiņas.

No Jelgavas. Jauno māmiņu Žannu, kura saņēma gultiņu un ratus, mēs uz ielas bieži redzējām ar
vecajiem, noplukušajiem ratiem, kas mūsos radīja bažas par to, kur viņa vērtīgās dāvanas likusi.
Tādēļ lūdzām, lai viņa mums atsūta fotogrāfijas ar mazuli ratos un gultiņā. To viņa arī izdarīja un viss
izrādījās kārtībā. Iemesls šai rīcībai bija tāds, ka māmiņa šīs dāvanas tik augstu vērtēja, ka saudzēja
pārlieku, tās nelietojot. Šāda rīcība parasti vērojama vecāka gadagājuma cilvēkiem, kad labākie
trauki, labākā gultas veļa u.tml. tiek nolikti skapī aiz stikla, gaidot īpašus brīžus, kad tos lietot.
Diemžēl dažreiz īpašie brīži tā arī nepienāk... Dzīvo šodien! Tas derētu kā virsraksts šim stāstam.
Kopš dienas, kad ar māmiņu runājām par šo situāciju, viņa lieto jaunos ratus un ir ļoti pateicīga.
Mazulīte jau staigā savām kājiņām un ir ļoti mīlēts bērniņš savā ģimenē. Māmiņa Žanna sūta
sveicienus! Zane Rautmane, labdarības biedrība “Tuvu”

