
Māmiņ! 
Gribu pateikt tev paldies!

11.a klases skolēnu pateicība 



Kristīnes māmiņai :)

,,Nav skaistāka akorda par mātes dotu mīļu vārdu, nav skaistāka 
mirdzuma par mātes acu spožumu.’’ (Voldemārs Maldonis par māti)

Mīļo mammīt, paldies, ka esi man vislabākā, visjaukākā, vismīlošākā, visburvīgākā un 
tāda esi tikai Tu -Tu vienīgā!!!



Lindas māmiņai:

Mīļo, mīļo māmuliņ

Paldies tev par visu,

Paldies par buču

Ko no rītiem man sniedz,

Paldies par smaidu

Kas tev sejā mirdz,

Paldies par mīļajiem vārdiem

Kas nāk no tevis ik dienu kā saulriets,

Paldies, ka esi man kā plaukstošs zieds. Māmiņ, paldies, ka Tu man esi!



Jūlijas māmiņai:

Es vēlos, māmiņ, Tev paldies pasacīt 

Par rūpju sudrabu ap manu mūžu, 

Par asaru, kas Tev uz vaiga spīd, 

Ko varbūt steigā bieži nepamanu. 

Par guni pavardā, ko siltu kūri, 

Par to, ka mūs ap sevi kopā turi, 

Ka bēdu proti klusi salocīt 

Un gaišu smaidu dienai apkārt vīt.



Aleksandras māmiņai:
-Uz pasaules nav tādas vietas, kas 
būtu drošāka par mammas klēpi.

Uz pasaules nav tādas lietas, kas 
būtu īstāka par mammas mīlestību.

Paldies, mammu Tev par rūpēm visu šo gadu 
garumā! 

Tu esi man visjaukākā.

.



Milānas māmiņai 

Mīļā māmiņa!
Tavas rokas vēju glāsta,
Tavas rokas sauli nes,

Nav par tavām rokām labām
Siltākas uz pasaules.

Paldies ,māmiņ, Tev par visu!
Simts un viena buča……...

‘’Neviena valoda nespēj izteikt to spēku, skaistumu 
un varonību, kas piemīt mātes mīlestībai.’’



Jāņa Ciganoviča māmiņai

Vismīļākajai māmiņai pasaulē!

Tu esi kā rasas pile,

Kas saulē laistās.

Tu esi kā zvaigzne tumšajās debesīs,

Kas tumsā ceļu rāda.

Tu esi kā saule,

Kas tumšos brīžos sasilda,

Un manu sirsniņu ar laimi piepilda.

Māmiņ, tu pat nevari iedomāties,

Kā es tevi mīlu!

.



Raimonda Belkovska mammai

Tu mīļā, mīļā māmiņa

Es Tevi mīlu kā nevienu

Tu esi manim dārgāka par saulīti un balto 
dienu

Tu vienmēr esi labiņa

Un žēlo mani katru brīd

Riet saule, aiziet dieniņa

Bet tu arvien man silti spīdi. 

Paldies ka tu esi!!! Es Tevi mīlu!



Ak,māmiņ,kaut tavā labā
Tik čakli es mācētu skriet,

Kad tavi solīši kādreiz
Sāks gausāki,gurdāki iet.

Paldies tev par visu!!!

Sanda māmiņai



Jāņa Burceva māmiņai

Es nezināju, ka šīs rokas,
Kas augu dienu darbā kust,

Spēj skumjas paņemt, aiznest mokas
Un arī manu elpu just.

Es nezināju, ka šīs rokas
Var tā kā gulbji salidot

Ap manu pieri, kur jau krokas,
Un man daudz jaunu spārnu dot.

/Jānis Grots/



Raimonda Eisaka māmiņai

Paldies Tev, māt, par tavām dziesmām,

Par vārdiem mīļajiem, ko teici man.

Gan rīta ausmā, gan vakara rietā - 

Tie šodien vēl sirdī man skan.

Tu savu pavardu tik labi nosargāji,

Ka vēl aizvien tas sprēgājošs un silts.

Un stipri stāv tas mīlestības tilts,

Pār ko tu cēla bēdām pāri gāji.



Lidijas māmiņai:

Es vēlos, māt, tev paldies pasacīt

Par rūpju sudrabu ap manu mūžu,

Par asaru, kas tev uz vaiga spīd,

Ko varbūt steigā bieži nepamanu.

Par guni pavardā, ko siltu kūri,

Par to, ka mūs ap sevi kopā turi,

Ka bēdu proti klusi salocīt

Un gaišu smaidu dienai apkārt vīt.



Ņikitas Šaļta māmiņai

Par to mīļumiņu,

Kas tev, māmiņ, acīs smejas,

Lai tev šodien visi ziedi,

Kas aug dārzos, pļavās, lejās,

Klāt vēl mana sirsniņa

Un vēl salda bučiņa!



Guntara Trofimova māmiņai 
Ļauj man Tevi, māmulīt,

Tavā dienā godināt,

Paldies teikt par katru rītu,

Kad nāc dienai modināt.

Tavi vārdi - silti vārdi,

Ietin sirdi maigumā,

Tavi vārdi - spēka vārdi ir 

Palīdz dienu spraigumā.

Tavi vārdi - gudri vārdi,

Liek mums augot padomāt,

Tavi vārdi- spēka vārdi,

Mūžam paliks padomā.



Arinas  māmiņai
Paldies par sapratni, mīlestību, atbalstu, pieķeršanos un empātiju! 

Paldies, ka esi labākā mamma, kādu cilvēks varēja vēlēties!

Es tikai vēlos, lai tu zinātu, ka esi paveikusi lielisku darbu, un, pateicoties tev, es esmu tā 
meitene, kāda esmu šodien. Tu pieliki tik daudz pūļu, lai es kļūtu par stipru un patstāvīgu 
cilvēku, un tāpēc es tagad varu parūpēties par sevi.

Tu vienmēr gribēji, lai es paļaujos uz sevi tikai tāpēc, ka tādā veidā es varētu kļūt par spēcīgu un 
neatkarīgu cilvēku.

Es vēlos, lai tu zinātu dažas lietas:  es mīlu tevi ļoti ļoti un es novērtēju visu, ko tu esi izdarījusi 
manis labā. Es esmu pateicīga par to, ka tieši tu esi mana mamma un, es ceru, ka mēs kopā 
pavadīsim pārsteidzošus gadus.



Aivja māmiņai paldies!

Laba mana māmuliņa,

Labi mani mācījusi:

Ne sunīša kājām spert,

Ne guntiņas pagalītes.



Klases audzinātājas PALDIES māmiņām

❖ par mīlestību, ko sniedzat saviem bērniem;

❖ par rūpēm par savu bērnu veselību un labsajūtu;

❖ par sirdssiltumu un siltumu mājās;

❖ par atbalstu mācībās un ārpus stundu nodarbēs;

❖ par mūsu jauko un mierīgo sadarbību bērnu 

audzināšanā;

❖ par uzticēšanos man un saviem bērniem;

❖ par palīdzību īstajā brīdī un laikā!


