
7.b klase

Māmiņ, gribu pateikt tev 

paldies!



Kristaps



Māmiņ, gribu pateikt Tev paldies! Par tavu mīlestību, sirsnību, siltumu ko dod Tu man.  Paldies, 

ka audzini un atbalsti mani  jebkādos iesākumos. Paldies par to, ka esi un mīli mani!

Undīne



Miļo māmiņ, gribu pateikt 

paldies!

Māmiņ, paldies par dzīvi,

Apsveicu māmiņdienā!

Lai tu būtu vislabakā mamma

Aleksejs



Dedzu skalu , dedzu sveci

Tumša mana istabiņa 

Kad ienāca māmuliņa 

Gaiši paliek istabiņā!

Viktorija



Mīļo māmiņ, gribu pateikt tev 
paldies

Par tavu mīlestību, skaistumu 
un sirsnību. Es gribu pateikt tev paldies, ka 
neskatoties uz to, ka jūs ar tēti izšķīraties, tu nepārstāj 
rūpēties par mani. Mīļi sveicu  māmiņu dienā un 
novēlu tev vislabāko.

Adriāns



Māmiņ, gribu pateikt tev paldies par visu.

Paldies kā, vienmēr dod padomu, atbalsti grūtajā momentā, 

palīdzi, atbalsti un rūpējies. Paldies par visu, ko dari manis labā. 

Lai tev laba veselība un gara, pozitīviem mirkļiem pilna dzīve.

Raivis.  



Mīļo, mīļo, māmuliņ

Paldies tev par visu,

Paldies par buču,

Ko no rītiem man sniedz,

Paldies par smaidu,

Kas tev sejā mirdz

Un izplaukst kā liliju zieds,

Paldies par mīļajiem vārdiem,

Kas nāk no tevis ik dienu kā saulriets.

Paldies, ka neesi ciets kā miets,

Bet mīksts kā salds miegs,

Paldies, ka esi man kā plaukstošs zieds

Kas ir pilns cerību kā bišu siets,

Paldies, ka esi man..........

Marina



Par tavu mīlestību un par to ka 

rūpējies par mani

Ņikita

Māmiņ, gribu pateikt tev paldies!



Māmiņ, gribu pateikt tev paldies!
ka vienmēr mani atbalsti un palīdzi.
Par to kā rūpējies par mani. Paldies, par visu!
Evelīna



❤❤❤Mīļo māmiņ, paldies par visu, par 

atbalstu, par mīlestību, un par visu par visu!!! 

❤❤❤(Signija)



Mīļo, māmiņ,

Gribu pateikt paldies, par to, ka vari dot man siltumu, ēdienu un 
audzināšanu.
Paldies par to, ka mīli mani tādu, kāda es esmu.
Mīļumu un labumu tev.

Marta



Māmiņ, es gribu patiek tev paldies par tavu 
mīlestību, par to ka tu man palīdzi ,kad ir 
problēmas un par to, ka tu mani iepriecini.

Nikola



Mātes dienā mēs apsveicam 

savas mammas un sakām 

viņām paldies. Es arī gribu 

pateikt savai mammai paldies 

par visu to, ko viņa man ir 

devusi.

Paldies par to, ko dara priekš 

manis, par to, ka mani 

audzināja un audzina. Paldies 

mammai par sapratni, 

atbalstu un lielo mīlestību! 

Kristija Eta


