
Es saku "paldies"..

“Paldies ir vienīgā valūta pasaulē, 
kas nav mainījusi kursu.” 

(J.Jaunsudrabiņš)

9.A klase
9.A saku "paldies"..



Thank you! Ačiū!
Дзякуй! Dankon! Aitäh!

Grazie! Gratias tibi! Спасибо!
Ви благодарам! Dziękuję Ci! Obrigada! 

Kiitos! Gracias!Дякую!
Danke Schön! Tack!



PALDIES MANAI DZIMTENEI

‘’Augstākais un skaistākais, kas piemīt cilvēka dabai, ir mīlestība
pret dzimto zemi, brīvības un neatkarības apziņa tās likumu
aizsardzībā.’’ - Gēte.

Cilvēks, kurš zina, ka pasaulē ir vieta, kur viņu gaida, varēs kaut ko
sasniegt!

Paldies manai dzimtenei, paldies, ka tā ir man!

Linards



PALDIES MANAI ĢIMENEI

Vienmēr katrā mūža posmā ģimene ir tas galvenais balsts, 

pie kura mēs atgriežamies un kur mēs ceram gūt sapratni un 
izpratni par to, kas mums sāp un kas dara prieku.

Vaira Vīķe Freiberga par ģimeni

ĢIMENE - tā ir maza valsts.

Sargāsim un kopsim savu ģimeni, lai tajā vienmēr varētu smelties iedvesmu, mīlestību, 
drošību un prieku!



PALDIES ZEMNIEKIEM UN ZEMES KOPĒJIEM

Saule, saule, zeme, zeme, 

Bez arāja nevarēja;

Arājiņš nevarēja

Bez labā kumeliņa.

Stalti mūsu bāleliņi,

Melnas zemes arājiņi,

Baltas maizes pļāvējiņi,

Sūra darba darītāji.



PALDIES MANAI SKOLAI UN SKOLOTĀJIEM
Būt par skolotāju ir kas īpašs un mazliet neparasts. Būt  

skolotājam – tā ir ne tikai liela atbildība, tas prasa arī īpašu 

talantu un dotības. 

Skolotājs ir tas, kurš virza, rosina, mudina un atklāj skolēniem 

ne vien jaunas zināšanas un prasmes mācību priekšmetā, bet 

arī dzīves patiesības un gudrības.

● Paldies par Jūsu godprātīgo un pašaizliedzīgo darbu.

● Vēlu jums saglabāt radošumu, izturību un savstarpējo 

sapratni, izglītojot un audzinot jauno paaudzi. Lai pietiek 

pacietības, veselības un izturības katrai dienai!

Laura



PALDIES POLICIJAS DARBINIEKIEM

No sirds pateicos par jūsu drosmi un bezbailību ārkārtējas situācijās! 

Liels paldies, ka aizsargājat mūs!

Liels paldies, ka izglābāt daudzu cilvēku dzīvības!  

Novēlu Jums veiksmi, veselību, spēku un prieku grūtajās darba dienās!

Elvis



PALDIES MEDIĶIEM

Paldies no visas sirds par jūsu rūpēm, spēku, neatlaidību un 
izturību!

Paldies par jūsu atsaucību, smaidu, atbalstu, iejūtību un sapratni!

Paldies, ka nepadodaties un cīnāties par katru no mums līdz galam.

Paldies par pacietību un palīdzību nākt pasaulē jauniem cilvēkiem, 
par jūsu drosmi un nodošanos.

Paldies par doto cerību uz laimīgu dzīvi.

Paldies, ka darāt visu, kas ir iespējams.

Paldies par jūsu grūto darbu un ka esat mums. 

Jūs esat lieliski, mēs jūs cienām un mīlam! Anžela



PALDIES ROBEŽSARGIEM

Paldies robežsargiem par jūsu darbu! 

Par to, ko aizsargājat mūsu robežu un novēršat 
nelegālo robežas šķērsošanu, nepieļaujat 
kontrabandas ieplūšanu!

Paldies par to, ka jūs esat! Mūsu valsts ir drošībā!

Vadims



PALDIES UGUNSDZĒSĒJIEM
No sirds pateicos par jūsu drosmi un bezbailību ārkārtējās 

situācijās!

Paldies par to, ka katru dienu, stundu, mirkli  nenogurstoši 

cīnāties ar ugunsgrēkiem mūsu apkārtē!

Paldies par daudziem izglābtiem cilvēkiem un arī 

dzīvniekiem!

Paldies par jūsu grūto darbu!

Vēlu izturību, stipru veselību, drosmi un laimi!

Paldies, ka esat! Līvija



PALDIES KARAVĪRIEM UN 
ZEMESSARGIEM

Būt Latvijas armijas karavīram ir augstākā atbildības pakāpe par savu valsti, tās
neatkarību un brīvību. Esam patiesi lepni par mūsu karavīriem, par viņu
profesionalitāti, pašaizliedzību un patriotismu.

Paldies ikvienam, kurš izvēlējies karavīra dzīvi, kas ir viena no grūtākajām, bet arī
viena no cienījamākajām profesijām pasaulē.

Liels paldies par drošības sajūtu, ko ik dienu sniedzat 
Latvijai!



PALDIES ĒDINĀTĀJIEM UN PAVĀRIEM

“Labs pavārs nebaidās eksperimentēt. Viņš vienas trūkstošas 
garšvielas dēļ nekrīt panikā, bet izdomā, kā to aizstāt ar ko 
citu. Tāpat – nevajag baidīties arī no kritikas. Gudrs pavārs to 
prot izmanto savā labā.”

Es gribētu pateikt paldies visiem ēdinātājiem un pavāriem, kas 
strādā, lai mēs visi būtu paēduši un būtu priecīgi par gardām 
pusdienām!

Valērija



PALDIES PĀRDEVĒJIEM

Liels paldies par darbu ārkārtējā situācijā, lai mums nekā netrūktu. 

Paldies par laipnību pat vissmagakājās  darba dienās.

Paldies par neatlaidību un godprātīgu darba izpildīšanu.

Paldies par drošības pasākumu un sanitāro normu ievērošanu sakarā ar 

šobrīd esošo situāci.

Vēlu izturību un veiksmi darbā!

Marina



PALDIES DZĪVNIEKU PATVERSMJU 
UZTURĒTĀJIEM

Paldies dzīvnieku patversmju uzturētajiem par to, ka palīdzat 

dzīvniekiem!

Paldies par to, ka neaizmirstat, ka dzīvniekiem arī ir jūtas!

Paldies par to, ka dāvināt dzīvniekiem mīlestību un rūpes!

Paldies, ka dodat pārliecību par to, ka pasaulē ir labsirdīgi 

cilvēki!

Paldies, ka jūs esat!

Daniela 



PALDIES MEŽU SARGIEM UN KOPĒJIEM
Par tīriem mežiem, kuri seko pēc mežu situācijas un aizsargā tos. 

Paldies par to, ka mūsu meži tīri un ļoti skaisti, tajos ļoti forši pavadīt laiku un dabūt labu garastāvokli.

Lai zaļa mūsu Latvija!

Artūrs



PALDIES  DRAUGIEM

Šajā zemē nekas vairāk nav vērtēts kā patiesa draudzība.

Ja tev dzīvē paveicas un tev ir labākais draugs, tad tev noteikti jāatrod 

diena, iemesls un brīdis, lai pateiktu viņai paldies. Galu galā šī ir 

persona, pie kuras varat vērsties grūtos laikos, nevis tikai izklaidēties.

Ja tev ir labākā draudzene, noteikti pasaki viņai "Paldies!" par kopā 

pavadīto laiku

Paldies katram draugam, draudzenei! Bez jūsu atbalsta man būtu ļoti 

grūti pārvarēt dzīves grūtības, un visi svētki būtu garlaicīga laika 

pavadīšana, nevis neaizmirstami svētki!
Jolanta



Paldies diena ir diena, kas atgādina par to, cik reti mēs ikdienā apstājamies un 
aizdomājamies par visu to brīnišķīgo, kas mums pieder – ģimeni, draugiem un 

paziņām, par dzīvību, kas mums dāvāta, par dabu, kas ir mums apkārt, par zemi, 
kurā dzīvojam, un valodu, kurā runājam.

Lai mūsu prāti mācās domāt pateicības domas,

Tad mazāk vietas paliks rūgtumam.

Lai mūsu lūpas mācās runāt pateicības vārdus,

Būs mazāk jāraud, jākurn, jāsūdzas!


