
11. b klase





Paldies māmiņai!

Vēlos pateikt paldies savai māmiņai par to, ka iemācīja 

man dzīves gudrības: gatavot ēst, adīt zeķes, cimdus, par 

to, ka vienmēr saskata manī tikai pozitīvās īpašības, ka 

vienmēr mani atbalsta un palīdz jebkurās dzīves situācijās. 

Paldies, ka iemācīji mani grūtos brīžos nenolaist rokas!

Paldies par to, ka tu esi, ja nebūtu tevis, tad nebūtu arī 

manis!  (Aļona) 





Māmiņa Iveta

Man nav labāko daudzeņu, bet ir mana mīļā
māmiņa. Esmu tik pateicīga Dievam, ka man
ir labākā māmiņa pasaulē, ar kuru es varu
pasmieties, parunāt un grūtā brīdī viņa
noteikti mani uzklausīs un dos noderīgus
padomus.

Gribu teikt paldies tev, māmiņ, par visu, ko
dari manis dēļ, par mīlestību, par siltiem
apskāvieniem un roku, kura vienmēr tur
manu!



Balta mana mamulina

Balti mani audzinaj;

Pati sevi netaupija

Balti mani audzinot.

Paldies, mamin par visu, ko 

man devi!
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Māmiņ, gribu pateikt tev paldies!

Paldies tev, māmiņ, ka esi vienmēr 
blakus, jo kurš gan cits spēs būt tik tuvs 
un izpalīdzīgs, ja ne tu?

Kurš spēs mani uzklausīt tad, kad man 
tas visvairāk vajadzīgs? 

Kurš būs blakus, kad man būs vajadzīgs 
padoms?

Māmiņa – cilvēks, kurš pieņems mani 
tādu, kāda es esmu, sniegs palīdzību 
pat tad, kad neprasīšu. 

Vai zināt, cik svarīgi, lai blakus 
vienmēr būtu cilvēks,kurš, 

neskatoties ne uz ko, paliks tuvs un 
būs gatavs atdot visu, lai palīdzētu?
Vai visi ‘’draugi’’ spēs to dot? Vai visi 
‘’draugi’’ spēs pievērt acis uz tavām 
nepilnībām un vienalga palikt tavā 
dzīvē? Vai tiešām blakus varētu būt 
cilvēks, kas būs tikpat tuvs un laipns 

kā mamma? 

Nekas un nekad nespēs aizvietot mammu, viņas mīlestību un silto sirdi.

Māmiņ, gribu pateikt Tev paldies par to, ka tu man esi, jo bez tevis es 
nespētu neko.



-Uz visas pasaules ir tik daudz 
mammu, un viņas visas ir 
īpašas, mīļas un labas,bet 
tomēr vislabākā ir katram 
sava- vienīgā!!!


