
Tu mīļā, mīļā māmiņa,
Es mīlu tevi kā nevienu.

Tu esi manim labāka 
Par saulīti un siltu  dienu.

8.a klases skolēni



Skaista, skaista māmulīte
Vienmēr viņa labu nes
Ka saulīte debesīs
Ta mirdzoša zvaigsnīte!

Valērija  



Raivis

Māmulīt, saņem nu atkal šo dienu,

Lielu un jauku-gadā tik vienu,

Saņem ziediņus,kurus tev nesam,

Nākam ar sveicieniem tādi kā esam!



‘’Mamma ir vienīga dievība uz zemes, kura nepazīst ateistus!’’

E.Lugave    

Linards



Mīļo mammīt, paldies, ka Tu man esi!

Ja nebūtu Tevis, tad nebūtu arī manis. Ja nebūtu Tava sirds

siltuma, Tavu roku glāstu, atbalsta, tad nebūtu es savam bērnam.

Tagad būdama mamma ,es Tevi saprotu, saprotu katru Tavu

vārdu, katru Tavu soli, saprotu visu to, ko Tu darīji manā labā.

Pateicoties Tavām rūpēm, Tavai neatlaidībai, Tavai pacietībai,

Taviem glāstiem, mīļiem vārdiem, es esmu tāda kāda esmu. Tu

iemācīji būt stiprākai par klinti, būt siltākai par saulīti, būt

maigākai par pūciņu.

Tu iemācīji nenolaist rokas un vienmēr cīnīties ar mīlestību! Viss,

ko zinu, es mantoju no Tevis. Paldies ne tikai par smaidiem,

paldies arī par vārdiem - rūgtākiem, kas tolaik likās skarbi, bet

bija īsti vietā..

Tu man esi iemācījusi mīlēt no sirds un pateicoties tam ,es tagad

savam dēlam esmu vislabākā mamma visā pasaulē.

Paldies, ka vienmēr jutu, ka esmu tev vajadzīga, jo tu man biji,

esi un būsi vajadzīga.

Mīļo mammīt, paldies, ka esi man vislabākā, visjaukākā, 

vismīlošākā, visburvīgākā un tāda esi tikai Tu-Tu vienīgā!!!!

DANIELA K





Māmiņ šodien tava diena,
Nestrādā un atpūties,
Vēlam mēs tev tikai labu,
Sveicam tevi šodien dikti,
Prieku, laimi mātes dienā.





Tikai vienu vītolzaru,

Kas tik sudrabaini mirdz,

Māmiņ es tev pasniegt varu,

Dāvanā no savas sirds.

RAITIS



Manu mīļo māmulīt,
Tev ir svētki pienākuši.
Sveicienus tev mīļus 
sūtu,
Lai tu manim vienmēr 
būtu.

Laura



Nu apkārt šalc jau lieli vēji,

sāk Saule jaunas tekas tīt,-

Paldies tev, māt, ka izauklēji

to garu, kas man krūtīs mīt!

Līvija



Daniela P.

Tu mīļā, mīļā māmiņa,
Par visu vairāk mīlu tevi —
Man balta dzīves taciņa:
Tu savu sirsniņu man devi.



Ruslans



Jolanta

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.


