


Saulīte silta, māmiņ jauka, abas vienu labumiņu .
No saulītes silti rīti, no māmiņas mīļi vārdi!

• Mīļo māmiņ, gribu pateikt Tev paldies

par to, ka es esmu pasaulē, par manu audzināšanau,  par garšīgajiem 
ēdieniem, ar kuriem Tu mani baro, par to, ka iemācīji man daudzas 
spēles, māci mani strādāt un būt draudzīgam! Vēlu Tev labu veselību un 
mīlestību!

Tavs dēls Danila



Māmiņ, gribam pateikt tev paldies!

• Mīļā, mīļā māmiņa, mēs gribam teikt tev paldies par to, ka tu visu laiku esi 
ar mums!

• Palīdzi, kad mums ir grūti!
• Par to, ka tu mūs atbalsti!
• Māci!
• Aizsargā!
• Par brāli un māsu!
• Mums patīk ar tevi iet makšķerēt!
• Paldies par visu!

Sandra
Arnis





Vismīļākajai māmiņai pasaulē !

Tu esi kā rasas pile,
Kas saulē laistās.
Tu esi kā zvaigzne tumšajās debesīs,
Kas tumsa 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!

Patrīcija



Māmiņ, gribu pateikt tev paldies par to, ka mani audzini, 
pērc apģērbu, ēdienu gatavo, strādā, lai nopelnītu naudu.
Dari visu, lai es būtu laimīga,skaista,labsirdīga,draudzīga
un paklausīga.  

Diāna



Tā kā gara saules diena esi, mūsu māmulīt.

Tava siltā, jaukā gaisma devīgi mums ceļa krīt.

Mīļāko no visiem paldies vēlas sirds tev pasacīt.

Un bieži aizmirsdama sevi, tu visu spēji atdot mums.

Kas tādu spēku tev ir devis,

Mums paliks mūžīgs jautājums.

Santa



•Māmiņ, gribu pateikt tev paldies par to, ka tu esi.
•Māmiņ saku paldies par apģērbu un mantām.
•Saku paldies par visu, kas man ir.

Nika



• Māmiņ ,es gribu tev pateikt paldies par mājām un 
siltumu.

• Māmiņ, es gribu pateikt tev paldies  par ēdienu.

• Māmiņ, es gribu pateikt tev paldies par  drēbēm.

• Māmiņ ,es gribu pateikt tev paldies par to, ka tu 
esi.

Rebeka    



Māmiņ, paldies par šo pasauli, par bērnības pasakām, 
par sapratni un pacietību grūtos brīžos, par prieku, par 
katru dienu, par padomu, par katru iespeju, par katru 

pienākumu, par katru smaidu,PALDIES TEV !  Novēlu ilgu 
un brīnišķīgu dzīvi!

Māmiņ ,šodien tava diena
Nestrādā un atpūties

Vēlam mēs tev tikai labu
Sveicam tevi šodien dikti

Prieku, laimi Mātes dienā!!!

Dmitrijs



Māmiņ!

• Paldies, ka audzini!

• Paldies par mīlestību un labsirdību!

• Paldies, ka māci!

• Paldies par visu!

• Es tevi mīlu!

Līze



Mīļo mammu!

• Paldies tev par visu labo!

• Paldies par mīļajiem vārdiem un atbalstu!

• Paldies par sirds siltumu!

• Paldies par rūpēm, neatlaidību un pacietību!

Sandis



Lai visu maigumu, ko devi,
Tev dienās atdod mana sirds,-
Kā dzīva saulīte pār Tevi,
Lai vienmēr glāstoša tā mirdz!

Jeva



•Paldies ,vecmāmiņ, ka paņēmi mani un 
pieskati!

•Paldies par mīlestību un rūpēm!

•Vecmāmiņ , es tevi ļoti mīlu un vienmēr 
sargāšu!

Daniela


