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Tēvu dienā 

Tēvu diena. Kāpēc tēvu? Tāpēc, ka ir arī mātes diena. Bērns ne reizi vien pie sevis pavīpsnā par 

pieaugušo jautājumu, kas tev mīļāks – mamma vai tētis?  

Tad jau tikpat labi var paprasīt, vai tu uz zemeslodes gribētu dzīvot viens pats, vai tev ar ūdeni, 

gaisu, gaismu nepietiek? 

Nē, mīļais bērns! Jau tagad tu saproti, cik daudz ir tāda, bez kā iztikt nevar. Bet visa sākums ir 

ģimene, kurā bez māmiņas nevar un bez tēta nevar. Ko tu vēlies pateikt par savu tēti tēvu dienā? 

 Es esmu laimīgs, ka mans tētis mīl manu mammu. Un esmu bezgala laimīgs, kad mums ir kopīgi 

svētki – pārgājiens uz ievām, brauciens pa upi, telts būvēšana, sarunas un kopīga paklusēšana. 

 Man šķiet, ka tētis ir pats stiprākais pasaulē. Toreiz, kad mežā pēkšņi uznāca negaiss un visas tērces, 

grāvji, strauti vienā pusstundā pārplūda ar ūdeni, tētis paņēma mani uz rokām, es apķēros viņam ap kaklu 

un biju pilnīgā drošībā, ka tētis pārbridīs jūru un mani iznesīs sausumā. 

Vienmēr licies, ka māmiņa ir maigs siltums un tētis ir drošs patvērums.   Tētis reizēm ir tik mīļš, 

ka man gribas raudāt. Kad viņa acis raugās tālumā un paliek nekustīgas, es zinu, ko viņš domā – kā izdarīt 

drošāk, pareizāk, lai mums visiem būtu labāk. Reizēm viņš paslepus notrauš asaru. Par ko? Par mums – 

bērniem.  

Mīļais tēti, cik labi, ka mums esi!                                                                          

Andris Upenieks 

 

Smagākos akmeņus celt, 

Tos pārvelt pār pasaules malu. 

No tīrākās akas ūdeni smelt, 

Un kļūt par varoni manu. 

   

Lielās, stiprās plaukstas, 

Ērts drošais klēpis, 

Tas ir tikai mans, 

Mans vislabākais tētis. 

                             /Rinalds/ 

 

 

 

 

Nedaudz interesantu faktu par mūsu skolas bērnu tēvu vārdiem. 
 

Populārākie tēvu vārdi:  

 pa trim – Jānis un Ivo,  

 pa diviem – Aigars, Arnis, Juris, Edgars, Vilnis, Valdis, 

 pa vienam – Gundars, Ēriks, Mārtiņš, Zintis, Andris, Rolands, Iļja, Egils, Ivars, Kaspars, Antris, 

Lauris, Kristaps, Konstantīns, Gints, Vladimirs, Ģirts, Agris, Laimons, Egils, Antons, Igors, Artis, Ervīns, 

Ivans, Mārtiņš, Žoržs, Ilmārs, Ilgonis, Mareks.  



 

 

 Tu esi pats labākais tētis pasaulē! Proti 

pagatavot visgaršīgākās pastētes maizītes! Esi 

vislabākais BMW šoferis! Man patīk, ka pērc man 

muļķīgas mantiņas, ko 

mamma parasti 

neatļauj, ka mani ved 

uz atrakcijām. Ar Tevi 

kopā būt vienmēr ir 

jautri. Es ar Tevi ļoti 

lepojos! Es tevi ļoti 

mīlu! /Paula/                  

 Es novēlu 

savam tētim stiprumu, 

smukumu, veselību, 

jaukumu, gudrumu un mīlestību! /Mārcis/ 

 Liels sveiciens Tev Tēvu dienā! Tu esi mīļš, 

jauks, Tu mūs lutini! Novēlu Tev labu un jauku šo 

svētku dienu! /Līva/ 

 Es gribu, lai Tu esi mājās kopā ar mums. 

Paldies par visu labo, ko esi man devis! Kaut biežāk 

būtu tādi brīži, kad esi ar mums! Es Tevi mīlu! /Dana 

3.kl./ 

 Kad es esmu bēdīga, Tu liec man būt 

priecīgai! Kad es biju maziņa, Tu man biji pats 

labākais draugs, tagad esi mīļākais tētis uz pasaules! 

Vienmēr rūpējies par mani, palīdzi, esi tur, kur Tevi 

vajag. Palīdzēji man slidot, turēji manu roku, kad 

bija sacensības, lai būtu drošāk. Es tevi ļoti, ļoti mīlu! 

Paldies par visu! /Monta/  

 Mans tētis ir ļoti spēcīgs un drošs. Viņš 

iemācīja mani braukt ar velosipēdu. Šajā vasarā  mēs 

ar tēti bijām 

daudzas reizes 

Plaužu ezerā. Es 

braucu ar supu, 

tētis peldēja man 

līdzi. Vēl mēs ar 

tēti spēlējām 

golfu. Es centīšos 

vairāk klausīt tēti, 

dzimšanas dienā 

viņam uzcepšu 

kūku. Es mīlu 

savu tēti. /Sofija/ 

Mans tētis ir vislabākais, viņš ir mana saulīte lietainā 

dienā! /Annija Keita/ 

 Apsveicu Tevi šajā burvīgajā dienā - Tēva 

dienā! Paliec tikpat stiprs, cik Tu esi! Tu man esi 

vismīļākais, visstiprākais, visskaistākais, vislabākais 

tētis pasaulē! /Egija/ 

 Novēlu skaistu šī gada nogali. Lai visi sapņi 

un vēlmes piepildās! Nekad nepadodies un nezaudē 

cerību! Sveicu! Paldies par visiem šiem gadiem, kad 

atbalstīji! /Elizabete/ 

 Tēva dienā novēlu, lai Tev viss iecerētais 

izdodas. Paldies Tev par visu, ka man palīdzēji, 

izaudzināji! /Sandijs/ 

 Tēt! Kā Tev iet Norvēģijā? Vai drīz būsi 

mājās? Es ar mammu Tevi gaidām mājās. /Gusts/ 

 Novēlu vienmēr būt veselam un stipram, lai 

varētu mani aizsargāt! 

Mans tētis ir vislabākais, 

Mans tētis ir vismīļākais,  

Mans tētis ir visstiprākais 

Uz lielās pasaules šīs.  /Annamarija/ 

 

 Lai Tev labi ar veselību. Lai nesaslimtu. Lai 

šī Tēva diena būtu Tev labākā diena. Lai tu būtu 

gudrākais tētis uz visas pasaules. /Patrīcija/ 

 Mans tētis stiprs kā ozols, būvē visādas 

lietas, ir ļoti jauks. Man patīk kopā braukt ceļojumos. 

Gribu tētim novēlēt darbā-daudz naudiņas! /Elza/ 

 Man patīk ar tēti kopā taisīt dažādas lietas. 

Novēlu viņam, lai vienmēr būtu darbiņš! /Sabīne/ 

 Mans tētis ir labs, palīdz mācībās. Kopā ar 

viņu man patīk spēlēties. Mīlu tēti! Novēlu- lai 

veicas visi darbiņi! /Tomass/ 

 Es tētim vienmēr palīdzu. Patīk kopā ceļot. 

Vēlu viņam jaukas visas dienas! /Ēriks/ 



 Patīk, ka tētis pērk saldumus. Mīlu  viņu! 

/Svens/ 

 Tētis iemācīja iesist naglas, viņš taisa man 

māju. Patīk ar tēti kopā doties pastaigās. Lai priecīgs 

viņam mūžs! /Gabriela/ 

 Ar tēti kopā labojam datoru un ravējam 

dārzu. Tētis ir mīļš. Novēlu dārzā novākt visu ražu! 

/Rūdolfs Jēkabs/ 

 Tētis taisa man gultu, skatās televizorā, kā 

var noķert zivis, kas notiek Ķeipenē. Viņam patīk 

braukt ar lielo riteni un sēņot. Tētis iemācīja man 

kartupeļus stādīt. Novēlu viņam labu makšķeri, lai 

var noķert zivi! /Samanta/ 

 Tēti! Tu 

man esi 

labākais. Tu 

man esi ļoti 

daudz gādājis. 

Man vislabākais 

tētis esi tu, es 

tevi vienmēr 

mīlēšu! Tu man 

esi devis ēst, 

apģērbu, un, kur 

dzīvot. Paldies 

tev, ko tu man 

esi devis. Tu 

man esi 

skaistākais un 

gudrākais tētis 

uz pasaules. Es tevi mīlu! /Rebeka / 

 Mīļo tēti! Es tevi ļoti mīlu. Paldies tev par 

visu. Kaut gan tev ir daudz jāstrādā, bet vienalga mēs 

varam atrast laiku kopā. Un es tev gribēju pateikt to, 

ka es tevi ļoti mīlu, paldies tev par  to , ka 

tu man esi gādājis to labāko. /Evelīna / 

 Tēti, es vēlos, lai tu dzīvo saules 

mūžu, un esi kopā ar mani līdz manām 

dzīves beigām. Mīlu tevi tēti! /Roberts/ 

 Tētis ir labs, ja viņš aizved dēlu 

makšķerēt. Tētis ir vislabākais, ja aizved 

meitu iepirkties. Tētis ir dēla pirmais 

supervaronis un meitas pirmā mīlestība. 

Tēvs ir cilvēks, kuram maka nodalījumā, 

kur agrāk bija naudas žūksnītis, tagad 

atrodamas bērnu fotogrāfijas! /Keila/ 

 Kad 

istabā uzausa 

pirmais rīts, 

Es ķērcu un brēcu 

pa visu māju. 

Bet tieši tētis bija 

tas, kurš mani 

mierināja 

Un noslaucīja 

manas asaras. 

Kad pienāca 

1.septembris, 

Man uz skolu 

bija jādodas. 

Ko gan es tur darītu, 

Ja tētis man nebūtu visu iemācījis? /Monika/ 

 Tēti, tu esi labākais, 

Tu esi mans supervaronis, 

Palīdzi, kad nesaprotu. 

Vienmēr esi blakus! 

Tu visus darbu pabeidz līdz galam, 

Vienmēr ļoti garšīgi taisi ēst. 

Bet atceries, ka tu esi foršs, 

Lai saule tev katru rītu spīd spoži, 

Un sirdī laimes ļoti daudz. 

Es ceru, ka tu šo Tēvu dienu pavadīsi lieliski! 

/Liene/ 

 Sveikt šai dienā Tevi gribu, 

Prieku, laimi novēlēt.  

Lai Tev diena šī ir skaista, 

Dāvanām un kūkām pilna! /Aleksandra/ 

 Katram ir savs tētis, mans tētis atšķiras no 

visiem ar to, ka viņš ir manā ģimenē, nevis kādā citā. 

Viņš man iemācīja, kas ir īsts darbs. No viņa es ņemu 

piemēru, ja man būs vajadzīga palīdzība mašīnai vai 

kaut kam citam, viņš man palīdzēs. Es neesmu kā 

citas meitenes, es atšķiros, jo visi 

cilvēki ir atšķirīgi. Paldies, tēti, par to, 

ka man esi un parādi, kas ir īsts darbs! 

/Nikola Anna/ 

 Katru rītu celies 

Pēc karstās kafijas, 

Ko taisām Tev ar mīlestību.  

Katru dienu un vakaru 

Tu iepriecini mūs 

Ar saviem jokiem. 

Katru sekundi, katru minūti, 

Katru stundu, katru dienu 

Tev mīlestība bija, ir un būs no 

ģimenes. 

/Sanija Līva/ 

 



 Es mīlu savu tēti. Tētis vienmēr būs man 

blakus. Es apsveicu savu tēti Tēva dienā. Mans tētis 

ir labākais un sveiciens viņam no manis!  

/Rinalds Kaspars/ 

 

Tētis tāds man viens 

Tāds kā supervaronis! 

Stiprs kā septiņi spēkavīri, 

Gudrs kā trīs muskatieri! /Daira/ 

Tēti, tēti, tēti, 

Tu man esi vislabākais! 

Ar tevi ir jautri spēlēties,  

Ar tevi jautri rotaļāties! 

Tēti, tēti, tēti!  

Es tevi ļoti, ļoti mīlu! /Kristers/ 

Nevienam nav tāds tētis kā man! 

Mans tētis ir mans vienīgais. 

Tu man esi vislabākais! 

Es Tevi ļoti mīlu, tēti! /Elza Zita/ 

Opis man mācīja no koka taisīt koka 

vīriņus. Viņš kādreiz strādāja skolā. Viņš bija 

vecs un sirms, bet vienmēr bija jauks un 

draudzīgs. Opis bija vislabākais opis un 

skolotājs. /Kristiāna/ 

Mans tētis ir vislabākais. 

Mans tētis ir visgudrākais. 

Mans tētis ir visstiprākais. 

Mans labais, mīļais tētis! /Jegors/ 

 Paldies, tēt, ka glabāji noslēpumā manas 

blēņas no mammas. Novēlu Tev iegūt jaunu 

traktoru! /Rūdolfs/ 
 

 Mans tētis ir labs, mīļš. Patīk kopā braukāties 

ar riteņiem, traktoru, kopā ir jautri. Novēlu, lai tētis 

dzīvo ilgi un laimīgi! /Senda/ 
 

 Mans tētis ir visgudrākais, 

Mans tētis ir vislabākais, 

Visskaistākais un jaukākais! 

Mums vienmēr kopā jautri ir, 

Tētis vienmēr blakus man! 

Tēti, lai Tev jauka diena! 

Es Tevi ļoti, ļoti mīlu! /Ruta/ 
 

 Mīļo tēt, Tu 

man vienmēr esi 

palīdzējis! 

Mīļo tēt, Tu esi mani 

aizvedis visur! 

Bet visvairāk – Tu man 

mīlestību esi devis. 

/Martelis/ 
 

 Mans tētis ir 

mīļākais, labākais un 

foršākais tētis. Viņš ir 

daudz palīdzējis, 

piemēram, viņš 

sataisījis man riteni. Es 

esmu daudz iemācījies 

no viņa. Mēs kopā braucām zvejot zivis. Es viņu 

mīlu no visas sirds!       /Kristiāns/ 

 

 

                         Patiesi un asprātīgi  

 

 Ja es būtu tētis, es 

… dejotu baletu /Zane/ 

… gatavotu ēst /Laine/ 

… ietu ķert zivis /Paula/ 

… uztaisītu māju no spilveniem /Rūdolfs/ 

… braukātos ar traktoru un riteņiem /Senda/ 

… strādātu muzejā /Mārcis/ 

… remontētu mašīnas /Monta/ 

… būtu frizieris saviem bērniem /Paula/ 

 

 Mazs puisītis iznāk no virtuves un 

aizcērt aiz sevis durvis. 

Tēvs jautā:-Kas noticis, dēliņ? 

- Man tikko bija skandāls ar tavu sievu! 

 


