
   
 

   
 

Mēs, 5.a klase, sveicam Ulbrokas vidusskolu  

30 gadu jubilejā ! 

Rūfolfs Blaumanis ir teicis: „Pasaule ir liela, tur katrs var savu daļu atrast.” Mēs, 5.a klase, 

droši varam teikt, ka liela daļa no mūsu pasaules ir – skola. Tieši Ulbrokas vidusskola. Mēs varam 

būt lepni un tiešām priecājamies par to, ka šeit mācās vislabākie bērni (mēs) un strādā vislabākie 

skolotāji (viņi visi), uztur kārtību katrā skolas kvadrātmetrā vislabākās kārtības fejas, uz skolu 

atgādā un  mājās nogādā visatbildīgākie šoferīši, ir vienmēr gādīgie saimnieki  un galu galā – arī 

te strādā jaukie skolas sargi, kas ne reizi vien izpalīdz vēlos vakaros, kad uz brīvdienām skolā ir 

atstāts sporta tērps! Mēs varam priecāties, ka mums ir šī skaistā, saulainā, lielā ēka, kura ir devusi 

un vēl 7 gadus mums dos iespējas visās jomās. Mīļā skola, mēs, 5.a klase, Tev esam sarūpējuši 

daudz apsveikumus un novēlējumu:  

 Apsveicu Ulbrokas vidusskolu! Lai jums nāk daudz jaunu skolnieku! (Alija 

Brūvele) 

  Daudz laimes 30 gados!  (Adriana Krutova)         

 Apsveicu visus skolas dzimšanas dienā! Novēlu jums jaukus svētkus! (Alīse 

Perlbaha) 

 Apsveicu Tevi, skoliņ, ar 30 gadiem! Ceru, ka Tu noturēsies vēl vismaz 30 

gadus! (Dārta Anča) 

 Lai skola māca bērnus ilgi! (Elza Vesera) 

 Apsveicu Ulbrokas vidusskolu 30 gadu dzimšanas dienā! 

 Lai nākamajos gados arī viss izdodas! (Elizabete Salmane) 

 Vislielākie un mīļākie sveicieni Ulbrokas vidusskolai! Šī skola ir pati labākā! 

(Emīlija Orniņa) 

 Apsveicu Jūs visus 30 gadu jubilejā. Lai Jums laba diena! (Estere Šapale-

Mamošina) 



   
 

   
 

 Daudz laimes Ulbrokas vidusskolai ar 30 gadu jubileju! (Gustavs Katkēvičs) 

 Apsveicu Tevi, Ulbrokas vidusskola, 30 gadu jubilejā.  

Tev ir attīstīti skolēni un jauki skolotāji! Tev paveicās, skola! Pati Tu, skola, 

esi plaša un galvenais -skaista! (Gustavs Rūsa) 

 Daudz laimes dzimšanas dienā ,mīļā Ulbrokas vidusskola, 30 gados! (Harijs 

Mintāls) 

 Daudz laimes skolai 30 gadu jubilejā! Lai skola paliek vēl 100+ gadus! (Kitija 

Dūce) 

 Apsveicu vislabāko Ulbrokas vidusskolu ar jubileju! 

  Es gribu novēlēt veselību un laimi! 

 Lai skola paliek vēl daudz gadus! (Linda Gorbunova) 

 Mīļi sveicieni Ulbrokas vidusskola! Sveicu Tevi apaļos 30 gados! (Loreta 

Muižniece) 

 Daudz laimes 30 dzimšanas dienā! Skola, Tu esi vislabākā! (Lote Malkause) 

 Šī ir vislabākā skola, kuru es zinu, kā arī: Daudz laimes dzimšanas dienā! (Elza 

Avotiņa) 

 Ulbrokas vidusskola! Apsveicu 16. Novembrī mūsu mīļo Ulbrokas vidusskolu 30 

gados! (Luīze Leimane) 

 Sveicieni dzimšanas dienā UVSK! (Markuss Tocs) 

 Sveiciens Tev, mīļā Ulbrokas vidusskola, Tavā 30 gadu jubilejā! Ceru, ka šeit 

vienmēr būs mīļi un sirsnīgi skolotāji! (Marsels Marks Milllrs Siliņš) 

 Lai Jūs paliktu jautra un forša skola, kā tagad! (Marta Mariela Muižniece) 

 Mīļi sveicieni 30 gadu jubilejā!  Lai spēks, izturība un pacietība! (Madara 

Rumpa) 

 Lai Ulbrokas vidusskola vēl pastāv 30 gadus! Un, lai jauka šī dzimšanas diena 

un visas visas pārējās dzimšanas dienas! (Matīss Zauermanis) 



   
 

   
 

 Apsveicu Ulbrokas vidusskolu ar 30 gadiem! (Ričards Tocs) 

 Lai Ulbrokas vidusskolai vēl iztur nākamos 70 gadus! (Raivo Podoļskis) 

 Apsveicu Ulbrokas vidusskolu ar 30 gadu jubileju! Lai visi skolnieki izturīgi un 

lai labs gads! (Rodrigo Stabulnieks) 

 Apsveicu Jūs (Ulbrokas vidusskolu) ar jau 30 gadiem. Tas, manuprāt, ir ļoti 

daudz un esmu ļoti pateicīga par to, ka šeit mācos. Novēlu visiem skolniekiem 

labas atzīmes un šo gadu! (Samanta Šulte) 

 Sveicieni vislabākajai skolai 30 gadu jubilejā! Vēlos novēlēt izturību visos 

turpmākajos gados! (Sandra Štilla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


