
Babītes vidusskolas izglītojamo radošo darbu un 

novēlējumu virtuālā grāmata 



Mūsu skolai jau 35 gadi. No vienas puses – hei, mēs 

esam tik jauni, no otras puses – nu, nav jau vairs arī 

pirmais ziedonis…   

Daudz kas ir bijis šajos gados, daudz prieka, daudz 

smieklu un laimes, daudz asaru izraudāts skolas 

gaiteņos un klasēs.  

Tomēr, mēs, 2015./2016. mācību gada izglītojamie, 

pedagogi un darbinieki, esam tie, kas šobrīd veido 

Babītes vidusskolas garu tās jubilejas gadā! Mēs ik 

dienu sasveicināmies, mācāmies, radām, veidojam, 

lipinām, skrienam, runājam, smejamies, 

dusmojamies, esam laimīgi un pa brītiņam arī 

nelaimīgi, mēs visi kopā,  

MĒS ESAM BABĪTES VIDUSSKOLA! 

Tāpēc ar šo radošo darbu krājumu no sirds sveicam 

SAVU skolu skaistajā dzimšanas dienā!  

Mēs mīlam Tevi, Tu esi un paliksi mums pati labākā! 





2015./2016. mācību gada  

38 klašu kolektīvu un audzinātāju  

sirsnīgākie sveicieni un laba vēlējumi  

savai skolai  

35. dzimšanas dienā 



Vaboles, vardes veidojas vidē, vanags, vārna 

vicinās visur, vāvere varenus valriekstus vāc.  

Viesmīlīgs vēstījums visspēcīgi virmo,  

visiem vajag viesoties vienuviet,  

vaļsirdīgus vēlējumus vēstīt, veltīt –  

varenu veselību, visvisādu veiksmi,  

vispasaules vērtīgumu, vilinošu varavīksni, 

vispusīgu vienkāršību,  

vienreizīgu vienreizīgumu, 

veselīgu viesmīlību! 



Skolā saule saldiem, saulainiem 

smiekliem sauca sīkus skolas 

sipaciņus.  

Sīki, smaidīgi sākumskolas sipaciņi 

savai skolai saulainus sveicienus sūta! 



Svētki skolai! 

Saaicināja skola skolotos svinēt svētkus skaistos. 

Sabrauca strādīgie, straujie, steidzīgie, spurainie, 

sprogainie, sportiskie, sparīgie, svarīgie, spēcīgie, 

spējīgie, spītīgie, smaidīgie, slavenie, skanīgie, 

skaistie. 

Satraukti sanāca, satuvinājās,  

Sadraudzības saites sēja. 

Smaidus saulainus sūtīja, savu skolu skaļi 

sumināja. 



Sveiciens skolai! 

Savai skolai svētkus svinam –  

sauc smaidīgs skolotājs,  

Saulaini sveicieni skolotājiem –  

sauc skolēni skolas solā. 

Skolas solā saplūst sapņi, sajūsma sāk salutēt! 

Salidojums sasauc saimi sadraudzēties, sadejot; 

Savas sirdis savienosim, skolas saimi satiekot, 

Sadziedāsim, sadejosim savas skolas svinībās! 



Salūts skolai. 

Sanāk smaidīgi sīkie saulainā skolā, 

Solās saredzēt, sadzirdēt, sameklēt, sadzīvot. 

Skolēni stāj, skolotāji stāsta, stingri skolo. 

Sportiskie spēcīgi  sporto, sirsnīgie sadziedas. 

Seko skolotājai! Sadarbojies!  

Sveicināti, skolotāji, skolēni! 

Stiprai skolas saimei svinīgs salūts! 



Bumba, basketbols, balets, 

Vidusskola, vakars, veiksme, 

Skola, skolēns, skolotāja, 

Konkurss, klase, klasesbiedrs. 

Viss ir skolā interesants! 



Sākumskolas skolēni savai skolai 

svētkos sveicienus sūta: sirsnīgus, 

saulainus, siltus, skaistus, saldus, 

skolotājus superīgus, skolēnus spožus, 

strādniekus - smaidīgus.   

SUMINĀTA, SKOLA!!! 



Kad braucu uz skolu, es gribu satikt savus 

klases biedrus.   

Man patīk klases audzinātāja, jo viņa ir 

gudra. Mājturībā bija viegla tamborēšana.  

Es ļoti gaidu pasaules vēsturi, kas būs 

sestajā klasē. 

Man patīk Babītes vidusskola. 



Skaistā stunda skolā. Saule skaisti, silti, spilgti spīd. 

Skolēni skolā staigā. Skaistie skolēni sāka skatīties sauli. 

Skolēniem sakārojās spēlēt spēles. Skarbā skolotāja 

sarāja skrejošos skolēnus.  

Skolā sākās stundas. Skolēni steidza skoloties, 

smaidīt. Skaisti skolēni sasveicinājās, sēdās solos. Staltā 

skolotāja skoloja skolēnus, smaidīja, sapriecājās. Stundā 

skolēni saskaitīja summu, starpību. Saskaitāmie skaitījās 

skaisti.  

Skolēni svinēja svētkus, smaidīja, skatījās seriālus, 

spēlēja spiegus. 



Sniegpulksteņi skolā, 

Sniegs skolas sētā sūt, 

Sniegpulksteņi spārnus sprauc. 

Skolas sētnieks, sniegpulksteņus salasījis, 

Sirsnīgi spriganos  skolniekus sveic. 

Spriganīši skolotājiem smieklus sūta, 

Skolas sniegpulksteņu svētkos. 



Babītes vislabākajā  vidusskolā: 

Vienmēr visu varam, vienmēr visu darām!  

Burtojam, brīnāmies, blēņojam,  

Skraidājam, klūpam, klaigājam! 

Babītes vislabākajā  vidusskolā: 

Vienmēr visu varam, vienmēr visu darām!  

Visvislabāko vēlam - 

Katram skolēnam, katram skolotājam! 



Mana mīļā skola! 

Kas mīl skolotājus, skolēnus, cilvēkus, gudrus 

bērnus, 

Kam patīk labi cilvēki, labsirdīgi cilvēki… 

Kas grib redzēt gudrus bērnus, pūci, 

absolventus… 

Kas dzīvos Latvijā, Babītes novadā, Piņķos, 

skaistā, mazā pilsētiņā… 



Skolu sargā stingri sargi. 

Skolā strādā smaidīgi skolotāji. 

Skolā skolojas sirsnīgi skolēni.  

Skolēni steidz skoloties. 

Skolas saime svētkus svinēt steidz. 

Svinīgi svētkus sagaidīt spēj. 

Skola, sakopta, silta, saulaina, 

Svētku svārkos satērpta. 

Skola, sagaidi svētkus skanīgi! 



 Sirsnīgi sveicam savu skolu skaistajos 

svētkos, svinīgi soloties sparīgi sekot skolas 

skolotāju stundās sniegtajiem skaidrojumiem, 

sasniedzot sīvā, skarbā sacensībā sakņotas 

sensācijas, simbolizējot sirsnības, siltas 

saticības, spēcīga spēka sintēzi, spējot spoži 

savienot spēli, sadzīvi, sportu, studijas! 



Septembrī skolēni soļo slavenā skolā, somas smagas,  

Saule spīdina spodros starus, skolēni snauž. 

Sals saldē, sportiskie skolēni stāv, skatās sniegā, sirds saraujas sajūsmā, skriesim 

slēpot, slidot! 

Skolotāja sadala slēpes, slēpošana sākusies! Sindijai slēpojot saplīsa slēpju siksna. 

Skolnieki sasien slidas slidotavā, slidošana sākusies! 

Sporta stundā spēlējam spēles. Sintija sāpīgi sasita sānu…  

Skolēni sasēžas solos, stundas sākušās! 

Skolotāja sajūsmināti spēlē sintezatoru, smieklīgi spēlē saksofonu. 

Sistemātiskās sliņķītes Sintija, Sindija slinko, slinko.... sapņo, sapņo, sapņo.... 

Sestdien Sindija samācījās stāstīt smieklīgus stāstiņus, skolēni smējās. 

Skolotāja sajauca skolēnu sacerējumus, saskuma. 

Savējie sanāca saviesīgajos sirsniņsvētkos, sadancoja sadancī... 

Skolas saimniece sašuva sarafānus. 

 Skolēniem smeķē sviests, siers, skābeņzupa, sīpoli, sardeles, speķis, soļanka, salāti, 

saldējums, sulas. 

Smaidīgi skolotāji studē studijās, sēž ,spriež sanāksmēs. 

Skolēnu smaidi silda skolotājai sirdi. 

Skola – svarīgā, spožā, svinīgi slavenā, sveicam svētkos!  

Suminām! Suminām! Suminām! 



Babītes vidusskola visur skaisti vizuļo. Skola - 

burvju vieta katram skolēnam!   

Skaistās vaska sveces, skolēnus krāso visas 

skolotājas. Savukārt kārums skolotājai, ka 

bērni klausa. Visa skola kā viens vienreizēji 

skaists kolektīvs. 

Sveicam vislabāko skolu skaistajos svētkos! 



Veltījumu var vēlēt vārdu virknēs. Veltījumā 

vienmēr vēl visjaukākos vārdus. Veltījums virza 

vārdus. Vēlam visjaukākos vārdus vidusskolai! 

Vienkāršus un vieglus.  

Visi vidusskolēni vēl visreālākajai vidusskolai 

Visumā viskvēlākos vēlējumus!   

Visur, vienmēr visaugstākos vērtējumus! Visi 

vēlam VEIKSMI! 



Visur, vienmēr vējos, vētrās vēlam vidusskolai 

vislielāko veiksmi visos veidos! 

Visjaukākos, vistalantīgākos, visuzticīgākos, 

visgudrākos, visiejūtīgākos, visveiksmīgākos 

vidusskolēnus visā valstī vienotā visumā! 

Viedu vadību, vieglu, vienotu virzību! 

Vāveres vingrumu, vardes veiklību, vanaga 

vērīgumu, vērša varenumu! 

Veni, vidi, vici!  



Sveicam skolu 

Sirsnīgiem sveicieniem! 

Skanēt skolai 

Simtbalsu salūtā! 



Brīnumainie Babītes bērni burtnīcā burto burtus. 

Bitītes bija Babītes bungās. Bērnus biedē briežu bari. 

Bumba burbuļo Babītes bitēs. Ballējas brāzmainie bērni. 

Ballēs burto, burkānos burto. Bebri bungo Babītē. 

Būs balle, būs balle! Balta balle būs! 

Valodas vārdi vijas vienotā vijumā. Visskaistākā, 

visstiprākā, vislabākā, visgudrākā, visčaklākā vidusskola 

valstī! Vienīgā! Veiksmi! Sveiksim, sumināsim, sargāsim, 

saudzēsim savu saulaino skolu! Sabrauksim, 

sadziedāsim, sanāksim, sadancosim savas skolas 

svētkos! Kārtīgi kakti, kārtīgas kāpnes, kabineti... 

Kopīgs klusums, kopīgs koris... Kopā kursim karstu kāri 

katra kopīgajā krāsā! KOPĀ! 



Babītes vidusskolai novēlam būt:  

visuma virsotnē, vienotā veselumā,  

vertikālā virzībā, vulkāniskā varenumā,  

viszinošā varēšanā, vētras valdonībā,  

vispārējā vienprātībā, vizbulīšu vienkāršībā,  

vilinošā vilinājumā, vasaras nakts viedumā,  

vakardienas vieglumā, vāveres vingrumā,   

vīgriežu valdzinājumā, vakara vientulībā,  

viļņu vizējumā, vasaras veldzējumā  

vienmēr, vienmēr, vienmēr...  



Babītē burvīgi bērni, Babītē brīnumi buras,  

Babītē balsis balsojas, Babītē burtus burtojam.  

Babītē ballēs ballējam.  

Babītē bites biedējam.  

Babītē bailes baram. Babītē, Babītē, Babītē!  

Babītē bagāti bērzi, Babīte brīnumiem bagāta.  

Babītē brīnišķīgas brīvdienas,  

Babītē, Babītē, Babītē…  



Balti bango burtu buras, 

Visur valda varens vārds; 

Skolā saplūst simtiem skaņu, 

Katrs kaut klausīt kāro. 

Babītē briest branga balle, 

Babītē būs ballei būt! 

Būsim visi skolā kopā, 

BVSK - vienmēr topā! 



Skaistā skola spēj sadzīvot sirmo salnu, 

saaugušās sūnas, skaļās skaņas.  

Sveicam savu skaisto, saulaino skolu, skolēnus, 

skolotājus sirsnīgajos svētkos!  

Sestie sasauc skanīgus smieklus, sapņainu 

siltumu skolai. 

Smaržīgās saulespuķes, sniegpulkstenītes, 

samtenes sūta spridzīgie Silvas sestie, 

skolotāja.  



SEN SKOLAS SIRDĪ SATIKUŠIES 

SKOLNIEKI UN SKOLOTĀJI; 

SKOLĀ SAULE SPOŽI SPĪD, 

SĒŽ SKOLĒNI SKOLAS SOLOS, 

SKOLOTĀJI SKOLO SKOLĒNUS, 

SEKUNDES STUNDĀS SAPLŪST… 

SEKUNŽU STRAUME SKOLĀ, 

SKAŅAS SKOLAS SOLOS, 

SEN SKOLOTĀJU SACĪTAIS 

SAUC SEVI SAPRĀTĀ… 



Babītē brīnišķīgi bērni, Babītē burvīgi bērni, 

Babītē bezbailīgi bērni.  

Visi vienmēr vajadzīgi, 

Visi vienmēr vadītāji, visi vienmēr visu var. 

Skolotājas smaida, skolotājas smejas, 

Skolotājas skaistas, skolotājas stingras. 

Katram kādi knifiņi, katram kādi kaimiņi, 

Katram kādi kārumi. 



Brīnišķīgās Babītes vidusskolas bērni no visām 

sestajām klasēm, 

Burtošanas, vācu, krievu valodas stundās, 

skaļi saucot, sveic svešās valodās  

Babītes vidusskolu burvīgajā svētku brīdī! 

Skolēni vēl visiem veiksmi, brīnišķīgas 

sekmes, stipru veselību, sportiskus un spēcīgus 

skolēnus un skolotājus! 



Skaistā, sakoptā skolā sēžam - strādājam, 

Skola silta, skola spilgta, skola saprotoša, silta. 

Skolas solā sēdēsim, sveicieniņus sūtīsim, 

Skaitīsimies stiprākie! 

Skolai svētkus svinēsim. Sanāciet, sadziediet, 

Savu sapni sapņojiet, 

Savā solā sēžoties, sveikas skolai sasauciet! 



Babītē visi sanākam kopā, 

Kamēr skan visur burvīgi –  

Babītē ballīte, Babītē ballīte  

Vizuļos, vizmos, vareni valdzinās! 

Salidojums sanēs, skola skanēs, 

Kaimiņi klaušinās – klau, kur kreimenes? 

Babītē kaimiņi sanesīs kreimenes – 

Suminām, suminām, salidot sākam!  

 



Burvīgas bučas bagāti beram, vienoti 

varenus vainagus vijam, savai skolai 

svētkus svinam, karaliskā kliņģerī kopā 

kožam, sveicam skolu, savu skolu, 

skaisti skolas svētki skan!  

Sanākam, sadziedam, sasadancojam, 

savu skolu sumināt! 



Visiem varenajiem vidusskolas vienaudžiem vajag 

veicināt veselīgu vidi! 

Vai varētu vienotā valodā veidot vidusskolas 

vīziju, vairākkārt veiksmīgi veidot vērtīgu vēlamo 

vērtību? 

Veidot vidi vislabāko, visiem varenajiem 

visskaistāko! 

Valstība visskaistākā, varoņi visstiprākie, 

vidusskolēni visgudrākie, vīrieši visjautrākie! 



Babītes vidusskolā katrs skolēns svinēs varenās svinības, kā vienmēr būs 

ballīte un bulciņas.  

Kristaps Vilciņš bildē skolēnus skolas sākumā, kamēr skolas sunīts bulkas 

skrubina. 

Vakar Babītes vidusskolā skolēni skrienot stipri krita, kamēr  karstās 

bulciņas bira. 

Bet kaimiņi badojās, kamēr skolēni barojās. 

Bijušie Babītes vidusskolas skolēni sabraukuši salidojumā, 

Spēlē basketbolu sporta kompleksā. 

Skolēni kritizē skolotājus, bet skolotāji biedē skolēnus baisās vietās 

slēpušies. 

Bites skrēja birzī, kas bija krāšņiem kokiem, ko Babītes vidusskolas 

skolēni sastādīja, bulciņas pārēdušies. 

Vēlam Babītes vidusskolai būt kārtīgai, brīnumainai, spožai, veiklai, 

burvīgai, skaistai, vienā vārdā sakot – VISLABĀKAJAI!!!!!!!!!!!!! 



Brīnumi Babītē. 

Brīnišķīgie Babītes bērni bezbēdīgi bauda bērnību, 

bauda brīnumainus brīžus. Brīžiem bezbēdīgi 

ballējas, brīžiem bioloģijā blēņojas, brīžiem, baigi 

bubinādami, bet borē. Brīžiem brīvstundās badīgi 

barojas. Brīvajos brīžos bērni, brangi baurodami, 

baksta biedrus, bet biedri burkšķ. 

Būtībā Babītes bērnus briedums baigi baida, bet 

bērni braši briest! 



Babītes vidusskola! 

Skolēniem vienmēr vajag skolu.   

Babītes vidusskolu katram sev! 

Babītes vidusskolā visiem vienmēr vislabāk! 

Babītes vidusskola- skola, kura Babītē. 

Babītes vidusskola brīnišķīga, brīva, bagāta, bet 

barga, krāšņa, koša, kopta – kvalitatīva! 

Babītes vidusskolai - vieglu kāpumu, vieglu kritumu, 

bagātu balstu, skaistu, vienotu kopumu, kopīgu 

valodu saskaņā skolotājiem, skolēniem, skolai! 



Mūsu skola ir... 

Brīnišķīga, burvīga, bezgalīga, braša, bagāta, bezbailīga, 

brīnumaina, bezmaksas, branga. 

...Tā arī ir... 

Vislabākā, viszinošākā, veiksmīga, varonīga, veselīga, 

vienreizēja, vispusīga, virtuoza, vispusīga. 

...Kā arī... 

Skaista, saulaina, savdabīga, saliedēta, spēcīga, sena, 

superīga, sirsnīga. 

...Un vēl tā ir... 

Krāsaina, kreatīva, kulturāla, kareivīga, karstgalvīga, 

kvalitatīva, krāšņa, kaprīza, kolosāla! 



Skolai svētki sākušies!  

Skaistu, saulainu, siltu - skolēni skata skolu 

savu! Skolēni saliedētie, skolotāji smaidīgie, 

skolā sanākuši skaisti slavē skolu.  

Siltus, saliedētus smieklus sajūt skolotāji 

skolēnu starpā.  

Skat, stalti stāv strādīgie skolēni, skolotāji, 

strādnieki!  

Sveicam savu skolu skaistajos svētkos! 



Velkam vektoru vilcienā, vācam vulkānu 

vārdus vienlīdzībā – vienkāršu vārdu 

vulkāns virst valgā vagā, vērsdams vārdus 

vieglus, vienkāršus, vienlīdzīgus. Vēlā 

vakarā valdzinoši vītero vālodzes, visi ver 

vienus vārtus, visi vēl visiem visu 

vislabāko.   

Vēlam veiksmi vidusskolai! 



Sumināta skola, superīgie skolotāji!  

Skaitītāji secina - skarbie skaitļi steidzot simtgadi 

sasniegt, satusētāji saka - salidojumā seni skolēni 

sanākšot! 

Saņemamies - sapošam sestdienas saietam  

satikšanās skatuvi smalki! 

Savukārt sensacionālie skolojamie sirsnīgi, 

smaidīgi, saskanīgi saburto stilīgu sveicienu – 

skandējot sirreālas simfonijas, solot sulīgu spēku 

sasniegumiem! 



Babītes vidusskolas 1. – 12. klašu izglītojamo 

35 labākie literārie darbi,  

veltīti savai skolai  

35. dzimšanas dienā 









































































Babītes vidusskolas 1. – 12. klašu izglītojamo 

35 labākie vizuālās mākslas darbi,  

veltīti savai skolai  

35. dzimšanas dienā 








































































