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Dzimšanas dienas vienmēr ir īpašs no-
tikums. Vēl jo īpašāks, ja tā ir skolai, 
kurā pavadām savu ikdienu. Sajūta, ka 
jubilāri esam mēs paši – skolēni! Šajā 
vidusskolas avīzītes „Videnīte” īpaša-
jā izlaidumā vēlamies Jums pastāstīt, 
kāpēc šo skolu esam tā iemīļojuši!

atrast jebkuru vietu skolā. Skolotāji ir pozitīvi un 
smaidīgi, vienmēr sasveicinoties pasmaida pretī. 
Mācību daļas darbinieces ir ļoti atsaucīgas,  visi 
jautājumi un neskaidrības vienmēr tiek atrisinā-
tas ātri. Skolas direktori Intu Korņējevu satiekot, 
esmu ievērojusi, ka viņa vienmēr ir smaidīga un 
atsaucīga. Manuprāt, mūsu skolas darbinieki 

3. septembrī, ienākot Draudzīgā 
aicinājuma Liepājas pilsētas 
5. vidusskolā, es sajutos tik 
maza šajā lielajā skolā. Apkārt 
tik daudz nepazīstamu seju, 
skolotāju un skolēnu, skola 
likās tik sveša. Patīkami sveša.
 Jau pirmajā nedēļā sapratu, 
ka es lepojos ar to, ka mācos 
šajā skolā. Dežurantes laip-
ni un atsaucīgi palīdzēja man 
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veido lielisku komandu, padarot skolu vienotu.  
Skolas himna, manuprāt, ir neatņemams skolas sim-
bols. Tā atgādina to, ka jācīnās pašam ar sevi un nokrī-
tot - jāpieceļas. To es arī novēlu SAVAI skolai -  vienmēr 
saglabāt savu unikalitāti, vienotību un vēlmi cīnīties 
tālāk. Es mācos 10.c klasē un šis ir mans pirmais gads 
šajā skolā.  Piedalos skolas avīzes veidošanā, jo, man-
uprāt, tas ir veids, kā pilnveidot savas prasmes un iegūt 
jaunas zināšanas.

Esmu 12.a klases skolniece. Patīk izmēģināt dažādas 
jaunas lietas, tādēļ pievienojos avīzei ‘’Videnīte”, lai 
iegūtu jaunu pieredzi.
Esmu spontāns cilvēks un saprotu, ka visu kā vēlies 
izplānot dzīvē neizdosies, jo gadīsies dažādi šķēršļi ceļā. 
Tā tas notika ar manu izvēli - kur pēc 9.klases turpināt 
mācīties. Visus 9 gadus nomācījos J.Čakses Liepājas 
pilsētas 10.vidusskolā.  Pienāca brīdis, kad jaizlemj, kur 
mācīties tālāk. Manuprāt, liela daļa pēc 9.klases vēlas 
kļūt par mediķiem, tai skaitā arī biju es. Biju pārliecinā-
ta, ka savas mācību gaitas turpināšu Liepājas valsts 
1.ģimnāzijā ķīmijas novirzienā, bet mani sapņi sagruva, 
kad aizgāju un man paziņoja, ka visas klases ir pilnas. 
Un ko lai tālāk dara?
Prasīju padomus draugiem un pārsvarā visi ieteica  
macīties DALP 5.vidusskolā. Sākumā biju nobijusies, 
kā būs citā skolā, vai nepieņēmu sliktu lēmumu? Pirmā 
nedēļā bija grūti, jo jaiejūtas skolas vidē, bet palīdzēja 
tas, ka klasē ir forša audzinātāja, kura vienmēr palīdzēs, 
un citi jauniņie, kas arī ir tādā pašā situācijā.  Arī skolotā-
ju labā attiesme pret skolēniem un jaunie iegūtie klas-
esbiedri bija milzīgs pluss. Vai es joprojām pārdzīvoju, 
ka netiku Liepājas valsts 1.ģimnāzijā? Nē, pat priecājos, 
jo domāju, ka tur nebūtu tik laimīga, kā te. Es nenožēlo-
ju savu lēmumu, bet priecājos par šo iespēju būt citā 
skolas vidē un iegūt jaunus draugus.



Videnīte

Esmu 10. klases skolniece. Sākumskolu un pamatsko-
lu esmu pabeigusi JČLP 10.vidusskolā. Beidzot 9. kla-
si, ļoti domāju par skolas maiņu, varianti bija dažādi. 
Skolas, kuras mani visvairāk uzrunāja, bija DALP 5. vi-
dusskola un 1.ģimnāzija. Interesējos par abām skolām, 
abām skolām noskaidroju virzienus. 
Pirms tam biju dzirdējusi, ka šajā skolā ir komerczinību 
novirziens, par kuru domāju un interesējos jau ilgu lai-
ku. Sapratu, ka tas ir tas, ko vēlētos nākotnē mācīties. 
Esmu pateicīga DALP 5. vidusskolai par doto iespēju! 

Esmu 12 a klases skolniece. Lai arī es šai skolā mācos 
tikai otro gadu, skola ir spējusi man iedot to, ko mana 
iepriekšējā skola nebūtu spējīga dot. 
Mana attieksme pret mācībām ir uzlabojusies, jo 
skolotāji šai skolā ir ļoti atsaucīgi un draudzīgi. Šeit ka-
tram ir pieejamas izaugsmes iespējas, kā kādas papildu 
valodas izzināšanā, tā arī sava iespējams nākotnes 
veiksmīgā uzņēmuma izveidē.
Kāpēc es izvēlējos tieši šo skolu? Man nebija labas 
attiecības ar iepriekšējās skolas klasesbiedriem un 
skolotājiem. Kā arī pati skolas vide bija apnikusi pēc 
tur pavadītiem 10 gadiem. Spert šo soli pretim nezinā-
majam, protams, bija bail, taču vēlme mainīt vidi, kurā 
es mācos, bija stiprāka par bailēm. Un te nu es esmu. 
Pieņemt šo lēmumu man palīdzēja draudzene, kura uz 
šo skolu atnāca vienu gadu ātrāk par mani. Iejusties 
jaunās skolas vidē arī bija vieglāk. Vai esmu apmierinā-
ta ar lēmumu? Noteikti!
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