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G A D A    S Ā K U M S 

7.a klase ir atpakaļ skolā pēc garas atpūtas. Mācīšanās ir atgriezusies, kā arī ziemas prieki. Katru dienu
mēs dodamies ārā un izbaudām to ko mums daba ir devusi. Slidošana skolas pagalmā, pikošanās,
zīmēšana sniegā, aktivitātes ir bezgalīgas. Mēs mācāmies jaunas tēmas un cenšamies nepievilt nevienu
skolotāju, un manuprāt tas mums ir ļoti labi sanācis. Pat karantīnā mēs cenšamies cītīgi mācīties un viens
otram izpalīdzēt. Darbi reizēm ir daudz, bet tas nav nekas tāds ko mēs nevaram paveikt. Mēs esam ļoti
pateicīgi par visu skolotāju un draugu atbalstu. Novēlu visiem veselību un veiksmi! Lai 2022. gads ir
veiksmīgs. (7. a klases skolēnu esejas lasi 3.lpp.)

Sagatavoja Marta VOICIŠA

PAŠPĀRVALDES ZIŅAS

Šomēnes pašpārvaldes
galvenais uzdevums,
kā jau katru mēnesi,
ievērojot drošības

pasākumus, skolēniem
radīt labu noskaņu un
laiku  skolā. Iespējams,

daudziem no jums
atgriezties skolā pēc

brīvlaika nebija viegli.
Tāpēc, pēc

pašpārvaldes
iniciatīvas tika veidota
arī šī gada omulības

nedēļa, lai skolas
kolektīvā justos

omulīgāk, ar labāku
pašsajūtu un

garastāvokli, un, lai
aizsāktu šo gadu ar

jautru dzirksti. 

Iekļauti tādi uzdevumi kā
saģērbties par kādu

filmas vai seriāla varoni,
iejusties omīšu un opīšu
tēlā, kā arī daudzi citi. 

  Tika izveidots arī
2.semestra darba plāns

un varam teikt, ka ir
ieplānoti daži

pārsteigumi un jaunumi,
kurus cerams izdosies

īstenot.
  Tāpēc sargat sevi,dzerat

tējas, ēdat daudz
dārzeņus un augļus,

ievērojat drošības
pasākumus, lai pēc

iespējas ilgāk visi varētu
mācīties klātienē :-)

MEKLĒJAM: KAS IR BRĪVĪBA?
2.,3.,4. lpp. 

GADA SĀKUMS 7A 
4. lpp. 



Mīļie lasītāji! Šajā janvāra numurā runāsim par brīvību. Kas ir
brīvība? Brīvība ir laiks, kad neviens neliedz tev ko darīt, kad
var izpausties. Kur var justies brīvi? Vietā, kurā var sakārtot
domas vai izgāzt visas dusmas un iztrakoties. 

Bet, kad domājam par brīvību, pirmais, kas daudziem nāk
prātā ir Latvijas brīvība. Janvāris ir arī barikāžu laiks, kad
atceamies, kā cilvēki pastavēja par brīvību pirms vairāk nekā
30 gadiem. 1991. gadā Tautas fronte aizsargāja Rīgu, Saeimas
namu, Ministru Kabinetu un Latvijas Radio un TV.. Šajās
barikāžu dienās dzīvību zaudēja 8 cilvēki. Ir svarīgi atcerēties
viņu vārdus - Vladimirs Gomanovičs, Ilgvars Grieziņš, Sergejs
Konoņenko, Roberts Mūrnieks, Edijs Riekstiņš, Raimonds
Salmiņš un operatori Andris Slapiņš un Gvido Zvaigzne. 

Šajā numurā lasīsiet par to, ko nozīmē vārds “brīvība” un cik
dažādi to mūsdienās saprotam. Uz šo jautājumu atbildēja
mūsu sastaptie cilvēki - “Rīdzes” skolēni un darbinieki un Rīgas
iedzīvotāji un viesi. Noskaidrojām arī ko nozīmē runas brīvība
(un kāds tam sakars ar žurnālistiku) im kā mākslinieki uztver
radošo brīvību.

Parunāsim arī par brīvā laika pavadīšanas iespējām. Jo – kas
vairāk ir brīvība – tas, ka var nedarīt neko, vai arī tas, ka tev
patīk tas, ko tu dari?

Jūsu Paula

PRĪGA. 1991. GADA JAVĀRIS.
FOTO NO UZDEVUMI.LV

- Kā jums liekas ko nozīmē vārds “brīvība”?
- Vārds brīvība nozīmē būt brīvam cilvēkam ar
brīvām domām ar brīviem uzskatiem brīvā
valstī.

- Ko nozīmē vārds “brīvība”?
- Brīvība manā izpratnē nozīmē, ka cilvēks var brīvi izteikt
savas domas, pirmkārt viņš var aizstāvēt savas domas,
domas, piemēram, kā jums divam jaunkudzēm, kas
atnākušas, var nesakrist, tad cilvēki var diskutēt un
diskutējot atrast kopēju risināju. Piemēram, ja jums patīk
puķes, man varbūt tās puķes nepatīk, tad mēs varam
vienoties, es varu šoreiz piekāpties un nākošreiz jūs
piekāpsities man.
Brīvība nozīmē arī to, ka viņš var brīvi pārvietoties. Tev nav
ierobežojumu, neviens nesaka, ka tur nedrīkst iet. Tu varī
brīvi lasīt literatūru, kas tev patīk – jums, piemēram,
pasakas, man – vēsturiskie romāni. Brīvi var apmeklēt
visadas vietas, aizbraukt uz kādu vietu, kur viņam bijis
sapnis no bērnības aizbraukt. Kad tu vari ierasties kādā
pasaules vietā apskatīties dabas brīnumu vai vestures
pieminekli. Bet brīvība nenozīmē, ka var darīt pilnīgi visu,
nevajag, sevišķi skolniekiem, sajaukt brīvību ar anarhiju. Tās
ir divas dažādas lietas. Anarhijā dara visu, ko grib.

02

Redaktora sleja

REDAKTORE 
PAULA ELIZABETE STĒGA

 

ZĪMĒJA: 
Maija

PUMPURA

" 94. Ikvienam ir tiesības uz brīvību un
personas neaizskaramību. Nevienam nedrīkst
atņemt vai ierobežot brīvību citādi kā tikai
saskaņā ar likumu" 

" 100. Ikvienam ir tiesības uz vārda
brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt,
paturēt un izplatīt informāciju, paust
savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta"

No Latvijas 
Republikas 
Satversmes

https://lv.wikipedia.org/wiki/Vladimirs_Gomanovi%C4%8Ds
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ilgvars_Griezi%C5%86%C5%A1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Sergejs_Kono%C5%86enko
https://lv.wikipedia.org/wiki/Roberts_M%C5%ABrnieks
https://lv.wikipedia.org/wiki/Edijs_Rieksti%C5%86%C5%A1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Raimonds_Salmi%C5%86%C5%A1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Andris_Slapi%C5%86%C5%A1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Gvido_Zvaigzne
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Ko nozīmē vārds “brīvība” un ko
nozīmē vārda brīvība – sarunas par
brīvību risinājām skolā un Rīgas ielās,
kur sastapto vidū bija ne tikai mūsu
valsts iedzīvotāji, bet arī viesi.
Atklājām arī, kā brīvību nodrošina
valodu zināšanas un tehnoloģijas.
Sagatavoja 
Romija BĀRZDIŅA, Paula Elizabete STĒGA,
Ritvars JAKSONS, Maija PUMPURE, Daniela
Roberta LIGERE, Luīze Greisa GRITĀNE

- Kā jums liekas ar saviem vārdiem- ko nozīmē
vārds “brīvība”?
- Brīvība tas ir ļoti plašs jēdziens. Mēs varam
saprast brīvību valstiskā līmenī, un varam
saprast brīvību arī tā, ka mēs te esam
satikušās. Man pretī ir divas jaukas meitenes.
Un runājas ar mani. Tā arī ir brīvība. Protams,
viss, kas saistās ar valsti, ka mēs varam brīvi
izteikties, mums ir tiesības runāt.

- Kad jūs jūtaties brīva?
- Kad esmu finansiāli neatkarīga, kad varu
ceļot. 
- Ko Jums nozīmē brīvība?
- Brīvība ir tad, kad ir tiesības dzīvot. 

- 

- 

 Kas jūsuprāt ir vārda brīvība?
-  Vārda brīvība manā izpratnē ir tas, ka es varu no
sirds, atklāti izteikt savas domas, ka var nekaunoties
teikt to, ko katrs cilvēks domā.

- Ar ko Jums saistās vārds “brīvība”?
- Brīvība man saistās ar Latviju jo citās valstīs es zinu,
ka nav tik liela  un plaša brīvība.
- Bet vārda brīvībā?
- Ka es varu pateikt, ko domāju, izpaust savu viedokli,
bet man nepatīk, ka citi uzskata, ka tad var kādu citu
aizvainot. Var pateikt, bet tā, lai citu nepamatoti
neaizvainot. Tad man tas patīk.

- Ko jums nozīmē vārda brīvība. Ar ko tas saistās?
- Brīvība man saistās ar to, ka varu darīt visu, un
neviens neko man neteiks. Man liekas, ka katram
vajadzētu būt brīvam. 

- What do You feel when You are free?
- I feel free when there are no trouble when I go to
other countries.
- What do You think is freedom?
- Freedom is when You can do, say, think whatever
You want without impacting others.
- What do You think is word “freedom”.
- Freedom is not having chains, no being forced or
restrained to do something.

-.................................................- Sofija Barengo 7.a
Es stāvu pie pelēkas jūras, kuru pārklāj assi ledus gabali
kā sega, es jūtu manas basās kājas aukstajās un
mitrajās smiltīs, bet par to neuztraucos, jo mani pārņem
lielas bēdas un dusmas, kā skaļa vētra. 
          Mans skatiens, pielīmēts pie pusizkusušā sniega
kalna, es vēroju, kā sniegs minūti pēc minūtes kļūst
mazāks, kā smiltis smilšu pulkstenim apskauj stikla
malas pēdējo reizi, mani pārņem teikumi: ,,Beidz kūst,
paliec, kāds esi, lūdzu lūdzu!” Nokrītu pie sniega, nejūtot
spēku savos vārgajos ceļos atkārtojot: ,,Es negribu, lai
laiks iet uz priekšu, es negribu, lai viss mainās, lūdzu, es
to nevaru izciest!!” Kad jūtu manas karstās asaras
noglāstot manu vaigu, striķis, kas apvijies ap manu sirdi
tiek pāršķelts. Pieceļos šūpojoties kā nemierīga jūra.
Laiks neapstāsies, vienalga, cik daudz es lūgšos.
        

BRĪVĪBAS NOZĪME 

DARBS UN SLINKUMS                                  Annija Frijāre 7.a
     Man tāda sajūta, ka lidoju pa dārzu kā bitīte, skatos uz katru
jauno puķi. Aizeju pie etiķkoka, kas saziedējis kā ceriņi pavasarī,
un katrā ziediņā tam ir bite. 
     Es to vēroju tik ilgi, kā var tik čakli strādāt? Saule pamostas,
darbiņš sākas. Saule iet gulēt, darbiņš vel nebeidzas, un tā katru
dienu. Vai tad tas nepaliek garlaicīgi? Var būt tas ir medusbites
liktenis. Es aizveru acis un ieklausos, viss skaļi zumzina.
Visapkārt es jūtu mieru, katru mirkli man liekas ka iekritīšu dziļā
un nekad nebeidzamā sapnī. Katrā puķē, katrā ziedā - tajā aktīvi
kustās pūkainie radījumi. Bet ne visi šie dzelten-melnie draugi ir
jauki. Kamēr staigāju apkārt kā apmaldījusies, uz manas rokas
nosēžas kas jauns - izskatās tieši tāpat kā bite. Tas man iedzeļ,
sāpīgi, un es palieku dusmīga. Lapsene. Tās gan man nepatīk.
Vai tad es ko sliktu daru? Man jau šķita - es vispār neko nedaru.
      Šķiet, atpūsties zem zeltainās saules ir daudz labāk nekā
visu vasaru skraidīt kā sadegušam.

  Ja tā ir lemts, es to negribu pieredzēt, nekādā veidā. Savu nosalušo kāju lieku pāri sniegam, trīcot, savu
pēdu ieurbju sniegā un ļauju aukstumam iedurt katrā ādas gabalā. Tā ir zīme, zīme, ka es padodos, ja

nav sniega, tas nevarēs izkust, ja manis šeit nebūs, nevarēšu laika maiņu pieredzēt.  
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PIESEKO MŪSU
INSTAGRAM
PROFILAM
@pasparvalde_ridze !!!
Atbalstīsim mūsu
skolas dzīvē
iesaistītākos un
aktīvākos skolēnus!

RZ: - Labdien, vai es drīkstu Jūs intervēt par brīvību.
Rīgas viesis: - ИЗВИНИТЕ. По-русски или по-английски. 
RZ: - Английский…
Rīgas viesis: You can speak English if You can.
RZ: You can use googletranslate. Kā Jums liekas, ko Jums nozīmē
vārds brīvība?
Googletranslate: Как вы думаете, что для вас значит свобода
слова?
Rīgas viesis: - что конкретно тебя интересует?
Googletranslate: -Kas tieši Jūs interesē?
RZ: Mums ir tēma žurnālistikā, kur mums ir jāprasa cilvēkiem
jautājums, ko nozīmē vārds brīvība?
Googletranslate (iztulko nesakarīgi]: U NAS JEST ZURNAL
SIRENA DLA DRUGIH CTO U NAS EST SERIJNIJ VOPROS 5
LATVIJSKIH LATOV DLA VAS VOPROS CHTO TAKOE SVABODA UNI
CETIRE.
RZ: Anglijskij, dificult.
Rīgas viesis: - OK about freedom. What do You want too know
about freedom? What I am thinking?
RZ: - Yes, what do You think about freedom.
Rīgas viesis: - I am thinking everyone should have his own
freedom. Like You have freedom to be at school, You are free to
ask me something and I don’t tell: “EI, You, leave me alone!” You
still can come and ask if You have a question. It is a kind of
freedom as well. Or what do You mean when You are asking
about freedom? What kind of freedom?- Какая именно
свобода? 
Гооглетранслате: Kas īsti ir brīvība?
RZ: Vienkārši, ko Jums nozīmē vārds brīvība? Brīvība…
Rīgas viesis: -There are a lot of different meanings of freedoms.
I think main freedom is to be free inside you. Like You are free
coming and asking.
(pienāk Rīgas viesa sieva)
Rīgas viesis: What do You think about freedom? – they are
asking.
Rigas viese: Its nice.
Rīgas viesis: What kind freedom do You mean when You say
nice?
Rīgas viese: That I can say my opinion freely. To say Your
opinion. 
[BĒBIS RAUD]
Rīdzes Ziņas: - What is  a baby asking to say?
Rīdzes viesis: Haha, FREEDOM AS WELL
Rīdzes viese: - ...Opinion and live where I want to live.

Radošā brīvība

Eiženija KOZLOVA, Marta VOICIŠA
Māksla dara brīvu, jo mākslas pamatā ir
brīvība. Uz jautājumiem atbild mākslinieki
Kristiāns Brekte un Modris Svilāns.
Rīdzes Ziņas: - Ko jums nozīmē brīvība un vai
mākslai vajag brīvību?
Kristiāns Brekte:-  Brīvību vajag, sevišķi
mākslai. Tas ir rakstīts Latvijas konsitūcijā –
arī mākslai ir vārda brīvība. Kopš Latvija ir
dibināta, māksla un kultūra ir tās nozares, kur
nevar iztikt bez brīvības. Lai arī kādam kaut
kas var nepatikt, tas ir jāpieņem, jo tas ir
svarīgākais – mūsu likumdošanā ir paredzēts,
ka radošie procesi var būt brīvi un
neierobežoti.
Rīdzes Ziņas: - Tātad Jums liekas, ka mākslu
nedrīkstētu cenzēt?
Kristiāns Brekte: - Nē, nekādā gadījumā.
Modris Svilāns: - Artterritory bija raksts par
brīvību, un tur kāds mākslinieks teica, ka
mākslinieks jau pats sevi nocenzē, pirms
darba radīšanas. Viņš sev saka: “Ai, nē, šito
nedrīkst darīt, jo kāds var kaut ko nesaprast.”
Tāpēc šis - brīvs vai nebrīvs? - ir tāds atvērts
jautājums, kas līdz galam nav atbildams.
KB: -Mūsdienu sabiedrībā, protams,
mākslinieki, kultūras pārstāvji, to nevar
nedarīt. Tas skar visas jomas – vizuālā māksla,
literatūra, kino…
MS:- Kino jau vispār – paši sevi nocenzē, jo
saprot, ka nevarēs rādīt to filmu kaut kur…
KB: - Jā,  kādā noteiktā valstī. Vai kādiem
noteiktiem cilvēkiem, jo tādi apvainosies. Tur
ir attīstīta pašcenzūra. Bet Latvijas kontekstā
– nevajag vienmēr būt super pieklājīgiem,
vajag arī darīt lietas, kas ienāk galvā, pat, ja
kāds saka, ka tā it kā nedrīkst darīt. Jābūt
drosmīgiem. Vajag, protams, apsmadzeņot
galvā, vai tas ir tieši tas, ko Jūs gribat darīt. Un
tad jau viss būs kārtībā. 
RZ: - Ko jūs vispār saprotat ar vārdu “brīvība”?
MS: - Visvairāk jau ar to saprot darīt to, kas
pašam patīk, nevis darīt kaut ko kaut kam.
Nedarīt ar mērķi, lai tikai nopirktu manus
darbus. Vajag strādāt tā, lai pats gribētu
nopirkt savus darbus. 
KB: - Tas tāpat kā, ja tev uzdod jautājumu, vai
tu gribētu strādāt labi atalgotu darbu, ja tev
tas īsti nepatīk. Tu noteikti atbildētu: ”Nu, jā,
es varētu pastrādāt”. Bet ilgāk par trīs
mēnešiem, ja tev to nepatīk darīt, tad īsti
nevarētu, jo tu sevi psiholoģiski negatīvi
ietekmētu. Ja domāsi tikai par piķi, tad
jebkurā gadījumā nejutīsies baigi labi - ja labi
pelnīsi, bet nedarīsi to, kas tev patīk. Brīvība ir
izvēles iespēja darīt tās lietas, kuras tev sanāk
un gribas darīt.
MS: - Un pēc tam domāt par visu pārējo.


