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Ievads

Iesākums šim materiālam ir vēstule 8.-9. klašu skolēniem un vecākiem :
Labdien!
Šogad Barikādēm 30! Šajā saspringtajā laikā nevaram pulcēties pie ugunskuriem, lai
dalītos zināšanās un atmiņās par šo laiku! Bet varam to darīt savas ģimenes lokā.
Šogad esam uzstādījuši mērķi apzināt Jūsu un Jūsu tuvinieku atmiņas par šo laiku, lai
atcerētos un novērtētu, par ko pirms 30 gadiem cīnījās mūsu tautieši un iepazīstinātu
mūsu jauniešus ar šo laiku, kas palicis tālā pagātnē, bet noteikti mūsu sirdīs. Aicinām
vecākus atbalstīt mūs šī mērķa sasniegšanā!
Vecāki, ja rodat sirdī vēlmi, neliedziet savu padomu!
Skolēni, jūsu uzdevums:
1. Kādas asociācijas Tevī rada vārds Barikādes? Vari arī zīmēt!
2. Ja atkārtotos šāda vēsturiska situācija, vai Tu piedalītos?
3. Pajautā saviem vecākiem, vecvecākiem, vecvecvecākiem, cik viņiem bija gadu šajā
laikā; vai viņi vai kāds no tuviniekiem piedalījās; ja piedalījās, kā tas bija, kādas bija
emocijas; vai viņi piedalītos atkārtoti?
4. Kopā ar vecākiem aplūkojiet, vai ir saglabājušās liecības no šī laika - fotogrāfijas,
piemiņas zīmes. Nofotografē!
5. Šos stāstus glīti uzraksti uz lapas, noformē, ja vēlies, un pievieno foto. Nofotografē
(4. punkts).
6. Nofotografē (vai palūdz, lai to izdara kāds no mājiniekiem) savu sarunu biedru un sevi
sarunas laikā, pievieno foto savam darbam.
7. Atsūti savai klases audzinātājai e-klasē līdz 26. novembra plkst. 15.00
Iesūtītie darbi tiks apkopoti, lai pēc tam izmantotu mācību nolūkos, tātad būs publiski
pieejami (iespējams ne tikai mūsu skolas ietvaros). Skolēni, kas būs īpaši pacentušies,
saņems bonusa atzīmi Latvijas vēsturē.
Cieņā klases audzinātāja
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Dalībnieki :
•
•
•

TALSU PAMATSKOLAS ASTOTĀS KLASES SKOLĒNI;
TALSU PAMATSKOLAS DEVĪTĀS KLASES SKOLĒNI;
VIŅU VECĀKI, VECVECĀKI, CITI TUVINIEKI, ARĪ CIEMA IEDZĪVOTĀJI.

Uzdevumi :
•
•
•

APZINĀT SKOLĒNU TUVINIEKU ATMIŅAS PAR BARIKĀŽU LAIKU;
RADĪT INTERESI UN SPĒJU NOVĒRTĒT, PAR KO PIRMS 30 GADIEM
CĪNĪJĀS MŪSU TAUTIEŠI;
IEPAZĪTIES AR ŠO LAIKU, KAS PALICIS TĀLĀ PAGĀTNĒ, BET NOTEIKTI
MŪSU SIRDĪS.

Pasākuma gaita :
•
•
•

VĒSTULES – AICINĀJUMA NOSŪTĪŠANA SKOLĒNIEM UN VIŅU
VECĀKIEM;
«BARIKĀŽU STĀSTU» SKATĪŠANĀS KLASES STUNDĀ HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=MYC7NV-SLBQ;
SAŅEMTO DARBU APKOPOŠANA UN APSTRĀDE.
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8. klase
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Autore - Marta Uškāne
ATMIŅU UGUNSKURS

Balgales pagasta iedzīvotāju atmiņas par Barikāžu laiku...
Man pašai vārds Barikādes saistās ar saslietām dažādām barikādēm. Ar cilvēku
pūļiem. Visapkārt liels troksnis. Klausoties un rakstot šo visu, man liekas izklausās
briesmīgi, pat gandrīz negribas ticēt. Tāda sajūta, ka noskatījos filmu par karu un kā
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cilvēki gaida kaut ko nezināmu un nesaprotamu, kas viņus sagaida jau rīt. Ja atkārtotos
kas tāds, tad noteikti piedalītos aizstāvēt mūsu valsti

.

1991. gada Barikāžu laiks.
Barikāžu dalībnieki un atbalstītāji Balgales pagastā
(Visi nav pieminēti, kopā ir apmēram 74 cilvēki):
1. Aizupietis Atis

9. Vecbērzs Guntis

2. Ābola Vilma

10. Vecbērzs Dainis

3. Batarevskis Sandris

11. Zāģeris Guntis

4. Borisovs Oļegs

12. Zeļģis Uldis

5. Boters Jānis

13. Zeļģis Imants

6. Boters Aivars

14. Sakniņš Arvis

7. Eņģelis Aivars

15. Liepiņš Gunārs

8. Jēcis Agris

Ar mani savās atmiņās dalījās mūsu pagasta iedzīvotāji, kuri bija un atceras Barikāžu
laiku.
Viens no tiem ir 84. gadus, pieredzes bagāts, inteliģents kungs - Imants Zeļģis. Viņš
joprojām ir aktīvs un vada savu saimniecību - SIA “Amatas”.
Latviešu tauta bija tik daudz cietusi, ka nu bija mērs pilns. 1991. gada 12. janvāris. Pa
radio dzirdēju, par notikumiem Rīgā. Visi bijām ļoti satraukti. Arī no Talsiem brauca uz
Rīgu celt barikādes pie televīzijas torni, kur brauca arī no mūsu ciemata. Visi bijām ļoti
pacilātā garastāvoklī. Tā kopības sajūta, kuru mēs izjūtām, bija ļoti pacilājoša. Jutāmies
ļoti stipri kā vēl nekad. Sirmas tantiņas mums nesa pīrāgus un tēju. Pēc tam gājām uz
Doma laukumu. Dega ugunskurs. Tur spēlēja ērģeles, tur bija dažādu tautību cilvēki. Ap
Saeimu bija saceltas šauras barikādes. Daugavas malā sabrauca vairāki tūkstoši cilvēku
no visas Latvijas. No Akmens tilta līdz Bastejkalnam bija pilns ar cilvēkiem. Mītiņš ilga
vairākas stundas. No gaisa ar helikopteriem kaisīja skrejlapas ar tekstu : ”Ejiet mājās! Ja
gribat dzīvot!” Pēc tam gājām gar Baltijas kara apgabalu, tie kas bija pie Vanšu tilta, gāja
pa citu ceļu - cauri Doma laukumam, gar 1905.gada pieminekli, pa 13. Janvāra ielu un pa
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Brīvības ielu. Arī ap Bastejkalnu bija saceltas barikādes. Apmēram mēnesi notika mītiņi
un stāvēja barikādes. No mūsu pagasta brauca regulāri divi autobusi. Katru dienu
mainījās braucēji. Pa dienu brauca citi un naktī atkal citi. Viss notika ļoti saskaņoti, katrs
zināja kad būs jābrauc. Visvairāk cilvēku pulcējās pie Saeimas, TV torņa, Ministru
kabineta, TV studijas, Doma laukumā. Pie TV torņa ieradās OMON vienības, kuru
atcerēties nav viegli. Tas ir kas jāizjūt katram pašam. Kādam tie būs tik tukši vārdi, bet
tas bija neaizmirstams manas dzīves mirklis. Kaut ari jau pagājuši 30 gadi, bet visu
atceros it kā, tas būtu bijis vakar. Kaut ko tomēr mēs panācām..., tas bija jauna ceļa
sākums.
Es sapratu, ka šim cilvēkam būtu daudz ko atcerēties un stāstīt. Sakot Paldies un vēlot
veselību un mieru viņu ģimenē un mūsu Latvijai, lai nekas tāds neatkārtotos mēs arī
atvadījāmies.
Vēl mans sarunu biedrs bija cilvēks, kurš pats piedalījās barikādēs, parādīja un ļāva man
fotografēt viņam piešķirto apbalvojumu. Tas ir Guntis Vecbērzs.
1991.gadā devos uz Rīgu aizstāvēt valsti. Biju norīkots apsargāt televīzijas torni. Mēs tur
bijām ļoti daudzi un visapkārt bija saceltas barikādes. Viss Salu tilts bija pilns ar dažāda
veida lielajām tehnikām, kā no pilsētām, tā arī no laukiem lielie traktori(T-150K, K-700).
Pie televīzijas torņa cilvēki dežurēja gan pa dienu, gan pa nakti. Man nācās sargāt trīs
naktis. Sēdējām pie ugunskuriem, sildījāmies ar karstu tēju. No mūsu pagasta maiņā ap
15 cilvēkiem, es katru reizi biju grupas vecākais. Pie televīzijas torņa man bija jāiet uz
instruktāžām, par to kā rīkoties ārkārtējās situācijās, jo iespējams tai laikā bija viss. Bija
ziņas, ka gaidāms armijas uzbrukums tornim no Daugavas puses-desants (kaujinieku
izcelšana no kuģiem). Uzbrukumu gadījumā mums visiem bija jānostājas ap torni apkārt
vairākās rindās un mierīgi jāstāv, jo mēs nebijām bruņoti, bet ienaidnieks bija. Par laimi
nekas tāds nenotika un arī Daugavā bija noenkurojušies vairāki zvejnieku kuģi un
nostiepuši trosi pāri upei. Visas naktis pagāja visumā mierīgi un patīkami, jo bija koncerti
un rādīja kino. Viss bija organizēts augstā līmenī: gan transports, gan ēdināšana, gan
iespējamā medicīniskā palīdzība. Tikām brīdināti par iespējamām diversijām (saindēti
produkti). Pa dienu dažas stundas izbraukāju pārējos Rīgas apsargājamos objektus Latvijas televīzija, Doma laukums. Naktīs sēžot pie ugunskura un to kurinot - malka
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netrūka, jo pieveda mežniecības, varēja dzirdēt vairākus šāvienus, kas atkārtojās. Vienā
no manis dežurētājam naktīm nošāva cilvēku. Mūsu vienīgais ierocis bija gāzmaska.
Tagad atskatoties un atceroties to dienu notikumus un cilvēkus ir tikai jāpriecājas par lielo
saliedētību un vienotību, par sapratni, par atsaucību, saproti un mīlestību pret otru, par
Rīgas tantiņu dāsnumu, nesot mums pīrāgus, maizītes, tēju, kafiju - viņas to darīja no
sirds un mums bija ļoti patīkami. Man atrodoties, uz barikādēm baiļu nebija, bija labi ar
visiem kopā sargājot mūsu Latviju. Esmu pateicīgs liktenim, ka esmu dzīvojis šajā laikā
un piedalījies Janvāra barikāžu notikumos. Esmu veidojis vēsturi un palīdzējis atjaunot
Latvijas Neatkarību.
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Sakot Paldies (jā, ar lielo burtu) atvados no šī kunga un viņa sievas, kuri mīļi
mani uzņēma savās mājās un dalījās ar šo stāstu. Varu pieminēt, ka Guntim
Vecbērzam pašam ir dzimšanas diena 13. janvārī.

Papildus informāciju ieguvu Dursupes skolas vēstures kabinetā.
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Autors - Daniels Onufrijčuks
“Atmiņu uguskurs”
Es, skatoties šo video, ceru, ka nekad tas neatkārtosies.
Es negribētu piedalīties.
Viena cilvēka stāsts bija, kad viņš sievai pateica, ka viņš piedalīsies
barikādēs, sieva bija ļoti dusmīga un izšķaidīja termosu pret sienu.

Man nav neviena, ar ko aprunāties par barikādēm, tāpēc noskatījos skolotājas
ieteikto video.
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Autors - Arnolds Šmits
“Atmiņu ugunskurs”
Man, skatoties filmu, bija skumji tāpēc, ka daudzi mira, aizstāvot Latviju.
Es uzzināju, kas notika barikāžu dienā un kā cilvēki mēģināja pretoties ar
visādiem priekšmetiem, kas bija pa rokai. Viņi varēja ēst, dzert par brīvu un pie
ārsta arī nebija jāmaksā.
Ja tāda situācija atkārtotos, es negribētu piedalīties, jo man būtu bail.
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Autore - Elizabete Bomkalne
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Elizabete ar omi
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Autore - Estere Keitija Jēkabsone
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Autore - Laura Mitlere
Mammas Rudītes Mitleres (Dārznieces) – 8. klases audzinātājas, atmiņu
tēlojums
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Atzinības raksts Rudītei Mitlerei (Dārzniecei)
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19

Autore - Marta Grīnerte
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Autore - Paula Āboliņa
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Autore - Rebeka Slava
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Autors - Reimonds Petrovskis

23

Autore - Samanta Cīrule

24

Autors - Daniels Dadzis
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Autore - Baiba Ekšteine
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Autore - Emīlija Prihodjko
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Autors - Alekss Kalnavs
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Atzinības raksts Robertam Kalnavam
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9. klase

30

Autore - Linda Šēniņa – 9. klases audzinātāja
Atmiņu ugunskurs.
Barikādes - kas tas ir par zvēru? Kāpēc gan neiemīlēju vēsturi skolas
laikā? Tagad nākas. Rakstot fonā skan patriotiskas dziesmas – man patīk. Ir
noskaņa.
Man ir 30 gadi, tātad svinu kopā. Pirms šiem gadiem es biju laimīgs
mazulis, kam pietika ar siltām rokām, kas ieaijā un man ir laimējies to
nepiedzīvot.
Šī uzdevuma ietvaros, solidarizējoties ar savu audzināmo devīto klasi,
apjautājos savai omammai par šo laiku, jo zinu, ka tur bija opis, žēl, ka vairs
nevaru pajautāt viņam.
Opja pase nebija ar ierakstu – latvietis. Bet šī bija viņa valsts, un viņš
toreiz cīnījās par mūsu visu brīvību, to apliecina piemiņas zīme un atzinības
raksts. Pēc opja stāstītā, kas palicis omammas prātā, viņi brauca visi kopā ar
saimniecības autobusu, jo pa ceļam uz tilta (nav ziņu, uz kura) šāva. Pēc šī
teikuma mani “apciemoja” skudriņas. Bija ugunskuri, pie kuriem sildīties. Un
desmaizes ar tēju, ko nesa iedzīvotāji, tādējādi atbalstot, dažs piedāvāja vietu,
kur pagulēt. Tik vienoti viņi bija! Vai arī tagad mēs tādi esam?
Omamma tajā laikā bija mājās, it kā tālu no visa. Gulēja mazākajā istabā,
aizvilktiem aizkariem un “Vefiņu” pie auss. Tas bija vienīgais veids, kā gūt
mazliet informācijas par tur notiekošo – tur, kur bija viņas vīrs, nezinot, vai
mājās sagaidīs. “Vefiņš” vienā brīdī apklusa, neraidot neko…
Es biju autiņos, bet klausoties šo, savu tuvā cilvēka stāstu, sirdī lepnums
un acīs valgums.
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Atzinības raksts un piemiņas zīme Viktoram Oņiščenko

32

Autors - Matiass Matīss Miezis
Barikādes , šis vārds manī raisa dažādās emocijas, ir smagi, ka mūsu tautai
vispār bija jāiet cauri kam šādam, ka mūsu valsti vēlējās pakļaut, bet tajā pašā
laikā mani pārņem lepnums, ka latvieši spēja būt tik vienoti, vienoti, lai
nosargātu mūsu valsti. Cilvēki nebaidījās mirt, izliet asinis par savu zemi. Man
ir žēl, ka ložu lietū mira nevainīgi cilvēki, bet bez šī notikuma mēs iespējams
nebūtu tādi kā tagad. Manī ir arī siltas sajūtas, ka tautai izdevās visai pasaulei
parādīt, ka tā ir gatava uz visu un gatava upurēt daudz, lai būtu brīvi.
Ļoti ceru, ka šāda situācija nekad neatkārtosies, jo reizēm šķiet, ka vienīgais
kas mums pieder ir mūsu brīvība, bet es piedalītos, noteikti, ka piedalītos.
Apjautājos mammai - mamma bija pavisam jauna un vēl joprojām atceras
bailes, kad viņas tētis piedalījās barikādēs un virs viņu mājām lidinājās
helikopters, un neviens nezināja, kas tagad būs. Sāksies karš, tiks mestas
bumbas un tētis dzīvs atgriezīsies mājup. Mana ģimene noteikti piedalītos,
uzskatam, ka tas ir katra latvieša pienākums.
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Autore - Žanete Viese
“Barikāžu stāsti”

Barikādes man vienmēr šķitis kā temats , kurš smagi ietekmēja Latvijas , kā
valsts veidošanos. Tas, manuprāt, ir nozīmīgs temats , par kuru cilvēkiem būtu
vairāk jārunā, jāpieraksta atmiņu stāsti un jāinteresējas.

Ja barikādes

atkārtotos, es noteikti vēlētos piedalīties un aicinātu arī citus to darīt.
Manai mammai 1991. gadā bija 18 gadi, tētim 17. Tētis vēl mācījās skolā,
mamma skolu jau bija pabeigusi , abi viens otru nepazina. Lai gan abi bija
vienaudži viņu atmiņas ir dažādas.
Mamma , bija mājās un skatījās TV pārraides par notiekošo Rīgā, sirdī bija
patriotisms , taču piedalīties nevarēja, jo viņai bija jāpieskata tajā laikā mana
gadu vecā pusmāsa, un 13 gadus vecais krusttēvs. Mamma tagad pati stāsta
ka ar krusttēvu bija šokā par notiekošo. Krusttēvs daudz no tā laika neatceras,
tagad pats nožēlo ka neinteresējās vairāk, taču tad būdams tik mazs, no TV
redzamā baidījās.
Tētis mācījās Laidzes tehnikumā pirmajā kursā. Viņš, tāpat kā citi viņa kursa
biedri gribēja braukt. Sāka veidot plānu kā no mazpilsētas tikt uz Rīgu. Taču
plāni tika sagrauti. Pasniedzēji neļāva ne manam tētim, ne citiem kursa
biedriem doties prom. Tētis atminas , ka vienīgie kuri tika laisti uz Rīgu bija
ceturtā kursa audzēkņi. Tas, ka viņš pats uz Rīgu netika nemainīja to , ka bija
interese notiekošajā un sirdī bija dedzīgs patriotisms, tāpēc viņš klausījās radio
pārraides ar nepacietību gaidot kas notiks tālāk.
Oma tajā laikā bija jauna 38 gadus veca sieviete , strādāja Talsu slimnīcā par
medmāsu. Zināja par notiekošo un par to ka kolēģi dodas uz barikādēm , bet
tā kā mājās gaidīja ģimene , un bija daudz darāmā slimnīcā, uz barikādēm
nedevās. Opis bija 40 gadus vecs, viņš strādāja Talsu Autotransportā jeb tajā
laikā sauktajā ATU, par šoferi. Oma zina stāstīt , ka Opis ir gribējis doties , jo
devušies kolēģi ,taču beigās tika atrunāts.
34

Kopējā sajūta visiem bija bailes, uztraukums, neziņa par to kas būs tālāk , tagad
radus aptaujājot visi saka vienu : “ es nožēloju ka nedarīju vairāk “ vai “ kaut
es būtu tur bijis/usi un darījusi kaut ko Latvijas dēļ”.
Lai gan mani radinieki neviens nepiedalījās es tāpat esmu lepna par viņu līdz
jušanu, uztraukumu par svešiem cilvēkiem , tikai tāpēc ka tie bija Latvieši un
darīja visu Latvijas dēļ.
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Autore - Alise Sandija Enija
Barikādes
Vārds barikādes man asociācijas ar to ka Latvieši centās aizsargāt savu valsti,
viņi veidoja barikādes lai neviens svešs netiktu iekšā. Un šajā laikā visi latvieši
palīdzēja vien otram, lai aizstāvētu savu valsti un, lai atbalstītu tos kuri cīnījās
Latvijas dēļ, šie cilvēki nesa ēdienu, siltas zeķes pat medicīna bija par brīvu
visiem, lai kaut kā atbalstītu šos cilvēkus.
Ja šāda situācija notiktu šajā laikā, tad es noteikti piedalītos, bet ne īsti fiziski,
piemēram, es palīdzētu citiem kā vien varētu, nestu ēdienu, varbūt atnestu
kādas siltas drēbes, kuriem to vajadzētu.
Neviens no maniem tuvākajiem cilvēkiem īsti neatceras, kas notika, jo tad
manai mammai bija tikai 10 gadi un viņa īsti neatceras kas notika. Bet mana
ome atceras, viņa teica, kad tie ir bijuši ļoti drūmi laiki, jo tu nezināji kas
nākamajos brīžos notiks. Viņa stāstīja, kad bija mājās un klausījās radio un
rūpējās par manu tēti, līdz pēkšņi radio vairāk neskanēja un tajā brīdi viņai
sākās uztraukums, jo viņas tētis piedalījās šajās barikādēs, viņai bija bail ka
viņas tētis nepārradīsies mājas, bet pēc dažām dienām viņš pārnāca mājas un
mana ome bija tik priecīga.
Cerams kad šādi laiki vairāk nekad nepienāks, jo kaut vai es nebiju tajā laikā
un nekādi nevarēju palīdzēt, šie stāsti tomēr mani aizkustina, jo tomēr cilvēkiem
neinteresēja ka viņi varētu nomirt - viņi cīnījās par savu valsti ar godu.

36

Autors - Kārlis Vītols
Katra gada 20. janvāris – 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena. Tas bija
laiks, kas mums latviešiem vienmēr atgādinās, ka savas valsts brīvību esam
izcīnījuši vienoti ,visa tauta kopā, pret svešu varu.
Tagad nedaudz padalīšos ar faktiem, ko uzzināju lasot un meklējot informāciju
un centīšos pievienot klāt savas ģimenes stāstu.
1940 – 1991.gads: Latvija neeksistē un ir pakļauta svešai varai! Šī svešā vara
bija PSRS! Latvija ir viena no šajā sastāvā pakļautajām valstīm un tādas bija
vairākas, ne tikai Baltijas valstis.
PSRS periodā bija aizliegts svinēt daudzus latviešu nacionālos svētkus,
aizliedza apmeklēt baznīcu, bija aizliegts izmantot Latviešu simbolus,
piemēram, karogu. To vietā bija jauni simboli. Simboli, kurus izdomāja un
piešķīra mums PSRS vara. Mans vectētiņš bija krievs no tālās Sibīrijas. Viņu,
kā jaunu puisi atsūtīja dienēt uz Latviju, sargāt jūras robežu. Viņš šeit satika
savu mīlestību un apprecējās, un ne reizi nav gribējis pamest Latviju! Viņš
Iemīlējas ne tikai vecmāmiņā, bet arī Latvijā!
PSRS laikā, tika apzināti nospiesta Latviešu nacionālā domāšana un apziņa.
Piemēram, Brīvības pieminekli bieži aprakstīja kā pieminekli pirmajai sievietei astronautei. Tieši nacionālā domāšana veidoja spēcīgu un vienotu latvju tautu.
Reti kurš nesvinēja Latvijas nacionālos svētkus! Piemēram, Ziemassvētkus un
Jāņus. Slepus esot pušķota ziemassvētku eglīte un vasarā kurts jāņuguns un
dziedātas Līgo dziesmas.
Pateicoties PSRS varai, Rīga un Latvija kļuva aizvien nelatviskāka un latviešu
valodas nozīme strauji kritās, bet lauku teritorijās, kur Rīgas kungu bija mazāk,
latviešu valoda skanēja brīvi, arī manu tuvinieku sētās. Manā ģimenē sazinājās
tikai latviešu valodā, arī mans vectētiņš no Sibīrijas. Viņš ļoti ātri esot apguvis
latviešu valodu! Ģimenē runāja tikai latviešu valodā.
1990.gada 4. maijā – tiek proklamēta Latvijas neatkarības atjaunošana. Kļuvām
par brīvu, neatkarīgu valsti – Latviju!
Līdzīgi notikumi norisinās arī mūsu kaimiņvalstīs.
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1991.gada 1. janvārī PSRS kaujinieki OMON, ieņem Preses namu, lai
nepieļautu drukāšanai Latvijas neatkarības centieniem veltītas avīzes. Taču
latviešu rokās joprojām ir tādas svarīgas ēkas kā Radio ēka, Televīzijas tornis
un Saeimas nams.
Līdzīgi notikumi norisinās arī kaimiņvalstīs: Lietuvā 12. un 13.janvārī OMON
mēģināja ar tankiem ieņemt Televīzijas torni. Notikumā mirst 13 lietuvieši.
Latvijā cilvēki no visas Latvijas brauc uz Rīgu, lai piedalītos barikāžu celšanā
un aizstāvēšanā. Katram tautietim bija svarīgi piedalīties barikādēs un cīnīties
bez ieročiem pret OMON.
Barikādes tika apsargātas visu diennakti, cilvēki dežurēja uz maiņām, sargiem
sildoties pie ugunskuriem, pārspriežot situāciju un baudot gardās zupas, ko
čaklās latvju sievas nesa uz barikādēm un baroja tautiešus.
Taču svarīgāka par visu bija barikāžu simbolika, cilvēki bija gatavi riskēt ar savu
dzīvību brīvas Latvijas dēļ.
OMON uzbrukums bija asiņains, un tajā dzīvību zaudēja 10 cilvēki, vairāki citi
ievainoti.
Taču

neskatoties

uz

dzīvības

briesmām,

barikāžu

dalībnieku

griba

nesaļodzījās, un barikādes nekrita.
Esmu pārliecināts, ka janvāra barikāžu kopības uguns vienmēr stiprinās mūsu
valsti un tautu. Tā vienmēr apliecinās mūsu bērniem un bērnubērniem mūsu
tautas drosmi un varonību, kailām rokām stājoties pretim tankiem un ar
ieročiem bruņotiem specvienības OMON kaujiniekiem. Pašaizliedzība,
vienotība, dzimtenes mīlestība un gatavība vienmēr iestāties par savu valsti ir
mūsu vērtība.
Šajā laikā, manam tētim bija 14 gadi, bet mamma bija 13 gadus veca. Pēc
opapa teiktā, mans tētis ļoti gribēja braukt uz Rīgu un piedalīties barikāžu
norisē. Bet, viņa vecāki to neļāva.
Apzinot savus tuviniekus uzzināju, ka barikādēs piedalījās visi manas lielās
ģimenes locekļi, izņemot bērnus. Ieskaitot abus vecostēvus un onkuļus.
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Sievietes palika mājās rūpēties par bērniem, bet viņas cītīgi sekoja līdzi
notikumiem.
Tas esot bijis ļoti satraucošs laiks visiem, gan visai ģimenei, gan tautai. Šis laiks
bija cerību un gaidu pilns. Visi esot bijuši satraukumi pilni, jo šī bija iespēja kļūt
par neatkarīgu valsti! Ne tikai teritoriāli, bet arī sirdī, ko visi ļoti vēlējās! Būt
saimniekam savā zemē un valstī!
Mana lielā ģimene, ar to Es domāju visu saimi, jūtās lepna, ka ir aktīvi
piedalījušies visās norisēs, lai cīnītos par savas valsts neatkarību.
Tālāk sekoja akcija Baltijas ceļš, kurā mana ģimene arī aktīvi piedalījās, pat
mans tētis un mamma.
Atmiņas par šiem pasākumiem mājo manas ģimenes sirdī! Nav neviena
personīga foto vai pierakstu par šo laiku, bet atmiņu gan, un tas jau ir daudz, jo
zinu, ka mani tuvinieki ir piedalījušies tik svarīgos pasākumos un tas silda manu
sirdi!
Es lepojos ar savu ģimeni, un ar to, ka viņiem bija svarīga Latvijas neatkarība,
lai viņu bērni un mazbērni dzīvotu brīvā Latvijā!
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Ieguvumi :
•
•
•
•
•
•

KOMPETENCĒS BALSTĪTAS ZINĀŠANAS PAR BARIKĀŽU
LAIKU;
NEGAIDĪTI ATKLĀJUMI;
AR ĢIMENI JĒGPILNI PAVADĪTS LAIKS;
PATRIOTISMA JŪTU STIPRINĀŠANA;
PAPILDUS VĒRTĒJUMS UN ATZINĪBA PRIEKŠMETĀ LATVIJAS
VĒSTURE;
JAUNAS ATMIŅAS UN REDZĒJUMS PAR BARIKĀDĒM.

Pielietojums :
•
•
•

MATERIĀLS PĀRSVARĀ IZMANTOJAMS LATVIJAS VĒSTURES
UN KLASES STUNDĀS;
MATERIĀLA PILNĀ VERSIJA PIEEJAMA IKVIENAM
INTERESENTAM –
KĀ IEDVESMAS AVOTS JAUNĀKO KLAŠU SKOLĒNIEM PĒTĪT,
APZINĀT, APKOPOT, VIZUALIZĒT SAVU TUVINIEKU STĀSTUS
PAR BARIKĀŽU LAIKU.

Paldies:
8.-9. klašu skolēniem un viņu tuviniekiem par ieguldīto darbu
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