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7. LAPPUSE

BARIKĀDĒM 30

1990. gads
21. decembris

Augstākā Padome paziņo, ka situāciju Latvijā pilnībā 
kontrolē parlaments un valdība un ka mēģinājums 
atstādināt likumīgo varu nenovēršami sastaps plašu 
Latvijas tautas pilsonisko nepakļaušanos un pretošanos.
22. decembris

Baltijas kara apgabala militāro vienību pārstāvji sle-
peni izstrādā plānu, kā X stundā neitralizēt Latvijas 
parlamentu.

PSRS Tautas deputātu kongresā PSRS ārlietu mi-
nistrs Eduards Ševardnadze paziņo par savu demisiju, 
brīdinot par diktatūras tuvošanos.

1991. gads
2. janvāris

Lietuvā tiek okupēta kompartijas ēka un Viļņas Pre-
ses nams.

Rīgā OMON vienības pārņem Preses namu.
LTF valde pieņem paziņojumu, kurā kategoriski 

nosoda jebkuras terora un vardarbības akcijas Rīgā un 
citās Latvijas Republikas vietās, kas tika uzsāktas pēc 
LKP un citu reakcionāru organizāciju aicinājuma ie-
viest Latvijā diktatūru.
8. janvāris

LR AP nosoda PSRS speciālo vienību iesūtīšanu 
Latvijā un aicina iedzīvotājus atturēties no sadarbības 
ar tām.

LTF valde nolemj visdrīzākajā laikā organizēt Vislat-
vijas tautas manifestāciju.

Viļņā ap 20—25 tūkstoši interfrontiski noskaņotu 
PSRS piekritēju prasa atlaist Lietuvas parlamentu.
10. janvāris

M. Gorbačovs ultimatīvā tonī aicina Lietuvu atcelt 
AP pieņemtos aktus.

Nesankcionēts interfrontiski noskaņotu PSRS pie-
kritēju mītiņš pie Ministru Padomes prasa valdības at-
kāpšanos.
11. janvāris

Lietuviešu sieviešu līgas mītiņš vēršas pret nelikumī-
go Latvijas pilsoņu iesaukšanu PSRS bruņotajos spē-
kos. 6000 dalībnieku.
12. janvāris

A. Gorbunovs un I. Godmanis tiekas ar M. Gorba-
čovu, lai novērstu vardarbību Rīgā.

KPFSR AR Prezidijs aicina izvest speciālās militārās 
vienības no Baltijas, kā arī uzsākt sarunas.

LTF Dome apspriež situāciju valstī un nolemj rīkot 
13. janvārī Vislatvijas tautas manifestāciju.
13. janvāris

Naktī tanki aplenc Lietuvas AP ēku, ieņem TV, ra-
dio, telegrāfu. Sadursmē iet bojā 14 Lietuvas iedzīvotā-
ju, ir ievainotie.

Pēc notikušā LTF priekšsēdētājs D. Īvāns pa radio 
aicina Latvijas iedzīvotājus doties uz Rīgas stratēģiski 
svarīgākajām ēkām un organizēt to aizsardzību.

Plkst. 10.00 sākas AP Prezidija sēde, bet plkst. 12.00 
AP plenārsēde, kas saistībā ar notikumiem Lietuvā un 
sakarā ar iespējamo bruņoto apvērsumu Latvijā diskutē 
par aizsardzības pasākumiem.

Plkst. 14.00 Rīgā notiek nebijusi liela manifestācija 
— ap 500 000 cilvēku —, uz kuru sabraukuši iedzīvotāji 
no visas Latvijas. Centrālais jautājums — nakts notiku-
mi Lietuvā un aicinājums uz cīņu par Latvijas neatka-
rību. Notiek barikāžu celtniecība ap Augstāko Padomi, 
Ministru Padomi, radio, TV, telegrāfa centrāli.

Sastādījusi Inese Škapare
No Latvijas Inteliģences apvienības izdevuma 

«Latvijas Tautas fronte»

Notikumu hronika

«Talsu Vēstis» par Vislatvijas 13. janvāra 
manifestāciju 1991. gada 15. janvārī.

Māksliniece Džemma Skulme bija viena no Latvi-
jas Trešās Atmodas lielajām personībām, un arī šajā 
manifestācijā viņa atgādināja par latviešu tautas tie-
sībām veidot savu valsti.

Latvijas Tautas frontes priekšsēdētāja vietnieks Romualds Ražuks, tāpat kā LTF priekšsēdētājs Dainis Īvāns no 
rīta pa radio, aicināja Latvijas iedzīvotājus uz barikādēm.

Ļaužu tūkstoši no Daugavas kreisā krasta (starp tiem 
vismaz 3—4 tūkstoši Talsu rajona iedzīvotāju) atbrauca 
un atnāca atbalstīt vēlmi dzīvot brīvā Latvijā.

Daiņa Kārkluvalka foto

Kārtības sardzes ierindā
Kristīne Kārkliņa

Atminoties barikāžu laika notiku-
mus pirms 30 gadiem, to dalībnieks 
Agris Bērziņš pastāsta, ka bijis brīv-
prātīgais kārtības sargs Tautas frontē, 
ko varētu uzskatīt arī par Latvijas ze-
messardzes aizmetni.

A. Bērziņš gan teic, ka aktīvi kārtības 
sargu vienībā nedarbojies, jo bijis rajona de-
putāts, kas darbojies arī Tautas frontē. Pieda-
lījies pāris sanāksmēs, bet dienā, kad bijusi 
lielā tautas demonstrācija, Agris tika norī-
kots pāris stundu dežūrā pie Ziemeļvalstu in-

formācijas centra Brīvības ielas krustojumā, 
kad bijis jāuzrauga, vai tur nebrauc padomju 
armija vai OMON, un vai šai iestādei nav 
kāds apdraudējums. Vairākas stundas sa-
nācis sazināties pa rācijām un būt modram, 
uzmanīgi visu vērojot. Kad braukušas kādas 
armijas mašīnas, Agris Bērziņš ziņojis citiem 
pa rāciju. Tauta plūda garām uz demonstrāci-
ju, un tā kārtības sarga postenī ritējis laiks, un 
nekur citur iesaistīties nesanācis. 

«Protams, spriedze bija liela. Stāvēju 
ar apsēju ap roku, ar rāciju, un aizdomīgas 
mašīnas mani nopētīja, bet nekas nenotika. 
Spriedze patiešām bija liela, un nevarējām 
zināt, kas var notikt. Bija kādi mūsējie, kas 

ļoti aktīvi darbojās, bet es biju kārtības sar-
dzē, kas bija ne tik aktīva pozīcija,» komentē 
A. Bērziņš. Pēc šiem notikumiem viņš iestā-
jies arī Zemessardzē jau ar pašu pirmo tās 
dibināšanas dienu un darbojies tajā deviņus 
gadus. «Atceros to gadu, jo tam sekoja arī  
1991. gada augusta pučs, kad bija ienākusi 
informācija, ka Talsos karaspēka daļā ir iera-
dies Baltijas apgabalštāba kāds virsnieks un 
gatavojās šeit pārņemt varu, kad mēs, vairā-
ki desmiti vīru ar ieročiem vairākas stundas 
baltajā mājā dežurējām un bijām gatavi rīko-
ties,» atminas Agris Bērziņš. Viņš domā, ja 
tagad izveidotos līdzīga situācija, būtu vīri, 
kas būtu gatavi rīkoties un bruņoties.


