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Notikumu hronika
1991. gads

14. janvāris
Notiek J. Petera saruna ar M. Gorbačovu, kurā 

PSKP vadītāji situāciju Baltijā vērtē kā bīstamu. 
Baltijas kara apgabala virspavēlnieks F. Kuzmins 
izsaka ultimātu Latvijas AP par to, ka nepiecie-
šams atcelt visus pieņemtos LR likumus, kas būtu 
pretrunā PSRS Konstitūcijai. Savukārt B. Jeļcins 
uzsver, ka notikumi Baltijā liecina par sākumu uz-
brukumam demokrātijai un Baltijas valstis būšot 
tikai pirmie upuri.

NATO nosoda militārā spēka lietošanu pret 
Baltijas valstīm.
14.—21. janvāris

OMON uzbrukumi dažādiem Latvijas objek-
tiem, lai destabilizētu situāciju valstī.
15. janvāris

Interfrontes mītiņā ASK stadionā, kur piedalās 
ap 10 000 cilvēku, tiek nolasīts Vislatvijas sabied-
rības glābšanas komitejas paziņojums, kurā teikts, 
ka tā uzņemas likumdošanas un izpildvaras funk-
cijas Latvijā.
17., 18. janvāris

Rīgā uzturas PSR AP deputātu delegācija Ana-
tolija Deņisova vadībā, kas, atgriezusies Maskavā, 
paziņo, ka Latvija ir «par» prezidenta pārvaldes 
ieviešanu.
20. janvāris

OMON un citas militārās specvienības iebrūk 
Iekšlietu ministrijā un izraisa apšaudīšanos Rīgas 
centrā, kur iet bojā pieci cilvēki.

Sastādījusi Inese Škapare
No Latvijas Inteliģences apvienības izdevuma 

«Latvijas Tautas fronte»

Atmiņas par 14. janvāra X stundām
Eduards Juhņevičs

«Talsu Vēstīs» esam publicē-
juši daudz dažādu materiālu par 
Trešo Atmodu un vienu no tās 
kritiskākajiem brīžiem — Bari-
kāžu laiku. 

Pārskatot to dienu laikrakstus, 
kad tirāža bija 16200 eksemplā-
ru, viens laikraksts abonentiem 
maksāja tikai 8 kapeikas, bet ma-
zumtirdzniecībā 10 kapeikas, kad 
biju laikraksta redaktors, arī fak-
tiskais izdevējs, vēl izbijis PSKP 
biedrs, aktīvs LTF biedrs un ra-
jona padomes deputāts, kad vēl, 
cik atlika laika, audzināju divus 
bērnus un, cik spēka, rosījos ne ti-
kai dienā, bet arī naktī, ar šīs die-
nas mērauklu saku: šķiet, neesmu 
savu mūžu nodzīvojis veltīgi, jo 
esmu piedalījies vienreizēji lielos 

vēsturiskos notikumos, kas manā 
atmiņā saglabājušies tik spilgti, 
it kā tie nebūtu bijuši pirms 30 
gadiem, bet vakar. Atļaujos lasītā-
jiem par tiem pastāstīt.

13. janvāra Vislatvijas manifes-
tācijā no «Talsu Vēstīm» piedalījos 
ar kolēģiem Daini Kārkluvalku un 
Birutu Driķi. Iepriekšējā laikrak-
stā īsi pastāstījām lasītājiem par šo 
notikumu, nepieminot patriotiskos 
valsts vadītāju Ivara Godmaņa un 
Anatolija Gorbunova runu frag-
mentus, kurus arī publicējām 1991. 
gada 15. janvārī. Kad manifestācija 
Daugavmalā beidzās, tās dalībnie-
ki jau īsās janvāra dienas krēslā un 
tumsā devās gājienā pa sirmās Rī-
gas ielām, lai apliecinātu, ka Rīga 
pieder Latvijas tautai, nevis Mas-
kavai, kas ar stingru un labi bruņo-
tu roku grib ieviest savu kārtību. 
Gājām gar Brīvības pieminekli. 

Atceros, ka aiz tā folkloras grupa 
«Skandinieki», dziedot «Spīguļo, 
spīguļo, saulīt» turēja lielu sagšu, 
it kā sargājot Latviju no ļauniem 
spēkiem. Mans kolēģis Dainis iz-
steidzās no kolonnas fotografēt. 
Tomēr vēsturisku fotoliecību par 
šo tautas gājienu viņa fotoarhīvā 
nav, jo vai nu no noguruma vai 
laika trūkuma, vai uz brīdi koncen-
trēšanās zušanas laikā viņš, attīstot 
attiecīgo fotofilmu, bija to ievieto-
jis  nepareizā šķīdumā.

No visu prātus saviļņojošā gājie-
na vēl atceros, ka uz vienas no ielām 
bija brīvprātīgie kārtības sargi no 
Talsiem un ar tautfrontieti Agri Bēr-
ziņu vēl pārmijām dažus vārdus.

Gājienam, kas apmeta loku pa 
Rīgas ielām, beidzoties  bija jāstei-
dzas uz autobusu, kas bija Pārdau-
gavā. Tomēr negribējās tur doties, 
lai arī bija jāsteidzas mājās, jo pirm-
dien jāgatavo kārtējais laikraksts, 

apstākļos, kad tik lielas impērisko 
un pašnoteikšanas un neatkarības 
vērtību un viedokļu sadursmes, kas 
šķīlās kā zibeņi, un dzirksteles šķīda 
ne tikai Latvijā, bet arī Talsos, kur 
tā cīņa bija ne tikai atklāta, bet arī 
daudz kas slēpās aizkulisēs, klusu, 
viltīgi un nogaidoši.

Kādu brīdi vēl pakavējos Doma 
laukumā. Skanēja aicinājums sar-
gāt valstij svarīgākās ēkas un iestā-
des. Doma laukumā jau cēla skatu-
vi, kur gatavojās uzstāties Atmodas 
laika rokmūziķi. Šķiet, redzēju uz 
skatuves gar aparatūru rosāmies 
Igo Fominu. Bet nē, nevarēju šeit 
vairs palikt, tomēr jutu, ka drīz at-
griezīšos.

Zinu un pazīstu cilvēkus, kas tā 
arī palika Rīgā, nemaz nedodoties 
mājās. Citi savukārt brauca uz mā-
jām un atgriezās naktī vai no rīta at-
kal Rīgā, atstājot mājās savas sievas 
un bērnus neziņā gaidām, jo notiku-

mi Viļņā, par kuriem pavēstīja Jura 
Podnieka filmēšanas grupa, jau pār-
skanēja pasauli.

Pirmdienas rītā, «Talsu Vēstis» 
veidojot, bija jāstrādā ļoti intensīvi. 
Notikumi no visām pusēm bira kā no 
pārpilnības raga. Visi satraucoši, visi 
nozīmīgi. Redaktoram tie jāizvērtē, 
jādod žurnālistiem uzdevumi, jāko-
ordinē viņi, jo atbildība liela — būt 
vai nebūt, noturēsimies vai zaudē-
sim. Pie tam uz redaktoru viss atbil-
dības slogs par to, kas publicēts. Lai 
gan galvenā līnija skaidra — virzība 
uz Latvijas Republikas neatkarību, 
bet, strādājot kā brīvam, neatkarī-
gam laikrakstam, neliedzot vārdu arī 
tiem, kuri šaubās, jo laikraksta uz-
devums ir risināt cieņpilnu dialogu 
sabiedrībā, kurā ir un būs pretrunīgi 
viedokļi, kas kritiskos brīžos paliek 
sevišķi asi.

(Turpinājums 7. lappusē.)

14 janvāra vakarā pie Augstākās Padomes dur-
vīm, pa kurām 1990. gada 4. maijā nāca triumfē-
joši deputāti, kuri bija nobalsojuši par Latvijas 
Republikas neatkarības atjaunošanu, jau bija no-
barikādēta automašīna.

Deg pirmais barikāžu ugunskurs pie Augstākās Padomes.

 Jau no 
14. janvāra 
talsenieki sar-
gāja Augstā-
kās Padomes 
ēku. No krei-
sās: celtnieks 
Atis Briedis, 
centrā — sko-
lotājs Tālival-
dis Samītis 
un Jānis Frei-
bergs.

Barikāžu celtnieki kā materiālu izmanto poļu restauratoru sa-
statnes.                                                       Eduarda Juhņeviča foto


