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 Daudzi  barikā-
žu aizstāvji jau ir mū-
žībā. Arī celtnieks un 
novadpētnieks,  vai-
rāku grāmatu autors 
Visvaldis  Tukmanis 
(centrā)  starp  Tal-
su  SCO  celtniekiem 
Zaķusalā.  Mūžībā 
aizgājušie  barikāžu 
sargi  mums  man-
tojumā  ir  atstājuši 
neatkarīgu  Latvijas 
Republiku.

Eduarda Juhņevi-
ča foto

(Sākums 6. lappusē.)

Kolēģei Maijai Brūverei dodu 
uzdevumu doties uz operatīvo 
sanāksmi rajona izpildkomitejā, 
kuru vada Lauris Kārkliņš, bet ra-
jona Tautas deputātu padomi vada 
priekšsēdētāja vietnieks Jānis Frei-
bergs, jo tās priekšsēdētājs Pēteris 
Simsons ir Augstākās Padomes 
deputāts un darbojas Rīgā. Par šo 
sanāksmi M. Brūvere raksta: «Kat-
ram ir jāapzinās, ka republikā bū-
tībā ir karastāvoklis.» Tā arī ir, jo 
vēl aizvien dzīvojam zem diviem 
karogiem.

Tepat blakus ir neatkarības no-
liedzēju struktūras, darbojas viņu 
slepenpolicija, aģenti arī PSKP 
ar savu aparātu dzīvo, tikai ra-
jona vadībā pārspēks ir Latvijas 
Tautas frontei, arī laikraksts «Tal-
su Vēstis», kam iedota brīvība, ir 
tautfrontisks.

Otrdienas, 15. janvāra, avīze ir 
gatava, un tā lasītājiem vēstīs, ka ar 
lielu pārsvaru Talsu rajona ļaudis 
aizsargās demokrātiskā ceļā izvēlē-
to virzienu uz Latvijas neatkarību. 
Lieli rajona resursi tiek paredzēti, 
lai aizstāvētu parlamentu, valdību, 
valsts stratēģiskos objektus, kur 
tiek celtas barikādes. Uz Rīgu do-
sies rajona ļaudis,  tehnika, mate-
riāli, tiks nodrošināta ēdināšana.

Pēcpusdienā vēl sazinos ar ko-
lēģi, deputātu Jāni Freibergu, lai 
uzzinātu jaunumus. Viņš teic, ka 
viņam jābrauc vakarā uz Rīgu, uz 
aizsargājamiem objektiem, un ai-
cina līdzi. Tā ir vienreizēja iespēja 
būt atkal Rīgā, un nekavējoties pie-
krītu. Apzinos, ka 14. janvāris kā 
diena ir pati kritiskākā, bet nevaru 
taču uz Rīgu nakts melnumā sūtīt 
sievietes žurnālistes. Tas būtu pavi-
sam nevīrišķīgi. Pie tam ASV biju 
par septiņiem dolāriem (ar 50% at-
laidi) nopircis Ķīnā ražotu zibspul-
dzīti, kas lieliski strādāja ar VDR 
fotoaparātu «Praktica», ko manā 
rīcībā laiku pa laikam deva kolēģis 
Dainis. Uz priekšu!

Atkal bija jāatvadās no saviem 
ģimenes locekļiem. Arī Jānis Frei-
bergs savu ģimeni atstāja mājās. 
Braucām ar rajona padomes Vol-
gu. Viss tā kā klusu un mierīgi, bet, 
iebraucot Rīgā, pirms Salu tilta ir 
mašīnu drūzmēšanās. Vai jau kaut 
kas bija sācies? Tomēr nē, mašī-
nu virzība atjaunojās, un sākumā 
devāmies uz Augstākās Padomes 
ēkām. Tajā Jānis Freibergs devās 
uz LTF barikāžu štābu. Savukārt 
es satiku paziņu no airēšanas lai-
kiem Māri Milleru, kurš tobrīd 
bija laikraksta «Sports» fotokores-
pondents. No viņa uzzināju, ka, ie-
spējams, naktī Saeimai paredzēts  
Padomju armijas desantnieku uz-
brukums. To, ka situācija 14. jan-
vārī ir ļoti nopietna, apzinājās visi, 
jo nākamajā dienā ASK stadionā 
Rīgā bija ieplānots neatkarības 
pretinieku mītiņš un arī gājiens pa 
Rīgas ielām.

Nostaigājām gar Augstākās Pa-
domes ēku, satikām savējos. Pie 
Rīgas pils arī autobusos atpūtās 
mūsējie. Tad devāmies uz telegrā-
fa ēku. Tur bija ļoti maz cilvēku, 
tikai barikāžu veidojumi. Daudz 
dažādas tehnikas bija pie Minis-
tru Padomes. Pie ieejas valdības 
ēkā zem karoga sardzē stāvēja ļoti 
drosmīgi ļaudis. Tad devāmies uz 
Zaķusalu, kur bija daudz mūsējo. 
Televīzijas ēkā satiku sludinātā-
ju Māri Dzelzs no Talsiem. Viņš 
bija ar krievu tautības sludinātāju 
blakus. Viņi gatavojās televīzijas 
pārraidē runāt par vardarbības ne-
pieļaušanu.

Bijām arī laukā pie televīzijas. 
Fotografēju mūsējos, nākamajā 
laikrakstā ievietojām barikāžu aiz-
stāvju grupu no Vandzenes. Foto-

grafēju savus paziņas celtniekus, 
kuri bija no Talsu SCO, arī pazīsta-
mos no sabiedriskās ēdināšanas.

Savākuši nepieciešamo informā-
ciju, devāmies mājup uz Talsiem. 
Kaut kur pirms Ķemeriem, šķiet, 
jau pēc pusnakts, Jānis Freibergs 
apturēja mašīnu. Pretī nāca vairāki 
autobusi. Jānis Freibergs izgāja uz 
ceļa un tos apturēja. Toreiz vēl ne-
bija mobilo telefonu mūsu rīcībā. 
Interesējošās lietas bija jānoskaidro 
tiešā saskarsmē.

Autobusos brauca uz maiņu jau-
ni barikāžu sargi. Vairs neatceros, 
no kurienes.

Bet mēs devāmies mājup. Jānim 
bija jāorganizē barikāžu aizstāvība, 
bet man par to jāziņo laikrakstā. 
Jau no rīta lūdzu Dainim fotografēt 
barikāžu aizstāvju došanos ceļā uz 
Rīgu trauksmes un neziņas pilnajā 
15. janvāra rītā.

Barikādes no tehnikas vienībām pie Ministru Padomes.

 Šīs  Latvijas  sievietes  nebija  nobiju-
šās no Padomju armijas desantnieku izrē-
ķināšanās  ar  neapbruņotiem neatkarības 
aizstāvjiem Viļņā 13. janvāra naktī un sar-
gāja ieeju Ministru Padomē.

Līdz 1991. gada janvārim Rīgā barikādes uz Pareiz-
ticīgo katedrāles fona vēl nebija pieredzētas.

Jau no 14.  janvāra Talsu sabiedriskie ēdinātāji  kurināja katlu Zaķusalā 
dienu un nakti, lai būtu tēja un silts ēdiens divreiz dienā vismaz 300—400 
cilvēkiem. Šajā attēlā redzami Jānis Bērziņš, Aigars Petrēvics un Aigars Šā-
vējs, pa kreisi — Jānis Freibergs piefiksē iegūto informāciju.

Padomju Impērijas dibinātāja 
V. I. Ļeņina piemineklis vēl stāv 
goda vietā Rīgas centrā.

«Talsu Vēstis» 1991. gada 19. janvārī.


