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Kristīne Kārkliņa

Visvaldis Radelis, novadnieks 
ar Dundagas saknēm Liepājā, 
80. gados un 90. gadu sākumā 
strādāja par Talsu rajona pro-
fesionālās ugunsdzēsības un ap-
sardzes vienības priekšnieku, bi-
jis aktīvs tautfrontietis un, esot 
pilsētas domes deputāta amatā, 
vadījis rajona Alternatīvā die-
nesta komisiju. 

«90. gadu sākumā puišeļus no 
Latvijas armijā gan sita, gan varoja. 
Patiešām bija arī tādi gadījumi. Un 
tikai tāpēc, ka viņi bija no Baltijas 
valstīm. Tad puiši muka no armijas 
prom, bet viena daļa armijā negri-
bēja iet, tādēļ bija tāda Alternatīvā 
dienesta komisija. Mēs šos puišus 
visur kur slēpām. Man Talsos ir arī 
trīs puiši, kuriem uzdāvināju Bal-
tijas kara apgabala prokuratūras 
orderi par viņu arestu… Un Rīgā 
zināja, ka Talsos ir viens dulls pa-
žarnieks, kas ar tām lietām ņemas. 
Tad, kad izveidoja barikādes, sapra-
ta, ka vajag ugunsdzēsības mašīnas, 
ja nu kas. Ne tik daudz, lai dzēstu 
uguni, bet tām ir ūdens stobri, ar 
kuriem var visu ko izdarīt,» atminas 
V. Radelis, turpinot, ka sākumā ap-
skatīts Rīgas piedāvājums un tolaik 
bijuši militarizētie ugunsdzēsēji, kā 
jau padomju laikos, visās lielākajās 
pilsētās. Tur komandu sastāvā biju-
ši latvieši un arī padomju armijas 
virsnieki, tāpēc nekāda atsaucība 
barikāžu vajadzībām nebijusi. «Tad 
nu palika naktī pie sasistas siles un 
atminējās, ka Talsos ir tāds uguns-
dzēsēju priekšnieks Visvaldis, un 
jautāja, vai varu kaut kā līdzēt. Ar 
mani kā priekšnieku jau telefonis-
ki, jā, telefoniski — ne rakstiski, 
sazinājās, ka jāietur neitralitāte un 
nekādas barikādes… Bet ar mani 
ir tā, ka māte ir poliete un tēvs ir 
igaunis no Sāremā, bet es pēc pa-
ses latvietis. Un ko ar tādu ugunī-
gu, ar sajauktām asinīm? Sāremā 
tie muguras loka tikai vienu reizi 
gadā — rudenī, kad kartupeļus vāc. 
(Smejas.) Tāpēc man bija vienalga, 
un lielai daļai manu virsnieku bija 
tāpat. Pa nakti sazvanījāmies, un 
pie Augstākās Padomes vajadzēja 
divas automašīnas. Divas nevarēju 
aizsūtīt, jo tik daudz mašīnu mums 
nebija. Bija arī jānodrošina vietējā 
ugunsdrošība. Un tad man nebija 
divu domu. Alternatīvā dienesta 
komisijā tolaik darbojās Stirnu Pē-
teris. Viņš bija brīvprātīgo uguns-
dzēsēju komandas šefs un darbo-
jās ar sportistiem ugunsdzēsības 
sportā, un bijām labi draugi. Tolaik 
lielajās pilsētās bija militarizētie, 
laukos profesionālie, bet kolhozos 
brīvprātīgie ugunsdzēsēji.  Es kā 
tagad atceros, ka tajā naktī Stir-
nu Pēteris man uzdeva tikai vienu 
jautājumu: «Cisternā lejam ūdeni 
vai vircu?» Es to nekad neaizmir-
sīšu,» atmiņās dalās Visvaldis Ra-
delis, sakot, ka draugs bija gatavs 
uz visu, pat vajadzības gadījumā 
pielietot mēslus. Bez liekas vilci-
nāšanās, savācot pāris virsnieku, 
nokomandējot darbus paliekoša-
jiem uz vietas, sagaidot Stirnu Pē-
teri ar viņa vīriem, arī devušies uz 
Rīgu.  Cisternas gan pildījuši ar 
ūdeni. «Mūs nolika pie Augstākās 
Padomes un bijām barikādēs vie-
nīgā ugunsdzēsēju automašīna no 
Talsiem, kas bija Iekšlietu ministri-
jas pakļautībā. Pārējie visi uguns-
dzēsēji bija brīvprātīgie,» turpina 

«Cisternā lejam 
ūdeni vai vircu?»
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dalīties Radelis, sakot, ka 
tur nostāvējuši no sākuma 
līdz beigām. Cilvēki gan 
mainījušies, jo bijis jāsa-
kārto darbi. Bet pēc kāda 
laika Rīgas priekšniecībai 
tika noziņots par V. Radeļa 
gājienu, kā tad var nepildīt 
pavēles un lēkt acīs, kam 
sekoja citi izgājieni. 

«1992. gada aprīlī es jau 
biju ievēlēts par Talsu pil-
sētas domes priekšsēdētāja 
vietas izpildītāju un sēdē-
ju uz diviem «krēsliem». 
Biju priekšsēdētāja vietas 
izpildītājs un Talsu rajona 
ugunsdzēsēju priekšnieks. 
Caur pilsētas domi sākās 
sadarbība ar ārzemēm,» ko-
mentē V. Radelis, piebilstot, 
ka šāds statuss palīdzējis 
Talsiem tikt pie sešām la-
bām ugunsdzēsības automa-
šīnām un apģērba, un visa, 
kas vajadzīgs laikā, kad veikalā no-
pērkams nebija nekas. Apģērbt pat 
sanācis arī Tukuma un Saldus nova-
da amata brāļus, jo atnācis vesels jū-
ras konteiners ar nepieciešamo. 

Bet tad Visvaldim paziņots, ka 
rīdzenieki ar kādu talsenieku palī-
dzību izdomājuši iziet tā saucamo 
pārattestāciju no krievu sistēmas 
uz Latvijas ugunsdzēsēju sistēmu, 
un izrādījies, ka agrāk viņš varējis 
būt priekšnieks, bet jaunajā sis-
tēmā vairs nekas, kaut gan profe-
sionāli gājis labi un ugunsdzēsēju 
komandai bijuši ļoti labi rezultāti 
sacensībās,» savu pieredzi atklāj 
V. Radelis, no kura par katru cenu 
manāmi centās tikt vaļā. Ja vaja-
dzējis iemesls, tad arī mati amatam 
varējuši būt pa gariem.   Un galu 
galā 1993. gada rudenī arī atlaists, 
taču tad, kad tas aizgājis līdz Lat-
vijas Tautas frontes pārstāvja Jura 
Dobeļa ausīm, kas bija Augstākās 
padomes deputāts, un šis gadījums 
tika pārrunāts, tad jau saprasts, ka 
par oficiālo atlaišanas iemeslu pie-
meklēta cita vaina, proti, nebija 
augstākās izglītības, kuru V. Radelis 
iegūt nemaz nevarējis, jo vecaistēvs 
bija leģionārs un tāpēc augstskolā 
neuzņemts. Tad nu trīs vīru sastāvā 
devušies pie ugunsdzēsības priekš-
nieka, jautājot, kas par lietu un vai 
daudzi domes priekšsēdētāji strādā 
ugunsdzēsējos un apgādā ar apģēr-
bu un mašīnām. Priekšnieks tēlojis, 
ka nekā nezina, solot atjaunot dar-
bā, bet Visvaldis Radelis tolaik jau 
nolēmis darboties citur.

«Talsenieki var lepoties, ka 
mūsu divas mašīnas bija pie Aug-
stākās padomes. Es arī piederu pie 
tā klubiņa, kam medaļas par dalību 
nav. Ne jau medaļu dēļ tur piedalī-
jāmies… Ir jau arī tādi, kas pat ba-
rikādēs nebija, bet to medaļu nēsā, 
tāpēc uz to visu skatos ar duālu 
sirdi un mazliet ar smaidu,» atklāti 
pauž V. Radelis. 
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Barikāžu dalībnieks 
Agnis Vilnis, kas to-
laik bijis vien 23 gadus 
vecs un pašā jaunības 
maksimālismā, uz bari-
kādēm devies, jo bijusi 
apziņa, ka vienkārši jā-
dodas, un nevar teikt, 
ka vadījušas lielas pat-
riotisma jūtas. Tās, vi-
ņaprāt, vairāk radušās 
līdz ar gadiem.  

Jautāts, vai piedalīša-
nās barikādēs bija tā vērta, 
Agnis Vilnis atbild: «Es 
domāju, ka tas nemaz nav 
apspriežams. Viennozīmī-
gi — bija vērts! Cilvēki, 
kuri šodien uzskata, ka 
tam laikam nav nozīmes, ir 
aizmirsuši, kādā valstī mēs 
dzīvojām. Runājot par to 
pašu pārvietošanās brīvī-
bu, ekskursija uz Poliju jau 
bija milzīgs notikums. At-
ceros, vienam klasesbiedram mamma 
bija atgriezusies no šādas ekskursijas, 
un viņai bija jānāk uz skolu stāstīt 
par šo braucienu. Viņa katram bēr-
nam uzdāvināja vienu želejlācīti, kas 
mums toreiz likās kaut kas no zināt-
niskās fantastikas. Uz sporta sacen-
sībām Igaunijā varēja aizbraukt tikai 
Latvijas izlases dalībnieki. Diemžēl 
tāda jau ir tā cilvēka daba — ātri pie-
rast pie labām lietām un atkal sākt 
burkšķēt, kritizēt un nenovērtēt tās 
priekšrocības un labās lietas, ko bau-
dām ikdienā,» atziņā dalās bijušais 
barikāžu dalībnieks. Viņš uzsver, ka 
pilnīgi noteikti uz barikādēm braukt 
vajadzēja. Ja latviešu tauta to nebūtu 
izdarījusi, tad būtu palaista iespēja at-
brīvoties no padomijas jūga. 

«Barikādēs es piedalījos divas 
naktis un vienu dienu. Vienu nak-
ti biju pie televīzijas torņa. Tonakt 
valdīja liels satraukums, jo bija in-
formācija par iespējamu OMON 
uzbrukumu televīzijas tornim. Orga-
nizatori nemitīgi sazvanījās pa rāci-
jām un deva norādījumus, kā rīkoties 
uzbrukuma gadījumā,» pieredzētajā 
dalās A. Vilnis, kas uz barikādēm 
devies no «Talsu tipogrāfijas» Tau-
tas frontes atbalsta grupas, kuras 
vadītāja bija Maija Grūbe. Viņš no 
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sirds iesaka palasīt Aleksandra Grī-
na romānu vai noskatīties Dzintara 
Dreiberga filmu «Dvēseļu putenis» 
visiem, kam liekas, ka šodien ir grū-
ta un slikta dzīve. «Ja mēs nebūtu 
devušies barikādēs, arī to cilvēku 
asinis, kas cīnījās par Latvijas brīvī-
bu agrāk, būtu bijis veltīgs upuris. 
Jā, protams, tagad Latvijā daudz 
kas nav tā, kā mēs to iztēlojamies 
barikāžu laikā. Arī pie turības ir ti-
kuši daudzi, kas bija pret Latvijas 
izstāšanos no PSRS. Arī tādi, kas 
prot pielāgoties jebkurai varai un 
uz barikādēm braukt baidījās, jo viss 
varēja beigties arī citādāk. Es, iespē-
jams, tagad būtu kaut kur Sibīrijā vai 
vispār miris. Vēl astoņdesmito gadu 
beigās politieslodzītie PSRS nebija 
nekāds retums,» pārdomās dalās A. 
Vilnis. Viņš nevienu brīdi nenožēlo, 
ka nostājies pareizajā pusē un de-
vies uz barikādēm, būdams Tautas 
frontes biedrs, ar savu līdzdalību 
esot arī neatkarības atgūšanas viens 
no daudzajiem dalībniekiem. Kā 
kuriozs spilgti palicis atmiņā brīdis, 
kad, spraucoties cauri barikādēm, ar 
vēderiem sadūries ar kādu kungu, 
jo eja bijusi pašaura. Pacēlis acis un 
redzējis, ka tas jau pats Maestro Rai-
monds Pauls. 

Barikāžu laika liecības
Guntars Tenne

Barikāžu laiks neapšaubāmi 
ir viens no spilgtākajiem Latvijas 
jaunāko laiku vēstures notiku-
miem, par ko runāts un rakstīts 
daudz. Šie notikumi iekļauti arī 
skolu vēstures mācību program-
mās, bet kādas liecības tie atstā-
juši Talsu un kaimiņu novados? 
Lai rastu atbildi uz šo jautāju-
mu, painteresējos Rojas jūras 
zvejniecības muzejā un Mērsraga 
tūrisma informācijas centrā.

«Liecību ir saglabājies ļoti maz, jo 
darbinieks, kas savulaik bija par to 
atbildīgs, daudz ko pēc sevis ir iznī-
cinājis,» tā par 1991. gada barikāžu 
notikumu liecībām Rojas jūras zvej-
niecības muzeja krājumā teic muzeja 
darbiniece. (Kad sākās augusta pučs, 
tautas fronte aicināja iznīcināt doku-

mentus, arī pierakstus par barikāžu 
dalībniekiem, lai pučisti nevarētu tos 
izmantot un vērsties pret barikāžu 
dalībniekiem — red.) Pēc krājumu 
glabātājas Gundegas Balodes sacītā: 
«muzejā ir daži ne visai kvalitatīvi 
fotonegatīvi un saraksti ar reģistrē-
tajiem barikāžu dalībniekiem, kas 
saņēmuši apliecības. Tie ir cilvēki no 
Rojas un Mērsraga, kurus es centos 
apzināt un kuri atsaucās. Nekādu 
pierakstītu liecību nav, jo muzeja 
resursi ir ierobežoti un zvejniecī-
ba mums ir pirmajā vietā. Tomēr ir 
viena interesanta fotogrāfija — ki-
nooperatora Gvido Zvaigznes foto, 
ko dažas dienas pirms 1991. gada 20. 
janvāra uzņēmis barikāžu dalībnieks 
Osvalds Bergāns. Muzeja krājumā 
ir arī caurlaides kopija, jo oriģinālu 
cilvēks atdot nevēlējās. Kad muzejā 
rīkojām makšķerēšanai veltītu izstā-
di, viens no makšķerniekiem atnesa 

savu pufaiku, starp citu pieminot, ka 
«ar šito es barikādes arī nosēdēju.» 
Tagad šis priekšmets ir mūsu krāju-
mā. Kad piešķīra barikāžu dalībnie-
ku medaļas, vajadzēja pieteikties ar 
visiem personas datiem, un es šos 
cilvēkus pieteicu apbalvojumam. 
Uz barikāžu 25 gadu jubileju orga-
nizējām pasākumu ar ugunskuru, un 
cilvēki šo laiku galvenokārt atcerējās 
ar kopības apziņu un sajūtu, jo nekas 
tāds nenotika, cilvēki atbrauca un 
nosēdēja savu dežūru pie ugunsku-
riem, bet apšaudē neviens no mūsē-
jiem necieta.

Arī Mērsraga tūrisma informā-
cijas centra vadītāja Inga Hartika 
atzīst, ka līdz šim saglabāts maz 
materiālu par 1991. gada janvāra 
barikāžu laiku, lai gan tur piedalījās 
daudzi mērsradznieki.

(Turpinājums 5. lappusē.)


