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Mērsradznieki vienmēr bi-
juši aktīvi, arī tad, kad kāds 
saņēmis jautājumu par dalī-
bu barikādēs 1991. gadā Rīgā, 
šaubu nav bijis. Viens no ba-
rikāžu dalībniekiem bija arī 
mērsradznieks Viktors Birz-
nieks.

— Kādu atceraties 1991. gada 
janvāri? 

— Pa radio bija jau dzirdēta 
informācija par to, kas sācies Lie-
tuvā, un bija skaidrs — tas tūlīt 
būs arī te — Latvijā. Es Mērsragā 
strādāju galdniecībā, kur vienu die-
nu strādāju, trīs dienas bija brīvas, 
un, kā reiz, pirmā braukšana bija 
uzreiz pēc dežūras. Vislielākais 
pārsteigums bija redzēt tur parti-
jas sekretārus, jo ne visi viņi atzina 
tādu ideju kā «brīvā Latvija», bai-
doties zaudēt darbu un ko tik vēl 
ne. Ir, kas mainījās caur to uz labo 
pusi…

— Noteikti atceraties daudzus 
mērsradzniekus, kas piedalījās ba-
rikādēs. Kā domājat, kāpēc barikā-
žu dalībnieku saraksti dažādos avo-
tos atšķiras?

— Dalībnieku saraksti tiešām va-
rēja atšķirties, jo — ko nu kurš bija 
pierakstījis. Bija mums ciema pado-
mē, kas pieraksta cilvēkus, bet bija 
arī atsevišķi saraksti, kas attiecās uz 
kolhoza cilvēkiem. 

— Sieviešu sarakstos maz… 
— Sanitāres, protams, bija sie-

vietes, un sanitārus jau vispār kād-
reiz varēja izmantot armijas vaja-
dzībām. Špricēt bija jāprot, pārsiet 
bija jāprot. 

— Kas pamatā bijāt tie, kuri de-
vās uz Rīgu?

— Vairākas reizes brauca tie 
mērsradznieki, kas bija saistīti ar 
Zemessardzi, citi pat palika vairā-
kas diennaktis no vietas. Es pats arī 
vairākas reizes biju, satiku arī savus 
«armijas čomus». Zinot, kas notika 
kaimiņu valstīs, bija nešaubīga sajū-
ta — man arī ir jābrauc. Tas bija kā 
pienākums. Cilvēks ir tā uzbūvēts, ka 
viņam ir bailes un šaubas. Man arī 
bija. Ja kāds saka, ka nav bijis bail, 
es teikšu, ka viņš muld, jo iznākums 
varēja būt visāds. 

— Kādas atmiņas uzvirmo no ba-
rikāžu laika Rīgā? 

— Mēs stāvējām Doma laukumā. 
Doma baznīca bija vaļā, tur varēja 
atlaisties uz soliem, atceros, ka tur 
pat mūzika spēlēja, Ieva Akuratere 
dziedāja. Bija cilvēki, kas dalīja tēju. 
Bija atsevišķas kafejnīcas, kur par 
velti varēja paēst. Klāts galds bija 
Zvejnieku savienības ēkā. Viss bija 
pārdomāts, nekas nenotika steigā. 

Pie ministru padomes viss bija 
dūmos, Doma laukumā arī bija vai-
rāki ugunskuri. Visi telpās sasildīties 
nevarēja, protams, ka sildījās arī pie 
ugunskuriem. Cits pat izrādījās, ve-
cās pases un apliecības uzspraužot 
uz puļķiem, lai redz, ka tādi doku-
menti drīz vairs nebūs vajadzīgi, būs 
neatkarīga valsts. Latvieši ir kūtri, 
visu tautu ir grūti pacelt. Ja nebūtu 
viss iesācies ar Daini Īvānu priekšā, 
arī pie mums nekas tāds nebūtu noti-
cis. Tautai bija jāsaceļas beidzot.

— Kas par omoniešiem atmiņā 
palicis? 

— Trīsdesmit gadu jau pagājis, 

Barikāžu laiku Rīgā neaizmir-
sīs daudzi, arī mērsradznieks 
Raitis Neilands. 

—  Kas organizēja mērsradznie-
ku došanos uz Rīgu?

— Savā ziņā es pats — civilās aiz-
sardzības štāba priekšnieks. Visi, kas 
piedalījās, tika pierakstīti un pēc ba-
rikādēm no Mērsraga zvejnieku kol-
hoza «1. Maijs» katrs saņēma vidējo 
algu. Par transportu un sanitāro pa-
līdzību bija jārūpējas man. Nevarētu 
teikt, ka es ļoti gribēju turp doties, 
bet bija pienākuma sajūta. Nevarēja 
jau zināt, ar ko tas viss beigsies. Bet 
to visu vadīja arī dusmas uz to, kas 
tobrīd valstī notika. 

— Vai daudzi mērsradznieki ie-
saistījās? Dzirdēju, ka sievām ar 
bērniem bijis noteikts — jāpaliek 
mājās. 

— Vispār jā, sievietes bija tikai 
pāris — sanitāres. Ina Damlica, cik 
atceros, bija viena no tām. Katru 
dienu uz Rīgu devās viens autobuss 
ar cilvēkiem no Mērsraga. Brauca 
uz maiņām pa 20 cilvēkiem. Tātad 
kopumā tie bija aptuveni 40 cilvēki 
no Mērsraga. Divdesmit vienā dienā, 
divdesmit otrā. Vienu grupu vadīja 
Ārvaldis Pokšāns, otru — es. Uz au-
tobusu mums pat kastēm nesa špro-
tes bundžās, desas tāpat, nespējām 
apēst. Nepilngadīgie man pašam bija 
jātriec prom jau uzreiz. Protams, bija 
problēmas ar iedzeršanu dažiem. Bi-
jām pie parlamenta — starp Doma 
baznīcu, uz Daugavmalas pusi un 
vietu, kur bija Zvejnieku kolhoza sa-
vienība. Gaidījām, kas notiks tālāk. 
24 stundas. 

Neatkarību esam atguvuši, bet 
jāprot to arī nosargāt

«Ja kādam ir tā laika fotogrāfijas, tad tas ir retums. Cilvēki 
baidījās kaut ko tādu fotografēt, nevarēja zināt, ar ko tas beig-
sies,» teic Viktors Birznieks, kurš pēc vairāk nekā 20 gadiem 
saņēmis barikāžu piemiņas zīmi.                                Autores foto

bet atceros — tur bija arī daudzi 
latviešu puikas, kam bija piesolīti 
visādi labumi. Protams, daudzi no 
viņiem saprata, ka nav pareizi tas, 
ko viņi dara. Cits varbūt vienkār-
ši stāvēja un savā ziņā apsargāja. 
Bet bija jau arī tādi, kas šāva. Viņi 
braukāja apkārt mums, pa ielām, 
izrādījās. Sašāva kādu autobusu, 
apķēpāja to ar uzrakstiem un at-
vilka uz Doma laukumu, lai mēs 
redzam, kas uz tā rakstīts. Tur bija 

uzrakstīts vārds «komunisti» ar 
tādiem labojumiem, kas rada uz-
rakstu «OMON».

Braukāja viņi ne tikai pa Rīgu, 
brauca arī uz Jūrmalu, lai pabie-
dētu cilvēkus. Ja kādam ir foto-
grāfijas, kādas citas liecības, tad 
tas ir retums. Cilvēki baidījās kaut 
ko tādu fotografēt, nevarēja zināt, 
ar ko tas beigsies. 

— Šķēršļu veidošanā piedalījāties?
— Jā, lielā tehnika bija, pie-

krauta ar bluķiem un akmeņiem, 
bet priekš tankiem tas īsti nekas 
nebūtu bijis. Šķērslis — jā, bet ne 
tāds, ka tas pilnīgi visu apturētu. 
Un tie nebija kara apstākļi, ku-
ros, ja nenošauj tu pats kādu, tad 
nošauj tevi, bet tik un tā, tas bija 
šausmīgi. 

— Kas bija svarīgākā atziņa, ko 
guvāt, piedaloties barikādēs?

— Ja tagad būtu barikādes un ja 
to organizētu mūsu Saeima, nezinu, 
vai es ietu. Bet, ja to organizētu kādi 
citi spēki — tautas vara, nedomātu, 
es ietu. 30 gadi ir pagājuši, ir grūti 
pateikt, vai dzīvojam labāk, vai slik-
tāk, bet citādāk — noteikti. To cilvē-
ku, kas piedalījās, apziņās pavisam 
noteikti kaut kas mainījās. 

— Skatos, arī jums ir 1991. gada 
barikāžu piemiņas zīme.

— Līdz Mērsragam un Rojai pie-
miņas zīmes atnāca vispār diezgan 
vēlu. Savests viss bija uz Roju, sa-
ņēmām vēstuli ar noteiktu datumu 
un laiku, cikos jāierodas Rojā pakaļ 
piemiņas zīmei. Es tanī dienā netiku. 
Bet ne jau tāpēc mēs toreiz uz bari-
kādēm stāvējām. Protams, būs, ko 
mazbērniem parādīt… Bet beigās es 
saņēmu nozīmīti vairāk nekā pēc 20 
gadiem, tā arī šī piemiņas zīme bija 
nogulējusi tur kaut kur Rojā, atvilkt-
nēs. Bet zinu vairākus, kas līdz pat 
šai dienai nav saņēmuši. Ir jāsaprot: 
neatkarību mēs esam atguvuši, bet 
jāprot ir arī nosargāt. 

Inga Hartika, 
Mērsraga tūrisma informācijas 

centra vadītāja 

«Ja būtu vēlreiz kas tāds, noteikti piedalītos» 

Raita Neilanda 1991. gada barikāžu dalībnieka zīme un ap-
liecība.                                                                          Autores foto

— Ar kādām sajūtām braucāt un 
kam bijāt gatavi? 

— Bija sajūta, ka vajag. Es fak-
tiski nezināju uzreiz par uzsaukumu 
jeb aicinājumu piedalīties, Mierval-
dis Birznieks mani informēja. Gājām 
pie toreizējā priekšsēdētāja Jāņa 
Budreikas un rakstījām pavēli par 
došanos uz Rīgu. 

Visam Doma laukumam gāja pāri 
helikopteri, tika kaisītas skrejlapas. 
Hļebņikovs, kas bija Maskavā apmā-
cīts milicijas darbinieks, bija vienī-
gais no milicijas, kas uzkāpa tribīnē 
un sāka runāt, bet helikopteru rū-
koņa traucēja viņu un viņa norādes 
sadzirdēt. Vēl viena mērsradznieku 
grupa bija  radiomājā — Guntars 

Galviņš, Aivars Puzānovs, Dainis 
Kraučs, Artūrs Druviņš, Uldis Rē-
valds un Grigorijs Solovjovs. Viņiem 
bija jāseko līdzi jaunākajai informā-
cijai. Bruņoti viņi nebija, bet varēja 
padot tālāk informāciju un nelaimes 
gadījumā dot ziņu, ka jābēg. 

Domājot, ka arī Mērsragā uz til-
ta jāliek smagā tehnika, lai OMON 
netiek cauri ciemam, piedzīvojām 
kuriozu. Saņēmām ziņu, ka omo-
nieši ir jau Engurē, bet izrādījās, ka 
tie ir makšķernieki kamuflāžas tipa 
apģērbā. 

— 13. janvāra naktī padomju 
tanki ielenca Lietuvas Republikas 
Augstākās Padomes ēku Viļņā, ie-
ņemot Lietuvas TV, radio, telegrā-

fu. Vai pēc tautas manifestācijas 
Daugavmalā, kur tika pausts at-
balsts Latvijas neatkarībai, devā-
ties arī uz Zaķusalu, kur tika sar-
gāts Latvijas televīzijas tornis un 
televīzijas ēka?

— Jā, tika kurti ugunskuri, uz 
Salu tilta rindojās lauksaimniecī-
bas tehnika. Tāda lauksaimniecības 
tehnika gāja arī no Mērsraga, bet 
tie bija atsevišķi braucēji: Arvīds El-
sons un A. Enkurs. Cilvēku bija ļoti 
daudz. Satiku daudz paziņu. Mums 
paveicās, ka savā ziņā bijām no vēja 
un noguruma vairāk pasargāti nekā 
citi, lai gan ar miegu jau dažkārt bija 
jācīnās. 

Uz Zaķusalu nesanāca doties, gri-
bējām doties uz Augstāko Padomi, 
bet arī tur jau bija pilns ar tautu. Pie 
TV torņa vien jau teica, ka būšot ap 
60 tūkstošiem cilvēku. Ziniet, kāds 
vēl joks? Bija krievi, kas jaunās seri-
āla «Astoņkājis» sērijas dēļ pamuka 
prom — tajā laikā jau nevarēja no-
skatīties atkārtojumu. 

— Kādas bija omoniešu aktivi-
tātes?

— Man pašam ar viņiem ne rei-
zi nesanāca saskarties. Hospitālis 
bija Doma baznīcā, kur mums nak-
tī ļāva pagulēt. Bet informācija par 
to, ka uzbrukums Rīgas policijas 
skolai, Iekšlietu ministrijai, milici-
jas ēkai izsisti logi, nošauti cilvēki, 
pienāca momentā. Tika uzpasēti 
arī cilvēki, kas pastiprināti lieto-
ja alkoholu. Nekaunīgā veidā es 
Zvejnieku kolhoza savienības dis-
pečeru punktā sanesu visas mūsu 
mantas, no turienes mēs arī zvanī-
jām uz mājām. 

— Vai veidojāt kopā ar citiem 
šķēršļus bruņumašīnām?

— Nezinu, kas to bija jau izdarī-
jis, bet tur nepaguvām piedalīties. 
Bluķi arī bija jau. Dzelžus gan pi-
nām iekšā. Pirmajā līnijā bija puiši 
ar degmaisījuma pudelēm, visur 
dega ugunskuri. Tie ugunskuri 
vairāk bija simboliski, nevis lai sa-
sildītos, lai gan malka, protams, 
tur bija daudz savesta. Krievu tau-
tības kundzes pat apvainojās, ja 
no viņām kāds siltu tēju vai ēdamo 
neņēma. Pirmā, kas nesa ārā kar-
stu tēju, bija krievu tautības sie-
viete no Zvejnieku kolhoza savie-
nības. Atcerējos vēl vienu kuriozu: 
Zvejnieku kolhoza savienības aktu 
zālē man no kabatas izkrita asaru 
gāzes granātas, kas bija paņemtas 
līdzi, ja nu kaut kas… Tās izkrita 
uz grīdas un sāka ripot, momentā 
zāle visa bija tukša, palikām trija-
tā — es, Uldis Krūkliņš un Jānis 
Štulbergs. 

— Cik dienas bijāt Rīgā? Kas 
bija svarīgākā atziņa, ko guvāt, pie-
daloties barikādēs?

— Vairākas dienas noteikti, 
braucu vairākas reizes. Un tikai 
2020. gadā es kopā ar Uldi Krūk-
liņu aizbraucu uz «1991. gada 
barikāžu muzeju», kur līdzi bija 
jāņem savi dokumenti, apliecinā-
jums par dalību barikādēs, un tikai 
tad saņēmām barikāžu dalībnieka 
apliecību. Varbūt nav manā dabā 
kliegt, ka esmu patriots, bet, ja 
būtu vēlreiz kas tāds, noteikti ietu, 
piedalītos. 

Inga Hartika 


