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No atziņām par 
barikādēm

«Talsu Vēstis» 2006. gada 19. janvārī

Vai cilvēku cerības ir piepildījušās?
Man liekas, ka tie Atmodas laika mērķi, par ko ļaudis, ejot uz barikā-

dēm, cerēja, nav sasniegti. Neesmu gan tik kompetents, lai spriestu, kurš 
pie tā vainīgs.

Diemžēl Saeimas deputāti un valdība nedara visu iespējamo tautas 
labā. Viņiem ir savas personiskas intereses, sava savtība, un tas neļauj 
sasniegt cerēto. Uzskatu, ka aplami notika privatizācija. Mani pārsteidz 
tas, ka tikai tagad sāk domāt par amatpersonu deklarācijām, lai uzzinā-
tu, kur kāds ir ieguvis naudu. Ko tas vairs dos? Tagad kā anekdote skan 
tas, ka gandrīz katrs bagātnieks sācis ar 100 dolāriem un veiksmīgi ticis 
pie miljoniem. Nez, cik veiksmīgam biznesam jābūt, lai nopelnītu miljo-
nus? Kā pasakā Latvijā privatizēja visus lielos valsts uzņēmumus. Tagad 
mums ir miljonāri un nabagi, bet nav vidusslāņa, kurus vecos laikos sau-
ca par sīkpilsoņiem. Atmodas laika mērķi nav sasniegti.

Lauris Kārkliņš,
Talsu rajona izpildkomitejas priekšnieks 1991. gadā

«Talsu Vēstis» 2001. gada 20. janvārī

— Kā atbildīgai amatpersonai, rajona Tautas deputātu pado-
mes priekšsēdētāja vietniekam, jums vajadzēja koordinēt iedzīvo-
tāju līdzdalību barikādēs. Kā tas notika?

— Organizēt barikāžu kustību nebija rīkojums no augšas, tas bija ai-
cinājums, un katrs, kas tajā apritē bija, apzinājās, ka ir jādara, un darīja. 
Barikāžu kustība bija nevis jāaktivizē, bet jākoordinē, lai nerastos haoss 
un visam būtu risinājums. Ļoti daudzi progresīvie iestāžu vadītāji dar-
bojās gluži autonomi, tāpēc man atlika koordinēt tikai cilvēku ilgstošu 
uzturēšanos uz Barikādēm. Katru dienu Rīgā bija jānogādā noteikts 
daudzums cilvēku, lai nebūtu tā, ka kādu dienu aizbrauc divreiz vairāk, 
bet citu — neviens. Visi bija jāpaēdina  un jārūpējas, lai viņiem būtu silti, 
tāpēc no mežsaimniecībām veda malku un gādāja salmus. Arī transporta 
lietas bija jākārto. Vai nu kādam patika vai nepatika, bet tolaik patērē-
tāju biedrība pie rajona padomes ēkas, kur visi bija sapulcējušies pirms 
izbraukšanas, atveda smēķus.

Atsaucība bija ļoti liela. Šajā procesā piedalījās ļoti daudz cilvēku, un 
es biju tikai viens no viņiem.

Jānis Freibergs,
Talsu rajona Tautas deputātu padomes

priekšsēdētāja vietnieks 1991. gadā

«Talsu Vēstis» 2001. gada 18. janvārī

17., 18. un 19. janvārī dežurēju un apgādāju ar dīzeļdegvielu visu 
smago tehniku, kas bija novietota apkārt Zaķusalai. Brīvajā laikā, kad 
automašīna stāvēja pie dzeltenās mājiņas, sēdēju televīzijas daudzstāvu 
mājas pirmajā stāvā atzveltnes krēslā un skatījos raidījumus. Tā bija liela 
foajē telpa, kur mūs, aizstāvjus, cienāja ar karstu tēju, maizītēm. Cilvē-
ku bija daudz, visi sirsnīgi, viens otrs novārdzis, bet acīs — apņemšanās 
dzirkstis, bezbailība. Cik vienoti, apņēmības pilni mēs toreiz bijām! Šo 
laiku nekad nedrīkst aizmirst! Šis laiks jāieraksta vēsturē kā barikāžu 
atceres dienas un jāatzīmē kalendārā mūžīgi.

Juris Reneslācis Talsos

«Talsu Vēstis» 2001. gada 18. janvārī

Televīzijas ekrānos mēs redzējām un dzirdējām Viktora Kalnbērza 
aicinājumu visiem komunistiem pārtraukt neprātīgās vardarbības. Viņš 
aicināja Krustiņsoni, Alksni, Rubiku atgriezties pie tautas. Rīgas ielās 
un Doma laukumā dega ugunskuri, ļaudis laukumā mierīgi un izturēti 
sargāja savu Rīgu un jauno neatkarību. Mūsu aktīvists Eduards Berklavs 
aicināja veidot savus bruņotos aizsardzības spēkus. Mēs cerējām tikai uz 
brīvību un demokrātiju.

Es biju viens no pirmajiem barikāžu dalībniekiem, kurš saņēma bari-
kāžu dalībnieka nozīmīti. Kā bijušais karavīrs saku: «Kalpoju Latvijai!»

Pēteris Vuciņš Talsos

Šogad lielāku vērību nekā iepriekšējos gados «Talsu 
Vēstis» veltīja 1991. gada janvāra barikāžu laika 
atcerei. 1991. gada 20. janvārī no lodes gāja bojā kino-
dokumentālists Andris Slapiņš, nāvīgi ievainoja mūsu 
novadnieku (mērsradznieku, rojenieku) kinooperatoru 
Gvido Zvaigzni, pēc gada bojā aizgāja kinorežisors Ju-
ris Podnieks. Viņi nākamajām paaudzēm atstāja neno-
vērtējamu materiālu par Padomju Impērijas agoniju un 
sairšanu. Arī Talsu puses ļaudis (trīs attēlos), kas bija 
draugos ar fotoobjektīvu dokumentēja šīs vēsturiskās 
dienas. Viņu skatījumā ietvertos mirkļus publicējām 
«Talsu Vēstu» lappusēs šī gada janvārī.

Ar visdziļāko cieņu pieminam savus jau aizsaulē aiz-
gājušos kolēģus Andri Slapiņu, Gvido Zvaigzni, Juri 
Podnieku, Valdi Frēlihu.                                «Talsu Vēstis»

Mēs skatījāmies caur fotoobjektīvu

Deg atmiņu pagales

Atmiņu stāstu uzsāka talsenieks Jānis Makstnieks.

Eduards Juhņevičs

Trešdien, 20. janvārī, sakarā ar 
«Covid-19» pandēmijas ierobežo-
jumiem, ļoti klusināti tika atzīmē-
ta 1991. gada barikāžu aizstāvju 
atceres diena mūsu novados.

Ārpusē pie Talsu novada muze-
ja dega ugunskuri, bija skatāma jau 
mūžībā aizgājušā Talsu novada mu-
zeja fotogrāfa Valda Frēliha radīto 
foto izstāde par barikāžu laiku. Mu-
zeja darbinieces cienāja apmeklē-
tājus ar siltu tēju un bija iespējams 
ne tikai dalīties ar atmiņām, bet arī 
pielikt pagali pie uguns, lai tā degtu 
tāpat kā pirms 30 gadiem, kad Latvi-
jas tauta parādīja visai Pasaulei savu 
gara spēku un tiesības būt brīvai.

Pie muzeja bija skatāma Valda Frēliha foto izstāde par barikāžu laiku.       Daiņa Kārkluvalka foto

B a r i k ā ž u 
laikā  Rīgas 
pilsētas Iekš-
lietu pārval-
des speciālo 
u z d e v u m u 
milicijas vie-
nības (kr.
val.— OMOH) 
sašautais au-
tobuss.

Daiņa Kār-
kluvalka foto


