
Barikādēm 30 

“Manas ģimenes barikāžu stāsts” – 6.a klase 

 Mans opis Dainis Ģēģeris atbildēja par lauksaimniecību. Viņš 
uz barikādēm veda smagās mašīnas un dažādus traktorus. 
Viņš man stāstīja, ka visi bija ļoti saliedēti un draudzīgi, 
palīdzēja viens otram.  

    
 
Viņš arī sarakstījis grāmatu par barikādēm “Cerību ugunskuri”.  

  
 

 



 

 Barikādes notika 1991 gadā no 13 līdz 27 janvārim. Manas 

mammas tētis piedalījās barikādē. Kad viņš devās barikādēs, 

mammai bija 16 gadi. Mamma atceras, ka kopā ar savu 

mammu gatavoja maizītes un tēju un deva līdzi. Mammas 

tētim par to kā gāja barikādēs nevar paprasīt, jo viņš tagad ir 

nomiris. Mamma stāstīja, ka arī ar savu mammu skatījās 

televizorā notikumus Rīgā un juta līdzi. 

 

 Katru gadu mana ģimene barikāžu atceres dienu piemin ar 

pārdomu brīžiem. Mēs  aizdomājamies par šo atmodas laiku, 

kurā cilvēki bija gatavi atdot savas dzīvības, lai sargātu 

Latviju. Mēs kopīgi skatāmies televīzijas pārraides, kurās 

atspoguļo šos notikumus. Mani vecāki barikādēs nepiedalījās, 

jo bija vēl pusaudžu gados, tomēr vēl šodien atceras šo 

satraucošo laiku. 

 

 Barikāžu laikā manai mammai bija 5 gadi un viņa ar vecākiem 

dzīvoja Rīgā un atceras skaļos šāvienus. Mans vectēvs ar 

saviem kolēģiem no darba brauca sargāt Latvijas televīziju. 

Tikmēr mana oma gatavoja termosos siltas tējas un ēdienus. 



 
 

 

 Mans tētis piedalījās barikādēs, un viņš bija komendants no 

15-18 janvārim, dienu un nakti. 

 

 Manam tētim bija 5 gadi, kad sākās  barikādes Latvijā. Mans 

opis brauca uz Rīgu. 

 

 

 Mans vectēvs piedalījās šajā barikāžu laikā. Viņam piešķīra 

ordeni par Rīgas sargāšanu. Manai mammai tad bija 12 gadi. 

Kad viņa izdzirdēja šāvienus, šausmīgi sabijās. 

 

 Barikāžu dienā piedalījās mans vectēvs un māsīcas tēvs. 

Manas māsīcas tēvs vēl bija pusaudzis. Cilvēki jau 

bija  sagatavojušies uz sliktāko, tāpēc viņam lika griezt sēru 

lentes. 



 

 

 Mans tētis stāvēja pie radio torņa, regulēja satiksmi uz Salu 
tiltu. Opītis stāvēja pie ministru ēkas. Veda maizītes un tēju, 

ko omīte pagatavoja. 

 

 Ome stāstīja, ka viņas kaimiņienes vīrs brauca. Par laimi 

atbrauca mājās sveiks un vesels. 

 

 

 Manai mammai bija 10 gadi un tētim 14. Manai mammai skolā 

stāstīja, kā izvairīties no lodēm, ka tās ir ļoti bīstamas un 

nāvējošas. Mans vectētiņš gribēja braukt uz barikādēm, bet 

saslima un neaizbrauca. Tētis arī gribēja braukt, bet nevarēja, 

jo nebija pilngadīgs. 

 


