
Barikāžu laiku hronika  
Veidoja – 8.c klase .



Barikāžu atmiņu stāsti 

Pirmais stāsts 

 Tas bija tik sen….Pa televizoru rādija, kā krievu armija ieņēma televīzijas  

torni Viļņā. Krievu tanki brauca virsū cilvēkiem.

 Pēc dažām dienām tas varēja notikt arī Rīgā…

 Tautas fronte aicināja visu Latvijas sabiedrību aizsargāt televīzijas torni , 

Augstākās padomes ēku.

 Vairāki aizsardzības posteņi tika izvietoti pie lielākajiem tiltiem , pie stratēģiski 

svarīgiem objektiem .

 Viens no posteņiem atradās  Bauskas tilta galā .



Otrais stāsts 

 Tajā laikā visi Saulaines sovhoza  iedzīvotāji ( pārsvarā vīrieši ), Bauskas 
rajona kolhozu iedzīvotāji un Visi , kuri vēlējās brīvību un laimīgāku dzīvi 
saviem bērniem un mazbērniem devās uz Barikādēm. 

 Lielākā  daļa kolhoznieki ( no daudzām iestādēm) brauca, lai nobloķētu 
ceļus .

 Cēla no blokiem aizsarg vaļņus pie Aukstākās padomes ēkas , lai arī cilvēku 
kustība būtu pārredzama ,kontrolējama . 

 Mans opis sargāja Salu tiltu , gan  televīzijas torni.

 Ugunskuri palīdzēja sildīties līdz paņemtais ēdiens no mājām ļāva domāt 
labas domas un vēl bija atbalsts no visiem apkārtējiem cilvēkiem .

 Opim bija 35 gadi , kad sargāja šos objektus , bet manam tētim tikai 11 un 
krusttēvam 8.



Trešais stāsts 

 LLU Veterinār medicīnas fakultātes studentus uzrunāja 20. janvārī…

 Studenti bez lielas domāšanas ar pēdējo vilciena reisu devās sargāt Rīgas 

stratēģiskos objektus – TV , radio māju  Vecrīgā.

 Visa Vecrīga bija nobloķēta ar traktoriem un smagajām automašīnām .

 Lai būtu drošības sajūta cilvēkus uzmundrināja mākslinieki , tuvumā mediķi, 

bija ēdināšanas labdarība – cilvēki klausījās radio pārraidi vai pasaule ir 

latviešus sadzirdējusi .

 Radio ziņoja , ka jāveido cilvēku ķēde , lai aizturētu OMON uzbrukumus .

 Kāds 16 gadīgs jaunietis tika nošauts , tā atcerējās krustmāte Iluta….



Ceturtais stāsts 

 Ugunskuri lielāki un mazāki , cilvēku sejas - nopietnas, baiļu pilnas .

 Iekšējā pārliecība un optimisms dziedot dziesmas un stāstot stāstus.

 Mans opis brauca izlūkos ar traktoru, ja būtu nepieciešams būtu stājies 

priekšā tankam. Traktorā bija noglabātas pudeles ar degvielu , kas būtu 

mestas tanku virzienā…

 Naktīs varēja dzirdēt atskaņas no šāvieniem.

 Visi bija gatavi jebkam….



Piektais stāsts 

PATEICĪBA

 Pie visiem posteņiem nāca cilvēki - palīdzēja ,ēdināja , atbalstīja , sagādāja 

malku…

 Mājās palicēji bija nedrošībā, visas dienas klausījās radio un skatījās ziņas  

televizorā, bail bija atvērt durvis , lai neatkārtojas vēl šausmīgāki laiki.

 Visi bija vienoti , nezinot ar ko tas varētu beigties…

 Cerība , ka pasaule mūs sadzirdēs un uzklausīs bija neaprakstāma.

 Kādam senam draugam iešāva kājā un viņu veda uz medicīnisko posteni , 

kur viņš iepazinās ar medmāsiņu. Laikam ejot viņi aprecējās un joprojām 

dzīvo laimīgi.

 VISS BARIKĀŽU LAIKS IR TICIS VELTĪTS GAN MŪSU , GAN CITĀM PAAUDZĒM…


