
Mans barikāžu stāsts 

Tautas atmiņas var salīdzināt ar upi, kas plūst caur laikam: pagātne, tagadne, nākotne 

kopā veido laika plūdumu, kurā mēs dzīvojam. Atmetot vai aizmirstot par vienu no šīm trim 

daļām, mēs varam zaudēt visu dzīvi kopumā. Mēs zinām seno teicienu par to, ka divreiz 

vienā upē iekāpt nevar, tā plūst un mainās līdz ar mums. 

Nu jau aizritējuši 26 gadi, kopš 1991.gada janvārī, Rīgā risinājās notikumi, kas skāra 

gandrīz katru latviešu ģimeni. Trešā atmoda un Dziesmotā revolūcija Latvijā bija iedrošinājusi 

klusējošos, neizlēmīgos un visus tos, kuri sirdī ticēja, ka ir iespējams dzīvot arī citādi nekā līdz 

šim. Tas, ka Latvija kādreiz bija brīva un neatkarīga valsts, ļoti daudzās ģimenēs bija 

pārrunāts un klusām pieminēts. Par kādreizējo valstiskumu dažreiz ierunājās vectēvi un 

vecmāmiņas, par to liecināja rūpīgi glabātas grāmatas, kalendāri, skaņu plates un foto 

albumi. 

Mūsu vecāki 1991. gadu atceras labi, tā bija viņu jaunība. Tētis bija kolhoza „Vanagi” 

priekšsēdētājs. Viņa ģimene- tētis un mamma 1949. gada 25. martā bija represēti. Viņa brālis 

un māsa piedzima Sibīrijā. Kopš agras bērnības viņiem bija stāstīts par neatkarīgu Latviju. 

Kad sakās notikumi Viļņā, visi sekoja līdzi televīzijas pārraidēm, tajā skaitā mūsu vecāki. 

Sajūtas bijušas tādas, ka dzīve noteikti mainīsies. Kad Rīgā saka būvēt barikādes, darba 

kolektīvos tika pārrunāts, kā rīkoties. Cilvēki bija apmulsuši, māca neziņa un arī bailes. Visi 

saprata, ka stāvēt bez apbruņojuma, pret tankiem un ieročiem ir neprāts. Taču sirdī modās 

drosme un pārliecība- ja būsim vienoti un pārvarēsim bailes, nekas briesmīgs notikt nevar. Tā 

uz barikādēm devās gados jaunākie Vanagu vīri. Pirmajā dienā- 14. janvārī  -brauca trīs- tētis- 

Paulis Onckulis, Oļģerts Daugulis un Pēteris Zarāns. Viņi brauca kopā ar Vārkavas pagasta 

brīvprātīgajiem. 

Ieradušies Rīgā, viņi tika norīkoti apsargāt Zaķusalu. Notikumi Viļņā liecināja, ka svarīgi ir 

apsargāt televīzijas un radio translācijas vietas. Kamēr raida televīzija un radio ziņo par 

notiekošo, drošāk jūtas visi Latvijas iedzīvotāji. Latvijā bija ieraušies žurnālisti no dažādām 

pasaules valstīm. Tas lika cerēt, ka notiekošo atspoguļos pasaulē un neapbruņotie, taču 

apņēmīgie cilvēki parādīs pasaulei, ka milzīgā totalitārā vara ir vāja, ka pat tanki un bruņoti 

vīri nevar iebiedēt un apslāpēt tautā radušos brīvības garu. 

Zaķusalā dežūra bija mierīga. Nekas ārkārtējs nenotika. Pagalmā tika dedzināti ugunskuri. 

Cilvēki mainījās, vieni atradās telpās, citi laukā. Savstarpēji valdīja gaisotne, kādu diez vai 

kādreiz vairs sajutīs. Bija jūtama vienotība un sapratne. Nebija vajadzīgi vārdi, lai, stāvot pie 

ugunskura, justos droši. 

Mūsu mamma Iveta Onckule tajā laikā strādāja Vanagu pamatskolā par vēstures 

skolotāju. Viņa sekoja līdzi notiekošajam, klausoties radio un skatoties TV. Notiekošo Viļņā 

un Rīgā pārrunāja ar kolēģēm un arī ar bērniem stundu laikā. Bija liela neziņa un arī bailes. 

Zinot to, cik bruņota ir vara, nebija iespējams cerēt, ka tā dos iespēju mierīgi, bez upuriem 

atgūt mūsu neatkarību. Ne tikai tautieši Rīgā, bet visa Latvija šajā laikā bija vienota. 1991. 

gada janvāra barikādes parādīja pasaulei, ka ir iespējams milzīgu varu pārspēt ar labām 

domām, ticību un drosmi. 
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