
 

 

 

 

 

Drīz vien apritēs 26 gadi kopš 1991. gada janvāra Barikāžu dienām. Šis laiks noteikti ir pelnījis lielu 

uzmanību kaut vai tāpēc, ka tas īsti nav pagaisis no cilvēku atmiņām vēl tagad – laikā, kas piepildīts ar 

dažādiem, tostarp arī valsts vēsturē, nozīmīgiem notikumiem.  

Tieši otrādi. Barikāžu notikumi joprojām kalpo par tādu kā atskaites punktu, lai godīgi paskatītos, cik 

svarīga mums ir tā zeme, ko saucam par savējo. Protams, Latviju par savu dēvē arī cilvēki, kuri tolaik bija 

spēka gados, bet, barikāžu laikam sākoties, bija stipri apmulsuši vai nobijušies un barikādēm pat tuvumā 

nerādījās. Taču manā ģimenē ir cilvēki, kas nenobijās nedz no briesmām, nedz no aukstuma. 

Tajā laikā visas ziņas nepārtraukti pārraidīja pa radio, bet 13. janvāra agrajā rītā manam tēvocim Ilmāram 

Mainulim (1966.) piezvanīja draugs un sacīja, ka Lietuvā omonieši jau ieņēmuši televīzijas ēku un ka tas 

ļoti drīz varētu notikt arī pie mums, jo raidstacija ir stratēģiski svarīgs objekts. Ilgi nedomājot, viņš saprata 

– ir jābrauc uz Rīgu! 

Nākamajā dienā cilvēki tika aicināti braukt ar smago tehniku uz Rīgu, lai apsargātu Latvijai tik svarīgos 

objektus. Neviens no atbraukušajiem nedomāja, ka tas viss tā ievilksies. Smalkmaizītes un tēja tika 

piegādāta vairākas reizes dienā, kā arī siltas pusdienas. Tā kā bija auksts, visapkārt tika kurināti ugunskuri, 

ap kuriem cilvēki sasēdušies runāja un dažreiz arī dziedāja.  

Apšaudes laikā sajūtas nebija no tām labākajām. Tobrīd visi vienkārši stāvēja un gaidīja, pieļaujot domu, 

ka bruņotas vienības varētu uzbrukt Zaķusalas aizstāvjiem. Ilmārs, mans tēvocis, bija gatavs uz visu. Bet, 

par laimi, līdz televīzijas ēkai omonieši nenonāca. Pēc pāris dienām smagā tehnika tika vesta prom. 

Viena no spilgtākajām atmiņām manam tēvocim ir, ka uz televīzijas centra otrā stāva balkona izgāja Ojārs 

Rubenis un jautāja: ‘’Vai izturēsim?’’, un visi kliedza: ‘’Jā!’’ 

Mana mamma, kura pārsvarā bija mājās viena pati ar maniem vēl mazajiem brāļiem, visu dienu bija pie 

radio, klausoties jaunākās ziņas un notikumus. Vēl joprojām viņa atceras šoku, kas bija, uzzinot par 

notikumiem Viļņā. Viņa uztraucās, kas varētu sākties karadarbība. Stāvokli neuzlaboja mans tētis Leonīds 

Valdonis (1959.), kurš nolēma doties uz Rīgu. 

Viņš spilgtāk atceras 15. un 17. janvāri, ko pavadīja pie Ministru Padomes ēkas. Bet sanāca arī pastaigāt 

pa Vecrīgu, kur bijis tik daudz cilvēku kā vēl nekad. Piemēram, Doma laukumā, uz kuru devies, kad 

saņemti brīdinājumi, ka tur varētu norisināties sadursmes, cilvēki stāvējuši tik cieši, ka bijis grūti 

izspraukties cauri pūlim. Barikādes viņam asociējas ar pozitīvām emocijām tieši kopības sajūtas un 

gaisotnes, kas valdījusi Rīgā, dēļ.  

Barikādes bija lūzuma punkts, kas ļāva noticēt, ka tautai ir spēks un nevieni meli nav mūžīgi. Esmu lepna 

par savu Valsti un tās vēsturi. Varu būt pateicīga un pateikties manas ģimenes vārdā visiem varonīgajiem 

cilvēkiem, kuri uzdrošinājās pretoties ilggadējai varai. Esmu pārliecināta, ja līdzīgi notikumi norisinātos  

arī mūsdienās, es neņemtu vērā mammas aizliegumu un dotos uz Rīgu, lai tāpat kā manas tautas varoņi 

aizstāvētu Dzimteni.      

 


