
Manas ģimenes barikāžu stāsts 

Pēteris Anusāns, mans tētis, par barikādēm atceras:  “Tas notika 1991. gada janvārī, man bija 
32 gadi. Preiļos bija izveidots koordinācijas centrs.  Es, Pēteris Anusāns, un vairāki vīri no Stabulnieku 
pagasta devāmies uz turieni, lai pieteiktos. Mēs vēlējāmies braukt uz Rīgu, lai aizstāvētu Latviju, gūtu 
neatkarību un gāztu pastāvošo varu. Mani vecāki Antons un Lūcija Anusāni neiebilda, viņi tikai 
lepojās, ka viņiem ir tik patriotisks dēls un teica: „Ja neviens nebrauks cīnīties, tad tā arī sēdēsim 
zem krievu karoga.” Taču mūsu ciemā bija arī tādas ģimenes, kuras nelaida savus dēlus, jo baidījās 
par sekām. 

Ceļā uz Rīgu mēs braucām ar autobusu un visu ceļu stāstījām anekdotes, atgadījumus no 
dzīves un dažādus jokus. Laiks pagāja ātri, un, kad mēs tikām Rumbulā, kad redzējām pirmās bruņu 
mašīnas, tad tikai sapratām, ka tie vairs nav joki. 

Tad mūs ieveda Zaķusalā, kur mums vajadzēja apsargāt televīziju. Mēs sapratām, ka atpakaļ 
ceļa vairs nav un televīzija būs jāaizstāv pret omoniešiem.  

Mums tur vajadzēja stāties dzīvajās ķēdēs, lai omoniešiem būtu grūtāk tikt uz salas. Uz tiltiem 
stāvēja smagā tehnika: kravas automašīnas, krāni un traktori, pilni ar granti, blokiem, paneļiem un 
daudz ko citu. Visapkārt Zaķusalai pa Daugavu bija dzeloņstieples un troses. 

Uz salas, Vecrīgā un visā Rīgā bija milicija, militārie spēki un zemessardze, kuriem bija ieroči, 
arī daudziem mūsējiem līdzi bija savējie, bet to nevienam neizpauda. Man bija tikai viena doma 
galvā, dabūt OMON bruņu mašīnas un tad jau būtu redzams, kas notiktu tālāk. Mums visiem bija tik 
liela pārliecība, ka dzimtenes dēļ būtu nolikuši galvas un vismaz zinātu, ka dzīve nebūtu nodzīvota 
veltīgi. 

Mēs tur dzīvojām vairākas dienas, ik pa laikam klausījāmies koncertus, ko sniedza vietējās 
grupas, par mums rūpējās, baroja, pats aizkustinošākais bija tas, ka nepazīstamas sieviņas mums 
deva zeķes un cimdus, lai mēs nenosaltu. 

Pēc dažām dienām mēs devāmies mājās noguruši, netīri un pārsaluši, bet mani tas 
neatturēja, lai es ar saviem draugiem  dotos atpakaļ ar savu mašīnu, lai pārliecinātos vai tik tiešām 
viss ir kārtībā. Pēc šiem notikumiem bija tāda kā gandarījuma sajūta, un mēs jutāmies kā varoņi. Vēl 
lielāks gods man bija pēc pāris gadiem saņemt 1991.gada Barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi, kuru 
man pasniedza Stabulnieku pagasta kultūras namā. 

Situācija 1991. gada janvārī bija ļoti sarežģīta, pārliecības par savu nākotni nebija nevienam, 
tomēr barikādes vienoja visus Latvijas iedzīvotājus. Ar savām dzīvībām riskējām ne tikai mēs un citi 
latvju bāleliņi, bet arī krievi, ukraiņi un citu tautību cilvēki, sākot ar jauniem puišiem līdz 
sirmgalvjiem. Gan skolotāji, gan zemnieki un militāristi vēlējās dzīvot brīvā valstī.  

Ja Padomju Savienība būtu gatava iet līdz galam un pakļaut Baltijas valstis, “noslaucīt” Rīgu 
un Viļņu kopā ar visiem aizstāvjiem, viņi to būtu paveikuši, jo mums trūka munīcijas, ieroču, 
gatavības un pieredzes. Tomēr labi, ka tik nopietni uzbrukumi nesekoja. Viss notika pārāk ātri, 
ārzemju žurnālisti, kas informēja pasauli par notikumiem Baltijā, stipri traucēja Padomju Savienībai. 

Manuprāt, Latvija savu neatkarību atguva, pateicoties tautas vienotībai un spējai sasniegt 
kopīgu mērķi.  

Mums ar tēti tika dota lieliska iespēja piedalīties 2010. gada projekta „Tik tev Latvijas, cik 
tavā sirdī iekšā” noslēguma pasākumā  20.janvārī Latvijas Kara muzejā Rīgā. Pasākums bija izdevies! 
Patika apskatīt atklāto vēstījumu galeriju izstādi, Kara muzeja ekspozīciju – ieročus, sadzīves 
priekšmetus, iepazīties ar faktiem. Aizkustināja koru dziedājumi. Paldies arī gribu teikt vēstures 
skolotājiem, kas katru gadu skolā rīko pasākumus par godu barikāžu atcerei, kuros arī es ar prieku 
piedalos, dziedot, dejojot, lasot dzeju, un iepazīstina jauniešus ar Latvijas vēsturi, jo ikvienam 
latvietim to ir nepieciešams zināt. 

Es lepojos ar savu tēti, ceru, ka latviešiem vairāk nevajadzēs cīnīties par savas valsts nākotni, 
bet ja tas būs nepieciešams, mūsdienu jauniešiem vajadzētu apzināties savu piederību Latvijai un iet 
aizstāvēt Latviju tāpat kā to darīja mūsu senči, nebaidoties par sekām.  
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