
20. janvāris – 1991. gada 
barikāžu aizstāvju atceres diena

Sagatavoja: Aija Paškoviča



Pārmaiņu sākums Baltijā
un Latvijas neatkarības atjaunošana

• https://www.youtube.com/watch?v=s1YuCDb
MMnk&feature=related

https://www.youtube.com/watch?v=s1YuCDbMMnk&feature=related


Barikāžu laiks

• Barikāžu laiks ir vēsturisks apzīmējums 1990.
gada 4. maijā atjaunotās Latvijas Republikas 
aizsardzības pasākumiem, kas tika organizēti 
Rīgā un citās Latvijas pilsētās no 1991. gada 
13. līdz 27. janvārim.



• 1991. gada janvārī PSRS sāka uzbrukumu 
neatkarības piekritējiem Lietuvā un Latvijā. 
Notikumi sākās Viļņā. Sadursmēs Lietuvas 
galvaspilsētā tika nogalināti 14 un ievainoti 
vairāki simti iedzīvotāju.

• Padomju armijas daļas un speciālās nozīmes 
vienības uzbruka Lietuvas galvenajam 
televīzijas tornim.



• Vis gaidīja, kas notiks Latvijā.

• 13. janvāra rītā pēc PSRS karaspēka 
uzbrukuma Viļņas Televīzijas torņa aizstāvjiem 
Latvijas Tautas frontes vadītāji Dainis Īvāns un 
Romualds Ražuks Latvijas Radio aicināja 
Latvijas iedzīvotājus pulcēties Doma laukumā.



• Sajuzdami iespējamo padomju bruņoto spēku 
uzbrukumu, tūkstošiem cilvēku no visas Latvijas 
devās uz Rīgu, lai aizsargātu valdības iestādes.

• Latvijas Tautas frontes sarīkotajā protesta 
manifestācijā Daugavmalā sapulcējās ap 500 000 
cilvēku, lai izteiktu savu atbalstu lietuviešiem un 
paustu gatavību turpināt uzsākto valsts 
neatkarības atjaunošanas ceļu.



• Rīdzinieki sāka veidot barikādes šaurajās 
Vecrīgas ielās. 

• Latvijas Republikas Augstākā Padome 1991. 
gada 13. janvārī pieņēma "Aicinājumu Latvijas 
tautai" un lēmumu „Par Latvijas Republikas 
Augstākās Padomes aizsardzības štāba 
izveidošanu”.





• 13. janvārī dienas laikā Rīgā ap svarīgākajām 
valsts un sabiedriskajām ēkām tika izveidotas 
barikādes, pieejas ēkām apjozta ar smago 
tehniku vairākos lokos.



Galvenie barikāžu aizsardzības objekti bija:

• LR Augstākā padome (Saeima)
• LR Ministru padome (Ministru kabinets)
• Latvijas Televīzija (Zaķusala)
• Latvijas Radio (radionams)
• Starptautiskā telefonu centrāle (STC) Dzirnavu ielā 105
• Starptautiskā telefonu centrāle Dzirnavu ielā 16
• Ulbrokas radiostacija
• tilti: Vecmīlgrāvja, Brasas, Gaisa (VEF), Zemitānu, 

Deglava, Juglas, Salu, Stahanoviešu (Slāvu), Dzelzceļa, 
Vanšu, Akmens. 



• Barikādes izveidoja pēc pārdomātas shēmas, 
cenšoties iespējami ievērot drošības tehnikas 
elementārākās prasības. 

• Cilvēkus sadalīja pa sektoriem un posteņiem. 
Vecrīgā bija 7 aizsardzības sektori, kuros 
patstāvīgi darbojās 44 posteņi. Katram 
sektoram un katram postenim bija vadītājs, 
kura pienākumi bija stingri reglamentēti.



• 14. janvārī padomju milicijas specvienība 
OMON uzbruka barikāžu aizstāvjiem uz 
Vecmīlgrāvja un Brasas tiltiem. Tika apšaudītas 
un dedzinātas automašīnas, piekauti cilvēki.

• 15. janvārī OMON uzbruka Augstākās milicijas 
skolas ēkām Zeļļu ielā 8 Āgenskalnā.



• 16.janvārī LR Augstākā Padome uzsāka 
deputātu nakts dežūras. OMON uzbrukumā 
barikādēm pie Vecmīlgrāvja un Brasas tiltiem 
ievainoja barikāžu aizstāvjus A. Dreimani, A. 
Podnieku, I. Gudro un nogalināja Satiksmes 
ministrijas auto vadītāju Robertu Mūrnieku.

• 17.janvārī barikāžu aizstāvji izsludināja 
trauksmes stāvokli



• 20.janvārī Vakarā OMON spēki uzbruka 
Latvijas Iekšlietu ministrijas ēkai, nogalināja 
Rīgas miličus Vladimiru Gomanoviču un 
Sergeju Konoņenko un ievainoja Bauskas 
rajona miličus. 

• Pie Bastejkalna tika nogalināts arī 
kinooperators Andris Slapiņš un vidusskolēns 
Edijs Riekstiņš, nāvīgi ievainots tika operators 
Gvido Zvaigzne. Apšaudē ievainoja arī vairākus 
barikāžu dalībniekus.





• Nav šaubu, ka padomju karaspēks šos objektus 
bija spējīgs ieņemt, taču tas prasītu lielāku 
upuru skaitu nekā Viļņā un izraisītu krasi 
negatīvu pasaules sabiedrības attieksmi, kas 
Padomju Savienībai draudētu ar smagām 
politiskām sekām un ekonomiskām sankcijām.



• Lielais ārzemju korespondentu skaits Rīgā šajā 
laikā bija Padomju Savienībai nepatīkams 
faktors, ar kuru nedrīkstēja nerēķināties. 

• Tajā laikā Rīgā uzturējās pasaules lielāko ziņu 
aģentūru korespondenti, arī CNN un BBC, 
Vācijas un Somijas televīzijas grupas. 

• Kopskaitā apmēram 300 žurnālistu pārraidīja 
informāciju visai pasaulei.



• Barikāžu laiks bija dienas Latvijas vēsturē, kad 
cilvēki ticēja, ka kopā izdosies nosargāt 
brīvību un izmainīt Latvijas vēsturi. 

• Pēc tam, kad kļuva skaidra vietējo iedzīvotāju 
nostāja, viņu pārliecība par savu taisnību un 
tas, ka cilvēki neatstās barikādes, PSRS 
pārtrauca bruņoto cīņu Latvijā un Lietuvā.



• Vecrīgas barikādes tika demontētas 1992. 
gada rudenī, ilgi pēc tam, kad PSRS bija 
atzinusi Latvijas pilnīgu neatkarību 1991. gada 
septembrī un bija panākta vienošanās par 
Krievijas Federācijas karaspēka izvešanu.



Barikāžu laika piemiņa

• Neatkarības ideju vārdā 
1991. gada barikāžu dalībnieku 
atbalsta fonds nodibināja īpašu 
piemiņas zīmi. Tā tiek pasniegta 
cilvēkiem par viņu drosmi un 
nesavtību 1991. gada barikāžu 
laikā.



Piemiņas zīme "Acis" Zaķusalā. Piemiņas zīme Sergejam Konoņenko
Kanālmalas apstādījumos.

Piemiņas zīme kinooperatoram 
Andrim Slapiņam.

Piemiņas zīme skolniekam 
Edijam Riekstiņam.

Piemiņas zīme kinooperatoram 
Gvido Zvaigznem.

Piemiņas zīme 
kinooperatoram Andrim 
Slapiņam.



Barikādes Rīgā 1991. gada 20. janvārī. 
Latvijas Tautas fronte

• https://www.youtube.com/watch?v=7lz4bKW
BzBs

https://www.youtube.com/watch?v=7lz4bKWBzBs

