Pumpurnieki domās un atmiņās par barikāžu laiku!

1991. gada janvāris bija neziņas pilns. Cilvēki brīvprātīgi pulcējās un bija gatavi uz
visu, lai aizsargātu savu valsti. Viņiem nebija ne jausmas, ko gaidīt. Bet viņi nebaidījās. Viņi
sēdēja dienu un nakti, un bija gatavi uz visu. Katrs barikāžu dalībnieks centās dot kādu daļu no
sevis. Katrs jutās vajadzīgs un iederīgs. Kāds veidoja ugunskurus, citi veda tehniku, kāds
dežurēja medpunktā, vēl kāds smērēja sviestmaizes. Bet mans tētis, būdams ērģelnieks,
barikādēs atdeva daļu arī no sevis, Rīgas Doma baznīcā spēlējot koncertus. Rīgas Doms
barikāžu laikā kļuva par medpunktu un atpūtas vietu barikāžu dalībniekiem. Es spēju iztēloties
situāciju, kā kāds nosalis cilvēks, kurš pēdējās četras stundas ir sēdējis pie Latvijas radio ēkas,
dodas uz Doma baznīcu, lai sasildītos un apēstu kādu sviestmaizi, un ejot iekšā, ieelpo silto
gaisu un izdzird ērģeļu skaņas, kas dod mieru un mājīgu sajūtu. Es ticu, ka mans tētis tā lika
justies daudziem cilvēkiem. Man šķiet tas ir tik svarīgi, ka arī grūtos laikos, kad visapkārt valda
neizpratne un bailes par nākotni, ir iespēja no visām šīm domām uz brīdi atslēgties un vienkārši
izbaudīt mūziku un iemalkot siltu tēju. Ar savu fotogrāfiju centos atspoguļot sevi blakus savam
tētim pie Rīgas Doma ērģelēm un domās, spēlējot ar viņu, varbūt likt kāda nejauša klausītāja
sirdspukstiem kļūt mierīgākiem un domu viesulim galvā izklīst, ļaujot kaut uz brīdi aizmirst
visu notiekošo un nodoties mūzikas varā.
Annija Deksne

1991. gada janvāra beigas ir un vienmēr paliks nozīmīgas Latvijas vēsturē. Cilvēki
brīvprātīgi devās uz Rīgu un citām pilsētām, lai aizstāvētu Latvijas godu cīņā pret OMON
iebrukumu. Tā gada janvāris bija ļoti auksts un ugunskuri Vecrīgas ielās bija vienīgā iespēja
sasildīties, iedzert tēju un apēst sviestmaizi. Piedzīvojot vienu no lielākajiem latviešu tautas
vienotības mirkļiem, mums izdevās pavērt ceļu uz Latvijas neatkarības atjaunošanu. Dalībai
šajā notikumā nebija vecuma ierobežojuma, mazākie devās līdzi mammām, lai aiznestu
barikāžu dalībniekiem maizītes un siltu tēju, pusaudži jau spēja apzināties šī notikuma iemeslus
un sekas.
Loreta Marta Skujiņa

Mans vectēvs Sīmanis Homčenko 1991. gadā bija Gulbenes novada, Stradu pagasta
priekšsēdētājs. Viņš, atsaucoties uz izplatītajiem aicinājumiem piedalīties Rīgas aizstāvēšanā,
veidojot barikādes, no Stradu pagasta nodrošināja palīgus. Sīmanis savāca 4 autobusus no
pagasta ceļu daļas un lauku tehniku no Ķilava kolhoza. Kopumā no Stradu pagasta uz Rīgu
devās 132 cilvēki ar autobusiem un lauku tehniku. Viņi izbrauca kādā janvāra pēcpusdienā
(viņš neatceras kurā). Uz Rīgu visa delegācija brauca kolonnā un Rīgu sasniedza jau naktī.
Gulbenes delegācijai ierādīja vietu šaurā Vecrīgas ieliņā, kas ved uz Pulvertorni. Viņiem nācās
nostāvēt tur visu nakti, kā arī nākamās dienas rītu, jo viņus palaida mājās ap pēcpusdienu, kad
situācija jau sāka nomierināties.
Sīmanis par savu dalību barikāžu veidošanā 2015. gada 15. septembrī saņēma
pateicības rakstu no Latvijas valdības.
Mareks Homčenko

Baltie zābaki – mans tēvs (baltajos zābakos) barikāžu laikā un šodien stāv pie Ministru
Padomes ēkas.
Tēvam piedalīties bija pats par sevi saprotams. Viņam bija 22 gadi un likās, ka visu var
izdarīt. Barikādēs viņš bija trīs naktis, apsargājot svarīgas ēkas.
Sandis Ķešāns

Tas bija 1991. gada janvāris, kad Rīgā notika barikāžu laiks. Opis, kā jau vēsturnieks,
uz Vecrīgu bija atvedis savus 3 bērnus, zinādams, ka barikāžu laiks ieejies tautas vēsturē. Tajā
pašā laikā oma cerēja ģimeni laimīgi sagaidīt atpakaļ mājās.
Attēlā no kreisās puses redzama mana tante Māra (7), krustmāte Ilze (14) un onkulis Juris (11)
, vēl bērnu gados. Fotogrāfiju uzņēmis mans opis Rihards Pētersons pie toreizējās Ministru
Padomes ēkas, tagadējās Valdības ēkas, jo tas bija stratēģiski svarīgs objekts. Attēlā redzami
baļķi, kurus vīri krauj ārā no piekabes, lai veidotu ugunskurus un barikāžu stiprinājumus.
Netālajās Vecrīgas ielās atradās smagā tehnika, autobusi, kravas mašīnas, kas neļautu tankiem
sagraut barikādes.
Ilze, atminoties fotogrāfiju, smejas par zābakiem savās kājās. Kā tolaik trūcīga daudzbērnu
ģimene, iegādājās to, kas bija pieejams. Mētelis ne šāds, ne tāds, bez silta polsterējuma,
aukstumam viegli ļaujot tikt klāt ādai.
Māsa Māra, kurai tobrīd nepilni 7 gadi, esot noklīdusi lielajā ļaužu pūlī Doma laukumā. Pa
radio un skaļruņiem tika uzsākta ģimenes meklēšana. Par laimi viss beidzies veiksmīgi un Māra
tika nodota tēta gādībā.
Lai gan baiļu un neziņas sajūta pārņēma ikvienu, tā neliedza piedzīvot šo neatkārtojamo
pieredzi. Dzīvs apliecinājums un ģimenei personiskas atmiņas ir iekļautas arī dokumentālajā
filmā „Baltie Zvani”, kur tika intervēts opis. Viens no jautājumiem izskanēja par to, kāpēc viņš
Doma laukumā atrodas ar maziem bērniem. Šeit notiek dzīva Latvijas vēsture, maniem bērniem
tas ir jāredz pašiem savām acīm, to pārliecinoši atbildēja intervētājam.
Kad 2011. gadā pienāca barikāžu atceres 20.gadadiena, opis ar ģimeni un mazbērniem bija
uzaicināts Doma laukumā pie ugunskura, dalīties atmiņās ar Latvijas Televīzijas skatītājiem.
Man tajā laikā bija 7 gadi un tas likās interesanti klausīties dažādu liecinieku atmiņu stāstos.
Es ļoti novērtēju un lepojos ar ikkatru bezbailīgo barikāžu dalībnieku un par cilvēkiem, kas
piedalījās šajā neaizmirstamajā laikā.
Lauma Simsone

Šis attēls tika uzņemts laikā no 1991. gada 15. – 18. janvārim. Šo attēlu uzņēma mans
vecvectēvs, kurš tobrīd atradās Rīgā ar savu sievu un manu mammu, kurai tolaik bija tikai 10
gadi. Attēlā ir redzama Saeimas ēka ar ļoti daudz cilvēkiem, kas ir brīvprātīgi ieradušies sargāt
un aizstāvēt Latviju un tās neatkarību.
Barikāžu laiku manā ģimenē atceras miglaini, jo vecvecāki diemžēl vairs neatrodas
starp mums, bet mamma no šī laika atceras tikai tanku iebrukumu Rīgā un baiļu sajūtu, kas
viņu pārņēma visu šo laiku. Diemžēl Barikāžu laiku nevar komentēt arī mana vecmāmiņa un
vectētiņš, jo viņi tobrīd atradās Gruzijā, un ar lielu satraukumu un neizpratni par to, kas notiek
Latvijā centās pēc iespējas ātrāk atgriezties dzimtenē pie savas meitas un vecākiem. Šī bilde
tika attīstīta no filmiņas un ir vienīgā manas ģimenes foto atmiņa par šo notikumu, kas
vairākām ģimenēm beidzās traģiski, bet tai pat laikā satuvināja pārējo latviešu tautu.
Adriana Zeltiņa

Atbalsts caur televizora ekrānu – pēc manas mammas stāstītā sapratu, ka viņa pašās barikādēs
nav piedalījusies, bet līdzi juta pa televizora ekrānu. Viņa sēdēja mājās ar manu māsu un visiem
juta līdzi un visus atbalstīja. Tāpēc izvēlējos tieši šādu fotogrāfiju uzņemt.
Enija Lūcija Cimža

Barikāžu sargu sargi – fotogrāfijā redzami velteņi un ausaine, kuri pabijuši barikādēs
kopā ar manu vectēvu. Tie sargāja viņu no ziemas spelgoņa, kurš valdīja Rīgā tajā laikā.
Agnese Flugina

Meklējot par barikādēm bildes, es uzzināju no manas mammas, ka mana vecmāmiņa
pazina slaveno kinooperatoru Gvido Zvaigzni. Viņi abi mācījās vienā klasē. Es nezinu kurā
skolā. Vēl es uzzināju, ka mana mamma ir piedalījusies Barikādes. Viņa bija medicīnas māsa
Domu baznīcā. Tajā laikā mana mamma mācījās Rīgas 3.medicīnas skolā, kas šobrīd vairs
neeksistē.
Madara Ābele

