
Barikāžu atceres dienas 
stunda



Šodien ir Barikāžu atceres diena – 20.janvāris!

• No prezentācijas tu uzzināsi :

• 1.Kāpēc cilvēki veidoja barikādes Rīgā, 1991.gada janvārī.

• 2. Kāpēc šis notikums ir nozīmīgs un atzīmējams katru gadu.



1940 – 1991.gads: Latvija neeksistē un ir 
pakļauta svešai varai! 



Šī svešā vara bija PSRS!



PSRS periodā bija aizliegts svinēt daudzus latviešu 
svētkus, aizliegts izmantot Latviešu simbolus, 
piemēram, karogu. To vietā bija jauni simboli.



Tika apzināti nospiesta Latviešu nacionālā apziņa. 
Piemēram, Brīvības pieminekli nereti sludināja kā 
pieminekli pirmajai sievietei - astronautei. 



Rīga un Latvija kļuva aizvien nelatviskāka un 
latviešu valodas nozīme strauji kritās. 



1989.gads: tikai 52% Latvijas PSR no 
iedzīvotājiem ir latvieši.



Bija pēdējais brīdis kaut ko mainīt!



Par laimi latviešiem, PSRS paliek nedaudz brīvāka :
sākas M.Gorbačova ,,atklātības’’ periods.



Šajā periodā sāk veidoties  organizācijas, kas 
vēlas panākt Latvijas brīvību, piemēram, LTF.



Tiek veidotas akcijas, kas parādīja pasaulei 
latviešu, lietuviešu, igauņu vēlmi būt brīviem. 

Baltijas ceļš 1989. 23. augusts.



1990.gada Latvijas PSR augstākās padomes 
vēlēšanās uzvar LTF spēki.



1990.gada 4. maijā – tiek proklamēta Latvijas 
neatkarības atjaunošana. 



Līdzīgi notikumi norisinās arī mūsu 
kaimiņvalstīs.



Taču neskatoties uz to, neviens brīvību Latvijai 
netaisījās dot.



1991.gada janvārī PSRS spēki ir apņēmušies 
iznīcināt brīvības centienus. 



Paralēli notiek arī Interfrontes protesti, kuros 
apvienojas cilvēki, kas ir pret Latvijas neatkarību.



1991.gada 1. janvārī PSRS lojālā OMON, ieņem 
Preses namu, lai nepieļautu drukāšanai Latvijas 
neatkarības centieniem veltītas avīzes.



Taču latviešu rokās joprojām ir tādas svarīgas ēkas 
kā Radio ēka, Televīzijas tornis un Saeimas nams.



Līdzīgi notikumi norisinās arī kaimiņvalstīs: Lietuvā 
12. un 13.janvārī OMON mēģināja ar tankiem 
ieņemt Televīzijas torni. Notikumā  mirst 13 
lietuvieši.  



Rīgā ir bažas, ka var atkārtoties Lietuvas scenārijs 
un cilvēki pulcējas masveida demonstrācijā, cerot 
parādīt PSRS, ka viņi ir pret vardarbību.



Taču ir skaidrs, ka ar demonstrāciju nepietiks, lai 
OMON neieņemtu šos objektus. Tiek veidotas 
Barikādes. 



Cilvēki no visas Latvijas brauc uz Rīgu, lai 
piedalītos barikāžu celšanā un aizstāvēšanā. 



Barikāžu veidošanā tiek izmantota gan smagā 
tehnika, gan betona bluķi, gan citi improvizēti 
objekti, ar mērķi traucēt OMON kustību.



Barikādes tika apsargātas visu diennakti, 
sargiem sildoties pie ugunskuriem.



Reāla uzbrukuma gadījumā barikādes spētu vien 
aizkavēt specdienesta darbību, bet to nespētu 
apturēt.



Taču svarīgāka par visu bija barikāžu simbolika –
cilvēki bija gatavi riskēt ar savu dzīvību brīvas 
Latvijas dēļ. 



1991.gada 20.janvārī notika barikāžu 
dalībnieku gribas pārbaude. 



Notika OMON pārbaudes uzbrukums, 
izmantojot kaujas ieročus.



Uzbrukums bija asiņains, un tajā dzīvību zaudēja 10 
cilvēki, vairākiem citiem gūstot ievainojumus. 



Taču neskatoties uz dzīvības briesmām, barikāžu 
dalībnieku griba nesaļodzījās, un barikādes nekrita. 



Barikāžu notikumus atspoguļoja ārzemju prese, un 
PSRS valdība tika asi nosodīta par bruņota spēka 
izmantošanu pret civiliedzīvotājiem.



Ārvalstu spiediena rezultātā, PSRS atteicās no 
militāra spēka izmantošanas, un Latvijas ceļš uz 
brīvības iegūšanu turpinājās.



Pēdējās barikādes tika nojauktas vien 1992.gada rudenī, 
kad PSRS jau bija atzinusi Latvijas neatkarību, un tās 
karaspēks jau tika pamazām izvests no Latvijas



20.janvāri mēs katru gadu atzīmējam, kā dienu, 
kad latviešiem bija vissmagākais pārbaudījums savā 
ceļā uz brīvību. 


