
 
13. janvārī — Plkst.

 4.45

Latvijas Radio izska
n

 LR Augstākās Padome
s

priekšsēdētāja vietn
ieka

Daiņa Īvāna uzruna t
autai,

 aicinot pulcēties D
oma

laukumā, lai paustu 
atbalstu

Lietuvai, kur 13. ja
nvāra

naktī PSRS tanki apl
enca

Lietuvas parlamentu,
 ieņēma

televīziju, radio, t
elegrāfu  

 

Barikādes Latvijā 1991.
13. janvārī — naktī tanki ielenc

Lietuvas Republikas Augstāko Padomi,
ieņem TV, radio, telegrāfu. Nogalināti

14 un ievainoti 110 cilvēki

Plkst. 14.00 Rīgā, 11.
novembra krastmalā notiek

Latvijas Tautas frontes rīkotā
Vislatvijas protesta

manifestācija sakarā ar
iespējamo bruņoto apvērsumu un

Padomju armijas bruņotajām
akcijām Lietuvā. Tajā piedalās

ap 600 000 līdz 700 000
cilvēku.  Pēc manifestācijas
sākas barikāžu celtniecība. 

 

  
 

ap 700 000 cilvēku

 

14.janvāris - OMON uzbrūk Vecmīlgrāvja

un Brasas tilta sargiem. Atklāj uguni

uz barikāžu dalībnieku mašīnām, sit

cilvēkus, draud ar ieročiem, laupa.  

  Dienas laikā tiek nodedzinātas 17

automašīnas.

 

 

Pirmās barikādes

uzceļ no tā, kas ir

pa rokai. Savukārt,

smagā

lauksaimniecības un

celtniecības tehnika

tiek izvietota tā,

lai bloķētu pieeju

barikādēm.

 

 

ap 45 000 - 60 000
cilvēku dežūrē uz

ielām caurām

diennaktīm.

 

 

Šaurajās Vecrīgas

ielās automašinas

izvieto skujiņveidā,

lai tanki nespētu tās

nostumt malā.

 

 

Lai nostiprinātu barikādes, atved

betona klučus un sāk mūrēt

aizsargmūrus. Gar Saeimas ēku

uzmūrē sētu, Radionama ieeju

aizbarikādē ar betona bluķiem.

Vecrīgu apjož ar sētu. Arī

Zaķusalas celtnes tiek apjoztas

ar mūriem.

Studenti, vidusskolēni
 u.c. jaunieši

 patrulē Rīgas ielās,
 lai uzmanītu, vai uz
barikādēm nebrauc OMON
 va netuvojas PSRS

armijnieki.

VISI VIENOTI

Uz barikādēm dodas cilvēki no

visas Latvijas. Cilvēku vidū

valda līdz šim nepieredzēta

vienotība.

 

Mobilo telefonu nav -
visi klausās mazos

radio aparātiņus, lai
uzzinātu jaunākās

ziņas.
 

 

Lai nebūtu

 auksti uz ielām

tiek kurināti

ugunskuri

 

 

Pārtikas uzņēmumi
 kā arī daudzi

cilvēki ved maizi,
gaļu, desas,
sviestu,

sieru, cepumus un
bulciņas.

Brīvprātīgie
gatavo sviestmaizes

no atnestajiem
produktiem un 
vāra tēju.

 

ap 27.janvāri Barikāžu laiks

beidzas. Ļaudis pamazām

dodas mājās, atbrīvo tiltus,

aizvāc smago tehniku. Tikai

21.augustā barikādes tiek

novāktas pilnībā.

 

https://web.archive.org/web/20160123012100/http://www.barikadopedija.lv/raksti/E1991011301
https://web.archive.org/web/20160123012100/http://www.barikadopedija.lv/raksti/E1991011302
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https://web.archive.org/web/20160123012100/http://www.barikadopedija.lv/raksti/E1991011302
https://www.barikadopedija.lv/raksti/E1991011404
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