DUBULTĀ FOTOIZSTĀDE
ATCEROTIES 1991. GADA BARIKĀŽU DALĪBNIEKUS UN KULMINĀCIJAS 14 DIENAS

DOUBLE PHOTO EXHIBITION
REMEMBERING PARTICIPANTS OF THE 1991 BARRICADES AND THE 14 DAYS OF CULMINATION

BARIKĀŽU ČETRPADSMIT
DIENAS UN NAKTIS

FOURTEEN DAYS AND NIGHTS
OF THE BARRICADES

Barikāžu notikumu hronoloģija
no 1991. gada 13. līdz 26. janvārim

Chronology of the barricade events,
13–26 January 1991

13. JANVĀRIS

19. JANVĀRIS

JANUARY 13

JANUARY 19

Naktī bruņutransportieri ielenc Lietuvas Augstāko Padomi, ieņem TV, radio,
telegrāfu; pie TV torņa tanki nogalina 14 un ievaino vairāk kā 700 cilvēkus.

LTF rīko manifestāciju, kā arī notiek 16. janvārī
nošautā Roberta Mūrnieka bēres.

In the night tanks surround the Supreme Council of Lithuania, occupy
TV, radio, telegraph; 14 people killed, more than 700 – injured.

The LTF organizes the people rally; funeral of Roberts
Mūrnieks, shot on January 16, takes place.

Vēlāk, ap plkst. 4.00, Dainis Īvāns, Augstākās Padomes priekšsēdētāja
vietnieks, uzstājas ar uzrunu Latvijas radio un informē par notikušo
Viļņā, aicinot būt gataviem uz visļaunāko un pulcēties Doma
laukumā Augstākās Padomes aizstāvībai. Barikāžu laikā no 13.
janvāra Dainis Īvāns pārstāv Latvijas intereses ārvalstīs.

Naktī OMON aiztur un piekauj piecus Īpašo tautas
brīvprātīgo kārtības sargu vienības dalībniekus.

Later, at around 4:00, Dainis Īvāns, Deputy Chairman of the Supreme
Council, addresses Latvian Radio and informs about events in Vilnius,
warning to be ready for the worst and appealing to gather in the Dome
Square to defend the Supreme Council. During the barricade time
from 13 January, Dainis Īvāns represents Latvia’s interests abroad.

During the night, the OMON detains and beats five members
of the Special People’s Volunteer Law Enforcement Unit.

Plkst. 12.00 notiek Latvijas Republikas Augstākās Padomes
plenārsēde par aizsardzības jautājumiem.
Plkst. 14.00 sākas Vislatvijas tautas manifestācija Rīgā,
Daugavmalā. Tajā piedalās apmēram 500 000 cilvēku. PSRS
armijas helikopteri kaisa brīdinājuma skrejlapas.
LTF priekšsēdētājs Romualds Ražuks aicina
aizsargāt stratēģiski svarīgos objektus.
Ministru Padomes ministri Dainis Ģēģers un Jānis Janovskis
dod norādes organizēt smago lauksaimniecības un celtniecības
tehniku un automašīnas ar baļķiem barikāžu būvēšanai Rīgā.
Barikādes tiek celtas ne tikai Rīgā, bet arī Liepājā un
Kuldīgā, tiek apsargāts Latvijas radio tornis Ulbrokā.

14. JANVĀRIS
Mihails Gorbačovs PSRS Augstākās Padomes sēdē atkārto PSRS
iekšlietu ministra Borisa Pugo viedokli, ka armija Viļņā rīkojusies pareizi.
Plkst. 14.50 – OMON uzbrūk Vecmīlgrāvja tilta sargiem. Kaujinieki
atklāj uguni uz barikāžu dalībnieku mašīnām, piekauj cilvēkus,
draud ar ieročiem, salauž un atņem cilvēku personīgās mantas.
Plkst. 18.45 notiek uzbrukums pie Brasas tilta, OMON kaujinieki apmētā
mašīnas ar degmaisījuma pudelēm, izraisot vairākus ugunsgrēkus.
Plkst. 20.00 OMON atkārtoti uzbrūk postenim Vecmīlgrāvī.
Šīs dienas laikā tiek nodedzinātas 17 mašīnas.

15. JANVĀRIS
Naktī notiek divi OMON uzbrukumi Minskas Augstākās milicijas skolas Rīgas
filiālei Zeļļu ielā 8, tiek piekauti kursanti, izdemolētas telpas, nolaupīti ieroči.
Daugavas stadionā notiek PSRS atbalstītāju maītiņš.

16. JANVĀRIS
Viļņā – sēru diena, 13. janvāra upuru bēres.
Plkst. 16.45 – Vecmīlgrāvī pie tilta OMON uzbrukumā tiek nošauts
Roberts Mūrnieks, ievainoti A. Dreimanis, A. Podnieks.

Iedzīvotāji atrodas barikādēs Latvijā un Rīgā, kur apsargā
Augstākās Padomes un Ministru Padomes ēkas, TV un radio
ēkas, Rīgas telefona un telegrāfa centrāli, Rīgas tiltus.

At 12:00, the plenary session of the Supreme Council of
the Republic of Latvia on defence issues takes place.

20. JANVĀRIS

At 14:00, all-Latvia people rally uniting approximately
500 000 people starts in Riga, on the Daugava Embankment.
The USSR army helicopters throw warning leaflets.

Maskavā notiek demonstrācijas Baltijas aizstāvībai,
tajās piedalās ap 100 000 cilvēku.

The LTF Chairman Romualds Ražuks calls to
protect strategically important objects.

Tajā pašā dienā saistībā ar Viļņas upuriem tiek pieprasīta
Mihaila Gorbačova, Dmitrija Jazova, Borisa Pugo un VDK
priekšsēdētāja Vladimira Krjučkova demisija.

Dainis Ģēģers and Jānis Janovskis, ministers of the Council of Ministers,
give instructions to organize heavy agricultural and construction machinery
and cars with logs for construction of the barricades in Riga.

Plkst. 21.07 notiek OMON un nenoskaidrotu kaujas grupu uzbrukums
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijai. Ar ieročiem rokās ministriju aizstāv
8 Bauskas milicijas darbinieki. Kaujā tiek nogalināti milicijas darbinieki
Vladimirs Gomanovičs un Sergejs Konoņenko. Šautu ievainojumu
rezultātā mirst kinooperatori Andris Slapiņš un Gvido Zvaigzne, kā arī
skolnieks Edijs Riekstiņš, ievainoti Bauskas milicijas darbinieki Renārs
Zaļais, Aļģis Simanavičs, Jānis Jasevičs, Valērijs Markūns, kā arī barikāžu
dalībnieki B. Dmitrenko, J. Zelčs, A. Senčenko, J. Mezaks, D. Ozols,
Krievijas žurnālists Vladimirs Brežņevs, Ungārijas žurnālists I. Fedors.

Barricades are being built not only in Riga, but also in Liepaja
and Kuldiga, the Latvian radio tower in Ulbroka is guarded.

JANUARY 14
During the meeting of the USSR Supreme Soviet, Mikhail
Gorbachev reiterates an opinion of the USSR Minister of Interior
Boris Pugo that the army in Vilnius has acted correctly.

Kritušais un ievainotie konstatēti arī uzbrucēju rindās.
Vēlāk 20. janvāris tiek izvēlēts kā
1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena.

At 14:50 – the OMON attacks the guards of Vecmīlgrāvis bridge. The fighters
open fire to cars of the barricade participants, beat people, threaten them
with weapons, break and take away people’s personal belongings.

21. JANVĀRIS

At 18:45 – an attack on the Brasa Bridge; the OMON fighters
throw fire bottles onto the cars, causing several fires.

Iedzīvotāji atrodas barikādēs un apsargā Augstākās
Padomes un Ministru Padomes ēkas, TV un radio ēkas,
Rīgas telefona un telegrāfa centrāli, Rīgas tiltus.

At 20:00 the OMON repeatedly attacks the post in Vecmīlgrāvis.
During this day, 17 cars are burnt.

22. JANVĀRIS

JANUARY 15

Iedzīvotāji atrodas barikādēs un apsargā Augstākās
Padomes un Ministru Padomes ēkas, TV un radio ēkas,
Rīgas telefona un telegrāfa centrāli, Rīgas tiltus.

During the night, the OMON attacks Riga branch of the Minsk
Higher Militia School on 8 Zeļļu Street twice; cadets are
beaten, premises – demolished, weapons – stolen.

Krievijas Federācijas valdība nostājas pret PSRS
prezidenta pārvaldes ieviešanu Baltijā.

A rally of the USSR supporters takes place at the Daugava Stadium.

23. JANVĀRIS

JANUARY 16

Iedzīvotāji atrodas barikādēs un apsargā Augstākās
Padomes un Ministru Padomes ēkas, TV un radio ēkas,
Rīgas telefona un telegrāfa centrāli, Rīgas tiltus.

A mourning day in Vilnius, funeral of the victims of 13 January.
At 16:45 - Roberts Mūrnieks shot dead during the OMON attack near
the bridge in Vecmīlgrāvis; A. Dreimanis and A. Podnieks – injured.

Plkst. 18.30 – OMON uzbrukums pie Brasas tilta, tiek ievainots I. Gudrais.

Tiek pārtraukta cilvēku sūtīšana uz barikādēm, īpašas kārtības
sargu vienības turpina sargāt stratēģiski svarīgos objektus.
28. janvārī pēdējās smagās tehnikas vienības atstāj Rīgu.

Atpazīsti sevi un savus tuviniekus un
ziņo muzejam, tālr. 67213525,
e-pasts info@barikades.lv!
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26. JANVĀRIS

Apskati 1991. gada
barikāžu muzeju virtuāli
www.barikades.lv

ie

LR Ministru Padomes priekšsēdētājs Ivars Godmanis pieņem
lēmumu beigt cilvēku un tehnikas sūtīšanu uz Rīgas barikādēm.

Brīvības
pieminekļa
laukums

u

Iedzīvotāji atrodas barikādēs Latvijā un Rīgā, kur apsargā
Augstākās Padomes un Ministru Padomes ēkas, TV un radio
ēkas, Rīgas telefona un telegrāfa centrāli, Rīgas tiltus.

Tiek izsludināta sēru diena un 20. janvāra upuru bēres.

Apskati otru izstādi
Doma laukumā
Barikādes un
to dalībnieki
1991. gada barikāžu fotostāsti

ūņ

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj izveidot
vienotu Valsts pašaizsardzības komisiju.

25. JANVĀRIS

Doma
laukums

Šķ

18. JANVĀRIS

Iedzīvotāji atrodas barikādēs un apsargā Augstākās
Padomes un Ministru Padomes ēkas, TV un radio ēkas,
Rīgas telefona un telegrāfa centrāli, Rīgas tiltus.

ļķ

Sākas operācija “Tuksneša vētra” – ASV sāk Kuveitas atbrīvošanu,
tajā pašā laikā uz barikādēm tiek izsludināts trauksmes stāvoklis.

At 18:30 – the OMON attack on Brasa bridge, I. Gudrais – injured.

Ka

17. JANVĀRIS

24. JANVĀRIS
Visit the second exhibition
at the Dome Square
Barricades and
its participants
Photo stories on
the Barricades of 1991

Visit the Museum of
the Barricades of 1991 virtually
www.barikades.lv
Recognise yourself and your relatives in photos and
report to the museum by phone +371 67213525 or
e-mail info@barikades.lv!

JANUARY 17
Operation “Desert Storm” begins – the USA starts liberation of Kuwait;
at the same time alert situation on the barricades is declared.

JANUARY 18
The Supreme Council of the Republic of Latvia decides to
establish a unified National Self-Defence Commission.
People are on the barricades and guard the buildings of
the Supreme Council and the Council of Ministers, TV, radio,
Riga telephone and telegraph exchange, Riga bridges.

People are on the barricades and guard the buildings of
the Supreme Council and the Council of Ministers, TV, radio,
Riga telephone and telegraph exchange, Riga bridges.

JANUARY 20
Demonstrations to support the Baltics, gathering
approximately 100 000 people, take place in Moscow.
The same day, with reference to Vilnius victims, Mikhail
Gorbachev, Dmitry Jazov, Boriss Pugo and the KGB Chairman
Vladimir Kryuchkov, are demanded to resign.
At 21:07, the OMON and unidentified battle groups attack the Ministry of
Interior of the Republic of Latvia. 8 Bauska militiamen defend the Ministry
with weapons in their hands. Militia officers Vladimirs Gomanovičs and
Sergejs Kononenko are killed in the battle. Cameramen Andris Slapiņš
and Gvido Zvaigzne, as well as student Edijs Riekstiņš die of gunshot
wounds; the Bauska militiamen Renārs Zaļais, Aļģis Simanavičs,
Jānis Jasevičs, Valērijs Markūns, barricade defenders B. Dmitrenko,
J. Zelčs, A. Senčenko, J. Mezaks, D. Ozols, Russian journalist
Vladimir Brezhnev and Hungarian journalist I. Fedor are injured.
The fallen and the injured found among the attackers as well.
Later, January 20 is chosen as a commemoration day
of the defenders of the 1991 barricades.

JANUARY 21
People are on the barricades and guard the buildings of
the Supreme Council and the Council of Ministers, TV, radio,
Riga telephone and telegraph exchange, Riga bridges.

JANUARY 22
People are on the barricades and guard the buildings of
the Supreme Council and the Council of Ministers, TV, radio,
Riga telephone and telegraph exchange, Riga bridges.
The Russian government opposes establishing the USSR
presidential administration in the Baltics.

JANUARY 23
People are on the barricades and guard the buildings of
the Supreme Council and the Council of Ministers, TV, radio,
Riga telephone and telegraph exchange, Riga bridges.

JANUARY 24
People are on the barricades and guard the buildings of
the Supreme Council and the Council of Ministers, TV, radio,
Riga telephone and telegraph exchange, Riga bridges.

JANUARY 25
A day of mourning is declared and a funeral of
the victims of 20 January takes place.
The Chairman of the Council of Ministers of the Republic
of Latvia Ivars Godmanis decides to stop sending
people and machinery to the Riga barricades.

JANUARY 26
Sending people to barricades – is stopped, special units of security
guards continue protecting strategically important objects.
On January 28th the last units of heavy machinery leave Riga.

Izstādē ir izmantoti dokumenti un materiāli no 1991. gada
barikāžu muzeja, Latvijas Kara muzeja, Kuldīgas novada muzeja
un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumiem.

Organizētājs – 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība
Biedrības prezidents – Renārs Zaļais
Kurators – Ilmārs Znotiņš
Producents – Jeremejs Reinis Druvietis, MakeArt.lv

The exhibition includs documents and materials from collections of
Museum of the Barricades of 1991, the Latvian War Museum, the Kuldīga
District Museum and the National History Museum of Latvia.

Organizer – Society of participants of barricades of 1991
President of the society – Renārs Zaļais
Curator – Ilmārs Znotins
Producer – Jeremejs Reinis Druvietis, MakeArt.lv

