
 

 

“Barikādēm-30”  

Barikāžu laiks vēsturiskajā atmiņā un apziņā: 

Rīgas Tehniskās universitātes un RTU 

Inženierzinātņu vidusskolas piemērs  

 



Trešā Atmoda, izšķirošie gadi  

Starp LPSR un LR. 1988. – 1991.gads  
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Barikādes : Pēdējā aizsardzības līnija  

1991.gada 13.janvāris – 21.augusts  



1991.gada janvārī - augustā bojā gājušie Latvijas civiliedzīvotāji 

un Iekšlietu ministrijas darbinieki 

Roberts Mūrnieks, nošauts 16. janvārī Vecmīlgrāvī (šoferis); 

Vladimirs Gomanovičs, nošauts 20. janvārī uzbrukuma Iekšlietu 

ministrijai laikā (milicis); 

Sergejs Konoņenko, nošauts 20. janvārī uzbrukuma Iekšlietu 

ministrijai laikā (milicis);  

Edijs Riekstiņš, nošauts 20. janvārī uzbrukuma Iekšlietu ministrijai 

laikā (skolnieks); 

Andris Slapiņš, nošauts 20. janvārī uzbrukuma Iekšlietu ministrijai 

laikā (kino operators); 

Gvido Zvaigzne, smagi ievainots 20. janvārī uzbrukuma Iekšlietu 

ministrijai laikā, vēlāk no ievainojumiem miris (kino operators); 

Ilgvars Grieziņš, gājis bojā negadījumā 21. janvārī veicot barikāžu 

nostiprināšanu (strādnieks); 

Raimonds Salmiņš, nošauts 1991.gada 19. augustā, t.s., Augusta puča 

laikā pie Rīgas Iekšlietu pārvaldes (strādnieks); 
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Uz barikādēm: Andris Slapiņš (1949 – 1991) – kinorežisora 

Jura Podnieka grupas operators 



Uz barikādēm: Gvido Zvaigzne (1958 – 1991), kinorežisora Jura 

Podnieka grupas operators, bijis Rīgas Politehniskā institūta 

(RTU) students 1976. - 1980.gadā 



Uz barikādēm: Latvijas nacionālo simbolu – himnas un sarkanbaltsarkanā 

karoga atjaunošanas idejas pamatotājs, viens no Trešās Atmodas līderiem, 

zinātnes un augstskolu izglītības, arī RTU vēstures pētnieks   

akadēmiķis Jānis Stradiņš (1933 – 2019) 



Uz barikādēm:  

«13. janvāra rītā tika organizētas 

RTU darbinieku un studentu 

dežūras pilsētas aizsargājamos 

objektos. No 14. janvāra RTU 

rektorāts aicināja pārtraukt 

mācības. Koordinācijas punkts 

darbojas Kaļķu ielā 1a, 126. telpā 

(tālrunis 211779). Īpaši kopā sanākt 

aicināti Radio un sakaru fakultātes 

pārstāvji.»   

https://www.barikadopedija.lv/rakst

i/993301;  

Nedēļa pirms 30 gadiem: Barikāžu 

laiku atceroties:  

https://www.rtu.lv/lv/muzejs-par-

mums/muzeja-ziņas/  
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Rīga, 1991.gada 13.janvāris 11.novembra krastmalā  



 

 

Par aktīvu darbību barikāžu laikā daudzi RTU darbinieki un studenti tika 

apbalvoti ar «1991. gada barikāžu dalībnieka Piemiņas zīmi» un saņēma 

attiecīgu apliecību (https://www.rtu.lv/lv/muzejs-par-mums/muzeja-ziņas/ ) 

 

 

 

 

Ar barikāžu dalībnieka 

piemiņas zīmi apbalvotie 

Elektrotehnikas un vides 

inženierzinātņu fakultātes 

darbinieki. Vidū – RTU 

rektors Leonīds Ribickis.  
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No Latvijas Nacionālā arhīva mājas 

lapas:  

«Latvijas Nacionālā arhīva izstādes 

„Latvija 1991” barikāžu laikam veltītā 

daļa „Cerību ugunskuri - mirklis pirms 

brīvības”, atzīmējot janvāra barikāžu 

laiku (2020.gads), tika eksponēta Rīgas 

skolās. Izstāde bija apskatāma Rīgas 

41.vidusskolā, Rīgas Valsts vācu 

ģimnāzijā un RTU Inženierzinātņu 

vidusskolā. Izstāde tika izmantota gan 

barikāžu laikam veltītajos pasākumos, 

gan vēstures un klases stundās» .   
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Latvijas Republikas de iure atzīšanai – 

100 

(1921.gada 26.janvāris)  



Zigfrīds Anna Meierovics un valsts starptautiskās atzīšanas 

procesa sākums 1918.gada novembrī   



Z.A.Meierovica vadītā  Latvijas delegācija Parīzē  



Francijas premjerministra Aristida Briāna parakstīts Antantes Augstās 

padomes lēmums par Latvijas Republikas de iure atzīšanu un viņam 

veltītā piemiņas plāksne Rīgā A.Briāna ielas sākumā 



 

1921.gada 26. – 27.janvāris fotoattēlos un dokumentos 

 








