
 

Barikāžu dienu atceres pasākumi skolā 

Šogad aprit 25 gadi kopš 1991. gada janvāra barikāžu notikumiem. Tajos piedalījās Latvijas 

neatkarības aizstāvji no visiem novadiem, un tas bija satraukuma pilns laiks, kad kopā pulcējās visi, 

kuri savā sirdī loloja ideju par brīvu Latviju. 

Arī Garkalnes skolēniem bija iespēja piedalīties vairākos barikāžu piemiņas pasākumos. 13. 

janvārī skolas komanda 5 cilvēku sastāvā (R.Grudule, M.T.Kroiča, E.Kuharonoks, E.Janušauskis, 

O.E.Kalns) sk. I.Pelcmanes vadībā startēja barikāžu rekonstrukcijas spēlē Zaķusalā, kur parādīja 

savas zināšanas vēsturē, izpratni par atmodas laika notikumiem un spēju strādāt saliedēti. 12 

komandu konkurencē mūsējie ieguva 3. vietu. 

20.janvārī J.Jaunsudrabiņa piemiņas istabas vadītāja B.Taučkele bibliotēkas telpās 

organizēja pasākumu, uz kuru bija ieradusies lielākā daļa tā laika Garkalnes Tautas frontes nodaļas 

aktīvistu, un viņi dalījās atmiņās par piedzīvoto un pārdzīvoto. Skolēni ar interesi klausījās 

aculiecinieku stāstījumus un pasākuma beigās piedalījās arī kopīgā atmiņu ugunskura iekuršanā, kur 

katram vajadzēja piemest malkas pagali simboliskam ugunskuram, sakot kādu vēlējumu Latvijai.  

Savukārt 21. janvārī vecāko klašu skolēni tika aicināti uz kopīgu audzināšanas stundu skolas 

zālē. Sākumā noskatījāmies video filmiņu par 1991.gada janvāra notikumiem, bet tad klausījāmies 

Laimoņa Gedroviča un Zaigas Gedrovičas stāstījumā. Precīzi, emocionāli, soli pa solim viņi 

aprakstīja tā laika notikumu attīstību, sajūtas un rīcību, liekot aizdomāties par situācijas nopietnību 

un cilvēku uzdrošināšanos. Z.Gedroviča atklāja, ka, neskatoties uz negulētajām naktīm, nogurumu, 

neziņu un dažbrīd arī bailēm, šis laiks ir bijis piepildīts, emocionāls un neaizmirstams. Vēl viņa 

uzsvēra lielo kopības sajūtu, kas valdīja visu barikāžu laiku un palīdzēja izturēt neziņu un 

pārdzīvojumus. 

Savās atmiņās par padomju laiku un barikāžu laika notikumiem dalījās arī skolas direktors 

Laimnesis Bruģis. 

 Vēlāk, runājot ar skolēniem, izskanēja domas, ka tā laikam tiek rakstīta vēsture, un, no 

vienas puses, viņiem arī gribētos būt tur, uz barikādēm, pirms 25 gadiem, no otras puses, viņi ir 

laimīgi, ka tas nav jāpiedzīvo un jāpārdzīvo. 

Paldies Laimonim un Zaigai Gedrovičiem par interesanto barikāžu laika „vēstures stundu”! 

Stāstot jauniešiem par pieredzēto, mēs esam solīti tuvāk savas valsts vēsturei un notikumiem, kurus 

nedrīkst aizmirst, jo tie veidojuši mūsu Latviju. 

         D.Grudule 

 


