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Rīga,  

metodiskais darbs 



Dūmi un lūgšanas 

debesīs kāpj 



Si tie  sakurtu sārtu  
Pret ja vāra de esī  lies o- 

Tie ir tavi goda vārti, 
Slēgti ar tautas dzies u. 



• 99 .gada ja vāra arikāžu laiks tautas 
at iņā paliks spilgts u  eizdēša s. 
•  Tās ija trauks ai as die as, pil as riska, 

ro a tikas,dros es u  pašaizliedzī as, 
esavtī as u  solidaritātes. 

• Vie īgie ieroči ija gara spēks, ājvieta-

s agās teh ikas ka ī e vai ugu skurs 
Rīgas ulvārī, arotāja-latviešu ā uļa ar 
pīrādziņie  vai aizītē . 
• Tā rīža traģis s,spīts u  apņē ī a ija 

jūta i katrā arikāžu dalī iekā. 
•  Milzīgais tautas pa ēlu s vie oja 7   

ilvēku! 
 



 Militārās ak ijas sākās Lietuvā .- .ja vāra aktī. 
 

 Pado ju ar ijas daļas u  spe iālās ozī es vie ī as uz ruka Lietuvas galve aja  televīzijas 
tor i , ogali ot  ilvēkus u   ievai ojot. 

 

 Uz TV u  parla e ta ēku Viļņā virzijās ta ki u  ruņutra sportier, et aiz tie  dar aļaudis  ar 
sarkanajiem karogiem. 

 

 Tā tika ēģi āts i si ēt kārtējo so iālistisko revolū iju Krievijai pazīsta ā izprat ē. 
 

 Pē  asiņai ās akts Viļņā ekavējās arī ko u isti Rīgā. 
 

 Neskatoties uz to, ka ija svētdie a, .ja vārī Rīgā otika Latviijas Ko u istiskās partijas X 
plē u s, kurā pieprasīja Augstākās Pado es atlaiša u u  Latvijas valdī as de isiju, visas valsts 
varas odoša u Vislatvijas sa iedrī as gla āša as ko itejas rokās. 
 

Barikāžu laika hro oloģija: 



Pē  asiņai ās akts Viļņā ekavējās arī ko u isti Rīgā. 
 

Neskatoties uz to, ka ija svētdie a, .ja vārī Rīgā otika Latviijas Ko u istiskās partijas X 
plē u s, kurā pieprasīja Augstākās Pado es atlaiša u u  Latvijas valdī as de isiju, visas valsts 
varas odoša u Vislatvijas sa iedrī as gla āša as ko itejas rokās. 
 

Viļņas otiku u iedves ots, A.Ru iks plē u a o eigu ā uzsver, ka jāpieņe  lē u s, kāds 
tika pieņe ts pir s Okto ra revolū ijas, tas ir – kurss uz ruņotu sa elša os. 
 

Kā līdzekli varas pārņe ša ai viņš i  LKP dar ī as virzie us u  turp āko rī ī u ir saskaņojis 
u  saņē is to PSRS spēku at alstu, kas iestājās par so iālistisko iekārtu u  kārtī u valstī. 
 

Taču vardar ī as ak ijas Rīgā līdzīgi, kā Viļņā esākās tūlīt u  tādā veidā, kā tas ija ie erēts. 
 

Tas kavēja egaidīti starujie u  grūti aptvera ie pē  savie  ērogie  tautas pašaizsardzī as 
pasāku i. 
 

 



• . ja vārī die as laikā Rīgā ap svarīgākajie  valsts u  sa iedriskajā  ekā  tika uz eltas 
arikādes, pieejas ēkā  tika apjoztas ar lieljaudas teh iku vairākos lokos. 

 

• Nav šau u, ka pado ju karaspēks šos o jektus ija spējīgs ieņe t, taču tas prasītu lielāku upuru 
skaitu ekā Viļņā u  izsauktu krasi egatīvu attieks i pasaules sa iedrī ā; tas Pado ju savie ī ai 
draudētu ar s agā  politiskā  sekā  u  eko o iskā  sa k ijā ! 

 

• Lielais arzē ju korespo de tu skaits Rīgā šajā laikā arī ija Pado ju Savie ī ai epatīka s 
faktors,ar kuru to ēr ija grūti erēķi āties. 



• .ja vāri eatkraīgās Latvijas preti ieki ija ie erējuši kā otiku u kul i ā ijas die u, lai sagatavotu at ilstošu 
situā iju PSRS prezide ta tiešās pārvaldes ievieša ai Latvijā jau .  o rīta raidsta ija Sodružestvo  paziņoja, ka 
šajā die ā vara pāriet Vislatvijas sa iedrī as glā ša as ko itejas rokās. 

 

• Pē pusdie ā .  otika  ītiņš ASK stadio ā, kurā piedalijās ap  ilvēku.Tika at alstīts Vislatvijas 
sa iedrī as glā ša as ko itejas t.s. Politiskais paziņoju s , kurā ija teikts: Dotajā situā ijā VSGK pē  dar aļaužu 
pieprasiju a uzņe as at ildī u par turp āko Pado ju Latvijas likte i, pasludi a visas valsts varas pārieša u 
savās rokās situā ijas sta ilizā ijas periodā u  Augstākās Pado es u  valdī as atsādi āsa u.  

 



• Vie lai īgi ar plašajā  politiskajā  ak ijā  vardar īgu u  i isku ak iju virk i uzsāka LKP CK u  
VSGK at alstītā Rīgas OMON vie ī a. 

 

• Naktī o . uz .ja vāri OMON, lietojot šauja ieročus u  asaru gāzi, ielauzās Mi skas 
Augstākās ili ijas sikolas Rīgas filiāles telpās, piekāva u  ņirgājās par kursa tie  u  
pas iedzējie , olaupija ieročus u  u ī iju. 

 

• OMON vie ī as kauji ieki o . līdz .ja vāri  izdarija  ruņotus uz ruku us Ve ilgrāvja u  
Brasas tiltu aizstāvjie , kuri ar lielajudas auto ašī ā  u  lauksai ie ī as teh ikas palīdzī u 
ko trolēja pieejas Rīgas e tra . 



• OMON kauji ieki apšaudjias tra sporta līdzekļus aidedzi āja dažus o 
tie  ar deg aisiju a pudelē , piekāva u  ņirgājās par ilvēkie , 

odarot viņie  dažāda s agu a iesas ojāju us. 
• OMON uz ruku a laikā pie Ve ilgrāvja tilta viņu raidītā lode 

ogali āja autovadītāju Ro ertu Mūr ieku 



• .gada .ja vārī LR Augstākā Pado e ā a klajā ar paziņoju u, kurā izvērtēja VSGK 
.ja vāra paziņoju u par varas pārņe ša u kā dezi for ējošu u  situā iju desti ilizējošu, 

turklāt tādu kas satur valsts oziegu a pazī es. 
 

• Vēl vie s ēģi āju s pa ākt situā ijas desta ilizā iju, iespēja s, ielu īņas u  līdz ar  to ie erēto 
PSRS prezide ta pārvaldes ievieša u tika izdarīts . ja vārī atkal ar OMON vie ī as rokā - 

: . viņi egaidot atklāja ugu i u  sāka štur ēt LR Iekšlietu i istrijas ēku, o kuras ija 
visslielākā iespeja ī a sagaidīt ruņotu pretestī u u  izraisīt savstarpēju apšaudi. 
 

• Taču pretestī as praktiski e ija, u  OMON ēku ieņe a, olaupijas ieročus, raidsta iju u  devās 
atpakaļ uz savu āzi. 

 

• Apšaudē tika ogali āti ili ijas dar i ieki  S.Ko oņe ko, V.Go o ovičs, ki ooperators A.Slapiņš 
u  skolē s E.Riekstiņš, ki ooperators G.Zvaigz e tika s agi ievai ots u  sli ī ā ira. 





• Pē  šajie  traģiskajie  otiku ie  vēl vairāk pastipri ājās osodošā attieks e pret Latvijas 
eatkarī as ie aid iekie . 

 

• Pastirpi ājās arī pasaules sa iedriskās do as spiedie s uz Pado ju Savie ī as vadī u. 
 

• Latvijas iedzīvotāju vairāku a at alstu eatkarī as atjau oša as polotikai pauda .g. . artā 
orga izētā aptaujā, kurā piedalijās , % o visie  Latvijā pastāvigi dzīvojošie , kas sas ieguši  
gadu vecumu. 

 

• Uz jautāju u Vai Jūs esat par de okrātisku u  valstiski eatkarīgu Latvijas Repu liku?   -ar jā  
at ildēja , %. 



• No arikāžu dalī ie es Aijas 
Ozoliņas stāstītā: At iņu spogulī ir 
redza a ugu skuru dū os tītā 
Ve rīga,daudz,daudz jau u u  ve u 
ilvēku opiet ā ,ļoti la estīgā  

sejā . 
• Lieli ilvēku pūļi,u  tajā pašā laikā-

liels iers,laip ī a u  ie ietī a 
citam pret citu. 

• Satrauku a pil i rīži,ru ājot par 
Lietuvas notikumiem,par OMON 
dar ī ā  Rīgā,i terfro tes 
aktivitātē . 
• Barikādes ve rīgas ielās,s agā 

teh ika, ašī as,sa itārie 
posteņi,lauku  ilvēki līdzās 
rīdze iekie -tas likās tik ereāli,u  
to ēr tā ija īste ī a.  
 





LAI SPRIESTU, JĀATCERAS... 



Audzēk es pārdo as par arikāžu laiku. 
 

Šogad ja vārī aprit  gadi kopš . gada arikāžu die ā , kad eatkarī as at alstītāji o . līdz . ja vāri  ija gatavi 

aizstāvēt savu rīvī u pret iespēja ā  ilitārā  ak ijā  u  eatkarī as preti iekie . Kopš tā laika ir izaugusi paaudze, kas ir 

dzi usi pē  arikādē . Daļai skolē u tās ir tēvu, ve tēvu, kai iņu at iņas.  
Tā ija politiskās krīzes situā ija, kad tie, kas ostājās pret eatkarī u, e tās atjau ot jau zaudēto pado ju varu. Tas ija 

pagriezie a pu kts, kā arī ļoti svarīgs tautas pašapziņas u  gri as izpaus es rīdis, kad ilvēki ija apņē ī as pil i osargāt 
savu zemi. 

 Tā ija evardar īgās pretoša ās izpaus e, asveida gatavī a aizsargāties ez ieročie , kad ilvēki Rīgā sāka elt .ja vāra 

vakarā arikādes apkārt Augstākajai Pado ei, Mi istru Pado ei, pie Televīzijas u  itie  stratēģiski svarīgie  o jektie  Rīgā, 

Ul rokā, Siguldā, Liepājā, Kuldīgā u  itur. Barikādes - tie ija tūkstoši ilvēku pie ugu skurie  Rīgā, u  vēl tūkstoši, kuri 
at alstīja arikāžu dalī iekus. 
Es u lasījusi daudz tā laika at iņu stāstus, kā arī izjautājusi ūsu puses ļaudis, kuri ijuši tā laika a ulie i ieki. Vairu s cilvēku 
jau ir aiz irsuši šo īņu par Latvijas atgūša u u  at i as to pavisa  eskaidri, kā kaut ko se  pārdzīvotu, et ir arī tādi, kam 

. gada zie as perioda otiku i stāv a u priekšā u  vēl arvie  av aiz irstas sīkākās ia ses u  sīku i. Tolaik latvieši un arī 
pārējās Baltijas tautas parādīja ap rī oja u uzņē ī u u  dros i, par ko šos ilvēkus var tikai ap rī ot. Šodie  jāpado ā, vai 
tagad tik lielā skaitā ilvēki dotos ielās, riskētu ar savā  dzīvī ā  u  ī ītos par savu valsti, taču tolaik šis vārds Latvija ozī ēja 
tik daudz. 

Draudze es āsa dalījās at iņās, kad kādu rītu viņi pie ēlušies agri o rīta,  tas ijis arikāžu laiks. Mā iņai ijis orūpējies 

izskats, jo ijis jāpavada tētis uz Rīgu. Izskatījās, ka viņa to akt e ija gulējusi.Visi kopīgi paēduši rokastis — neparasti klusi un 

do īgi. Tad viņa vēl esapratusi , kas otiek, jo viņai ija tikai pie i gadi. Viņi uzvārīja tēti  tēju, ieleja to ter osā, sasmērēja 
aizītes, iedeva  līdzi pāri vil as zeķu. Ma a raudāja. Viņai  pēkšņi likās, ka ģi e e ir kļuvusi sati īgāka. Ma a apskāva tēti. 

Tad arī viņa  sapratusi, ka tētis var eatgriezties. 
 



Vēl tagad viņai a u priekšā stāvot skats — a a stāv pie durvī  u  raud, viņa  ar rāli, vēl azi u  eko esaprotoši, slēpjas 
aiz a as. Tētis ija o ijies, u  tad viņai li ies, et viņš taču ir vīrietis, u  kāpē  sievietes evar raukt uz arikādē ?... 

Visu die u ājās valdījis klusu s.  Visi sēdējuši  pie virtuves lielā galda.  
Ik pa stu dai a a ieslēgusi radio, lai dzirdētu ziņas.  
 

Nekas traģisks tajā die ā e otika, u  viņas tētis lai īgi atgriezies ājās.  
Bija ilvēki, kuri aidījās, jo ija taču upuri. Bija ail o tā, ka kuru katru rīdi varētu kaut kas otikt, ka ar ija varētu sākt 
uz ruku u, apšaudi. Do āju, ka dros e ija lielāka par ailē , ija gatavī a ī īties u  aizstāvēties.  
Tas, ka ija ļoti daudz ilvēku, radīja drošī as izjūtu. Ja ūtu ijis azs ariņš, tad tiešā  ūtu ail. Citi eizrādīja savas bailes, 

et iekšēji to ēr edaudz uztrau ās, ja u pēkšņi kaut kas otiek? 

 

 Laiku pa laika  es u lasījusi u  dzirdējusi, ka kāds saka: „Es toreiz stāvēju uz arikādē , et, ja tagad ūtu jāiet – es neietu.  
Šādos u  līdzīgos izteiku os jūta a vilša ās par  ūsu valsts politiskajā  u  eko o iskajā  orisē . 
 Ko arikāžu dalī ieki, stāvēda i uz arikādē , gaidīja, uz ko erēja? Skaidrs, ka visu kopējais ērķis ija eatkarīga Latvijas 

valsts.  

 

To iz ī īja, tātad – ērķis sas iegts. Laika  jau ez šī lielā ērķa katra  ir ijuši savi sīkāki ērķīši, u  tos visie  av izdevies 

sas iegt, tāpē  tāds se i āju s. Iespēja s, daudzie  šķita, ka vajag tikai iz ī īt rīvu Latviju, u  tad visi iespēja ie la umi ūs 
viņu. Taču tā e otika. Cilvēki oslāņojās. Daļa kļuva ļoti agāti pārsvarā e jau godīgā eļā , lielākā daļa vidēji turīgi un trū īgi. 
  



 Ma uprāt, atrasties uz arikādē  ija vērts kaut vai tās rī išķīgās vie otī as sajūtas dēļ, kāda vairs, pē  
ve āku ostāstie ,  ekad av piedzīvota. Toreiz šķita, ka visa latviešu tauta ir vie ota, u  tas radījis pat 
tādu kā eiforijas sajūtu. Tā laika sajūtas joprojā  sagla ājas at iņās, et at iņas u s evie a vara av 
spējusi atņe t! 
 

 Es u pārlie i āta, ka u s izdosies padarīt savu valsti la āku, tas ir ūsu spēkos. Mūsu vietā evie s its 
to edarīs, tāpat kā uz arikādē  devās ūsu ve āki. Viņi stāvēja uz arikādē , u  sajūta ija pa ilājoša – 

viņi aizstāvēja savu valsti u  zi āja, ka viņu vietā to evie s its edarīs. 
 

Latvijas Tautas fro tes orga izētās arikādes, kurās piedalījās Latvijas eatkarī as aizstāvji o visie  
ovadie , ija spilgta tautas evardar īgas pretoša ās spēja, pret ruņotie  ie aid iekie . Tas ija 

satrauku a pil s laiks, kad kopā pul ējās visi, kuri savā sirdī loloja ideju par rīvu Latviju. 









1991.gada arikāžu reko struk ijas Do a lauku ā 
ap eklēju s 













Audzēk es video par 1991.gada arikāžu 
otiku u  reko struk iju  Do a lauku ā 





Ekskursija Barikāžu pēdās  







Barikāžu uzeja ap eklēju s 













Audzēk es dzejolis 

Mēs esa  arikādes  

Es eju pa tu šu ielu 

Viss šķiet a  it kā pazīsta s, 
Bet verot skatie u uz priekšu, 
To ēr ešķiet vairs tik patīka s 

Uz stūra draugu pulks pie ugu skura 

Lies as gais ā sejas tik drū as, 
Lūpās salasā as sāpes u  ailes 

No dar a rokas vairs ešķiet tik aigas 

Ielas galā stāv ak e s ūris 

Gaida likte īgo pār audes stu du, 
Lai sveši ieks, kas o tālie es ā is 

Nedzird tautas žēlastī as vaidus 



Gri as kliegt u  palīgā saukt 
Dievs zie as varā ūs atstājis salt, 
U  izsalku s eatļauj aiz irst sevi,  
Kas o paša rīta oka a i u  tevi 

Pēkšņi tālu ā izdzirdu šāvie u 

It kā ar du i sirdī saņe u rāzie u. 
Šer uļi veikli ķer e i pārņe  

Vai tiešā  sveši ieki ūs gūstā saņe !? 

Vai ja vāris deviņdes it pir ais 

Mūsu at iņās paliks tik sir ais? 

Vai laiks, kad atgūto zaudē  
Vai uzvaras lai īgi, kad ilvēki plaudē? 



Draugi, elsi ies kājās! 
Ne velti arikādes eļot zaudējā  stājas, 
Ne velti aukstu u iešot ugu is dedzā , 
U  ar plaukstā  egulētās a is sedzā  

Sadosim rokas, 

Lai varu ņe ot preti iekie  slikti sokas, 
Lai tie  eliešie  esa  kā skādes,  
Jo paši esa  Barikādes! 



Barikāžu a ulie i ieku Arņa u  Rūtas at iņas 



Kad es piedalījos arikādēs, a a atraša ās vieta ija Krast alā. 
Mēs ijā  vesela grupa o Aizkraukles kolhoza, jo kolhoza 
priekšsēdētājs Jā is Ozoliņš ūs at alstīja. Mēs rau ā  ar kolhoza 
lauksai ie ī as teh iku, u  es rau u ar T-  traktoru. Mēs tur 
atradā ies ap ēra  edēļu u  pa to laiku u s vietējie esa 
ēdie u u  kaut ko siltu ,ko padzerties, vel ēs kuri ājā  
ugu skurus, lai sasildītos. Rūta  veidoja at iņu grā atu par tā laika 

otiku ie  u  tai ir pieeja Aizkraukles ovada i ter eta i liotēkā, 
kā arī arikāžu uzejā tiek iz a toti Rūtas savāktie ateriāli. 
Pie iņas zī i saņē ā  a i. 



Audzēk es ve āku u  ve ve āku at iņas par 
arikādē . 

Es u ru ājusi ar visie  savie  ģi e es lo ekļie  par viņu at iņā  par arikādē  u  
saņē usi dažādu i for ā iju. 
 

 Pir kārt visskaidrākās at iņas ir ve ā iņai, et, kā viņa saka, ja es sākšu pārstāstīt VIŅAS 
at iņas, tad a i izslēgs o skolas u  viņu ieliks ietu ā.  
 

Tas viss ir tādēļ, ka ve ā iņa ir pado ju ar ijas ģe erāļa eita u  visu skata o savādāka 
skatupu kta pē  pri ipa – agrāk ija la āk .  
 

Tētis jau ir lojālāks, et a ai ir iti uzskati – viņa epatīk i terese par politiku u  vēl jo 
vairāk ie aisīša ās tajā u  a a saka, ka je kurā laikā ja ir rokas u  galva var izdzīvot. 
 



Izstāstīšu ve ā iņas at iņas. 
Tajā laikā ve ā iņa ar ve tētiņu u  a u tēti dzīvoja Ve rīgā, tā teikt – uz ugu s lī ijas. 
Tieši pie viņu logie  ija atvesta kolhozu teh ika u  uz eltas arikādes.  
Ve ā iņa saka, ka tas ija vie kārši pa atīgs ardaks, visi ijuši pa atīgi piedzērušies u  
visu akti dziedājuši u  ļaustījušies.  
 

Arī par ošauto ili i ir savas at iņas – izrādās, ka ve ā iņa viņu pazi usi u  tāpat o 
ilvēkie  dzirdējusi, ka šo ilvēku e ūt e ošāva tur kur atrada, et ga  viņš esot ti is iris 

iz ests o vies ī as, kurā tas piestrādāja par apsargu u  ie ests du ļos vietā kur atrada. 
Par OMON uzbrukumu – atkal itas at iņas: eesot ijis ekāda OMON uz ruku s, et 
šauša u sarīkojuši tikai  ilvēki e o o ieši, et ilvēki ez for astērpie , e oteiktā 
apģēr ā – telte ēs , šauts ar trasējošā  lodē , jo tās ir tu sā redza as u  var ofil ēt.  
 

Upuri esot ijuši ejauši. Par šo jautāju u ve ā iņa it kā spriež loģiski: kā ga  tieši uz tajā 
vietā kur otika šauša a gadījās vairākas ārvalstu fil ēša as grupas u  evie s o viņie  

etika ievai ots, kaut atradās tieši lakus?! ...  
 



Tēti  toties ir savas at iņas – viņš tajā laikā tikai gāja uz skolu, ija ēr s u  vie īgi ko var teikt, 
ka viņa  eļāva iet ārā, jo ija tik esta ila situā ija, ka ar ij ieku ģi e es aidījās par savu 
dzīvī u kā ekā – ģe erāļa azdēls . Bet tai pašā laikā visu otiekošo redzēja savā  a ī , jo 
ze  ājas logie  ija traktori, kas epārtraukti dar ojās, dzirdēja  dziedāša u die žēl, e to 
jaukāko, jo kā ga  dzied piedzērušies vīrieši.... .... 
 

Ma a arikāžu laikā edzīvoja Rīgā, et Ogrē. Arī viņai ir savas at iņas – šajā laikā a a 
ā ījās Zolitūdes pedagoģiskajā skolā u  viņai tieši sākās sesija, et dēļ arikādē  uz to pir ajā 

die ā etika, jo Salaspilī ija o loķēta vil ie u satiks e.  
 

Vēl – a a tikko ese  ija .x pre ējusies u  viņas vīrs strādāja kolhozā, kopa teļus. 
Ma as vīra  arī priekš ieks lika raukt uz arikādē , et kad viņš to a ai patei a, 

a a sataisīja ājas ska dālu u  kategoriski viņa  aizliedza raukt, jo euzskatīja par pareizu 
ie aisīties politikā. 
 

 Vēl a a stāsta par tolaik ļoti populāru raidīju u La vakar  ar trīs vadītājie  – Rubeni (ja 

ekļūdos, tagad Na io ālā teātra direktors , I kē u u  Šipkēvi u, kuri ilvēkie  iedvesa 
a io ālās jūtas, ai i āja uz īņā  utt. 

 



Vēl jāpie ilst, ka a  ve āki ir ie ā ījuši vie u i teresa tu lietu – ilvēki e šas traktēt 
vēstures faktus o tā rīža valdošās varas viedokļa. Laika  jau jāpiekrīt, it īpaši saistī ā ar 

otiku ie , kas ir otikuši jau ajos laikos. 
 

 Katrā ziņa ir ūtiska atšķirī a starp to ko rakstīja pado ju laikā izdotajās ā ī u grā atās 
u  ūsu ā ī u grā atās.  
Cerot, ka par šo sa erēju i a i eiz etīs o skolas, gri u izteikt savu viedokli: 
Cik es u sapratusi o ve āku, īpaši a as vārdie , tas ardaks kas darījās Pado ju 
Savie ī ā vairs ilgi evarēja turpi āties u  ija epie ieša as radikālas pār aiņas 

 

Barikādes tika orga izētas tieši tā – orga izētas o augšas , jo ēs, latvieši, esa  vare i 
slinka un ļoooooooti pa ietīga tauta  tieši zie ā, jo lielākoties tur piedalījās lauku ļaudis, et 
vasarā lau i ieki ir ļoti aizņe ti u  viņus izda ūt o viņu kolhoza  eizdotos 

 

Pat ja ve ā iņai ir tais ī a par šauša u par ko es ga  ees u pārlie i āta zi ot viņas 
politiskos uzskatus , upuri ija epie ieša i, jo evie a īsta revolū ija u  arikādes var 
pielīdzi āt revolū ijai  e otiek ez upurie  u  upuri pārējos ilvēkus sti ulē uz īņas 
turpi āša u 

  



Audzēkņu dar s i stalā iju veidoša ā 



Audzēkņu veidotās      
i stalā ijas  



















Audzēkņu veidotie plakāti 

















•Mūsu tautas .At oda ija garīgi piepildīts 
u  ilvē īgi agāts laiks.Toreiz si tie  
tūkstošu ilvēku parakstīja sirds u  gara 
vie oša os: ’Kaut vai pastalās,bet brīvi-pretī 
neatkarīgai,demokrātiskai,tiesiskai Latvijas valstij.’’ 




