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5 днів тому. Kuidas p lääne armee paljaks varastati. 480 mbit s in mb s. Pihkva
25veebruar kuni 2 märts. Grundfos sqe 5 70. Pärast Eesti ülemjuhatuse alt lahkumist
läks armee vormiliselt Judenitši alluvusse, kes oli 10. juunil admiral. Kuidas P.-Lääne
armee paljaks varastati. Kuidas p lääne armee paljaks varastati. Taani kirjanik h c
andersen raamatud. Mustveest 2 litsi. John hollandi 6 kutse-eelistuste ja keskkondade
tüüpi. 24 лист. 2021 р.. Kuidas p lääne armee paljaks varastati Etervisedeklaratsioon. Korto e arve. Asula 6 1-tuba. Audi 3 2 fsi mootor. Keskhaigla e. 5
днів тому. Kuidas p lääne armee paljaks varastati. E-osalus. I am the god gif.
Tsüstatiin c labor. A liiverkas. Ülikooli 5 51003 tartu. Kuidas p lääne armee paljaks
varastati. Program för tackfest över karl s segrar book. Laste jooks 5 oktoober. 9-11
telegram. Õigus ladiana k. 6 днів тому. Oü f e tööd J bondi osatäitjad Kuidas p lääne
armee paljaks varastati. Lhv noortekaart 30 8 40; Kure 9 korteriühistu Mul oli elkter
ära 2 . 1.-5. juuli 1917– Tallinnas peeti I Eesti sõjaväelaste kongress, mis esindas 50
000 eestlasest sõjameest, kongressil valiti Eesti Sõjaväelaste Ülemkomitee. Eesti
Sõjaväelaste Ülemkomiteed kui kõrgeimat esindusorganit hakkas juhtima lipnik
Konstantin Päts. Eesti Kaitseväe ajalugu astub ühte sammu Eesti ajalooga: tekkimine I
maailmasõja segaste aegade paradoksidest, seejärel kasv ja areng kuni II
maailmasõja traagiliste sündmusteni ning viimase faasina uued väljakutsed ja areng
taasisesesvumisest alates. Tänaseks oleme võrdne ja usaldusväärne partner NATO
tihedas koostöös. Eesti riigikaitse nurgakiviks oli territoriaalprintsiip, mida rakendati
jõuliselt alates 1934. aastast, mil taas astus ülemjuhatajana ametisse suurte
kogemustega kindral Johan Laidoner. "Virumaa Teataja" 21.10.2015 on juttu LääneVirumaal asuvatest kalmistutest, mis hakkavad unustusse jääma. Artiklis on ka juttu
Tapa vanal kalmistul asuvast Loodearmee matmiskohast ja mälestusristist. 25. aprill
1917– polkovnik Siegfried Pinding andis 1. eesti polgu ülemana esimese käskkirja,
millega arvas polgu koosseisu esimesed 16 ohvitseri ja 13 sõdurit. Reservis olevad
isikud on kõik 18-60-aastased mehed või kaitseväekohustuse võtnud mehed ja
naised, kes ei ole kutsealused ega teeni parasjagu kaitseväe- või asendusteenistuses.
Reservväelane ollakse vaid reservteenistuses, nt õppekogunemisel osaledes.
Ajateenistuse eesmärk on välja õpetada Eesti kaitseks vajalikud reservüksused ja luua
eeldused elukutseliste kaitseväelaste teenistusse võtmiseks. Ajateenistuse jooksul
omandatakse põhiteadmised riigikaitsest ja õpitakse tegutsema ühtse meeskonnana.
Ööpäevaringne info- ja abitelefon veteranidele ja nende lähedastele: 512 7307. 1918.
aasta suvel sai Eesti liidritele selgeks, et Saksamaa ei suuda sõda võita. Saksa
okupatsiooni langemisel tähendanuks see automaatselt Nõukogude Venemaa
agressiooni, sest enamlaste liidrid isegi ei varjanud oma vallutuskavasid. Et sakslased
ei lubanud organiseerida mingeid kohalikke relvaüksusi peale politseilise varustusega
3000-mehelise Tallinna Omakaitse, otsustati organiseeruda põranda all. Kindralid
Larka ja Põdder, kes oli ühtlasi Omakaitse riviline juht, töötasid välja Eesti Kaitse Liidu
põhikirja. See loodi territoriaalprintsiibil endiste rahvusväeosade ohvitseride
juhtimisel kõigis maakondades. Novembriks 1918 oli Kaitseliidus kindral Põdderi
komando all 5000 meest, kel oli ka relvastust. Rahastamise ja moonaga varustamise
eest vastutas Keskjuhatus eesotsas kaugsõidukapteni Johan Pitkaga. 7. oktoober
1917– Vene ülemjuhatus andis ametliku loa eraldi eesti tagavarapataljoni loomiseks,
mille ülemaks kinnitati polkovnik Jaak Rosenbaum. Pataljon loodi 1. eesti polgu
tagavarapataljoni baasil, mis toodi üle Tartusse. Pataljoni koosseis kasvas 200
ohvitseri ja 9000 sõdurini. Pataljoni allüksus paiknes Võrus. 11. novembril 1918 alistus
Saksamaa lääneliitlastele ja Tallinnas asus taas tegevusse Ajutine Valitsus, kus
sõjaministrina jätkas kindral Larka. Valitsuse esimene reaalne tugi oli kindral Põdderi
juhitud Kaitseliit, kes täitis nii sõjaväe kui ka politsei ja piirivalve funktsioone.
Nõukogude punaväe kallaletungi hetkel 28. novembril oli Kaitseliidus 14 500 meest,
kelle käsutuses oli mitmesüsteemilisi vintpüsse vähese laskemoonaga ja
mõnikümmend kuulipildujat. 19. aprill 1917– Tallinnas moodustati lipnik Konstantin
Pätsi juhtimisel Eesti rahvusväeosade loomiseks Eesti Sõjaväelaste Büroo. Soome
sõjavägede kindralstaabi ülem Lennart Oesch ja Eesti sõjavägede Kindralstaabi ülem
Nikolai Reek manöövritel 1938. aasta oktoobris. Foto: Vikipeedia. Eesti ei olnud
Vabadussõjas üksi. Materiaalset abi saabus Inglismaalt, Prantsusmaalt, USA-st,
Soomest, Taanist ja mujalt. Tähtis roll oli Briti laevastikul, mis julgestas meie ranniku,
ning kolmel ja poolel tuhandel Soome vabatahtlikul. Moraalseks toeks olid sajad
vabatahtlikud Taanist ja Rootsist. Jaanuari alguseks 1919 tõi lahingutegevusega
paralleelselt toimuv mobilisatsioon kokku 13 000 meest, veebruaris ületati 30 000
piir. See võimaldas algul eduka vastase peatada ja vaenuväed vabariigi esimeseks
aastapäevaks, 24. veebruariks 1919 Eesti piiridest välja ajada. Otsustav osa oli siin
ümberkorraldatud kõrgemal juhtimisel. 23. detsembril 1918 oli nimelt laiade
võimupiiridega sõjavägede ülemjuhatajaks nimetatud polkovnik Johan Laidoner, kelle
tööorganina loodi 23. veebruaril 1919 ülemjuhataja staap eesotsas polkovnik Jaan

Sootsiga. Rinde paindlikumaks juhtimiseks moodustas ülemjuhataja 24. detsembril
1918 Lõuna-Eestis 2. diviisi polkovnik Viktor Puskari juhtimisel. Manööversõjas
kandvat osa etendanud soomusrongid koondati 20. veebruaril 1919 omaette
divisjoniks, mis 23. augustil laiendati diviisiks kapten Karl Partsi juhtimisel. Eesti–Läti
piiril asuvad väed allutati 27. märtsil moodustatud 3. diviisi juhatusele eesotsas
kindral Põdderiga. Tema asemel asus Kaitseliitu juhtima Eduard Alver. 24.-26. mai
1917– 1. eesti polgu formeerimine viidi üle Rakverre, polgu isikkoosseisuks oli 118
ohvitseri ja 10 151 sõdurit. Polgu tegutsemise ajal käis üksusest läbi 216 ohvitseri ja
11 538 sõdurit. 1. eesti polk oli rahvusväeosade baasüksus, millest ohvitsere ja
allohvitsere suunati teiste väeosade loomisele. Poliitilised eeldused eesti rahvusväe
loomiseks avas 1917. aastal Vene Veebruarirevolutsioon. Tänu kiirele ja energilisele
asjaajamisele said eesti liidrid juba 21. aprillil 1917 loa eesti päritoluga sõjaväelaste
koondamiseks kodumaale. 20. mail järgnes luba 1. eesti polgu formeerimiseks
kodupinnal. Eesti rahvusväeosade loomiseks moodustati poliitikutest ja sõjameestest
Eesti Sõjaväelaste Büroo Arnold Jürgensi ja hiljem lipnik Konrad RotsTEENi juhtimisel.
Ootamata Vene võimude kinnitust, tegi büroo juba 23. aprillil polkovnik Siegfried
Pindingule ülesandeks asuda formeerima eesti polku. Seega on polkovnik Pinding
esimene rahvusväeosades teeniv sõjamees ja 23. aprill 1917 rahvusväeosade tegelik
sünnipäev. Kaitseväes on lisaks traditsioonilistele maa-, mere- ja õhuväele veel
mitmeid üksusi. Mõned neist on toetava loomuga, mõned täiesti uuelaadsed– näiteks
Küberväejuhatuse ülesanne on kaitsta Eesti ja NATO huve globaalses küberruumis.
12. novembril 1918 otsustas Ajutine Valitsus luua ka regulaarsõjaväe, mille juhtorgan
oli peastaap kindral Larka juhtimisel. Peaminister Päts võttis 26. novembril enda peale
ka sõjaministri kohustused, kindral Larka jäi tema abiks. Sõjaväe organisatsiooniliseks
vormiks määrati algul üks diviis, mille ülemaks nimetati kindral Tõnisson. 16.
novembril kuulutati välja kutseliste sõjaväelaste kohustuslik ja teistele vabatahtlik
mobilisatsioon. 29. novembril, päev pärast punaväe rünnakut Narvale, kuulutati kogu
riigis välja sundmobilisatsioon. 1930. aastal reorganiseeriti õhukaitse eraldi juhatuse
alluvusse, kuhu kuulusid kolm lennuväedivisjoni ja õhutõrjesuurtükiväe grupp.
Merekaitse allus merejõudude juhatajale ja sisaldas nii võimsaid rannakindlusi kui ka
neid abistavat laevastikku, mille uhkuseks oli kaks Inglismaalt ostetud miiniveeskajat
allveelaeva. Vabadussõjas olid Eesti armee löögirusikaiks soomusrongid. 16.-18.
oktoober 1917– 1. eesti polgu kaotusrohke osavõtt Saaremaa ja Muhumaa kaitsmisest
sakslaste vastu. Seoses anarhiaga Vene armees kujunes operatsioon
katastroofiliseks. Sakslased võtsid saartel vangi 1000 Vene ohvitseri ja 20 000
sõdurit, nende hulgas 16 eestlasest ohvitseri ja 1582 eestlasest sõdurit. Surma sai 20
eestlasest ohvitseri ja 150 eestlasest sõdurit. 23. aprill 1917– Eesti Sõjaväelaste
Büroo määras 1. eesti polgu formeerijaks Tallinnas polkovnik Siegfried Pindingu. 3.
septembril 1991 võttis Ülemnõukogu vastu otsuse üldisest kaitseväeteenistuse
kohustusest ja 31. oktoobril algas kaitseväe loomine peastaabi kui operatiivjuhtimise
organi formeerimisest toonase koloneli Ants Laaneotsa juhtimisel. 13. aprillil 1992
loodi kaitsepoliitika kõrgeima organina Kaitseministeerium, esimeseks
kaitseministriks sai Ülo Uluots. Eesti kaitsevägi on taastatud toimunud Vabadussõja ja
sõjaeelse kaitseväe traditsioonide alusel. Vabadussõja kõrgemad sõjalised juhid 1920.
aastal. Ülevalt vasakult: kindralmajor Ernst Põdder, kindralmajor Dr. Arthur Lossmann,
kindralmajor Aleksander Tõnisson, kolonel Karl Parts, kolonel Viktor Puskar, kolonel
Jaan Rink. Alt vasakult: kindralmajor Andres Larka, kindralmajor Jaan Soots, kaitseväe
ülemjuhataja Johan Laidoner, admiral Johan Pitka ja kolonel Rudolf Reiman. Foto:
Vikipeedia. Johan Pitka, Eesti Kaitse Liidu looja ja esimene ülem. Foto: Vikipeedia.
Eesti Vabariik väärtustab kõiki, kes on võidelnud meie iseseisvuse eest, osalenud
välismissioonidel või on oma teenistusega kaasa aidanud Eesti riigikaitse
kindlustamisele. Veteranide auks tähistame ka iga-aastast veteranipäeva. 11.
Semonovski polgu soldat Aleksander Jakobi p. Perut, 24. aastane, surn. 18.01.1920
tihvuses 12. Urali polgu soldat Sergi Timofei p. Afonin, 23. aastane, surn. 18.01.1920
tihvuses 13. Wene Punase Risti hospidali arst Iwan Aleksandri p. Tihomerov, 37.
aastane, surn. 17.01.1920 tihvuses 14. Sellesama Punase Risti hospidali desinfektor
Dmitri Antoni p. Illõnin, 40. aastane, surn. 20.01.1920 tihvuses 15. Ostrovi polgu
soldat Aleksei Pavli p. Pavlov, 19. aastane, surn. 18.01.1920 sõja haavadesse 16.
Soomusrongi soldat Stepan Wasili p. Tschikov, 20. aastane, surn. 18.01.1920 sõja
haavadesse 17. Kerge suuretuki divisioni kamonir Pavel Pantelei p. Moroschkin, 27.
aastane, surn. 22.01.1920 tihvuses 18. Sõjavang Arhangeli kubermangust Schenkuri
maakonnast Darvino külast Semeon Dimitri p. Konoshev, 18. aastane, surn.
25.01.1920 sõja haavadesse 19. Põhja korpuse Semenovski polgu soldat Dimiba Ivani
p. Palkin, 22. aastane, surn. 25.01.1920 sõja haavadesse 20. Põhja korpuse Urali
polgu soldat Maksim Stepani p. Krivulin, 23. aastane, surn. 26.01.1920 sõja
haavadesse 21. Petrogradi kubermang, Jamburgi maakonnast Koikono küla kodanik
Ilja Efimov, 30. aastane, surn. 27.01.2010 tihvuses 22. Haigete passija hospidalis
Udriku mõisas Sinaida Timofei t. Schtahina, 20. aastane, surn. 06.02.1920 tihvuses
23. Punase Risti halastajaõde Udriku hospidalis Evdokia Grigoti t. Stepanova, 33.
aastane, surn. 06.02.1920 tihvuses 24. Punase Risti Hirurgi hospidali arst Sergi Ivani
p. Ivanov, 49. aastane, surn. 03.03.1920 täpiline tihvus 25. Põhja korpuse soldat
Dimitri Solovjev, 30. aastane, surn. 07.03.1920 sõja haavadesse. 22. aprill 1917–
Vene kindralstaabi mobilisatsiooniosakond andis korralduse eestlastest sõjameeste
koondamiseks kodumaale. Tapa muuseumi ( ) ja arhiivi andmetel (EAA.1910.1.103
1918-1924 (kaadrid 82;83;84)) on siia maetud (kirjaviis muutmata): Kõik 27 inimest
mattis Tapa Apostliku Õigeusu kiriku preester Kirill Janson. Kaitsevägi on Vabariigi
Valitsuse alluvuses olev sõjaväeliselt korraldatud täidesaatva riigivõimu asutus, mis
asub Kaitseministeeriumi valitsemisalas. Kaitsevägi teostab sõjalist kaitset ja seda
juhib Kaitseväe juhataja. .
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