„12. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes sēde 2014. gada 7. un 8. jūlijā lūdz DV
zemēm atbalstīt Latvijas Republikas (LR) Zemessardzes (ZS) projektu izdot
grāmatu par Zemessardzes vēsturi sakarā ar Zemessardzes 25.gadu jubileju.”
Laipni lūdzu visus DV biedrus un tautiešus plašajā pasaulē atbalstīt šo Latvijas
Zemessardzes (ZS) iecerēto projektu izdot grāmatu par Latvijas Republikas
Zemessardzes vēsturi, nosūtot naudas atbalstu uz NODIBINĀJUMS "DAUGAVAS
VANAGU CENTRĀLĀS VALDES PĀRSTĀVNIECIBA LATVIJĀ " FONDS, Reg. Nr.
40008004689; Konta Nr. LV02 UNLA 0001 0037 0041 2, AS "SEB BANKA"; SWIFT
kods: UNLALV2X, Vecrīgas filiāle, Grēcinieku-9, Rīga, LV-1050, norādot
atbalsta/ziedojuma mērķi: „Atbalsts Zemessardzes vēstures grāmatai”.
1990.g. 4.maijā, jaunievēlētā Latvijas Padomju Savienibas Republikas (LPSR)
Augstākā Padome (AP) pasludināja Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Tā
paša gada 20.maijā, komunisti nodibināja Vislatvijas glābšanas komiteju A. Rubika
vadībā, ar mērķi gāzt nacionāli noskaņoto valdību, kura bija pasludinājusi Latvijas
neatkarību; krievu bruņotiem spēkiem bija dota pavēle atbalstīt šo Vislatvijas glābšanas
komiteju. 1990.g. 4. -8.jūlijā notika vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki Rīgā latviešu tautas alkas pēc brīvības vārījās un plūda pāri Padomju Savienības „sarkanam
katlam”, kura vārīšanos veltīgi mēğināja apturēt krievi, komunisti un kreisie. 1991.g.
janvāra sākumā, Rīgā un citur, sāka darboties Krievijas OMON vienības, kuras bija
PSRS iekšlietu ministrijas, vai labāk teikt, zvērinātās KGB (Čekas) karaspēka vienības;
latviešu tauta reağēja ar barikādēm, un, tā paša mēneša vidū, 13.janvarī, 11.novembra
krastmalā, pulcējās 700,000 mūsu tautiešu, kuri apliecināja visai pasaulei latviešu
tautas alkas pec brīvības un Latvijas neatkarības. Sekoja OMAN uzbrukumi Latvijas
jaunās valdības iestādēm un apšaudēs nogalināja skaitu no mūsu tautiešiem. Tomēr,
krievu/komunistu meğinājumi apspiest mūsu tautas brīvības alkas bija pilnīgi
izgāzušies. Pēc tam sekoja citas sadursmes ar krieviem/kreisajiem un ar Krievijas puča
atbalstītājiem. 1991.g. 19.augustā notika radikālo komunistu sarīkotais Krievijas valsts
apvērsuma mēğinājums Krievijā, tā sauktais „augusta pučs” Maskavā; Rīgā parādījās
PSRS militāra tehnika un karaspēks. Latviešu tauta reağēja un uzsāka „mobilizēšanos”
un sāka dibināt aizsradzības grupas, to starpā arī LR Zemessardzi, kuru nodibināja
1991.g. 23.augustā. Zemessardze bija pirmie Latvijas sauszemes bruņotie spēki.
Zemessardzē iestājās Latvijas patrioti, to starpā arī bijušie Latvijas karavīri un brīvības
cīnītāji - leğionāri, aizsargi, partizāņi un citi brīvības motivētie mūsu tautieši, vairums
kuri bija jau stāvējuši uz barikādēm. Islandes Republika atzina Latvijas neatkarību
1991.g. 23.augustā. Krievu karaspēku pabeidza izvest no Latvijas tikai 1994.gadā. Šī
LR Zemessardzes tapšanas un darbības vēstures grāmata būs turpinājums LR
Aizsargu vēsturei, kas BŪTU JĀZIN KATRAM LATVIEŠU JAUNIETIM LATVIJĀ UN
ĀRZEMĒS.
Atbalstīsim šīs vērtīgās grāmatas tapšanu un izdošanu, lai minētie vēsturiskie
notikumi neiet zudumā un paliek mūsu tautas atmiņā!
Veiksmīgu un veselības pilnu Jauno gadu!
Andrejs Mežmalis
DV prieksnieks

