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T Rahvusvahelise olukorra teravnemisega 1930. aastate teisel poolel asus
Nõukogude Liit forsseeritult tegema sõjalisi ettevalmistusi vastulöögi
andmiseks �võimalikule agressioonile� Läänest. Kes oli selleks ähvarda-

vaks vastaseks, sellest saladust ei tehtud. Ajalehtedes ja raadios, poliitõppustel
ja miitingutel hoiatati ning hirmutati inimesi kasvava fa�ismiohuga. Eriti pärast
Hitleri võimuletulekut, mil Saksamaa tähtsaimaks missiooniks sai kommunismi
hävitamine.

1939. aasta alguseks jõudsid N Liidu juhtivad tegelased Stalin, Molotov ja
Voro�ilov veendumusele, et lähiaegadel võib kallaletung reaalsuseks saada. See-
tõttu hoogustati läänepiiride kindlustustöid. Kuid ka Saksamaale oli oma sõjali-
se potentsiaali suurendamiseks vaja täiendavat aega. Sellel pinnal sai teoks ka
nende kahe suurriigi lähenemine.

Venemaa arhiivides leidub dokumente, mis viitavad sellele, et sõltumata
Molotovi-Ribbentropi paktist oli N Liidul selleks ajaks valminud kindel
plaan teha kiiresti teoks oma ammune unistus � Soome ja Baltimaade taas-
ühendamine Venemaa külge. 1939. aasta 23. augustil Moskvas Saksamaa ja
N Liidu vahel sõlmitud mittekallaletungi pakt ning salajased lisaprotokol-
lid aga said garantiiks juba kavatsetud plaanide realiseerimisel.

Publitseerime siin vene keelest tõlgituna seni avaldamata uusi doku-
mente Peterburis asuva Venemaa Riikliku Sõja-Merelaevastiku Arhiivi
(VRSMLA) fondidest. Need näitavad, missugust osa täitis tegelikult Punali-
puline Balti Laevastik N Liidu sõjalistes aktsioonides Eesti Vabariigi vastu.

Punalipulise
armaada sõjakäigud

Eesti vastu
SEPTEMBER 1939 � JUUNI 1940

ERICH KAUP
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1. SIGNAAL �VULKAAN� �
TÄHENDAB PEALETUNGI ALGUST

n Täiesti salajane
Eriti tähtis

Eks. nr. 1

NSV Liidu Sõja-Merelaevastiku
rahvakomissar

�2.� augustil 1939. a. Punalipulise Balti
nr. 9902/CC/OB  2 Laevastiku

Sõjanõukogule¹

1. Vastavalt NSV Liidu kaitse-rahvakomissa-
ri N. Liidu marssal VORO�ILOVI direktiivile
27. veebruarist 1939. a. nr. 15201 tuleb Teil
välja töötada PB Laevastiku ja Laadoga sõja-
flotilli operatiivplaan 1939. aastaks.

Operatiivplaani koostamisel lähtuda ver-
sioonist, et loodesuunalt tungivad N. Liidule
kallale üheaegselt Saksamaa, Poola ja Soome
ühendatud sõjajõud.

Tuleb arvestada võimalusega, et Soome,
Eesti ja Läti püüavad säilitada oma neutrali-
teeti, mille kestus saab sõltuma poliitilisest
olukorrast ning Töölis-Talupoegade Punaar-
mee ja Töölis-Talupoegade Sõja-merelaevasti-
ku esimeste operatsioonide edukusest. Kuid
plaani väljatöötamisel tuleb arvestada ka või-
malusega, et [Nõukogude] Valitsus annab kor-
ralduse mitte arvestada nende riikide neutra-
liteediga ning nõuab mitmete ürituste teosta-
mist Punalipulise Balti Laevastiku sõjalise
operatsiooni platsdarmi laiendamiseks.

Tegelikud sõjalised aktsioonid Balti tand-
ril võivad alata ilma sõja formaalse väljakuu-
lutamiseta.

2. Ülesanded Punalipulisele Balti
Laevastikule.
Operatiivplaani põhisisuks peab olema Puna-
lipulise Balti Laevastiku, Sõja-õhujõudude ja
Töölis-Talupoegade Punaarmee otsustava löögi
andmine vaenlase ühendatud jõududele. Sel-
leks on vaja:

a) Laiendada operatsioonide platsdarmi,
milleks:

1. Hävitada arvestatavate vastaste sõjalae-
vastiku põhijõud.

2. Üheaegse rünnakuga haarata, relvasta-
da ja hoida enda käes Soome lahe idaosas asu-
vad saared � Suursaar, Suur-Tütarsaar, Väike-
Tütarsaar, Lavansaar ja Seiskari.

[Ka] Soome neutraalseks jäämise korral
OLLA VALMIS saarte vallutamiseks. See võib
alata Soome erapooletuse eiramisega, kui Nõu-
kogude Valitsus annab korralduse neutralitee-
di rikkumiseks.

b) Allveelaevade ja lennuväe aktiivse tege-
vuse ning miinitõkete veeskamisega tekitada
raskusi Saksa laevastiku baseerumisele Turu-
ja Ahvenamaa saarestikes ning Helsingis ja
Tallinnas.

c) Toetada Töölis-Talupoegade Punaarmee
tegevust, kaitstes maavägesid merepoosest
küljest.

d) Lüüa vaenlast osade kaupa kogu Balti
mere ulatuses, juhul kui vastase laevad tungi-
vad Soome lahte, hävitada need punalaevasti-
ku ja -lennuväe ühiste jõududega.

e) Allveelaevade ja lennuväe tegevuse ning
miinitõkete rajamisega vaenlase kommunikat-
sioonide ning baaside piirkonnas tuleb nurja-
ta vastaspoole plaanipärased sõjaväeosade ja
varustuse veosed ning hävitada vaenlase sõja-
laevu.

3. Laadoga sõjaflotilli ülesanded.
a) Töölis-Talupoegade Punaarmee väeosa-

de kaasabil tuleb vallutada, kindlustada ja
hoida enda käes Konevetsi ja Valaami saared;
aktiivselt toetada Punaarmee pealetungi Kar-
jala maakitsusel ning Sortavala suunal.

c) Hävitada Soome sõjaflotill Laadogal.

4. Vastavalt NSV Liidu Rahvakomissaride
Nõukogu j. a. Kaitsekomitee otsusele 24. ap-
rillist 1938. a. nr. 67/CC/OB ja minu käskkir-
jale 02. juulist 1938. a. nr. 0025/CC/OB läheb
Punalipuline Balti Laevastik sõjategevuse ajaks
Leningradi Sõjaväeringkonna (LSR) Sõjanõu-

1 Dokumendi esileheküljel on nende allkirjad, kes
on seda lugenud ning täitmiseks võtnud (4. sep-
tembril: Meretskov, Va�ugin, Melnikov).
2 CC � sover�enno sekretno � täiesti salajane;
OB � osobyi vaþnosti � eriti tähtis.
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kogu (LSR) operatiivsesse alluvusse. Seetõttu
peab operatiivplaan valmima tihedas ühendu-
ses LSR Sõjanõukoguga.

5. Operatiivplaani koostamine toimub PBL
Staabis ja see tuleb lõpetada hiljemalt �20.�
augustil 1939. aastal.

NSV Liidu Sõja-Merelaevastiku
rahvakomissar, 2. järgu laevastiku
flagman [Kuznetsov]
allkiri

Trükitud 2 eks.

VRSMLA f R-92, n 2, s 448, l-d 19-21.

n OPERATSIOON ALLVEELAEVADE
OTSINGUTEKS

Täiesti salajane
Eks. nr. 1

�Kinnitan�
PBL Kergete sõjalaevade
salga komandör,
1. järgu kapten [Ptohhov],
allkiri

�19.� septembril 1939. a.

JUHIS
Vaenlase allveelaevade otsinguteks ja nende
hävitamiseks

19.09. 1939. a.³

1. Soome territoriaalvetesse mitte siseneda.
2. Eriline tähelepanu tuleb pöörata [Soome]
lahe lõunaranniku läbiuurimisele.
3. Avastatud allveelaevade jälitamiseks on
lubatud rikkuda Eesti territoriaalvete puutu-
matust.
4. Järelepärimistele seoses territoriaalsete
merepiiride rikkumistega, vastata: �Jälitan all-
veelaevu millised ähvardavad NSV Liidu
huve.�
5. Alates baasist väljumisega kuni Kalboden-
grundi meridiaanini tuleb liikuda karavanis.
6. Tunnuskoodid on kehtivad iga ööpäeva koh-
ta eraldi.
7. Kaatritel �MO�4 tuleb ressursside lõppedes
pöörduda tagasi Peabaasi iseseisvalt.
8. Naaberriikide vaenuliku tegevuse korral, kui
nende poolel on ilmne ülekaal, tuleb �DZ�5

varjus taanduda. Kõikidel teistel puhkudel
tuleb vaenlane otsustava löögiga hävitada.
9. Otsingute piirkond jaguneb 4 tsooniks:

1. tsoon � Seiskari rannikuvetest, alates
29.º meridiaanist üle saartevahelise vesistu
kuni Suursaare idarannikuni.

2. tsoon � Narva lahest ja Suursaare lääne-
ranniku vetest kuni Vaindlo majakani.

3. tsoon � Vaindlo majakast kuni 24.º me-
ridiaanini.

4. tsoon � 24.º meridiaanist kuni 22.º me-
ridiaanini.
10. 1. tsoonis teostavad otsinguid kuus allvee-
laevakütti.

2. tsoonis neli kiirkaatrit.

3 Otsingute ajendiks sai interneeritud Poola all-
veelaeva �Orzel� põgenemine Tallinna sadamast
ööl vastu 18. septembrit. N Liidu võimudele oli
see heaks ettekäändeks Eesti valitsusele baaside-
lepingu pealesurumisel. Et asi igati �tõepärasena�
paistaks, lasti käiku legend �tundmatu allveelae-
va� poolt Nõukogude transpordilaeva �Metallist�
uputamisest ning teise transpordilaeva �Pioneer�
ründamisest. Mõlemad alused võtsid hiljem osa
tervetena Eesti okupeerimise operatsioonist.
4 MO � morskoi ohotnik � merekütt (allveelaeva-
kütt).
5 DZ � dymovoi zaves � suitsukate.

�Orzel� Tallinna lahel. Allveelaeva kõrval Eesti
Merejõudude mootorpaat nr 10.
Raamatust: Mati Õun. II maailmasõda sõnas, pildis ja
arvudes. Maailm II maailmasõja eel. Poola kaitsesõda
1939. Tallinn, 1999.
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3. tsoonis kolm miiniristlejat 3-st miinirist-
lejate divisjonist.

4. tsoonis 1. miiniristlejate divisjon ja kaks
gruppi liidreid.6

11. Lääne-Eesti saarestiku piirkonnas teosta-
vad allveelaevade otsinguid 1. miiniristlejate
divisjon ja grupp liidreid ühiselt kergete sõja-
laevade salga komandöri juhtimisel.
12. Laevad peavad liikuma siksakiliselt suur-
tel kiirustel.
13. Pimedal ajal tuleb liikuda keskmistel kii-
rustel täielikult pimendatuna võimalikult et-
tenähtud tsoonis.
14. Udu korral tuleb eemalduda ohtlikust piir-
konnast ning liikuda tasasel käigul.
15. Patareide tule alt tuleb ära minna suitsu-
katte varjus.

Punalipulise Balti Laevastiku Kergete sõjalae-
vade salga7 staabi ülem, 2. järgu kapten

/Narõkov/
 allkiri

Trükitud 6-s eks.

VRSMLA f R-92, n 2, s 505, l-d 19�21

n Täiesti salajane
Ainus eks.

TEATIS

Ööl vastu 26. septembrit 1939. a. andis Puna-
lipulise Balti Laevastiku Sõjanõukogu korral-
duse Eesti rannikule sooritatava dessantope-
ratsiooni ettevalmistamiseks.

Dessandi komandöriks määrati PBL staabi
ülema asetäitja 2. järgu kapten RAMI�VILI.
Andmed dessandi komandöri staabi ja üksi-
kute väeosade juhtimise kohta on esitatud PBL
Sõjanõukogu käskkirjas �Dessantoperatsiooni-
de organiseerimisest� 28. septembrist 1939. a.
nr. 41/1457 CC. Dessandi kattevägede küsimu-
sed töötati välja PBL staabi I osakonna poolt
eraldi, kompleksis teiste ülesannetega, milli-
seid Punalipulisel Balti laevastikul tuli siis la-
hendada ning käesolevas teatises nendest üle-
vaadet ei anta.

Dessantoperatsiooni põhikava valmis 29.
septembriks. Samal päeval kooskõlastati 11.
laskurdiviisi staabi ja suurtükiväe ülematega
Eesti rannikualadel pealetungivate diviisi väe-
osade ning dessanti sooritavate üksuste oma-
vaheline koostöö.

Selleks ajaks koondati Kroonlinna ja
Oranienbaumi sadamatesse ning reidile ope-
ratsiooni läbiviimiseks vajalikud transpordi-
alused. Dessant tuli võtta peale Ust-Luuga ja
Rut�ji sadamates.

Ööl vastu 30. septembrit asusid transpor-
dilaevad teele Luuga lahte, kuid pimenemise
ja ilmastiku halvenemise tõttu ei õnnestunud
laevade kohaletoimetamist lõpule viia. Teel
tabas aluseid marutuul ja tormine meri (vasta-
valt 5 ja 4 palli). See tegi ülesande täitmise äär-
miselt raskeks. Katkesid kaatreid vedavad puk-
siirtrossid. Transpordilaevadel tuli tihti jääda
ankrusse, et uuesti võtta kaatrid puksiiri ning
toimetada nad kaide äärde. Laevade üleminek
lõppes alles 30. septembril kl. 19.00.8

PBL staabi 1. osakonna
3. jaoskonna ülem,
kaptenleitnant /Teumin/ allkiri

Trükitud 1 eks.,
22.10.1939. a.

VRSMLA f R-92, n 2, s 458, l-d 1�2.

6 Liider � sõjalaev, varustatud torpeedoaparaadiga,
kuulus miiniristlejate klassi. N Liidus esimeseks
nendest �Leningrad�.
7 OLS � otrjad legkih sil � kergete sõjalaevade salk.
8 Seega dessantoperatsiooni ettevalmistamine
nurjus puuduliku organiseerimise ning transpor-
divahendite tehnilise nõrkuse tõttu ja selle eba-
õnnestumise varjamiseks on dokumendis nimeta-
tud kogu ettevõtmist kui �mereväe õppuste läbi-
viimist� ning neid jätkati oktoobrikuus.
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n Täiesti salajane
Eks. nr. 1

LUUREANDMED.
Sõja-merelaevastiku Rahvakomissariaat.
Punalipulise Balti Laevastiku Sõja-õhujõudu-
de Valitsus.

25. septembril 1939. a.
nr. 1/1109 CC

PBL STAABI ÜLEMALE.

Vastavalt PBL Sõjanõukogu käsule sooritati 25.
septembril 1939. a. Eesti ja Läti rannikualadel
paiknevate väegrupeeringute ja merejõudude
kindlakstegemiseks õhuluure Narva-Jõesuust
kuni Liepajani. Luurelendudest võttis osa
kolm ekipaaþi �DB-3�9 tüüpi lennukitel 1. Mii-
ni-torpeedo lennupolgust 3. lennueskadrilli
komandöri kapten TOKAREVI ja navigaatori
leitnant JERMOLAJEVI juhtimisel.

Luurelendude tulemused, kalkale kantud
lendude marsruut ja patareide paiknemise
skeem on juurde lisatud.10

Fotoülesvõtted saadetakse täiendavalt.

PBL Sõja-õhujõudude PBL Sõja-õhu-
Staabi ülem, jõudude Staabi
major  /Zenkin/ sõjakomissar,

major /Popov/
allkiri  allkiri

Trükitud 2 eks.
25.09.39 / nr.41

VRSMA f R-92, n 2, s 458, l 15p

n Täiesti salajane
Eks. nr. 1

LUUREETTEKANNE nr. [1]

Kuupäev � 25. september 1939. a.
Kellele � PBL Sõja-õhujõudude juhatajale.
Koostatud � PBL Sõja-õhujõudude Staabis
Kaart � 25 m = 1 toll.11

Ekipaaþ � /väeosa, allüksus, lennuki nr/ �
1. Miini-torpeedo lennupolgust.
Lennu marsruuti vt. kalkapaberil.12

Jrk  Aeg Luure- Lennu- Mida nähti, Luure-
nr. piirkond kõrgus jälgitava objekti meeskonna

tegevus tegevus

1. 08.25 Naissaar 150-650 m Raske tornpatarei Fotoülesvõte
saare loode osas

2. 08.50 Hiiumaa 150-650 m Õhutõrjeväelaste
kogunemist, rannakaitsepatareisid
ei ole avastatud.

3. 09.10 Saaremaa 200 m Sama  Fotoülesvõte
Kuressaarest

4. 10.15 Ventspils 200-400 m Sadamat, kai ääres Fotoülesvõte
3. transportlaeva

5. 11.09 Liepãja 2000 m Sadamat, kai ääres Fotoülesvõte
3. transportlaeva

6. 12.20 Naissaar 150-630 m Saare keskosa Fotoülesvõte
lääne rannikul
õhutõrje patareid

Ekipaaþi komandör, 3. lennueskadrilli
komandör kapten

/Tokarev/
Ekipaaþi navigaator, vanemleitnant

/Jermolajev/
Õige: PBL Sõja-õhujõudude Staabi
1. osakonna asjadevalitseja

/Simonova/ allkiri

Trükitud 2 eks. 25.09.1939. a. /nr. 40

VRSMLA f R-92, n 2, s 458, l 16
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9 DB � dalnii bombardirov�èik � kaugpommitaja.
10 Ilmselt on paigutatud teise kohta.
11 1 toll = 2,54 cm.
12 Ilmselt on paigutatud teise kohta.
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n Täiesti salajane
 Eks. nr. 1

Sõja-merelaevastiku Rahvakomissariaat
Punalipulise Balti Laevastiku Sõja-õhu-
jõudude Valitsus

27. septembril 1939. a.
nr. 1/1114 CC

PBL STAABI ÜLEMALE

Vastavalt PBL Sõjanõukogu käsule 26.09.1939.
a. sooritasid kolm ekipaaþi lennukitel �DB-3�
1. Miini-torpeedo polgust lenduri, lennu-
eskadrilli komandöri asetäitja, kapten PLOT-
KINI ja navigaatori, sideülema vanemleitnan-
di NAUMOVI juhtimisel, Eesti ranniku õhu-
luuret alates Narva-Jõesuust Tallinnani.

Kalkale kantud lennu marsruut, ettekan-
ne luure tulemustest ja 186 fotoülesvõtet on
lisatud ning määratud vaid adressaadile.13

PBL Sõja-õhujõudude Staabi ülema eest,
major /Kondaurov/ allkiri

Trükitud 2 eks.

VRSMLA f R-92, n 2, s 458, l 19

n Täiesti salajane
 Eks. nr. 1

LUUREETTEKANNE nr. 2

Kuupäev � 26. september 1939. a.
Kellele � PBL Sõja-õhujõudude juhatajale.
Koostatud � PBL Sõja-õhujõudude Staabis.

Kaart 14

Ekipaaþ � /väeosa, allüksus, lennuki nr./ �
1. Miini-torpeedo lennupolgust.
Lennu marsruuti vt. kalkapaberil.15

Jrk  Aeg Luure- Lennu- Mida nähti, Luure-
nr. piirkond kõrgus jälgitava objekti meeskonna

tegevus tegevus

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 11.53 Meriküla- 200 m Raudteel ja maanteel Foto-
Oru loss ei olnud märgata ülesvõte

mingit liikumist

2. 12.10 Kunda 300 m Sadamas seisid kaks Foto-
sadam purjelaeva ülesvõte

3. 12.27 Ekholmi 500 m Kasarmud 100-le Foto-
saar inimesele ülesvõte

4. 12.32 Prangli 500 m 3 alusplatvormi õhu- Foto-
saar tõrjesuurtükkidele ülesvõte

saare lääneosas.

5. 12.34 Aegna 500 m Saare loodeosas on Foto-
saar 5-6 betoneeritud ülesvõtted

alust õhutõrje-
suurtükkide jaoks.

6. 12.50 Naissaar 500 m Saare lõunaosas Foto-
paiknevad 2-3 õhu- ülesvõtted.
tõrjesuurtükki.
Lääne osas on rajamisel 3�4
betoneeritud alust õhutõrje-
suurtükkide jaoks.

7. 12.53 Tallinn ja 800 m Linnas ei olnud mär- Foto-
ümbrus gata mingit liikumist. ülesvõtted

Sadamas seisid linnast ja
kaks kaubalaeva. lennuväljast
Lennuväljal oli kaks
hävitajat ja üks oli õhus.

8. 12.54 Ülemiste 800 m Angaar 10.-12. Foto-
lennuväli hävitajale. ülesvõtted

Lennuväli mõõtmetega
600 x 800 m, millele on
head juurdepääsud.

9. 13.11 Juminda 400 m Ei olnud märgata Foto-
poolsaar mingit liikumist ülesvõte.

Märkus:16

Juhtekipaaþi komandör
kapten /Plotkin/
Juhtekipaaþi navigaator
vanemleitnant /Naumov/
Õige: /allkiri/

Trükitud 2 eks.
26.09.1939. a.

VRSMLA, f R-92, n 2, s 458, l-d 20�21.

13 Ülesvõtteid säilitatakse s 36 lisas.
14 Kaart, mõõtkava märkimata. Luureettekandes
nr 1 on see � 25 m = 1 toll = 2,54 cm.
15 Ilmselt on paigutatud teise kohta.
16 Märkus: Juminda poolsaarest alates piki ranni-
kut kuni Kunda sadamani on tehtud üksikutest
asustatud kohtadest 15�20 fotoülesvõtet.
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n Täiesti salajane
 Eks. nr. 1

Sõja-merelaevastiku Rahvakomissariaat
Punalipulise Balti Laevastiku
Sõja-õhujõudude Valitsus

27. septembril 1939. a.
nr. 1/1119 CC

PBL STAABI ÜLEMALE

Siinjuures esitan:
1. Lahinguettekanne nr. 3, 8. Pommitus-
lennuväe brigaadi 1. Miini-torpeedo polgu
3. lennueskadrilli kahe �DB-3� lennuki
ekipaaþi fotoluure tulemustest.
2. Kalkapaberile kantud lennumarsruut.17

3. Üksteist fotoülesvõtet.18

Lisa: Nimetatu, ainult adressaadile.

PBL Sõja-õhujõudude Staabi ülem,
major /Zenkin/ allkiri
PBL Sõja-õhujõudude Staabi sõjakomissar,
 major /Popov/ allkiri

Trükitud 2 eks.

VRSMLA f R-92, n 2, s 458, l 22.

n Täiesti salajane
 Eks. nr. 1

LAHINGUETTEKANNE NR. 3

1. Miini-torpeedo polgu 3.-a lennueskadrilli
kahe �DB-3� lennuki ekipaaþi fotoluure tule-
mustest.

27. septembril 1939. a.

Jrk  Aeg Luure- Lennu- Mida nähti, Luure-
nr. piirkond kõrgus jälgitava objekti meeskonna

tegevus tegevus

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 13.01 700 m Rakvere Maismaa lennuväli Tehtud
3. angaariga. 3 plaanilist

ülesvõtet

2. 13.15 700 m Hara laht Tehas. Tehtud
8 plaanilist ülesvõtet

3. 13.30 900 m Tallinn 1. 2 maismaa lennu Fotoüles-
välja. Kaks lennukit võtted  tehti
maapinnal, üks õhus. vastavalt
Vesilennuväljal üks plaanile
neljamootoriline lennuk.
2. Linna idaosas on üks
õhutõrjepatarei ja linna
põhjaosas rannakaitsepatarei.

4. 13.40 700 m Naissaar Saare põhjaosas Fotoüles-
asub tornpatarei võtted  tehti
ja saare  vastavalt
keskosas plaanile ja
kaks lahtist perspektiive
patareid. arvestades

5. 14.05 400 m Paldiski Midagi Tehtud 10 plaanilist
sadam ei avastatud ülesvõtet

6. 14.25 700 m Haapsalu Midagi Tehtud 11 plaanilist
ei avastatud. ülesvõtet

7. 14.41 400 m Riisipere Midagi Tehtud 4 plaanilist
raudtee- ei avastatud ülesvõtet

jaam

8. 14.48 400 m Keila Midagi Tehtud 10 plaanilist
raudtee- ei avastatud ülesvõtet vastavalt

jaam plaanile ja perspek-
 tiive arvestades

9. 15.12 500 m Lehtse Tehas Tehtud 2 ülesvõtet
raudtee- vastavalt plaanile ja

jaam perspektiive arvestades

10. 15.14 500 m Tapa 6 soomusrongi Tehtud
raudtee- 18 plaanilist

jaam ülesvõtet
17 Ilmselt on paigutatud teise kohta.
18 Ilmselt on paigutatud teise kohta.
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11. 15.45 800 m Tartu 1 maismaa lennuväli Tehtud
linna idaosas; kaks 6 plaanilist
angaari; üks valget ülesvõtet.
värvi ühemootoriline
biplaan sooritas maandumise

Juhtekipaaþi komandör,
kapten /Tokarev/  allkiri

Juhtekipaaþi navigaator,
vanemleitnant /Jermolajev/ allkiri

Trükitud 4 eks.
27.09.1939. a., nr. 90

Märkus: 19

VRSMLA f R-92,n 2, s 458, l 23

n Täiesti salajane
Eks. nr. 2

29. SEPTEMBRIKS 1939. A. KAVANDATUD
OPERATSIOONI �VULKAAN� PLAAN

PUNALIPULISE BALTI LAEVASTIKU STAABI
KÄSKKIRI NR. 4/ON

29. septembrist 1939. a. Kroonlinn.

 Kaardid: 1492,1476, 50 000.

1. Eesti laevastik asub baasides. Soome ja Läti
neutraliteeti ei riku, neid peetakse neutraal-
seteks.
2. � armee 20 asub pealetungile ülesandega
forsseerida Narva kindlustatud rajoon.
3. PBL ülesandeks on hävitada Eesti laevas-
tik, purustada Tallinna ja Kunda mereväebaa-
sid, tõkestada sõjalaevade pääs Soome lahte,
toetada �A� tiival väeosade edasiliikumist ning
valmistada ette Tallinna kindlustatud rajooni
hõivamine.
4. Sõjategevuse puhkemisel on PBL Sõja-õhu-
jõudude ülesandeks avastada ning hävitada
Eesti laevad, pommitada väeosasid ja kindlus-
tusi Narva maakitsusel ning raudtee ja Soo-
me lahe vahelisel maa-alal kuni 30 km süga-
vuseni pealetungivatest väeosadest; hävitada
lennukite materiaalosad; pommitada ehitisi
Rakvere ning Kunda lennuväljadel; purustada
Sondat ja Rakvere lennuvälja ühendav raud-
teeharu; hävitada Tallinna piirkonnas ja sellest
lääne pool Eesti rannikul ning saartel paikne-
vad kaitserajatised, takistada [miini] tõkete ra-
jamist Tallinna piirkonnas; kaitsta laevastiku
baseerumist vaenlase õhurünnakute eest ning
tõkestada vaenlase lennukite läbimurret Kin-
gissepa ja Torma suunal ning edasitungimist
piki Soome lahe rannajoont Leningradi peale.

Olema valmis:
a) toetama dessandi maandamist [Soome

lahe] lõunakaldale;
b) anda löök Soome lahes asuvatele vaen-

lase laevadele;
c) toetada eribrigaadi kaatreid.

5. Kergete lahingulaevade salgal, kelle käsu-
tusse antakse kiirkaatrite divisjon, tuleb sõja-

19 Märkus: Ettekandes on märgitud lendude kõr-
gused, kust objekte pildistati. Korduvad lennud
samade punktide kohale sooritati 50�100 m kõr-
gusel. Üksikutest objektidest lennati üle 4�5 korda.
Samast arhiivitoimikust selgub, et sel ajal soorita-
sid N Liidu lennukid luurelende väga mitmetele
objektidele, rannikualadele ja maakohtadele üle
kogu Eesti Vabariigi territooriumi. Ettekannetes
esinevad andmed Narva jõe ja Pühajõe ümbrusest;
Vaivara, Jõhvi, Suur- ja Väike-Pakri, Jägala, Paide,
Pärnu, Valga, Võru, Petseri ning teiste asustatud
kohtade kohta. Püüti teha kindlaks, kus on kind-
lused, patareid, tulepesad ning kaevikud. Kaarti-
dele kanti lennuväljade ning muude strateegiliste
objektide asukohad. Fotoluure tulemusi kasutati
baasivägede paigutamisel ning Eesti vallutamise
operatiivplaanide väljatöötamisel septembris 1939
ja juunis 1940.
20 Punktiir dokumendis � mõeldud on Punaar-
meed. Sama dokumendi punkt 4 nägi juba ette
punalaevastiku baseerumise Eestis.
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Tallinna kindlustatud piirkonna ranna- ja õhukaitsepatareide paigutuse skeem. Asub 29. septembrile 1939. a
kavandatud operatsiooni �Vulkaan� dokumentide säilikus VRSMLA, f R-92, n 2, s 505, l 44

Tallinna kindlustatud piirkonna patareidele ja baasides paiknevatele laevadele sooritatavate pommirünnakute
skeem. Asub 29. septembrile 1939. a kavandatud operatsiooni �Vulkaan� dokumentide säilikus VRSMLA, f R-92,
n 2, s 505, l 44
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tegevuse puhkemisel avada suurtükituli Kun-
da sadama sõjaliste objektide ja [mere]baasi
kaitserajatiste purustamiseks; 11. laskurdivii-
si nõudmisel tuleb suurtükitulega toetada
maavägede edasiliikumist tiibadelt; katta tu-
lega rannikuvetes tegutsevaid laevu vaenlase
võimalike allveerünnkute eest; samuti tuleb
takistada vaenlase poolt Tallinna piirkonnas
[miini]tõkete paigutamist.
6. Dessantoperatsiooni komandöril � olla sõ-
jategevuse puhkemisel valmis kolme erilaskur-
pataljoni jõududega dessandi maandamiseks
Narva jõe ja Kunda lahe piirkonnas; ühtlasi
peab olema ette valmistatud reserv dessant-
väeosa ning pataljon PBL õppesalga koossei-
sust.
7. Lääne Kindlustatud Rajoonis21 peavad sõ-
jategevuse alguseks olema lahinguvalmidus-
se viidud 17. raudteepatarei 200 positsioonil
ja 12. raudteepatarei Ust-Luugas, et suurtüki-
tulega toetada 11. laskurdiviisi pealetungi ning
hoida ära vaenlase võimalikud kallaletungid,
mis takistaksid dessantide pealelaadimist ja
väljumist merele manöövriteks ettenähtud
baasist.
8. Eribrigaadil � kelle käsutusse antakse traal-
laevade brigaadist divisjon traalereid, tuleb
sõjategevuse puhkedes korraldada nii allvee-
laevaküttide kui ka miini- ja torpeedotõrje
aluste pidev patrulltegevus Narva lahes ja
saarte piirkonnas kuni 60.º meridiaanini.
9. Allveelaevade 3. brigaadil � tuleb 1939. a.
29. septembri koidikust alates asuda positsioo-
nidele, et katta PBL tegevust Soome skääride
suunalt; signaali �VULKAAN� saamisel hävi-
tada kõik Soome lahte sisenevad vaenlase
laevad.
10. Allveelaevade 2. brigaadil � tuleb 1939. a.
29. septembri koidikust alates võtta jälgimise
objektiks vaenlase aluste liikumine ja tegevus
Tallinn-Helsingi-Paldiski piirkonnas; signaa-
li �VULKAAN� saamisel nurjata päevased mii-
nitõkete panekud Tallinna rajoonis; hävitada
kõik Soome lahte sisenenud vaenlase laevad.
11. Allveelaevade 1. brigaadil � tuleb 1939. a.
29. septembri koidikust alates võtta sisse po-
sitsioonid Riia lahe ja Baltimere suunalt Soo-
me lahte kulgevate veeteede suubumiskohal;
signaali �VULKAAN� saamisel hävitada kõik

vaenlase laevad, millised sisenevad mere poolt
Soome ja Riia lahte.
12. PBL eskaadril � tuleb viia liinilaevad ja rist-
leja tunniajalisse valmidusse Peabaasi jõudmi-
seks.
13. Laevastiku Komandopunkt � Kroonlinn,
seal asub ka Laevastiku Staap.
Varu Komandopunkt � Oranienbaum. Seal
asub ülema teine asetäitja.

PBL juhataja, PBL Sõjanõukogu
2. järgu flagman liige,

diviisikomissar
/Tributs/ /Morozov/

PBL Staabi ülem
1. järgu kapten
/�ergin/

PBL Staabi I osakonna
ülem, 3. järgu kapten
 allkiri

Trükitud 11 eks.
29.09.1939. a.

VRSMLA f R-92, n 2, s 505, l-d 35a, 35b, 36�38.

n Seekordsetele sõjalise kallaletungi ette-
valmistustele ning lahingukäsu ootamisele
tegi lõpu Sõja-merelaevastiku Rahvakomis-
sariaadist 30. septembril 1939. a saabunud
�ifrogramm nr 1/244. Selles anti edasi rahva-
komissari käsk merel viibivatele allveelae-
vadele. [E. K.]

�Eestiga on sõlmitud leping. Teile antud
ülesanded muudetakse ära. Seoses sellega tu-
leb jätta Soome lahe suudmesse, kaldast kau-
gemale, kaks allveelaeva üksnes luureülesan-
nete täitmiseks. Ülejäänutel pöörduda tagasi
baasi.

Haller, Ivanov�

Venemaa Riiklik Sõjaarhiiv (VRSA) f 37977,
n 1, s 246, l 22

21 ZUR � zapadnyi ukreplennyi raion.
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n VÄLJAVÕTE PUNALIPULISE
BALTI LAEVASTIKU STAABI OPERATIIV-
OSAKONNA ARUANDEST:

PBL ALLVEELAEVADE LAHINGUTEGEVUS
AJAVAHEMIKUL
29. novembrist 1939. a. kuni 1. veebruarini
1940. a.

KUJUNENUD OLUKORD

1. Vastavalt baaside lepingutele, millised sõl-
miti 1939. aasta oktoobris Nõukogude Liidu ja
Läti Vabariigi ning Nõukogude Liidu ja Eesti
Vabariigi vahel, sai Punalipuline Balti Laevas-
tik loa allveelaevade dislotseerimiseks Tallin-
na, Paldiski, Ventspilsi ning Liepaja sadama-
tesse. Tänu sellele tekkis võimalus allveelae-
vade brigaadide hajutamiseks erinevatesse
kohtadesse. Ühtlasi langes ära vajadus allvee-
laevade lahingupositsioonidele minekuks  piki
kogu Soome lahte22, mis kahtlemata olnuks
seotud suurte raskustega. Pealegi lõi baaside
olemasolu Eesti ja Läti vetes tingimused all-
veelaevade aastaringseks kasutamiseks.

VRSMLA f R-92, n 2, s 500, l 96a.

n Samas arhiivitoimikus leiduvad andmed,
et ajavahemikus 29. novembrist 1939 (seega
päev enne sõja kuulutamist) kuni 1. veebrua-
rini 1940 võttis sõjategevusest Soome vastu
uutest baasidest osa:

Liepajast � 10 allveelaeva;
Tallinnast � 7 allveelaeva;
Paldiskist � 10 allveelaeva
ja Venemaalt Oranienbaumist
2 allveelaeva. [E. K.]

VRSMLA, f R-92, n 2, s 500, 1 63

2. ERIOPERATSIOON �GUDOK�

n Pärast Soome Talvesõja lõppu, märtsis
1940 alustas Nõukogude Liit otseseid ette-
valmistusi oma agressiivsete plaanide reali-
seerimiseks Baltimaades. Selles oli täita täh-
tis osa Punalipulisel Balti Laevastikul. Olgu
märgitud, et rünnakuks Eesti vastu koosta-
tava löögigrupi põhijõudude koosseisu lüli-
tati ka äsja rajatud Balti laevastiku Hanko
baasi sõjalaevad. [E. K.]

NSV Liidu kaitse- Täiesti salajane
rahvakomissar Eriti tähtis
�9.� juunil 1940. a. Eks. nr. 1
nr. 02622
Moskva, Frunze t. 19
kl. 5.00

Punalipulise Balti Laevastiku juhatajale
viitseadmiral Tributsile

koopiad: Sõja-merelaevastiku rahva-
komissarile, admiral Kuznetsovile;

Leningradi sõjaväeringkonna juhatajale,
armeekindral Meretskovile;

KÄSIN:

1. Punalipulisel Balti Laevastikul minna 10.
juunist kl. 00.05 min üle Leningradi Sõjaring-
konna vägede juhataja operatiivalluvusse ja
olla 12. juuniks valmis täitma viimase kor-
raldusel lahinguülesandeid:
a) kindlustada mereväebaaside ning Tallinna,
Paldiski ja Liepâja sadamates asuvate sõjalae-
vastiku aluste alaline valmisolek;
b) LSR juhataja käsul vallutada baasides ning
merel viibivad Eesti ja Läti sõjalaevastiku lae-
vad; hõivata (Palangas) baseeruv Leedu mere-
laevastik;
c) haarata oma valdusse Eesti ja Läti kaubalae-
vastik ning ujuvvahendid, katkestada nende
riikide omavaheline mereühendus;
d) valmistada ette ja sooritada dessantide
maandumine Paldiskisse ning Tallinnasse;
LSR juhataja käsul vallutada Tallinna sadamad
ja Naissaarel ning Aegnal paiknevad patareid,

22 Mõeldakse allveelaevade väljumist Kroonlinna
ja Oranienbaumi baasidest.
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NSV Liidu kaitserahvakomissari S. Timoðenko käskkiri
nr 02622 9. juunist 1940. a, mis oli aluseks Eesti
sõjalisele okupeerimisele 17. juunil 1940. a.
VRSMLA, f R-92, n 2, s 671, l 1�2
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olla valmis Suurupi patarei vallutamiseks
maismaalt sillataastamispataljoni poolt;

e) sulgeda Riia laht ja blokeerida Eesti ning
Läti Soome lahe ja Balti mere rannikud, et
mitte võimaldada nende riikide valitsuste eva-
kueerimist ja takistada neist sõjavägede ning
varanduste väljaviimist;

f) organiseerida pidev ja kindel piilkonna
valveteenistus Soome lahel Soome suunast ja
Balti merel Rootsi poolt ning lõuna suunast;

g) tihedas koostöös maavägedega aidata
kaasa LSR vägede pealetungile Rakvere suu-
nas;

h) hävituslennuväe tegevusega tõkestada
Eesti ja Läti lennuväe lahkumine Soome ja
Rootsi.
2. Sõjategevuse alguse täpse aja määrab LSR
juhataja.
3. Käesoleva direktiivi elluviimiseks tuleb töö-
tada välja Balti laevastiku lahingutegevuse
plaan ning esitada see kinnitamiseks 11. juu-
niks.

NSV Liidu kaitserahvakomissar,
Nõukogude Liidu marssal

/S. Timo�enko/
(allkiri)

Punaarmee Kindralstaabi ülem,
Nõukogude Liidu marssal

/B. �apo�nikov/
(allkiri)

Trükitud neljas eks.
nr. 1 PBL juhatajale
nr. 2 SML rahvakomissarile
nr. 3 LSR vägede juhatajale
nr. 4 PA Kindralstaabi operatiivvalitsusele

Trükkis kindralmajor A. Anissov23

VRSMLA f R-92, n 2, s-ü. 671, l-d 1�2.

n Täiesti salajane
Eriti tähtis

Eks. nr. 1

PUNALIPULISE BALTI LAEVASTIKU
JUHATAJALE, VIITSEADMIRAL TRIBUTSILE

1. Teie poolt esitatud operatiivplaani nr. 1/ OB
302 CC/OB� kinnitan järgmiste parandustega:

a) laevastiku üksustel ja väeosadel võtta
sisse lähtepositsioon kell 22.00 14. 6. 1940. a.
ning olla valmis lahingutegevuse alustami-
seks;

b) kogu tegevus Naissaare, Aegna ja Tallin-
na vallutamiseks peab algama üheaegselt;

c) aeg lahingutegevuse alustamiseks antak-
se edasi eriteatega;

d) operatsiooni ettevalmistamine peab toi-
muma varjatult, eriti vajalik on maskeerida
väeosade lähtepositsioonidele asumist ja nen-
de seal viibimist;

e) maavägede asukoha tähistamine peab
toimuma kooskõlas juurdelisatud instrukt-
sioonile.24

2. Kell 18.00 14. 6. 1940. a. kanda ette väeosa-
de paiknemise kohta seisuga kell 15.00 14. 6.
1940. a.
3. Käskkirja kättesaamist kinnitada
nr. 4667, 23.30, 11. 6. 1940. a.

LSR juhataja, LSR Sõjanõukogu
Nõukogude liige
Liidu kangelane, korpusekomandör
armeekindral
/K. Meretskov/ allkiri /V. Va�ugin/ allkiri

LSR Staabi ülem,
kindralleitnant /T�ibissov/ allkiri

VRSMLA f R-92, n 2, s-ü 67, 1 l3

23 Varasemalt avaldatud osaliselt Päevalehes 30.
mail 1995 ning Sõnumilehes 11. detsembril 1995.
24 Instruktsiooni dokumendi juures ei ole.
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n Täiesti salajane
 Eks. nr. 2

LAHINGUKÄSK NR. 1/OB

Paldiski mereväe baasi Staap,
Paldiski
11. juunil 1940. a.
kaardid 1569, 1492, 1476.

1. Eesti võimud on keskendanud pingsa tä-
helepanu Naissaarele ja Aegnale. Tallinnasse
on ilmunud tagavaraväelased ja kuni 200 Poo-
la ohvitseri; üks allveelaev ja miiniristleja �Su-
lev� paiknevad Hara lahes, üks allveelaev on
dokis, ülejäänud laevad asuvad Tallinna sada-
mates.

2. 65. laskurkorpus25 on koondatud Kloo-
ga piirkonda, selleks et vallutada Tallinna linn
ja selle ümbruses asuvad kaitserajatised. Pu-
nalipulise Balti Laevastiku eskaader ja õhujõud
suruvad vastavalt laevastiku juhataja signaali-
le maha Naissaare ja Aegna patareide tule.

3. Paldiski mereväe baasi ülesandeks on
PBL juhataja signaali korral maandada dessant
Naissaare ja Aegna vallutamiseks ning koos-
töös 65. laskurkorpusega haarata Suurupi pa-
tarei maa poolt; takistada ükspuha milliste
Eesti, Läti ja Leedu laevade äraminekut Root-
si ja Soome sadamatesse; üheaegse äkkrünna-
kuga maa poolt ja merelt vallutada Eesti sõja-
laevastik.

KÄSIN:

4. Paldiski mereväe baasi Rannakaitse ko-
mandandil tuleb tema alluvusse antud 43., 44.
ja 45. ehituspataljonide ja 23., 34. ning 36.
inseneripataljonidega:

a) kindlustada 1940. a. 13. juuni päeva lõ-
puks Paldiski linna kaitse maismaa poolt, Pakri
poolsaare kaitserajatiste, Saaremaa, Hiiumaa,
S. ja V. Pakri saarte ning 10. lennuväebrigaadi
lennuväljade kaitse, milleks asuda koheselt
rajama ajutisi tulepesasid.

b) koostöös 65. laskurkorpuse väeosade, 21.
sillataastamispataljoni ja 12. raudteepataljoni
ning pommituslennuväega vallutada Suurupi
patarei. Järgnevaks ülesandeks on ühineda
mereväelaste pataljoniga Miinisadamas, et

vallutada Arsenal, Eesti laevastiku Staap ja
Kaubasadamas paiknevad laevad. Rannakait-
se patareide tulega kaitsta Paldiski lahes paik-
nevaid laevu vaenlase kallaletungide eest
mere poolt.

5. Dessantüksuse komandöril tuleb 1940.
a. 13. juuni päeva lõpuks paigutada Tallinna
Miinisadamas mereküttidele �MO�, transport-
kaatritele, kiirkaatritele �Tsiklon� ja �Signaal�
dessantüksused ning miiniristleja �Karl Mar-
xi� (vajaduse korral ka Naissaarest loodes paik-
nevate 3. divisjoni miiniristlejate) suurtükitule
toetusel maandada minu korraldusel dessant
Naissaare ja sellel asuvate patareide valluta-
miseks.

Selleks ajaks peab Paldiskis olema valmis
neljale 1. traallaevade brigaadi alusele ning
transportlaevale �Pioneer� paigutatuna des-
santväeosa, milline, sõltuvalt olukorrast, tu-
leb maandada Aegnale saare ja sellel asuvate
patareide vallutamiseks.

6. 10. lennuväebrigaadi komandöril tuleb
1940. a. 13. juuni päeva lõpuks olla minu mär-
guande peale valmis rünnakute sooritamiseks
Suurupi patarei mahasurumiseks, tõkestama
vaenlase vägede rünnaku Tallinna Miinisada-
male ning sooritama pommirünnaku Naissaa-
re patareidele.

Alates 14. juuni koidikust tuleb hävituslen-
nukitel kaitsta Paldiski rajooni, viia lahingu-
valmidusse nr. 1 õhutõrjepatareid, teostada
õhuluuret Suurupi�Naissaare lahingutegevu-
se piirkonnas ja merel, jälgides Eesti sõjalae-
vade ning Eesti, Läti ja Leedu transpordilae-
vade tegevust, juhatades meie laevadele kätte
nende asukohad.

7. Miinisadama kaitse komandöril tuleb
tema käsutusse antud väeüksusega: miinirist-
leja �Karl Marxi�, ujuvbaaside �Okaa� ja �9.
Jaanuar�, sadama kaitsemeeskonna ning kahe
laskurrooduga, kindlustada dessandi paiguta-
mine kaatritele ning hoida oma käes sadama
territooriumi vähemalt 4�5 tunni jooksul, kuni
jõuavad kohale Punaarmee väeosad.26

25 65. erilaskurkorpus paigutati Eestisse vastavalt
baasidelepingule.
26 Siin mõeldakse Punaarmee väeosasid, millised
olid koondatud Eesti piiridele ning ootasid käsku
sissetungiks.
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8. Õpperühma komandöril 2. järgu kapte-
nil Leþaval tuleb koos pataljoni punamadrus-
tega 1940. a. 14. juuni päeva lõpuks koondu-
da Miinisadamasse ja vastavalt dessantüksuse
komandöri signaalile haarata oma valdusse Mii-
nisadamas ja Kalasadamas viibivad Eesti laevad
ning hoida enda käes kuni Punaarmee tuleku-
ni Miini- ja Kalasadamate territooriumid.

9. Tallinna sadama komandöril tuleb tema
käsutusse antud laskurrühma ja komandandi
komandoga võtta oma valve alla laohooned,
hospidal ja maja Raua t. 40.

10. Kõigi Tallinnas viibivate väeosade kõr-
gemaks ülemaks määran dessantüksuse ko-
mandöri, 2. järgu kapten T�erokovi K. P., kelle
komandopunkt paigutatakse miiniristlejale
�Karl Marx�.

11. Traalerite salga komandöril tuleb 1940.
a. 13. juuni päeva lõpuks paigutada Paldiskis
neljale 1. traallaevade divisjoni alusele ja trans-
pordilaevale �Pioneer� dessantüksus ning vas-
tavalt dessantsalga komandöri signaalile
maandada see Naissaarel või Aegnal.

12. Traallaevade divisjonil tuleb kindlus-
tada valveteenistus merel: üks traaler asub
Tahkuna-Odenholmi joonele, teine Irbeni väi-
nas ülesandega peatada kõik Eesti, Läti ja Lee-
du sõja- ning transpordilaevad. Irbeni väinas
vahil olev traaler läheb Kergeristlejate salga ko-
mandöri alluvusse.

Nimetatud riikide kinnipeetud laevad tu-
leb konvoeerida Paldiskisse.

13. Paldiski sadama komandör peab 1940.
a. 13. juuni päeva lõpuks:

a) omama ladudes kuu aja toiduainete ta-
gavara kõigi Paldiski mereväe baasi (PMB) väe-
osade tarvis.

b) varustama käsirelvade ning gaasimaski-
dega kogu PMB juhtiv- ja reakoosseisu.

c) kindlustama kõik laevad lahinguvarustu-
se ja -moonaga ettenähtud normide ulatuses.

14. Eriüksuse komandöril tuleb käesoleva
käsu saamisel anda PMB Rannakaitse koman-
dandi käsutusse 33., 34. ja 36. inseneripatal-
jon ning 21. sillataastamispataljon.

15. Ehituse Rahvakomissariaadi ehitusob-
jekti ülemal tuleb käsu kättesaamisel anda
PMB Rannakaitse komandandi alluvusse 43.,
44. ja 45. ehituspataljon.

16. Alates 1940. a. 13. 06. läheb Paldiski
linna komandant PMB Rannakaitse koman-
dandi alluvusse.

16.27 Kõik maavägede üksused peavad ole-
ma varustatud eraldusmärkide � valgete lina-
dega. Pärast maabumist ja positsioonide sis-
sevõtmist annab dessantüksus märku punas-
te rakettidega.

17. Sõjalise operatsiooni algusest antakse
teada signaali �Gudok� kaudu.

Kehtib tegevside.
Juhataja komandopunkt � Paldiski, PMB

Staap, tagavara komandopunkt � Rannakaitse
Staap.

2. asetäitja � PMB Rannakaitse komandant.

PMB PMB
komandör, sõjakomissar,
kontradmiral brigaadikomissar
/Kut�erov/ allkiri /Matu�kin/ allkiri

PMB staabiülem,
1. järgu kapten /T�ubunov/ allkiri

Trükitud �9� eks. adressaadid eks. nr. 1.
Õige: kaptenleitnant /allkiri/
Tehtud ühes eks. koopia Mereväe Peastaabile
ära saadetud: nr. 313 cc/on, 14. 06. 1940

/allkiri/

VRSMLA f r 92, n 2, s 672, l-d 38�40.

27 Ekslikult topeltnumeratsioon. P.S. valgete linade
all tuleb ilmselt mõista väikest sidet või tähistust.
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n Nr. 1 on/305 CC/OB  Täiesti salajane
Eriti tähtis

Eks. nr. 3

PBL Sõja-õhujõudude juhatajale,
Paldiski Mereväebaasi komandörile

PBL Staap, Kroonlinn
12. 06. 1940. a.

Naissaarele ja Aegnale sooritatava dessandi
tegevuse kindlustamiseks käsin:

1. Naissaare ja Aegna patareide neutralisee-
rimiseks alustada 15. juunil k. a. kell 5.00
saarte pommitamist.

2. Lõpetada Naissaare ja Aegna pommita-
mine kell 5.30 15. juunil k. a.

3. Pommitamiste peaobjektideks on Nais-
saare lõuna patareid ja Aegna loode osas paik-
nev patarei.

4. Ülesande täitmiseks jaotada sõjaline
jõud järgmiselt:

a) Naissaare lõuna patarei peale kolme
�SB�28 või �DB� lennueskadrilli;

b) Naissaare põhja patarei peale ühe �SB�
või �DB� lennueskadrilli;

c) Aegna patarei peale kolme �SB� või �DB�
lennueskadrilli, ühe eskadrilli �12� patarei
peale ja kaks �6� patarei peale.

5. 10. lennubrigaad on Paldiski mereväe-
baasi komandöri käsutuses.

6. Pärast esimese ülesande täitmist valmis-
tada kõik 8. lennubrigaadi lennukid ette löögi
andmiseks Aegna patarei pihta

7. Patareide pommitamise lõpetamisest
annab viimane sellest osavõtnud lennusalk
teada sellega, et lendab üle Tallinna sadama
ja laseb välja rea valgeid rakette.

8. Paldiski mereväebaasi komandöri korral-
dusel maandub pärast Tallinna vallutamist
Punaarmee väeosade poolt, Tallinna sõjalen-
nuväljal üks 10. lennubrigaadi eskadrill, kelle
kaitsmine pannakse baasiväeosadele.

9. Rakendada kõik vahendid selleks, et aega
viitmata organiseerida luure objektidel ning
Balti merel � ülesandega avastada kolmanda-
te riikide sõjalaevad.

PBL juhataja, PBL Sõjanõukogu liige,
viitseadmiral diviisikomissar
/Tributs/  /Jakovenko/

PBL Staabi ülem, kontradmiral
 /Pantelejev/

Trükitud 3-s eks.
Eks. nr. 1 � PBL Sõja-õhujõudude juhatajale
Eks. nr. 2 � Paldiski Mereväebaasi komandörile
Eks. nr. 3 � PBL Staabi 5. osakonna toimikusse

Nr. 1 on/305 CC/CB
12. 06. 1940. a.

Täitja: kaptenleitnant /allkiri/

VRSMLA f R-92, n 2, s-ü 671, l-d 25�26

Aegna 305 mm suurtükitorn. Raamatust: Mati Õun.
Võitlused Läänemerel, suvi 1941. Tallinn, 1996.

28 �SB� � skorostnoi bombardirov�èik � kiirpom-
mitaja.

Punalipulise
Balti Laevastiku
juhataja
viitseadmiral
Vladimir Tributs
(1900�1977)
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n  Täiesti salajane, eks. nr. 6
 Eriti tähtis

 Isiklikult kätte anda

PUNALIPULISE BALTI LAEVASTIKU SÕJA-
ÕHUJÕUDUDE STAABI LAHINGUKÄSK
NR. 01, 20.00, 12. 06. 1940. A.
N. PETERHOFF.

Kaardid 1:1.000.000., 1:420.000 ja merekaart
1267

1. Riigid: Eesti, Läti ja Leedu on oma pro-
vokatsioonilise tegevuse ja kallaletungidega
meie üksikutele Punaarmee ja Sõja-merelae-
vastiku väeosadele, millised paiknevad lepin-
gu alusel neile määratud kohtades nende rii-
kide territooriumil, rikkunud vastastikuse
abistamise ja sõpruse lepinguid ning astusid
sõtta NSV Liidu vastu. Nende sõja-lennuväed
baseeruvad Rakvere, Jõhvi, Tallinna, Tartu,
Riia, Kruspilsi ja Ventspilsi lennuväljadel.

2. Pahemal pool [PBL sõjalennukitest] te-
gutsevad hävitajate saatel LSR sõja-õhujõudu-
de lennukid, kes hävitavad pommirünnakute
ning tulejõuga vaenlase lennuväge tema len-
nuväljadel; teostavad õhudessante, vallutavad
aerodroome, neutraliseerivad õhutõrjepatarei-
de tule ja paralüseerivad vaenlase vägede te-
gevust kogu tema territooriumi sügavuses.
Eraldusjooneks LSR õhujõududega on raudtee-
liin (välja arvatud) � Narva-Rakvere-Tallinn.

3. PBL õhujõud teostavad luuret Soome
lahe lõunakaldal, Eesti ja Läti Riia lahe ning
Balti mere rannikualadel ja Balti merel; soori-
tavad iseseisvaid pommirünnakuid rannapa-
tareidele Naissaarel ja Aegnal, kindlustavad
PBL dessantide maandamist; hävitavad [vaen-
lase] lennukeid õhus ja uputavad kõik laevad
ning paadid merel, kes püüavad Eestist ära
minna Soome-Rootsi-Saksamaa suunas; kait-
sevad rünnakute eest õhust Peabaasi29 ja Le-
ningradi mereväebaasi.

4. 15. lennupolgul ja selle alluvusse antud
58. lennueskadrillil � teostada pidevat õhuluu-
ret kuni 25o meridiaanini piki territoriaalvete
piiri, millest paremal asuvad: Seiskari ja Suur-
saar ning pahemal pool: Eesti rannajoon.

Ülesanne: jälgida, et Eesti rannikult ei lah-
kuks Soome ja merele vaenlase laevad, kaat-
rid ja paadid; need tuleb hävitada merel kuu-
lipildujatule ning kildpommidega.

Tegevustihedus: 2 väljalendu päevas.
5. 8. lennubrigaadi ülesandeks on PBL des-

sandi kindlustamine, milleks tuleb teha kah-
jutuks rannapatareid ... 30

6. 10. lennubrigaad, mis on operatiivselt
allutatud Paldiski mereväebaasi komandörile,
teostab koostöös Punaarmee sõja-õhujõudude
eribrigaadi komandöriga:

a) vaenlase rannikuala luuret 30�40 miili
laiuselt, alates 25o meridiaanist lõuna suunas,
Riia lahes kuni 58o paralleelini, Saaremaast
kuni Liepãjani. Ülesandeks on jälgida ranna-
joont, et mitte võimaldada vaenlase laevadel,
kaatritel ja paatidel lahkuda Soome või mõn-
da teise lääneriiki; need tuleb hävitada kuuli-
pildujatule ja kildpommidega:

b) teostab perioodiliselt luuret Balti merel,
et jälgida ja teatada kõikidest merel viibivatest
alustest ning nende tegevusest;

c) korraldab hävitajate patrull-lende Paldis-
ki mereväebaasi piirkonnas ning piki kalda-
joont kuni Hara laheni.

Ülesandeks on vaenlase lennukite hävita-
mine õhus nende katsel hoiduda löökidest ja
lennata teiste riikide territooriumile;

d) pommirünnakute sooritamisega toetada
PBL dessandi maale saatmist; Tallinna lennu-
väljade hõivamise järel viia sinna üle pommi-
tus- ja hävituslennukid ning merelennuvägi.

Tegevustihedus: 2 väljalendu päevas.
7. 61. lennubrigaad:
a) korraldab patrullteenistust maal ja õhus

üksikute lennulülide väljasaatmisega ning
koostöös õhukaitse väeosadega takistab vaen-
lase luure- ja pommituslennukite tungimist
Peabaasi ja Leningradi mereväebaasi õhuruu-
mi;

b) teostab regulaarseid patrull-lende piki
kaldajoont alates Lipovost31, raudteest põhja
pool, kuni Hara laheni.

29 Kroonlinna mereväebaas.
30 Välja on jäetud tekst, mis kordab PBL Staabi
käskkirja nr 1 OÏ/305 CC/ÎÂ, 12.06.1940. Vt dok
lk 26.
31 Lipovo lennuväli Leningradi oblastis.
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Ülesandeks on: hävitada õhus vaenlase
lennukid nende katsel minna ära löögi alt ja
lennata Soome;

c) katta 8. lennubrigaadi pommitajate te-
gevust.

Tegevustihedus: 3 väljalendu päevas.
8. 73. lennupolk sooritab perioodilist luu-

ret merel 60 miili raadiuses.
Ülesandega: teatada kõikidest alustest,

millised ilmuvad Hanko poolsaare piirkonda.
Tegevustihedus: 2 väljalendu päevas.
9. 85. lennueskadrill, 41. lennueskadrill ja

71. erilennusalk on valmisolekus nr. 1 oma
lennuväljadel lähiluure ülesannete täitmiseks.

10. Kõikidel lennukitel, kes lendavad üles-
ande täitmiseks, kanda ette raadio teel ilmas-
tikuolude kohta. Seda teha ka pärast maandu-
mist.

Hävitajate ülesandeks pommituslennuki-
te katmisel on patrullimine lennumarsruudil
vasakult piki kaldajoont viimaste nähtavuse
kauguses.

11. Minu asukoht K[omando] P[unkt]�
N[ovõi]. Peterhoff.

12. Käesoleva lahingukäsu täitmisele asu-
da minu korralduste saamisel selle elluviimi-
se kohta.

PBL Sõja-õhujõudude PBL Sõja-õhujõudude
juhataja, sõjakomissar,
kindralmajor brigaadikomissar
/Jermat�enkov/  /Purnik/
allkiri  allkiri

PBL Sõja-õhujõudude staabiülem,
polkovnik /Surkov/ allkiri
Trükitud 9 eks.

VRSMLA f R-92, n 2, s-ü 671, l-d 27�30

n Täiesti salajane
Eks. nr. 1

4. ALLVEELAEVADE BRIGAADI POOLT
ÜLESANDE TÄITMISEL 13.�20. JUUNINI
S. A. KINNIPEETUD JA LÄBIOTSITUD
LAEVADE LOETELU.

16. 06. kell 21.15 pidas allveelaev ��T� �301�32

kinni kaks ühemastilist Soome purje-mootor-
paati �Kolasi� ja �Koivisto� veeväljasurvega
15�20 tn. Läbiotsimisel selgus, et laadungiks
oli soolakala (räimed). Tünne kontrolliti vali-
kuliselt. Kodusadamana (vastavalt dokumen-
tidele) oli märgitud Kotka, poordile aga
Lavansaari, kust paadid olid Soome sõja ajal
evakueeritud Kotkasse. Alused olid Kotkast
teel Tallinnasse. Pärast läbiotsimist nad vabas-
tati ning käsutati tagasi Soome.

Peale selle vaadati allveelaeva tegevuspiir-
konnas läbi kalapüügipaate ning need lasti
vabaks.

Al. ��T�-302� pidas 16. 06. kell 09.47 kinni
Rootsi naftatranspordilaeva �Sova-11� veeväl-
jasurvega 700�1000 tn., milline oli naftalaa-
dungiga teel Narvast Westerwicki, pardal Ees-
ti loots Tallinnast. Al. pidas laevaga läbirääki-
misi rahvusvahelise koodi alusel ning vabas-
tas laeva, kui sai teada, et viimast oli kontrol-
linud al. �P-1�33 ning andnud loa teekonna jät-
kamiseks. Kontrolliti samuti kaluripaate.
... [välja on jäetud kordus].

Al. �P-3� pidas 15. 06. kl. 22.47 kinni Eesti
aluse �Alar�, veeväljasurvega 300 tn., kellel oli
koormaks telliselaadung. Kapten kutsuti paa-
diga allveelaevale. Suur-Tütarsaare juures anti
alus üle läbivaatamiseks piirivalvekaatrile
nr. 204.

Sama allveelaev pidas 16. 06. kl. 03.39 kin-
ni Eesti Presidendi kaatri 5 inimesega pardal.
Üks nendest nimetas end Eesti Kaitseliidu Me-
rejõudude juhatajaks. Alus anti üle piirivalve-
kaatrile nr. 204.34

4. allveelaevade brigaadi staabi ülema ajut.
kohusetäitja, kaptenleitnant

/Fridman/ allkiri
Trükitud 2 eks.

VRSMLA f R-92, n 2, s-ü 672, l 128

32 ��T�� � allveelaeva tüüp
33 �P� � allveelaeva tüüp
34 Vt  lk 36
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n Täiesti salajane
Eks. nr. 1

23. 06. 1940. a.
nr. 30/CC
Oranienbaum

PUNALIPULISE BALTI LAEVASTIKU STAABI
ÜLEMALE

Kannan ette, et vastavalt laevastiku juhataja
käskkirjale nr. 0096 10. 06. 1940. a., olid 4. all-
veelaevade brigaadi alused � 11. allveelaeva-
de divisjonist allveelaevad �P-1�, �P-2�, ja �P-
3� ja 14-st divisjonist allveelaevad ��T� -301�
ja ��T� 302� määratud täitma ülesandeid seo-
ses Eesti ranniku blokeerimisega Narva lahest
kuni Keri majakani. Al. ��T�-201� väljus
Oranienbaumist 12. 06. 1940. a. kl. 18.53.
13.06. kohtus ta Suurküla lahes suurtükipaa-
diga �Krasnoje Znamja�, millelt anti üle kin-
nine pakk; al. saabus ettenähtud positsiooni-
le 13. 06. 40. a. kl. 15.00.

13. 06. kl. 17.23 jõudis al. ��T�-1� Loksa
sadama juurde ning jäi luurele 50 meetri kau-
gusele sadamasuust. Sadamas avastati miini-
ristleja �Sulev� laevade divisjoni juhataja lipu
all, allveelaevad �Kalev� ja �Lembit�, al. �Lai-
ne�. Kalda läheduses ankrus seisis miini-
veeskar �Ristna�, miiniväljal Juminda nina
majaka juures traalis miine kolm �Keri� tüüpi
traallaeva.

Miiniristleja �Suleviga� vahetasime tun-
nussignaale. Sadamas ellingul oli näha pinna-
se koppa ja kolme pargast. Lõuna kai ääres
seisis kolm paati ja ankrus trossiga kinnita-
tult kaater. Luure tulemused edastati �ifro-
grammiga.

14. 06. 1940. a. kl. 15.06 kui allveelaev ��T�-
1� oli positsioonil oma tegevuspiirkonnas,
nähti sellelt lennuki kukkumist merre 5,8 miili
kaugusel nord-westi suunas. Avarii toimumi-
se paigas oli kolm Eesti kalapaati, kuna vee-
pinnal ujusid mitmesugused riismed. Paadid
käsutati allveelaeva poordi. Neid saadeti läbi
otsima grupp madruseid, eesotsas vanemleit-
nant Aladþanoviga. Samaaegselt alustati allvee-
laeva tekilt ja vette lastud paadist kokku kor-
jama vees ujuvaid esemeid. 14. 06. kell 15.58
ligines allveelaevale Soome hävitaja, sooritas

34 Eesti Kaitseliidu kaater nr 15 ja selle meeskond
konvoeeriti Leningradi. Vähestest arhiividokumen-
tidest, mida on selle sündmuse kohta õnnestunud
leida, selgub järgmist. Kaatri kapten, kaptenmajor
Jaan Klaar, s 1889. a Muhumaal, Kaitseliidu Pea-
staabi mereosakonna ülem, Renate Krüger, s 1900.
a Tallinnas, firma �Tõnisson ja Bauman� kaupluse
müüja, ja Anton Viin, s 1909. a Tallinnas, kaatri
motorist, anti NKVD Riikliku Julgeoleku Eriosakon-
na käsutusse. Ametlikult arreteeriti nad 12. oktoob-
ril 1940. a. Algasid pikad õhtused ning öised üle-
kuulamised.
Kaater peeti kinni Soome lahel Mahu sadama piir-
konnas. Kõik arreteeritud elasid Tallinnas, kust nad
�Eesti valitsuse vahetuse ajal� olid sooritamas kaat-
ril merereisi Orule, president Konstantin Pätsi su-
veresidentsi. Vahialuseid kahtlustati kavatsuses
korraldada K. Pätsi põgenemine välismaale. Lisaks
sellele süüdistati J. Klaari pikaajalistes tihedates
sidemetes Soome sõsarorganisatsiooniga Suojelus-
kunta.
Seni viimased andmed on pärit Jaan Klaari ülekuu-
lamisprotokollist 10. novembrist 1940. (ERAF SM,
f 129, s 22862, e 111)

Lisame siia juurde andmed, mis on pärit Eesti Riik-
liku Merelaevanduse aruandest EK(b)P KK sekre-
tärile N. Karotammele 14. jaanuaril 1941. Sellest
selgub, et Eesti Kaitseliidule kuulus kokku 16 kaat-
rit. Need läksid Punalipulise Balti Laevastiku koos-
seisu piirivalvekaatritena. Üldse kuulus natsiona-
liseerimisele 495 alust (laeva, aurikut, pargast jne).
Nendest oli aastavahetuseks riigistatud 356 alust.
Välismaal peeti kinni 70 alust, hukkus 22 alust,
põgenes välismaale 9 alust, suur hulk aga tunnis-
tati sõidukõlbmatuks. (ERAF, f 1, n 1, s 175, l-d
95�96).
35 Välja on jäetud lõik, mis kordab Soome kaatrite
�Kolasi� ja �Koivisto� läbiotsimist.
36 Ilmselt patarei maskeerimiseks püstitatud ehi-
tisi.
37 Kaugmõõduühik merel; üks kaabeltau = 1/10
meremiili = 185,2 meetrit.
38 Kasperwick = Käsmu laht.

Ðtðuka tüüpi allveelaev (ÐTÐ) luureretkel (1939�1940).
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40�50 meetri kõrgusel kolm ringi ümber all-
veelaeva ning lendas minema Helsingi suunas.

Allveelaev viidi lahingukorda, kuid tuld ei
avatud.

14. 06. kella 16.10 olid veest välja tõstetud
ja kalurite käest ära võetud kõik lennuki pa-
gasist järele jäänud esemed. Kokku oli u. 100
kilo diplomaatilist posti, väärtesemeid ja vä-
lisvaluutat:

1) 2 kullast ordenit;
2) 2 000 Soome marka;
3) 10 000 Rumeenia leid;
4) 13 500 Prantsuse franki;
5) 100 Jugoslaavia dinaari;
6) 90 Itaalia liiri;
7) 10 Eesti krooni;
8) 3 Inglise naelsterlingit;
9) 75 Ameerika dollarit;
10) 521 Nõukogude rubla.
15. 06. kell 08.25 saadeti post ja väärtasjad

allveelaeva sõjakomissari politruk sm. Kobliko-
viga kiirkaatril �Sneg� PBL Staapi Kroonlinna.

16. 06. kell 09.30 tulistas allveelaev kuuli-
pildujast Eesti transpordilennukit, milline len-
das 300 m. kõrgusel Tallinnast Helsingisse. 16.
06. kell 10.27 avas allveelaev suurtükitule (6
lasku) Helsingist Tallinnasse suunduva Eesti
transpordilennuki pihta. Tabamusi ei tähelda-
tud.

[...] 35

16. 06. kell 14.20 avastati Viimsi poolsaa-
rel 59o 31� põhjalaiusel ja 24o 54� idapikkusel
4 suurtükist koosnev rannakaitsepatarei ja rida
kunstlikke rajatisi.36 Patareid jälgiti 14. kaabel-
tau kauguselt.37 Allveelaeva tegevuspiirkonnas
viibivad kalapaadid otsiti läbi ja lasti vabaks.
Eesti rannikuvetest need kaugemale merele
ei väljunud.

Allveelaev ��T� -302� väljus merele 13. 06.
1940. a. kl. 17.03 ning vastavalt korraldusele
suundus ettenähtud positsioonile, kuhu jõu-
dis 14. 06. kl. 09.40. Allveelaev kontrollis üle
oma tegevuspiirkonnas (�Wicki�38 positsioo-
nil) kõik lahesopid. Reidi käigus avastati Käs-
mu lahe ranniku läheduses kahemastiline
purjekas, mille suunaks oli ost-west. Teine
purjekas seisis ankrus. Lahel oli hulga kala-
kuunareid ja paate. Hara lahes nähti kahemas-
tilist purjelaeva suundumas Juminda majaka

rajooni. Loksa sadamas ja reidil seisid need
samad Eesti sõjalaevad, millised fikseeriti all-
veelaeva ��T�-1� poolt s.h. miiniveskar �Rist-
na�. Eesti sõjalaevu jälgiti ka hiljem kogu val-
vepositsioonil oleku aja jooksul. 17. 06. kell
01.05, kui sellesse piirkonda saabusid miini-
ristlejad 3.-st m. r.-te divisjonist, jätkas allvee-
laev oma ülesannete täitmist valvepositsioo-
ni idapoolses osas. 17. 06. kl. 22.00 saabus
positsioonile MO tüüpi kiirkaater.

Olles oma tegevuspiirkonnas, kontrollis
allveelaev mitmeid kalapaate, kuid peale võr-
kude ja kala midagi ei leitud.

16. 06. kl. 09.47 avastas allveelaev nafta-
transpordilaeva �Sova 11� veeväljasurvega 700
tn. Rahvusvahelise koodeksi alusel tehti kind-
laks, et ta suundub naftalaadungiga Narvast
Vesterwicki. Reisijaid laeval ei olnud. Raadio-
grammide kaudu oli teada, et alus on Narva
lahes juba läbi vaadatud ja tal lubati teekonda
jätkata.

Allveelaev �P-1� väljus Oranienbaumist
13.06. kl. 17.20. ja vastavalt ülesandele suun-
dus selleks ettenähtud piirkonda. Kohale jõu-
dis al. 14. 06. kl. 05.00 ning asus tegema eel-
luuret oma ümbruskonnas. Laevaliiklust siis
seal ei täheldatud.

Kella 02.20 ja 02.25 vahel oli näha kaldast
kaugemal maismaal Toila tuletorni kandis
punast kuma taevas. Kell 14.55 kuuldusid kal-
da poolt plahvatused või suurtükkide tulista-
mine, mis kordus kell 14.40.

16. 06. kl. 22.20 peeti kinni Rootsi trans-
pordilaev �Sova 11�. Kuna laev ei täitnud käs-
ku peatumiseks, mis anti edasi rahvusvaheli-
se koodi alusel, siis tulistas allveelaev talle
nina ette mürsu. Seepeale jäi alus ankrusse
ning allus korraldusele. Laeva läbi ei otsitud,
vaid anti üle piirivalvekaatrile nr. 206. Roh-
kem aluseid allveelaeva tegevuspiirkonnas ei
avastatud.

Al. �P-1� pöördus tagasi Oranienbaumi 20.
06. 40. a. kl. 17.30.

Allveelaev �P-2� väljus Oranienbaumist 13.
06. 1940. a. kl. 17.40 ja jõudis ettenähtud po-
sitsioonile 14. 06. kl. 05.36. Sel ajal antud piir-
konnas laevade liikumist ei täheldatud. Aseri
tehase kohal 2 kaabeltau kaugusel kaldast
seisis ankrus Eesti transpordilaev. Lisaks oli
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samas piirkonnas kuunar, kelle pidas kinni all-
veelaev �P-3�. 16. 06. kl. 05.13 puhkes kaldal
põlevkivi kaevanduste rajoonis tulekahi. 19.
06. kl. 15.30 avastas allveelaev 1912. a. vene
päritolu ujuva miini asukohaga 59o 27� laiust
ja 27o 14� pikkust. Lained kandsid miini kalda
poole. Kui allveelaev lähenes rannikule, et
õhkida miini, avastati kaldal Eesti piirivalve-
kordoni asukoht ja selle juurde kuuluvad suur-
tükipatarei ja soomusauto. Et kaldale oldi
küllalt lähedal, siis allveelaev taandus ning
sukeldus sügavamale.

20. 06. kl. 05.00 kui antud piirkonda saa-
bus MO tüüpi kiirkaater nr. 206, alustati mii-
ni otsimist ning avastati, et see on Eesti tun-
nimehe valve all kaldal asukohaga 59o 27�
laiust ja 27o 14� pikkust.

Allveelaev �P-3� lahkus Oranienbaumist
13. 06. kl. 18.10 ning jõudis ettenähtud posit-
sioonile 14. 06. kell 05.50. Alustati eelluurega
antud piirkonnas � Kunda lahes, kuid laevu ei
avastatud. 14. 06. kl. 10.05, enne signaali saa-
mist Eesti ranniku blokeerimise alustamiseks,
möödus kursil Ost Eesti transpordilaev. 15. 06.
kl. 22.47 peeti kinni Eesti kuunar �Alar�. Vt 34

16.06. kl. 03.39 peeti kinni Eesti presiden-
di kaater. Vt 34

16. 06. kl. 10.00 püüdis allveelaev pidada
kinni Kunda sadamast väljunud kuunarit ja
kaatrit, kuid need pääsesid jälitamisest, hoi-
dudes võimalikult kalda lähedale. Kuunar si-
senes Mahu sadamasse. Muud liikumist vaat-
luspiirkonnas ei täheldatud. Operatsiooni käi-
gus ei esinenud mehhanismide ülesütlemisi.
Isikkoosseis on tervise juures, haigestumisi ei
esinenud.

Järeldused:
1). 4. allveelaevade brigaadi laevad täitsid

väejuhatuselt neile antud ülesande. Allveelae-
vade komandörid tegutsesid aktiivselt ja ot-
sustavalt. Transpordilaevade ja muude, väikes-
te aluste liiklemine lõpetati. Katseid takistus-
te tegemiseks Eesti laevastiku poolt ette ei
võetud. Isikkoosseisu poliitiline ja moraalne
seisukord on kõrgel tasemel. Kui allveelaevade
meeskondadele baasist väljumisel tehti teata-
vaks nendele pandud ülesanne, võttis isikkoos-
seis selle vastu meeleolu märgatava tõusuga.

2). Samas on vaja ära märkida raadio vas-
tuvõtu lainete ebaõnnestunud variandid, mis
anti 4. allveelaevade brigaadi laevadele. Saa-
dud lainepikkustel töötab rida raadiojaamu,
TASS-i uudiste edastamine; Lahti ja Kom-
interni raadiosaated jt., mis segab allveelae-
vadel raadiovastuvõttu.

3). Olulise puudusena tuleb ära märkida
fakti, et allveelaevade juhtivkoosseisul, eriti
aga laevade komandöridel, puuduvad täielikult
teadmised peamiste maailma ja Balti mere
äärsete riikide kaubalaevastike dokumenti-
dest. On vaja luua võimalused laevade ja nen-
de veoste kohta käivate dokumentide tundma-
õppimiseks. On vaja saata loetelud (säilitades
seejuures nende transkriptsiooni) ja dokumen-
tide näidised, millised peavad olema ühe või
teise riigi transpordilaeva dokumentide komp-
lektis, ning samuti juhised selle kohta, kuidas
eristada järeletehtud ja võltsitud dokumente.

Hädavajalik on välja anda laevastiku inst-
ruktsioon kaubalaevade kinnipidamise ja lä-
biotsimiste kohta.

Allveelaevade juhtivkoosseisu väljaõppe
kavasse tuleks võtta sisse kaubalaevade lae-
vadokumentide tundmaõppimine.

Esitades käesolevat materjali, mis käsitleb
allveelaevade tegevust ajavahemikul 12. kuni
20. juunini, palun luba esitada autasustami-
seks silmapaistnud isikkoosseisu.

Lisa: Laevade aruandematerjal 30. lehel,
saadetud ainult aadressaadile.

4. Allveelaevade 4. Allveelaevade
brigaadi komandör, brigaadi sõjakomissar,
2. järgu kapten polgukomissar
/Matvejev/  /Volkov/

allkiri allkiri

Staabi ülema aj. kt. kaptenleitnant
/Fridman/ allkiri

Trükitud 2 eks.

VRSMLA f R-92, n 2, s-ü 672, l-d 129 �134
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Nõukogude laevastik teel Tallinna sadamasse.
Sügis, 1939.

Kokkuvõttes erioperatsiooni �Gudok�
läbiviimisest 17. juunil 1940. a. teatasid
PBL-i juhataja V. Tributs ja PBL-i staabiülem
J. Pantelejev:

kl. 6.00 � vallutati Suurupi patarei
kl. 6.30 � vallutati Aegna saar.
kl. 7.05 � vallutati Naissaar.
kl. 7.40 � vallutati Miinisadam ja mereväe-

kasarmud Tallinnas.
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ERICH KAUP (1929)
Rahvusarhiivi arhivaar,
ajaloodoktor.
Peamiseks uurimis-
teemaks on Nõukogude
Liidu sõjalis-poliitiline
agressioon Soome ja
Balti riikide vastu
aastail 1939�1940.

n Nendel varajastel hommikutundidel olid
Punaarmee okupatsioonivägede põhijõud,
üle 90 000 mehe, juba tunginud üle Vene-
Eesti riigipiiri ning ruttasid omakorda Tal-
linna poole.

Siin toodud dokumentide valimik on osa
suuremast uurimisprojektist nr 2803 � Eesti
Teadusfondi toetusel ettevalmistatavast do-
kumentide ja materjalide kogumikust �Võõ-
ra võimu all. Eesti aastail 1940�1941�. [E. K.]


