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Eesti valitsemise ettevalmistamine 
Saksamaal

Saksamaa ettevalmistused NSV Liidult val-
lutada loodetavate idaalade valitsemiseks 
algasid väga hilja ja ilma selge plaanita. 
Sõja käigus tuli esimese sammuna tegevusse 
rakendada kohalik haldusaparaat ning selles 
osas lähtuti põhimõttest, et need kujunda-
takse (või lastakse kujuneda) varasema oma-
riikliku seadusandluse baasil (vaata lähemalt 
Tuna 2012, nr. 2). Järgmise, kuid olulisema 
sammuna tuli hoolitseda omamaiste keskvõi-
mude ametisse seadmise eest ning seda püüti 
vaatamata lühikesele ajale konkreetsemalt 
ette valmistada ja leida sobilik kaader. 

Saksa välisministeeriumis kalkuleeriti 
Eesti puhul erinevaid võimalikke arengu-
stsenaariume: 1) vasakpoolsed kodanlikud 
ringkonnad moodustavad bolševike vaikival 
nõusolekul uue valitsuse; 2) bolševike poolt 
veel arreteerimata või vanglast vabastatud vii-
mase kodanliku valitsuse (letzten bürgerlichen 
Regierung) liikmed moodustavad Stockhol-
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1  Algus Tunas 2012, nr. 2.
2  Wilhelm Wrangell, Aufzeichnung, 24.06.1941, Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (PA AA),  

f. R105190, Politische Abteilung, Baltikum Pol. XIII, l. 7–8.
3  Saksa siseministeerium oli alates 1930. aastate teisest poolest aktiivselt tegelenud ka Valgevene natsionalistlike 

emigrantidega ning idasõjakäigu alguseks valmistati ette inimesed, kes koos Wehrmacht´i üksustega suundusid 
Valgevenesse. Okupatsioonivõimud rakendasid neid mittepoliitilistel ametikohtadel kohaliku halduse korral-
damiseks, kuid see ei omandanud võrreldavat rolli omamaiste haldusorganitega Balti riikides. Lähemalt vaata: 
O. Roman´ko. Koričnevye teni v Poles´e. Belorussija 1941–1945, Veče, 2008.

mist ja võib-olla Helsingist saabuvate emig-
rantide abiga kvaasi-legaalse antibolševistliku 
valitsuse; 3) mõistlikud (einsichtige) eestlased 
võtavad enda kätte provisoorse võimukorral-
duse, soovimata edasisi poliitilisi arenguid 
ennetada.2 Kahel esimesel puhul võis need 
valitsused pikemalt kaalumata kõrvaldada, 
sest eeldati, et varasema tegevuse tõttu ei 
ole nendel ringkondadel ka kohaliku rahva 
toetust. Nn. mõistlike eestlaste puhul oleks 
aga tegu kontingendiga, kellega tuleks nii ehk 
teisiti koostööd teha, et mitte korrata 1918. 
aasta viga, kui eestlased haldusvõimu juurest 
hoopis kõrvaldati.

Saksa võimuasutused kasutasid etteval-
mistuste käigus Balti riikide tulevaseks valit-
semiseks ära Nõukogude okupatsiooni eest 
peamiselt ümberasumise korras koos balti-
sakslastega, kuid ka muul viisil Saksamaale 
jõudnud põgenikke, kelle hulgas leidus polii-
tiliselt sobivaid kandidaate.3 Kuigi Saksamaa 
oli de facto tunnustanud Molotovi-Ribbetropi 
pakti alusel Nõukogude okupatsiooni alla 
langenud riikide kuulumist NSV Liidu koos-
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seisu, lootsid eestlastest, lätlastest ja leedulas-
test põgenikud sõja puhkedes Saksamaa toel 
oma riikide mingis vormis taastamist.

Eestiga seotud keskseks tegelaseks ette-
valmistavates kavades sai Saksamaale põge-
nenud Hjalmar Mäe. Mäe tunnustamine Sak-
samaa poolt isikuna, kellega arutati võima-
likke arengukavasid juba enne sõja algust, on 
igati mõistetav. Hjalmar Mäe oli olnud Eesti 
paremradikaalse vabadussõjalaste liikumise 
propagandajuht ning enda kinnitusel saanud 
liikumise keelustamise järel 1934. aastal selle 
juhilt kindral Larkalt volitused liikumise polii-
tiliste sihtide edasiviimiseks. Mäe ei olnud 
enne sõda Eestis esimese suurusjärgu tege-
lane, kuid tema ambitsioonid ulatusid märksa 
kaugemale tegelikust positsioonist.

Saksa ametnike kinnitusel oli Mäe juba 
aastaid olnud pidevas ühenduses Natsionaal-
sotsialistliku Saksa Töölispartei (NSDAP, 
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) 
struktuuri kuuluva Ribbentropi bürooga 
(Dienststelle Ribbentrop), mille ülesandeks 
oli tegelda rahvussakslastega Euroopas ja 
Ameerikas. Nende kontaktide käigus puu-
tus ta tihedalt kokku dr. Peter Kleistiga4, 
kes 1941. aasta suvel asus tööle Rosenbergi 
juhitavasse vallutatud idaalade ministeeriu-

misse. Lisaks sellele oli Mäe juba aastaid 
tegutsenud NSDAP julgeolekuteenistuse 
(Sicherheitsdienst, SD) välisluure osakonna 
usaldusisikuna. 1941. aastaks oli kunagisest 
partei julgeolekuteenistusest saanud Riigi 
Julgeoleku Peaameti VI amet (välisluure) 
ning Mäe kontaktiks oli referaat C2 (lähivälis-
maa). Eestiga tegelevaks kontaktametnikuks 
oli talle SS-Sturmbannführer Schindowski. 
Ilmselt pärinevad selle koostöö ajast ka Mäe 
sidemed Werner Bestiga, Saksa okupatsiooni-
režiimide ühe peamise teoreetiku ning prakti-
kuga, kes jõudis aastail 1940–1941 olla Saksa 
tsiviiladministratsiooni esindaja Prantsusmaal 
ja 1942–1945 Saksamaa asehaldur Taanis. On 
tähelepanuväärne, et Mäe oli juba 1938. aas-
tal esitanud nimetatud ametkondadele oma-
poolse plaani juhuks, kui vabadussõjalaste 
liikumine peaks Eestis võimule pääsema. Oli 
tehtud ettepanek Saksamaaga ühise armee, 
välis-, tolli- ja rahapoliitika loomiseks, kuid 
tookord pälvis see Saksamaa poolt vaid teo-
reetilist huvi. Kui eeldada, et Saksa poliitika 
soovis vajaduse korral võimalust näidata 
legaalset alust Saksamaa valitsemiseks Eesti 
alal, siis Mäe enda väitel oli president Kons-
tantin Päts talle 1940. aasta suvel andnud 
ülesande pidada Saksa võimudega läbirääki-

EOV juht Hjalmar Mäe.  
ERA, f. 4416, n. 1, s. 301, l. 2 

4  Peter Kleist oli sõja ajal idaministeeriumi poliitika peaosakonna Ostland’i osakonna juhataja, tuntud kui 
„Baltikumi omavalitsuse advokaat”, Mäega sidus neid juba varasem tutvus. Alates 1943. a. suvest oli Saksa 
välisministeeriumi teenistuses, olles mh. Saksamaa-poolseks kontaktisikuks Nõukogude Liidu katsetustel 
sondeerida pinda separaatrahu sõlmimiseks.

Meelis Maripuu / Omavalitsuseta omavalitsused II



40 Tuna  3/2012

K Ä S I T L U S E D  

misi Nõukogude okupatsiooni alla sattunud 
Eesti tuleviku suhtes.5 

Sarnaselt Mäele olid järelümberasuja-
tena Saksamaale asunud varasem sisemi-
nisteeriumi kõrge ametnik Oskar Angelus 
ja majandusministeeriumi ametnik Alfred 
Vendt (Wendt) ning olid seega samuti käepä-
rast. Kaheldamatult oli tegu kogenud ja oma 
ala tundvate endiste kõrgete riigiametnikega. 
Lisaks oli Angelus 1939. aastal olnud Eestis 
baltisakslaste ümberasumist kureeriv amet-
nik ning tänu sellele tutvunud paljude Saksa 
kõrgemate ametnikega. Tema ametisse mää-
ramine olevat olnud ka kunagise klassivenna 
riigiminister Alfred Rosenbergi isiklik soov.6

Ettevalmistavad tööd Saksamaal ei jõud-
nud omamaiste ametnike kaasamise osas 
siiski kaugele. Mäega oli eelseisvaid plaane 
arutatud juba kevadest alates, kuid Angelus 

tõmmati sellesse ringi alles pärast sõjakäigu 
tegelikku algust. Esialgsel jutuajamisel Wil-
helm Wrangelliga7 anti talle mõista, et teda 
võidakse kasutada kohalike omavalitsuste 
töö taastamisel Eestis, kuid lähemat infot 
temaga veel ei jagatud. Angeluse eelistuse 
järgi pidanuks ta Eestisse saadetama „saksa 
ametnikuna”, mitte aga eesti eksperdina. 
Tema ettekujutuse kohaselt pidid valitsemise 
õnnestumiseks tulevase Saksa okupatsiooni-
valitsuse mõõtuandvatel postidel seisma eest-
laste hulgas heas kirjas olevad baltisakslased 
Martin Luther, Hans Wrangell, Helmuth 
Weiss ja ka Wilhelm Wrangell ise. Angeluse 
arvates oli eestlastel saksa inimestest väga 
kindel ettekujutus, mida nimetatud isikud 
ligikaudu kehastasid. Neil isikuil olnuks tema 
arvates eestlaste silmis absoluutne autoriteet, 
mis kandunuks paratamatult üle kõigile saks-
lastele. Selliste isikute kõrvalejätmine viiks 
ummikusse eestlaste laiema vaate sakslastele 
ja ärataks ebameeldivad ettekujutused 1918. 
aasta Saksa okupatsiooni näitel taas ellu.8 

Saksa okupatsioonivõim eiras tunnus-
tatud rahvusvahelise õiguse põhimõtteid 
ka 1918. aastal, hävitades demokraatlikud 
maakonna- ja vallavalitsused ning isegi hal-
dusjaotuse. Hans Kruus iseloomustas olu-
korda: „[– – –] Uus maawalitsuse kord, 
mille okkupatsiooniwõim Eestis maksma 
pani, häwitas igasuguse omawalitsuse ja 
kohaliku rahwa isetegewuse wõimaluse. 
Omawalitsuse asutustele ei antud isegi tsaa-
riaegiste seaduste piirides eluwõimalust. 
Nende asemele seati igalpool ainult määratud 
ja nimetatud isikud. [– – –] Uutel loodawail 
walitsusasutustel ei olnud omawalitsuse lõh-
nagi juures. Need said sõna otsekoheses mõttes 
okkupatsiooniwõimude ja Saksa mõisnikkude 
käes mängukannideks. [– – –] Linna-, maa-
konna- ja wallawalitsuste orgaanid said ainult 

5  Grosskopf, Estnisches Befreiungskomitee, 26.06.1941; Wrangell, Aufzeichnung, 25.06.1941, PA AA, f. R105190, 
l. 18-19, 60-62; Sipo Riga Nr 187 an das RSHA, 07.01.1942, Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LVVA), f. P-1019, 
n. 1, s. 3, l. 64–65p. Vaata ka: H. Mäe. Kuidas kõik teostus. Stockholm, 1993.

6  H. Mäe. Kuidas kõik teostus, lk. 195.
7  Wilhelm Wrangell oli Eesti päritolu baltisakslane, osales Vabadussõjas, oli 1922–1926 Saksa-Balti Partei 

sekretär ning 1928–1933 Saksa Kultuurvalitsuse asepresident ja 1933–1938 selle president. 1939. aastal valiti I 
Riiginõukogu liikmeks ning 1939. aasta septembrikriisi ajal pidas president Pätsi ülesandel läbirääkimisi Saksa 
võimudega. 1940. aasta märtsis lahkus Saksamaale ja asus sealse välisministeeriumi teenistusse.

8  Wrangell, Aufzeichnung, 09.07.1941, PA AA, f. R105190, l. 1–1p.

Oskar Angelus. EKM, A-181-3265
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„kõrgema wõimu” käsilisteks. Niisuguse osa 
määras neile juba uus maawalitsemise „kons-
titutsioon” ja neis nähti walitsewate wõimude 
poolt juba ammu enne kui Eesti Wenemaa 
ülemwõimu alt lahutati, „Saksa Keiserliku 
Majesteedi Wilhelmi II teenrid”.”9

Reich’i välisameti idaosakonna juhataja 
dr. Peter Kleist tegi sõjakäigu ettevalmista-
mise faasis Mäega tihedat koostööd, mille 
käigus arutati võimalusi, mis tekivad Eestis 
seoses eeldatavalt peagi puhkeva Saksa-Nõu-
kogude Liidu sõjaga. Oma mälestustes kir-
jeldab Mäe kokkulepet, mille kohaselt pidi 
Saksa väegrupi Nord pealöök suunatama ida 
poolt Peipsit Leningradile ning eeldusel, et 
kottijäämise ohus Punaarmee üksused hakka-
vad Eestist välja tõmbuma, pidi Mäe Helsin-
gist koos Eesti vabatahtlikega (Erna grupp) 
saabuma Tallinna ja püüdma haarata võimu 
ja kindlustada seda kodumaal liituvate vaba-
tahtlike abil veel enne Saksa sõdurite saabu-
mist.10 Siinkohal on Mäe mälestused ilmselt 
liiga lennukad, kuid oma tõetera on küllap 
neiski. Kui kujunevas idapoliitikas jäänuks 
peale seisukoht, et vallutatud Balti riikides 
luuakse kohe Saksamaa kontrolli all olevad 
riiklikud moodustised (nii, nagu see oli sõja-
vägede ülemjuhatuse esialgsetes plaanides),11 
saanuks Mäe toetuda oma väidetele president 
Pätsi volituste kohta ja olla sellega näiliselt 
legitiimseks võimu kandjaks. Mäe enda sõnul 
loobuti Pätsi volitustele toetumisest pärast 
seda, kui Saksamaa mais 1941, pärast Hessi 
Inglismaale lendamist oma pealetungiplaane 
muutis.12

1941. aasta mais oli Helsingis tekkinud 
sakslaste jaoks ebameeldiv olukord. Soome 
sõjaväeluure oli Eesti põgenike hulgast uue 
sõja ootuses teenistusse kutsunud 15 vabataht-
likku ja saatis nad väljaõppele. Aprilli alguses 
olid mehed andnud Eesti lipu kõrval vande, 
mille juures viibisid ka eesti ajakirjanik Harald 

Vellner, viimane Eesti sõjaväeatašee Soomes 
Aksel Kristian ja 1940. aasta juulis Soome 
põgenenud admiral Johan Pitka. Nende ette-
valmistustega oli kursis ka Abwehr’i esindaja 
Soomes Alexander Cellarius ning küllap juba 
siis oli olemas plaan kõnealuse grupi (tulevane 
Erna Grupp) kasutamiseks sakslaste huvides. 
Maikuus oli aga sakslaste teadmise kohaselt 
Soomes moodustumas eestlaste organisat-
sioon admiral Pitka ja Vellneri juhtimisel, 
keda kumbagi ei peetud Saksamaa seisuko-
halt usaldusväärseks tegelaseks. Nii suunduski 
ärireisijaks maskeeritud Hjalmar Mäe SDga 
kooskõlastatult Helsingisse, et käimasolevat 
üritust üle võtta.13

31. mail moodustaski Mäe koostöös 
Cellariusega Helsingis ise viieliikmelise 
Eesti Vabastamise Komitee. Sellesse kuulu-
sid Hjalmar Mäe, Eesti endise Berliini saat-
konna ametnik dr. Aleksander Massakas, 
Eesti endise Helsingi saatkonna sekretär Val-
ter Kotsar, Eesti endine sõjaväeatašee Soo-
mes major Aksel Kristian, endine Tartu van-
deadvokaat Karl Grau ning Harri Rütman. 
Komitee eesmärgina deklareeriti Eesti rahva 
vabaduse ja iseseisvuse taastamine sõbralike 
riikide abiga. Koostöös Abwehr’i ja Soome 
sõjaväeluurega valmistati ette eesti dessant-
rühm Erna, mis juulis 1941 saadeti Eestisse 
Punaarmee tagalasse. Komitee kuulutas 
end kõrgema võimu kandjaks kuni eelduste 
loomiseni Eesti liitumiseks Saksa Reich’iga. 
Mäe kui komitee esimees määrati sõja alguse 
puhuks ajutise valitsuse peaministriks, eelda-
des, et Saksamaa tunnustab Eesti iseseisvuse 
taastamist. Vastasel juhul pidi ta kokkuleppel 
sakslastega püüdma saada Eesti tsiviilvalitsuse 
juhiks. Ka oma kirjalikus pöördumises välis-
minister Ribbentropi poole tituleeris Mäe end 
Eesti kõrgeimaks ajutise riigivõimu kandjaks. 
Aleksander Massakas määrati komitee poolt 
Eesti ajutiseks saadikuks Berliinis, millele 

9  H. Kruus. Saksa okupatsioon Eestis. Tartu, 1920, lk. 33–42.
10  H. Mäe. Kuidas kõik teostus, lk. 72.
11  J. Förster. Das Unternehmen „Barbarossa” als Eroberungs- und Vernichtungskrieg. – Das Deutsche Reich 

und der Zweite Weltkrieg, Band 4, lk. 413.
12 H. Mäe. Kuidas kõik teostus, lk. 172–174.
13  Wrangell, Aufzeichnung, 25.06.1941, PA AA, f. R105190, l. 60–61; vaata ka: H. Mäe. Kuidas kõik teostus,  

lk. 172.
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paluti Saksa välisministeeriumi heakskiitu.14 
Sõjakäigu alguses teatati Mäele, et Balti rii-
kide iseseisvuse otsustamine lükatakse sõja 
lõppu. Kõik varasemad sellesuunalised sam-
mud on vaenulikud Saksa riigi vastu.

Mäe kokku pandud komitee liikmete hin-
damisel nentis Saksa pool, et tegu on endiste 
vabadussõjalaste liikumise tegelastega, kes 
kujutanud endast natsionaalsotsialistidele 
sarnast liikumist. Mitte kõik endised liikmed 
ei olevat Saksa-sõbralikud, kuid liikumise tuu-
mikuga olevat võimalik head koostööd teha.15 
Juhtivate tegelastena nähti lisaks Mäele siiski 
ette Oskar Angelust ja Alfred Vendti, kelle 
kandidatuurid said usalduskogu liikmetena 
füüreri heakskiidu juba juuli alguses.16 Sel-
gusetuks jääb, kas Angelus sai heakskiidu 
tagaselja või toimus kandidaatide esitlus füü-
rerile siiski pärast 9. juulit, kui ta oli kohtunud 
välisministeeriumi ametnikega. Esildise füü-
rerile tegi ka Rosenberg, kelle vastutusalasse 
need küsimused kuuluma hakkasid. Hjalmar 
Mäe enda väitel kinnitas Hitler käskkirjaga 
tema, esialgu usaldusmehena, ametisse juba 
26. juunil 1941.17 Pärast idasõjakäigu algust 
ootas Mäe koos oma kunagise kontaktiga 
RSHA välisluure ametist SS-Sturmbannführer 
Schindowskiga Tilsitis õiget aega. Schindowski 
oli selleks ajaks suunatud erinõunikuna opera-
tiivkomando Ia (Einsatzkommando Ia) juurde. 
15. juulil saadeti Mäe RSHA ülesandel Riia 
kaudu Pärnusse, kuid pealetungi pidurdumise 
tõttu pöördus ta Schindowski soovitusel juba 
järgmisel päeval tagasi Riiga.18

7. augustil asus tööstaap (Arbeitsstab) 
koosseisus Mäe, Angelus ja Vendt Berlii-
nist Peter Kleisti saatel taas teele Riiga, kus 
ootas ees kohtumine tulevase kindralkomis-
sari Karl-Siegmund Litzmanniga. Angelus oli 

eelseisva missiooniga seoses mures, et teda 
võtavad eestlased kui renegaati. Mäe oli opti-
mistlik, uskudes, et kui Saksa pool poliitilisi 
vigu ei tee, siis õnnestub tal koos oma kaas-
töölistega poole aasta jooksul eestlased piisa-
valt tihedalt Saksamaaga siduda.19 

Samas liikusid 1941. aasta suvel-sügisel 
visalt ka kuuldused Eestimaa võimalikust 
ühendamisest Soomega. See idee leidis toe-
tajaid rahvuslikult meelestatud ringkondades, 
kes nägid selles alternatiivi iseseisvuse taastu-
misele, mida siiski veel loodeti. Idee ringles 
isegi Saksa kõrgemas juhtkonnas kui üks või-
malik variant Eesti tulevikust. Vahetult sõja 
alguses (enne 26.07.1941) oli selle ideega 
riigimarssal Göringi juures käinud Soomes 
resideeriv admiral Pitka ning saanud plaanile 

14  Estnisches Befreiungskomitee, Bekanntgabe, 31.05.1941; Dr. Hjalmar Mäe, An den Reichsminister für 
Auwärtige Angelegenheiten, 22.06.1940, PA AA, f. R105190, l. 63–65p; vaata ka: H. Mäe. Kuidas kõik teostus, 
lk. 172–197.

15  Grosskopf, Estnisches Befreiungskomitee, 26.06.1941, PA AA, f. R105190, l. 18–19.
16  Herrn Reichskommissar Lohse (Dr. Leibbrandt), 26.09.1941, Bundesarchiv (BA), R 6/278, l. 6.
17  Erster Landesdirektor in Estland an Reichsminister RMO, 19.10.1944, BA, R 6/278, l. 87–89. [Ilmselt ei olnud 

tegu siiski Führerbefehl’iga, nagu Mäe kirjutab, vaid Hitleri nõusolekul sõjaväelise juhtkonna poolt tehtud 
otsusega.]; RMO Abt II/1, Stellung der estnischen landeseigenen Verwaltung, 06.11.1944, BA, R 6/278, l. 105.

18  Sipo Riga Nr. 187 an das RSHA, 07.01.1942, LVVA, f. P-1019, n. 1, s. 3, l. 64–65p.
19  Grosskopf, Lage in Estland, 13.08.1941; Grosskopf, Aufbau der Zivilverwaltung in Estland, 07.08.1941; 

Wrangell, Aufzeichnung, 25.06.1941, PA AA, f. R105190, l. 45, 51–53, 60–62.

Idaalade riigiminister Alfred Rosenberg.  
ERA, f. 4416, n. 2, s. 535 
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Göringi toetuse. Eesti ei oleks nende ideede 
teostumisel seotud otse Suur-Saksamaaga, 
vaid tõmmatud nn. Uude Euroopasse koos 
uue Põhjala suurriigi Soomega, millega pidi 
liidetama Ingerimaa ning autonoomse osana 
Eesti. Soome riik oli juba taas sõjas NSV Lii-
duga, kuid temast ei saanud Saksamaa amet-
likku liitlast ning Hitleri ametlik poliitika 
Suur-Soome ideed ei toetanud.20

Riikliku iseseisvuse taastamise ideed

Pärnu oli esimene Eesti suurem keskus, kus 
NSV Liidu režiim läheneva rinde ees kokku 
varises. Punaarmee põgenes linnast ja 8. juu-
list alates hakkas seal aktiivselt tegutsema 
end samas varjanud varasem Narva sõja-
väeringkonna ülem kolonel Viktor Koern. 
Koerni tegevus näitab, et ta lähtus eeldusest, 
et Eestis ei kujuta Saksa väed endast okupat-
sioonivõimu, kuna nad ei olnud rünnanud 
mitte Eesti Vabariiki, vaid seda okupeerivat 
NSV Liitu. Ta asus samast päevast juhtima 
ülemaakondliku Omakaitse korraldamist ja 
olles antud piirkonnas kõrgem sõjaväelane, 
luges ta end kõrgema võimu kandjaks ka tsi-
viilküsimustes ning tituleeris end „Eesti Vaba-
riigi volinikuks”, kuni pole tegevusse asunud 
temast kõrgem keskvõim.21 

Sellelt positsioonilt andis Koern 9. juulil, 
päev enne Saksa asulakomandandi ametisse 
asumist Pärnus, oma esimese määruse, mil-
lega pani ametisse ajutise linnapea, maa-
vanema ning politseiülema kohusetäitja.22 
Koerni tegevus Pärnus ning sealt valdadesse 
läkitatud teated võisid inimestes tekitada 
illusiooni Eesti tõelisest vabastamisest ning 
iseseisvuse peatsest taastamisest. Elanikkon-
nale suunatud pöördumistes räägiti Eesti oma 
keskvalitsuse tegevusse astumisest lähemate 
päevade jooksul.23

Saksa julgeolekupolitsei operatiivgrupi hin-
nangul püüdis Koern tsentraliseeritud Oma-

kaitse organisatsiooni kõrval kokku seada ka 
Eesti valitsust (estnische Regierung zu bilden), 
kuid tema katse summutati enne, kui ta suu-
tis leida kontakti riikliku järjepidevuse kandja 
prof. Uluotsaga. Üldise julgeolekupoliitilise 
olukorra pärast ei muretsetud, sest nenditi, et 
Eesti intelligents on tugevasti detsimeeritud 
ega ilmuta veel mingit poliitilist huvi. Kõi-
gest mõne päeva taguste sündmuste valguses 
Leedus ja Lätis oli Saksa julgeolekuorganitel 
piisavalt põhjust muretsemiseks – Leedus olid 
kohalikud aktivistid juba enne Saksa vägede 
tulekut moodustanud nn. valitsuse, mida sõja-
väevõimud ei tunnistanud, kuid nad polnud 
seni ka tagasi astunud. Poliitilist olukorda Lätis 
hinnati täiesti selgusetuks ning peljati, et seni 

20  O. Manninen. Suur-Suomen ääriviivat, Helsinki, 1980, lk. 148–153.
21  Eestis ilmunud kirjutistes on väidetud, et Koern tugines seejuures Eesti Vabariigi seadusandluses fikseeritud

põhimõtetele. Vaata näiteks: Eestlaste võitluse õiguslikud alused. (http://www.kool.ee/?6097). Omakaitse 
rollist loe lähemalt artikli I osa: Tuna 2012, nr. 2, lk. 50–60.

22  Pärnu ja vabastatud Pärnumaa Eesti Voliniku määrus nr. 1. – Uus Elu, 10.07.1941, nr. 1.
23  Pärnu Maavalitsus Pärnumaa rahvale, 15.07.1941, ERA, f. 3693, n. 1, s. 11, l. 14.

Eestimaa kindralkomissar Karl-Siegmund Litzmann. 
ERA, f. 4416, n. 1, s. 299, l. 1 
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veel omavahel võitlevad Läti tegelased (Kõue-
risti liikmed ja Ulmanise toetajatest kohanoo-
lijad (Postenjäger)) võivad moodustada soovi-
matute sihtidega ühisrinde.24 Kuivõrd kaugele-
ulatuvad Koerni plaanid tegelikkuses olid, jääb 
meil allikate puudusel teadmata.

Pärnus tegevusse asunud asulakomandant 
dr. Floto kutsus Koerni koos ajutise linnapea 
ning politseiülemaga 19. juuli hommikul enda 
juurde ja teatas, et Lõuna-Eesti on Saksa 
relvajõudude tegevuspiirkond ja vastavalt 
1907. aasta IV Haagi konventsioonile kuu-
lub kõrgem riigivõim ainult Wehrmacht´i 
juhtkonnale. Wehrmacht´i juhtkond ei saavat 
aga sallida enda kõrval veel teist kõrgemat 
võimu, olgugi see sõbraliku rahva esindaja. 
Kujunenud olukorras sügavalt pettunud kolo-
nel Koern langes samal päeval Audru lähedal 
lahingus Punaarmeega.25

Rahvuslike jõudude tegevuse keskuseks 
kujunes Tartu, kus partisanid alustasid lähe-
nevate Saksa üksuste ootuses 10. juulil üles-
tõusu, saades oma kontrolli alla lõuna pool 
Emajõge olevad linnaosad. Linna põhjaosa 
jättis Punaarmee maha 25. juulil. Professor 
Jüri Uluots oli Tartusse saabunud juba linnas 
kestvate lahingute ajal ning loonud kontakte 

kohalike omavalitsuste ja kohapeal leiduvate 
väheste poliitikategelastega. 27.–28. juulil 
kohtusid Eesti poliitiliste jõudude veel alles 
jäänud esindajad Tartus Uluotsaga, et arutada 
kujunenud olukorda. 

Õiguslikust seisukohast lähtudes olnuks 
riikliku järjepidevuse kandja, viimase pea-
ministri presidendi ülesannetes professor 
Uluotsa kohaloleku kaudu võimalik moo-
dustada ajutine valitsus ja kuulutada välja 
riikliku iseseisvuse taastamine. Võib esitada 
küsimuse, kas Uluotsa isikus oli tegu viimase 
seadusliku peaministriga ning kas Johannes 
Varese nimetamine peaministriks president 
Pätsi poolt oli seaduslik või mitte. Olenemata 
erinevatest hilisematest hinnangutest lugesid 
Saksa välisministeeriumi esindajad Uluotsa 
viimaseks Eesti peaministriks.26 

Ennekõike Tartu Ülikooli sõjaaegse rektori 
Edgar Kanti meenutustele tuginedes ilmneb, 
et Uluots astus omalt poolt mitmeid samme, 
mida tema kui õigusliku järjepidevuse kandja 
positsioon eeldas. Ta oli enda ümber kogunud 
väikese nõuandva kogu, kellega arutati tekki-
nud olukorda lootuses kokku koguda põhisea-
duses ette nähtud valimiskogu, mis aga Saksa 
okupatsiooni tingimustes ei tulnud kõne allagi. 

24  Der Chef der Sipo und SD, Ereignismeldung UdSSR. Nr. 40, 01.08.1941, BA, R 58/215, l. 124–128. 
25  A. Peetre. Pärnu sõjasuvel 1941. – Eesti riik ja rahvas Teises maailmasõjas V, Stockholm, 1957, lk. 7 jj.
26  Der VAA beim AOK 18 L.S. v. Ungern-Sternberg, An Auswärtiges Amt, 11.08.1941, PA-AA, f. R105190, l. 33.

Jüri Uluots.
Kirjandusmuuseum, 
avaldatud „Estonia 
1940–1945”. Repro
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Praktiliste sammudena püüdis Uluots ühen-
dusse astuda tegevust alustavate kohalike oma-
valitsuslike ja riiklike asutustega ning partisani-
üksustega, sanktsioneerides omalt poolt nende 
tegevuse ning püüdes nende edasist tegevust 
koordineerida ja tõhustada. Näiteks Tartu 
linna- ja maavalitsus olid 11. juulil tegevust 
alustanud kohaliku Omakaitse algatusel, 13. 
juulil olid saanud sama korralduse Lõuna-Eesti 
partisanide üldjuhilt Friedrich Kurelt ning siis 
veel sanktsioneeritud Uluotsa poolt. Ka major 
Friedrich Kurg ise sai Lõuna-Eesti partisanide 
üldjuhina Uluotsa kinnituse. Oma ametisse 
kinnitamist käis Tartus Uluotsa juures saamas 
ka näiteks Saksa üksuste poolt taas ametisse 
seatud Viljandi linnapea Albert Vilms.27

Olulisem ja põhimõtteline küsimus oli 
vahekordade selgitamine nüüd NSV Liidu 
okupatsioonivõimude asemel Eestit oku-
peerivate Saksa võimudega. Kanti kinnitusel 
oldi juulikuiste arutelude ajal põhimõtteliselt 
kursis Saksamaa vastuseisuga Balti riikide ise-
seisvustaotlustele, kuid olevat olnud selgusetu, 
kas see käis ainult sõjaolukorra kestvuse kohta 
või oli see Saksamaa üldine idapoliitika. Kanti 
meenutused ei anna tollasest olukorrast ega 
otsuste langetamise tagamaadest siiski objek-
tiivset pilti, kuna on tahes-tahtmata mõjutatud 
tagantjärele-tarkusest. Eriti ilmekalt tuleb see 
esile väidetes, et memorandumit koostades 
oldi juba teadlikud Ukraina ja Leedu ajutiste 
valitsuste laialisaatmisest või vangistamisest. 
Kanti sõnul oli memorandumi tekst, mis täna-
päeval „liigagi ettevaatlik ja diplomaatiline” 
näivat, tingitud sellest, et sündmuste edaspi-
dine areng ei olnud veel selge, „pealegi olid 
meist lõuna pool tehtud katsete tulemused 
tegelikult teada, ehkki seda ei tarvitsenud 
lasta just nägudelt lugeda”. Ka tookordne 
Pärnu linnapea Arthur Peetre kinnitab, et 
välismaiste raadiojaamade vahendusel teati 
juba Saksa vägede saabumise ajaks Leedu aju-
tise valitsuse kokkukutsumise ning selle väi-

detava laialisaatmise kohta sakslaste poolt.28 
Tõepoolest ei toetanud Saksamaa vallu-

tatud aladel tegutsema hakanud ajutisi valit-
susi ja summutas nende tegevust, kuid enne 
Saksa vägede jõudmist Pärnusse (8.–9. juulil) 
või isegi ajaks, mil Tartus koostati memoran-
dumit Saksa võimudele, ei oldud neid veel 
arreteerima asutud. Kui memorandum anti 
Saksa välikomandandile Tartus üle 29. juulil, 
siis Leedu ajutisele valitsusele teatas sealne 
kindralkomissar Adrian von Renteln alles 5. 
augustil, et seoses Saksa tsiviilvalitsuse tege-
vusse asumisega tuleb nende tegevus minist-
ritena lõpetatuks lugeda.29 Juulis võisid välis-
raadiod levitada küll infot, et Leedu ajutist 
valitsust ei tunnustata ning kardetakse selle 
laialisaatmist vms.

Uluots olnud sellegipoolest seisukohal, et 
„peab astuma kõik sammud, mis antud olu-
korras üldse võimalikud”. Nõupidamiste tule-
musena saadeti Eestit okupeeriva Saksa 18. 
armee ülemjuhatajale kindralooberst Georg v. 
Küchlerile memorandum, mille too sai kätte 
10. augustil. Selles avaldati Wehrmacht’ile 
sügavat tänu bolševike ikkest vabastamise eest 
ning avaldati soovi ja valmisolekut koos saks-
lastega võidelda bolševike vastu. Eriti rõhutati 
vajadust seniste partisanide asemel organisee-
rida eesti relvaüksused oma juhtkonnaga ja 
kokkuleppel Saksa väejuhatusega viia läbi 
mobilisatsioon, jätkata koos Saksa üksustega 
võitlust bolševike vastu. Memorandumis aval-
dati rahulolu, et Saksa väejuhatus on võimal-
danud tegutseda arvukatel kohalikel omavalit-
sustel, kuid edaspidiste ülesannete täitmiseks 
loeti vajalikuks organiseerida ka „omamaine 
valitsuskeskus”. Kogu võimukorraldus pidi 
muidugi toimuma kooskõlas Saksa võimu-
dega ning Eesti riiklik iseseisvus loodeti taas-
tada „Euroopa uuskorralduse” (Neuordnung 
Europas) raames. Selle küsimuse juures 
rõhutas Uluots enda kui „viimase seaduspä-
rase kodanliku valitsuse peaministri” ning 

27  E. Kant. Jüri Uluotsa memorandum Eesti seisundi kohta 29. juulist 1941. – Eesti riik ja rahvas Teises maail-
masõjas VI. Stockholm, 1958, lk. 7–20.

28  E. Kant. Jüri Uluotsa memorandum, lk. 7–20; A. Peetre. Pärnu sõjasuvel 1941, lk. 9.
29  E. Kant. Jüri Uluotsa memorandum, lk. 7–20; A. Bubnys. Litauische „Selbstverwaltung” in den Jahren der 

Okkupation durch die Nationalsozialisten (1941–1944), lk. 49, http://www.annaberger-annalen.de/jahrbuch/
1997/Annaberg%20Nr.5%20Kap3.pdf (10.10.2010).

Meelis Maripuu / Omavalitsuseta omavalitsused II



46 Tuna  3/2012

K Ä S I T L U S E D  

Venemaal vangistuses viibiva riigipea esin-
daja positsiooni. Ta toonitas, et tunneb end 
selles positsioonis olevat kohustatud astuma 
samme sellise valitsuse (eestikeelses variandis 
rõhutatud, et on mõeldud valitsust saksakeelses 
tähenduses „Regierung”) või ajutise keskasu-
tuse moodustamiseks, millel oleks Saksa riigi 
ja eesti rahva usaldus ning mis oleks koos-
kõlas Saksa riigi sõjalis-poliitiliste huvidega. 
Uluots esitas seisukoha, et uue Eesti valitsuse 
moodustamine mööduks probleemideta, kui 
seda teha kontinuiteedi alusel. Seega teatas ta 
enda valmisolekust asuda Saksa okupatsioo-
nivõimudega koostööle, et olla uue valitsuse 
kokkukutsujaks: „Ma olen tingimusteta valmis 
oma isikut andma iga valitsuse loomise kor-
raldusse, mis aitaks tagada usalduslikku koos-
tööd Eesti rahva ja Suur-Saksa vahel ja mis 
soodustaks Eesti rahva sisestamist Euroopa 
poliitilisse ja majanduslikku uuskorraldus-
se.”30 Kuid samas ei seadnud ta enda isiku 
edasist kuulumist moodustatavasse valitsus-
organisse tingimuseks.

Sõjaväevõimude poolt jäi memorandum 
vastuseta, kuid juba järgmisel päeval pärast 
üleandmist, 11. augustil lähetas välisministee-
riumi esindajana 18. armee peakorteris von 
Ungern-Sternberg Uluotsa esitatud memo-
randumi koos omapoolse kaaskirjaga Berliini. 
Kaaskirjas oli lisatud, et Tartu intellektuaa-
lide ringkondades levivad lootused, et Eestil 
õnnestub oma riiklikku iseseisvust säilitades 
läheneda Soomele. Viidatakse sellele, et 8. 
augustil avaldas Riias ilmuv Deutsche Zeitung 
in Ostland Leedus ja Lätis kehtestatud võimu-
korralduse ning järgmiseks saab see ka Eestis 
üldteatavaks.31

Välisminister Ribbentropile kanti memo-
randumist ette 24. augustil ning ta asus seisu-
kohale, et see tuleb jätta vastuseta, äärmisel 

juhul võib ilma seisukohta võtmata edastada 
teate memorandumi kättesaamise kohta. 
Kaalutluste osas, kas kõnesolev memoran-
dum tuleks seisukohavõtuks edastada ka 
idaalade riigiminister Rosenbergile, vastas 
Ribbentrop positiivselt. Seda vaatamata aru-
saamale, et Rosenbergi seisukoht oli muutu-
nud üleliigseks, kuna ta oli omamaise valit-
suse sisseseadmiseks paika pannud juba oma 
usalduskogud (Vertrauensräte).32 

Lisaks sõjaväevõimudele jälgis olukorda 
Eestis operatiivgrupi A erikomando 1a SS-
Sturmbannführer Martin Sandbergeri juhtimi-
sel, kelle üheks ülesandeks oli poliitiliste aren-
gute jälgimine ja vajadusel nende suunamine. 
Leedu või Lätiga sarnase olukorra (kohalike 
poliitikute katsed valitsuse moodustamiseks) 
teket tuli Eestis igati vältida ning tundub, et 
professor Uluotsa memorandum neile muret 
ei valmistanud. Leiti, et Eestis puuduvad 
arvestatavad poliitilised huvigrupid.33 

Küsimusele, miks Eestis ei tehtud reaalset 
katset valitsuse moodustamiseks, ei ole alli-
kate puudumise tõttu võimalik üheselt vas-
tata, põhjuseid võib olla mitu. Ei ole selge, 
kas Eesti poliitikud teadsid juba Hjalmar 
Mäe planeeritavast positsioonist Saksa oku-
patsioonivõimude omamaise administrat-
siooni juhina. Mäe ise oli kümmekond päeva 
varem küll Eestis käinud, kuid puuduvad 
andmed, kuivõrd oldi tema missioonist koha-
peal teadlikud. Professor Uluots oli pea ainus 
Nõukogude repressioonidest pääsenud arves-
tatav Eesti poliitik, kuid väga suurt poliitilist 
aktiivsust ta ei ilmutanud. Nii viisid ilmselt 
mitmed asjaolud koos arusaamisele, et ei ole 
mõtet kaotust ette aimates oma niigi väheseid 
poliitikuid löögi alla seada. Kohati on Ulu-
otsa tegevust püütud küll esitada iseseisvuse 
taastamise katsena ja näha tema nõuand-

30  Memorandum zur Lage Estlands, J. Uluots, 29.07.1941, PA-AA, f. R105190, l. 34–36; tsitaadid memorandumi 
eestikeelsest publikatsioonist: E. Kant. Jüri Uluotsa memorandum, lk. 7–20.

31  Grosskopf, Estnische Anregung zur Bildung einer estnischen Regierung und eines estnischen Heeres, 
21.08.1941, PA-AA, f. R105190, l. 32; Ungern-Sternberg, Eingabe des früheren estnischen Ministerpräsidenten 
J. Uluots an den Herrn Oberbefehlshaber der 18. Armee, 11.08.1941, PA-AA, R105190, l. 33.

32  Grosskopf, Estnische Anregung zur Bildung einer estnischen Regierung und eines estnischen Heeres, 
21.08.1941, PA-AA, R105190, l. 32; Hilger, Estnische Anregung zur Bildung einer estnischen Regierung und 
eines estnischen Heeres, 24.08.1941, PA-AA, R105190, l. 38.

33  Der Chef der Sipo und SD, Ereignismeldung UdSSR. Nr. 40, 01.08.1941, BA, R 58/215, l. 127-128.
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vas kogus suisa riiklikku institutsiooni, kuid 
selliseid hinnanguid peab lugema ülepaku-
tuiks.34 Seoses Uluotsa tegevuse ning kõne-
aluse memorandumiga on võrdluseks toodud 
Leedus tegevusse asunud ajutine valitsus kui 
hoiatav näide rahvuslike jõudude katsest riik-
liku iseseisvuse taastamiseks.35 

Eesti Omavalitsuse esimesed sammud

Hjalmar Mäe oli lühiajaliselt Eestis käinud 
juba 15.–16. juulil, kuid pöördus tagasi Ber-
liini, kus ettevalmistused tsiviiladministrat-
siooni kokkuseadmiseks olid alles algusjärgus. 
7. augustil asusid Mäe, Oskar Angelus ja Alf-
red Vendt Berliinist taas teele ning 17. augus-
til saabus Mäe koos Kleistiga taas Lõuna-Ees-
tisse. Võrus kohtus ta seekord juba ametlikult 
tulevase omamaise tsiviilvalitsuse juhina ka 
väegrupi Nord tagalapiirkonna juhataja 
kindral Franz von Roques’iga, keda oli Mäe 
ja Angeluse eelseisvast rollist informeeritud 
küll juba 4. juulil. Tartus alustati Eesti Oma-
valitsuse (EOV) esmast organiseerimistööd 
ning tulevaste sobilike ametnike väljavalimist. 
28. augustil 1941 vallutasid Saksa väed Tal-
linna. Järgmisel päeval saabus vahepeal juba 
Soome jõudnud Hjalmar Mäe Tallinna ning 
seadis end sisse endises Haridusministeeriumi 
hoones Tõnismägi 11. Esialgse nimetusega 
Dr. Mäe Büroo asus otsekohe ENSV rahva-
komissariaate üle võtma.36 

Riigiminister Rosenbergi poolt omamaise 
administratsiooni tarvis välja valitud eestlaste 
rakendamine juba koostöös sõjaväevõimu-
dega oli tingitud esimestest kogemustest 
Leedus ja Lätis. Riias resideeriv riigikomissar 
Lohse oli nende ametisse nimetamisest päris 

kõrvale jäänud ning teda oli toimunust liht-
salt sideohvitseride vahendusel teavitatud.37  

Eestis püüti võimu üleminek korral-
dada võimalikult sujuvalt. Operatiivgrupi A 
ülema SS-Brigadeführer Walter Stahleckeri 
korraldusel ja kokkuleppel SS-Sturmbann-
führer Schindowskiga toetas ja nõustas juba 
Tallinnas tegutsev erikomando 1a ülem 
SS-Sturmbannführer Martin Sandberger 
Mäed septembri alguses suhete loomisel 
Wehrmacht´i komandantidega jt. Saksa asu-
tustega.38 Nii jõudis EOV koostöös sõjaväe-
võimudega tegutseda terve kuu aega, enne 
kui sai selleks formaalsed volitused.

34  Vaata näiteks: A. Võõbus. The tragedy of the Estonian people: the mortal struggle of an outpost of European 
culture, the nation of Estonia, Volume 1–2, Stockholm, 1984, 1985.

35  Eesti poliitikute koosolek, 27. juuli 1941, http://www.histrodamus.ee/?event=Show_event&event_id=2267&
layer=139&lang=est#2267, (07.02.2012)

36  Haridusdirektooriumi tegevuse ülevaade 1941. a. kohta, ERA, f. R-81, n. 1, s. 46, l. 27; Lage in Estland, 
13.08.1941; Aufbau der Zivilverwaltung in Estland, 07.08.1941; PA-AA, f. R105190, l. 51; S. Myllyniemi. 
Die Neuordnung der baltischen Länder 1941–1944. Zum nationalsozialistischen Inhalt der deutschen 
Besatzungspolitik, Helsinki, 1973, l. 109. 

 EOV ametnikkonna kujunemise kohta vaata: I. Paavle. Eesti Omavalitsuse kujunemine 1941. aastal. –  1941. 
aasta Eestis. Eesti Sõjamuuseumi – kindral Laidoneri Muuseumi aastaraamat, 6. Tallinn, 2007, lk. 159–176.

37  Herrn Reichskommissar Lohse (Dr. Leibbrandt), 26.09.1941, BA, R 6/278, l. 6.
38  Sipo Riga Nr 187 an das RSHA, 07.01.1942, LVVA, f. P-1019, n. 1, s. 3, l. 64–65p.

Armeegrupi Nord tagalapiirkonna ülem kindral Franz
von Roques. BA, 146-1979-077-65 
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15. septembril 1941 andis väegrupi Nord 
tagalapiirkonna juhataja kindral Franz von 
Roques viiele Eesti Omavalitsuse juhtideks 
(als Leiter der estnischen Selbstverwaltung) 
nimetatud mehele ametlikud volitused oma 
tegevuspiirkonnas ette antud valdkondade 
juhtimiseks:
1) dr. Hjalmar Mäe: isikuküsimused (per-

sonali), kultuur, haridus, propaganda ja 
kohtud;

2) Oskar Angelus: siseasjad, kommunaalpo-
litsei, riigikontroll, ehitusala;

3) dr. Alfred Wendt (Vendt): majandus, 
rahandus ja transport;

4) Otto Leesment: sotsiaalküsimused ja ter-
vishoid;

5) Hans Saar: põllumajandus.39

Mäe pöördus ajalehtede vahendusel ela-
nikkonna poole poliitilise üleskutsega „Eesti 
mehed ja naised!”, kus manitseti rahvast 
vaoshoitusele ja kutsuti üles ilmutama tänu-
tunnet Suur-Saksamaa juhi Adolf Hitleri ees. 
18. septembril ilmunud pöördumises Eesti 
Omavalitsust ei mainita, kuid vastsete EOV 
juhtide nimed seisavad üleskutse all esimes-
tena. Iseenda ja EOV tegevusele üldrahva-
liku ja legitiimse ilme andmiseks kogus Mäe 
sellele kohalike omavalitsusjuhtide toetusall-
kirju ning samuti Jüri Uluotsa, keda nime-
tatakse endiseks peaministriks.40 Oma amet-
liku sünnipäevana hakkas Eesti Omavalitsus 
tähistama 20. septembrit 1941.41

Omamaise keskaparaadi rakendumine 
väegrupi Nord tagalas

Kindral von Roques´i antud volitusega ei 
kehtestatud EOV struktuuri ning ei mää-
ratletud Mäe ega kellegi teise positsiooni 
omamaises valitsuses sisemiselt, s. t. EOV ei 
kujutanud endast valitsust kollegiaalse võimu-

organi mõttes, vaid tegu oli okupatsioonivõi-
mude eestlastest ametnikega, kes igaüks oli 
vastutav oma tegevusala eest. Neile anti õigus 
oma vastutusalal ametisse kutsuda kaastöölisi 
ja spetsialiste, esitades koopiad nende nime-
tamiste korraldustest kindral v. Roques´ile.42 
Mäe kui EOV juhtiva direktori positsioon 
ei olnud esialgu millegagi fikseeritud, kuid
oli üldaktsepteeritud ning ta tegutses EOV 
direktorite koosoleku juhatajana. 

EOV liikmed teostasid oma võimu Põhja 
tagala sõjavägede juhataja (tolleaegne ees-
tikeelne nimetus väegrupi Nord tagalapiir-
konna juhataja kohta) nimel seniste (Eesti 
Vabariigi) seaduste ja määruste järgi, kui-
võrd need Põhja tagala sõjavägede juhataja 
poolt antud määrustega polnud tühistatud või 
muudetud. Nad olid üksikjuhtudel õigustatud 
Põhja tagala sõjavägede juhataja eelneval kir-
jalikul nõusolekul andma seadusjõulisi mää-
rusi, said juhised oma ametitegevuseks ainult 
Põhja tagala sõjavägede juhatajalt ega võinud 
vastu võtta juhiseid teistelt asutustelt.43 Kõik 
majandusvaldkonda puudutavad määrused ja 
teadaanded tuli kooskõlastada ka riigimarssal 
Hermann Göringile alluva majandusinspekt-
siooni Nord Tallinna majanduskomandoga 
ning need ilmusid vastava ala direktori ja 
majanduskomando ühisotsustena.44 

Tegevuse algupäevil nimetati EOV eri vald-
kondi kureerivaid asutusi büroodeks või minis-
teeriumideks. Osal juhtudel, näiteks põllutöömi-
nisteeriumis, jätkas tööd suur osa seniseid minis-
teeriumi ametnikke ning 2. kuni 23. septembrini 
oli ametis ministeeriumi juhataja (minister) 
Enn Terasmäe, kes järgnevalt töötas põllutöö-
direktori abina.45 Nimetused „direktoorium” 
ja „direktor” tulid kasutusele 1941. a. sep-
tembri lõpul ning see polnud ette kavanda-
tud, vaid nii kujunes sündmuste käigus.46 

Neid ametinimetusi ilmselt ei võetud 

39  Volitus Eesti Omavalitsuse juhtidele, 15.09.1941, Ametlik Teataja (AT) 1941, nr. 1, art. 1.
40  Eesti mehed ja naised! – Otepää Teataja, 18.09.1941, nr. 30.
41  Postimees, 19.09.1942, nr. 222.
42  Volitus Eesti Omavalitsuse juhtidele, 15.09.1941, AT 1941, nr. 1, art. 1.
43  Samas.
44  Befh. d. rückw. Heeres-Geb. Nord. Arbeit der estnischen Direktoren, 03.10.1941, ERA, f. R-810, n. 1, s. 37, 

pagineerimata.
45  Eesti põllumajandusjuhid-ministrid, http://www.agri.ee/eesti-pollumajandusjuhid-ministrid (16.01.2012).
46  Herrn Reichskommissar Lohse (Dr. Leibbrandt), 26.09.1941, BA, R 6/278, l. 6.
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kõigis asutustes kasutusele üheaegselt. Näi-
teks 20. septembril palus Mäe oma kirjas 
A. Vendtile nimetada viimase ametit (Dr. 
Wendti büroo) alates järgmisest päevast tagala 
sõjavägede juhataja majandusdirektooriumiks 
ja A. Vendti ametinimetusena kasutada nime-
tust majandusdirektor. Põllutööministeerium 
nimetati põllutöödirektooriumiks 23. sep-
tembril välja antud põllutööministri käsk-
kirjaga.47 Direktori ametinimetus fikseeriti
ametlikult alles tsiviilvõimu ülevõtmise dek-
laratsiooniga 5. detsembril 1941.

EOV ametnike teenistusse võtmise korra 
reguleeris EOV oma 2. detsembri 1941. a. 
koosolekul. Kehtestati järgmine EOV tee-
nistujate ametisse nimetamise ja vabastamise 
kord: I–IV tasurühma48 teenistujad nimetas 
ja vabastas vastav direktor EOV koosoleku 
eelneval otsusel, V–IX tasurühma teenistuja 
nimetas vastav direktor EOV koosoleku juha-
taja teadmisel. Ülejäänud nimetas direktor, 
teatades sellest EOV personaliosakonnale.49 

EOV ja Saksa okupatsioonivõimude 
õigusaktide ning ametlike teadaannete väl-
jakuulutamiseks asutas EOV pärast väe-
grupi tagalapiirkonna juhatajalt ametlike 
volituste saamist oma esimese määrusega 
sisedirektooriumi väljaandena Ametliku Tea-
taja: „§1. Ametlikus Teatajas avaldatakse asu-
tiste määrused ja muud korraldused, milledel 
on üldkohustuslik iseloom, kui ka tähendatud 
asutiste teadaanded ja kuulutused, samuti 
eraisikute ja -asutiste teadaanded ning kuu-
lutused, mis seaduste ja määruste järgi kuu-
luvad avaldamisele üldiseks teadmiseks.”50 
Kesksel kohal olid siin EOV direktorite 

välja antud määrused ja muud eeskirjad ning 
Tallinna 1. linnapea Terrase erinevad aktid. 
Ametliku Teataja statuuti muudeti okupat-
siooniaja jooksul kahel korral. 

Pärast seda, kui Idaministeerium oli 7. 
märtsil 1942 andnud organisatsioonidekreedi51, 
mis institutsionaliseeris EOV kui haldusasu-
tuse, sõnastati §1 vastavalt muutunud korrale, 
kus määruste andmine koondunud EOV juhi 
kätte: „Ametlik Teataja on Eesti Omavalitsuse 
Juhi kuulutamisleht ida-alade Riigiministri 
poolt 7.3.1942 antud Ida-maa-alade organi-
satsioonikorralduse nr. 3 p. II, 1 mõttes.” 52 

1942. aasta detsembris avardati mõne-
võrra EOV õigusaktide andmise volitusi ning 
sellega kaasnes ka Ametliku Teataja statuudi 
veelkordne muutmine: „§1. Ametlik Teataja 
on Eesti Omavalitsuse Juhi kuulutamisleht 
Eesti Omavalitsuse Juhi õigussätete andmise 
õiguse määruse mõttes.” See kehtestati taga-
siulatuvalt juba alates 8. maist 1942.53 Leedu 
omamaise administratsiooni analoogne 
väljaanne (Verwaltungsblatt der litauischen 
Selbstverwaltung) samas alles alustas ilmu-
mist pärast organisatsioonidekreedi andmist 
märtsis 1942. 

Erinevalt Leedust ja Lätist jäi Eesti ala 
1941. aasta sügisel pikemaks perioodiks 
Saksa sõjaväevõimude kontrolli alla. Sellele 
vaatamata oli Ostlandi riigikomissar Hinrich 
Lohse seisukohal, et EOV tegevus peaks toi-
muma tema kui tsiviilvõimu esindajaga koos-
kõlastatult, sest tema hinnangul oli idaminis-
teeriumi poliitika peaosakonna juhataja dr. 
Leibbrandti nõusolekul Eestis ametisse sea-
tud peadirektoorium (Generaldirektorium), 

47  H. Mäe kiri A. Wendtile, 20.09.1941, ERA, f. R-66, n. 1, s. 4, l. 1; Ülevaade Majandus- ja Rahandusdirektooriumi 
tegevusest 1941/42. aastal, I Põllumajandus, [mitte varem kui 1943], ERA, f. R-66, n. 1, s. 98, l. 5.

48  I rühma kuulusid kõrgemad ametnikud, kel oli täielik ülikooliharidus, nagu direktori abi ja Tallinna ülemlinna-
pea (palk 1941. aasta lõpus oli 540 RM); II rühma kuulusid näiteks EOV sekretär, vanem kohtunik, korraline 
professor jt. (410–470 RM). Viimase XII astme teenistujate (koristajad, käskjalad jms.) palk oli 60–65 RM. 
Direktorid ja teiste keskasutuste juhatajad moodustasid nn. erirühma.

49  Eesti Omavalitsuse Sekretär, Haridusdirektorile, 03.12.1941, ERA, f. R-81, n. 1, s. 44, l. 3.
50  Eesti Ametliku Teataja määrus, 23.09.1941, AT 1941, nr. 1, art. 2.
51  Saksa keeles Organisationserlass. Sõjaaegset traditsiooni järgides on seda seni eesti keeles nimetatud „or-

ganisatsioonimääruseks”, mis ei ole aga sobilik, kuna sisult oli tegu kõrgema taseme õigusaktiga kui selles 
kontekstis umbmäärase „määrusega”. Seetõttu on kohasem kasutada nimetust „organisatsioonidekreet”. 
Dekreet (Erlass) oli Reich´i praktikas levinud õigusakt, mille kaudu täitevvõim tegeles seadusloomega.

52  Eesti Ametliku Teataja määruse muutmise määrus, 27.05.1942, AT 1942, nr. 7, art. 29.
53  Eesti Ametliku Teataja määruse muutmise määrus, 27.02.1943, AT 1943, nr. 3, art. 12.
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mis oli asunud valitsema ja raadios kõnesid 
pidama ning langetama põhimõttelisi otsu-
seid, mis ei kuulunud veel tsiviilvalitsuse 
aladel otsustamisele (näiteks reprivatisee-
rimine). Riias oma ametisse asumist ootav 
Eestimaa kindralkomissar Litzmann oli oma 
esindajate kaudu sündmuste kuluga küll 
üldjoontes kursis, kuid riigikomissar palus 
minister Rosenbergilt, et too keelaks Eesti 
direktooriumil tema nõusolekuta põhimõt-
teliste otsuste langetamise.54 

Sõjaväevõimude korraldusel said EOV 
tegevuse aluseks enne 21. juunit 1940. a. 
Eestis kehtinud seadused, kuivõrd need ei 
olnud vastuolus või muudetud Saksa okupat-
sioonivõimude korraldustega. 14. oktoobril 
1941. a. deklareeris sisedirektor omapoolse 
määrusega enne 21. juunit 1940 Eestis kehti-
nud seaduste ja määruste jõusolekut. Samas 
jäid püsima kõik Nõukogude võimu perioodil 
rajatud õigussuhted ja omandatud õigused.55 

Kehtima jäi Eesti Vabariigi aegne territo-
riaalne jaotus, alates 1. oktoobrist hakkasid 
tegutsema EOV-le alluvad kriminaalkohtud. 
EOV vahendusel sanktsioneeriti nende koha-
like omavalitsuste tegevus, mis olid kokku-
leppel sõjaväevõimudega tegutsenud okupat-
siooni esimestest päevadest saadik. Siiski ei 
taastatud sõja oludes kohalike omavalitsuste 
volikogusid ning nende funktsioonid pandi 
linnapeadele, maa- ja vallavanematele. 

EOV ja kohalike omavalitsuste tegevuse 
rahastamiseks kinnitati ajutine tulude nomenk-
latuur ning kõik tulud (v. a. määruses ette 
nähtud kohalikud maksud) tuli kanda ühisele 
tuludearvele Eesti Pangas või selle osakonnas. 
Kulude tegemine oli lubatud vaid kinnitatud 
eelarvetes ette nähtud krediitide piires. Eesti 
Panga tegevuse taastamine oli alanud alttuleva 
initsiatiivina NSV Liidu võimu alt vabanenud 
maakonnakeskustes, kuid Eesti Pangast kuju-
nes paratamatult Saksa okupatsioonivõimu-
dele alluv rahandusasutus.

5. detsembril 1941 anti Eesti territoorium 
(v. a. Narva linn ja selle lähem ümbrus) üle 
Saksa tsiviilvalitsuse haldamisele ning ametisse 
asuv kindralkomissar määras senised EOV 
liikmed omapoolselt ametisse komissaarselt56 
nende senistel tegevusaladel. Juba ametis ole-
vatele maavanematele ja linnapeadele tehti 
ülesandeks oma seniseid ülesandeid edasi 
täita.57 Narva positsioon väljaspool tsiviilvalit-
suse haldusala nõuab siiski eraldi uurimist, sest 
sellele vaatamata kinnitas linnapead ametisse 
kindralkomissar,58 samuti tegutsesid Narvas ka 
edaspidi EOV allasutused.

Eesti Omavalitsuse välisest kuvandist

Ametliku Teataja esmanumbriga on seotud 
huvitav ning mitmes mõttes märgilise tähen-
dusega seik. EOV kui administratiivorgan 
tegutses de facto Saksa okupatsioonivõi-
mude täitevasutusena, kuid ei olnud esialgu 
formaalselt institutsionaliseeritud. Ta ei kuu-
lunud siis ega ka edaspidi Saksa administra-
tiivasutuste struktuuri, kuid oli okupeeritud 
territooriumil neile alluva omamaise asutu-
sena volitatud neid esindama ning täitma hal-
dusülesandeid. EOV positsioon võimustruk-
tuuris väljendus ka kasutatavas sümboolikas. 
Ametliku Teataja 27. septembril 1941 ilmu-
nud esmanumbri päises troonis Saksa Reichi 
sümbol (Hoheitsabzeichen) – Riigikotkas 
haakristiga. Täpsemalt kujutati seal Saksa 
Natsionaalsotsialistliku Töölispartei vapi-
kotkast, mis erines Riigikotkast üle vasaku 
õla pööratud pea poolest (Riigikotka pea 
oli pööratud üle parema õla). Ei ole põhjust 
arvata, et tegu oli teadliku valikuga, sest ka 
Saksamaal endal ei oldud kotka sümboolika 
selle detaili kasutamisel järjekindlad. 

Märgilise tähendusega on selle sümboli 
kasutamine iseenesest. Võrdluseks Ostlandi 
riigikomissari teadetelehe Verkündungsblatt 

54  Anruf von Reichskommissar Lohse, 07.10.1941, BA, R 6/13, l. 25.
55  Eestis kehtiva õiguse määrus, 14.10.1941, AT 1941, nr. 2, art. 8.
56  Ametiülesannete „komissaarne” täitmine tähendab erivolituste või -ülesannetega ametniku ajutist kohale-

määramist kõrgemalseisva organi (võimukandja) poolt.
57  Tsiviilvalitsuse sisseseadmine Eestis, 09.12.1941, AT 1941, l. 10, 50.
58  Määrus linnapea-koha uuestitäitmise kohta, 31.03.1942, AB 1942, 19, lk. 217.
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des Reichskommissars für das Ostland esik-
number ilmus ilma riigikotkata, kuid alates 
teisest numbrist oli see küll olemas. Antud 
hetke kõrgeim Saksa võimuesindaja Ees-
tis, väegrupi Nord tagalapiirkonna juhataja 
kindral Roques märkis, et Ametliku Teataja 
trükikorralduses tuleb teha muutus ning 
Hoheitsabzeichen tuleb sealt kõrvaldada.59 

Tõepoolest, ei järgmisel ega ka ühelgi 
hilisemal numbril ole enam kasutatud Saksa 
Reich’i sümboolikat, küll aga tuli see vapp 
sarnaselt (kuid vaatega üle parema õla) kasu-
tusele Eestimaa kindralkomissari kui Saksa 
riigivõimu ametliku esindaja nn. kuulutamis-
lehe Amtsblatt päises. Seega võib eeldada, et 
riigikotkas ei ilmunud Ametliku Teataja päi-
sesse Saksa sõjaväevõimude korraldusel, vaid 
pigem EOV enda initsiatiivil, kes soovis end 
sellega esitleda „Saksa asutusena”. See haakub 
sisedirektorina Ametliku Teataja väljaandmist 
kureerinud Oskar Angeluse varasema mõtte-
avaldusega Berliinis, kus ta eelistas Eestisse 
naasta just „saksa ametnikuna”. See väike 
vaheseik ei takistanud hiljem EOV otsima 
rahva meeleolu tõstmiseks võimalusi Eesti 
Vabariigi sümboolika laialdasemaks kasutami-
seks. Sinimustvalge lipu kasutamine oli tavapä-
rane, kuid kolme lõvi kujutisega vappi Amet-
liku Teataja päisesse õnneks ei ilmunud. 

1942. aastal oli küsimus Eesti Vabariigi 

riigivapi või kolme lõvi motiivi kasutamisest 
Eestimaa kindralkomissariaadi vapina või 
EOV pitsatil eri instantsides arutlusel. Kind-
ralkomissariaadi kultuuripoliitika osakond 
selgitas vapi ajaloolist tagapõhja alates Taani 
vallutajatest, kasutamisest Tallinna linna 
suure vapina ning siinsete sakslaste Eestimaa 
kubermangu omavalitsusliku vapina60 kuni 
Eesti Vabariigi riigivapini. Oldi seisukohal, 
et seoses ajaloolise saksa taustaga oleks selle 
kasutamine Eestimaa kindralkomissariaadi 
vapina mõeldav, eeldusel, et kujutis ei kattu 
Eesti Vabariigi riigivapiga ning kolme lõvi 
motiivi seotakse Berliini vastava ametkon-
naga kooskõlastatult Saksa Reich´i sümbo-
liga (haakrist või kotkas). Sama aasta juunis 
püüdis EOV juht Berliinis erinevates amet-
kondades leida toetust ideele kasutada sama 
motiivi EOV pitsatil. Riigiminister Rosen-
berg pöördus seepeale seisukoha saamiseks 
kohaliku kindralkomissari poole. Litzmanni 
reaktsioon oli riigikomissar Lohse kaudu 
saadetud vastuses järsult eitav: „[– – –] ma 
palun, et Eesti Omavalitsusele ei antaks mitte 
mingil juhul luba paigutada eesti rahva vappi 
(das Landeswappen des estnischen Volkes) – 3 
leopardi – omamaise administratsiooni pitsa-
tile.”61 EOV allasutuste pitsatid jäid tagasi-
hoidlikuks, sisaldasid vaid asutuse nime kahes 
keeles ning ei mingit sümboolikat.

Kindralkomissar K. S. Litzmann, 
riigikomissar Hinrich Lohse, idaalade 
riigiminister Alfred Rosenberg ja 
Tartu piirkonnakomissar Kurt Meenen 
vestlemas Tartu ülikooli raamatukogu 
juhataja Friedrich Puksooga Toomemäel.  
Mai 1942. ERA, f. 4416, n. 2, s. 394 

59  Befh. d. rückw. Heeres-Geb. Nord, Arbeit der estnischen Direktoren, 03.10.1941, ERA.R-810.1.37, 
pagineerimata.

60  Landeswappen für Estland [– – –] es hier eine eigenständige deutsche Landesverwaltung gab.
61  Bemerkungen zum Wappenfrage, Reval, 18.03.1942, ERA, f. R-65, n. 1, s. 2, l. 37; Der Reichsminister für die 

besetzten Ostgebiete, An den Herrn Generalkommisar für Estland, 15.06.1942, ERA, f. R-65, n. 1, s. 2, l. 38; 
An das Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete, 20.07.1942, ERA, f. R-65, n. 1, s. 2, l. 39.
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Mis kaalutlustel asus Eesti rahvuslikesse 
sümbolitesse ja autonoomia taotlustesse 
üldiselt positiivselt suhtunud Litzmann sel-
les küsimuses sedavõrd järsult eitavale sei-
sukohale, jääb olemasolevate allikate põhjal 
selgusetuks. Ka küsimuse võimalik hilisem 
taas päevakorrale kerkimine jääb praegu 
lahtiseks.

Kuigi Eesti vappi ei võetud kasutusele 
okupatsioonivõimu asutuste ametlikus süm-
boolikas, ei tehtud takistusi vapisümboolika 
kasutamiseks rahvusliku suunitlusega pidu-
likel üritustel, nagu ka sinimustvalget lippu. 
Nii näiteks ehtisid kolm lõvi kõnepulti 1943. 
aastal Eesti Vabariigi 25. aastapäeva üritustel 
Tartus Vanemuise teatris.62 

EOV juhtidele ametlike volituste andmi-
sel kasutas kindral von Roques Eesti Oma-
valitsuse saksakeelse nimetusena täpset tõl-
kevastet estnische Selbstverwaltung, kuid juba 
järgmise määruse puhul võeti kasutusele ter-
min estnische Verwaltung, mida võiks tõlkida 
kui „Eesti administratsioon”.63 Eestikeelse 
nimetusena jäi püsima „Eesti Omavalitsus”, 
kuid saksakeelse vaste osas puudus esialgu 
selge otsus ja kasutamise järjekindlus. 17. 
novembril 1941 on Mäe EOV sekretariaadist 
saatnud suunise, et saksakeelse nimetuse vas-
tena tuleks kasutada estnische Verwaltung.64 
Nii jäi see saksa keeles ametlikes dokumen-
tides ka kasutusele, millele hiljem lisandus 
variant estnische Landesverwaltung. Vähem 
ametlikus kirjavahetuses kasutati siiski ka 
mõistet estnische Selbstverwaltung.

Võrdlevalt Baltimaade omamaiste kesk-
asutuste võimupüüdlustest. Eesti territoorium 
jäi pärast Saksa üksuste siia jõudmist veel ligi 
pooleks aastaks sõjaväevõimude kontrolli 
alla, kelle tegevus elanike igapäevaelu kor-
raldamisel ei olnud eriti nähtav. Neil puudus 
enamaks nii soov kui ka ressurss, nende üles-
anne oli sõda pidada. Nii jäeti kõik vähegi 
mõeldavad ülesanded omamaiste kohalike 
institutsioonide kanda, alustades vallavalit-
sustega ning lõpetades Hjalmar Mäe kuree-
ritava Eesti Omavalitsusega. Eriti meeldejää-

62  Foto avaldatud: http://web.zone.ee/deport/ajaloofoto.htm (17.01.2012).
63  Verordnung über die Einnahmen und Ausgaben der estnischen Verwaltung, 14.10.1941, AT 1941, nr. 2, art. 12.
64  Eesti Omavalitsuse Sekretariaat, Haridusdirektooriumile, 15.11.1941, ERA, f. R-81, n. 1, s. 44, l. 1.

vad pidid rahvale olema esimesed nädalad ja 
kuud pärast NSV Liidu okupatsiooni lõppu, 
kui taastus esmane kord ning suuremal osal 
rahvast tekkis taas elementaarne turvatunne, 
mulje seaduslikkusest ja suhtelisest iseseisvu-
sest, mis pahatihti osutusid siiski vaid näili-
seks. Tavakodanike jaoks sündis see enamasti 
eesti asutuste töö tulemusena ning see on tal-
letunud sügavale rahva mällu.

Eesti omamaine keskvalitsus moodustus 
ja asus ametisse suuremate intriigide ja sega-
dusteta. Nõukogude repressioonidest pääse-
nud rahvuslikult meelestatud poliitikud ees-
otsas Uluotsaga olid loobunud katsest moo-
dustada valitsust ja deklareerida iseseisvuse 
taastamist, kuid deklareerisid oma valmis-
olekut koostööks Saksa võimudega. Esiotsa 
Saksa võimud ei vajanud nende koostööd, 
kuna Hjalmar Mäe juhitavad saksameelsed 
tegelased tegutsesid üldjoontes vastavalt 
Saksa sõjaväevõimude ootustele ning moo-
dustasid Eesti omamaise haldusaparaadi 
kõrgeima astme – Eesti Omavalitsuse. Nii 
kujunes Eesti omamaine haldusaparaat välja 
sõjaväevõimude kontrolli all, kelle sekkumine 
toimuvasse oli tagasihoidlik ning erines sel-
lega oluliselt sõja alguse olukorrast Leedus 
või Lätis.
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