
Tuna  4/2012 89

 D O K U M E N T  J A  K O M M E N T A A R  

Agendid, nuhid, 
pealekaebajad

Tiit Noormets

Teise maailmasõja järgsetel aastatel, Eesti 
sovetiseerimise ja vastupanuliikumise 

mahasurumise ajal oli Nõukogude julge-
oleku peamiseks „töövahendiks” agentuur. 
Agentidest ja salajastest kaastöötajatest on 
kirjutatud, seda nii ajaleheartiklites kui ka 
ajalookirjanduses,1 samuti on publitseeritud 
nende tegevuse kohta KGB dokumente.2 
Samas pole pea üldse avaldatud nende töö 
peamist „nähtavat” jälge – agentide ettekan-
deid. Tõsi küll, neid on säilinud ka üpris vähe, 
kuid siiski neid on Riigiarhiivis. Eelkõige 
tuleb nimetada erandlikuna säilinud jälitus-
toimikut „Pepel” metsavendade Juhan Kiriku 
ja Uno Särevi ning nendega seotud inimeste 
kohta, kokku 14 säilikuga.3 Metsavend Mih-
kel Rasti juurdlustoimikus leidub terve rida 
kambriagendi ettekannete originaale.4 Ena-
mik üksikuid säilinud agentide ettekandeid 
on aga laiali suures dokumentide massiivis, 
eelkõige juurdlustoimikutes.5

Siinses dokumentide valikus avaldatav 
agendi „Välk” ettekanne metsavendade kohta 
on eriliselt põhjalik ja täpne, andes lausa väi-
kese sissevaate metsavendade igapäevaellu. 
Muidugi olid agentide ettekanded erinevad, 
nii mahukuselt kui ka täpsuselt, mis olenes 

1 Vaata näiteks: Kaitsepolitsei aastaraamat 2009; I. Jürjo. Pagulus ja Nõukogude Eesti. Vaateid KGB, EKP ja 
VEKSA arhiividokumentide põhjal. Tallinn, 1996; I. Palli, V. Lepassalu. Wabariigi viimased sõdurid. Tallinn, 
2012.

2 Rahvusarhiivi publikatsioonide sarjas „Ad Fontes” on avaldatud riikliku julgeoleku komitee tööaruanded 
aastatest 1954–1958 (sarja väljaanded nr. 2, 4, 6, 8, 10 ja 14).

3 ERAF, f. 139SM, n. 1, s. 159–172.
4 ERAF, f. 129SM, n. 1, s. 27140 (selle kohta A. Lõhmus, T. Noormets. KGB kongiagendid jäid metsavenna 

murdmisega hätta. – Postimees, 17.05.2008.
5 ERAF f. 129SM ja 130SM.
6 Vaata selle kohta: J. Pihlau. Vendade Saalistete lugu. 50 aastat saatuslikust punkrilahingust Eidapere metsas. 

– Tuna 1999, nr. 4, lk. 48–55.
7 Nõukogulik panegüürika: M. Kits. Haanjamaa monumendid, Tallinn, 1968, lk. 101–105; elulised mälestused 

temast: V. Raudnask. Kõik, mis on juhtunud, Tallinn, 2011, lk. 31–34.

agendi oskustest-võimekusest, samuti antud 
ülesandest ja selle täitmise edukusest (veel 
tuleb nimetada, et nii mõnigi surve all agen-
diks värvatu andis sisulise väärtuseta infor-
matsiooni või lausa desinformeeris Nõuko-
gude julgeolekut). Agent „Välk” ehk kodani-
kunimega Adolf Lõhmus oli üks Nõukogude 
julgeoleku n.-ö. tippagente; tänu temale 
lõpuks langes vendade Saalistete metsaven-
nasalk, kellest dokumendis juttu6 – mida on 
selgelt näha ka avaldatud ettekandest. 

Lisaks agentuuri tegevusele sai julgeolek 
informatsiooni ka omaalgatuslikest pealekae-
bustest, mis ju keerulistel aegadel alati ja igal 
pool lagedale ilmunud, olgu siis poliitiliselt 
motiveerituna või (ilmselt sagedamini) isik-
likust vaenust ja omakasupüüdmisest ajen-
datuna. Allpoololevad dokumendid näitavad 
selliste pealekaebuste (aga ka lihtsalt kuulu-
juttude ja külaärplemiste) kogujate ja julgeole-
kule edastajatena komsomoli- ja parteitegelasi. 
See ei olnud küll nende põhitöö ja olemasolev 
allikabaas ei võimalda isegi täpsemalt määrata, 
kui palju oli selles tegevuses antud ülesannete 
täitmist või omaalgatust. Võrumaa komso-
molitegelase Hans Valli ettekanne näitab iga-
tahes sihikindlat ja põhjalikku tööd inimeste 
järel nuhkimises. Kuid ta oli ka erandlikult 
aktiivne aktivist. 29. mail 1950 juhuslikul koh-
tumisel metsavendadega puhkenud tulevahe-
tuses surmavalt haavata saanud Hans Vallist 
üritati hiljem vormida erakordset kangelast 
(talle pandi Laheda vallas lausa kaks mäles-
tusmärki).7 Viimane avaldatud dokument hei-
dab pilgu nii metsavendade järel nuhkimisele 
komsomolitegelaste poolt kui ka „omadevahe-
listele” pealekaebustele.
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1. Nõukogude julgeoleku agendi „Välk” ettekanne metsavendade kohta 1949

Täiesti salajane

AGENTUUR-ETTEKANNE  3. augustist 1949. a.

Allikas: „Välk”
Võttis vastu: Kudinov, Vassman, sidepidaja „Tulp”

Allikas sõitis Tallinnast välja 23. juulil 1949. aastal ja saabus Kärpla külla varahommikul 24. juulil, kus ta 
pidi varem kokkulepitud kohas kohtuma HANSEN Suleviga. Kuid HANSEN ei tulnud. Allikas kohtus 
bandiidiga JÕULU Otto, kes tunneb HANSEN’it. JÕULU rääkis allikale, et MGB8 töötajad tahtsid 
teda Tallinnas kinni võtta, kuid tal õnnestus varjuda ja praegu varjab ta ennast oma tuttavate juures 
erinevates kohtades. Saksa okupatsiooni perioodil töötas ta Harjumaal Järvakandi vallavanemana ja 
tal oli Lellapere külas suur talu, ta on umbes 45 aastane, keskmist kasvu, täidlase kehaehitusega.

24. juuli õhtul allikas kohtus Järvakandi valla Ahekõnnu küla rajoonis heinaküünis HANSEN 
Suleviga, kes rääkis, et ei saanud ilmuda kohtumisele 24. juuli hommikul, kuna tegi heina.

25. juulil allikas töötas koos HANSEN’iga heinateol, kus nad õhtul kohtusid bandiitidega 
„Põmm”, „Jüri” ja „Franko”9. „Jüri” rääkis millestki omavahel HANSEN’iga ja pärast seda kõik 
kolm lahkusid. Hiljem HANSEN rääkis allikale, et „Jüri” lubas liikuda Lelle valla Eidapere küla 
rajooni kohtumisele ühe bandiidigrupiga ja kutsus teda – HANSEN – kaasa. Lepiti kokku, et 
HANSEN peab tulema tagasi 27. juuli kella 23 ajal ja kohtuma allikaga põõsastes Lelle-Lokuta 
tee ääres, et 28. juulil minna VIRKUS Evaldi sünnipäevale Lelle valla Riiuma tallu. Allikas andis 
HANSEN’ile raha liitri viina ostmiseks, HANSEN lubas veel oma rahaga osta liitri viina.

27. juuli õhtul kell 23 allikas kohtus kokkulepitud kohas HANSEN’iga, kes tõi seljakotis kaks 
liitrit viina. Ta ütles, et peab hommikul veel minema Ahekõnnu külla, et tuua sealt koerakutsikas 
Riiuma talu perenaisele; kes, muuseas, on HANSEN’i onutütar.

28. juuli hommikul HANSEN läks Ahekõnnu külla ja tuli tagasi kutsikaga. Riiuma tallu allikas 
ja HANSEN saabusid kella 20 paiku 28. juulil. Hoovis võtsid neid vastu sünnipäevalaps VIRKUS 
Evald, bandiit SAALISTE Artur hüüdnimega „Ants”, bandiit nimega Elmar10 ja veel üks bandiit, 
kes tutvustamisel ütles oma nime, kuid nii segaselt, et allikas ei saanud aru. 

SAALISTE tundis allika kohe ära, kuna nad olid varem korduvalt kohtunud. Hakati õlut jooma 
ja kõigil tõusis tuju. SAALISTE ütles jutu käigus, et ta mäletab allikat veel eesti kodanliku armee 
sõjakoolis õppimise ajast, samuti ka hiljem on teda korduvalt näinud. Seejärel VIRKUS Evald 
rääkis, et „metsavennad” olid tulnud sünnipäeva tähistama juba varem.

Ööl vastu 27. juulit olid kõik kõvasti viina võtnud. Bandiit PÄRN hüüdnimega „Fantoom”11 
oli joomisest oimetu. Samasuguses seisundis olid bandiidid „Lonts”12 ja veel üks bandiit „Habe”13 
bandiidigrupist. 28. juuli varahommikul läksid nad ära. „Fantoom” elab praegu Aaduma talus. 
Hommikul olid tulnud Riiuma tallu Läänemaalt SAALISTE ja ELMAR.

SAALISTE rääkis, et tegi järjekordse reisi Läänemaale, et saada informatsiooni, samuti rääkis 
ta, et praegu teeb NKVD grupp arvukusega 800 meest ühes kohas haaranguid, sealjuures lisas 
„nagunii nad tõsiseid poisse kinni ei püüa”.

8 MGB – NSV Liidu Riiklik Julgeoleku Ministeerium, venekeelse nimetuse ametlik lühend.
9 „Põmm”, „Jüri” ja „Franko” – Valdo Põldver, Jüri Tauram ja Manfred Luts.
10 Elmar – Elmar Toomingas.
11 „Fantoom” – Erich Pärn.
12 „Lonts” – Leonid Melts.
13 „Habe” – ?
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Millega seoses SAALISTE nn. „reise” teeb, allikal välja selgitada ei õnnestunud. Sellel ajal 
tuli tallu üks tundmatu ning allikas koos SAALISTE’ga kutsuti tuppa. Seal tekkis nende vahel 
jutuajamine endistest ohvitseridest, mille käigu selgus, et allikal ja SAALISTE’l on palju ühiseid 
tuttavaid. Samas SAALISTE rääkis allikale, et ta sai oma ühes talus elavatelt tuttavatelt teada, et 
nende tuttavate talu külastas kolm meest, kellest üks nimetas ennast endiseks polkovnikuks (kolo-
nel) SINKA ja avaldas soovi kohtuda temaga – SAALISTE Arturiga või tema venna Richardiga. 
Saksa okupatsiooni perioodil oli polkovnik SINKA nende ülemaks. Nimetatud inimese välimuse 
kirjeldus, mille SAALISTE sai talumehelt, langeb kokku polkovnik SINKA välimusega. Kõigil 
kolmel talus käinul olid jalad tugevalt ära hõõrdunud. Nad rääkisid samuti, et üks nende kaaslane 
oli tapetud. Kus ja millal see toimus, nad ei rääkinud. SAALISTE küsis allikalt, mida ta arvab, kas 
see on lõks nende püüdmiseks või siis tegelikult see inimene oli polkovnik SINKA. Allikas vastas, 
et tema arvates täitsa võimalik, et polkovnik ise on tulnud Eestisse. Siis palus SAALISTE allikat 
võimaluse korral hankida polkovnik SINKA foto ja paari nädala pärast tuua Riiuma tallu VIRKUS 
Evaldi kätte. Evaldilt saab allikas ka teada, millal SAALISTE tuleb sellesse rajooni.14

Edasises jutuajamises rääkis SAALISTE allikale, et kommunistid kasutavad igasuguseid odavaid 
trikke „metsavendade” püüdmiseks ja saadavad „metsavendade” juurde oma odavaid agente ja 
nuhke, kuid „metsavennad” enamikel juhtudel teevad neile lõpu peale, kui aga mõnedel õnnestub 
ära pääseda, siis need hiljem kommunistid ja NKVD ise tapavad, kui neist on kõik välja pigistatud 
ja neil ei ole enam kedagi välja anda. SAALISTE lisas, et „palju on juba tulnud näha ja kuulda 
igasuguseid nuhke”.

SAALISTE lubas augustikuu jooksul polkovnik SINKA suhtes välja selgitada ja kui ta teeb kind-
laks, et siin on asi provokatsioonis, siis, nagu ta väljendus, tuleb need agendid „paika panna”, s. t. 
tappa; kui aga tõesti on võimalus luua side polkovnik SINKA’ga, siis sellisel juhul tema – SAALISTE 
organiseerib ka allikale temaga kohtumise.

Pärast seda kutsuti kõik sööma. Laua taha istusid Riiuma talu peremees, sünnipäevalaps – 
VIRKUS Evald, SAALISTE Artur, Elmar, üks allikale tundmatu bandiit, HANSEN Sulev, üks 
SAALISTE tuttav naine, kes, nagu allikale tundus, on SAALISTE bandiidigrupis sidepidaja, endise 
majori KAUNIM Saar15 poeg ja allikas. Laud oli rikkalikult kaetud söögi ja joogiga.

Kell 24 lauldi sünnipäevalapse auks „Ta elagu!”, mille järel SAALISTE Artur pidas energilise 
hingestatud kõne, milles ta ütles järgmist: „Täna me tähistame „metsavend” Evaldi neljakümne 
seitsmendat sünnipäeva. Evald on olnud hea võitleja kommunistide vastu. Juba 1918. aastal võitles 
ta esimeste hulgas „Vabadussõjas” kooliõpilaste pataljoni ridades. 1941. aastal astus ta taas välja 
relvaga käes „Omakaitse” koosseisus, et välja kihutada meie vaenlased – kommunistid ja tuua 
eestlastele vabadus. Ühe sõnaga sünnipäevalaps on olnud kindel kodumaa poeg ja vast tuleb juba 
varsti aeg taas tegutseda, et vabastada isamaa.

Kommunistide eesmärgiks on ainult eesti rahva hävitamine – arreteerida, tappa neid ja saata 
Siberisse. Ausa eestlase kohus on võidelda viimse veretilgani kommunistide vastu. Tuleb au anda 
Riiuma talu peremehele, kes alati on aidanud ja vastu tulnud „metsavendadele”. Kui me ka lan-
geme võitluses, siis need, kes ellu jäävad, peavad sellest talust möödudes pea paljastama. See talu 
tuleb panna tsementalusele, kuna sellele kuulub aukoht võitluses kommunistide vastu. Kolmandaks 
kutsun ma kõiki „metsavendi” üles mitte kaotama usku ja julgust, kuna vabanemise tund ei ole 
kaugel”.

Pärast seda kui SAALISTE Artur lõpetas oma kõne, kõik kohalviibijad laulsid endise eesti 
kodanliku vabariigi hümni „Mu isamaa, mu õnn ja rõõm”. Sellejärel kõik „metsavennad” vahetasid 

14 Kolonel-leitnant Arnold Sinka (1897–1986) oli Saksa okupatsiooni perioodil Omakaitse ülem, kus teenisid 
ka vennad Saalisted. Lahkus Eestist 1944, elas Austraalias.

15 Venekeelses dokumendis kirjas KAUNIM Saar – major Oskar-Eduard Kaunissaar.
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tugeva käepigistuse mõlema käega, mis on nende võitlusvaimu ja vapruse kinnituse märgiks. Laua 
taga istuti kuni kella kolmeni öösel, sellejärel magama. Kuhu läks magama SAALISTE, seda alli-
kas välja ei selgitanud. Allikas ise läks küüni koos Elmariga, kes varjab ennast koos SAALISTE’ga 
ühes grupis.

Elmar rääkis allikale, et SAALISTE Artur on nende grupi juht ja annab korraldusi teistele gru-
piliikmetele. Elmar ütles, et SAALISTE Artur on vähe närviline, kuid üldiselt väga julge inimene 
ja tapab igaühe, kui „vaja”. SAALISTE Artur oskab autot juhtida ja Elmar pani ette, et sügiseks 
võiks midagi ette võtta ühiste jõududega. Edasi rääkis Elmar, et tema tuttav Saaremaal – ILP16 
„annab kõvasti pihta”. Elmari õde tõi hiljuti ILP’ilt tervisi.

29. juulil kella 12 paiku tõusid kõik üles ja einetasid. Pärast sööki SAALISTE Artur läks saatma 
seda salapärast naist. Kuhu nad läksid ja milliseid ülesandeid see naine täidab – allikal ei õnnes-
tunud teada saada. SAALISTE oli ära umbes 3 tundi ja kui ta tagasi tuli, hakati bridži mängima. 
Mängisid VIRKUS, Elmar, SAALISTE ja allikas. Mäng kestis umbes 4 tundi.

Mängu ajal rääkis SAALISTE allikale, et illegaalselt piiri tagant siia tulevad isikud on algul väga 
naiivsed. Ka tema vend, kes sügisel 194717 Rootsist mootorpaadiga tuli, arvas, et siin on väga kerge 
olla. Kuid järgmisel aastal oli neid kohale toonud kalur nii rumal ja läks koju, kus hakkas tööle. Ja 
kui see kalur arreteeriti otse põllul, kus ta töötas, ning pigistati välja, kes temaga koos saabusid, 
hakati neid kõiki jälitama suurte jõududega.

Edasi ütles SAALISTE Artur: „Kuid tänu minule ja sellele, et olen vana „metsavend” ja tunnen 
nende võtteid, minu vend ei kukkunud kinni nagu teised.” SAALISTE Artur rääkis, et ta käis pikal 
reisil Läänemaal ja vend jäi kodu valvama, kuna kõik ei tohi üheaegselt ära minna.

Pärast mängu SAALISTE ja Elmar asutasid lahkuma. Hüvasti jättes SAALISTE ütles, et kui 
allikal avaneb võimalus hankida kusagilt polkovnik SINKA portree, võib selle anda VIRKUS Evaldi 
kätte ja lisas: „Vahest kunagi kohtume siin jälle”. Allikas ütles, et temal tuleb samuti sünnipäev 16. 
septembril ja ta tahab seda tähistada ja jälle istuda koos nendega laua taga. SAALISTE vastas, et 
selles võib nendega kokku leppida Evaldi kaudu. Pärast seda SAALISTE ja Elmar läksid ära. 

SAALISTE’l oli relvastuses saksa püstol, kuulipilduja „MP”18 ja nõukogude püstol „TT”, mida 
kandis vöörihmal. Püstolit hoidis ta kogu aeg enda juures ja mõnikord asetas enda ette lauale. 
Oli märgata, et närvid olid vähe pingul. Nägu on ümar, ilma eriliste tunnusteta. Juuksed heledad 
(blondiin), riietuseks korralik tume pintsak, samuti head tumedad püksid. Jalas vene soldatisaapad. 
Oma väljendustes jutuajamise jooksul väga ettevaatlik ja kaval, käitumiselt julge.

Pool tundi pärast SAALISTE ja Elmari lahkumist lahkus ka allikas koos HANSEN Suleviga. 
Neid saatis VIRKUS Evald, kes lubas paari nädala pärast tulla Haakla küla rajooni ja HANSEN 
Sulevi üles otsida.

Tagasiteel sadas kogu öö vihma ja allikas ja HANSEN Sulev said läbimärjaks, mille tagajärjel 
HANSEN Sulev on nüüd haige, allika tervis on samuti kehv.

30. juuli õhtul oli allikas koos „Jüri” ja „Põmmiga”, kes hiljem läksid Lelle mõisa rajooni, et 
kohtuda seal bandiidiga nimega „Mihkel”.19

„Põmm” rääkis, et Kabala ja Metsküla rajoonis tapeti mõned NKVD kaastöölised ja nende 
hulgas üks kapten – Harju rahvakaitse ülem. Lisaks sellele korraldati haarangud Paisumaa ja Nurtu 
rajoonis, paistab, et seal tapeti kolm „metsavenda”, üks naine aga võeti kinni. „Jüri” ja „Põmm” 
lubasid tagasi tulla nädalalõpul.

KALJULA Juhan ja „Franko” on juba terve nädala Järvakandi valla Lellapere külas. „Kraps”20 

16 ILP – Elmar Ilp.
17 Nii on dokumendis, tegelikult 1946.
18 Saksa püstolkuulipilduja, MP – Maschinenpistole.
19 „Mihkel” – ?
20 „Kraps” – Elmar Randviir.
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ei ole veel Viluverest tagasi tulnud. Allikas asub koos HANSEN Suleviga heinaküünis Haakla küla 
lähedal.

1. augustil kella 9 paiku õhtul kohtus allikas „Tulpiga”21 Lelle-Lokuta tee kilomeetriposti „7” 
juures põõsastes. Kuna sadas paduvihma, olid nad kogu öö võõras küünis. 2. augustil kirjutas allikas 
metsas ettekande, „Tulp” jälgis aga ümbrust, kuni ta kirjutas. Kirjapandu andis allikas kohe „Tulpi” 
kätte. 3. augustil „Tulp” sõitis Tallinna. Järgmine kohtumine „Tulpiga” on kokku lepitud 9. augustiks 
uues kohas. Allikas vajab väga veekindlat telkmantlit, mille ta palus endale saata.

„Välk”

ERAF, f. 130SM, n. 1, s. 15328IT, l. 34–38 (vene keelest tõlkinud Tiit Noormets).

2. Komsomolifunktsionääri Hans Valli ettekanne „nõukogudevastase elemendi” 
kohta 1950

T. salajane

ENSV RJM22 esindajale Räpina vallas.

Teisendid: RJM Võrumaa osakonna ülemale sm. Rubtsov’ile. ELKNÜ Võrumaa komitee sekre-
tärile sm. Pärtelpoeg’ile.

ELKNÜ Võrumaa komitee instruktori Hans Peetri pg. Vall’i ettekanne.

Kannan Teile ette vastavate järelduste tegemiseks 1949. aasta detsembris ja 1950. aasta jaanuaris 
Räpina vallast kohapealt saadud andmete põhjal järgmist: Räpina vallas on olemas veel rida Nõuko-
gude vastaseid kodanlik-natsionalistlikke elemente kes eriti 1941. a. aktiivselt võitlesid nõukogude 
võimu vastu ja kes võtsid kas otseselt või kaudselt osa Nõukogude Armee võitlejate ja nõukogude 
aktivistide tapmisest.

Kod. N a g l a n d, Johan – Töötab praegu Räpina v. Linte k/n23 esimehena. 1941. a. saksa oku-
patsiooni algpäevil läks vabatahtlikult sakslaste organisatsiooni „Dodt”24 kelle koosseisus oli tööl 
Vene NFSV territooriumil Dno linna ümbruses. Rääkis isiklikult 1943. a. kod. Härmaste, Edgarile 
järgmist: „Olin Venemaal Dno linna lähedal kus 9 nõukogude armee luurajat tuli luurele üle jõe ja 
keda meie passisime, leides et kedagi ei ole sest olime maskeeritud läksid luurajad tagasi ja kutsusid 
umbes 3 polku üle jõe. Meie, org. Dodt mehed, Saksa ja Eesti SS-lased avasime ootamatult tule ja 
lõime 3 polku venelasi täiesti puruks. Selle üle Nagland, Johan Härmaste, Edgari juuresolekul veel 
kiitles „et sai tehtud puhas töö”. Nagland, Johan riisus okupeeritud territooriumil teiselpool Peipsid 
Nõukogude inimesi vedades koju toiduaineid, saapaid ja riietusesemeid. Käis järjekindlalt kodus 
tuues kaasa riisutud vara. Kandis koduskäies seljas org. Dodti mundrit ja relva. Kui kod. Härmaste, 
Oskar küsis: „Millal sa Johan koju ära tuled?” siis vastas viimane „Enne ei tule kui kommunistid on 
nässu löödud ja saksa lipud Moskvas lehvivad!” Nagland, Johan on olnud veel saksa okupatsiooni 

21 Sideagent „Tulp” – Asta-Virve Lõhmus, Adolf Lõhmuse abikaasa.
22 ENSV RJM – Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Riikliku Julgeoleku Ministeerium.
23 k/n – külanõukogu.
24 Organisatsioon Todt – sõjalisi ehitustöid organiseerinud ja teostanud organisatsioon Teise maailmasõja 

ajal.
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ajal Räpina vallamaja juures relvaga kus on konvoeerinud arreteerituid nõukogude inimesi.
Nagland, Johani poolvenda Nagland, Elmar teenis vabatahtlikult Võrus politseipataljonis, kan-

dis politseipataljoni vormi ja käisel surnupealuud kahe ristamisi kondiga, praegu Elmar Naglandi 
asukoht on teadmata.

Kod. Nagland, Johani küsimuses kuulata üle tunnistajatena kod. Härmaste, Oskar; Härmaste, 
Adele ja Härmaste, Edgar (on ÜLKNÜ25 liige) ning Aparin, Nikolai kes töötab ELKNÜ Võrumaa 
komitee instruktorina. 

Kod. N e l k, Karla – Elukoht Räpina vallas Naha külas. 1941. a. juulis Nõukogude võimu lõpu-
päevil tegutses koos Meentalu, Johannesega; Otsman, Bernhardiga ja Kiudrof, Heinoga26 valgete 
bandiitidena luues nn. „omakaitse” organisatsiooni Nõukogude tagala lõhkumiseks. Kandsid kõik 
kollast linti ümber käe. Lasksid Räpina v. Hiirepalu metsast maha 5 Nõukogude polit-trugi27 ja 
matsid sama metsa äärde kus nad asuvad ka praegu. (Haua täpset asukohta teab Härmaste, Edgar). 
Tapetud Nõukogude ohvitseridelt võtsid Nelk, Otsman, Meendalu ja Kiudrof saapad jalast ja riided 
seljast ja arutasid riided lahti kust said hulk raha ja taskukelli. Pärast võtsid saapad ja riided omale. 
Nõukogud ohvitseride matjad olid Meentalu, Johannes ja Nelk, Karla. Pärast matmist ajasid haua 
tasaseks ja enne matmist Kiudrof, Heino oli torkinud veel laipu täägiga. Pealeselle Nelk, Karla on 
veel „Vabadusristi” kavaler ja varjas ennast Nõukogude võimu eest 1944. a. alates kuni 1949. a. 
suveni.

Koos Nelk, Karlaga on võtnud Nõukogude ohvitseride tapmisest osa veel Kiviloo, Oskar – kelle 
elukoht on Räpina v. Revolutsiooni kolhoosis ja Mälberg, Arvo kes töötab Raadamaa MTK-s28 
õpetajana. 1941. a. pani Nelk, Karl tolleaegsele uusmaasaajale Härmaste, Adelele relva raua vastu 
rindu ja lubas maha lasta.

Tunnistajatena kod. Nelk, Karla küsimuses kuulata üle kod. Härmaste, Edgar ja Härmaste, 
Adele ning Aparin, Nikolai.

1941. a. juunis-juulis lasti samast Hiirepalu metsast maha sm. Noorhani, Jass kes oli nõuko-
gude aktivist ja läks läbi metsa minema koju. Tapjatest jällegi üks oli Nelk, Karl teisi ei ole senini 
kindlaks tehtud.

1941. a. omakaitse meeste poolt tapeti Nõukogude Armee major kes on maetud Räpina vallas, 
Linte k/n-s riigimetsa „Jaama” vahtkonnas Meelva küla ääres. (Haua täpset asukohta teab sm. 
Mihkelsoo, Kalju). Tapjad olid „omakaitse” mehed Kaarheiding, Edvard – praegune elukoht kuskil 
linnas kas Võrus või Tartus; Holsting, Evald – praegune elukoht on teadmata.

Teised tapjad nagu Kaarheiding, Daniel jt. on ennem juba RJM organite poolt arreteeritud. 
Holsting, Evald oli „omakaitse” mees ja on kulak praegu varjab ennast Nõukogude võimu eest. 
Nõukogude Armee majori tapmise asjas kuulata tunnistajatena üle kod. Eina, Elsa ja Eina, Ann 
kellede elukoht on Räpina v. Linte k/n Meelva küla ning Mihkelsoo, Kalju kelle elukoht on Räpina 
vallas.

Kod. Z i u g o v, Artur – Elukoht Räpina v. Linte k/n-s Revolutsiooni kolhoosis. Tema on sak-
saokupatsiooni aegne aktiivne „omakaitse” tegelane. 1941. a. juunis või juulis varitses tolleaegset 
Räpina valla Täitevkomitee esimeest sm. Piirilaht, Danieli terve öö relvaga ja võttis ka hiljem 
tema arreteerimisest osa. Sm. Piirilaht vangistati, saadeti Võrru kus mõrvati „omakaitse” meeste 
poolt.

Tunnistajatena kod. Ziugov, Arturi küsimuses kuulata üle kod. Mihkelsoo, Kalju – elukoht 
Räpina vallas, on ÜLKNÜ liige.

Kod. N a g l a n d, Jaan – Elukoht Räpina vallas. Tema oli kuuldavasti saksa okupatsiooniajal 

25 ÜLKNÜ – Üleliiduline Leninlik Kommunistlik Noorsooühing.
26 Dokumendis Kiudrof – peab olema Kiudorf.
27 Politruk (polititšeski rukovoditel)  – Punaarmee poliitohvitser.
28 MTK – mittetäielik keskkool.
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vangivalvur Valga linnas ja käis põletamas Pihkva linna. Temaga oli koos kod. Hargats, Johannes 
– kelle elukoht on Räpina vallas Naha külas.

Kod. P u u, Jakob – Elukoht Räpina vallas Leevaku k/n-s. 1919. a. 18. märtsil tapeti valgekaart-
laste poolt Räpina Aiandustehnikumi parki 8 nõukogude inimest, kelledest üks oli Mihkelson, 
Daniel keda arreteeris Puu, Jakob ja kes oli ütelnud: „see kommunist tuleb kohe maha lasta, seda 
küll üle öö elama jätta ei tohi!” 1941. a. mõrvas Leevaku metsast Nõukogude aktivisti sm. Heina, 
Richardi kes oli nõukogude võimu usaldusmees. Peale selle oli Puu, Jakob 1941. a. Leevaku „oma-
kaitse” grupi organiseerijaid ja juhte. 1944. a. hakkas kod. Puu, Jakob ennast Nõukogude võimu eest 
varjama ja saadi 1947. a. talvel kätte ja sai vastuhakkamise eest peksa millepärast pandi haiglasse 
ravile kust aga põgenes ära viies kaasa haigla riided ja pesu. 1947. a. lõpul tuli aga välja ja elab 
praegu vabalt.29 Tunnistajatena kod. Puu, Jakobi küsimuses palun kuulata üle kod. Mihkelsoo, 
Alide elukoht Räpina vallas.

Kod. H e e r i n g, Mart – Elukoht kuuldavasti Võrumaal kuskil Antsla vallas, peab töötama 
kuskil aiandusagronoomina. Aktiivne „omakaitse” liige. Võttis osa Räpina vallas Peipsi järve ääres 
Nõukogude parasüdisti30 tapmisest Naha küla all kust kalurite rannamajast said parasüdisti kätte. 
Heering, Marti saksa okupatsiooniaegset tegevust teab kod. Arbusin, Voldemar kes praegu on 
mõistetud aga vanglasse 2 aastaks õunte varguse pärast.

Kod. P a a b u s k, Erich – Elukoht Räpina vallas Maalinna kolhoosis. Aktiivne „omakaitse” 
tegelane alates 1941. a. Võttis isiklikult 1941. a. osa tolleaegse Räpina valla Täitevkomitee esimehe 
sm. Piirilaht, Danieli arreteerimisest. Piirilahti arreteerimas olid veel Nelk, Karla ja Vaikmanson, 
Samuel – mõlemad elavad Räpina vallas.

Kod. P e e d o, Heino – Töötab Vaadimäe vahtkonnas metsavahina. Oli saksa okupatsiooni ajal 
aktiivne „omakaitse” tegelane. 1942. a. suvel võttis Räpina vallas Naha külas Varikeste metsast kinni 
Nõukogude parasüdisti supikeetmise pealt ja andis üle sakslastele kes parasüdisti hiljem tapsid. 
Tunnistajana kod. Peedo, Heino küsimuses palun kuulata üle kod. Härmaste, Edgar.

Kod. Teoste – töötab Räpina Aiandustehnikumi õpetajana; Tolsting, Ernst – töötab Räpina v. 
Linte k/n kolhoos Leegis; Kliiman, Artur ja Kliiman, Fridrich kellede elukohad on Räpina vallas 
Linte k/n-s, Leegi kolhoosis käisid koos 1942. a. ja 1943. a. teisel pool Peipsi järve Vene NFSV 
territooriumil kolhooside vara riisumas tõid ära hobuseid, niidumasinaid, hoburehasid ja isegi 1 
traktori (ratastraktor puugaasi generaatoriga) millise vara müüsid Räpina valla elanikele. Teoste, 
Tolsting ja Kliiman, Artur ja Kliiman, Fridrich olid kõik „omakaitse” liikmed.

Tunnistajatena palun kolhooside vara riisumise asjus kuulata üle kod. Härmaste, Edgar ja Mih-
kelsoo, Kalju – elukohad Räpina vallas.

Palun alustada otsekohest juurdlust ülaltoodud faktide põhjal eelpoolmärgitud Nõukogude 
võimule vaenulikke elementide suhtes kes kõik elavad või on päritud Räpina vallast.

26. aprillil 1950 Võrus

Trükitud 4 eks.
H. V.

(allkiri) H. Vall

ERAF, f. 18, n. 9, s. 26, l. 21–24.

29 S. t. ta legaliseeriti.
30 Parašütist, langevarjur – üldiselt kasutatud kaasaegne nimetus Nõukogude luurajate-diversantide kohta, kes 

toimetati Saksa tagalasse õhu teel.
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3. EK(b)P Võrumaa komitee sekretäri M. Šturmi ettekandeid julgeolekule 1950

19. mai 1950

RJM Võrumaa osakonna ülemale sm. Rubtsovile

Kooraste valla täitevkomitee esimees sm. Vagase teatas, et Kooraste valla üksiktalupidaja H a r 
k, Rudolf tegi ägedat nõukogudevastast propagandat kolhoosnike üldkoosolekul, mõnitas kol-
hoosnikke, kutsus neid enda juurde tööle, lubas maksta puuda31 vilja päevas, muidu jääte nälga. 
Riigilaenu Hark ei tellinud, laulis nõukogudevastaseid laule.
Palume kontrollida ja võtta Hark kriminaalvastutusele.

EK(b)P Võrumaa komitee sekretär / M. Šturm/  Šturm

21. juunil 1950

RJM Võrumaa Osakonna ülemale sm. Rubtsov’ile

EK(b)P Võrumaa Komiteele Rõuge valla partei algorganisatsiooni sekretärilt sm. Movitsalt saa-
dud informatsiooni järgi Rõuge valla kolhoos „Majakas” endine esimees Aksel Albrecht varjab 
represseerimisele kuulunud kulak Koppelit. Koppel varjab ennast veel oma õe Juul Ruudi pool 
Rõuge külanõukogus.

Rõuge MTJ32 abimajandi ruumes elab kodanik Avara Anna, kelle pojad Juhan Avara ja Enn 
Avara töötasid Kriminaal osakonnas Võrus saksa okupatsiooni ajal koos mõrvar Ennokiga, ning 
1944. a. mai kuul põgenesid Soome, kus elavad praegu ning omavad kirjavahetuse.

4. juunil toimunud Rõuge laulupeol avastati purujoobnud Vastse-Nursi algkooli õpilase Lätte, 
Herta kaudu 7 õpilast, kes omasid laskerelvad ning see õpilane oli oma õpetajale vastanud, et meid 
on veel teine armee Sännas.

Viitina külanõukogus kod. Kuus Eduardi kohta on kuulda, et sakslaste sissetungi ajal tõstis 
lipu ning teatas partisanide asukohti jne. Ja praegu omavat vintpüssi ja tema poole käivat kokku 
bandiidid.

Rõuge vallas ei ole juba ligi 3 aastat miilitsa rajooni volinikku, mille tagajärjel on vallas levinenud 
puskari pruulimine ja edasimüümine. Bandiidi Toomsalu vanemad elavad alevikus ning müüvad 
kogu aeg edasi puskarit, aga keegi ei julge seda perekonda puudutada, et poeg on metsas, siis ta 
veel „näitab”, selle eeskujul muidugi tegutsevad ka teised.

EK(b)P Võrumaa komitee sekretär / M. Šturm/  Šturm

ERAF, f. 18, n. 9, s. 26, l. 40 (vene keelest tõlkinud Tiit Noormets), l. 60.

31 Puud = 16,4 kilogrammi.
32 MTJ – masina-traktorijaam.
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4. „Kolhoosnike avaldus” fašistide kohta 1950

Ärakiri.

Laheda vald
Fr. Engelsi nim. Kolhoos.

A v a l d u s.

Fr. Engelsi kolhoosi juhatuse kohta. Järjest halveneb olukord kolhoosis ja peamiselt süüdi on seal 
kolhoosi juhatus, kuna meie kolhoosi juhatuses töötavad praegu fašistid nagu Kägo Erich on juha-
tuse liige ja esimehe abi. Kuid saksa okupatsiooniajal töötas samuti omakaitse juhi abina ja lõpuks 
läks vabatahtlikult sõdima vastu punaarmeele.

Kuid sellepeale vaatamata töötab samuti kolhoosis juhtival kohal. Seega surudes maha töölis-
klassi.

Samuti on Mõttus Jaan juhatuse liige ja kassapidaja, kes oli samuti suur kommunismi vastane 
töötades saksa vägede sissetuleku ajal mõrvarina, võttes kinni kommunistliku noore Leegeni nime-
lise poisi ja tappes teda koos Parksepa Valteriga, laipa matsid sinna samasse metsa. Ja nüüd kui 
kommunismil tuli võimalus uuesti siin oma kord maksma panna, siis on Mõttus samuti teistega 
ühes kolhoosi juhatuses.

Sama lugu on kolhoosi esimehe Vasseriga, kes töötas saksa ajal omakaitses ja viibis vabataht-
likult saksa sõjaväes. Et mitte fašistidel lasta võimule pääseda palume kõrvaldada need isikud 
juhtivalt kohalt.

Alla kirjutanud Fr. Engelsi nimelise kolhoosi töötav rahvas võttes otsuse vastu ühel häälel.

Ärakiri õige: Šturm33

ERAF, f. 18, n. 9, s. 26, l. 35.

5. Komsomolifunktsionäär Arnold Essoltsi ettekanne metsavendade kohta 1950

Ettekanne ELKNÜ Võrumaa Komitee sekretärile seltsimees Pärtelpoeg’ile

6. juunil 1950. a. õhtul pidades nõu julgeoleku töötaja sm. Kreemiga leidsime et on vajalik passida 
Haug, Leo liikumist (Haug, Leo on bandiit). Väljusime õhtul Urvaste Tkomiteest34 suundusime 
minu korterisse, mis on Haugi kodust umbes 300 m.

Minu korteris viibisid Antsla jsk.35 loomaarst Õunap ja „Tõus” kolhoosi esimees Venkov, Paavel, 
kes jõid puskarit. Sealt suundusime magama mineku eesmärgil36 Haugi maja juurde ja asendusime 
umbes 10–15 m majast eemale.

Passimise ajal tuli kolhoosi esimees Venkov, Paavel Haugi maja juurde ja liginedes hoonele 
andis signaali kolme vilega. Siis läks akna juurde ja rääkis seesolijatega, mida meie ei kuulnud, 

33 M. Šturm – EK(b)P Võrumaa komitee sekretär.
34 S. t. täitevkomitee hoonest.
35 Jsk. – jaoskond.
36 Õigemini ettekäändel.
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pärast jutuajamist tuli toast välja Haug, Leo õemees Reeks, August ja andis Venkovile paki suitse 
mida ta viis loomaarstile.

Pärast Venkovi lahkumist umbes 15 minutit hakkasid koerad haukuma ainult momendiks siis 
tuli puhmast välja inimene, kes sisenes majja tagaukse kaudu, mida meie ei saanud valvata. Inimene 
oli toas umbes üks tund, kus rääkis kodustega. Rääkimise ajal tundsin ära häälest siseneja Haug, 
Leo. Pärast tunniajalist seesolekut väljus samast uksest Haug, Leo ja suundus tuldud teed tagasi.

Perioodil, mil Haug, Leo oli toas möödus meist uuesti (meid märkamata) kolhoosi esimees 
Venkov Paavel signaliseerides samalt. Jõudes meist mööda 50 m kaugusele kust hiljem tuli välja 
teine bandiit (tundmatu) ja kuuldus jutu ajamise häält.

Meie järeldustel oli Venkovil bandiitidega kokkuräägitud signaal. Venkov Paaveli abikaasa ja 
Haugi ema on õed.

Haug, Leonhard möödus minust 15–20 m kaugelt ja Kreemist 10–15 m kauguselt. Jõudes 50 m 
kaugusele väljus puhmast teine bandiit, kes varjas end kraavis. 

Bandiit Haugi ja teist bandiiti oli võimatu tulistada.
1. Kreem Oskar teda isiklikult ei tundnud, vahemaa meil Kreemiga oli 5 m mistõttu ei saanud 

läbirääkimist pidada ja liginemisega oleks reetnud iseendid.
2. Kuna olime mõlemad taskurelvadega ja mul oli ümberpuuritud „nagaan” mille peale ei võinud 

olla kindel uduse ööga 15–20 m kaugusele tabamises.
3. Mittetabamisel oleksime reetnud, et oleme avastanud tema koduskäimise ja et neid oli veel 

metsas teadmata missuguse relvastusega oleks andnud asjata ka elu.
Bandiit Haug oli riietatud pruuni palitusse ja mootorratturi mütsi. Relvastust näha ei olnud. 

Teise bandiidi relvastust pimedas eraldada ei saanud.
Juhtum toimus 7. juunil kell 1–3 hommikul. Et mingisugust väljatuleku võimalust ei olnud 

telefoni juurde, siis sõitsime kell 6.00 Tkomiteesse, kus ööbis julgeoleku leitnant sm. Panikov ja 
kandsime juhtumist ette ja paremate relvade saamiseks. Sm. Panikov ei võtnud olukorra kohta 
mingeid abinõusid. Vastupidi Panikov keelas ära ettekandmise kõrgematele organitele ja töö eda-
sise arendamise. Eesmärgil, et kui ettekanname hakatakse andma ülesandeid mille täitmine võib 
vahetevahel luhtuda.

Juhtumi sündmuse kohta pidasime nõu Urvaste v. partorgiga sm. Hein’iga ja otsustasime teha 
ettekanne Kanepi julgeoleku osakonnale, mille kohta tegin vastava ettekande Võrumaa Julgeoleku 
Osakonna ülemale 7.06.1950.

9. juunil 1950

ELKNÜ Urvaste vallakomitee sekretär Essolts
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