Kokkulepe NSV Liidu ja Eesti Vabariigi sõjavägede juhtkondade vahel
17. juuni 1940
Kokkulepped ühelt poolt NSV Liidu Punaarmee juhtkonna ja teiselt poolt Eesti armee
juhtkonna esindajate vahel.
Punaarmee juhtkonna poolt armeekindral sm. Meretskov,
Eesti armee poolt diviisikindral härra Laidoner, kes leppisid kokku järgmistes punktides:
1. Lubada Punaarmee vägede paiknemist Eesti territooriumil järgnevates piirkondades.
1. Läänerannik kuni Tallinna, Rapla, Virtsu jooneni; [järgnevas 9 punktis on nimetatud kokku
40 kohanime]
11. Saared, Vormsi, Muhu; Suurupi poolsaar, aga ka kõik punktid, mis on Punaarmee poolt
hõivatud põhilepingu alusel.
12. Saared Aegna ja Naissaar.
2. Eesti väejuhatuse esindajad nõustusid:
1. Kogu Eesti lennuvägi hoidub lendudest vabariigi kohal 14 päeva jooksul käesoleva
kokkuleppe allakirjutamisest alates.
2. Anda Nõukogude väejuhatusele Eestis võimalikult täielikult kasutada raudteed ja muud
liiki transporti vägede ja igasuguste kaupade, sealhulgas kütuse veoks Nõukogude vägede
dislokatsioonipunktidesse ja lasta läbi Nõukogude raudtee-ešelone veostega Punaarmee
paiknemispiirkondades Eestis.
Vastastikused arved raudtee kasutamise eest korraldada arvete esitamise teel Eestis asuva
NSV Liidu kaubandusliku esinduse kaudu.
3. Seoses vedude suurendamisega raudteel Punaarmee väeosade tarbeks Eestis anda
Nõukogude väejuhatusele võimalus omada sõjaväelisi komandante koos aparaadiga põhilistes
raudteesõlmedes: Tallinnas, Pärnus, Valgas, Tartus, Tapal ja Narvas.
4. Kindlustada võimalus takistamatult eraldada sobivad maa-alad lennuväljade,
maandumisväljakute tarbeks Eestis asuvate Nõukogude vägede juhtkonna poolt
kindlaksmääratud kohtades.
5. Eestis paiknevate Nõukogude vägede ja SVTS* juhtimisteenistuse rajamiseks paigutada
Nõukogude väejuhatuse esindajad telegraafi –telefonisõlmedesse: Tallinnas, Haapsalus,
Pärnus, Valgas, Viljandis, Võrus, Tapal, Rakveres, Narvas, Tartus, Petseris, Irboskas.
6. Anda Nõukogude väejuhatusele Eestis õigus palgata tööjõudu kohaliku elanikkonna seast
aerodroomide ja väljakute ehitamiseks ja seadistamiseks.
7. Anda Nõukogude vägede varustusülematele (mitte alla diviisi varustusülema) võimalus
osta Eesti vabadest ressurssidest teatud liiki toiduaineid ja hobusööta.
8. Eestis paiknevate Nõukogude vägede garnisonide ja lennuväljade valgustamiseks anda
nendele võimalus kasutada elektrienergiat.
9. Arusaamatuste ja provokatsioonide vältimiseks võtta 48 tunni jooksul, arvates kokkuleppe
allakirjutamisest, relvad kogu Eesti tsiviilelanikkonnalt ja hoida neid Eesti sõjaväeladudes.
10. Vajaduse korral võib Nõukogude väejuhatuse nõudmisel kõnesolevat Nõukogude vägede
dislokatsiooni muuta.
Käesolev protokoll on koostatud käsitsi kirjutatuna kolmes eksemplaris 3 leheküljel täna, 17.
juunil kell 15 ja alla kirjutatud.
Nõukogude väejuhatuse esindaja poolt
armeekindral (Meretskov)
Eesti väejuhatuse esindaja poolt
diviisikindral (Laidoner)
ERA, f. 495, n. 12, s. 275, l. 11–13. Tõlge vene keelest.

*Originaalis ВНОС – военное наблюдение, оповещение и связь – sõjaväeline vaatlus,
teavitus ja side.

