Maskavas pavēle uzbrukt Baltijas Valstīm!
(1940g. 9.jūnijs)
Maz kas ir rakstīts par 1940.g. 9.junija Padomju Savienības-Krievijas pavēli uzbrukt
Baltijas Valstīm (skat. pielikumu). Lai izprastu šo pavēli labāk, atskatīsimies uz tā
laika vēsture, pirms šī pavēle tika parakstīta Maskavā un pirms tā izraisīja kara
darbību.
1920.g. 11.augusta, ar “Miera līgums starp Latviju un Krieviju” parakstīšanu, Latvija,
pēc 700-gadu garo pakļaušanu svešām varam, pēdīgi ieguva ilgi gaidīto neatkarību “..Krievija bez ierunām atzīst Latvijas valsts neatkarību, pastāvību un
suverenitāti un labprātīgi uz mūžīgiem laikiem atsakās no visām suverēnām
tiesībām, kuras piederēja Krievijai attiecībā uz Latvijas tautu un zemi, ….”
Līdzīgu līgumu Maskava parakstīja ar Igauniju un Lietuvu, kas pavēra durvis vaļā
visām trijām Baltijas Valstīm pašām noteikt savu nākotni. Tomēr, diviem diktatoriem,
Staļinam un Hitleram, bija citi, slepeni plāni, kuri skāra visu triju Baltijas Valstu
pastāvēšanu un neatkarību jau nepilnu paaudzi vēlāk. Jau 1930s gados, Krievijai un
Vācijai bija slepeni sadarbības līgumi, zem kuriem Krievija deva Vācijai militārās
bāzes Padomju Savienības teritorija, tādejādi apejot Pirmā pasaules kara miera
līgumus, kas aizliedza Vācijai atjaunot bruņotos spēkus. Šajos poligonos, Vācijai bija
brīvas rokas apmācīt savus tankistus, pilotus un citus speciālistus kara darbības
vajadzībām. Papildus, Padomju-Krievijas krievu čeka (NKVD) bija noslēgusi slepenu
sadarbības līgumu ar vācu Gestapo, lai apmācītu vāciešus koncentrācijas nometņu
uzstādīšana un citās lietās. Praktiski runājot, Vācu un krievu sadarbībā iekļāvās
ekonomiskā, militārā un politiskā partnerība, kuras kulminācija bija 1939.g.
23.augusta Molotova-Ribentropa pakta slepenais protokols, kas sadalīja
Austrumeiropu starp Padomju Savienību un Vāciju un kas arī izraisīja Otro pasaules
karu; nepilnu mēnesi vēlāk, 1939.g. septembrī, abas diktatoriskās varas bija jau
okupējušas un sadalījušas Poliju savā starpā. Padomju Savienība bija hitleriskās
Vācijas sabiedrotā militāri, ekonomiski un politiski, līdz pat 1941.g. 22.jūnijam, kad
Vācija uzbruka Padomju Savienībai!

Molotovs, Ribentrops un Staļins un Krievu-vācu sadarbība okupēt Poliju.
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Pēc Molotova-Ribentropa pakta parakstīšanas, juzdamies drošs, ka Vācija ir
Padomju-Krievijas sabiedrotā, Staļins sāka realizēt savu sen iecerēto plānu okupēt
un anektēt Baltijas Valstis un Somiju, ko veiktu jau pēc agrāk izstrādātiem plāniem
trijos soļos:
(1) Uzspiest “savstarpēju palīdzības līgumu” Baltijas valstīm un Somijai, lai PSRS
karaspēks izvietotos poligonos, kas pieļautu Sarkanai Armijai iesoļot Baltijas
valstīs un Somijā bez šāviena.
(2) Ultimāts Baltijas valstīm un Somijai, ļaut ievest neierobežotu skaitu Padomju
Savienības bruņoto spēku izvietošanu minētās valstīs, ar jau iepriekš
apdomātu atrunu, ka viņas ir lauzušas savstarpējo palīdzības līgumu ar
Padomju Savienību.
(3) Okupēt Baltijas valstis un Somiju, pēc tam tas anektējot un pievienojot
Padomju Savienībai.
Pirmo soli Maskava veica uzspiežot “savstarpēju palīdzības līgumu” Baltijas valstīm
šādi: Igaunijai 1939.g.28.septembrī, Latvijai 1939.g. 5.oktobrī un Lietuvai
1939.g.10.oktobrī. Sarunas starp PSRS un Latviju iesākās 1939.g. 2.oktobrī. Kad
latviešu delegācija (Munters un Kociņš) ieradās Kremlī, Staļins pateica viņiem
sekojošo: „Ja mēs vienosimies, ir ļoti labas izredzes komerciāliem un ekonomiskiem
darījumiem. Austrija, Čehoslovakija un Polija kā valstis ir jau pazudušas no kartes.
Citas arī var pazust. Kas tika nolīgts 1920.gadā, nevar palikt spēkā mūžīgi. Pēteris
Lielais gādāja par to, lai mums būtu pieeja jūrai. Pašreiz, mums tādas nav, un šāds
stāvoklis nevar turpināties.” (Ref: Ilgonis Upmalis, et al. Latvija Padomju Militāristu Vara. Rīga,
2011; 28 lpp.) Saprotams, Staļinam neinteresēja nekādi komerciālie un ekonomiskie
darījumi un viņš bija jau lauzis šo līgumu tajā brīdī, kad Molotovs to parakstīja
1939.g. 5.oktobri, jo Molotovs un Ribentrops bija jau parakstījuši 23.augusta
slepeno protokolu ar Vāciju, kas bija vērsts pret Baltijas Valstīm un Somiju.
Savstarpējais palīdzības līgums skaidri noteica: „IV pants. – Abas Līdzējas Puses
apņemas nenoslēgt nekādas savienības un nepiedalīties nekādās koalīcijās, kas
vērstas pret vienu no Līdzēju Pusēm”; un, „V pants. – Šī pakta izvešana dzīvē
nekādā ziņā nedrīkst aizskart Līdzēju Pušu suverenās tiesības, starp citu, viņu valsts
iekārtu, saimniecisko un sociālo sistēmu un militāro rīcību. Bāzēm un aerodromiem
ierādāmie iecirkņi (III pants) paliek Latvijas Republikas teritorija.” Tāpat, šeit arī ir
jāmin, ka 1939.g. 28.septembrī, Padomju Savienība un Vācija parakstīja tā saukto
„Robežu un draudzības līgumu” un uz kartes ir atrodams arī Staļina paraksts.
Papildus, dažas dienas pēc Latvijas-Padomju Savienības savstarpējā palīdzības
līguma parakstīšanas, 1939.g. 11.oktobrī, Padomju Savienībā tika parakstīts
Maskavas-NKVD (KGB) “Slepenais Deportācijas Plāns Nr.001223”, lai deportētu
latviešus uz Sibīriju. Tas bija, ir un paliek “Noziegums pret cilvēci!” Somija
neparakstīja „savstarpējo palīdzības līgumu” ar Padomju Savienību un, 1939.gada
30.novembrī, Padomju Savienība-Krievija uzbruka Somijai. Latvijā tika izvietoti
apmēram 25,000 Padomju Savienības-Krievijas bruņotie spēki.
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Otrais Padomju Savienības-krievu solis tika realizēts ar Padomju SavienībasKrievijas ultimātu Baltijas Valstīm. Bet, pirms ultimāta, Padomju Savienība-Krievija
uzsāka kara darbību pret Baltijas Valstīm ar uzbrukumiem pierobežās; piemēram,
1940.g. 15.jūnijā, krievu bruņotie spēki uzbruka trijiem Latvijas robežpunktiem,
nogalinot 10 robežsargus un 27 civilistus; vairāki cilvēki tika nolaupīti (aizvesti).
Nākošā dienā, 1940.g. 16.junijā, Latvija saņēma ultimātu no Maskavas, ka Latvija ir
lauzusi savstarpējo palīdzības līgumu un ka Latvijai ir: (1) jāsastāda jauna valdība;
(2) jāielaiž Latvija neierobežots skaits Padomju Savienības bruņotie spēki; atbilde
jādod sešu stundu laikā. Tagad ir skaidri redzams, ka aktuālā kara darbība pret
Baltijas Valstīm tika realizēta jau nedēļu agrāk, kā to norāda Maskavas 1940.g.
9.jūnija pavēle saviem bruņotiem spēkiem, lai viņi veic tagad zināmas operācijas
pirms Padomju Savienības-Krievijas militārie spēki šķērsoja Baltijas Valstu robežas.
Tā bija kara darbība pirms krievu ultimātu nosūtīšanas Baltijas Valstīm un Baltijas
valstu totālās okupēšanas.
Trešais Padomju Savienības-Krievijas solis tika sperts jau pirmajā okupācijas dienā
un pilnībā tika paveikts divu mēnešu laikā. Šis laika posms ir labi dokumentēts un
norāda uz daudziem līgumu un cilvēktiesību pārkāpumiem, kas ir pieskaitāmi pie
Nirnbergas principu pārkāpumiem, kuros iekļaujas:
(1) Noziegums pret mieru - plānošana uzbrukumam pret citu valsti vai laužot
līgumus.
(2) Kara noziegums - deportācijas, vergu nometņu un spaidu darbu noformēšana
vai civilistu iesaistīšana okupētās teritorijās okupantu mērķu sasniegšanā.
(3) Noziegums pret cilvēci - masveidīga cilvēku iznīcināšana, piemēram, PSRS
1940.-1941.g., 1949.g. un vēlāko gadu NKVD un KGB veiktas slepkavības un
deportācijas Latvijā.
Skatiet pielikumu – Maskavas 1940.g. 9.junija pavēli, kas pamatā dod uzbrukuma
pavēli ieņemt/sasniegt zināmus mērķus. Ar šo Maskavas pavēli un parējiem
minētiem līgumiem, kurus Padomju Savienība/Krievija ir veikusi tos izpildot vai tos
laužot, mēs tagad redzam, ka Padomju Savienība/Krievija ir veikusi kara
noziegumus un noziegumus pret mieru un pret cilvēci. Fakti runā paši par sevi!
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PSRS Aizsardzības tautas komisārs
9.jūnijs 1940.g.
Nr.02622
Maskava, Frunzes iela 19

Pilnīgi slepeni
Īpaši svarīgs
Eks.Nr.1
Sarkankarogotas Baltijas flotes komandierim
vice-admirālim b.Tribucam
Kopijas: Jūras kara flotes tautas komisāram
admirālim b.Kuzņecovam
Ļeņingradas kara apgabala (LBO) komandierim
Armijas ģenerālim b. Mereckim

Pavēlu
1. SARKANKAROGOTAI BALTIJAS FLOTEI no 05 minūtēm 10.jūnijā pāriet Ļeņingradas kara apgabala
karaspēka komandiera operatīvajā pakļautībā un 12.jūnijā būt gataviem kaujas uzdevumu pildīšanai
sekojošos uzdevumos:
a) nodrošināt jūras kara bāžu un Jūras kara flotes kuģu, kuri atrodas TALLINAS, PALDISKU un
LIEPĀJAS ostās, pastāvīgu gatavību;
b) pēc Ļeņingradas kara apgabala karaspēka komandiera pavēles sagrābt igauņu un latviešu Kara
flotes kuģus, kuri atrodas bāzēs un uz ūdens; sagrābt LIETUVAS kara floti (Palangā);
v) sagrābt IGAUNIJAS un LATVIJAS tirdzniecības floti un peldošos līdzekļus: pārraut šo valstu
savstarpējos sakarus pa jūru;
g) sagatavot un organizēt desanta izcelšanu PALDIKSĀ un TALLINĀ ; pēc Ļeņingradas kara apgabala
karaspēka komandiera uzdevuma sagrābt TALLINAS ostu un batarejas NARV..JE un VULFA salās un
būt gataviem sagrābt SUROPSKAS batareju uz sauszemes;
d) slēgt RĪGAS LĪCI un bloķēt IGAUNIJAS , LATVIJAS krastus SOMU LĪCĪ un BALTIJAS JŪRĀ, lai
neļautu evakuēties šo Valstu valdībām un nepieļaut karaspēka un īpašumu izvešanu no valstīm;
e) organizēt pastāvīgu un uzticamu sardzes dienestu SOMU LĪCĪ no SOMIJAS puses un BALTIJAS
JŪRĀ no ZVIEDRIJAS puses un dienvidiem;
ž) ciešā sadarbībā ar sauszemes spēkiem palīdzēt Ļeņingradas kara apgabala daļu uzbrukumam
VEZENBERGAI;
z) aviācijas iznīcinātajiem darboties, lai nepieļautu igauņu un latviešu aviācijas pārlidošanu uz
Somiju un Zviedriju.
2. Tiešais kara darbības laiku norādīs Ļeņingradas kara apgabala karaspēka komandieris.
3. Lai izvērstu šo direktīvu izstrādāt Baltijas flotes darbības plānu un iesniegt apstiprināšanai
11.jūnijā.
PSRS Aizsardzības tautas komisārs
Padomju savienības maršala

(S.Timošenko)

Sarkanās armijas ģenerālštāba priekšnieks
Padomju Savienības maršals
( B.Šapošņikovs)
Uzrakstīti ČETRI eks.
Nr. 1 Sarkankarogotas Kara flotes komandierim
Nr.2 Jūras kara flotes Tautas komisaāram
Nr.3 Ļeļiņgradas Kara apgabala karaspēka komandierim
Nr.4 Sarkanās armijas ģenerālštāba Operatīvajai pārvaldei

 Piezīme: Tulkojusi Aija Fleija (Latvijas Kara muzeja direktore)
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