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PSRS  Aizsardzības tautas komisārs                                                                     Pilnīgi slepeni 
9.jūnijs 1940.g.                                                                                                        Īpaši svarīgs 
Nr.02622                                                                                                                   Eks.Nr.1 
Maskava, Frunzes iela 19 

                                                                               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) 


