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NSV Liidu piirivalve Eestis 
NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi piirivalve ettevalmistused iseseisva Eesti 
piiride kontrolliks algasid juba esimestel päevadel pärast NSV Liidu poolt läbiviidud 
juunipööret Eestis 21. juunil 1940. NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaat andis välja 
samal päeval (so 21. juunil) käskkirja № 00867, mille alusel muudeti seni Eesti Vabariigi 
ja NSV Liidu riigipiiri valvanud 6., 8. ja 10 piirivalvesalga isikkoosseisu ning nad suunati 
oma uutesse dislotseerumispaikadesse Eesti lääne ja põhjapiirile. Eesti-NSVL piiri jäid 
katma 7.(Kingissepa), 9.(Pihkva) ja 11. (Rõmšanski) piirivalvesalk. 

10. piirivalvesalk 

Salga juhtkond, staap ja poliitosakond asus Kuressaares (isikkoosseis 1179) Piirivalve-
salga ülem oli riikliku julgeoleku major Sergei Mihhailovitš Skorodumov, piirivalvesalga 
ülema asetäitja poliitalal pataljonikomissar Zahhar Fjodorovitš Braslavets, piirivalvesalga 
staabiülem riikliku julgeoleku major Ivan Hrisanovitš Kotšergin. Piirivalvesalga 
teeninduspiirkonnas (mis hõlmas Läänemere saari, venepäraselt Moonsundi arhipelaag) 
moodustati 1., 2., 3., 4. ja 5. komandatuur. 

1944-1949 

11. piirivalvesalk, sõjaväeosa 2133 sünnipäevaks loetakse 1.08.1944. Lääne-Eesti saartele 
jõudis detsembris 1944. 
 
Esimesed piirivalveväeosad jõudsid Saaremaale 1944. ja 1945. aasta vahetusel, kuid 
ühtset piirivalvesüsteemi veel ei olnud ja taastatud NSV Liidu riigipiiri valvamise 
ülesannet täitsid spetsiaalsed jalaväeosad. Olukord muutus 1946. aasta sügisel, kui Eesti 
NSV Ministrite Nõukogu võttis vastu 26. oktoobri määrus nr. 58, ühtsest piirivalve 
korralduse Eesti NSV territooriumil. 

Piiritsooni kuulusid kõik saared Soome ja Riia lahes ning Mandri-Eesti rannaäärsed 
alad. Määratleti ka piiritsoonis elamise ja liiklemise kord. Rannavööndis võis liikuda 
ainult Eesti NSV Siseministeeriumi miilitsaorganite poolt välja antud passiga, milles oli 
kohaliku piirivalve märge ja mis oli tembeldatud erilise pitsatiga. Kohalikud 
võimuorganid olid kohustatud koostöös piirivalvega seadma randades üles piiritsooni 
märgistuse. Inimestel oli keelatud võtta enda juurde korterisse ajutisi elanikke jms. 
Kalurid pidid kõik alused registreerima ning sadamates sisseseatud kord nägi ette alalise 
valve ja territooriumi piirdega ümbritsemise. Paadid lukustati ning aerud-tullid tuli hoida 
eraldi panipaigas. 

1944. a novembrist asus Tallinnas Pärnu mnt. 27 NSV Liidu Siseasjade Rahva-
komissariaadi Balti Ringkonna Piirivalvevägede juhatus. 1944. a lõpuks oli ringkonna 
formeerimine peaaegu lõpule viidud. Selle ülesandeks oli merepiiri kaitse okupeeritud 
Eesti ja Läti piires. Ülemaks määrati kindralmajor Stepan Bannõhh, poliitosakonna 
ülemaks polkovnik I. Krotov. Ringkonna juhatus asus Tallinnas kuni 1950. a-te alguseni. 

1944. a lõpus andis Balti laevastik ringkonnale üle laevad (osa neist kasutati 
piirivalveks juba enne sõda), mille baasil moodustati piirivalve mereväeosad. 

Eestis asusid 1945. a järgmised NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi Balti 
Ringkonna Piirivalvevägede väeosad: 

11. piirivalvesalk (s/o 2133) staabiga Kuressaares (Kingissepa), oli Saaremaal 
vähemalt 1945. a jaanuari algusest. Kordonid (ligi 30) asusid 1945. a Vormsist 
Sõrveni.1940–1950. a-tel oli 1. komandantuur Vormsis, 2. Kärdlas, 3. Putkastes (Hiiu-
maal), 4.–6. Saaremaal. 
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Piirivalve objektid Eestis väljaspool Tallinna 1. juuni 1946 seisuga: 

Läänemaa: 
Pühalepa vald: Heltermaa sadama kasarmu (66 m2) ja kasarmu (136 m2); 
Lehtma kasarmu ja söökla;  
Kuri kasarmu 
Kõrgessaare vald: Kõpu kasarmu;  
Otste kasarmu ja elamu;  
Mudaste kasarmu 
Käina vald: Kiisiküla? (Kassari) kasarmu 
Emmaste vald: Haldreka (Haldi?) k;  
Õngu (Oiniku) kasarmu 
Emmaste kasarmu, söökla 
Käina mõis? staap, 3 elamut (kõik 454 m2) 
Kalana? k? 
Kärdla l kasarmu, söökla, staap 

 
http://et.wikipedia.org/wiki/NSV_Liidu_piirivalve_Eestis 
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1940–1941 
10. piirivalveringkonna koosseisus oli 5 komandatuuri: 1. ja 2. Hiiumaal, 3., 4. ja 5. 
Saaremaal. Hiiumaal olid kordonid 1.–12., Vormsil 13.–14., Muhus 15., Saaremaal 16.–
31. 

3.? komandatuuri ülem oli kapten A. N. Žolos, [staap Putkastes?]. 
2. komandatuuri staap oli Kärdlas, piirkonna ülem vanemleitnant, hiljem kapten 

P. F. Kablutško 
1940. aastal olid Hiiumaal järgmised piirivalvekordonid: 
Nr. 1 - Sääre (Kuri, mitte kiriku juures?) 
Nr. 2 - Kärdla 
Nr. 3 - Ogandi (Mudaste) 
Nr. 4 - Pihla (Kõrgessaare?) 
Nr. 5 - Paope  
Nr. 6 - Kõpu (mõisas) 
Nr. 7 - Tammi (Tammistu?) 
Nr. 8 - Nurste (Haldi, Läku talu) 
Nr. 9 - Tohvri (Sõrul, mitte koolimajas) 
Nr. 10 - Jausa (? Käina, Putkaste?) 
Nr. 11 - Kassari (Kiisiküla) 
Nr. 12 - Sarve (Heltermaa) 

Allikas: Strelbitski http://srpo.ru/forum/index.php?topic=3067.30 

Venelastega Hiiumaa baasides 
Eesti riik ja rahvas Teises maailmasõjas II osa 

Stockholm 1955, lk 161–167 

1939. a. olin piirivalve jaoskonna ülem Läänemaal ja kui nihkus ligemale venelaste 
asumine baasidesse, asusin ümber Hiiumaale, kus lisaks piirivalve juhtimisele olin hiljem 
ühtlasi ka saare komandant. [ ... ] 

Kui lähenes 1940. a. juunikuu, muutusid „külalised” juba avalikult ülbemaks, kus-
juures nende senisele loomalikule kartusele seltsisid juba provokatsioonilised võtted. 
[ ... ] 

10. juuni paiku paigutati minu kordoni vastu metsaserva alla laagrisse umbes 1 000 
punaväelast, kelle ülesandeks nähtavasti oli jälgida, mis toimub kordonis ja selle juures. 
Ei saanud siiski jätta alla surumata teatavat uhkusetunnet: minu ja mu viie mehe 
valvamiseks peeti tarvilikuks tervelt 1 000 punaarmeelase kohalesaatrnine! Niipalju tüli 
oli neist „valvureist” siiski, et kuna kordoni aknad olid metsa poole, ei saanud seal teha 
midagi, mis punastel näha poleks olnud. [ ... ] 

Vahetult pärast võimu ülevõtmist oli punaste esimeseks sammuks Hiiumaal 
piirivalve ülevõtmine. Mind tõsteti koos mu meestega kordonist välja ja asusime 
koolimajja, kus teostasime oma asutuse likvideerimist. Piiri asusid valvama venelased. 

Raske oli venelastele selgeks teha, et ma pole osa oma mehi minema saatnud või ära 
peitnud, sest kuidagi ei tahetud uskuda, et terve Hiiumaa kohta oli mul ainult 25 piiri-
valvurit, nii siis iga 50 km rannajoone kohta üks mees. Mulle seletati, et terve saar võib ju 
kubiseda spioonidest ja inimesed võivad saarelt minema põgeneda, kuna nii väike hulk 
piirivalvureid ei suudaks oma ülesannet kuidagi täita. 

Saarele asus Vene piirivalve umbes 2 500-mehelises koosseisus koos koertega. Nii 
siis 100 korda suurem kui oli meil Eesti Vabariigi ajal. 

Põletasin kõik piirivalve kordoni ja komandantuuri aktid ning salajase kirjavahetuse, 
kuna Tallinna keskasutuse juurde saatsin teele ainult vähemtähtsad dokumendid. [ ... ] 

 
 

http://srpo.ru/forum/index.php?topic=3067.30
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Офицеры 10-го пограничного отряда, оставленные в 1941 году на 
Моонзундских островах 

1999 – 2010 © К.Б.Стрельбицкий 
http://srpo.ru/forum/index.php?topic=93.1110 

Оставлены на острове Даго в местной истребительной роте НКВД ЭССР: 
- начальник (или его старший помощник?) 5-го отделения пограничной 

комендатуры участка 10 ПО младший лейтенант Григорий Иванович Зайчиков 
(родился 17.08.1916 в селе Горячкино, ныне – Костомаровского сельского 
поселения Щёкинского муниципального района Тульской области Российской 
Федерации, русский, член ВКП(б) - официально числится „пропавшим без вести и 
в июле 1941 г.” ( д. 245, л. 16, д. 246, л. 42, Т. 1, с. 487), 

- начальник заставы пограничной комендатуры участка 10 ПО младший 
лейтенант Дмитрий Яковлевич Скоробогатов (родился 15.05.1917 на хуторе 
Костино-Быстрянский, ныне – Костино-Быстрянского сельского поселения Моро-
зовского муниципального района Ростовской области, член ВЛКСМ) - официально 
числится по одним данным „пропавшим без вести в начале войны” (д. 245, л. 16, д. 
246, л. 112), по другим - 26.10.1943 (Т. 3, с. 85),  

- помощник начальника пограничной комендатуры участка 10 ПО по 
снабжению техник-интендант 2 ранга Александр Михайлович Алексеев (родился 
06.11.1911 в селе Лакиброво, ныне - Петушинского муниципального района 
Владимирской области Российской Федерации, русский, призван в 1933 году 
Киржачским РВК, член ВКП(б) - официально числится „пропавшим без вести в 
августе 1941 г.” (д. 245, л. 51, д. 246, л. 3, Т. 1, с. 34), 

- старший военфельдшер пограничной комендатуры участка 10 ПО (или 
старший ветеринарный фельдшер 10 ПО?) военфельдшер Тихон Тихонович 
Стремилов (родился 01.12.1916 в селе Мухоудеровка, ныне – Мухоудеровского 
сельского поселения Алексеевского муниципального района Белгородской области 
Российской Федерации, русский) - официально числится „пропавшим без вести в 
июле 1941 г.” (д. 245, л. 17, д. 246, л. 117, Т. 3, с. 141). 

Фактически все эти четверо перечисленных выше офицеров 10 ПО погибли 12 
- 21.10.1941 в боях на острове Даго. Известно, что несколько офицеров-
пограничников (в том числе – Алексеев) были взяты немцами в плен и расстреляны 
в Кяйна, где похоронены в братской могиле („ Никто не забыт ... „, с. 47). 

Кроме того, официально „пропавшим без вести в августе 1941 года” (то есть 
так же оставшимся на Моонзундских островах) числятся так же начальник 
пограничной заставы пограничной комендатуры участка 10 ПО лейтенант Степан 
Николаевич Глущенко (д. 246, л. 25 об.) и начальник связи пограничной 
комендатуры участка 10 ПО Иван Иванович Черненко (д. 246, л. 130), а 
„пропавшим без вести в 1941 году” - заместитель начальника пограничной заставы 
пограничной комендатуры участка 10 ПО по политической части младший полит-
рук Серафим Андреевич Шурыгин (д. 246, л. 136 об.). Однако в „Книге памяти...” 
ни одно из этих имён не значиться (Т. 1, с. 292, Т. 3, с. 323 и 407 соответственно).  

Данный список составлен К.Б.Стрельбицким по материалам: 
- Российский Гос. воен. архив (РГВА, Москва), ф. 32904, оп. 1, д. 245, лл. 14 - 

18, 51, там же, д. 246, лл. 3, 25об., 32об., 35, 42, 47об., 71об. - 72об., 92, 112, 113об., 
117, 120, 130, 134об., 136об., там же, д. 368, л. 39, ф. 32907, оп. 1, д. 328, л. 75,  

- „Книга памяти пограничников, погибших и без вести пропавших в годы 
Великой Отечественной войны. В 3 томах”, М., 1995,  

- „Краснознамённый Прибалтийский пограничный. 2. издание”, Рига, 1988,  
- „Никто не забыт, ничто не забыто. Походы по местам боёв Великой 

Отечественной войны”, Таллин, 1977. 
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Piirivalvekordonid Hiiumaal 1940 
 
 

 
 
 

1. Sarve (Heltermaa) 

Kordonihoone ehitati 1940 piirvalvevägede poolt. 

2. Sääre 

Kuri, mitte kiriku juures? Mingi krunt Suursadama juures? 

3. Kärdla 

Komandatuur ja kordon 

4. Mudaste 

1941, 1944-1965. Talu omanik Tilk. 

5. Pihla (Kõrgessaare?) 

6. Paope (Viskoosas?) 

7. Kõpu (mõisas) 

8. Tammi (Tammistu?) 

9. Nurste (Haldi, Läku talu) 

10. Tohvri (Sõrul, mitte koolimajas) 

1945 piirivalvekordon Emmaste rahvamajas. 
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11. Kassari (Orjaku sadam?; Kiisiküla, praegune seltsimaja?) 

12. Jausa (?) Ilmselt komandatuur Käinas? Käina kirikumõisas piirivalveväeosa? [NH 
5.10.1971) 

 
 
Kohe pärast juunipööret 1940 hakati kehtestama piiranguid meresõidu ja kalapüügi 

osas. Kui 1941. aasta jaanuaris tuli Sõru ranna lähedale jääpiirile lekkiv Soome purjekas, 
siis pidid kohalikud mehed ootama mitu tundi piirivalve luba, et merehädalistele appi 
sõita. Piirivalveohvitser sõitis päästepaadiga merele kaasa, aga sobimatu riietuse tõttu 
külmus seal nii kangeks, et sai vaevalt sõna suust. Kõik päästetud 12 soomlast arreteeriti. 

 
Läänemere rannikuvalve tugevdamise eesmärgil kehtestati 1940. aasta detsembris 

Saaremaal, Hiiumaal, Ruhnu, Abruka, Kihnu, Muhu ja Vormsi saarel, Paldiski poolsaarel 
ning piki rannikut olevatel piiriäärsetel teedel piirivalve keelutsoon. 

 
Piirivalvevägede 11. üksik õhueskadrill paiknes Saaremaal ja Hiiumaal ning valvas 

merepiiri Naissaarest kuni Palanga linnani Leedus. Eskadrilli ülemaks oli major N. Petrov 
ja asetäitjaks vanempolitruk N. Samohhin. Staap asus Kuressaares. 

Lennukitest olid kasutusel kahemootorilised pommitajad SB (9 lennukit) ja üks lüli 
(3 lennukit) mere-lähiluure lennukeid MBR–2. Eskadrilli koosseisus oli 260 meest. 

Täielikult piirivalvelennukite kasutada oli Kuressaare lennuväli, vesilennukid 
paiknesid sõja eel valminud Kihelkonna vesilennukite baasis ja ka Hiiumaal. 
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Piirivalvekordonid 1944-1954 
 

 
 

1. Heltermaa 1944-1946, 1951- ... Kordonihoone ehitati 1940 piirvalvevägede poolt. 
1944-1946 tegutses kordon, 1946-1950 oli hoones kool, 1951 detsembris tagastati hoone 
piirivalvele. 
2. Kuri - 12.1946 antud piirivalvele tasuta rendile kasarm ja kuur. Maaeraldus 
piirivalvele 05.1949 1,28 ha kolhoosist Punane Täht. 05.1950 antud piirivalvele 
kasutamiseks Kuri külas üksuse asukoht 1,28 ha ja Kõlunõmme külas Tikka A-342 talust 
14,51 ha. 
3. Kärdla - kordon ja komandatuur. 12.1946 antud piirivalvele tasuta rendile Pargi 1, 3 ja 
5, Sadama 1 kasarm ja ladu. Maaeraldus piirivalvele 05.1949 4,70 ha 
4. Lehtma - 12.1946 antud piirivalvele tasuta rendile 5 hoonet ja kelder. Maaeraldus 
piirivalvele 05.1949 1,00 ha 
5. Mudaste 1941, 1944-1965. Tooma A43, talu omanik Tilk. 12.1946 antud piirivalvele 
tasuta rendile kasarm kuur ja tall. Maaeraldus piirivalvele 05.1949 1,02 ha. Üks vaatetorn 
oli õues ja teine mere ääres. Kordon kolis välja 1965 jaanuaris, Luidjale ja Kõrgessaarde. 
Majad veeti ära vist Kärdlasse, õues olnud vaatetorn Õngule. 
6. Kõrgessaare - 12.1946 antud piirivalvele tasuta rendile Laio külas 4 hoonet ja kelder. 
7. Paope - 12.1946 antud piirivalvele tasuta rendile Paopel endine Pall V.M elamu 
125 m2 ja Pall A.M elamu 142 m2. (Maaeraldus piirivalvele Luidjal 05.1949 0,57 ha 
kolhoosist Lootus)? 05.1950 antud piirivalvele kasutamiseks Haavalauka talu A-349 
suurusega 0,57 ha. 
Luidja teeristis Espenbergi majas oli piirivalve kuni 1949. aastani, sealt koliti 
Haavalaukale. Luidja majas avati rahvamaja. Haavalaukal oli piirivalve 1973. aastani, siis 
kolis vabanenud hoonesse Luidja metskond. 
8. Kõpu - 12.1946 antud piirivalvele tasuta rendile kasarm, tall ja kuur. Maaeraldus 
piirivalvele 05.1949 1,51 ha 
9. Kalana 1944-1966, Luguse talus, omanik Volens. 12.1946 antud piirivalvele tasuta 
rendile kasarm ja kuur. Maaeraldus piirivalvele 05.1949 1,07 ha 
10. Õngu - kordon Hindreku talus, omanik Vanaselja. 12.1946 antud piirivalvele tasuta 
rendile kasarm 234 m2. Maaeraldus piirivalvele 05.1949 1,47 ha. Kõik läksid 1944 



Nõukogude piirivalve Hiiumaal 1940-1992 12 / 123 
 

Rootsi, v.a Toomas Vanaselja, tema tõsteti välja õe juurde Nõmmele. Vaatetorn oli õues 
praeguse sauna kohal. Teest vasakul oli piirivalve harjutusala ja lasketiir. Kordon lahkus 
1960.-ndate keskel, vaatetorn lammutati, maja rüüstasid kohalikud. 
11. Haldreka - Läku talu. 12.1946 antud piirivalvele tasuta rendile kasarm ja kuur. Majas 
elanud sugulastele jäeti tuba ja köök, küüditati 1949. Maaeraldus piirivalvele 05.1949 
0,61 ha 
12. Sõru - 12.1946 antud piirivalvele tasuta rendile Emmastes kasarm 135 m2, elamu 78 
m2 ja tall 85 m2. Maaeraldus piirivalvele 05.1949 1,51 ha kolhoosist Tasuja. Alates 1951 
praeguses asukohas, koolimajas. Õue peal endises piirivalve tallis oli palvemaja, see 
suleti. 
13. Kassari - 12.1946 antud piirivalvele tasuta rendile Kiisikülas elamu 160 m2 ja tall 
38 m2. Töenäoliselt praegune seltsimaja. (12.1946 antud piirivalve bilanssi Orjaku 
sadamas elamu 88 m2, Siluasta?) 
14. Putkaste komandatuur. 12.1946 antud piirivalve bilanssi staap, kasarm, 2 elumaja 
(kõik 455 m2). 03.1954 vabastas piirivalve hooned.  
Käina komandantuur, mis algul asus Käina vallamajas, seejärel praeguse veterinaarravila 
ruumides, edasi Putkaste puumajades. Rahvasuus kutsutigi seda Putkaste piirivalveks. 
Sellele komandantuurile allusid Heltermaa, Kassari, Sõru, Haldi, Õngu ja Kõpu kordon 
ning reservkordon Leigril. Kärdla komandantuuri kordonid asusid sel ajal Kurist kuni 
Luidjani. Hiiumaal oli kokku 11 kordonit. 
 

 
Oktoobris 1944, pärast Hiiumaa vallutamist, Heltermaal mingit kontrolli ei olnud. 

Hiiumaale sõiduks (üldse igasuguseks liikumiseks) oli vaja miilitsa luba, aga sadamas 
seda ei kontrollitud. 

Novembris 1944 oli Heltermaal juba piirivalvur sisse- ja väljasõitjaid kontrollimas. 
[Hiidlased sõjakeerises. Endel Saar 1996]  

Õngu kordon 

Elgi Brand (1938): 
kordon oli Hindrekul. Kõik, va. Toomas Vanaselja olid 1944 Rootsi põgenenud. 

Omanik Toomas Vanaselja tõsteti välja Nõmmele õe juurde. 1949.küüditamisel jäi Õngu 
puutumata. Üks versioone selle kohta on, et piirivalvurid olid külarahva eest kostnud 
kuna läbisaamine oli hea. 

Läbisaamine külarahvaga oli hea. Aeg-ajalt sai kasutada ka piirivalve hobuseid ( 
kordonis oli 8 hobust), ka koos soldatist hobusemehega. Kaks korda nädalas oli kino, sai 
vaatamas käia, oli ka isagugu trofeefilme. Piirivalvuritel oli võrkpalliplats, kutsuti rahvast 
koos võrkpalli mängima. Ohvitserid käisid nende (Juhani) talus aeg-ajalt klaverit 
mängimas. 

Hindreku praeguse saunamaja kohal oli kõrge puidust vaatetorn. Kui lapsed tahtsid 
ujuma minna, karjuti alt üles vahisõdurile: "Kupats´ja mozhno? ". Sõdur väntas telefoni, 
rääkis läbi ( kellega?) ja vastas: " Mozhno no tolko prjamo!", kus oligi ujumiskoht. Seal 
suure kivi taga said tüdrukud riideid vahetada. Kohe vasakut kätt teest oli piirivalve 
harjutusala kaevikute ja lasketiiruga. 

Kui Elgi ja Tiiu (Erelt) olid noored tüdrukud, said nad piirivalve hobustega 
ratsutamas käia. 

Piirivalves paistis olevat kord, et aeg- ajalt tuli kohalikega palju kontakti hoida, aeg-
ajalt vastupidi: hoiti distantsi. 

Kordonis oli kohal tavaliselt kaks ohvitseri. 
Kordoni äraminekut ei tea täpselt, oli sellel ajal Tartus. ( 60ndate keskpaik). 

Vahitorn lammutati. 
Maja rüüstati hiljem kohalike inimeste poolt. 
NB! Olemas paar fotot sellest ajast 

A. Tähiste, 2012.detsember 
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Mudaste kordon 

Ilse Alliksoo, sündinud 1928, Mereääre talu, Mudaste: 
Kordon tuli 1941., majade omanik oli Tilk, eesnime ei mäleta. 1944. sügisel asuti 

uuesti samadesse majadesse. Mäletab, kui sõjaväelased tulid, ohvitser oli hobusel ja küsis 
temalt kordoni asukoha kohta. 

Üks torn oli õues ja teine mere ääres. Mereäärsesse torni lõi ükskord äike sisse, 
poiss( piirivalvur) jäi küll ellu, viidi ära Saaremaale haiglasse kuid oli segaseks jäänud. 

Läbisaamine piirivalvuritega oli hea, pahandusi ei olnud. Seal käis korra kuus 
sõjaväe varustusauto, külaelanikud kutsuti ka, sai kaupa osta. Kordonis näidati kino, 
külalapsed võisid ka käia.  

Kordonis peeti ka loomi, ohvitseride naised tegelesid 
Kordon läks ära 1965. jaanuaris, Luidjale ja Kõrgessaarde. Majad veeti ära- vist 

Kärdlasse, ei mäleta. Kordoni õues olnud torn veeti ära Õngule vist. 
Mudastes sai 1941. sügisel üks vene sõdur surma, sattus traataia juures omade 

pandud miinile. Kaebles ja nuttis verest tühjaks joostes, sakslased lasid viimaks maha. 
Külarahvas mattis surnukeha maha, hiljem piirivalve tegi haua korda, kordoni naised 
hooldasid. Sõduri põrm maeti 46.-47.aastal ümber Käina ühishauda.--- 

 
Andres Laid: 

mäletab aastatest 1968-69: hooneid enam ei olnud. Oli alles harjutusala koos 
turnimispuudega, sai kiikuda. Kordonist jäi maha kass Misha, keda söödeti. 

(detsember 2012, A.Tähiste) 

Kalana kordon 

1944-1966: Luguse talu,kõige teepoolsem maja ( praegu räämas, omanik olevat 
soomlane, krunt on väike). Luguse endine omanik Kalana poepidaja Kuldasaar ( enne 
eestistamist Volens), põgenes 1944. Rootsi. 

Eesti NSV Ministrite Nõukogu Asjadevalitsusele  
21.05.1947 

Eesti NSV MN määrusega nr 69 18.12.1946. a. on antud Hiiumaal Kõrgessaare vallas 
Mudaste külas asuva Tooma A43 talundi hoonetest Leningradi ringkonna piirivalve 
vägedele tasuta rendile 1 elumaja, 1 tall ja 1 juurvilja kelder. [Peale loetletute on veel teisi 
hooneid, mida pole piirivalvele antud ja mis peaks olema kohaliku TSN Täitevkomitee 
korralduses. Kuna kõik hooned on piiratud traataiaga, siis pole võimalik neid hooneid 
tagastada. Palutakse hooned hinnata ja omanikule hüvitada] 

Hiiumaa Rajooni TSN TK esimees Merendi 
Hiiumaa arhiiv 121-1s-3 lk 4 

Hiiumaa Rajooni Täitevkomiteele  
21.06.1947  

Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eestimaa K(b)P Keskkomitee määrusega 28. märtsist 
s.a. nr. 20 määrati kindlaks rida abinõusid keelatud piirivööndi poliitilise ja majandusliku 
tugevdamise alal, kuid selle tähtsa määruse täitmiseks on tänini veel veel väga vähe 
tehtud. 

N. Puusepp Eesti NSV MN aseesimees 
Hiiumaa arhiiv 121-1s-4 lk 1 

 

ENSV Ministrite Nõukogule  26.01.1950 

Vastuseks teie kirjale: [ ... ] Side alal ei ole piirivalve väeosadelt veel kätte saadud Käina-
Putkaste sideliine, milliseid nende kasutuses on kaks paari. Kuna kabariit ei luba rohkem 
juhtmeid nendele postidele enam tõmmata, on Putkaste piirkonna kolhoosid kõik 
telefoniseerimata. Piirivalvele jatkuks vabalt ühe paari juhtmetest. 

Hiiumaa Rajooni TSN TK esimees Takel 
Hiiumaa arhiiv 121-1s-4 lk 10 
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[Sõru palvemaja üleandmisest piirivalvele]  
4.07.1951 

Palvela ehitati kodanlikul ajal piirivalve kordoni hobuse tallist. Kordonis töötas seniajani 
6 kl algkool, nüüd aga anti hoone üle piirivalve kasutusse ja palvela (tall) on piirivalve 
hoovil, mis ei ole poliitiliselt sugugi sobiv.  

Hiiumaa Rajooni TSN TK esimees Takel 
Hiiumaa arhiiv 121-1s-5 lk 19 

[Heltermaa koolimaja üleandmisest sõjaväeosale 2133]  
27.12.1951 

Hiiumaa RSN TK otsus nr 16-2. Tagastada s/o nr 2133 V kuuluv elumaja Heltermaa 
külas, mis oli kasutusel kooli käes. Suuremõisa külanõukogul kustutada oma bilansist 
nimetatud maja. 

Hiiumaa Rajooni TSN TK esimees Takel 
Hiiumaa arhiiv 121-1s-5 lk 22 

[S/o 2133 avaldus Heltermaa koolimaja tagastamisest]  
10.12.1951 

Nimetatud hoone ehitati 1940. aastal piirivalvevägede poolt kordoniks ja aastail 1944-
1946 tegutses selles kordon. Vastavalt Hiiumaa RSN TK ja parteikomitee palvele anti 
hoone kasutamiseks koolile. Nüüd on kool asunud uude ehitatud hoonesse ja 
kordonihoone vabanenud. Meid sellest ei informeeritud ja hoone hõivas ebaseasduslikult 
s/o 90828 (post SNIS). Seoses Heltermaa KPP isikkooseisu suurenemisega on meil seda 
hoonet vaja. Palume hoone tagastada sõjaväeosale 2133. 

Major Belov 
Hiiumaa arhiiv 121-1s-5 lk 23 

 

Piirivalve väeosadele maade eraldamise kohta. Hiiumaa Rajooni TSN TK otsus 206 
30.05.1949 

1. Eraldada piirivalve allüksustele vastavalt nende asukohtadele maa-alad järgmiste 
kolhooside maadest. 

1. Kõrgessaare vallast kolhoos Ristna 1,07 ha (Kalana) 
2. Kõrgessaare vallast kolhoos Uus Kõpu 1,51 ha (Kõpu) 
3. Kõrgessaare vallast kolhoos Ranna 1,02 ha (Mudaste) 
4. Kõrgessaare vallast kolhoos Lootus 0,57 ha (Luidja) 
5. Emmaste vallast kolhoos Nõukogude Õngu 1,42 ha (Õngu) 
6. Emmaste vallast kolhoos Noorus 0,61 ha (Haldi Läku) 
7. Emmaste vallast kolhoos Tasuja 1,51 ha (Sõru) 
8. Pühalepa vallast kolhoos Punane Täht 1,28 ha (Kuri) 
9. Kärdla linnas linna maadest 4,70 ha (Kärdla) 
10. Riigimetsa fondist Lehtma 1,00 ha (Lehtma) 

 
Hiiumaa Rajooni TSN TK esimees A. Gitt 

Hiiumaa arhiiv 121-1s-6 lk 7 

Piirivalvevägedele elamispinna üleandmisest ja rentimisest ENSV MN korraldus 69 
18.12.1946 

Hiiumaa maakonnas antud bilanssi: 
1. Käina, Putkaste mõis staap 455 m2 
2. Käina, Putkaste mõis kasarm 455 m2 
3. Käina, Putkaste mõis elumaja 455 m2 
4. Käina, Putkaste mõis elumaja 455 m2 
5. Orjaku sadam, endine Siluasta majapidamine elamu 88 m2 
 

Antud pikaajalisele tasuta rendile: 
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1. Kõrgessaare vald, Laio (?) Kõrgessaare küla kasarm 93 m2 
2. Kõrgessaare vald, Laio (?) küla elamu 32 m2 
3. Kõrgessaare vald, Laio (?) küla tall 67 m2 
4. Kõrgessaare vald, Laio (?) küla ladu 53 m2 
5. Kõrgessaare vald, Laio (?) küla juurviljahoidla 31 m2 
6. Kõrgessaare vald, Kalana küla kasarm 102 m2 
7. Kõrgessaare vald, Kalana küla kuur 41 m2 
8. Kõrgessaare vald, Mudaste küla kasarm 95 m2 
9. Kõrgessaare vald, Mudaste küla tall 73 m2 
10. Kõrgessaare vald, Mudaste küla juurviljahoidla 17 m2 
11. Kõrgessaare vald, Paope küla, endine Pall V.M. majapidamine elamu 125 m2 
12. Kõrgessaare vald, Paope küla, endine Pall A.M. majapidamine elamu 142 m2 
13. Kõrgessaare vald, Kõpu küla kasarm 199 m2 
14. Kõrgessaare vald, Kõpu küla tall 80 m2 
15. Kõrgessaare vald, Kõpu küla kuur 120 m2 
16. Pühalepa vald, Lehtma küla kasarm 106 m2 
17. Pühalepa vald, Lehtma küla elamu 54 m2 
18. Pühalepa vald, Lehtma küla saun 28 m2 
19. Pühalepa vald, Lehtma küla tall 33 m2 
20. Pühalepa vald, Lehtma küla juurviljahoidla 19 m2 
21. Pühalepa vald, Lehtma küla elamu 85 m2 

22. Pühalepa vald, Kuri küla kasarm 168 m2 
23. Pühalepa vald, Kuri küla kuur 129 m2 
24. Emmaste vald, Õngu küla kasarm 234 m2 
25. Emmaste vald, Haldreka küla kasarm 123 m2 
26. Emmaste vald, Haldreka küla kuur 52 m2 
27. Emmaste vald, Emmaste küla kasarm 135 m2 
28. Emmaste vald, Emmaste küla elamu 78 m2 
29. Emmaste vald, Emmaste küla tall 85 m2 
30. Käina vald, Kiisiküla küla elamu 160 m2 
31. Käina vald, Kiisiküla küla tall 38 m2 
32. Kärdla linn, Pargi 1 kasarm 136 m2 
33. Kärdla linn, Pargi 3 staap 410 m2 
34. Kärdla linn, Pargi 3 juurviljahoidla 75 m2 
35. Kärdla linn, Pargi 5 elamu 84 m2 
36. Kärdla linn, Sadama 1 kasarm 210 m2 
36. Kärdla linn, Sadama (ilma numbrita) ladu 130 m2 

 
Ohvitseride elamispind: 

1. Kingisepa 6 (2 tuba) 36 m2 
2. Kingisepa 12 (5 tuba) 58 m2 
3. Kalamaja 4 (2 tuba) 35 m2 
4. Tiigi 7 (2 tuba) 39 m2 
 

Eesti NSV MN esimees A. Veimer 
Hiiumaa arhiiv 121-1s-6 lk 71-72 

Sõjaväeosale 2133 B maade andmisest. Hiiumaa Rajooni TSN TK otsus 4-s 
18.05.1950 

Kinnitada s/o 2133 B pikaajaliseks kasutamiseks järgmised maa-alad: 
1. Kõrgessaare valla Haavalauka talu A-349 üldsuurusega 0,57 ha. 
2. Kõrgessaare valla Mudaste küla Tooma A-43 talu üldsuurusega 1,03 ha. 
3. Pühalepa vallas Kuri külas asuva üksuse asukoht 1,28 ha. 
4. Pühalepa vallas Kõlunõmme külas Tikka A-342 talust 14,51 ha. 
 

Hiiumaa Rajooni TSN TK esimees V. Takel 
Hiiumaa arhiiv 121-1s-7 lk 12 

 



Nõukogude piirivalve Hiiumaal 1940-1992 16 / 123 
 

Kinniste valimisringkondade moodustamine. Hiiumaa TSN TK otsus 1-s  
19.10.1950 

Valimisringkond nr 31 - Valimisringkonda kuuluvad Käinas asuva sõjaväeosa 2133 
allüksused. 

Komisjoni esimees  Šutov Nikolai Filipi p  
Esimehe asetäitja  Lutsenko Viktor Aleksandri p  
Sekretär  Kopoitov Viktor Matvei p  
Liikmed  Titsnov Ivan Osipi p  
 Vlassov Valentin Andrei p  

Hiiumaa Rajooni TSN TK esimees V. Takel 
Hiiumaa arhiiv 121-1s-7 lk 16-18 

Rajoonis asuvate piirivalveüksuste maade kinnitamine. Hiiumaa Rajooni TSN otsus 
4-s 25.10.1950 

Rajoonis asuvad piirivalveüksused paiknevad 14 asukohas, kusjuures 7 üksust asuvad 
kolhooside territooriumil. Kolhooside üldkoosolekute nõusolekute põhjal Hiumaa 
Rajooni TSN TK otsustab: 

1. Eraldada NSVL Julgeoleku Ministeeriumi Leningradi Ringkonna Piirivalve 
Sõjaväele järgmised maa-alad: 

a) objekt nr 76 - riigi tagavaramaadest Pühalepa külanõukogu piirides 2,3 ha 
b) objekt nr 76a - kolhoosi Punane Täht maadest 4,5 ha 
c) objekt nr 85 - riigi tagavaramaadest 3,2 ha 
d) objekt nr 85a - riigi tagavaramaadest 6,4 ha ja kolhoosi Majakas maadest 1,12 ha 
e) objekt nr 75 - Kärdla linna maadest 1,53 ha 
f) objekt nr 74 - Kärdla linna maadest 1,32 ha 
g) objekt nr 74a - Kärdla linna maadest 2,00 ha 
h) objekt nr 71 - Lauka külanõukogu piirides riigi tagavaramaadest 2,1 ha 
Mis puutub objekti 71a (10,54 ha), siis selle eraldamisega ei saa nõustuda, sest maa-

ala on ette nähtud kalakombinaadi ehitamiseks. Pealegi asub kalasadam sellel maa.alal. 
i) objekt nr 72 - Palade külanõukogus Lehtmas riigi tagavaramaadest 2,31 ha ja 

objekt 72a riigimetsafondist 3 ha 
j) objekt 69 - Luidja külanõukogu piirides riigi tagavaramaadest 3 ha ja objekt 69a - 

riigimetsafondist 1,2 ha 
k) objekt 73 - Malvaste külanõukogus Tahkunas riigimetsafondist 2,55 ha ja objekt 

73a - riigimetsafondist 2,52 ha 
l) objekt 68 - Luidja külanöukogu piirkonnas riigitagavaramaadest 7,76 ha ja objekt 

68a - riigimetsafondist 1,75 ha 
m) objekt 65 - Emmaste külanõukogus kolhoosi Koit maadest 0,51 ha ja riigi-

tagavaramaadest 2,96 ha. Objekt 65a - kolhoosi Sõru Kalur maadest 1,49 ha 
n) objekt 66 - Leisu külanõukogus riigi tagavaramaadest 2,7 ha ja objekt 66a - 

kolhoosi Lootus maadest 3,36 ha 
o) objekt 67 - Leisu külanõukogus kolhoos Edu[?] maadest 2 ha ja objekt 67a - 

samas piirkonnas 2,3 ha 
p) objekt 70 - Luidja külanõukogus kolhoosi Lootus maadest 4,5 ha ja objekt 70a - 

sama kolhoosi maadest 3,78 ha 
r) objekt 64 - Vaemla külanõukogus riigitagavaramaadest 3,75 ha 

Hiiumaa Rajooni TSN TK esimees V. Takel 
Hiiumaa arhiiv 121-1s-7 lk 21-22 

[Maade eraldamisest piiriribaks] Hiiumaa Rajooni TSN TK otsus 11-s  
18.08.1953 

Rahuldada sõjaväeosa 2133 V [Käina] taotlus ja eraldada neile tähtajata eriotstarbeliseks 
kasutamiseks Hiiumaa rajoonis Kõpu poolsaarel kalda äärest sisemaasse pärast 50-100 
meetrilist vahemaad 12 meetri laiune maariba vastavalt lisale 1. [kokku 77,64 ha] 

 
Hiiumaa Rajooni TSN TK esimees O. Kasik 

Hiiumaa arhiiv 121-1s-11 lk 19 
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[Maade eraldamisest piiriribaks] Hiiumaa Rajooni TSN TK otsus 13-s  
10.09.1953 

Rahuldada sõjaväeosa 2133 B [Kärdla] taotlus ja eraldada neile tähtajata eriotstarbe-
liseks kasutamiseks Hiiumaa rajoonis Kõpu poolsaarel kalda äärest sisemaasse pärast 50-
100 meetrilist vahemaad 12 meetri laiune maariba vastavalt lisale 1. [kokku 84,5 ha] 

 
Hiiumaa Rajooni TSN TK esimees O. Kasik 

Hiiumaa arhiiv 121-1s-11 lk 21 

[Putkaste komandatuuri hoonetest] Kiri ENSV MN esimehele sm. Müürisepale 
16.03.1954 

ENSV MN määrusega nr 69 18.12.1946 anti Siseministeeriumi Leningradi Ringkonna 
piirivalvevägede Valitsuse bilansile hooned Putkaste mõisas, kokku 4 maja a 455 m2 

Käesoleval ajal seoses reorganiseerimisega nimetatud hooned vabanevad ja ei ole 
edaspidi tarvilikud Piirivalve Valitsusele. 

Hiiumaa Rajooni TSN TK palub nimetatud hooned üle anda järgmiselt: 
1) Käina rahvamaja ja raamatukogu paigutamiseks ENSV Kultuuriministeeriumi 

bilanssi 
2) Käina lennujaama paigutamiseks Tsiviillenuväe ENSV salga bilanssi 
3) Hiiu MTJ-ile 
4) Putkaste sovhoosile. 
 

Hiiumaa Rajooni TSN TK esimees O. Kasik 
Hiiumaa arhiiv 121-1s-12 lk 55 
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Piirivalvekordonid 1955-1980 
 

 
 

1. Heltermaa 1944-1946, 1951- 
2. Kuri 
3. Kärdla - kordon ja komandatuur 
4. Lehtma 
5. Mudaste - 1944-1965 
6. Kõrgessaare 
7. Paope 
8. Ojaküla kordon valmis 1962, enne oli Kõpu mõisas. 02.1961 eraldati Punalipu 

kolhoosist 3 ha maad ehituste püstitamiseks.  
9. Kalana 1944-1966, Luguse talus, omanik Volens 
10. Õngu 1944-~1965 
11. Haldreka 
12. Sõru 
13. Kassari  

К вопросу о нумерации застав на о. Хийумаа:  
http://pogran-zastava.ru/viewtopic.php?t=215&postdays=0&postorder=asc&start=105 

Во первых, заставы 1940-1941 года (10-й погранотряд) - это особый разговор. А в 
послевоенное время, начиная с конца 1944 года, она тоже несколько раз 
изменилась. Я об этом раньше уже написал, что 11 погранотряд начал службу по 
охране границы в составе 33 застав (5 комендатур). Со временем в связи с 
развитием технических средств количество застав уменьшилось. Не могу сейчас 
точно сказать время их сокращения в 1950-е, 1960-е годы, но помню, что в связи с 
обострением обстановки на границе с Китаем в 1969 году на Сааремаа срочно были 
сняты и отправлены в полном составе на Китайскую границу две заставы - 
Паммана (мы знаем его как участок 6-й ПЗ) и Лыо (участок 12 ПЗ). Правда, сам я в 
это время служил срочную связистом в стратегическом ракетном полку в 
Белоруссии, но думаю, несколько участников нашего форума помнят это событие 
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лично.  
Последнее изменение в численности застав произошло в 1976 году, когда 

вновь образовался Прибалтийский пограничный округ (Северо-Западный округ 
был разделён на два округа). Тогда наш отряд отдал две свои правофланговые 
заставы - 1 ПЗ в дер. Пааслепа на материке, севернее города Хаапсалу, и 2 ПЗ на 
острове Вормси - Таллиннскому отряду. С тех пор в 11 отряде вместо 15 застав 
стало 13. А позывные соответственно тоже перенесли. Например, я в октябре 1974 
года прибыл служить замполитом на 13 ПЗ (Вмятина) в дер. Кипи-Коови, а в 1976 
году оказался всё в той же деревне Кипи-Коови, но уже на 11 заставе (Стражник).  

Значит, до 1976 года на Хийумаа были 3 ПЗ Успех (Суурсадам), 4 ПЗ Эталон 
(Кярдла), 5 ПЗ Гидрон (Кыргессааре), 6 ПЗ Бромистый (Кыпу) и 7 ПЗ Вента 
(Сыру), а с 1976 года 1 ПЗ Физмат (Сыырсадам), 2 ПЗ Отборный (Кярдла), 3 ПЗ 
(Кыргессааре), 4 ПЗ Эталон (Кыпу) и 5 ПЗ Гидрон (Сыру). Был ещё погранпост 
Хельтермаа, но возможно, они квартировали на 1 ПЗ. И 1-я комендатура, конечно, в 
Кярдла. В аэропорт Кярдла оформлять самолёты наряды, по-моему ездили из 
комендатуры, но в этом я могу ошибиться, я ведь вопросами службы на Хийумаа 
сам никогда не занимался.  

Кстати, ещё между Хийумаа и материком на островке Харилайд мы имели 
морской пограничный пост, наподобие тому, что около маяка Сырве (хозяйство 
знаменитого Черняка) на Сааремаа. А так, круговой пограничной охраны не на 
Хийумаа, не на Сааремаа не было, да и необходимости в этом не было. 

Тыну Прей, замполит 11 пз 1974-1981, офицер разведотдела 1982-1986, теперь 
журналист. 

Sõru kordon 

1976-1978 teenis Sõrul nooremseersant Vassili Gavriljuk, APM-90M komandör. Sel ajal 
oli kordoni komandör vanemleitnant Vorobjov, zampolit vanemleitnant Rosljakov, hiljem 
vanemleitnant Tajanovits. Vanem oli praportsik Mjatšev. 

Intsident 1989-1990 Ojaküla kordoni piires 
http://pogran-zastava.ru/viewtopic.php?t=176 

Эту инфу я нашёл на форуме www.airforce.ru Может кто нибудь про это рассказать 
по подробнее : Зимой 1989 или 1990 г. (под Новый Год или после него; точную 
дату не помню) в ЭССР на Моонзунде, где дислоцировался 11-й ПО (погранотряд) 
КГБ СССР; на северо-западе острова Хийумаа (Моонзундский архипелаг, Балтика), 
в районе ПЗ (погранзаставы) № 4 (тогда командир ст.л-т. Ю. Цап), мыс Ристна, 
дежурный по ПТН (пост технического наблюдения: РЛС, прожектор) на экране 
заметил линию-движение в надводном положение иностранного судна,а потом-бац 
и точка судна с экрана локатора исчезла. Проверив радар и связавшись по РС с 
ПСКР (морские погранцы ничего не видели), который был рядом, погранец 
подумал - подводная лодка! Шла в надводном положении и потом погрузилась! 
Высадка диверсантов! Тревога! Об случившемся было мгновенно доложено по 
ТС нач. ПЗ и дежурному по ПО, а им - дежурному по Краснознаменному 
Прибалтийскому Пограничному Округу в Ригу, далее по-цепочке дежурным по 
УКГБ-РОКГБ всех прибалтийских республик - Эстонии, Латвии, Литве и 
территории России - Калининградской обл. - и в Москву. На урез моря с ПЗ №4 
была выслана вооуроженная до зубов тревожная группа. Что она увидела?! 
Ночью, над бушующей зимней Балтикой низко над водой кружил иностранный 
вертолет, потом так же низко пролетел двухмоторный винтовой (поршневой) 
иностранный самолет. Погранцы стреляли в ночное хмурое небо из ракетниц... 
Рядом находилась позиция войск ПВО с мощными радарами. Погранцы-чекисты 
нагрянули во всеоружие, как спецназ какой-то, туда - вся дежурная смена данного 
поста спала непробудным сном! Потом выяснилось, что в зимний балтийский 
шторм затонул финский сухогруз „Катерина” (или „Катрина”) и вся его команда 
(15 человек) погибла, а вертолет и самолет были финскими и шведскими 
спасателями, которые вторглись в воздушное и территориальное пространство 
СССР, посылая свои сигналы ПВО СССР, а ПВО им не отвечало! Они пошли на 
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риск, чтобы спасти своих людей, гражданских моряков! Потом, по-слухам, все 
руководство ПВО на острове Хийумаа и в Округе было снято. А через год СССР 
развалился! Чего ПВО стоит без доблестных погранцов?! Поэтому, очень верю в 
такие слова: „Пограничные войска - это щит Родины! А все остальные войска - это 
болты и шурупы, закрученные в него!” Ф.Э.Дзержинский. 

Rootslase maandumine Kõpus 1981 
http://pogran-zastava.ru/viewtopic.php?t=176&postdays=0&postorder=asc&start=30 

В то время нач. заставы был капитан Зиновьев А. С. а замполитом ст. л-т Измайлов 
А. Все это произошло осенью 81г. На заставе был банный день, примерно половина 
лич. состава мылась Заставу подняли „ в ружье”. Сами понимаете как можно 
быстро одеться когда весь в мыле.Выбежали а нач. заставы уже кричит из машины 
все остальные в резерве. У дежурного узнали что поступил доклад с поста 
наблюдения с мыса Ристна о низколетящем небольшом самолете.доложено 
ПВОшникам на „Реферат” которые были расположены на соседнем мысу от поста 
наблюдения. Потом последовал доклад от часового заставы с вышки, который 
сообщил координаты посадки самолета. Через некоторое время к воротам заставы 
приехали „жигули” и двое мужчин в гражданке но с охотничьими ружьями привели 
третьего взрослого довольно тучного мужчину, как оказалось потом того самого 
шведского летчика.На заставе оставался замполит,который приказал охранять его в 
канцелярии. Примерно через час приехал нач. заставы и со словами „ пи-ц, нам 
Саша ( это он к замполиту) А Измайлов спрашивает,в чем дело. Аон опять ,п-ц нам- 
самолет-то нашли ,а летчика нет, Собака довела до дороги и все.Потом понаехало 
начальства,отправили шведа в комендатуру, ну а мы охраняли этот самолет еще 
дней пять пока его не передали шведам. А ПВОшники даже его не видели. Фото 
скину чуть позже, и расскажу еще одну историю, как мы ловили 
сбежавшего”шурупа” с РЕФЕРАТА осенью 82г 

Kinnniste valimisjaoskondade moodustamisest Hiiumaa Rajooni TSN TK otsus 2s 
11.01.1955 

Valimisjaoskond nr 23 - s/o 2133B üksus Kärdlas 
Valimisjaoskond nr 24 - s/o 2133B üksus Mudastes 
Valimisjaoskond nr 23 - s/o 2133B üksus Haldil 
Valimisjaoskond nr 23 - s/o 2133B üksus Kõpus 

Piirivalvevägedele abi osutamisest Hiiumaa Rajooni TSN otsus nr 5-s  
23.04.1955  

vene keeles, piiritsooni sildi joonis 
Hiiumaa Rajooni TSN TK esimees O. Kasik 

Hiiumaa arhiiv 121-1s-14 lk 15-17 

Kinnniste valimisjaoskondade moodustamisest Hiiumaa Rajooni TSN TK otsus 5 
9.02.1959 

Valimisjaoskond nr 14 - Sõru - s/o 2133 allüksused M, N, P 
Valimisjaoskond nr 17 - Kõrgessaare - s/o 2133 allüksused Z, Ž, E 
Valimisjaoskond nr 18 - Kõpu - s/o 2133 allüksused I, G, L 

Hiiumaa Rajooni TSN TK esimees O. Kasik 
Hiiumaa arhiiv 121-1s-21 lk 6 

ENSV MN määruse 160-14s 30.04.1959 täitmisest Hiiumaa Rajooni TSN TK otsus 7 
15.07.1959 

Kontrolli tugevdamiseks piiritsoonis Hiiumaa rajoonis: [ ... ] 
12. Igal paadisadamal peab olema vähemalt 2 m kõrgune traadist või puidust 

piirdeaed, mis peab ulatuma merre sõltuvalt vee sügavusest kuni 50 m kaugusele. Iga 
paadi kinnitamiseks peab olema 15-20 cm diameetriga puidust post või metallrõngas kai 
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sees, juures silt paadi numbriga. 
Igas sadamas peab olema valvuri hoone ja hoone piirivalvuritele kalurite 

dokumentide vormistamiseks. Ruum aerude, purjede jms hoidmiseks.  
13. Keelatud on igasuguse kauba ja inimeste peale- ja mahalaadimine väljaspool 

sadamaid, v.a hädaolukord. 
15. Kalapüügialuste mereleminekuks tuleb teha avaldus piirivalvele vähemalt 4 

tundi enne väljumist. 
Hiiumaa arhiiv 121-1s-21 lk 24-28 

Kinnniste valimisjaoskondade moodustamisest Hiiumaa Rajooni TSN TK otsus 3s 
16.11.1960 

Valimisjaoskond nr 14 - Kärdla s/o 2133 A (А) - s/o 2133 allüksused Kärdlas ja Kuris 
Valimisjaoskond nr 15 - Malvaste s/o 2133 I (И) - s/o 2133 allüksus Malvastes 
Valimisjaoskond nr 16 - Kõpu s/o 2133 N (Н) - s/o 2133 allüksus Kõpus 
Valimisjaoskond nr 17 - Sõru s/o 2133 R (Р) - s/o 2133 allüksused Sõrul ja Õngul 
 

Hiiumaa Rajooni TSN TK esimees V. Tasane 
Hiiumaa arhiiv 121-1s-22 lk 11-12 

Maa-ala eraldamine s/o 2133 Hiiumaa Rajooni TSN TK otsus 5s  
22.02.1961 

Vastavalt s/o 2133 esindaja avaldusele ja „Punalipu” kolhoosi juhatuse nõusolekule 
eraldada maad s/osale 2133 ehituste püstitamiseks suurusega 3,00 ha. 

 
Hiiumaa Rajooni TSN TK esimees V. Tasane 

Hiiumaa arhiiv 121-1s-24 lk 16 

ENSV MN määruse 91-10 1.03.1961 täitmisest Hiiumaa Rajooni TSN TK otsus 7 
10.05.1961 

Kontrolli tugevdamiseks piiritsoonis Hiiumaa rajoonis: [ ... ] 
[ 5 lk, lisa piiritsooni tähise joonis, lisandunud tekst eesti keeles „Piiritsoon. 

Sissesõit lubadega”] 

Maa-ala eraldamine s/o 2133 Hiiumaa Rajooni TSN TK otsus 3s  
30.05.1963 

Pidada otstarbekohaseks eraldada Leningradi Piirivalve Ringkonna sõjaväeosale 2133 
ehituste alla kalurikolhoos „Hiiu Kalur” maadest 0,94 ha suurune maa-ala. 

 
Hiiumaa Rajooni TSN TK esimees V. Tasane 

Hiiumaa arhiiv 121-1s-26 lk 10 
 

ENSV MN määruste 91-10 1.03.1961 ja 302-23 12.06.1963 täitmisest 
Hiiumaa Rajooni TSN TK otsus 2s 8.04.1964 

Kontrolli tugevdamiseks piiritsoonis Hiiumaa rajoonis: [ ... ] 
[ 7 lk. Lisa 1 piiritsooni tähise joonis, lisa 2 nimekiri neljal lehel isikutest, kellel on 

õigus piiritsooni sisse sõita ilma miilitsa loata, ainult töötõendi esitamisel] 
 

Hiiumaa Rajooni TSN TK esimees V. Tasane 
Hiiumaa arhiiv 121-1s-30 lk 2-13 

 

Maa eraldamisest s/o 2133 kordonite ehitamiseks Hiiumaa Rajooni TSN TK otsus 4s 
17.08.1966 

1. Eraldada sõjaväeosale 2133 kordonite ehitamiseks 2 maatükki üldpindalaga 10,6 ha, 
sellest „Uus Elu” kolhoosi maadest 6,5 ha ja riikliku metsafondi maadest 4,10 ha 
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(Kõrgessaare metskonna kvartal 11) 
2. Sõjaväeosal 2133 üle anda, peale uue piirivalvekordoni väljaehitamist, „Uus Elu” 

kolhoosile olemasolev piirivalve kordon Luidjal koos hoonetega, kolhoosilt sõjaväeosale 
üleantavate hoonete vastu. 

Hiiumaa Rajooni TSN TK esimehe asetäitja E. Mäning 
Hiiumaa arhiiv 121-1s-34 lk 7 

Maa äravõtmisest ja andmisest Hiiumaa Rajooni TSN TK otsus 36s  
24.03.1971 

1. Nõustuda 4,7 ha suuruse maatüki äravõtmisega Hiiumaa Tööstusliku Metsamajandi 
Kõrgessaare metskonna esimese grupi metsamaast ja selle maa andmisega sõjaväeosale 
2133 alaliseks kasutamiseks ehituste alla. 

Hiiumaa Rajooni TSN TK esimees M. Kauber 
Hiiumaa arhiiv 121-1s-44 lk 3 

Maade kasutamiseks andmisest Hiiumaa Rajooni RSN TK otsus 25s  
18.02.1980 

1. Nõustuda riigi tagavara maadest 0,50 ha ja „Rahu Eest” kolhoosi maadest 1,70 ha 
suuruste maatükkide äravõtmisega ja nende tähtajatuks kasutamiseks andmisega 
sõjaväeosale 2133 ehituste alla. 

Hiiumaa Rajooni TSN TK esimees T. Puusepp 
Hiiumaa arhiiv 121-1s-61 lk 4 

Agu Takise meenutused 
intervjueeris Ain Tähiste 

 
Mina mälestused algavad aastatest 1945–1948. Esimene mälestus merest on, et see 

oli ilus sinine lagendik, imestasin, et midagi nii ilusat üldse võib olla. Esimest korda 
nägin merd, kui olin 6–7 aastane. Elasime merest pooleteist-kahe kilomeetri kaugusel. 
Ükskord varem käisin ka mere ääres, kui Rootsi tahtsime minna, aga see sõit jäi ära ja 
sellest ei mäleta midagi. Olin siis 4-aastane. 

Piirivalvega oli rohkem tegemist alates aastatest 1950, 1951, 1952 ... Siis me 
jaksasime ringi konnata, olime 10–11 aastat vanad. Rannas olid raketid pandud, mis 
lendasid õhku, kui traati puudutasid. Pruul Arno oli minust natuke vanem. Tõmbasime 
Jäbuse lõukas paar raketti õhku ja läksime Nõrka. Niikaua kui nad Jäbuse lõugast läbi 
otsisid, me võisime rahulikullt seal käia. Ükskord piirivalve patrull tuli hobustega, me ei 
saanud kohe põgenema ja tõmbasid pika piitsaga sõidu pealt paar nähvakat. Kartsin, et 
viiakse kordonissea, aga saime kohapeal oma osa kätte. Patrullid käisid jala ja hobustega, 
muid liiklusvahendeid sel ajal ei olnud. 

Liivariba oli tehtud sinna kus seda teha sai, tundus, et kohati oli rehaga üle 
tõmmatud. Seal, kus liivariba ei saanud teha, soostunud alad, seal oli tükati okastraataeda 
tehtud. Need lovuškad, mis õhku lendasid, olid ka nende kohtade peal, kus riba teha ei 
saanud. 

Piirivalvekordonid oli sel ajal Sõrul, Haldis, Õngul, Vanajõe suudmes, Suurerannas. 
Haldil oli Koolmeistri õues. Õngul oli küla keskel. Vanajõe orus oli Kõpu pool jõge, kus 
praegu Miliste [?] Urve elab. Suurerannas oli ilmselt sadama lähedal, täpselt ei tea.  

Ujumas sai käidud Prähnu rannas, seal oli 25 meetrit lai riba, kus teatud kellaajal 
võis käia. Pimedas randa minna ei tohtinud. Meid meelitas muidugi Nõrga otsa, kus läks 
kilomeeter-poolteist merre välja, sealt leidis igasugu pudeleid.  

Millal tehti Nõrga kaevikud? 
Ei tea, ilmselt 1941, kui venelased valmistusid sakslaste dessandi vastu. 

Millal see meremiin õhku lasti? 
Seda ma mäletan, see võis olla 1948–1949. Nõrga ots oli tühi, alalist sõjaväge seal ei 

olnud. Seal oli kaks miini - väike ja suur. Teadsime, et midagi toimub, mina ronisin posti 
otsa selle maja juures, kus praegu elab Piret Saluri. Meri paistis ilusti kätte, veelomp jäi 
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minust umbes 300 meetrit mere poole. Kui pauk käis, see see lomp kees, killud lendasid 
nii kaugele. Esimene pauk oli väike, aga teine oli suur, ma lendasin posti otsast alla.   

Kuidas olid rannaelanike suhted piirivalvega? 
Mina elasin nii kaugel, et sellega kokkupuuteid polnud. Rannas käisime salaja. Aga 

kes lähemal elasid, need olid piirivalvuritega tuttavad ja neile erilisi takistusi ei tehtud 
rannas käimiseks. 

 
Hiljem oli piirivalvega rohkem kokkupuuteid. Oskasin vene keelt. Vanajõe suudmes 

käisid ohvitserid kala püüdmas, olin ka nendega koos, 
Kohalike kordonite ülemaid peeti paigal 2–3 aastat. Nii kui neil mingid lähemad 

suhted kohalikega tekkisid, saadeti kohe mujale. 
Mina tutvusin nendega jahilkäimise kaudu, hiljem tulid ka kalalkäigud. Eks neil oli 

ka suhtelmisvaegus. 
Piirivalvelaevad seisid Soela väina otsas ja Haris. 
1950.-ndate aastate algul tuli Rootsist mees paadiga Papsi randa, oma naise järgi. 

Tavaline kaluripaat, lennuki mootor oli sisse pandud. Naist ta kätte ei saanud. Siis veel 
piirivalvekaatrit Soela suudme peal ei olnud. Sõitis hommikul välja Papsi rannast, et 
läheb Rootsi tagasi. Läks väinast läbi, umbes Tohvri patarei kohal vaatas, et ees on meri 
vaba, nüüd lähen. Tõmbas mootori käima. Sel hetkel oli kordoni ülem trepi peal kusel, 
vaatab, et üks paat pühib mere peal. Võttis ühenduse Haapsaluga, seal lendasid välja 
hävitajad. Need sõitsid ette ja paat tuli Sõru sadamasse tagasi ja mees läks Vorkutasse 
tööle. Mehe nimi oli Vahtra. [ ... ] Oli Vorkutas vist kümme aastat.  

Teine lugu oli veel. Tohvri patarei tegi õppelaskmist, lasti lennuki taga [300–400 
meetrise trossi otsas veetavat] kotti. Esimese pauguga tõmbas lennuki alla, lendur hüppas 
välja. Tohvri patarei oli veel viiekümnendatel, kus täpselt, seda ei tea.  

Kuidas sinu kalaleminekud toimusid? 
Kalaleminekul oli kindel nõue - kui ühekorra sulle vastati da, siis ära jumalapärast 

teist korda küsi, siis vastati njet! Õngul oli komandant Ivanov, enne Kuznetsovi. Ivanov 
oli tore mees Õngul. Mina sain zastava ülemaga hästi läbi, käisin Vanajõe orus kalal ja 
narjaad võttis mind kinni. Olin kummiülikonnaga vees. Kästi kirjutada seletuskiri, et 
miks vette läksin. Kirjutasin, et panin kummiülikonna selga ja läksin vette loodust 
nautima. Ülem tõmbas seletuskirja puruks ja ütles narjaadi ülemale, et sellist asja enam 
ei juhtuks. 

Teine juhus oli, kui pidasime jahti  Nõmmel (kus praegu elan). Hiiu Kalurist olid 
Vohu, Kohari, Aksli, Sinisoo ja vist veel keegi. Minu õues võeti millegipärast vahi alla 
Vohu ja Aksli. [... arusaamatu mulin ...] Läksime sinna, üks automaat oli ühel pool, teine 
teisel pool. ... Telefonisidet ei olnud ...  

[14.00] Sain möödasõitva autoga sõnumi saata ... Kõigepeal tuli Sõrult kohale üks 
leitnant ... Siis jõudis ka teiselt poolt leitnant kohale ... Ütles narjaadile Poshli! ... 

See võis olla 1970.-ndate lõpp.  
Enne seda oli rääkinud mulle zastava ülem, et nad on nii lollid ... Saaremaal lasti üks 

maha ... Ütles, et ma võtsin nende käest kõik ära, annaks täägi, aga tääk on ka liig, annan 
taskulambi. 

Rannas olid piirivalve telefonikontaktid, kas neid rikuti ka? 
Sellist asja ei olnud. Kohalikel kalameestel, kes sageli rannas käisid, olid oma 

telefonitorud olemas, siis helistas sealt postist, et läheb kalale. Toru pidi ise hankima. 
Eriti pidulikel juhtudel anti piirivalve poolt, aga üldiselt pidi ise hankima. 

Ma ei ütleks, et neid poste rikuti, ega rannas keegi eriti ei käinud ka. 
Ujumaskäimise kord sõltus ka konkreetsest ülemast. Mõne ajal eriti ei kontollitud, 

teise ajal oli rangelt rannas 25 meetrine ujumiskoht. 
Kalal sai käidud ja eks nad käisid ka ise kalal. Kunagi tahtis zastava ülem mu käest 

kahte võrku saada. Mul oli kaks võrku sees, hommikul lähen välja võtma - võrku pole. 
Kummisaapa jäljed maas, võrk eemal põõsas. Välja tõmmatud ja kalad ära võetud. 
Helistan ülemale, et tahtsid võrkusid saada. Võrgud on rannas põõsas, mine võta sealt ja 
las need vennad, kes välja tõmbasid, ise arutavad lahti need võrgud. Nii oligi, vennad 
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lappisid neid mitu päeva. 
Piirivalvurid armastasid neid asju, mis polnud nende omad. Mul Nõmme saunast 

varastati neli korda transistorraadio Ookean ära. Helistasin jälle ülemale, et las poisid 
toovad raadio tagasi. Iga kord toodi. 

1970.-ndate keskel olin Haldis kalamees ja Aksli Elmaril kadus ära teksaülikond, 
mis tollal oli haruldus. Rääkis ühele ohvitserile, see ei teinud kuulmagi. Aga üks 
ajateenija seersant uuris asja. Järgmisel päeval tõi püksid ja ütles, et jope saad kahe 
nädala pärast, see oli juba koju saadetud. Elmar küsis, et kas seda poissi saab ka näha. 
Öeldi, et kaks nädalat ei näe, ilmselt anti nii kõvasti.  

Kolmas juhus oli, läksin Tammistusse metssea jälgi vaatama. Vaatan, lume peal 
piirivalvurite jäljed maas, ja kust nad tulevad - Kohari toa aknast! Agu kurtis pikemat 
aega, et sees on käidud, aga uksed-aknad terved. Nad olid ühe klaasi eest ära võtnud ja 
sealtkaudu said sisse, istusid, tegid tuld, võtsid sakuskat, ühed teksapüksid läksid kaduma.  

Kas töö juures ka oli piirivalvuritega asjaajamist? 
Kaluris oli, kui olin Haldis lülivanem. Suhtumine oli küllaltki mõistev. Välja tohtis 

sõita ainult kaks paati korraga, ühekaupa välja ei lastud. Ükskord teise paadi mootor ei 
läinud käima, viisime sleppis umbes kilomeetri kaugusele, seal panime ankrusse ja 
läksime mõrda nõudma. Ükskord sõideti Vanajõe orus lappaja vint puruks. Novembri 
kuus käisin vees, vahetasin vindi ära. 

Üks laevakapten oli Uusneem, vene keelt ei rääkinud üldse. Ükskord sõitis 
väiketraaliga Sõrult Kõrgessaarde. Seal venelased küsivad: „Skolko komandy? Tri 
tseloveka?” - „Da, da!”. „Passasiry jest?” - „Da, da!”. „Skolko passasiirov? Odin?” - 
„Da, da!”. Aga kui tagasi tuli, siis reisijat enam ei olnud. Kuhu reisija sai!? Piirivalvur 
juba valmis õhku tulistama. Lõpuks sõideti Sõru ja Kõrgessaare vahet autoga mitu korda, 
enne kui selgeks saadi, et reisjat pole olnudki. 

Mida Kõpu lennukist tead? 
Väga vähe. Kui sõjaväelased lennuki juurde jõudsid, siis Kõpu Pikk oli juba 

lennukis sees olnud. Noorkõiv Toomas sai selle eest käekella. 
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Piirivalvekordonid 1980-1993 
 

 
 

 
2133 11 ПО 11 пограничный отряд Док Kuressaare 
2133-А 1 погк (ПК) 1 пограничная комендатура Берёзовый Kärdla 
2133-Д 1 погз 1 пограничная застава Физмат Suursadam (u. 1980. a-ni Kuri) 
2133-Е 2 погз 2 пограничная застава Отборный Kärdla 
2133-И 3 погз 3 пограничная застава Успех Kõrgessaare 
2133-К 4 погз 4 пограничная застава Эталон Kõpu (Ojaküla) 
2133-Л 5 погз 5 пограничная застава Гидрон Sõru 
 
Kärdla komandatuur (11 пограничный отряд, 2133-А, 1 пограничная 
комендатура Берёзовый, Кярдла, Хийумаа) 
 
Suursadama kordon (11 пограничный отряд, 2133-Д, 1 пограничная застава 
Физмат, Суурсадам, Хийумаа) 
 
Kärdla kordon (11 пограничный отряд, 2133-Е, 2 пограничная застава 
Отборный, Кярдла, Хийумаа) 
 
Kõrgessaare kordon (11 пограничный отряд, 2133-И, 3 пограничная застава 
Успех, Кыргессааре, Хийумаа) 
 
Ojaküla kordon (11 пограничный отряд, 2133-К, 4 пограничная застава 
Эталон, Кыпу, Оякюла, Хийумаа) 
 
Sõru kordon (11 пограничный отряд, 2133-Л, 5 пограничная застава Гидрон, 
Сыру, Хийумаа) 
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Kalle Viin, Kõrgessaare kolhoosi esimees 1980-1993 
Koostöö piirivalvega oli normaalne. Vajadusel saime piirivalvureid appi heinale, 
kivikoristusele ja kartulivõtule. Otsuse langetas kordoniülem, keda kõik kutsusid 
„Topsiks”. Enamasti käis abiväge kauplemas agronoom. 

Piirivalvurite päeval käidi kolhoosi juhtkonnaga kordonis külas, kaasas oli tort või 
midagi taolist. Vastu pakuti napsu ja pealehammustamist Mäletan, et ükskord oli šaslõkk 
väga tooreks jäänud. 

 

 
Kõrgessaare kordoni ülem kapten Toptši (1986) 
 
Piiririba korrastamist kaheksakümnendatel ei olnud. Aeg-ajalt korraldas „Topsi” 

mingi aktsiooni: pani maanteele tõkkepuu üles ja kontrolliti kõikide dokumente. Aga seda 
juhtus üpris harva. Oma autosid ja tehnikat hooldasid piirivalvurid ise, kui oli tarvis 
keerukamat tööd teha või keevitada, käisid meie töökojas. 

Mereleminekuks või ka kalda alla võrkude panemiseks tuli end registreerida, piisas 
ka telefonikõnest, kus teatasid, kes lähevad, kuhu ja kui kauaks. Üks põhjendus oli, et siis 
ei pea vaatluspunktidest häiret tõstma. 

Kord juhtus selline lugu, et kordoni lahinglipu lipuvarda otsik oli neil ära kadunud, 
käidi kolhoosist laenamas. 

 

Ain Tähiste, 1980. teine pool 
Kui toimusid ansamblite esinemised või teatrite külalisetendused, sai niimoodi hakkama, 
et Täitevkomitee kultuuriosakonna kirjaga inimeste nimekiri tuli viia sadama KP-sse, 
eelnevalt käidi Kärdla komandatuuris „näitamas“. Siis piiritsooni luba ei küsitud. Ametlik 
protseduur oli (vist) komandeering. 

Oli juba „laulva revolutsiooni aeg“ ja tahtsime teha videovõtteid ning fotosid õhust. 
Lätist pärit tsiviilhelikopter ei lubanud pildistada/videot võtta, üht-teist sai teha, aga uks 
oli niikuinii kinni, klaas kriimulisevõitu. 

Kärdla Lennujaamas oli samal ajal maas piirivalve kopter MI-8. Kopter tegi sellel 
ajal kuni kaks reisi päevas Saaremaalt Hiiumaale. Sai juttu tehtud, et vaja oleks teha filmi. 
„Net problem! Kuda - Kihnu, Muhu, Rizhkij zaliv?“ „Ei-ei, siinsamas Hiiumaa ümbruses 
(laidude kant)...“ Paari päeva pärast tegime ära, uks oli lahti, turvaköis kinni ja 
filmi/pildista piiritsooni palju tahad. Hiljem sai tehtud tõsine pildistamissessioon Hiiumaa 
esimese albumi tarvis, see oli nn. „utshaskovõi“ lend: korra kuus(?) tegi kopter kõigi 
kordoniülematega piki rannikut Hiiumaale tiiru peale. Selle sessiooni ajal olin mina 
kopteri kabiinis pardamehhaaniku (?) koha peal ja juhendasin piloote. Tiit Leito pildistas 
lahtisest uksest. Sai mõne objekti juures päris mitu ringi tellitud, erinevatel kõrgustel. 
Kokku tegime selliseid reise neli–viis. 

Tasuks oli fotod lääne („Kodak“) kvaliteediga: meeskond kopteri taustal. Paar korda 
sokutasime pudeli konjakit ka. 

Pastor Jaanus Jalakas rääkis piirivalvekopteri ära reisiks Ruhnu ja tagasi. Ühel 
päeval viidi, teisel toodi. Sellest sõidust on olemas ka videosalvestis. 
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Rootslase söakas lend Hiiumaale tekitas vene võimudes peataoleku 
Postimees 27.08.2005 

Toomas Sildam, vanemtoimetaja  
Priit Pullerits, vanemtoimetaja  

 

 
 
Nõukogude kõrged sõjaväelased siirduvad uurima Kõpu poolsaare uudismaapõllule maandunud 
Cessna Skyhawki. Foto: Erakogu 
 

Kuus aastat enne Mathias Rusti lendu Moskvasse Punasele väljakule torpedeeris 
Nõukogude õhukaitse eneseuhkust rootslane, kel sihtpunktiks Hiiumaa. Mis edasi sai, 
uuris hiidlastest tunnistajailt Priit Pullerits ning endistest võimukoridoridest Toomas 
Sildam. 

Too päev, 19. september 1981, oli pea pilvitu ja päikseline. Raimo Luugan askeldas 
nelja-aastase tütrega kartulipõllul. Ühtäkki kostis sihvaka männimetsa latvade kohalt 
vaikset urinat.  

„Näe, kui ilus lennuk!” hüüdis Pille isale.  
Isa ei pööranud madalalt tulnud lennukile aga tähelepanu. Hiiumaal Kõpu poolsaarel 

veedetud kaheksa aastaga oli ta harjunud, et Nõukogude piirivalve rohekarva lennukid 
pea kohal müra teevad. Et äsja üle põllu liuelnud lennumasin oli nondest märgatavalt 
heledam, polnud siiski piisav põhjus erutuda.  

„Ei olnud mul pinget, et seal midagi haruldast juhtus,” meenutab Luugan. „Ega 
lennuk ju alla kukkunud.”  

Aga kui ta õhtupoolikul Kõpu majakasse vahikorda läks, nägi ta piirivalve väravas 
arvukalt sõjaväe villiseid. „Mis jama see on?” käis Luuganil küsimus läbi pea.  
Püssiga lennuki jahil  

Mõni aeg varem oli üks noist villistest kihutanud Kõpu paksude metsade vahel 
mööda Mart Pauska suvekodust. „Lennukit nägite?” küsis ohvitser autoukse vahelt vene 
keeles.  

„Ei,” vastas Pauska, kes oli pärast Tartu ülikooli lõpetamist suunatud Kärdlasse 
füüsikaõpetajaks, kuid töötas tollal metsamajandis.  

Ei olnud tal mahti taevasse vahtida. Kaks aastat tagasi ostetud suvekodu katus 
nõudis vastu sügist, et eterniit saaks peale pandud.  

Kui vene villise tolmupilv oli hajunud, kihutas Pauska maja ette Moskvitš. Selle 
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roolis istus Toomas Noorkõiv, Hiiumaa rajooni sidesõlme ülem, püss kaasas.  
Noorkõiv oli tulnud just jahilt ja noppis parajasti vanematekodu õues ploome, kui 

tundmatu lennuk, ilma viisnurkadeta, temast üle vuhises.  
„See sunnik tuli päris puulatvade kohalt,” mäletab ta. Ja mõtles, et ju sel lennukil 

mingi häda pidi olema.  
Ühtäkki mootorimühin lakkas. Seega, järeldas Noorkõiv, pidi lennuk kuskile 

maanduma. Aga kuhu?  
Temas tärkas jahikirg. Ta hüppas Moskvitšisse ja keeras otsa Ristna poolsaare tipu 

suunas, endal pea kalkuleerimas: metsa ei saanud lennuk kukkuda, sest siis oleks kostnud 
raginat; mis tähendab, et jääb üle kruusane maantee, liivane mererand või 3-4 km 
kaugusel laiuv põld, ainus suurem plats paksude metsade vahel.  

Noorkõiv sõitis teelõigu läbi. Sellel lennukit polnud.  
Peatus siis Pauska suvekodu ees, kust lennuk pidanuks rannikule maandumiseks 

tingimata üle põristama, ja küsis sama, mida vene ohvitser, ainult eesti keeles: „Lennukit 
nägid?” Ja sai sama vastuse: „Ei.”  

Mis tähendab, et lennuk pidi maanduma 60-hektarisele maaparandusobjektile, mida 
kohalikud kutsuvad uudismaapõlluks.  

Noorkõiv kutsus Pauska ja tolle noorema tütre Meeli kaasa ning üheskoos sõitsid 
nad läbi metsa põllule. Ent lennukit ei paistnud sealgi.  

Ühtäkki nägid mehed, kuidas keegi suuremat kasvu ja paraja õllekõhuga tüüp tuleb 
kiiruga nende poole.  

„Jää sina siia tee veerde,” ütles Pauska tütrele – igaks juhuks. Ja läks Noorkõivuga 
tundmatule vastu.  
Eksitav lehelugu  

Kaks päeva hiljem avaldas Rootsi päevaleht Svenska Dagbladet sisekülgedel napi 
seitsmelõigulise uudise, kuidas 35-aastane lenduripaberitega rootslane oli Långbro 
psühhiaatriahaiglast jalga lasknud ning Bromma lennuväljal lennuki küsinud, et sellega 
Stockholmi kohal paar tiiru teha.  

Tegelikult tahtis ta sõita Eestisse.  
Kui Rootsi sõjaväeradar avastas Stockholmi arhipelaagi kohal tundmatu 

väikelennuki, said kuningriigi sõjalennukid Svenska Dagbladeti andmeil kohe stardikäsu 
ning võtsid 400 meetri kõrgusel Nõukogude riigipiiri suunas sõitnud Cessna Skyhawki 
sappa, püüdes tiibade kallutamisega edastada korraldust tagasipöördumiseks.  

Rootsi ajaleht väidab, et kui venelaste radarid nägid kolme võõrast lennukit 
lähenemas, tõusid õhku kaks hävitajat MiG, mille piloodid jälgisid väikelennuki teekonda 
Riiani ja sundisid selle seal maanduma.  

Vähemasti selles osas, mis puudutab Skyhawki saatust NSV Liidu õhuruumis, pani 
Svenska Dagbladet kõvasti mööda.  

Tol päeval, kui Rootsi väikelennuk Hiiumaale lendas, toimus Haapsalus paiknenud 
lennuväe ühisõppus piirivalvega. Ilmselt seetõttu, pidades sissetungijat vaenlase 
imitatsiooniks, ei pööranudki venelased talle erilist tähelepanu: fikseerisid tema ilmumise 
radarile, kandsid sellest ülemustele ette ja jätkasid teiste lahinguülesannete täitmist.  

Nii juhtuski, et Skyhawk jõudis takistamatult Hiiumaa läänerannikule, kus seda 
märkas viimaks piirivalve vaatlustornis passinud ajateenija.  

Sõdurpoisi raport ootamatult ilmunud võõrast lennukist tekitas piirikaitsjais suure 
peataoleku.  
Viige mind miilitsasse!  

Noorkõiv päris talle põllul vastu astunud turskelt mehelt: „Lennukit kuskil nägid?”  
Too vastas talle puises vene keeles: „Töötada tahan, elada tahan.” Sai selgeks, et 

tegu on mingi võõramaalasega.  
Mehed läksid üle saksa keelele.  
Tulid lennukiga, päris Noorkõiv. Jah, vastas võõras. Kus lennuk on? Kraavis ja 

võsas. Kas lennuk on kaputt? Ei ole, kõlas vastus, millele järgnes kiire lisandus: aga 
bensiini ei ole.  

Too bensiini-remark, nagu hiljem ilmnes, peegeldas mehe hirmu, et äkki 
kupatatakse ta uuesti lennukisse ja kästakse naasta sinna, kust ta tuli.  

Kuid Rootsi polnud tal mingit isu tagasi pöörduda. Bensiini jagunuks seetarvis 
tegelikult küllaga.  
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Skyhawkil polnud häda midagi. Lennuk oli maandunud ilusasti põllule ning seisis 
tõepoolest kraavi servas võsatuka taga – seepärast Noorkõiv ja Pauska seda kohe ei 
märganudki.  

„Kuhu minna tahad?” uuris Noorkõiv.  
„Miilitsasse,” kõlas vastus. Just miilitsasse, mitte politseisse, oli ta öelnud.  
Noorkõiv seletas, et miilitsat Kõpus pole, aga ta võib viia mehe piirivalvesse.  
Kui Noorkõiv, vene ohvitseride sage jahikaaslane, oma Moskvitši ja rootslasega 

viimaks piirivalvurite väravasse saabus, teatas seal vahti pidanud sõdurpoiss pikemalt 
uurimata, et keeraku ta aga ots ringi, sest täna jahti ei tule – neil on nimelt häire.  

„Ma võin ju ära minna, aga kuhu ma rootslase panen?” päris seepeale Noorkõiv.  
Segaduses venelased  

Paar tundi hiljem kutsus Eesti NSV riikliku julgeolekukomitee vastuluureosakonna 
ülem enda juurde ohvitseri, kes oli äsja naasnud pooleaastaselt komandeeringult 
Afganistani (kus ta kaotas kehakaalust 20 kilo), ning uuris: „Kas rootsi keelt mäletad?”  

„Oma arust küll,” tuli vastus. Ta oli seda õppinud Moskvas julgeolekukoolis.  
„Tõlkimisega saad hakkama?”  
„Kui väga vaja, siis küll.”  
„Piirivalvuritel on mingi jama,” nentis ülemus.  
Peagi astus rootsi keele oskaja Viimsi lähedal kopterisse ning lendas Kärdlasse 

piirivalve komandantuuri, kus valitses tõeline segadus.  
Eri väeüksustest pärit ohvitserid üritasid mingi mehega võõrkeeltes purssida, kuid 

too kehitas vaid õlgu. Ei saanud millestki aru.  
Vastuluureohvitser, kes ei soovinud oma mineviku tõttu enda nime avaldada, ajas 

rootslasega tunnikese juttu ja sai pildi selgeks.  
Rootslane, kelle nimi oli temaga kohtunute mälu järgi Paul Hageman, oli pärast ema 

ründamist noaga sattunud vaimuhaiglasse. Enne seda oli tema juurest jalga lasknud 
poolatarist naine. Kodumaal oli rootslane kohtunud väliseestlasega, kes pajatas talle 
ilusaid lugusid Eestimaast.  

Nõnda tekkiski tal vastupandamatu soov asuda elama, töötama ja samuti oma 
haigust ravima just Eestis.  
Lennukad versioonid  

Samal ajal töötasid sündmuspaika saabunud Nõukogude tähtsad mundrikandjad 
välja oma versioone, mispärast küll pidi rootslane lennukiga NSV Liitu sõitma. 
Noorkõivul, kes tunnistajana paljutki pealt sai kuulda, jäi üle vaid nentida: „Polkovnikuks 
saamiseks tuleb ikka palju alkoholi ära tarvitada.”  

Et äsja oli Rummu vanglast põgenenud paar ohtlikku kurjategijat, oletasid 
polkovnikud, et ilmselt üritavad nood lennuki hõivata ning sellega üle piiri pageda. 
Versioon, et keegi tuleb läänest NSV Liitu uut elu ja tööd otsima, ei mahtunud neile pähe 
– sellistel juhtumitel peab olema mingi tagamõte.  

Ja kus on ülejäänud piiririkkujad, sest lennukis oli ikkagi neli kohta, murdsid 
polkovnikud pead. Ning lasid sõdurpoistel ümbruskonna läbi kammida. Nood torkisid 
rehavartega läbi isegi Raimo Luugani küüni suured heinakuhjad. Ei leidnud muidugi 
kuskilt kedagi.  

Igatahes otsustasid venelased lennuki tiheda valve alla võtta: kaevasid Noorkõivu 
mäletamist mööda selle ümber kaevikud ja olevat seadnud laskevalmis isegi 
kuulipildujad.  

Ometi oli lennuki valvamine keset metsi tülikas, mistõttu venelased otsustasid viia 
selle Kärdla lennuväljale. Haapsalust kohale toodud lennuinstruktor keeldus aga 
Skyhawkiga õhku tõusmast – puudus lennuluba. Luba polnud paraku võimalik hankida, 
sest Skyhawk oli ju saabunud mitteametlikult.  

Siis tulid suured ülemused mõttele, et lasevad raiuda läbi männimetsa 800-meetrise 
sihi, mida mööda tirida lennuk maanteele ning sõidutada see sealt edasi Kärdlani. 
Hiiumaa toonased parteibossid tõmbasid aga tollele plaanile kriipsu.  

Sedasi seisis Skyhawk põlluservas kümmekond päeva, kuni Rootsist saabusid kaks 
pilooti, keda kohalikud piirivalvejuhid Kärdla restoranis ohtralt söötsid-jootsid – 
oletatavasti lootuses, et äkki nad lobisevad kummalise lennu tegelikud tagamaad välja. 
Aga polnud neil rääkida midagi. Istusid siis Skyhawki ja lendasid sellega minema.  
Leidlikud mundrimehed  
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Rootslane veetis paar päeva Kärdla komandantuuri külalistetoas, mida valvas ukse 
taga automaadiga ajateenija. Kas tääk peab tal olema kinnitatud relva külge või rippuma 
vööl, seda ei suutnudki ülemused kuni lõpuni instruktaažidest välja peilida.  

Seejärel sõidutati rootslane kopteriga Tallinna ning sealt edasi Balti 
sõjaväeringkonna lennukiga Leningradi, kus anti üle Rootsi konsulile, kes omakorda 
lähetas ta Stockholmist saabunud närviarsti saatel tagasi kodumaale.  

Mehe edasise käekäigu kohta andmed puuduvad.  
Nõukogude vastutavad pagunikandjad Hiiumaal ilmutasid lõppeks leidlikkust ning 

pöörasid piinliku, nende võitlusvõimet alandava intsidendi enda kasuks.  
Piirivalveleht kirjutas kangelasliku loo, kuidas rootslase lend olnud pideva kontrolli 

all ning tema tabamiseks käivitati koos rahvamaleva ja kohaliku elanikkonnaga 
grandioosne operatsioon.  

Igatahes sai nii piirivalvekordoni kui lokatsiooniväeosa ülem paguneile kupu juurde 
– mõlemad kaptenist majoriks. Kordoni ülem edutati peagi veelgi vastutusrikkamale 
piirilõigule Kaliningradi oblastisse.  

Toomas Noorkõiv ning Mart ja Meeli Pauska, kes esimesena piiririkkuja avastasid, 
said igaüks tunnustuseks riigipiiri kaitsmise eest pool aastat hiljem medali, lisaks 
tunnistuse toonase KGB juhi Juri Antropovi allkirjaga. Mart Pauskal on medal ammuilma 
muude asjade sekka kadunud, Noorkõivul kulus selle leidmiseks Kärdla suvekodus ligi 
veerand tundi.  

See-eest jahipüss, mille piirivalveülem Noorkõivule mälestuseks ühiste aegade ja 
juhtumiste eest kinkis, on teda teeninud juba kaks tosinat aastat vähimagi tõrketa.  
 

Paadipõgenikud 1984. Enn Nuumi meenutused 
intervjueeris Ain Tähiste 

 
Meil oli selline asi, et Kallas sattus eeluurimise alla. Tal oli salaküttimise asjad ja 

leiti ebaseaduslikud relvad, vene vintpüssid ja jahipüssid. Sõbrapoiss oli tal Viktor Kogel, 
kriminaaluurimise ülem. Nad said hästi läbi ja Kallas nagu lootis tema peale. Aga seekord 
oli Kogel hoopis mandril komandeeringus ja tuli Rosenberg. Ettekäändega, et tema tahab 
vaadata, kas on haltuura kellasid remondis, vene ajal ei tohtinud kodus olla sellist asja. 
Selle ettekäändega tuli sisse, avastas seal püssid ja läks lahti. Kogel tuli tagasi, võttis selle 
asja uurida ja sõbramehe poolest ütles, et kuna sa oled varem ka karistatud, siis vähemalt 
neli aastat ranget režiimi ootab sind. Aga lasi ta ilusti vabaks, käis seal ülekuulamisel. 
Kallas ei tahtnud muidugi vangi minna, ta teadis, mis seal ees ootab. 

Siis ta kurtis oma muret. Meil sõbrapoiss oli Saare Kõdu  poiss, Saar Kalmer. Ja siis 
see ka, et mis siin mõelda, praegu olete vabad mehed kõik, pange Rootsi! Kallasel oli tädi 
või onu Rootsis, tal ema oli seal külas käinud ja kiitis seda Rootsi elu. Ja siis tekkis 
selline mõte. Mina küll eriti ei uskunud, et see õnnestub. Kallas oli näinud neid kaarte ja 
asju, piirivalve kaarte, kuskohas need lokaatorid kõik paiknevad. Hakkasime mõtlema, 
kuskohast minna ja millega minna. Kallas oli kõva kalamees ja merehuviline.  

Käisime mu veoautoga ja tõime Suuresadamast ühe mahakantud ploti ära, muidugi 
ebaseaduslikult ja öösel salaja. Need olid maha kantud ja mingit materiaalset kahju me 
„Hiiu Kalurile” ei tekitanud, aga seda me tookord ei teadnud, meil oli lihtsalt tarvis. Siis 
nuputasime, kuidas päramootor taha panna, kas on võimalik. Pole nagu keegi enne meid 
seda pand sinna taha.  

Kas see plot on ümmargune? 
Telk on seal peal ja kümnele inimesele ette nähtud. Midagi varustust seal enam 

polnud, pump vist oli veel kaasas. Viisime mu korterisse selle, pumpasime täis. Aega 
nagu oli veel Kallasel, Patareisse teda ei saadetud veel ja Kogel teda usaldas, oli aeg 
mõtteid mõlgutada. 

Kui suur see vahe oli, kui ta vahele võeti ja te ära läksite, palju teil 
ettevalmistusaega jäi? 

Seda nüüd täpselt ei mäleta. Aga kahtlaselt pikalt jäeti ta välja küll. Tavaliselt, kui 
midagi juhtus, pandi kohe Kärdlas soolaputkasse ja toimetati eeluurimisvanglasse, nagu 
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kord ja kohus ette näeb, aga teda nagu ei toimetatud. Kallas oli koputajana ka kirjas.  

Sinul ei olnud midagi? 
Minul ei olnud midagi. Meil olid Kallasega muidugi omad asjad, salaküttimas käind 

ja relvi ja asju osalt ma talle muretsesin. Tegime seal konserve ja asju, sõbrad ikka. Ja kui 
sõber hädas, tuli ka pea pakule panna. Vaatasime kriminaalkoodeksist ka järgi, palju see 
piiririkumine siis ette näeb - kolm aastat. Polegi kõige hullem, selle kannatab ära, kui 
vahele jääme. Mina olin sel ajal kuskil 22–24 aastat vana. Kuulasime Soome ilmateadet, 
muidugi Ameerika Häält kuulasime pidevalt. Meil olid raadiod ka ümber ehitatud 
Ameerika Hääle peale, et segaja ei segaks. VEF-il olid lühilainekanalid, sai sinna ümber 
tõstetud Ameerika Hääl ja tuli puhtalt. Vaba Euroopat ja niukseid asju. 

Kuidas edasi läks, proovisite paadi ära ... 
Paati ei saanudki proovida. Mina tõin mootori, käisin tööl edasi veoauto peal, 

lihakombinaadi all. Hiiumaalt mootorit saada ei olnud, Haapsalust ostsin vist Veterok-2. 
See oli hästi lahja, aga muud võtta ei olnud. Oli ka mingi akude pealt töötav mootor, aga 
see paistis veel hädisem. Tõin selle Kallase kätte. Kallase oli bassein maja taga ja 10 
tundi andis seal, vene asjad tuli sisse töötada. 10 tundi kuiva trenni oli siis basseinis 
tehtud selle mootoriga. Tegime torust raami sinna tahaossa ja lauast, kuhu saab kinni 
keerata mootori.  

Siis hakkasime ilma ootama, et soodus ilm oleks, et meid ikka sinna Soome poole, 
Rootsi poole viiks. Ja tuligi, sügistorm 20 meetrit sekundis lubas, lõunast põhja tormi. 
Siis vaatasime koha välja, et lokaatorit seal lähedal polnd, meil olid enam-vähem 
lokaatori kohad teada. Pakkisime asjad kokku. Tõstsime Kärdlas ploti minu veoauto kasti, 
panime korteriuksed lukku. Keegi nagu seda ei teadnud. Seda me teadsime, et iga kolmas 
inimene oli KGB nuhk sedaaegu, eriti kui laevameestega tegu oli. Eriti nagu kedagi ei 
hoiatand ega midagi.  

Siis startisime kuskil kella kahe paiku öösel Luidja rannast. Seal oli väike 
parkimisplats. Lohistasime ploti merre. Murdsime võsast paar toigast, lükkasime vähe 
eemale rannast. Laine peksis muidugi tagasi, laine peksab alati randa, olgu ta peale, et 
tuul puhus teiselt poolt. Algul mõtlesime küll, et ei pane mootorit tööle, et see lööb radaril 
pildi, signaali peale. Midagi üle ei jäänd, panime ranna juures mootori tööle. Läks siis sõit 
lahti. Kallas vaatas muidugi kaarti, tal oli mingi väike Ungaris välja antud kaart 
muretsetud. Vene kaardid olid kõik võltsitud sel ajal ja sealt nagu õiget pilti ei saand. 
Küllap see Ungari kaartki võltsitud võis olla.  

No ja siis panime minema. Sõit läks ilusti, torm oli muidugi vägev. Üle Hiiu 
madalate sealt ja siis hakkas Kallas jälgima majakate järgi, et kurss õige oleks. Aga ega 
seal mingist suuna hoidmisest suurt välja ei tulnd ja siis lõpuks sattusime avamerele. Seal 
oli juba asi nii poiss, et ... jõudsime järeldusele, et, ... ja mootor veel ka, Kallas koperdas 
seal ringi, tahtis välja vaadata ja astus kogemata bensiinivooliku peale ja mootor jäi 
seisma. Ja enam ei saanud käivitada. Bensiini oli kaasa võetud kanistriga ja mootori 
võtmeid, aga midagi remontimist ei olnd. Tekkis oht, et keerab meid katusele, tagant 
kinni ei saand panna seda telki, et järgmise lainega oleks seest täis löönd. Meil olid küll 
päästevestid olemas, aga oli oktoobri lõpp, kusagil 21.-22. oktoober. Kaua poleks seal 
vees ulpimisest välja tulnd. Otsustasime, et viskame selle mootori merepõhja, käima teda 
ei saa ja tuul kannab meid ise sinnapoole, kus tarvis on. Viskasime selle ära, tõmbasime 
veel tormiankru, et väheke hoiaks kurssi. Aga no muidugi, lained läksid kuuemeetriseks, 
parv käis nagu vurr ühe koha peal ringi, väga paha. 

Mingi kaubalaev tuli, lainega lõi ploti kõmmdi vastu kaubalaeva, mitte mingit 
reaktsiooni sealt kaubalaevast ei tulnd, sõitis sama targalt edasi. Siis nägime eemalt kahte 
traali, ka mitte midagi, kuigi olime päästeplotiga.  

Ja siis järgmine õhtu kuskil, sügisel läheb varakult pimedaks, kolme-nelja paiku 
nägime, et mingi eraldusmärkideta lennuk hakkab tiirutama meie kohal. Hiljem toimikust 
saime aru, et tegu oli vene lennukiga. Meie mõtlesime küll, et on juba mingi väljamaa 
lennuk. Oli ühekordsete tiibadega luurelenuk, see siis avastas meid. Siis läks veel mingi 
tund-poolteist mööda, tuli helikopter, istus meie kohal. Suure tormiga, kuuemeetriste 
lainetega, üsna katuse kohal istus, vaatasime, mis ta nüüd tahab, aru ei saa mitte midagi, 
märke-asju pole. Redelit meile sealt ei visatud, järelikult ülesse ei tahetud meid saada. 
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See kadus ka minema.  
Siis õhtul hämaras tuli vene piirivalvelaev. Helikopter oli Riiast, hiljem saime teada. 

Piirivalvelaev ka ruuporitega karjus, torm oli nii vali, ei saand üldse aru, mis keeles 
komandosid antakse, mis tahetakse. Kallas toimetas seal tagaotsas, talle visati mingi 
köieots. Ilma hoiatamata rabas sealt köiest kinni ja ujus minema, ta õngitseti esimesena 
välja sealt. Vaatasin ka juba, plot hakkas seal vahepeal üsna lekkima, proovisin seal liimi 
panna, hakkas nagu tühjaks minema, vett oli juba sisse tulnd. Siis võtsin ka, koti viskasin, 
ka merre, päästevest oli kuidagi kehvasti pandud, see tuli ära üle jalgade, see oleks mind 
ära uputand peaaegu, selle asemel, et mind päästa. Järgmine moment mäletan, vist lõin 
peaga vastu piirivalvepaadi parrast, vahepeal nagu sukeldusin ja siis tulin üles, mingi 
piirivalvemees oli seal, nad olid selle redeli välja lasknud, ma sain käega seal redelist 
kinni. Eriti ei mäleta, kuidas ma sinna pardale siis sain. Aga seda mäletan, et kaks jumbut 
olid mul siin õla all ja kohe tahtsid mulle jummi hakata andma, et sa kuradi loll tahtsid 
väljamaale prügikastidesse sööma minna, kas sa ei tea, kuidas seal inimesed elavad.  

Viidi siis sisse, riided jumala märjad. Tuli seal mingi kaatrikapten, et kuidas te, saare 
mehed, nii julged, et siuhkese tormiga lähete merele. Võtnud mingid võrgud kaasa, 
öelnud, et läksite kalale, et jäite tormi kätte. Püüdis nagu sõbralikult käituda, pakuti seal 
teed ja värki. Muidugi automaatur oli kogu aeg automaadiga juures. Riideid vahetada ei 
lastud. Läks sõit selle tormise merega Tallinna poole. Ma ei teagi, kas viidi meid Paldiski 
sadamasse, järgmisel hommikul jõudsime sinna.  

Päris 24 tundi merel ei olnud? 
Jah, öösel kahe paiku läksime ja õhtul kella seitsme paiku prožektorite valgel 

õngitseti välja. Järgmisel hommikul siis jõudsime Tallinna äärde sadamasse. Meile 
midagi ei räägitud, hoiti eraldi, kuulati kohe ükshaaval üle. Kui sadamasse jõudsime, siis 
oli kohe KGB või ilmselt vastuluure, ma ei tea ka, kuidas see oli, aga viidi meid igal juhul 
vastuluureosakonda, mingi mitmekordne maja kusagil Tondil, seal all keldrites meid 
eraldi hoiti. Kolm päeva hoiti seal kinni, siis tulime helikopteriga Hiiumaale. Tsurka 
pandi käerauaga käe otsa, tuli need Hiiumaa kohad kõik ette näidata, Suuresadamas ja 
korteri juures ja lõpuks olime Kõrgessaares. Samal õhtul viidi tagasi ka, lootus oli, et 
jäetakse ööseks siia. Vist veeti meid isegi eraldi, Kallas oli vist varem juba Hiiumaale 
toodud. Kallas oli mingi aeg Hiiumaal, mind siin ei hoitud.  

 

 
 

Foto pogran-zastava.ru veebist Kõrgessaare kordoni pildigariist, kommentaar 
„Piiririkuja 1984”. Enn Nuum arvab, et pildil võib tema olla küll, sel ajal, kui toodi 
uurimise ajal Tallinnast tagasi Hiiumaale. 

 
Siis läks asi julgeoleku kätte. Algul olime kolm päeva vastuluureosakonnas, seal oli 

ka eestlane ohvitser, jõi mu viina ära, mis mul kaasas oli ja sõi vorsti ka ära. Viidi 
Patareisse, korra nädalas käisime Pagari tänaval ülekuulamisel. Algul mõeldi, et on 
mingid diversandid või luureagendid, siis saadi aru, et pole, siis anti KGB-le ära.  

KGB-s nimetati kolmikuteks, kolm koikut oli sees ja neljas oli juurde keevitatud. 
Spetsiaalne julgeoleku osakond oli sedaaegu kaheksakümnendatel, sisse oli pandud üks 
koputaja. Mulle sattus Lembit Otto [?] nimeline, hüüdnimi oli Poiss, eluaeg oli kinni 
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istund, eriti ohtlik retsidivist, kes oli juba 24 aastat istund. Ma teadsin väga hästi, et 
esimese korra mehi ei tohi nihukeste meestega üldse kokku panna, aga istusime kolm 
kuud. Ta oli Murmanski kandis ja Venemaal olnud, neid hüüti tiigriteks, kes olid eriti 
ohtlikud, nendel oli erirežiim. Aga ta tegi KGB-ga koostööd ja töötles mind kambris ja 
rääkis KGB meestele kõik edasi, mis ma taga rääkisin.  

Peksis ka? 
Ei, peksmist ei olnud, aga see paha asi oli, et midagi räägida ei tohtind. Andis mõista 

ka, et kõik need vanad retsid on müüdavad, aga eks tal oli seal hea äraolemine. Rääkis, et 
Venemaal pole tavalisel inimeselgi võid saada, aga Patareis vangid said.  

Kallas pandi samamoodi vana retsiga teise koridori otsa. Ma istusin 142 kambris, 
see oli kõige suurema numbriga kamber, mis sel ajal oli, viimane kamber Patareis. Hoiti 
üheksa kuud eeluurimise all, siis saadeti Tallinnas Magasini tänavale, 5. vangilaager.  

Ülemkohtus olime, kolm päeva käisime, kohus oli poolkinnine, KBG uurijad ja 
prokurör. Prokurör oli soome nimega ja mereväe mundriga, julgeoleku prokurör. 
Ülemkohtunikuks oli Ain Seppik, kes tegeleski ainult KGB asjadega, ta oli sel ajal noor 
mees, alla kolmekümne. Seitse suurt toimikut oli kokku pandud. Advokaadid pandi ka 
nende poolt, kuigi Kallasel oli eelnevalt Koitver võetud advokaadiks, aga see nulliti ära 
nende poolt.  

Kallas sai neli aastat üldist režiimi, kuigi algul oleks pidanud Kogeli jutu järgi saama 
neli aastat ranget režiimi, teise korra mehed said alati ranget režiimi.    

Minul jäi poolteist aastat, kuna mulle mingit muud paragrahvi pähe määrida ei 
õnnestund, kuigi nad üritasid ühte ja teist. Sain poole ettenähtud maksimumist, kolmest 
aastast, paragrahv oli ebaseaduslik piiriületamine. Kuigi meil oli ainult ületamise katse. 
Kaatrimehed näitasid meile, et siit punktist võtsime teid kinni, aga kust meie teadsime, 
meil ju mingeid mõõteriistu ei olnud. Nende jutu järgi olime 20 miili Hiiumaa rannast, 
järelikult neutraalvetes. Kaatriga tagasi sõitsime küll kaua, õhtul seitsme paiku hakkasime 
liikuma ja Paldiski jõudsime hommikul kell üheksa. 

Hoidsin neid koordinaate alles, aga vanglas läbiotsimise ajal võeti ära. Toimikus 
võivad nad muidugi alles olla. Vanglas oli ka palju riigivastaseid mehi, kes oli purjus 
peaga vene lippu põletanud ja. Vanglas olime Kallasega koos, ta oli küll teises rühmas.  

Esimest korda pärast poolt aastat pandi meid kohtu all kongis kokku, aga mul tekkis 
kohe kahtlus, et seal kindlasti lindistatakse meid, et ärme asjast midagi räägi. See on 
kindlasti proverka, et pikka aega sõbrad on eemal olnud, nüüd hakkavad kindlasti 
heietama. Toodi meile seal viisakalt süüa, isegi noad-kahvlid olid.  

Kus Kallas praegu on? 
Kallas on ikka siin, ta on küll käinud Rootsi vahet ja jahtisid toonud sealt, aga ta 

peaks olema Pirita [?] sadama kapten. Mina pole taga kokku saand, ta on korra vist 
käinud Hiiumaal. Merehuvi on tal edasi, vist jaht on tal, aga väljamaale pole elama läind.  

Kui välja tulin, imekombel lasti Hiiumaale tagasi elama tulla, 1986 kevadel tulin, 
kuu aega enne Tsernobõli pauku. Lasti siia tööle, töökohal võeti tagasi, korter oli olemas. 
Aga igal pool oli silm oli peal. Kutsuti ka kohaliku KGB-sse, miilitsamaja all oli neil oma 
tuba. Et teeme lepingu, et kui keegi tahab veel minna ja tuleb nõu küsima, et kuidas siit 
on võimalik ära põgeneda, siis anna meile märku. Ütlesin, et nojah, ju ma siis annan, aga 
pole ma seal kordagi käind.  

Üks jutt vahelejäämise põhjuse kohta oli see, et auto jäi maha. 
Auto jäi täitsa mereranda. Tavaliselt nad käisid kaks korda päevas, hommikul ja 

õhtul. Me arvasime, et kui nad hommikul üheksa paiku tulevad, siis me oleks 
teoreetiliselt pidanud juba üle olema. Nad hakkasid püüdma selle auto järgi, vaadati, et on 
minu tööauto, käidi  korteris läbi otsimas, leiti mingeid ploti osi. Muidugi auto juurest 
läksid lohistamise jäljed merre, liiva peal saapajäljed ka, mereni on läinud ja tagasi pole 
tulnud.  

See võis muidugi meie õnn ka olla, me oleks muidu võib-olla merepõhjas olnud. 
Ega vene piirivalvele ei tohtinud selle eest tänu avaldada, muidu oleks pidanud selle kõik 
kini maksma, see läks ikka kümneid tuhandeid maksma, helikopteri ja lennuki tunnid. 

Kas oli merel surmahirmu ka? 
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Viinapudel oli meil kaasas, Kallas ei võtnud, mina vaikselt võtsin merehaiguse 
vastu. Kehvalt olime ette valmistanud. Enne seda ju kaheksakümnendatel vennad läksid, 
varastasid Piritalt kiirkummipaadi. Eks nendest eeskuju võtsime, aga tehnika pool jäi meil 
kehvaks. Eks me olime lollid ka, kurss oli võetud meil Hanko sadama peale, aga 
soomlased oleks meid ju ilusti vangitappis tagasi toond. Mõte muidugi oli, et mõni 
Viking Line või väljamaa lipu all sõitev laev, on ju ka väljamaa territoorium. Soome 
polnud nii väljamaa. Kui Soomes oleks olnud tuttavad, kes oleks meid viinud Rootsi 
edasi.  
 

Ain Seppiku kohtunikutöös mitu poliitilise taustaga protsessi 
Toomas Kümmel, EPL 

http://www.epl.ee/news/eesti/ain-seppiku-kohtunikutoos-mitu-poliitilise-taustaga- 

Eesti NSV Ülemkohtu istungil mais 1985 oli asja läbivaatava kriminaalkolleegiumi 
eesistujaks Ain Seppik. Kohtuotsusega mõisteti Enn Nuum KGB süüdistuskokkuvõtte 
alusel süüdi kriminaalkoodeksi paragrahvi 81 alusel riigipiiri ebaseaduslikus ületamises, 
mille eest määrati karistuseks poolteist aastat vabadusekaotust üldrežiimiga parandusliku 
töö koloonias. 

Protsessil sai kõige karmima karistuse Valdek Kallas, kellele mõisteti neli aastat 
vabadusekaotust üldrežiimiga parandusliku töö koloonias koos kogu vara 
konfiskeerimisega. 

Peale riigipiiri ebaseadusliku ületamise karistati Kallast ka varguste ja relva eba-
seadusliku omamise eest. “Ma ei salga, et pisivargusi suvilatest tõesti oli,” ütles Kallas 
eile Eesti Päevalehele. “Töötasin tol ajal kellassepana ning olin kollektsionäär, sealt ka 
need nn relvad.” 

Kallase sõnul pandi talle ja Nuumile süüks ka selliseid asju, mida nad iial ei olnud 
teinud. „Isegi ühe naisterahva mõrva Hiiumaal püüti meiega seostada,” meenutas ta. “Siis 
olid seal mingid raamatute vargused, millest meil aimugi ei olnud. Võtsin kõik omaks, et 
ei saaks väänata grupiviisilist süüdistust, mis oleks karistust raskendanud.” 

Kallas lausus, et juba eeluurimisvanglas loodi õhkkond selleks, et ta kõik 
süüdistused omaks võtaks. „Patareis lasti peksta. Olin väga haige, kui mind kartsa pandi.” 

Kahe Hiiumaa noormehe plaan oli kummipaadiga Soome põgeneda, et sealt kiiresti 
edasi Rootsi minna. Merel tormis seiskunud mootor tõmbas nende kavatsusele kriipsu 
peale. 

Kallase sõnul ei vasta tõele KGB esitatud geograafilised koordinaadid, kus 
piirivalvurid nad Soome lahelt kummipaadist kinni võtsid. „Olen merd sõitnud ja hiljem 
uurinud, et tegelikult olime juba kas Soome territoriaalvetes või selle piiril.” 

Kallase sõnul sai Nuum kergema karistuse ilmselt seetõttu, et tema kasuisa oli tollal 
Hiiumaa sõjakomissar. 

Ometi on süüdistuskokkuvõttes, millele eesistujana kirjutas alla Ain Seppik, lause: 
„Kohtukolleegium leiab, et arvesse võttes eriti E. Nuumi poolt toimepandud kuriteo 
kõrget ühiskonnaohtlikkuse astet tuleb E. Nuumi karistada vabaduskaotusliku 
karistusega.” 

Tehti tavaliseks kriminaaliks 
Soome põgenemiselt tabatud Kallast ja Nuumi püüdis KGB teha kriminaal-

kurjategijateks, et näidata avalikkusele nõukogudevastaste vähesust riigis. 
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Nõukogude piirivalve lahkumine Hiiumaalt 
Mart Savioja meenutused 

intervjueeris Ain Tähiste 

Alustame siis algusest. 
1990. moodustati Eesti Kodukaitse ja see hakkas looma majanduspiiri. Kuna meil 

Hiiumaal seda ei olnud, siis majanduspiiri käisime kaitsmas Mõisaküla piiripunktis. 
Remniku õppekeskuses hakati ette valmistama elukutselisi piirivalvureid. Hiiumaa kohta 
tuleb öelda, et teenistusse minemisega olid nõus enamuses tehnikumi poisid, keskkooli 
poisid otsisid igasuguseid tervisevigasid ja põhjusi kõrvalehoidmiseks. Aga need, kes 
läksid teenistusse, olid kõik väga tublid, jao- ja mõned isegi rühmaülemad, kõik olid 
pagunitega mehed. 

Majanduspiiri kaitseteenistus kasvas üle piirivalveks. 
Me tegime Heltermaale piiripunkti aprilis 1991. See oli Ministrite Nõukogu 

korraldus, millega maakondadele anti õigus jätkata nõukogude piirivalve lubade 
kontrollimist. Selleks eraldati isegi ajateenijaid. Algul olid seal mandripoisid, hiljem 
korjasime üle piiri koku Hiiumaa poisid. 

Millal sinul olid esimesed kokkupuuted nõukogude piirivalvurutega? Läksid 
Kuznetsovi juurde? 

Siis oli Piiriteenistus. Mina läksin Maavalitsuse esindajana, sest õigus piiripunkte 
teha oli antud maavalitsustele.  

Siis hakkas nõukogude piirivalve teile varasid üle andma? 
Algus oli nii, et esimest korda saime vist kokku Kuressaares Kalatuhhini juures, kus 

anti ülevõtmise korraldused kätte. Kuznetsov pidi ka kindlasti seal osalema.  
Esimese ringi sõitsime Hiiumaa kordonid läbi koos Kalatuhhiniga. Liikusime 

helikopteriga. Mind pidi Hiiumaale tagasi ka toodama helikopteriga, aga kopteri 
tankimiseks toodud kütus oli kõlbmatu ja pidin tulema maad mööda.  

Igas kordonis võeti pidulikult vastu. Kõik kordonid olid nende mõistes heas korras, 
väljaarvatud Sõru kordon. Seal oli seintelt maha tõmmatud saepuruplaat ja vineer, laotud 
hunnikusse kavatsusega maha müüa, aga see ei õnnestunud, sest tagantpoolt oli kõik 
hallitanud.  

Nii et Sõru kordon oli seest laastatud. Kordoni ülem oli vanemleitnant, Afganistani 
veteran, väidetavalt isegi dessantnik, mitte piirivalvur. Kalatuhhin käratas talle, et mitte 
ühtegi käsku sa täitnud ei ole, ainult rüüstamise korraldus on täidetud. Algul oli antud 
korraldus hooned lagedaks teha, aga siis läbirääkimistel saavutati kokkulepe, et hooned 
antakse üle hea korras. Hiiumaa kordonid olidki nende mõistes normaalses korras. 
Küttesüsteemid ei töötanud neil kusagil korralikult. 

Nii et selle piduliku ringsõiduga saime me ainult kordonihooned. Igalt poolt viisid 
nad minema elektripliidid, külmkapid, kapid, olmetehnika. Kogu see kraam veeti Kärdla 
komantatuuri õue peale õunapuude vahele hunnikusse.  

Tornidest võeti maha kõik vaatlusseadmed, need me ostsime hiljem tagasi. Binoklid 
olid meile hädavajalikud. Üks selline peaks praegu olema Sõru muuseumis. Ostsime 
sularaha eest, vormistasime tšekid ja raamatupidamine maksis need hiljem välja.  

Kõik peožektorid viidi ära. Radarid olid MR-10 ja Don. Don on tegelikult laevastiku 
radar, ala ranniku ääres oli ta piirivalvel kasutusel. Siis olid veel Kredo ja Najada, 
nendega vaadati mere ääres vaatluspunktides, seal oli putka kõrval alus, mille peale pandi 
kaasaskantav radar. 

Prožektor sõitis Kärdlast mööda Vabaduse tänavat Tahkunasse igal õhtul, selle järgi 
võis kella kontrollida. 

Mingeid raadiojaamasid ega üldse sidetehnikat piirivalve meile ei jätnud. Jäid aga 
piirivalve telefoniliinid. Piirivalvel olid oma sideliinid kordonite vahel, need jäid 
telefonivõrgu käsutusse. Rannas olnud telefonikaabel oli juba sel ajal halvas seisukorras 
ja see võeti praktiliselt kohe üles. 
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Saite kordonid kätte, kas suutsite mehitada? 
Mehitasime. Mul oli hea reserv Heltermaa kontrollpunkti näol, ajateenijaid oli vähe 

ja neid juurde saada oli raske. 
Kui esimene ringsõit Kalatuhhiniga oli ametlik, siis tegelik üleandmine toimus 

ukrainlasest polkovnikuga, logistikaülemaga, rinsgõitu tehes. Nõukogude 
piirivalvekolonn sõitis välja ja ja meie jätsime igasse kordonisse ühe ajateenija, kes oli 
relvastatud Makarovi püstoliga. Üks mees kordoni peale, rohkem meil ei olnud. 
Ajateenijale oli meil kaasa anda NATO toidupakk ja magamisriided, nii et ta jäi 
kohapeale elama.  

Piirivalvurid olid kõik valmis pannud, kolonn sõitis kordonist välja, kogu varustus, 
pered ja majakraam kaasas. Kõigi kordonite kolonnid kogunesid Kärdlasse komandatuuri 
õuele. Autod kõik õue ei mahtunudki, ka ümbruse tänavad olid neid täis, kola oli õues 
hunnikus. Ja õue peal käis kauplemine. Kuna ohvitseridel oli reeglina rohkem 
majakraami kui neile eraldatud autos ruumi, siis jälle visati mõned elektripliidid või 
muud õuele muru peale, et ohvitseride asjad peale mahuks.  

See kolonni laadimine ja komplekteerimine käis Kärdlas paar-kolm päeva. Selleks 
ajaks olid meil juba kordonid üle võetud. 

Maavanemaga oli eraldi kokku lepitud ohvitseride palvel, et nende pered võivad 
elamutesse jääda mõneks ajaks, kuni nad hiljem perele ja majakraamile eraldi järgi 
sõidavad. Aga sellest hoolimata läksid ka pered koos kolonniga koos ära. Neil oli nagu 
mingi hirm Hiiumaale jäämise ees. Püüdsin neid küll rahustada, et toimub ju täiesti 
normaalne protsess, aga sellest ei olnud kasu.  

Kui siis oma ajateenija kordonisse jätsime, siis samal ajal oli kordoni värava taha 
kogunenud juba kohalikke veoautode ja kraanadega. Kellele oli lubatud katlamajast katel, 
kellele veel midagi. Ei jäänud muud üle, kui lasin kõlaka lahti - ajateenijale on antud käsk 
sissetungijaid tulistada ilma hoiatamata. See õnneks mõjus. 

Kui kordonid tühjaks jäeti, siis ohvitseride pered elasid Kärdlas tuttavate juures kuni 
kolonni ärasõiduni. Nad olidki harjunud askeetlikult elama, need kordonis olevad 
eluruumid olid ju ka väikesed.  

Kärdlas tekkisid meil probleemid hoopis linnavalitsusega, kes siiamaani Pargi 3 
kinnistut peab enda omaks. Aga need anti üle rajooni täitevkomiteele, linna vara pole see 
kunagi olnud.  

Kordonihooned tehti täiesti tühjaks, ka voodid viidi kaasa. Tegime sellise 
kokkuleppe, et kööki jääks alles üks pliit, aga ma ei mäleta, kas nad seda kuskile jätsid, 
kõik veeti Kärdlasse. 

Maha jäi nendest kartuleid keldrisse, söehunnikuid, tühje kütusevaate jms.  
Koos tehnilise varustusega anti meile üle Tahkuna ja Ristna radarijaamad. Seal vist 

jäid voodid ka sisse.  

Läbisaamine Kuznetsoviga. 
Me ei olnud varem tuttavad. Ja kui ta pärast Piiterist käis ükskord Hiiumaal, siis ta 

mind enam üles ei otsinud, see tähendab, et südamesõbrad me ei olnud. 
Aga asjaajamine oli üldiselt korrektne, küll venepärane - kõiki asju pidi kauplema. 
Tal oli kabinetis Dzeržinski metallbüst. Ükskord viinavõtmise ajal ma ütlesin, et 

Feliks jäta maha. Jätan! Aga kui ta viimasel päeval kabinetist lahkuma hakkas, näen, et 
Feliksi pea paistab portfellist. „Jäta Feliks maha!” Kiristas hambaid, aga jättis! 

Ülevõtmise ajal me jagasime temaga kabinetti. Samal ajal Rooli Eduard mängis 
ohvitseridega nardaad, võitis mitu kabinetitäit mööblit, televiisori. Nad oleks muidu kõik 
ära viinud. 

Kärdla komandatuur viidi teisele poole Narva jõge ühte vanasse rüüstatud  
pioneerilaagrisse. Praegu peaks see Narva kordoni tornist isegi paistma. Ja Kuznetsov oli 
pärast kellegile kurtnud, et kui oleks teadnud, mis meid ees ootab, me oleks Hiiumaalt ka 
kõik pistikupesad ja harutoosid kaasa võtnud. Nad olid seal ilma kütteta. Eesti ja 
Venemaa vahel ju piiri ei olnud, nad pidid ka alustama täiesti tühjalt kohalt, nagu meiegi. 

Ma olen küll Vene poolega palju läbirääkimisi pidanud, aga need olid kõik 
puhkekodudes ja selistes kohtades. Üheski Vene kordonis ma käinud ei ole. 

1992. aastal oli ajalehes mitu korda juttu 17-tonnisest kaablikoormast, mida üritati 
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Hiiumaalt välja viia. 
Need olid meie oma metallikratid. Ega nemad ei teadnud täpselt, kelle kaableid nad 

üles kisuvad. Lisaks piirivalve kaablitele oli oma sidesüsteem veel laevastiku 
radarijaamadel. Nende merekaableid kisti ka üles.  

Nii et selle kaablikoorma päritolu ma ei tea. See oli küll piirivalve auto, aga 
Kuznetsov oli härrasmees, tema isiklikult selliste asjadega ei tegelenud. 

Ja minul olid muud mured, see kaabel huvitas mind kõige vähem. 
Kui saime kätte radarijaamad, siis meil enam kordonite radareid vaja ei läinud. Kõpu 

ja Tahkuna radarijaamad katsid kogu Hiiumaa. 

Veel Pargi tänava komandatuurist. 
Pärast kordonite ülevõtmist olime Kuznetsoviga koos ühes kabinetis. Põhitegevus 

oli viinajoomine. Kordonid võeti üle ühe päeva jooksul, aga aktid kirjutati hiljem. 
Kalatuhhiniga oli viiasakusring, teine ring logistikaülemaga oli selline, kus vaidlesime 
kõik asjad läbi. Eduard mõõtis ka söehunnikud ära. Nendel mingi raamatupidamine oli ja 
mingid asjad olid ka arvel. Üks oluline arikkel arvepidamises oligi süsi, aga selle nad olid 
enamasti maha müünud. Ja siis nad püüdsid meile neid paberil olevaid astronoomilisi 
söekoguseid üle anda, aga see ei õnnestunud. Rool mõõtis kõik üle ja võtsime üle ainult 
tegeliku koguse. Meie tegime siin aktid valmis, aga alla kirjutas ilmselt Karits, üle võttis 
Piirivalveamet. 

Kui viimane kolonn septembris 1992 lahkus, siis nende praamiveo maksis kinni 
Eesti riik. Maksime ka nende leivamaja võla ja midagi vist veel. Ilmselt neile enam 
Moskvast ei tulnud raha. Aga praamisõidu tasumine oli Tallinnaga kooskõlastatud ja 
meie ainus eesmärk oli, et nad siit ära läheksid.  

Tahkunas oli suur ja hea radar MR-10, väga töökindel masin. Kõige kallimad asjad 
Tahkuna radari juures on lainejuhid - metallist karp, mida mööda radarisignaal mastist 
alla tuleb. See metall on väga kallis, Letipeal ja mujal oli lainejuht esimene asi, mis pihta 
pandi. 

Tahkunas oli kaks radarit - MR-10 ja Don paraleelselt. Üks töötas ja teine oli 
hoolduses. Kõige olulisem radar oli Ristna, Undva oli juba laevateest oluliselt kaugemal. 
Kui Ristna radar oli rivist väljas, siis pidi seda ala katma Tahkuna ja teiselt poolt Undva.  

Kas Sääre nina vaatluspunktist oli diisel ära viidud? 
Kõik vaatluspunktide diislid viidi minema, see oli nende jaoks resurss. Nende 

mahajätmine ei tulnud üldse kõne alla. 
Komandatuuri õuele jäid lõpuks maha külmkapid, elektripliidid, igasugust mööblit. 
Mudaste vaatluspunkti hoone müüs vist Kuznetsov maha enne üleandmist, siis viidi 

autoga mandrile. Trükkisime papist sildid, et hooned on riigi omad ja see toimis. 
Rüüstamiseks läks hulk aega hiljem. Me tegime hoolega kõik maaeraldused, olime 
huvitatud tornidest. Aga tegelikult praegu piirivalvel enam selliseid torne vaja ei ole, 
tänapäevased piirikontrolli meetodid on hoopis teised. 
 

 
Ajaleht Hiiumaa 24. sept. 1992 
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Aleksei Kuznetsov 

 
 

Kärdla komandatuuri viimaseks ülemaks oli alampolkovnik Aleksei Kuznetsov. Täpne 
ametinimetus - sõjaväeosa nr. 2133 1. komandatuuri komandant (2. komandatuur oli 
Saaremaal Kihelkonnas). 

Aleksei Kuznetsov sündis 18. märtsil 1952 Leningradis. Ajateenistuse oli 
piirivalvevägedes ja seal tekkiski soov jätkata piirivalvurina. Lõpetas sõjakooli, teenis 
mitmes kohas. Hiiumaal 1981–1993. Elas Kärdlas Tormi 8-11. 1989. aastal valiti 
Hiiumaa Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu saadikuks sõjaväeosade valimisringkonnas, 
sai 79% häältest, vastaskandidaat oli Vladimir Romanjuk Ristna sõjaväeosast. 

1982. aastatl autasustati ordeniga „Austuse märk”. 
Teda meenutatakse mõistliku mehena, peaaegu alati, kui oli võimalust milleski vastu 

tulla, ta seda ka tegi. Kui 1990. aastal piirivalveringkonnast nõuti Heltermaa kontroll-
punkti likvideerimist, siis vastu tulles kohalike võimude soovile säilitas Kuznetsov 
kontrollpunkti. 

Suhted läksid sassi Vene vägede väljaviimise korraldamisel 1992. aastal. Kui teiste 
Hiiumaal olevate väeosadega Eesti võimude koostöö ja infovahetus sujus, siis piiri-
valvega oli pidevalt probleeme - ei teatatud väeosade ja sõjaväelaste liikumisest, äritseti 
vara ja hoonetega. 1992. aastal kirjutati ajalehes Hiiumaa paar korda kaablikoormast, 
mida ebaseaduslikult ja justkui Kuznetsovi mahitusel üritati Heltermaa sadama kaudu 
välja viia. Kuznetsov ilmselt otseselt asjaga seotud ei olnud, aga suhted jahenesid 
märgatavalt. Kuznetsovi on kirjeldatud kui väärikat ohvitseri, kes nii madalale (kaabliga 
äritsemisele) ei oleks laskunud. 

Eestist väljaviimisel sai väeosa 2133 uueks teenistuskohaks Narva jõe suudmeala, 
Kingissepa rajoon. Hiiumaalt lahkusid viimased piirivalvurid 19. septembril 1992. 
Kuznetsov jätkas teenistust piirivalvekomandandina Ivangorodis. Seal tuli piiriteenistus 
rajada tühjale kohale, väeosa paigutati mahajäetud pioneerilaagrisse, tingimused olid väga 
halvad võrreldes Eestiga. 
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Piirivalvevägede 70. aastapäeva üritusel Kärdlas 28. mail 1988. Piirivalveveteran 
Orinbek Galijev ja Aleksei Kuznetsov.  

 

 
Aleksei Kuznetsovile Harjumaal välja antud jahitunnistus. Hiiumaa 
Militaarmuuseumi kogu. 
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Lisa 1. Tekstid raamatutest ja ajakirjandusest 
 

Hiidlased sõjakeerises 5. 
Endel Saar Hiiumaa 9. aprill 1996 nr 41 lk 5 

Kohe pärast 22. oktoobrit, kui Hiiumaa oli täielikult sakslaste käes, tulid Vormsis 
redus olnud mehed suure sõupaadiga Heltermaale. Mingit takistust ega kontrolli ees ei 
olnud. Hakati kohe õhtu ees Kärdla poole astuma. 

Merele kala püüdma 
Oktoobri lõpus 1941 polnud Kärdla enam niisugune korras ja puhas linnake, nagu ta oli 
sama aasta juulikuus, mil Richard pidi kodust lahkuma. Sõda oli ikkagi üle linna käinud, 
kalevivabrik põlenud ja mõned majad purustatud. Kuid isakodu ja vanemad olid alles 
kalevivabrikult saadud majas Viimsi (Pika) tänava alguses, kus Richard on kogu oma elu 
elanud. Polnud aga enam kohta, kuhu tööle minna. 

Richardil oli noorest põlvest peale veel teine oskus ja kutsumus - käia merel kala 
püüdmas. Nüüd saigi see ta päristegevuseks. Richard mäletab, et saksa ajal ei olnud 
Hiiumaa randades mingit takistust mereleminekuks ega kitsendusi kalapüügiks. See 
innustas ettevõtlikke rannamehi seda enam, kuna oldi 1940. a. lõpul ja 1941. a. kevadel 
tunda saanud nõukogude piirivalve keelde-käske merele mineku ja kala püüdmise suhtes. 
Taolised keelud olid vanadele rannakaluritele suisa arusaamatud ja vastukarva. Nende 
keeldude-käskude tagant kumas välja kartus, et äkki pistab keegi paadiga Gotlandile või 
Rootsi. Aga seal oldi ju eluaeg käidud kui vaja. Selline raudse eesriide seadmine mõjus 
rannarahvale väga ahistavalt. 

1942. a. kevadel neid keelde ei olnud ja kalarandades tunti end jälle vabalt. Nüüd 
tehti uusi paate juurde ja muretseti püüniseid lisaks. Kalasadamates oli jälle elu. 

Hiidlased sõjakeerises 20. [21.] 
Endel Saar Hiiumaa 25. mai 1996 nr 60 lk 5 

Tagasi Hiiumaale 
Vahepeal käidi Paliverest Haapsalus maad kuulamas, kuidas Hiiumaale pääseda. 

Saadi teada, et saar on venelaste käes ja juba nõutakse miilitsajaoskonna luba Hiiumaale 
sissesõiduks. Mindi tagasi Paliveresse. Peeti omavahel aru. Veel saadi teada, et Saima 
Karm Kärdlast on Läänemaa täitevkomitees kõrgel ametikohal. Richard: 

„Minul oli veel alles ja kogu aeg kaasas eestiaegne pass, mille järgi olin Kärdla 
kodanik. Läksin sellega täitevkomiteesse Karmi juurde. Tema käest saingi tõendi miilit-
sasse esitamiseks ja sealt loa Hiiumaale sõiduks.” 

Nüüd oli Richard rehabiliteeritud kodanikuks, kuid tema kaks kaaslast olid endiselt 
sõjapõgeniku seisuses. Kolmekesi tuldi Rohukülasse. Seal oli parajasti üks purjelaev, 
mida laaditi ja see valmistus Hiiumaale tulekuks. Tehti laevameestega kaupa. 

„Aidake jahukotid peale laadida, siis saame kiiremini minema,” öeldi vastuseks. 
Et väikese töö eest Hiiumaale pääseda, see oli meestele meeltmööda. Asuti tööle. 

Ikka nii, et Richard ees ja teised järel. Kui oli paras moment, jäid Leo ja Jaagup kotivirna 
varju kuni Hellermaani. Kellelgi küll süda saapa säärde ei kukkunud, aga külma verd oli 
selleks sõiduks siiski vaja. Nimelt enne laeva väljumist tuli sellele veel trobikond vene 
sõdureid ja mõned mereväeohvitserid. Viimaste hulgas oli Richardile üks tuttav nägu 
Popov, keda ta teadis juba 1941. aastast peale ja kellest ei ole Kärdla rahval kui luure-
ohvitserist häid mälestusi. 

Heltermaal Leo ja Jaagupi õnneks piirivalvekontrolli veel ei olnud ja maale tulek 
läks kõigil õnnelikult. Richard kohtas sadamas tuttavat Kärdla meest Karl Kibuspuud, kes 
töötas endist viisi majanduskombinaadis autojuhina ja oli sadamasse saadetud vene 
sõduritele vastu. 
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Hiidlased sõjakeerises 29. [30.] 
Endel Saar Hiiumaa 15. juuni 1996 nr 69 lk 5 

Seniajani kandis ta ikka oma ülevärvitud saksa vormiriietust. Nüüd võis sellise riide 
kasutamine isegi ohtlikuks muutuda. Raul mõtles koju Hiiumaale tulla riideid viima. 
Kuid juba oli teada, et Hiiumaale pääseb sisse vaid lubadega. Kust seda võtta? Raul läks 
oma murega naftabaasi direktori juurde. Viimane otsustas Raulile anda komandeeringu 
Hiiumaale sõiduks. 

Oli [1944] november. Kaater pidas juba regulaarset ühendust Rohuküla ja Hellermaa 
vahel. Kõik klappis ja Raul jõudis õhtuks õnnelikult koju. Vahetanud riided, ruttas ta 
järgmisel hommikul kohe Heltermaale. 

Vene piirivalvur kontrollis kai peal kõigi lahkujale dokumente. Raul jättis end 
viimaseks ja ulatas siis piirivalvurile oma komandeerimistunnistuse. Vaadanud seda, 
küsiti kohe vene keeles, miks pole komandeeringut Hiiumaal tembeldatud. Raul tegi, ei ta 
ei saa küsimusest aru. Samal helkel anti kaatrilt märku ärasõiduks. Piirivalvur lõi käega ja 
lasi Raulil minna. See paber oligi ju antud piirivalve ninapidi lõmbamiseks ja täitis oma 
ülesande. 

Inimesed Emmastest aja hammasrataste vahel 1. 
Endel Saar 4. juuni 1994 Hiiumaa nr 64 lk 3 

Jegard Kõmmuse elutöö 
Oli laupäev, 10. jaanuar 1941 Talv ei olnud veel päriselt võimu enda kätte saanud. Soela 
väin oli küll jääkaane all, kuid Sõru sadamast kilomeetrijagu avamere poole oli lahtine 
vesi. Seal võis näha ainult liikuvat ajujääd. Kirdetuul viis jäälahmakad kaugemale, 
loodetuul tõi Botnia lahe poolt ajujääd juurde. 

Sel laupäeval oli üldiselt sant ilm. Sadas lund ja puhus paras loodetuul. Sõru rannast 
kuigi hästi merele ei näinud. Aeg kaldus üle keskpäeva, kui Sõru küla tüdruk, 15-aastane 
Loriide Kõmmus käis kaevust vett võtmas. Sõru külas oled oma koduõues samahästi kui 
mere ääres. Tüdruk märkas, et merelt tuleb mingi paat. Sellist uudist ei saanud endale 
jätta. Kõrval elas meremehest onupoeg Jegard. Kellele sellist uudist veel teatada! 

„Tule vaata, merelt tuleb paat!” tormas Lorude hüüdega naabripere Jürna tuppa. 
Jegard Kõmmus, tollal 26-aastane noormees, oli juba kaksteist aastat merd sõitnud – 

Eesti, Norra ja Inglismaa lippude all poolele maakerale tiiru teinud. Mere äärde rutates 
taipas kaugsõidukogemustega mees kohe, et tegemist on merehädalistega. Küllap see on 
mõne laeva päästepaat, arvas Jegard. 

Nendel 1941. a. jaanuaripäevadel oli Soome neljamastine mootorpurjekas „Kuld-
kroon” teel kivisöelastiga Poolast Soome. Merel hakkas laev lekkima. Mootorit ei saadud 
enam kasutada. Vesilastis laev tuli Ristna otsast purjede abiga Hiiumaa rannavetesse 
varjule. Liikuva ajujää piiril Külalahe otsas jäädi ankrusse, 

Kolm ööpäeva võitlesid soomlased laeva tungiva veega. Viimane päev ankrus 
seistes läks asi järjest hullemaks. Terve ööpäev saadeti laevult hädasignaale ja põletati 
tulesid. Rand paistis, kuid nende appikutseid ei märganud keegi. See tundus soomlastele 
imelikuna. Nemad ei teadnud, et Tohvri rannast on kohalikud elanikud ära aetud. Uued 
asukad – nõukogude sõjaväelased –, kelle valduses oli nüüd kogu rand, ei pannud 
hädasignaale tähele või ei osanud nendest aru saada. 

Viimasel hommikul, kui nähti, et alust ei suudeta enam vee peal hoida, otsustati 
„Kuldkroonil” laeva ainus päästepaat vette lasta, kuigi liikuv jää ja kõva tuul on mõlemad 
väikesele päästepaadile ohtlikud. Loodetuul tõukas paati ranna poole. Merehädalised 
otsustasid, et maale lähevad abi kutsuma viis kõige tugevamat meest, kes suudavad tuules 
ja jääsupis sõuda. Laevale jäi seitse inimest: kaks naist, üks 15-aastane poiss, masina-
mehed, teine tüürimees ja kapten. 

Kui päästepaat oli teel randa, muutus meri veel karusemaks. Tuul tugevnes ja 
triivivad jäälahmakad hakkasid üha enam päästepaadi liikumist takistama. Allatuule 
kaldale jõudmiseks kulus üle poole päeva. Paat randus Sõru ja Hindu küla piirimail. 
Loriide Tkatšuk-Kõmmus mäletab, et merelt tulnud valgele paadile läksid vastu mitmed 
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Sõru ja Hindu küla inimesed,. 
Mehed olid pärale jõudes viimseni vaevatud ja külmunud. Vaid paar meest jõudis 

ise maale astuda, ülejäänuid tuli aidata. Appiruttajad talutasid nad lähima majani, milleks 
oli Sõru küla viimane pere – Kalda, millest tänaseks on järel vaid maja vundament. Seal 
elas Jegardi tädi Maria Kõmmus. Koos appitulnud naabrinaistega masseeriti külmast 
kangestunud mehi ja neile keedeti kuuma teed. Meestele saadi eluvaim sisse 

Jegardi lese Aili Kõmmuse sõnutsi oskas tema mees suhelda kolmes võõrkeeles 
(inglise, soome, vene). Muidugi valdas veel kahte kohalikku – eesti ja hiiu keelt. Nii sai 
ta randa jõudnud soomlastelt kohe teada, et merel, vesilastis laeval, on uppumisohus veel 
seitse inimest. 

Mehed asusid kohe asju korraldama, et appi minna. Elu Sõru rannas oli seoses 
nõukogude korra kehtestamisega märksa keerulisemaks muutunud. Enam ei tohtinud 
vene piirivalve loata merele minna ega end kodurannas peremeestena tunda. Seepärast 
läks Priidu Kõmmus, Loriide isa, Tohvri sõjaväeossa teatama, et on vaja merehädalisi 
päästma minna. 

Inimesed Emmastest aja hammasrataste vahel 2. 
Endel Saar 7. juuni 1994 Hiiumaa nr 65 lk 2 

Kui Tohvril teada saadi, et külasse on mingid soomlased tulnud, lõpetati käimasolev 
õppus ja anti sedamaid lahinguhäire. Olid ju soomlased venelaste meelest sel ajal õige 
ohtlikud vaenlased. Talvesõda oli värskelt seljataha jäänud ja nagu nüüd ajaloost teame, 
lisandus sellele veel Jätkusõda. Seepärast tuldi kiiresti Sõrule ja relvastatud madrused 
piirasid Kalda maja sisse. Jegard Kõmmus kirjutab oma mälestustes, et keegi ei tahtnud 
majast lahkuda ega kõrvalised isikud sinna siseneda. 

Jegard Kõmmus, Bernhard Kalju, Joosep Õispuu ja veel teised Sõru ja Hindu küla 
mehed ruttasid Sõru sadamasse lootuses leida mõni paat, millega merehädalistele appi 
minna. Kuid kõik kohalike kalameeste paadid olid talveks maale tõmmatud, mootorid 
välja võetud. Paadi merekorda tegemine oleks järgmise hommikuni aega võtnud, nagu 
Jegard Kõmmus meenutab. Ühel väiksemal, pealt lahtisel paadil oli mootor sees, kuid 
paat oli sadamasilla kõrval jäässe külmunud. Selle paadiga sõideti suvel ja sügisel 
Saaremaa vahet ning tema talvekorterisse panek oli hiljaks jäänud. Merehädaliste õnneks. 

Teade soomlaste päästepaadi tulekust levis ümbruskonnas kiiresti. Sadamasse 
kogunes palju kohalikke mehi, kes tahtsid midagi teha surmaohus soomlaste heaks. 
Kähku raiuti jääse külmunud paat lahti, tõsteti meeste jõuga jää peale ja lohistati 
kilomeetri kaugusele Sõru küla alla avavette. Merehädalisi läksid päästma Jegard 
Kõmmus, Bernhard Kalju, Harri Õispuu ja Anton Põitel, kellest kaks esimest olid 
kaugsõidumeremehed, Harri Õispuu ja Anton Põitel aga kohalikud kalamehed, kes suvel 
liinipaadiga Saare-remaa vahet sõitsid. Sadamas olnud paat kuuluski Harri Õispuu isale 
Johannesele ja Anton Pöitelile. Kõigil meestel olid seljas soojad talveriided, nende peal 
pehmed õliriided, jalas saapad, kaugsõidumeestel pikad kanada kummikud. 

Kuid oh häda! Välja ei tohtinud ikka minna, sest... polnud piirivalve luba. Vene 
piirivalvuritel Sõru kordonist ei olnud õigust seda anda. Asjast oli teatatud Putkaste 
komandatuuri, kuid vastust kohe ei saadud. Ootasid mehed nii rannas kui ka surmasuus 
merel. Aeg venis. Möödus üsna mitu tundi. Püüti kohalike piirivalvuritega rääkida, kuid 
kauplemine ei aidanud. 

Lõpuks tuli kohale ohvitser Putkaste komandatuurist. Arvatakse, et see oli 
komandatuuri ülem. Raske öelda, kas merehädaliste abistamiseks taotleti luba Moskvast, 
kuid niisugune venitamine oli kõigile arusaamatu. Eriti soomlastele, kes olid püssimeeste 
valve all toas. See on kõige ehtsam näide raudsest eesriidest, mida hoiti meie saare ümber 
tervelt viiskümmend aastat. 

Piirivalveohvitserilt saadi lõpuks mereleminekuluba. Aega oli palju asjatult kulunud, 
kell näitas juba 17.30. Ohvitseril oli korraldus kaasa minna. Ta kandis vormiriietuse peal 
lambanahkset kasukat, peas oli kõrge budjonnõi-papaaha. Mehed arvasid, et ehk peab ta 
niiviisi merel vastu. Ega ohvitserile vastu vaielda saadud, sest „mine neid kohalikke mehi 
tea, võtavad kätte ega tulegi tagasi”, nagu märgib Jegard Kõmmus oma mälestustes. 

Sõru rannast Külalahe poole minnes tuli suund võtta loodesse. Sel päeval puhus 
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tugev põhjaloode (NNW) tuul, mis võis olla kuni viis palli. Eriti särtsuks läks meri siis, 
kui Tohvri maanina varjust välja saadi. Mõni kraad külma jäätas üle paadi pritsivat vett. 

Varsti tõkestas paati Ristnast Saaremaa poole triiviv jääväli. Sellest mootori jõul läbi 
murda ei õnnestunud. 

Seda, kuidas merel tugevas tuules liikuvate jääväljadega võideldi, kirjeldab Jegard 
Kõmmus väga üksikasjalikult. Toon tema mälestustest vaid ühe kätke: 

„Asusime uuesti proovima. Mina vööris (tegu oli end libedaga kinni hoida), Bärni 
ahtris. Niimoodi ajasime jalgadega kogu aeg jäätükke paadist kaugemale. Nõnda 
trügisime me tasahilju edasi, ilma et enam oleks vint jääga kinni löönud ...” 

Kui triivivatest jääväljadest läbi saadi, oli juba nii pime, et hädaohus laeva polnud 
näha. Sõideti vabas vees edasi. Sellest kirjutab Jegard niimoodi: 

„Siis hakkas Anton jälle tagasipöördumisest rääkima, sest „kui tuld pole näha, siis 
on see laev juba põhja läinud”. Kuid tema arvamus jäi vähemusse. Teised kaks olid nõus 
edasi sõitma.” 

Jegard võttis oma elektrilambi, ronis paadipiidale püsti, kus teised teda kinni 
hoidsid, ja hakkas lambiga vilgutama ja ringe tegema. Viimaks hakkas paistma loitev tuli, 
mille soomlased kajutilael süütasid. Ligemale jõudes nägid mehed, et laev oli ohtlikult 
madalaks vajunud. Laineharjad käisid juba üle reelingu tekile. 

Meri möllas veelgi vihasemalt. Paadiga oli võimatu laeva külje alla minna. Lähe-
neda tuli ahtrist. Laevalt visati paadi kinnitamlseks tugev tross ja lasti nöörredel alla. 

Jegard Kõmmus: „Laine kergitas kordamööda laeva ja paati. Kord oli laeva ahter 
laine harjal 5–6 meetri kõrgusel, ja paat oli all laineorus. Siis laskus ahter laineorgu, paat 
aga kerkis laineharjale.” 

Sellise tormi ja lainetusega oli päästetöö riskantne. Pootshaagiga hoiti parajat vahet, 
et paat ei satuks laskuva ahtri alla. Parajal hetkel, kui laevaahter ja paat olid ühel 
kõrgusel, tuli inimene paati võtta. Niiviisi laskusid soomlased ükshaaval koos oma 
kompsudega paati. Enne naised, siis mehed. Viimasena lahkus laevalt kapten. 

Tagasiteel tõukasid lained paati. Suurema koormaga istus nüüd paat sügavamalt 
vees ning vihdi purunemise oht jääs oli sootuks väiksem. Nagu Jegard märgib, kulus 
vastutuult laeva juurde minekuks üle nelja tunni, soomlaste pealevõtmiseks ja randa 
tagasisõiduks aga pisut enam kui koim tundi. 

Kui oli taas jääst läbi tungitud, sai mahti soomlastega juttu ajada. Jegardi 
mälestustest võib lugeda: 

„Eriti õnnelikud olid päästetud naised ja noor poiss. Noorem tütarlaps kallistas meid 
kõiki kordamööda ja ütles: „Külla se oli hüva, et tulite ja meid pelästäsite.” 

Inimesed Emmastest aja hammasrataste vahel 3. 
Endel Saar 9. juuni 1994 Hiiumaa nr 65 lk 2 

Mulle räägiti nii Sõru kui Haldi rannas, et merehädas soomlased soojendanud end laevas 
va hunditulise pruukimisega ja võtnud päästjad lauluga vastu. Üks vanem inimene pidas 
sellist juttu pulaks. Tegelikult, nagu jällegi Jegardi mälestustest nähtub, hakkasid 
soomlased tagasiteel laevast kaasavõetud pudelite sisu pruukima küll ja randa jõuti tõe-
poolest lauluga. 

Paat jõudis Hindu randa öösel kella ühe, poole kahe ajal. Kaldal oodati suure 
murega. Iga rannaelanik teab, mida tähendavad kottpime öö ja tormine meri. 

Olgu siinkohal toodud vene ohvitseri hinnang, kui õnnelikult tagasi oldi. Läbi-
külmunud ametimees öelnud: „Küll need hiidlased on ühed kanged meremehed! Nii-
suguseid ei ole ma elus varem näinud.” 

Kuidas ohvitser ise välja nägi? Teda iseloomustab Jegard nõnda: „Piirivalvur oli nii 
kangeks külmunud, et sai vaevalt sõna suust.” Jegard Kõmmus jätkab: 

„Küll minul oli hea meel, et saime need inimesed ära päästa. Kui nüüd seda lugu 
uuesti tagasi mõtlen, siis leian, ei see oligi minu elus kõige pingerikkam ja riskantsem 
ettevõtmine. /..../ Andmise rõõm on üks eriline rõõm. See tasub end alati ära. Kui keegi 
saab teisele inimesele tagasi anda elu, mida see on peaaegu kaotamas, siis on see 
mõlemapoolne, veelgi suurem rõõm. Seda rõõmu tundsin ka mina tookord. Kes pole seda 
ise läbi elanud, see ei mõista seda hinnata. Aga tasub võimaluse avanedes proovida.” 
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Randa jõudes viidi päästetud soomlased samasse Kalda pere tuppa, kus nende 
kaaslased ees olid. Taaskohtumine lisas rõõmu soomlaste südameisse, kordusid tänu-
sõnad ja kallistused päästjaile. Kolm ööpäeva vesilastis laeval ellujäämise eest võidelnud 
12 soomlast olid nüüd kõik korraga soojas hiiu talutoas,. 

Nende „Kuldkroon” oli järgmisel hommikul uppunud. Ainult mastid paistsid üle 
veepinna. Kevadel nägid kohalikud kalurid merel käies ikka veel mastiotsi. Välja seda 
purjekat polegi tõstetud. 

Kogu päästeoperatsioon sai teoks Jegard Kõmmuse initsiatiivil ja tema kui kaug-
sõidukapteni juhtimisel. Oma mälestusedki on ta pealkirjastanud „Minu elutöö”. 

Külastasin sel talvel Emmaste valla vanimat meest Hermann Mänsi tema kodus 
Mänspäel. Elupõline kalur ja meremees teadis kohe, kui „Kuldkroonist” juttu tegin: „Ah 
see söelastiga purjekas.” Omal ajal tundis Hermann isiklikult „Kuldkrooni” kaptenit. 
Kuid nüüd on aastad oma töö teinud ja 93-aastane vanataat enam kapteni nime meenutada 
ei suutnud. Ühegi soomlase nime ei ole ka Jegard Kõmmuse mälestustes talletatud. Nii 
jäävad päästetud põhjanaabrid nimetuks. 

Möödunut meenutades 4. 
E. Ellermäe 

21. november 1967 NH nr 136 lk 2-3 

Oktoobrirevolutsiooni 23. aastapäeva tähistamine 

See oli üks suuremaid ülesandeid, mis Emmaste kommunistlikele noortele usaldati. 
Olime selleks ajaks omandanud küllaltki suure autoriteedi. Meil oli organiseerimis-
kogemusi ja teadlikkus ei jätnud soovida. Parteiorganisatsiooni vallas tollal veel polnud. 
Alustasime rahvamaja dekoreerimisest, milleks vahendeid eraldas valla täitevkomitee. 
Koolide kommunistlikud noored valmistasid eesti ja venekeelsed loosungid (tulid ju 
peole ka sõjaväelaste esindajad). 

Punase linaga kaetud presiidiumilaua taga võtsid istet kohalikud juhtivad tegelased 
ja autoriteetsemad talupojad. Ettekande tegi Haapsalust kohale palutud Artemi Üksik. 
Mina võtsin sõna Emmaste kommunistlike noorte nimel. Tervitasid Pühalepa valla 
komsorg Hilje Vannas, Jüri Roos Käinast ja piirivalve vanempoliitjuht Gavrilov. Ka 
pioneeriorganisatsiooni poolt oli tervitus. 

 

Nii see oli [1.] 
M. Truu, 

Suure Isamaasõja ajaloo Kingissepa rajoonikomisjoni esimees 
2. oktoober 1971 NH nr 116 lk 1 

Lahingute alguses olid Hiiumaa ja Vormsi garnisoni koosseisus 16. laskurdiviisi 
167. laskurpolgu 3. pataljon ja 156. laskurpolgu 1. pataljon, 33. ja 36. üksikud inseneriväe 
ehituspataljonid, 10. piirivalvesalga allüksused, kuus rannakaitse ja kaks õhukaitse 
suurtükipatareid, kokku 5048 meest. 

30. aastat Käina kaitselahingust 
K. Laheveer 

5. oktoober 1971 NH nr 117 lk 3 

Emmaste poolt Käina asulale lähenedes on tee ääres viit, mis märgib Suure Isamaasõja 
lahingupaika. 

Kuigi oktoobrikuu algul 30 aastat tagasi oli Hiiumaa veel vaba hitlerlikest 
röövvallutajatest, võis ometigi täheldada saabuvat ohtu. Õhus lendasid vaenlase lennukid, 
mis tulistasid kuulipildujaist ja heitsid alla pomme. Ühel päikesepaistelisel sügispäeval 
laskis saksa lennuk Putkaste lahedal alla kaks pommi, õnneks teine neist ei lõhkenud. Siis 
langes tuleroaks Käina kirik, mille pani leekkuulidega põlema saksa lennuk. Oktoobri 
algul hävines tules ka Käina jahu-, sae- ja villatööstus. 
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12. oktoobril õnnestus fašistidel kanda kinnitada Hiiumaa pinnal. 13. oktoobril 1941. 
aastal algas lahing Käina pärast. Sealses kirikumõisas paiknes piirivalveväeosa ja sinna, 
kus praegu asub koondise „Eesti Põllumajandustehnika” Hiiumaa osakonna remondi-
töökoja montaažisaal, olid rajatud kaitsekraav ja laskuripesad. Siin võeti sakslasi vastu 
kuulipildujatulega. Lahing kestis mitu tundi. Lõpuks, kui sakslane oli appi toonud 
raskerelvad, tuli meie vägedel taganeda. 

Suure Isamaasõja mälestusmärgid Hiiumaal [1.] 
Kaljo Ilus 

rajooni sõjaveteranide nõukogu esimees 
23. veebruar 1982 Nõukogude Hiiumaa nr 22 lk 2 

Käina ühiskalmu on maetud ka neli piirivalveohvitseri: Aleksejev, Skorobogatov, 
Lomin ja Serbin. Mullu õnnestus teada saada, et Skorobogatovi perekond elab Krasno-
daris, kus tema poeg töötab partei linnakomitee esimese sekretärina. 

Okupatsioon 
Jüri Püvi 

28. november 1989 NH nr 139 lk 3 

Vastavalt Eesti Vabariigi ja Nõukogude Liidu lepingule kinnitas Eesti Vabariigi kaitseväe 
ülemjuhataja kindral J. Laidoner juhendi Punaarmee vägede üle piiri tulekuks. 

Maanteid, raudteid, sildu ja sadamaid pidid julgestama Eesti Kaitseliit ja politsei. 
Teedeäärsete talude väravad tuli sulgeda ja loomad kinni hoida. Lähemale kui sada 
meetrit ei tohtinud vabariigi kodanikud sõbraliku naaberriigi vägedele tulla. Turud, 
laadad ja viinamüük keelati. 

Vabariigi kodanikele selgus alles ajalehtede põhjal, et kuna baasides polevat 
elamuid, lubatakse Nõukogude Vene vägesid ajutiselt kogu Saare- ja Hiiumaale (ka 
Paldiski, Laulasmaa, Klooga ja Haapsalu ümbrusse ja mitmele poole Läänemaale). 

Hiiumaale määratud väed liikusid röögatutes tankide (umbes 300 soomusmasinat), 
motoriseeritud jalaväe- ja ratsaväekolonnides marsruudil Pihkva–Petseri–Võru–Valga–
Tõrva–Abja–Kilingi-Nõmme–Pärnu–Rohuküla. 20. oktoobril alustati vägede vedu 
saartele, mis põhiliselt lõpetati 22. oktoobri õhtuks. Esimesena maabus Hiiu saarele 
NKVD vägede 10. piirivalvesalk. Tema ülesandeks oli mitte niivõrd piiride kaitse 
(esialgu oli EV siiski iseseisev riik oma piirivalvega), kuivõrd tulevase oletatava 
lahingutandri tundmaõppimine. 

Sügisööl üle Soela väina 
Alfred Luup 

1. detsember 1990 Hiiumaa nr 141 lk 3-4 

Alljärgnev lugu juhtus 1947. aasta novembri lõpul. 
Oli juba hilissügis ja kalapüük ammu lõppenud. Küllap seda kilu-räime meres veel 

oli, kuid püüda ei saanud. Kevadine püügiviis ankru- ehk kupuvõrkudega pikkadel sügis-
öödel ei kõlvanud – vanasõnagi ütleb, et sügisesel ööl on üheksa poega. Sügiseseks aju- 
ehk triivvõrkudega püügiks, kus kalurid on öösel paadiga püüniste juures merel, ei 
andnud piirivalvurid luba. Ja kuidas nad said meid ööseks merele lubada, kui sügisöö on 
pikk ja pime, Gotlandi idakaldani aga mereteed vaevalt 90 miili. Olgu ikka paadid ja 
mehed enne hämariku tulekut ilusasti sadamas tagasi. Sel põhjusel ei jäänud mitte ainult 
hulk rammusat sügisräime merest välja toomata, vaid nurjati ka sügisene siiapüük. 

Seni, kui paadid polnud veel talveks kaldarinnakule kummuli keeratud ja võrgud-
püünised võrkmajadest koju viidud, kogunesid külamehed alati õhtuti randa. Kodus 
naisele öeldi: „Ma lehe korra randa.” Sai koos piibutäie tubakat ära suitsetada, meeste-
vahelised külaasjad korda rääkida ja võrkudele-püüstele pilgu peale heita. Oli merevesi 
tõusnud, tõmmati ka paadid ühisel jõul kõrgemale kaldale. See kõik oli siis veel isiklik 
varandus ja vajas peremehepilguga ülevaatamist. 
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Ühel sellisel õhtul ratsutas randa tolleaegne Sõru kordoniülem Demidov. Ütles, et 
keegi peab paadiga Saaremaale Murika kalasadamasse minema ja sealt majori Hiiumaale 
tooma. Liisk langes allakirjutanule ja Andrese Robertile (Robert Õispuu), sest olime 
parasjagu rannas olevate meeste seast kõige nooremad. Püüdsin küll vastu vaielda, sest 
mul ei olnud mereleminekuks vajalikke dokumente kaasas. Selle pareeris kordoniülem 
kohe: „Praegu valvekaatrit merel ei ole, kes teid kinni võiks pidada (kaater seisis 
tavaliselt merel Sõru sadamasilla lähedal ankrus). Murikal teie tulekust teatakse ja seal 
keegi dokumente ei küsi. Tagasi tulles on teil aga piirivalvemajor kaasas ja see on 
vägevam igast dokumendist.” Nii et täielik seaduserikkumine „suure” ülemuse käsul. Et 
aeg oli juba hiline ja meil tuli paratamatult ööpimeduseks merele jääda, sellele keegi kohe 
ei tulnudki. 

Mis siis ikka – käsk on vanem kui meie. Eriti veel siis, kui see tuleb mehelt, kelle 
heasoovlikkusest ja tujudest meie teod-tegemised otseselt sõltusid. 

Läksime Aadama paadiga (paadiomanik oli Adam Kaljo), sest see oli rannas üks 
väiksemaid ja kergemaid. (Suurema paadiga minnes oleks pidanud vähemalt neli meest 
olema, sest mootorpaate sel ajal Sõrul ei olnud.) Ka kuulusin ametlikult selle paadi 
meeskonda. Kuna mul Murika sadamast eelmisel kevadel saadud „kurvad” kogemused 
veel meeles olid (Saaremaal sõjavangis), siis otsustasime minna Soela sadamasse. Sealt 
oli Murika kordonisse ainult paar kilomeetrit. Teiseks kulges meretee sinna väinamere 
madalate-laidude varjus ja oli ohutum. Murikale minnes oleksime pidanud neist 
mööduma aga avamere poolsest küljest. 

Soelani läks meresõit ladusalt. Läänekaarest puhus paras purjetuul, mis andis kurssi 
pidada. Kohale jõudes hakkas juba hämarduma. 

Kuna Sõru sadamast ja Pammana nukast ida poole jäävad rannad olid tol ajal veel 
vabad, siis ei olnud Soelal ka püssimehi paadivalves (meile, „Sõru raudse korraga” 
harjunud meestele oli see kuidagi kummaline ja võõrastav). Oli ainult üks mõnus ja muhe 
saarlane. Juhatas meile veel teed Murika ehk Pammana kordonisse. Kui sinna jõudsime, 
oli ilm juba päris pime. 

Kordonis meie tulekust juba teati ja mingeid dokumente ei küsitud (ka bandiidiks ei 
nimetatud, nagu kevadel). Ainult mingit majorit seal veel ei olnud. Pidi teine tulema 
Kuressaarest kohale alles järgmisel hommikul kella kümneks. Meil kästi endale külast 
öömaja otsida ja hommikul tagasi tulla. Nii ka teha lubasime. 

Kordonist ära tulles pidasime aru, mida nüüd edasi teha. Kuradile see major! Küllap 
ronib homme Kuressaares kell 10 alles eide juurest voodist välja ja meie oodaku teda siin 
nagu kaks lolli. Ilm ka sügisene ja homme ehk nii hull, et enam ei pääsegi oma väikese 
paadikäulaga Hiiumaale tagasi. Täna laupäeva õhtu ja homseks kutsus naabrimees Peedu 
Eeri (Erich Sau) värsket õlut proovima. Lähme koju tagasi! 

Kuna otsus oli ühel häälel vastu võetud ja edasikaebamisele ei kuulunud, siis 
sammusimegi Sõelasse tagasi. Vahimehele ütlesime, et mingit majorit ei olnud ja meid 
kästi koju tagasi minna. Vanamees muigas selle peale ja ütles: „Neh! Vene värk!” 

Tagasitee kulges seni hästi, kuni olime veel Pammana maanina varjus. Siit edasi aga 
tekkis hädaoht, et merd kompivad prožektorid meid avastavad. Olime n.-ö. kahe tule 
vahel, sest üks prožektoritest oli kusagil Pammanal ja teine Sõru sadamasilla otsas. 
Teatud vaheaegadega need siis risttuledega aeg-ajalt valgustasid – meie õnneks siiski 
rohkem avamere poolset külge. Enda peitmiseks oleksime nüüd pidanud purje maha 
võtma ja aerutades kodu poole tulema. Väikest mustaks tõrvatud aerupaati nad oma 
tuledega vaevalt oleksid märganud. Meie aga lasime hea õnne peale purjega edasi, sest 
aerutada oleks tulnud oma 6–7 km. Ise pidasime pöialt, et peaksime vähemalt poole 
mereteed jõudma juba ära minna ja vahelejäämise puhul Sõru meeste kätte sattuma. Seal 
kodurannas tuttavad piirivalvurid ja kuidagi ikka ennast välja räägime. 

Olime juba Suurekuiva kohas, s.o. umbes keset väina, kui läänekaarest hakkasid 
tulema üksteisele järgnevad lumepagid. Nüüd olime pääsenud, sest lumesajus pole 
prožektoriga midagi peale hakata. Enne seda oli meid säästnud ainult sõdurite lohakus. 
Kuigi projektorite valgusvihk meist mitmeid kordi üle tuiskas, ei avastanud nad meid 
(vastasel juhul oleks tulevihk meie peale seisma jäetud). Kuna tuul puhus endises suunas 
ja pagide sees veel tugevnes, lasime nüüd paadil täie vaardi ja rõõmsama meelega kodu 
poole joosta. 

Enne Sõru liinitulede kohta jõudmist tuli läänest uus ja suurem pilvemürakas. Selles 
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oli lund ja tuultki rohkem. Kuna meil kompassi ei olnud, lasime lumesajus pimesi endise 
tuulesuuna järgi edasi – Robert roolis ja mina pardlastiks pealetuulepardas. Kompasin 
aeruga aeg-ajalt veesügavust, kuid aer ikka põhja ei ulatunud. Asi tegi juba murelikuks, 
sest rand oleks pidanud ammu käes olema. 

 
Kui siis aer ükskord põhja ulatuma hakkas, võtsime purje maha ja jäime ilma 

klaarimist ootama. Lumesaju möödudes leidsime, et oleme Ranna küla kohas, täpsemini – 
Mõisa liinitulede alumise majaka juures. Eks tuul olnud pagi sees põhja poole kantinud ja 
meie randatuleku asemel piki väina ida poole kihutanud. 

Purje me enam üles ei tõmmanud ja läksime ülejäänud tee paadisadamani aerutades. 
Ümber Sõru silla läksime kaarega ja nii lähedalt, et aerulabad sillapalke peaaegu 
puudutasid. Aerud ja tullid kastsime märjaks, ei need ei kriuksuks: ei tahtnud enam päris 
koduväravas vahele jääda. Silla otsal me ühtki sõdurit väljas ei märganud. Küllap 
keerasid putkas ahju ääres pläru ja arvasid, et lund sajab nagu ennegi. Kaater oli silla 
otsas oma ankruplatsil tagasi, kuid täiesti pime. Isegi ankrutuli ei põlenud. Sealt meid 
siiski arvatavasti märgati, sest hakati midagi ruuporiga karjuma, millest me aga aru ei 
saanud. Neil ju masinad seisid ja neid ei saadud nii kiiresti tööle. Oma paadisadamani 
jõudsime õnnelikult mööda randa. Valves olevatele sõduritele ütlesime, et mingit majorit 
seal ei olnud ja meid kästi koju tagasi minna. Sõdurid sadama otsal said oma prožektori 
tööle alles siis, kui olime juba teel kodu poole. Valgustasid teised pool ööd Sõru 
rannakive ja otsisid maale tulnud „vaenlasi”. 

Järgmisel päeval oligi ilm paha ja poleks oma väikese paadikäulaga Saaremaalt 
tagasi pääsenud. Majori suhtes ei ole meilt hiljem keegi midagi küsinud. Sellepärast võiks 
loo lõpetada nii nagu vanasti muinasjutus: kui ta vahepeal pole ära surnud, siis ehk ootab 
Murikal edasi. 

Sõru õpilaste seiklustest 
Endel Saar 

24. jaanuar 2002 Hiiumaa nr 10 lk 6 

Kuu aega tagasi kirjutas Hiiumaas meie ajalehe lugeja Uno Põld Stockholmist, et enne 
Teist maailmasõda läksid mõned Sõru Algkooli õpilased omavoliliselt kelkudega üle jää 
Pammanale. See seiklus tõi kaasa omajagu pahandusi, kuigi lõppes õnnelikult. 

Seda juhtumit mäletavad veel mitmed Sõru-kandi inimesed. Lugu juhtus 1940. a. 
jaanuaris, mil oli väga kõva talv ja meri tavalisest laiemalt jääs. Tänu sõrulaste abile 
õnnestus üles leida üks selle seikluse kaasa teinud inimene. See on Lepiku külast pärit 
Meida Kolostšapova-Saart, kes elab Tallinnas. Temaga sain jutule telefoni teel. 

62 aasta tagust sündmust meenutades ütles pr. Meida, et Sõru kool asus seal, kus 
praegu on piirivalve kordon. Vahetundide ajal jooksid õpilased ikka üle tee mereranda, 
mis asus peaaegu koolimaja ukse all. Siis mindi merejääle kelgutama ja tritsutama. Nii ka 
sel päeval. Meida mäletab, et oli suur vahetund ja äkki tekkis mõte teha pikem sõit Saare-
maa poole. Kes eestvedaja oli, seda Meida enam ei mäleta, kuid teele asus kümme või 
enam õpilast. Jää oli puhas ja tuul puhus järelt - kelgusõit läks kenasti. 

Pammanale jõudes oldi natuke väsinud, samuti kippus külm mõnele ligi. Meida 
mäletab, et ta tegi selle sõidu kaasa, jalas ainult riidest pätid. Pammanale mindi ühte 
peresse sisse ja ... Üllatus, üllatus, see oli ühe kaasosalise Manivald Pärna onu kodu. 
Kuna pererahval oli parajasti lõunasöögi aeg, anti ka ootamatutele külalistele süüa. 

Lapsed saadeti teele hoiatusega: hoidke nüüd tagasi minnes paremale poole, et te 
lahtisse vette ei satu. Nagu Meida mäletab, ei läinud tagasiminek nii õnnelikult kui 
Pammanale tulek. Hakkas lund sadama ja tuiskama otse näkku. Raske oli niimoodi tulla. 

Varsti, kui suur vahetund läbi sai, nägid õpetajad, et osa õpilasi on kadunud. Teistelt 
kuuldi, et ollakse merel kelgutamas. Kui randa vaatama mindi, polnud kedagi näha. Nagu 
Etmeriine Saart mäletab, tekkis õpetajatel hirm, et äkki on lapsed läbi jää kukkunud. 
Kutsuti lapsevanemad välja koos hobuste ja saanidega. Kaasa võeti medõde ja mindi 
merele. Pihla laiust Sõru poole saadi lumetuisus ukerdajad kätte ja toodi tagasi koju. 
Lugu lõppes õnnelikult. 

Seiklejad ei jäänud karistuseta. Koolijuhataja Artur Paabo karistas Pammanal käijaid 
sellega, et neil tuli nädal aega iga päev mõned tunnid klassi ees püsti seista. Eks ta sant 
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oli ja teised hakkasid lõpuks nöökima. Aga lugu jäi kogu eluks meelde. 
See ei jäänud Sõru kooli õpilaste ainsamaks Pammana-seikluseks. 1948. a. talvel, 

ühel pühapäeval, otsustasid Sõru kooli neli tüdrukut teha reisi Saaremaa rannast 
lummavale maaninale. Teele asuti neljakesi: IV klassi tüdrukud Neidi Maantee, Aasa 
Lepik ja Tiia Õispuu ning Sende Lipu III klassist. Mindi suuskadega, sest meri oli üleni 
lumega kaetud. 

Pammanale jõuti ilusti. Vaadati ringi, puhati ja alustati tagasiteed. Sende öelnud 
teistele, et temal on kange janu ja läks mereäärsesse peresse juua küsima. Sattus oma tädi 
juurde (tema ema oli Pammanalt pärit). Tädi tuli õue vaatama ja manitses lapsi tuldud 
teed pidi tagasi minema, et nad merel ära ei eksiks. Ilm oli ilus ja tagasi koju jõuti 
normaalselt. 

See juhtum on põnev selle poolest, et kuigi 1948. aastal oli nõukogude piirivalve 
alaliselt valvamas nii Sõrul kui Saaremaa rannas, käisid tüdrukud Sende Lipu sõnul 
oma reisi nõnda ära, et piirivalvurid neid taga ajama ega kontrollima üldse ei tulnud. Just 
see väärib tagantjärele meenutamist. 

Nad tegid toad tuule pääle, elud ilma ääre pääle ... - 
Kärdla 2002 

Kõpu vanemad mehed 
Sulev Pihel  

Suureranna külas Jaago talus elas Mihkel Jaago, kes oli algul tegelenud ranna 
lähedal hukkunud laevade vrakkidest raua ja vase väljatoomisega ja selle edasi 
müümisega. Hiljem, kui tal juba omal laev oli, muretses ta endale ka tuukrivarustuse ja 
siis oli mees Näkmanni kuivade pealt vanarauda ja vaske üles pinnale toonud ning Riiga 
vedanud ja seal maha müünud. Niimoodi kogunud ta raha ja lasknud endale laevu 
ehitada. 

Mihkel Jaago tuukrivarustus oli alles veel peale Teist maailmasõda. Keegi oli 
Kõpu piirivalvureile rääkinud, et sellega saab mööda mere põhja Rootsi minna, muud kui 
astu aga. Piirivalvurid olid selle jutu peale tulnud Jaagole, otsinud varustuse üles, 
tuukri kummiülikonna kirvega katki raiunud ja vaskkiivri lömmi peksnud. Päris 
hädas olid nad aga olnud klaasaknaga. See oli nii kõva ja ei läinud kuidagi katki, tee mis 
tahad. 

 

Kõpu kanged mehed 
Sulev Pihel 

Kõpust küüditati Venemaale mitmed mehed: Anomäelt Jüri Kark ja kolm tema 
poega, Kõpu koolijuhataja Johannes Lahe, Ligude Juhan ja Kärdlas lasti venelaste poolt 
maha Kaarel Rõhu, Villem Rõmmel, Kaalu Raagnurm, Arno Küttim, Rudolf Teng ja 
Selma Laur. Kedagi pidi olema oma inimestest, kes kaebas ja näpuga näitas. Veel lasti 
Kõpus maha Anni Kattel ja Kustav Koit, aga juba ühe vene piirivalvuri poolt, kes oli 
soomlane ja jooksis metsa venelaste juurest. Tema teadis, kes käisid Kõpu mõisas 
piirivalvurite juures kaebamas. Küüditamine ja mahalaskmine pole Kõpust Ristna poole 
edasi tulnud. 

Riho Saard. Kalana. Ühe küla lugu. Minevik ja 
tänapäev. Kalana 2004 

Kalana stalinlikus käepigistuses 
lk 28 
 
Kalana küla idüll ja loomulik areng kestis 1939. aasta sügiseni. Oktoobris jõudsid 
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kohale NSV Liidu sõjajõud, kes kohe ka ehitama hakkasid, kusjuures kasutati tõe-
näoliselt siingi ka kohalikku tööjõudu. Ristna sõjaväelinnaku rajamist alustati oktoobris. 
Rannapatarei BS-42 (IV-130/50) oma 130 mm. kahuriga oli kasutusel 1940. aasta 
augustist kuni 16. oktoobrini 1941. Venelased lahkusid Ristna neemelt ühe ööga, enne 
seda olid aga tapnud kuusteist ajateenijat, kes olevat soovinud siia jääda ja ennast 
sakslastele vangi anda. Ülo Pihel on kuulnud omal ajal Ristna Pauli ehk Paul Piheli käest, 
kes oli üks mahalastute matjatest, et okastraadiga kinniseotud kätega sõdurid oli maha 
lastud Puumetsa raiesmikul, tühjakslastud revolverid lebasid maas nende kõrval. 
Venelased üritasid põgeneda Tahkunasse Kalana Merepäästejaama päästepaadiga, kuid 
tulid juba Hirmuste juures randa, arvates vist, et olid jõudnud Tahkunasse ja läksid edasi 
jalgsi. Päästepaat viidi 1942. aastal tagasi Kalanasse ning 1944. aasta sügisel põgenes osa 
Kalana küla elanikke sellega üle mere Rootsi. Kodud jäid tühjaks, koduloomad jäid ja 
nende eest hoolitsesid alguses need, kes siia jäid. Keegi ei mõelnud, et koju tagasi ei 
tulda. 

1944. aasta lõpul algas Ristnas uue rannapatarei ja sõjaväelinnaku välja-
ehitamine. 1945. aasta jaanuaris kuulutasid nõukogude sõjardid Ristna koos Kalana 
külaga strateegiliselt tähtsaks tsooniks (selle alla kuulusid ka teised Kõpu poolsaare 
külad). Elanikud, kes elasid mererannast kuni kahe kilomeetri kaugusel, pidid koos 
loomadega 10. veebruariks oma taludest välja kolima. Piirivalvekordon asus Kalanasse 
ja taludesse kolisid sisse sõjaväelased. Üldjuhul oli nii, et need, kes said sõjaväelastega 
kaubale ja mõni ohvitser võeti oma ülalpidamisele, said jääda kodudesse edasi. Kalanas 
see ei õnnestunud. Kõige esimesena tulid Kõpu koolimajast oma tallu tagasi Kleemu 
Aleksander ja Vilhelmine. Valdu Kallase mälestuste järgi ei elanud nad Kõpus kauem, 
kui kuu aega. 

Aleksander aitas kaasa Ristna ehitustel ning kuuldavasti küpsetas Puumetsa talus 
piirivalvuritele leiba. Vilhelmine Kallas, Valk Härta, Valk Emilie ja Könnel Liine 
Hirmustest palgati Kleemu talu paargusse ohvitseride pesupesijateks. Leida Volensi sõnul 
oli pesupesijaks olnud ka Vesila talu perenaine Maria. Kuid ka nendele kehtestati ranged 
liikumispiirangud. Näiteks randa ei tohtinud minna. 

Nii lõigati läbi rannaelu ja -kalastuse ning vaba meresõidu järjepidevus. Eht 
veneliku barbaarsusega tassiti paljud Kalana küla hooned laiali või hävitati, tavaliselt 
lihtsalt köeti küttematerjalina ära. Imekauni maastikuga Ristna neeme rüvetas nõukogude 
piirivalvekordon, nii et selle vägistustöö jäljed jäävad püsima igavesteks aegadeks. 
Endistest Ristna neeme talukohtadest on tänaseks alles veel vaid mõni Ristna talu 
vundamendivare ja betoonist muldpinnasega katmata maakelder, mille siseseinal „1938”. 

VESILA 
[ . . . ] lk 66  
Talu nimi pärineb vesisest põllust, kuhu see ehitati 1938. aastal Luguselt pärit Andreas ja 
Maria Wolensite poolt. Andreasel ja Marial oli kaks last Herbert ja Irlanda. Vesilas elati 
1951. aastani, kuni nõukogude võimu esindajad arreteerisid nende poja Herberti, kes 
oli olnud Saksa armees ning ennast juba seitse aastat varjanud kodus kusagil kapi taga. 
Liikus väljas naiseks ümberriietunun ja käis salaja mööda metsi Hirmustes ja Kalestes. 
Herbertile määrati ikka 25+5, aga istus sellest lõpuks neli aastat. Ka Andreas ja Maria 
sunniti oma kodust lahkuma. Järgmisel aastal asusid Vesilasse elama nõukogude 
piirivalve ohvitserid, kes jäid sinna kuni 1968. aastani. Maja kasutati ka sõdurite 
sööklana ja pagari töökojana, kus valmistati kohalikku vormileiba, mida vahest said ka 
kohalikud Vesila naabrid. Veel tänaseni on säilinud selle maja sissekäigu kohal punane 
viisnurk. 1968. aastal õnnestus Herbert Volensil koos oma naise Leidaga osta Vesila talu 
endile tagasi. 

Hirmuste. Küla niitude rüpes - Riho Saard - 2005 
Ristnaotsa karmid jääolud ja kohaliku piirivalvekordoni ujuvvahendite puudumine 

ning Kalana sadama taastamistööde alustamine alles 1960. aastatel, tegid peamuret ENSV 
Riiklikule Julgeolukomiteele siinsete piirilõikude kaitsmisel jää tekkimise ajal. Nii 
näiteks jäi 19. detsembril 1957 kell 15 1,5–2 kilomeetri kaugusel Ristnast kolmeks öö-
päevaks ankrusse laev, mis seejärel hiivas ankru ja lahkus, jäädes tundmatuks. Kuna 
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piirivalvekordonil ei olnud ujuvvahendeid, ei saanud piirivalvurid laevale läheneda.  
Sulev Pihel mäletab: „Kord juba viiekümnendatel aastatel oli Paul teinud kodu õues 

redelit ja puuriga redeli reispuude sisse auke puurinud, kui oli Kalana piirivalvurite 
ülem tulnud sinna ja vaadanud seda pealt, et nii ilusad augud ja kust sa niisuguse puuri 
said. Vene mehed ei osanud puupuure teha, rauapuure tegid küll igasuguseid. Tema 
öelnud, et Rootsist tõin. Piirivalvur oli silmad suureks ajanud, et kuidas Rootsist. Tema 
siis vändanud teist natuke, rääkinud, et mis see ka ära ei ole, et kui ma olin noormees, siis 
ujusin poole päevaga sinna ja õhtul tulin jälle koju tagasi, aga nüüd vanas eas magan ikka 
öö seal ja teisel päeval tulen tagasi, et sihukesed pisikesed asjad toob rihma küljes ära. 
Piirivalvur küsinud, et millal sa käisid. Tema, et paar nädalat tagasi käisin. Teisel päeval 
oli Paul märganud, et roheline müts paistab kuuse põõsaste vahelt, ühelt poolt maja ja ka 
teiselt poolt maja. Piirivalve ülem oli pannud poisid Pauli maja ümber passima, millal 
Paul jälle Rootsi hakkab minema, et saaks kohe teo pealt kätte. Niimoodi olid passinud 
ikka paar nädalat, aga Paul ei hakka Rootsi minema. Nii lollid nad olid küll, need 
piirivalve ohvitserid. Petrooli lubasid piirivalvurid nii palju merele kaasa võtta, et said 
päeva püügil olla, ööseks pidid paagid tühjad olema, hommikul kontrolliti, kui palju 
petrooli kaasa võtsid. Kardeti, et võid putku pista Rootsi poole.” 

Tõnni suvekodu elanik Sirje Saar meenutab, kuidas veel 1980. aastate alguses sai 
Hirmuste mererannas päevitamas ja ujumas käidud. „Kõigepealt suundusime Hirmuste 
rannas oleva piirivalve vahitorni juurde. Seisime lastega okastraataia taga ja ootasime 
kunas meiega kontakti võetakse. Mõne aja pärast tulid tornist alla 1-2 hambuni 
relvastatud piirivalvurit. Ulatasime neile kohe oma dokumendid ja load. Ja siis algas iga 
päev enam-vähem üks ja sama venekeelne vestlus. Meile tundus, et libedamalt läheb 
vestlus siis, kui naisterahvas nendega vestleb. Vestlus ise nägi välja umbes selline. Mina: 
“Tere, kas võime täna perega randa minna?” Nemad: “Miks?” Mina: “Võtaksime väheke 
päikest ja ujuksime.” Nemad: “Kauaks rannale jääte?” Mina: “Oleneb ilmast, paar tundi 
ehk ikka.” Nemad: “Kuhu poole rannal liigute?” Mina: “Täna siis paremale poole.” 
(Vahel käisime ka vasemal pool vahitorni.) Nemad: “Teadke, siit vahitorni eest ei tohi te 
läbi minna!” Mina: “Selge.” Nemad: “Kus te siin suvitate?” Mina: “Hirmuste külas, Ülo 
Piheli juures.” Nemad: “Kauaks siia jääte?” Mina: “Kuni puhkust on.” (Olenes siis 
sellest, palju veel puhkusepäevi oli.) 

Lõpuks siis võeti meie dokumendid kaasa ja roniti üles vahitorni, kus oli telefon. 
Sealt helistati Kõpu kordonisse ja pandi meid kirja. Tuldi siis jälle tornist alla, anti doku-
mendid tagasi ja sooviti head päikesevõtmist ja ujumist. Üldiselt olid nad viisaka 
käitumisega, kuid iga päev oli seda 10–20 minutilist protseduuri tüütu läbi teha ja lapsed, 
üle kahe aastane Juhan ja kaheksa aastane Mihkel, ei tohtinud enne kusagile ise joosta. 
Kuigi olime endid korralikult vahitornis ära registreerinud, siis vahel tehti ka mere ääres 
veel pistelist kontrolli. Selleks sõideti villisega kohe päevitamiskoha lähedale ja uuesti 
tuli dokumendid-load kontrollijatele esitada. Harvemini kohtusime ka jalgsikäiva 
patrulliga – nemad tulid ligi ikka suure piirivalvekoeraga. Kui juhtusid ilma doku-
mentideta rannas olema ja piirivalvurid kontrollima tulid, siis võisid nad isiku 
kindlakstegemiseks kahtlusaluse Kõpu kordonisse sõidutada. Tagasi oleks pidanud aga 
jalgsi tulema. Õhtul peale 22.00 ei olnud üldse soovitav mere äärde minna.” 

 
[Allikad: 
Sulev Pihel, Hirmuste küla jutud. Käsikiri; 
Sulev Pihel, Kõpu vigurimehed. Käsikiri;  
Maret Jalaja, Mälestuste killud vanadest juttudest. Käsikiri;  
Karl Kaups Põlluvagudel. Mälestusi ja järelhüüdeid. Toim. P. Kaups. Toronto 1970;  
Karl Kaups, Mineviku teedel XIII-XIV - Põllu Vagudel. Toimetanud Karl Kaups. USA; 
Riigiarhiiv.  
Ad fontes 10. Aruanded Riikliku Julgeoleku Komitee 2. ja 4. Osakonna tööst 1957. 
aastal. Tallinn 2002;  
Urmas Selirand, Hiiumaa rannapatareid. I – Hiiu Leht 22.04.2003;  
Mehis Helme, Eesti kitsarööpmelised raudteed 1896-1996. Tallinn 1996;  
Hanno Ojalo, Hiiumaa „kaitsmine” 1917. aastal. – www.mil.hiiumaa.ee/artiklid 
10.11.2004;  
Esimese Suure Maailmasõja kajastusi Hiiumaal. – 
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www.mil.hiiumaa.ee/artiklid7_laredei.html 10.11.2004;  
Sulev Piheli intervjuu Riho Saardile 05.01.2005;  
Sirje Saar, Mälestusi Hirmustest. Käsikiri] 

Meri ja mehed 
[ . . . ] lk 43 
 
1950. aasta 4. aprillil arutati esimest korda uue paatide randumispunkti ehituse küsimust. 
Selleks, et uus randumispunkt kiiresti valmis ehitada, otsustati 11. aprillil läbi viia 
hoogtööpäevak. Sulev Pihel mäletab: „Teisel hommikul pandi mind hobusega palke 
vedama Ranna Kerstna heinamaalt Hirmuste alla mere äärde. Sinna hakati tegema uut 
paadisadamat, nagu piirivalve nõudis, et traataed peab olema merre viidut nii 
sügavale, et bandiit ei saaks läbi mere tulla paadisadamasse. Palke oli vaja traataia 
postide paigaldamise kivikastide tegemiseks. Uus paatide sadam tehti Ranna talu õue alla, 
seda kohta hüüti Rahuotsaks.” [ ... ] 

Esimesel kolhoosi-aastal oli kolhoosis kokku kaheksa paatkonda. Muidugi tuli paat-
kondade koosseisud alati kooskõlastada piirivalvega. Sulev Pihel kirjutab oma mäles-
tustes: “Lesta püügil me käisime septembri keskpaigani, siis võeti järsku need mehed, kes 
paadid tegid, paatide pealt maha ja pandi teised mehed peale. Selles oli tunda julgeoleku 
meeste kätt. Kartsid, et järsku lähevad piiri taha, kui nii kaua koos on.” 

1950. aasta augustis arutati piirivalve loal Taani laevast toodud nafta müüki ja 
hinda, ja otsustati, et kuna see ei olnud sobiv kaluripaadi mootoritele, siis pakuti seda 
Hiiu Kalurile riikliku hinnaga 40 rbl ja 5 kopikat kilo pluss veokulud. Ülo Pihel mäletab, 
et Kaleste all karile sõitnud laevast toodud diiselkütus ei sobinud kaluripaadi mootoritele 
ning kütuse tünnid jäeti seisma Hirmuste sadama sillale, mis ühe järjekordse tormi ajal 
uuesti merre uhuti ning kusagil Suurepsi all randa tulid. Naftat saadi hiljem otse 
piirivalvuritelt. Näiteks 20 kg kartulite eest sai 200 liitrit naftat.  

Sulev Pihel kirjutab oma mälestustes, kuidas käidi paadimootoritele kütust 
Haapsalust toomas. „Me käisime augusti kuus. Hommikul vara hakkasime minema ja kui 
me olime Harilaiu juures, siis hakkas õhtul juba pimedaks minema. Kaatri juures 
kontrolliti dokumente ja Haapsalusse Vanasadamasse jõudsime öösel kella kaheteist 
paiku. [ ... ] 

11. juulil 1951 peetud üldkoosolekul tõdeti, et hoolimata Stalinile antud lubadustest 
täita kalapüügi plaani, oli selle üheks suureks mittetäitmise põhjuseks takistused 
piirivalve poolt, kes võttis kaluritelt, nagu näiteks Tammeveskilt ära mereload ja andis 
liiga vähe kütteõli päevaseks püügiks. Sulev Pihel kirjutab oma mälestustes: „Kala 
vedasime hobuvankriga Lepiku talu rehe kotta, sealt veeti autodega edasi Suursadamasse. 
Sellel kevadel püüdsime umbes kolmekümne tonni ümber räime. Kui meil hakkas kala 
tulema, siis keegi kadeduse pärast kaebas Erich Tammeveski peale julgeolekusse ja tal 
võeti merel käimise luba ära. Eks tal olid sõjaaegsed patud, ta oli terve sõja aja olnud 
metsavend. Ta läks Kohtla-Järvele kaevandusse tööle, kinni teda pole pantud. Tema 
asemele tuli meile gruppi Saraldelt Villem Niit. Villem oli suur mees, nagu karu, 
sellepärast hüüti teda Mõmm Villuks, ta rääkis koledaid jutte esimesest maailmasõjast, 
kuidas nemad pidid rindel tääkidega rünnakul käima. Ta ütles, et tikkudega peale 
jooksma. Tema lõi sakslasel täägi kõhtu ja viskas üle oma pea seljataha ja teisel lõi 
püssikabaga pea sodiks. Tast võis seda uskuda küll, jõudu oli tal hirmsat moodi, ise ta 
ütles veel: “Mul on üks ainus närv ja see on munniotsa sees.”. See oli siis, kui August Niit 
kurtis, et temal närvid tõmblevad. August Niit oli aga hoopis vigur mees. Ta oli 1917. 
aastal Petrogradis olnud ja ta ütles, et tema olnud siis Veneriigis kolmas “kammunist”. 
Trotski olnud esimene, Lenin teine ja tema kolmas. Seda ta rääkis siis, kui ta läks mere 
äärde ja piirivalve poiss ta kinni võttis, kui ta üle küntud piiririba läks.” 

1951. aasta 5. augustil otsustas kolhoosi juhatus, et mereranda tuli ehitada paatide 
randumispunkti õliladu (5x3 ja kõrgus 2). Ehitustöölisteks määrati Villem Könnel ja 
Mihkel Pihel, kes oli ühtlasi randumispunkti vahimees. Vahimehe kohustused olid ette 
kirjutatud vastavalt piirivalve määrustele, mille järgi oli vahimees kohustatud valvama 
paate ja püüniste baasi kui ühiskonna vara; vaatama, et kalurid lukustaksid oma paadid ja 
hoidma paadi võtmed enda käes hoiul; teatama koheselt piirivalvele randumispunkti 
tulnud võõrastest isikutest; registreerima kalurite merelemineku ja tagasituleku ning 
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nende arvu; tormi korral teatama sellest õigeaegselt kõigile kaluritele ja kolhoosnikele; 
kontrollima, et kalurid oma püünised kuivama paneksid; nõudma kaluritelt piirivalve 
eeskirjade täitmist. 

Sõruots - Hiiumaa lõunarand I. Endel Saar. 2006 
Kuidas „varastati „kalamehi? 
lk 127–130 
1940. aasta suvel, kohe, kui Eesti annekteeriti Nõukogude Liidu koosseisu, kehtestati 
kõikjal piirialadel, eriti saartel, nõukogulik piirikaitsesüsteem. See oli ühe kõige 
rahulikuma elukutse esindajatele, kaluritele, algul üsna arusaamatu. Et minna kalapaadiga 
merele võrke laskma või nõudma, pidi iga kord Vene piirivalve (nagu kalurid kutsusid) 
käest kirjalikult loa võtma. Kohalikele rannameestele anti luba alati, vajaduse korral 
lubati neil ka ööseks merele jääda. Aegapidi harjuti uue korraga, mis kalureid eriti ei 
häirinud. Nõnda käidi kalal 1940. aasta sügisel, samuti järgmisel kevadel. 

21. juuni õhtul 1941 läks Sõru sadamast merele võrke laskma kaks sõupaati. 
Ühes olid Viiri küla mehed Markus Lippu ja Theodor Piil, teises August Teekel, Andrei 
Härm ja Joonas Pärtel Ranna külast. [ ... ] 

Meeste saladuslik kadumine oli kõigile arusaamatu ja tekitas šoki kogu ranna-
rahvale, eriti kaduma jäänud meeste kodudes. Kuna samal ööl, mil mehed kadusid, algas 
sõda, siis ei lubanud Vene piirivalve alates 22. juunist Sõru rannast merele enam 
mitte ühtegi kalapaati. Räime- ja tursapüük oli selleks suveks läbi. Oktoobri lõpus, kui 
sõjamüra oli vaikinud, võinuks veel siiapüügile minna. Aga sel sügisel tuli varakult külm, 
võttis merele jääkirme peale ja sõupaatidega enam merele ei pääsenud. Pealegi kardeti 
meres olevaid miine. 

Sel päeval, kui mehed kaduma jäid, saadi raadiost teada kaks ärevat sõnumit. 
Esiteks: sõda on alanud ja Saksamaa on Nõukogude Liidule kallale tunginud. Teiseks 
kuuldi õhtul Soome raadiost, et Saksa salaluure on öösel Eestimaa randadest kinni 
võtnud ja kaatritega Soome toonud 43 kalameest. Seda uudist kuuldes hingati Ranna 
küla kolmes peres kergendatult - vähemalt elus. 

Endel Saar. Sõruots - Hiiumaa lõunarand II osa. 
2007 

1945. aasta talvel, kui Kuramaal sõda veel käis, hakkasid Sõru ranna mehed 
mõtlema, kuidas kevadel jälle kalale pääseda. Eespool kõne all olnud Viiri küla mees 
Markus Lippu läks piirivalvurite jutule. Ta valdas vene keelt ja oskas rannameeste soovid 
kordoniülemale selgeks teha. Kordonis tuli Markusel kala rohkem kui korra. Asi lõppes 
sõnumiga: merele saamiseks peab igal mehel olema kirjalik fotoga luba (propusk). Selle 
saamiseks tuli igaühel esitada elulookirjeldus ja täita üsna veidrate küsimustega ankeet 
(sellest räägime edaspidi). 

Kui mereluba käes, võis randa minna ja hakata paate merevalmis seadma. Samal ajal 
pandi kõikidesse kalarandadesse püssidega piirivalvurid kalurite merelkäike valvama. 
Lisaks püssimehele nõuti valvesse ka kedagi kalameeste hulgast. Esimene Sõru ranna 
mees, kes paadilautrite juurde valvesse pandi, oli Johannes Põitel Lepiku külast. Õige pea 
anti uus korraldus: paatide juures peab olema ööpäevane valve. Nõnda tuli veel teinegi 
mees ametisse palgata. Kui sügisene meri jäätuma hakkas ja enam merele ei saanud, tuli 
piirivalvelt uus käsk: kõik kalapaadid vedada rannast Emmaste männikusse vana 
rahvamaja juurde. Sel ajal asus seal piirivalvekordon, seega pidi paadid viima piiri-
valve õue, et poleks vaja soldatit randa paadivalvesse saata. 

Juba 1944. aasta sügisel polnud piirivalve rahul, et mõni suurem paat Sõru silla 
ääres seisis. Järgmisel kevadel aga nõuti rangelt kalapaatide hoidmist lautrite juures, 
venepäraselt pritšalas (paatide randumiskoht). Kohale, kus paate maale tõmmati, pandi 
kohe traataed ümber, kuid järgmisel kevadel nõuti kogu lautrite ala piiramist mitme-
kordse okastraadiga. Seal oli pidevalt valves piirivalvurist püssimees, kes lubas paate 
merele eridokumendi sudovoirolli (mereluba) alusel. Sudovoirolli lõi piirivalvur templi 
sisse. Paadis, mis merele lasti, pidi tingimata olema kolm meest. Kui varem käisid 
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näiteks isa ja poeg kahekesi kalal, siis nüüd pidi kolmas mees lisaks olema. Kogu see 
tsirkus ajas rannamehed, kes olid elupäevad kala püüdnud, naerma. Kuid parata polnud 
midagi. Nõudmise kohta, et paadis peab kolm meest olema, räägiti nõnda: kui kaks meest 
otsustavad merel olles Rootsi põgeneda, siis Vene piirivalve arvates ei ole kolmas nõus, 
ja nii tullakse randa tagasi. 

Merele saamine muutus üha raskemaks. Kui kalamehed hommikul randa tulid, ei 
tohtinud seal olev piirivalvur neid ise merele lasta, vaid pidi kordoniülemale helistama ja 
luba küsima. Vahel juhtus, et ülemat polnud kohal. Siis ei saanudki võrke nõudma minna. 
Teinekord võttis kordoniülem endale õiguse vanade rannameeste eest otsustada, kas üldse 
tasub merele minna või mitte. Oli tuul vähe tugevam, ei lastud mehi välja. Aga juhtus 
kordoniülem mõistlikum mees olema, sai mõnigi asi lihtsamini aetud. Näiteks 1945. aasta 
suvel läks Villem Pomerants ülema juurde jutuga, et nemad tahaks paari mehega minna 
Saaremaalt põrsaid tooma. Villem sai selleks loa, sõitis oma purjepaadiga Triigi 
sadamasse ja tuli põrsakastidega tagasi. 

Lautrite juures olid vaid võrgukuurid, kus sadamavalvur sai tuule- või vihmavarju. 
1946. aasta kevadel saadi kordoniülemaga kaubale ehitada valvuriputka. Selle tarvis 
toodi samast rannast vana saun, seati uuesti üles ja tehti sisse pliit. Nii sai ruumi soojaks 
kütta ja soovi korral võis keeta teevett, mis külmaga merelt tulnud meestele marjaks ära 
kulus. 

Sinna lautrite juurde, okastraatide taha jäi kalapaatide maabumispaik mitmeks 
aastaks ja kalamehed harjusid isegi seda kohta pritšalaks kutsuma. 

Piirivalverežiim oli mõistmatult range 

[ . . . ] lk 28–31 
Järgnevalt peatume Sõrul iga valitsuse ajal viibinud piirivalve tegevuse juures. Vene 
piirivalve oli varasematega võrreldes mõistmatult range. Piirivalvurid kartsid põhiliselt 
seda, et äkki keegi pistab siit paadiga välismaale. Nõnda oli Vene piirivalvel kalurite töö 
üle lausa piiramatu võim põhimõttel „keelan, käsen, poon ja lasen”. Kuigi kolhoosis olid 
kolmeliikmelised paatkonnad komplekteeritud ja mehed teadsid, kes millises paadis 
merele läheb, ei tarvitsenud niimoodi püügile saada. Piirivalvur tõstis enne merele 
laskmist mehi paatides ringi. Kui mehed seda arusaamatuks pidasid, öeldi neile, et 
kolhoosi juhatus on nõnda käskinud. Asi läks isegi niikaugele, et piirivalve käsul saadeti 
üks Sõru kalur Haldi paatkonda. See mees oli Herman Kivi Reheselja külast. Temaga aga 
juhtus Haldis tööõnnetus. Täislastis paadiga merelt tulles jäädi tugeva tuule kätte ja 
Herman Kivi uppus. Kui piirivalvele vihjati, et näe, saatsite mehe Halti ja ta sai seal 
surma, öeldi vastuseks: „Meie ei teinud midagi, nõnda tahtis kolhoosi juhatus.” Tegelikult 
said juhatuse liikmed Kivi saatmisest Haldi paatkonda teada pärast piirivalvurite käsu 
täitmist. Niisugune oli Nõukogude piirivalvurite võim maainimeste ühe rahulikuma elu-
kutse, kaluritöö üle. See on üks näide okupatsioonist. 

Hiljem asi paranes. 1961. aastal, mil loodi ühendatud Hiiu Kaluri kolhoos, käis 
kalalaevade ja -paatide meeskondade komplekteerimine siiski mingi korra järgi. Koha-
pealsetes kalandusbrigaadides koostati meeskondade nimekirjad, mis viidi kolhoosi-
kontorisse. Edasi läks kaadriala töötaja nendega piirivalve vastuluureohvitseri juurde. 
Nimekirju muidugi kontrolliti julgeolekus ja mõne aja pärast saadi need kinnitatult tagasi. 
Siis tehti nende järgi munsterrollid ning sadamas valves oleval piirivalvuril ei jäänud üle 
muud kui oma tempel lüüa, kellaaeg ja kuupäev juurde märkida ning mehed merele 
lubada. Muidugi päriti, mis kell tagasi tullakse. Nii peen värk käis Sõrul, Haldis ja teistes 
Hiiumaa läänepoolsetes sadamates. Saare teises ääres, nn sisevetes Salinõmme ja Sarve 
sadamas nii ranget kontrolli ei olnud, samuti polnud seal püssimeest kohal. Merele 
minevad paatkonnad kandis valvežurnaali sadamavalvur ja mehed võisid püügile minna. 

Vene piirivalvel oli lausa painajalik hirm, et äkki suundub keegi Sõrult või ükskõik 
millisest teisest rannast paadiga Rootsi või tuleb mõni vaenulik luurelennuk midagi 
uurima või tahab mõnda spiooni Nõukogude piirialale langevarjuga sokutada. Muide, 
spioone kardeti kõige enam. Seepärast pandi Sõru sadamast umbes 100 meetrit Tohvri 
pool olevale kõrgemale kohale prožektorialus koos vaatetorniga. Ööseks seati aluse 
peale prožektor, mis iga poole tunni tagant valgustas merd ja taevast, et veenduda, kas 
mõni salakaval vaenlane ei ole püha Nõukogude riigipiiri rikkumas. Nagu Theodor Pruul 
ja teised vanemad inimesed mäletavad, olid lisaks Sõrule prožektorid üleval Pakkulaiul 
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(Saaremaal), Haldis ja veel mitmes paigas. Prožektorid suunasid iga poole tunni tagant 
kordamööda valgusvihu merd ja taevast kompima. Nõnda oli mererand öö läbi valgus-
tatud ja külamehelgi hea koju minna. See on üks näide, milline oli raudne eesriie 
tegelikkuses. Prožektorid pandi randadesse üles kohe sõja lõppedes, 1945. aasta 
sügise algul. Esialgu tekitasid need maainimestes hirmu, kuna sähvatusi märgates arvati, 
et jälle tullakse pommitama. 

Eesti kahe suurema saare vahel on aegade jooksul ikka paadiühendus olnud, teisel 
saarel on käidud kas asju ajamas või niisama sugulastel külas. Nii on saartel sajandeid 
elatud. Range piirirežiimiga püüti ka siin takistusi teha, kuid elu tühistas need piirangud. 
Paatidega tuli ikka kala kas Triigis, Soelas või Asuka lautril. Peagi selgus, et ka piirivalve 
ise ei saa läbi paadimeeste abita. Kujunes nii, et piirivalve kamandas iga nädal ühe 
paadi välja Saaremaale sõiduks, sest nende kõrgemad ülemused olid Kuressaares. 
Paadireise käisid tegemas Theodor Pruul ja Villem Pomerants. Tavaliselt ei maksnud 
piirivalve nende reiside eest midagi. Kui arvestada tolleaegseid hindu (diislikütuse tonn 
maksis vaid 37 rubla), siis ega see kolhoosile eriti kallis reis polnudki. Oli ju Bakuu naše, 
nagu tol ajal naerdi. 

49 aasta jooksul (1944–1993), mil Vene piirivalve Eestimaa kala-randu oma püssi-
meeste valve all hoidis, jõudis Theodor Pruuli mäletamist mööda Sõrul olla 16–17 
kordoniülemat. Viimastel aastakümnetel olid nad üldiselt mõistlikud mehed, kellega sai 
suhelda ja kes ei kippunud juuksekarva lõhki ajama. Kuid seitsmekümnendate aastate 
lõpu poole oli Pruuli sõnul neil kordoniülemaks „üks sitt mees”, kes nöökis kalureid 
merele laskmisel, seades igasuguseid totraid nõudeid. Ka see ülem tuli brigadiri juurde 
nõudmisega viia ta kiiresti paadiga Saaremaale. Pruul, kes tegelikult vastutas Sõru sada-
mas mereohutuse eest, ütles kordoniülemale üsna teravalt: „Teid ma Saaremaale ei vii. 
Ma ei tohigi seda teha, sest mul ei ole paadis päästevahendeid reisijate veoks.” Sel päeval 
jäi ülemal Saaremaale minemata ja mõne aja pärast vahetati ta välja. 

Viiekümnendate aastate lõpu poole läks asi juba lihtsamaks: lisaks piirivalvu-
ritele võis ka teisi inimesi Saaremaale viia või sealt koju tuua. Nii veeti kakuamipaatidega 
Saaremaale ekskursioonile minevaid koolilapsi ja teisi huvilisi, kes soovisid minna 
näiteks Soela väina mängudele või kellelegi külla või hoopis tööasju ajama. Nagu öeldud, 
tegid algul meresõite Theodor Pruul ja Villem Pomerants, hiljem liitus nendega Mati 
Kokla ja alates 1996. aastast, kui Theodor enam merel ei käinud, hakkasid rahvast üle 
vedama nooremad mehed. Sellised juhuveod kestsid 1999. aasta kevadeni, mil kahe 
„mereriigi” vahel pandi laev käima. Enne laevaliini avamist oli tulnud juba ka Soome 
turiste üle mere toimetada. 

Puust laevad ja rauast mehed  

Hakkaja ka maamehena 

[ . . . ] lk 45–47 
1939. aasta sügisest, mil Mihkel maameheks jäi, oli tal rohkem aega kodu eest hoolitseda 
ja põllutööd teha. Kuna temaealisi mehi sõja ajal ei mobiliseeritud, sai ta täielikult 
pühenduda maaharimisele ja talupidamisele. Sepaste küla ei puudutanud ka Tohvri baasi 
rajamine. Küll aga aeti baasiehituse pärast kodust välja ühed lähemad naabrid, Bernhard 
Tohvri pere. Nendele andiski Mihkel oma majades peavarju. Hiljem sai Bernhard oma 
perele teise elupaiga. 

Mihkliga seoses tuleb rääkida veel ühest asjast, millest kodusaare ajaloosündmuste 
talletajad on millegipärast mööda läinud. Nimelt Vene sõjaväelaste ehk punaarmeelaste 
vargustest taludes. Esimestel sõjajärgsetel aastatel olid vargused üsna massilised 
kogu Hiiumaal. Vargil käidi nii öösel kui ka päeval, mil pererahvast kodus polnud. Seda 
enam, et maainimesed ei hoidnud oma vara nii väga luku ja riivi taga. Vana-aastaöösel 
1945 tulid Tohvri baasi madrused Nurga lauta lambavargile. Mihkel kuulis voodis olles 
lauda poolt imelikku kobinat, tõmbas kasuka ümber ja läks julgelt vaatama, mis laudas 
lahti on. Enne kui peremees laudaukseni jõudis, käis kärgatus ja Mihkel sai kõva löögi 
vastu paremat õlga. 

Paugu peale ärkasid ka teised üles ja nägid kuuvalgel musti kogusid õuest välja 
jooksmas. Lauda juurest leiti Mihkel lamamas. Suure vaevaga toimetati ta kohaliku sõja-
väearsti juurde. Too saatis mehe Kärdlasse sõjaväehaiglasse, mis asus Metsa tänaval. 
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Mihklit kui eraisikut kutsuti opereerima Kärdla haigla tolleaegne peaarst Ivan 
Zahharov. Mihklit oli tulistatud automaatrelvast ja ta õlas olnud viis kuulihaava. Mihkel 
küll paranes operatsioonist ja sai haiglast välja, kuid jäi sellest saadik põdema. Poole 
aasta pärast, 19. juulil 1946 see põline purjelaevakapten ja tõsine maamees suri, olles vaid 
69aastane. Mihkel maeti kodukandi kalmistule Emmastesse. 

Mis puutub venelaste vargustesse, siis külaperedest varastati peamiselt toiduaineid, 
nagu suitsusinki, võid, mune, ja harvem elusloomi. Theodor Pruul mäletab, et vargustega 
oli külarahval palju tegemist. Peale Mihkel Vaimu juhtumi ei ole teada, et veel kedagi 
oleks relvaga tulistatud. Kui sealt kandi külades oli vargil käidud, läksid külainimesed 
Tohvri patarei ülemuste juurde kaebama. Alati küll nii kindlaid tõendeid ei olnud kui 
kord Laasna Tõnisel, kes ühel pimedal septembriööl nägi õue minnes piirivalveprožektori 
valgel, kuidas nende aida räästa alt kaks madrust Tohvri poole punuma pistsid. Kui keegi 
külainimestest kaebama tuli, ei saadud kehva keeleoskuse tõttu üksteisest aru ja siis 
kutsus ohvitser Sõru kordonist Aleksander Poki tõlgiks. Sass oli Siberimaal üles kasva-
nud eestlane ja oskas keelt. Inimesed, kelle juures oldi vargil käidud, olid muidugi 
pahased ja kirusid madruseid ja venelasi mitte just kõige ilusamate sõnadega. Sass olnud 
oma rahvuskaaslastega ühte meelt ja jätnud ohvitserile sõimusõnad tõlkimata. 

Aleksander Pokist veel üks meenutus, millest ta ise kunagi nende ridade autorile 
rääkis. Sõrul piirivalves teenides sai ta tuttavaks Tärkma küla nooriku Roosiga. Sass oli 
üleajateenija ja läks ohvitserist ülemale rääkima, et tema tahab naist võtta. 

Kui ülemus kuulis, et mees tahab eestlannaga abielluda, ütles ta kohe, et eestlast ei 
tohi naiseks võtta: eestased polevat nõukogude võimule ustavad inimesed. Sass 
vihastas selle jutu peale ja astus uksest välja. Kahe nädala pärast registreeris ta end 
Roosiga abielupaariks, millest teatas ka ülemusele. Kohe olnud kuri karjas ja Sassi 
tahetud otsemaid kuhugi mujale teenima saata. Samas andis Sass avalduse piirivalvest 
lahkumiseks. Temast sai Tärkma küla mees ja kolme lapse isa. Algul leidis ta endale töö 
Kärdla leivamajas, hiljem töötas aastaid Bolseviku kolhoosis. Tema ja Roosi lõplik 
rahupaik on Emmaste kalmuaias. 

Jegard Kõmmuse elutööst 
lk 101–105 

1941. aasta 10. jaanuari pärastlõunal toodi talle sõna, et läbi jää püüab randa jõuda 
võõras paat. Kui Jegard nägi reidil üht valget laeva ja randa pääseda püüdvat päästepaati, 
ütles tema meremehevaist, et tegemist on merehädalistega. Varsti randus paat Sõru lautris 
ja seal oli viis meest, kellest kolm ei suutnud omal jõul paadist maale tulla. Need mere-
hädalised olid Soome neljamastilise mootorpurjeka Gullkrona meeskonnaliikmed ja 
nende laev oli kivisöelastiga teel Poolast Soome. 

Merel läks laev lekiks ja vesi tõusis laevas, mille tõttu ei saadud enam mootorit 
kasutada. Purjede abil jõuti Hiiumaa rannavette, kus jäädi ajujää piirile ankrusse. Soela 
väina kattis tervenisti jääkaas. Mujal oli meri veel lahti, kuid liikuvat ajujääd täis. 

Gullkrona meeskond oli juba kolm ööpäeva merehädas olnud ja laevast pidevalt vett 
välja pumbanud, et kuidagi põhjavajumisest hoiduda. Viimasel ööpäeval seisti jää piiril 
ankrus, anti hädasignaale ja põletati pimedal ajal tekil hädatulesid. Merehädas laev 
seisis Tohvri-poolses küljes, sealsed rannaelanikud olid oma kodudest välja saadetud ja 
Vene piirivalvurid, kelle „valvsa” pilgu all randa hoiti, olid niivõrd maakad, et ei 
osanud merelt antavaid hädasignaale tähele panna. Viimasel hommikul nägi laeva 
meeskond, et ei suuda kauem oma alust veepinnal hoida. Siis otsustati saata viis 
füüsiliselt tugevamat meest laeva ainsa päästepaadiga maale abi kutsuma. Alusele jäid 
veel seitse inimest – kaks naist, üks 15aastane poiss, kaks masinameest, teine tüürimees ja 
kapten -, kes võitlesid laeva tungiva veega edasi. 

Laste elu kujunes raskeks 

lk 121–126 
Koju jäänud perekonna käekäik kujunes raskeks. Ema haigus süvenes järjest. kodus oli 
viis last, kes nii või teisiti vajasid ema hoolt, kusjuures noorim tütar Helve tegi sel ajal 
alles esimesi samme. Et Linda elu kergendada, võttis tema õde Adele Koolmeister Helve 
enda hoole alla. Seepärast peab Helve oma lapsepõlvekoduks Haldi küla Läku talu. Seal 
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oli laevaomaniku Joonas Koolmeistri (Helve vanim onu) ehitatud suur elumaja, kus 
ruumi jätkus lahedalt. Kergeks ei kujunenud nendegi elu. Majas olev ainuke meeshing, 
vanaisa Peeter Koolmeister suri sama aasta (1944) detsembris. Majja jäid kolm naist 
väikese tüdrukuga. Nendelegi ei antud oma kodutares rahu. Kui punavõimud raudset 
eesriiet rajasid, tehti rannaküladesse piirivalvekordonid. Üks neist rajati Haldi külasse. 
Koolmeistri perelt võeti suurem osa majast ära ja sinna pandi piirivalvurid elama. 
Neljaliikmelisele perele jäid vaid üks tuba, köök ja pisike köögitagune kamber. Helve kui 
väike terane tüdruk oskas ka piirivalvuritega läbi saada, ja nagu ta hiljem on rääkinud, sai 
ta nii vene keelega järje peale. Kui nad märtsis 1949 Siberisse küüditati, sai viieaastane 
Helve seal vene keelega kõige paremini hakkama. [ . . . ] 

Viiri külas üles kasvanud arst 
[ . . .] lk 132 
Suvel 1949 anti Sõru koolihoone käsu korras üle Vene piirivalvele. Nagu juba eespool 
rääkisime, toodi kool siis üle Pärna külla Üdi taluhoonesse. Kaidol on meeles, et nende 
koolipere oli üsna väike ja kõik neli klassi mahtusid ära ühte talutuppa. Neid õpetas 
omakülamees Erling Maandi. [ . . . ] 

Pilk süngele minevikule 

[ . . .] lk 142 
Kaido mäletab hästi Viiri küla ja üldse kodukandi elusündmusi ning aeg-ajalt räägib neist 
ka oma lastele ja lastelastele. Samuti pajatab ta poole sajandi jooksul toimunud 
muutustest. Kui praegu võivad lapsed soojadel suvepäevadel mere äärde joosta, seal 
mängida ja rannaliival majakesi ehitada, siis Kaido enda lapsepõlves sai rannamõnusid 
vähe nautida. Sest mere ääres patrullisid pidevalt Vene piirivalvurid kas koerte või 
ratsahobustega. 

Pimedal ajal valgustati randa ja merd helgiheitjatega - äkki on seal keegi liikumas. 
Juhtus sedagi, et rannas käinud poisid toodi piirivalvekordonisse, et võrrelda rannaliivalt 
leitud jälgi nende omadega. Mererandu aga tasandas piirivalve traktoriäketega, et 
saaks paremini kontrollida sinna tekkinud jalajälgi. 

Kaidole on meelde jäänud mõnes külaõues seisnud vanad kaluri-paadid, mis olid 
pooleks saetud põhjusel, et äkki keegi paneb terve paadiga veel merele ja mine tea, kuhu 
võib minna. Juhtus ka seda, et õhtusel ajal tuli miilitsavolinik majja passe 
kontrollima, kas ikka kõik seal elavad inimesed on nõuetekohaselt sisse kirjutatud. 

Sellest militariseeritud kodurannast on Kaidol ka meeldivaid lapsepõlvemälestusi. 
Tänapäeval ei pea laps toast välja astuma, kui tahab mingit filmi või muud elavat pilti 
näha. Tarvitseb vaid telepuldi klahvi vajutada ja diivanil lesides saab vaadata, mida 
soovid. Kaido lapsepõlves olid külanoorte hulgas populaarsed need paigad, kus õhtuti 
kinofilme näidati. Üks selline koht oli Tohvri rannakaitsepatarei saal, kus ka eraisi-
kutel lubati kinos käia. Pealegi tasuta. Rüblikueas poistele oli see eriti meeltmööda. Sõdu-
rite kinoõhtuid ei jäetud kunagi vahele. Eks elus käi ikka hea ja halb käsikäes. [ . . . ] 

Piirivalve jälitas pidevalt 

Lähme nüüd tagasi kõnesolevate sündmuste algpunkti ja vaatame asju Vene piirivalve 
poole pealt. Detsembris 1944, seega paar kuud pärast punavägede Hiiumaale tulekut, 
asutati meie saarel kaks Nõukogude armee piirivalvekomandantuuri. Üks oli Kärdla 
ja teine Käina komandantuur. Sõjaväeosal nr 2133, kellele need kuulusid, oli oma 
numeratsioon. Nii asus Vormsis esimene, Kärdlas teine ja Käinas kolmas komandantuur. 
Saaremaal oli neid omakorda kolm. Kõige suurem ja laiema tegevusraadiusega oli Käina 
komandantuur, mis algul asus Käina vallamajas, seejärel praeguse veterinaarravila 
ruumides, edasi Putkaste puumajades. Rahvasuus kutsutigi seda Putkaste piirivalveks. 
Sellele komandantuurile allusid Heltermaa, Kassari, Sõru, Haldi, Õngu ja Kõpu kordon 
ning reservkordon Leigril. Kärdla komandantuuri kordonid asusid sel ajal Kurist kuni 
Luidjani. Seega olid piirivalvel omad silmad ja kõrvad kogu Hiiumaa rannikul, kuhu oli 
rajatud kokku 11 kordonit. 

Sellele, kuidas nende „silmade-kõrvadega” lugu oli, vastas kõige kauem Hiiumaal 
teeninud kasahhi rahvusest piirivalvevanem Orinbek Galijev pärast Eesti taasiseseis-
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vumist järgmiselt: „Sa küsid agentide kohta. Igas kordonis teenis kaks ohvitseri, kellel 
aitasid kohalikus elus orienteeruda ja rahva meeleolu uurida kaks kuni kümme infor-
maatorit. Peale selle olid komandantuuri- ja julgeolekuohvitseridel omad informaatorid. 
See süsteem oli täiesti salajane. Isegi kaks kõrvuti teenivat ohvitseri ei teadnud, kes on 
teise informeerijad.” 

Siinkohal võib lugejale mulje jääda, et paljud hiidlased olid Vene piirivalve 
informaatorid ehk oma rahva äraandjad. Tegelikult see nii polnud. Inimene, keda piiri-
valveohvitser oma informaatoriks pidas, ei teadnud seda enamasti isegi. Nagu Orinbek 
rääkis, käis asi hoopis kavalamalt. Ohvitser otsis kusagil kalasadamas, küla vahel, õhtul 
rahvamajas või kolhoosipeol, kus õllekann ringi liikus ja rahvas jutukam oli, mõne sellise 
inimese, kes enam-vähem oskas keelt (ohvitseride hulgas oli ka eestlasi), ja hakkas 
temaga meeldivalt juttu ajama, näiteks tundis siirast huvi rahva murede ja tegemiste, 
samuti külauudiste vastu. Tihti jättis see kaasvestlejale mulje, et näe, kui tore ohvitser, 
huvitub lihtsate inimeste eluolust. Nendest jutuajamistest aga oskas luurekooli läbi teinud 
ohvitser välja noppida endale vajalikku infot, et see siis kõrgemale ülemusele ette kanda 
või seda vajaduse korral ise kasutada. Orinbeki sõnul ei nõutud niisuguse teabe kogumist 
reakoosseisult ega seersantidelt, vaid ohvitseridelt. Seega, mida rohkem oli Hiiumaal 
piirivalveüksusi ja seal teenivaid ohvitsere, seda enam oli Vene piirivalve kohaliku rahva 
eluga kursis. 

Luidja - värav Kõpu poolsaarele - Riho Saard - 2008 
Luidja rahvamaja 
[ . . . ] lk 104–110 
 
Luidja rahvamaja avati 1949. aasta novembris (pärast piirivalve lahkumist Haava-
laukale) Luidja teeristis kunagi Robert Männi ja Elfriide (Espenberg) poolt 1920ndatel 
ehitatud ja hiljem Richard Espenbergile müüdud kahekorruselises majas.  
 

Film lõppeb, pingid tõstetakse seina aarde ja algab õhtu kõige oodatum osa – tants. 
Tants on igal kinoõhtul. Noori tuleb lähedalt ja kaugelt. Tantsupoistest puudus ei ole, sest 
venelased, nii hüütakse kohalikke sõjaväelasi, olenemata rahvusest, on alati kohal, 
karmoška kaasas. Tulevad Haavalauka piirivalvurid, Palli madrused. Ka Paope 
Siimul on üks väeosa, mille otstarvet ei teata, räägiti, et luurajad. Keegi ei tohtinud 
midagi teada ega küsida. Enam ei tohtinud luba küsimata mere äärdegi minna, kalale-
minekust rääkimata. 

Mõned sõduritest on pikad ja ilusad, nii sarnased eesti poistele, kes sõjaväljale jäid. 
Sõdurite aeg on piiratud. Pärast tantsivad eesti poisid, kes seni olude sunnil kõrvale jäid. 
Mõni on oma tüdruku peale natukene turris – sõdurid on teda liiga palju tantsitanud. Aga 
pärast lähevad külanoored koos sõbralikult koju. Mõnel tüdrukul õnnestub isegi poisi 
jalgratta pulga peale istuda. Ega seal nii mõnus nüüd ka pole, tee auklik ja ümberringi 
pimedus, vaid taevas valgustab teed. Aga igaühel pole sedagi võimalust. Nii et tuleb 
kannatlik ja tänulik olla. 

Juuli jäi õhtuga rahule. Suurematel pidudel nii hästi ei lähegi. Juhtub keegi olema 
vägijooke pruukinud või muidu sõnakas, ongi paljurahvuselises erineva tempera-
mendiga meeste seas tüli majas. On juhtunud, et aknaklaasid lendavad koos 
raamidega ning elektrijuhtmed ripendavad. Aitab ainult kohalerutanud ülemuste lakke- 
või õhku tulistamine. 

 
Juuli Põllu lahkus rahvamaja juhataja kohalt enne 1954. aasta märtsi ning rahvamaja 

jäi mõneks ajaks ilma juhita kuni 1954. aasta 25. novembrist alates hakkas rahvamaja 
juhatajaks Emmastest pärit Maret-Virve Kõmmus.  

Mareti tööperiood jäi Luidjal lühikeseks. Rahvamaja klubilist tööd segasid Luidja 
rahvamajja sõjaliste õppuste ajaks majutatud sõjaväelased. Mareti elu ja töö viisid 
teda 1955. aasta kevadel juba edasi Kärdlasse ja ta oli hiljem Hiiumaa rahvakunstiõhtute 
üldjuht. 
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Kolhoos Uus Elu neelab alla Uudismaa 
[ . . . ] lk 124 
 
1963. aasta 25. jaanuaril likvideeriti Luidja külanõukogu ja kolhoosi kontor koos selle 
esimehe Kusti Suurväravaga kolis Villamalt Luidjale. 1969. aasta jaanuari lõpul tõusis 
päevakorda üle pika aja taas kolhooside ühinemise küsimus. Seekord siis kolhooside Uus 
Elu ja Esimese Mai ühinemine nii, et uue kolhoosi piiridest oleksid välja jäänud Poama, 
Luidja, Suureranna, Laasi, Viita, Pärnaku, Jõe ja Tammistu. See ühinemine viidi läbi 
19. veebruaril 1969. Uue kolhoosi Kõrgessaare kontor asus Laukale. Vabaks jäänud 
ruume hakkas kasutama 1970. aastal Luidjale loodud metskond, mis kolis 1973. aastal 
Haavalaukale, pärast seda, kui piirivalve oli sealt alatiseks lahkunud. Luidja 
metskonna maja teisel korrusel töötas 1980ndate algusest kuni 1996. aasta septembrini 
kohalik hambaravi kabinet. 

Kolme küla lugu - Kaleste, Ojaküla, Ülendi - Riho ja 
Külli Saard - Tallinn 2009  

Pärast II maailmasõda kasutasid Kõpu karjamõisa nõukogude piirivalvurid, 
kes kolisid välja alles 1962. aastal ja jätsid endise karjamõisa kolmeks aastaks tühjana 
seisma. Ilmselt jõuti mõis juba 1962. aastaks ka nõukogulikult rüüstada. Kolme aasta 
pärast saagisid sõdurid mõisahoone küttepuudeks. 

Endel Ulla Mälestused 
Kolme küla lugu. Kaleste, Ojaküla, Ülendi 

lk. 84-55 

(autori kirjaviis muutmata, korrigeeritud on võõrkeelseid 
väljendeid ja lisatud täpsustavaid kommentaare) 

Piirivalvesse oli juba uus ülemus tulnud. Olid Maipühad. Minu juures olid puhkusel 
kaks maaväe ohvitseri Tallinnast üks polkovnik Alapert Ruudi ja teine minu õe abikaasa 
major Boris Ipatov. Kalapüügi huvilist mõlemad. Nemad kirjutasid piirivalve kaptenile 
kirja. Seega kutsusid meile pidu pidama, mina viisin selle tema kätte, ja tuligi koos 
naisega meile, ega pole sobinudki ära ütelda teised suurema aukraadiga ohvitserid, ja nii 
saimegi kalapüügiga kaubale. Siis olid kõik liiva rannad küntud ja äkkega tasaseks 
tehtud nagu talumehe põld. Seald üle minnes pidime tegema kokkulepitud märgi X. Kui 
ohvitserid ära läksid, kasutasin seda moodust edasi, kuni selle kapteni äraminekuni. 
Seejärel tuli uus ülemus, see oli juba niru mees. Hirmuste randas oli kolhoosiajal väike 
kalapüügi sadam ilma sillata. Paadid tulid maale tõmmata, iga paadi jaoks post maa sees 
ja paat selle kulges kettiga lukkus ja võtmed piirivalve käes. Veel okkastraat aed ümber ja 
väravas vahimehe putka ja vaatetorn, mille otsas teine vahimees. Metsa ääres asus meie 
võrkaed ja väike puust hoone, mis oli aind vihmavarjuks. Mis kõige hullem, meie 
kalamehed pidime ka seal öösiti vahis olema. Minu arust polnud ju sellel mingit mõttet. 
Külas tüdrukuid oli ja nende kaisus oli soem magada. Ööd olid ju väga külmad ja vahest 
mereld tulles olime märjad ja nende riietega sinna vahti jääda oli juba eluohtlik. Nii 
läksin ära ja tulin hommikul tagasi. Eks nende vahimees teatas, et mind kohal ei ole ja siis 
tuli kapten ise sinna, noomis ja lubas viis aastat anda. Nii juhtus veel teinegi kord, siis 
lubati koguni Hiiumaalt välja saata. 

Vene ajal sai palju tehtud, mis riigi seadustega keelatud oli. Näiteks ei tohtinud 
minna fotoaparaadiga majaka otsa, mereranda ja ka sõjaväelaste pildistamine oli keelatud. 
Kalurina olles Suureranna sadamas pildistasin silla otsast maa poole. Peale jäi okastraat-
aed ja vahi putka, mille ees püssimees valves, samas vahitorn ja teine valvab seal silla 
ääres vana kondine hobune vankriga kohust saati vees, mille peale mehed paadist kala 
laadist, kõik jäi ilusasti peale. Pilt sai Rootsi saadet, et vaadake, kuidas meil kommunismi 
ülesehitamine käib. Tuli vastus. Kül on teil vilets olukord ja pilt juures nende 
kalasadamast, kus uhked laevad ja restoran sadamas. Minu juurde tulid kaks piirivalvurit, 
teine eestlane ja teine venelane, tahtsid koju saatmiseks pilte teha ja need ma ka tegin. 
Raha ma nende käest ei võtnud, sest see oli suur karistus. Nad vaatasid minu piltisid ja 



Nõukogude piirivalve Hiiumaal 1940-1992 59 / 123 
 

nende hulka jäid pildid, mida ma ei oleks neile näitand. Uks küla poiss käskis neid 
paljundada. Olid pildid kus igasugu poosega seksi tehakse. Vene poiss paluma, et anna 
paar tükki temale. Ma siis andsin. Poiss saatnud need Venemaale ühe tüdrukule, et vaata, 
kuidas mei siin elame ja mida teeme. Tüdruk saatnud need siia nende ülemusele, et vaata, 
millega sinu alluvad tegelevad. Poiss pandud mõneks päevaks kinni.” 
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Lisa 2. Fotod 
 

 
1941. aastal Aleksander Koelile piirivalve poolt välja antud aerupaadiga 
merelemineku luba. Hiiumaa Militaarmuuseumi kogu. 
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1980. aastal Pärnu Siseasjade Osakonna poolt Leon Tähistele välja antud piiritsooni 
luba, kehtivusaeg 1 aasta. Tagaküljel kolnurkne tempel „Vabastatud 
kuurordimaksust”. 
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Piirivalve vaatetorn Hirmustes mere ääres 1949 (Piheli albumist) 

 



Nõukogude piirivalve Hiiumaal 1940-1992 63 / 123 
 

 
Hiiumaa Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu otsus nr 5 s [salajane] „ENSV MN 
määruse nr 7 14.02 1955 Piirivalvevägedele abi osutamisest riigipiiri kaitsel 
Hiiumaa rajoonis täitmisest” Hiiumaa arhiiv 121 - 1s - 14 - lk 18 
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Kuri kordon 1973.  
http://pogran-zastava.ru/album_page.php?pic_id=2210 

 

 

 
Kuri kordonis, taga vasakul paistab koolimaja ja paremal kirik.  
http://pogran-zastava.ru/album_page.php?pic_id=2872 
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Vaade Kuri kordoni vaatetornist.  
http://pogran-zastava.ru/album_page.php?pic_id=2874 

 

 

 
Vaade Kuri kirikule ja kordonile. 
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Sissesõit vanasse Kõrgessaare kordonisse, paisab kelder ja taga ohvitseride elamu. 
http://pogran-zastava.ru/album_page.php?pic_id=2628 

 

 

 
Kõrgessaare vana kordoni kelder, ohvitseride ja külaliste maja, tagapol oli kordoni 
ülema maja. Kasarmust (jääb pildil paremale) pole mingit jälge.  
http://pogran-zastava.ru/album_page.php?pic_id=2631 
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Suursadama kordon.  
http://pogran-zastava.ru/album_page.php?pic_id=483 

 

 

 
Suursadama kordonis.  
http://pogran-zastava.ru/album_page.php?pic_id=1431 
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Suursadama kordon 2008. 
Foto Mart Mõniste 

 

 

 
Suursadama kordon 2008.  
Foto Mart Mõniste 
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Kärdla kordon.  
http://pogran-zastava.ru/album_page.php?pic_id=430 

 

 

 
Kärdla kordon.  
http://pogran-zastava.ru/album_page.php?pic_id=2059 

 

 



Nõukogude piirivalve Hiiumaal 1940-1992 70 / 123 
 

 
Kärdla kordoni kontrollitav ala.  
http://pogran-zastava.ru/album_page.php?pic_id=2560 

 

 

 

 
Kärdla kordonis 1989.  
http://pogran-zastava.ru/album_page.php?pic_id=2925 
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Kärdla kordon 1983.  
http://pogran-zastava.ru/album_page.php?pic_id=3709 

 

 

 

 
Kärdla kordon 2003.  
Foto Mart Mõniste 
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Kärdla kordon 2003.  
Foto Mart Mõniste 

 

 

 

 
Kärdla kordoni lammutamine 2003.  
Foto Mart Mõniste 
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Kõrgessaare kordon pärast valmimist, puudub veel ohvitseride elamu.  
http://pogran-zastava.ru/album_page.php?pic_id=168 

 

 

 

 
Kõrgessaare kordon.  
http://pogran-zastava.ru/album_page.php?pic_id=534 
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Kõrgessaare kordonis. 
http://pogran-zastava.ru/album_page.php?pic_id=535 

 

 

 

 
Kõrgessaare kordon. 
 http://pogran-zastava.ru/album_page.php?pic_id=1358 
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Kõrgessaare kordonis.  
http://pogran-zastava.ru/album_page.php?pic_id=3870 

 

 

 

 
Kõrgessaare kordon.  
http://pogran-zastava.ru/album_page.php?pic_id=3871 
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Kõrgessaare kordon 2006.  
Foto Mart Mõniste 

 

 

 
Kõrgessaare kordoni katlamaja ja garaaž 2010.  
Foto Mart Mõniste 
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Ojaküla kordon. 
http://pogran-zastava.ru/album_page.php?pic_id=1385 

 

 

 

 
Ojaküla kordon. 
http://pogran-zastava.ru/album_page.php?pic_id=1386 
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Rivistus Ojaküla kordonis.  
http://pogran-zastava.ru/album_page.php?pic_id=1390 

 

 

 

 
Ojaküla kordoni patrull.  
http://pogran-zastava.ru/album_page.php?pic_id=1395 
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Ojaküla kordonis 1988.  
http://pogran-zastava.ru/album_page.php?pic_id=2046 

 

 
Ojaküla kordon 2007.  
Foto Mart Mõniste 
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Ojaküla kordon 2007.  
Foto Mart Mõniste 

 

 

 
Ojaküla kordon 2007.  
Foto Mart Mõniste 
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Sõru kordonis 1987.  
http://pogran-zastava.ru/album_page.php?pic_id=1470 

 

 
Vaade Sõru kordoni vaatetornist, taga paistab vaatetorn sadama juures 1985/86. 
http://pogran-zastava.ru/album_page.php?pic_id=1501 
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Sõru kordoni kontrollitav ala. 
http://pogran-zastava.ru/album_page.php?pic_id=2479 

 

 

 
Sõru kordon 2006.  
Foto Mart Mõniste 
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Sõru kordon 2011.  
Foto Mart Mõniste 

 

 
Sõru kordon 2008.  
Foto Mart Mõniste 
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Tehnilise vaatluse post Haldil 1987 (ПТН-51). 
http://pogran-zastava.ru/album_page.php?pic_id=1458 

 

 
Tehnilise vaatluse post Hirmustes (ПТН-41). 
http://pogran-zastava.ru/album_page.php?pic_id=1396 
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Uuendatud tehnilise vaatluse post Lehtmas 1988. 
http://pogran-zastava.ru/album_page.php?pic_id=559 
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Lisa 3. Asukohaskeemid 
 

Heltermaa 1940-1941, 1944-1946, 1951- 
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Maaeralduse skeem Heltermaa kordonile 1954. aastal 
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Ojaküla 1962-1993 
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Suursadam 1980-1993 
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Kärdla kordon ja komandatuur 
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Maaeralduse skeem Kärdla kordonile ja komandatuurile 1954. aastal 
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Haldi Läko 
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Lehtma 

 

 
Maaeralduse skeem Lehtma kordonile (Lehtma metsavahi koht) ja lasketiirule 1954. 
aastal 
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Õngu (Hindreku talu) 
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Putkaste komandatuur 
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Haavalauka 

 

 
Maaeralduse skeem Haavalauka kordonile ja lasketiirule 1954. aastal 
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Kuri 

 

 
Maaeralduse skeem Kuri kordonile ja lasketiirule 1954. aastal. 
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Kõpu mõis 

 

 
Maaeralduse skeem Kõpu kordonile (Kõpu mõis) 1954. aastal. 
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Kõrgessaare vana 

 

 
Maaeralduse skeem Kõrgessaare kordonile 1954. aastal 
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Mudaste (Ogandi) 

 

 
Maaeralduse skeem Mudaste kordonile 1954. aastal. 
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Sõru 
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 Haldi 
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Kalana 
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Piiririba Hiiumaal 

1953. aastal eraldati kolhooside ja riigi maadest piirivalvele piiririba tegemiseks 50-100 
kaugusel veepiirist 12 meetri laiune riba. Kärdla komantatuur sai 84,5 hektarit ja Putkaste 
komandatuur 77,6 hektarit. Piiririba algas Hagastest ja lõppes Tohvril. Kõpu poolsaare 
tipus Kalanas paari kilomeetri ulatuses piiririba ei eraldatud. 
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Lisa 4. Hiiumaa ajalehes avaldatud artiklite nimekiri 
 

     
1966 02 22 22/2  Piirivalvurite noored sõprad [PNS rühm moodustati Palade 8-kl. koolis 1961. aastal. Praegu rühmas 36 

liiget] o s p 

1966 03 17 33/1 Talu, A. Laps päästeti uppumisohust [Kärdlas Aia tänaval kukkus sügavasse tanavakraavi 5 aastane Toomas 
Eller, päästis piirivalvur Artemjev] o s p 

1966 05 31 64/1 Roo, A. Tähistati piirivalvurite päeva [Kärdla kultuurimajas] o s p 
1966 06 25 75/2 Devjatov, I. Piirivalvurite noorte sõprade pidupäevad [Laager Lehtmas, fotol Kärdla PNS rühm, juhendaja 

Atjakšev] o s p 

1967 05 11 54/1  Sõprussidemed piirivalvuritega [Palade kooli õpilased külas piirivalvuritel, piirivalvurite 
vastukülaskäik] o s 

1967 05 27 61/1  Homme on piirivalvurite päev [TASS-i foto] o 
1967 05 27 61/1  Suur tänu piirikaitsjaile [Kärdla KK 5 klass käis Tubala metskonnas taimeaeda rohimas, Luule ja Olga 

eksisid metsa. Piirivalvurid eesotsas ohvitser Nikitenko ja vanem Galijeviga leidsid „jooksikud”] o s p 

1968 02 27 24/1 Koit, M. Piirikaitsjail külas [Kärdla komnoored kohtusid piirivalvuritega. Piirivalvurite elu tutvustasid sm-d 
Afanasjev, Aleksejev ja Golovkin] s p 

1968 02 27 24/2 Eller, H. Noorte piirivalvurite kasvataja [Seersant Aleksandder Moskaljov] o s p 
1968 04 23 47/3 Kivi, Kaido Omandame piirikaitsetarkusi [Lauka kooli Piirivalvurite Noorte Sõprade rühm, foto] o s p 
1968 05 28 60/1  28. mai - piirivalvurite päev. 50 aastat Nõukogude riigipiiri kaitset [üldine jutt] o 
1968 05 28 60/1 Laan, U. Piirivalve 50. aastapäeva tähistamiseks [oli pidulik koosolek Kärdlas, esines ohvitser Valentin 

Afanasjev] s p 

1968 05 28 60/2 Kuliš, B. Kindlates kätes [Foto: piirivalvurid Aleksander Kotšergin ja Kaare Vainomäe] o s p 
1968 05 28 60/2 Moskaljov, A. Eeskujulik sõdur, tubli sportlane [Foto: Ohvitser Sergejevi allüksuses teenib vanem Nikolai Kiljušev] o s p  
1968 05 28 60/2 Afanasjev, V. Kodumaa teenistuses o s 
1968 05 28 60/2 Kiil, Ene PNS rühma aastapäeva eel [Kärdla KK, rühma komandör Gennadi Uskov, tublim liige Ülo Eller] o s 
1968 06 04 63/1 Saar, E. Pildiallkiri: Noored piirivalvurid vastuvõtul sm. Elleri juures. s p 
1969 01 30 12/2 Vainomäe, K. Piirivalveteenistus lähendas mind hiidlastele s p 
1969 05 29 61/1  Kindlates kätes [major B. Kuliš’i pidupäevajutt] o 
1969 05 29 61/1  Autasud piirikaitsjaile o s p 
1969 12 16 145/2  Fotod: Meie kodumaa piirivalvurite ridades teenib paljude rahvuste esindajaid. Tõnu Baškirov Põlvast, 

Valdo Murd Kohtla-Järvelt, Sergei Jemeljanov Leningradist. Hiljuti võeti nad Hiiumaal ÜLKNÜ 
liikmeks. 

o 

1970 02 21 22/1-2 Vagin, S. Piirivalvevanem Galijev [fotoga] s p 
1970 05 28 62/2 Spassov, L. 28. mai - piirivalvurite päev. Päev kordonis o s p 
1970 05 28 62/2 Truus, S. Hea traditsioon [ELKNÜ Hiiumaa rajoonikomitee vastvõtt piirivalvuritele] o 
1973 05 26 61/1 ETA 28. mai – piirivalvurite päev. Fotol endine Saaremaa mehhanisaator M. Laes o s 
1973 10 02 116/1 Saar, E. Foto piirivalvuritest ja pioneeridest (kevadel Tahkunas?) o s 
1974 01 19 8/2 Saar, E Õnnitleme. Kindla käega töömees [Aleksander Pokk 50. Sündinud Siberi eestlaste peres Omski 

lähedal, 1942. aastast korpuses, kuni 1949. aastani teenis piirivalves. Abiellus Emmaste komsorgi 
Rosalie Niguga, kolm last] 

o s 

1974 05 28 62/1 ETA Tunnimehed kodumaa piiridel [1941. aastal olid piirivalvurid ka Hiiumaa kaitsjate esimestes ridades. 
Paljud neist langesid ebavõrdses võitluses või hukati hiljem okupantide ja nende käsilaste poolt, nagu 
Käinas asuvasse ühishauda maetud piirivalveohvitserid Aleksejev ja Skorobogatov.] 

o s 

1974 06 22 73/1 Pihlak, J. Mälestusmärk vapratele piirivalvuritele [1963. aasta sügisel jäid tormihätta kolm Hiiumaa 
kalakombinaadi töötajat. Neile tõttasid appi piirivalvurid, laine lõi paadi ümber, hukkusid Vladimir 
Veklenko ja Nikolai Komarov. Hiljuti sai teoks nende mälestuse jäädvustamine. Sinna, kus hukkunud 
piirivalvurid teenisid, püstitati „Haapsalu Kaluri“ kolhoosi toetusel suur mälestuskivi.] Läänemaal? 

o s 

1974 07 20 85/2 Ilus, K. Teenekas piirivalvur [Orinbek Galijev 50. 1942. aastal sõjaväkke, 1944. piirivalvesse. Jäi Hiiumaale 
üleajateenijaks. Pärast 30 aastast teenistust demobiliseerus tänavu kevadel lipnikuna.] Foto. o s 

1975 04 08 41/3 Sepp. A. Juubelisünnipäev [Aleksander Käär 50. Sündinud Velikije Luki lähedal, vanemad Eestist välja 
rännanud. Armeesse 1943. aastal, teenis Eesti laskurkorpuse 300. polgus. Viimased 10 teenistusaastat 
piirivalves. Erru 1970. aastal vanema auastmes.] 

o s 

1975 05 27 61/1  28. mai – piirivalvurite päev. E. Saare foto – seersant Viktor Dolgavin ja reamees Rifat Pozorov truu 
abilisega kodumaa läänepiiril. o s 

1976 11 30 143/4  In memoriam Vassili Dulov [1915-1976, sündis Kurski oblastis. Sõjaväkke 1937. aastal, Hiiumaal 
1944. aastast, teenis piirivalves ja sõjakomissariaadis. 1963. aastast metsamajandis] o s 

1977 07 07 79/3 Brand, E Koos parteiga läbi aastakümnete. Võidelda ei tule mitte ainult rindel [Viktor Lutšenko, sõjaveteran, 
1960. aastani piirivalves, kapten, elab Käinas.] o s 

1977 10 20 124/2 Spassov, L. Tore on tõdeda ... Koos parteiga läbi aastakümnete [Orinbek Galijev. 1944. aasta mais sai Orinbek 
Galijevist piirivalvur. Esimesed kaks aastat teenis ta Muhus ja siis tõi teenistus Hiiumaale. 1974. 
aastal, 50. sünnipäeval, jäi erru. Praegu Tuletõrjeühingu esimees.] 

s p 
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1978 02 23 23/1,3 Spassov, L. Neil nimeks sõdurid [Reportaaz N. piirivalvekordonist. Fotod.] s p 
1978 02 28 25/2 Rand, L. Piirivalvurite pidulik vastuvõtt komsomolikomitees s p 
1978 03 02 26/1 Rustiv, A. Külas piirivalvuritel s p 
1978 03 04 27/2 Spassov, L. Nõukogude armee 60. Piirikaitsjad [Foto Kõrgessaare kordonist] o s 
1978 05 09 53/3 Oja, A. Tahkuna on osake kodumaast [Emmaste oktoobrilaste retk Tahkunasse. Tuletorni juures viisid 

piirivalvurid meid mere kaldale, kus prožektorite valgel imetlesime laevu merel.] s p 

1978 05 23 59/1  Piirivalvurite pidupäeva eel KEK-is [Laskevõistlus piirivalvurite ja kolhoosiehitajate vahel, 10 lasku 
lamades 100 m distantsilt automaadist AK. Parim tulemus töödejuhataja Andres Maar 90 silma.] s p 

1978 05 25 60/2 Paju, Tarmo Piirivalvurite noorte sõprade ettevõtmistest Paladel s p 
1978 05 27 61/1 Spassov, L. Kordoni argipäev [Piirivalvuris kapten Otinov, ohvitser Ivanov, komandör Sergei Jatskov.] s p 
1979 05 26 60/1 Spassov, L. 28. mai - piirivalvurite päev. Piiril on rahulik [Allüksuse komandör Boriss Safonov, asetäitja poliitalal 

Aleksandr Tihhonov.] s p 

1980 05 27 61/2 Spassov, L. 28. mai - piirivalvurite päev. Kodumaad teenides. Alati esirinnas [Seerant Mihhail Markelov] o s 
1980 11 13 133/2 Koleznev, P. Kirjad armeest. Tubli piirikaitsja [Veterinaarvelsker Ülo Tamm „Sõpruse” kolhoosist tegeleb oma 

erialaga ka piirivalves] o s 

1981 05 28 62/1 Spassov, L. 28. mai - piirivalvurite päev. Nii ööl kui päeval [Ohvitser Aleksander Sonini allüksuses] o s 
1982 05 27 61/1  28. mai - piirivalvurite päev. TASS-i foto o 
1982 05 27 61/1 Spassov, Leonid Piiril on rahulik [N. piirivalvekordonis] o s 
1982 05 27 61/2  Kindel kilp - nimeline kordon [ETA tekst ja foto] o 
1982 07 15 82/2 Brand, Elgi Õnnitleme. Südame sunnil [Viktor Lutšenko 60. Ukrainlane, Hiiumaal 1944. aastal piirivalvurina, 

praegu Putkaste sigala zooveterinaartehnik] o s 

1983 05 28 62/1-2 Spassov, L Täna on piirivalvurite päev. Rahuliku elu kaitsjate eelpost [5 fotot, ka Aleksandr Kuznetsovist.] o s 
1984 05 26 61/1 TASS 28. mail on piirivalvurite päev. Foto o 
1984 05 26 61/1 Spassov, Leonid Piiri valvamine on mehine amet [Möödunud aastal (!) ajas Spassov juttu piirivalvurite Gennadi 

Kaptijevi ja Sergei Kastrikiniga. Ohvitser Aleksandr Kuznetsov] o s 

1984 06 19 71/4  Kes teab? [Ööl vastu 23. septembrit 1983 läks Tallinna Olümpia-purjespordikeskuse territooriumilt 
kaduma kummipaat Zodiac] o 

1985 04 06 41/2 Leinpuu, Kaarel Õnnitleme. Endine sõjamees, praegune ehitaja [Aleksander Käär 60. Sündinud Velikije Luki lähedal, 
vanaisa oli Eestist välja rännanud. Eesti korpus, pärast sõda 10 aastat piirivalvevägedes. Praegu „Rahu 
eest” kolhoosis ehitustööline.] 

o s 

1985 05 28 62/1 Saar, Endel Täna on piirivalvurite päev [Foto piirivalvurist] o s 
1985 05 28 62/1,4 Spassov, Leonid Pingelise teenistuse argipäev [Punalipuline Balti Piirivalvepiirkond, N. kordon] o s 
1986 05 17 57/2 Tammeveski, 

Peeter 
Noored piirivalvurid [Lauka kooli noorte piirivalvurite ringis on 20 poissi] o s 

1986 08 14 95/3 Spassov, Leonid Miilitsajutud. Piiritsoon on piiritsoon oma nõuetega [aegunud passid, puuduvad load, lubamatus kohas 
telkimised jms] o s 

1987 05 28 62/1 Spassov, L Täna on piirivalvurite päev. Elu kordonis [Foto: Kõrgessaare kordonist] o s 
1987 05 28 62//1 Kuur, Ervo Pidulik vastuvõtt [rajooni täitevkomitees tublidele piirivalvuritele ja nende komandöridele. 

Piirivalvurite esindajale anti üle Aadi Palli piiriteemaline maal] o s 

1988 01 05 1/2 Spassov, Leonid Piiridest piiritsoonis [29. okt. 1987 tühistati lubade andmine sõiduks piiritsooni. Kommenteerib TK 
esimees Tarmo Mänd] o s 

1988 02 27 24/1  Autasustamisi. NSV Liidu riigipiiri eduka kaitsmise eest ning Nõukogude armee ja sõjalaevastiku 70. 
aastapäeva puhul autasustati järgmisi seltsimehi [9 piirivalvurit] o s 

1988 02 27 24/3  Haapsalu rajooni Vormsi saarele ning Hiiumaa ja Kingissepa rajooni sissesõidu eeskirjad o s p 
1988 04 12 43/2 Brand, Elgi Kuidas sõita Hiiumaale [Selle aasta algusest on piiritsoon avatud kõigile Eesti NSV elanikele. 15. 

aprillist 15. oktoobrini sissesõit külaliskaardiga, muul ajal vaba. Vastab Mati Udurand] o 

1988 05 26 61/1  Piirivalve 70. aastapäeva puhul [Vastuvõtt parteikomitees, staadionil tehnikanäitus, saab sõita 
kopteriga, jalgpall, tasuta kinoseanss, aukirjad piirivalveveteranidele, 16 nime] o s 

1988 05 28 62/1  Autasustamisi. EKP rajoonikomitee ja RSN täitevkomitee aukirja eeskujuliku teenistuse eest piiri 
kaitsmisel said [6 nime] s 

1988 05 28 62/2 Spassov, Leonid Täna on piirivalvevägede 70. aastapäev. Piir jääb piiriks [kolm fotot] o s 
1988 05 31 63/1 Leinpuu, Kaarel Tähistati piirivalve juubelit o s 
1988 06 04 66/2 Spassov, Leonid Koos piirivalvuritega [3 fotot, Kuznetsov ja Galijev, ülevaade staadionil toimunud 

tehnikaväljapanekust, toimus jalgpallimats rajooni koondise ja piirivalvurite vahel, 3:3] o s 

1988 10 15 121/1-2 Spassov, Leonid Intervjuu. Soovime mõistmist ja häid suhteid [Piirivalveohvitser Aleksei Kuznetsov] o s 
1988 12 29 152/2 Spassov, Leonid Piirivalvepunkt jäägu! [Õiendamine 6. okt. Heltermaa intsidendi pärast. Lugejate kirjades nõutakse 

piirikontrolli säiltamist Heltermaal aastaringselt] o 

1989 05 27 61/1 Spassov, L Homme on piirivalvurite päev [Foto piirivalvuritest, kes korrastasid Kärdla obeliski] s p 
1989 05 27 61/2 Spassov, L Päev nagu päev ikka [Fotoreportraaž Suursadama piirivalvekordonist] o s 
1989 05 27 61/2  Tänu piirivalvuritele [Nurste kandis lõhkusid piirivalvurid vägisi ära 80-aastase vanainimese 

küttepuud] o 

1989 07 11 80/4  Pihla raba põles jälle [Eraldi tuleb tänu öelda piirivalveohvitser Aleksei Kuznetsovile, kes ei jäänud 
ootama kõrgemate ülemuste luba ja suunas oma alluvad tulega võitlema] s 
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1989 08 15 95/4 Brand, E Appi tulid piirivalvurid [Praam ei sõitnud tormi tõttu, kopter Kuressaarest viis Hiiumaa poisid 
Tallinnasse Soome laevale. Kolm poissi läksid Kärdlast väikse purjekaga merele, jaht läks ümber, 
piirivalvurid käisid päästmas] 

s 

1989 10 07 118/4  Meile sissesõidu piirang kehtib aasta ringi [Vastavalt ENSV MinNõukogu määrusele 25. septembrist 
1989 reguleeritakse Hiiumaale sissesõitu külaliskaartidega aastaringselt.] s p 

1989 11 11 132/2  Saadikukandidaadid rajooninõukogusse [valimisringkond nr. 15 (sõjaväeosad, 1 mandaat). Aleksei 
Kuznetsov - 1952, so 2133, sõjaväelane, Tormi 8-11, Hiiumaal 8 aastat. Vladimir Romanjuk - 1954, so 
87235, Ristna küla, Hiiumaal 3 aastat] 

o s p 

1989 11 21 136/4  Haapsalu rajooni Vormsi saarele, Hiiumaa ja Kingissepa rajooni sissesõidu eeskirjade PROJEKT s p 
1989 11 30 140/2 Lall, Villu Arutlusi sisesõidueeskirjade projekti kohta [Vabas Eestis pole selline asi mõeldan et mõni piirkond 

paneb külastusmaksu peale.] s p 

1989 11 30 140/2 Matsalu. Merle Vastuolus seadusega [Passi tohib lüüa ainult templit, mille kuju ja suuruse on määranud 
siseministeerium. Eeskiri kehtib ainult ajutise sissesõidu kohta. Alalise sissesõidu puhul kehtivad 
endised eeskirjad, vajalik siseasjade osakonna piiritsooni luba.] 

s p 

1989 12 05 142/1 Kauber, Maksim Rajooni täitevkomitees. Hiiumaale sissesõidu eeskirjadest [Otsustati kuni 1. märtsini 1990 jätta 
kehtima senine rajooni sissesõidu kord, samuti pikendada 1989. aastal väljaantud sõidulubade 
kehtivust kuni 1. märtsini 1990.] 

s p 

1989 12 07 143/3 Kääramees, Irma Sissesõidueeskirjadest [Esimese ringi sugulastele anda tähtajata kaart, teised maksku 5 rubla. 
Külaliskaardile märkida ka küllakutsuja, et ssaks kontrollid, kes keda on kutsunud.] s p 

1989 12 19 149/2 Luup, A Kodusaare radadel. Saaremaal „sõjavangis” [1947. aasta kevadel, läks meest Sõrult Saaremaale viima, 
udus eksis ära, lasi mehe väljaspool sadamat maale, piirivalve pidas kinni] s 

1990 02 22 22/1,4 Spassov. L. Meie poisid kodusaarele aega teenima [Teenida saab piirivalves, küsimustele vastab piirivalveohvitser 
Aleksei Kuznetsov] o s 

1990 03 24 24/1,4 Brand, Elgi Hiiu parlamendis [Kõne alla võeti Hiiumaale sissesõidu eeskirjad] s p 
1990 03 27 35/1 Kivisikk, Arnold Kolm teed kutsealustele [tavaline ajateenistus, tööteenistus, Genf-49 ei teeni üldse] o s p 
1990 03 29 36/3  Hiiumaa maakonda sissesõidu eeskirjad  
1990 04 05 39/1 Saar, Endel Ka Hiiumaal laekuvad avaldused [tööteenistusse] o s p 
1990 04 05 39/2 Untera, E. Veel kord sõjaväeteenistusest [Olen endine NA reservohviter. Tööteenistuse seadus on noorte meeste 

kaitseks vajalik, kuid nõuda tasuta tööd on ebamoraalne. Kas meie rik on tõesti nii vaene?] o s p 

1990 04 05 39/2 Kokla, Paul Piiriküsimus Hiiu parlamendis [Kontrolli Heltermaal on vaja, normaalsest riigist oleme veel kaugel] s p 
1990 04 10 41/2  Kergitame pisut saladuskatet [Vastab Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Hiiumaa jaoskonna 

ülem alampolkovnik Mati Värimäe] o s p 

1990 04 17 44/2 Kivisikk, A Otsustamisaega anti juurde [Tööteenistusse astujate avaldusi võetakse vastu 15. maini, seni Hiiumaalt 
40 avaldust] o s p 

1990 05 05 51/1 Kivisikk, A Tulevased tööteenistuslased, tähelepanu! [Avaldusi esitatud 54, komisjon tuleb kokku 7. ja 8. mail] o s p 
1990 05 19 57/1,4 Karjamaa, Raivo Volikogu lehekuu koosolekult [Hiiumaa Volikogu keelas kuni ohutusnõuete täitmiseni igasuguse 

tegevuse Paope lasketiirul. Et ümberehitud on tehniliselt ja looduskaitse piirangute tõttu võimatu, 
tähendab see sisuliselt lasketiiru sulgemist] 

o s 

1990 05 26 60/1 Spassov, L Kas piirivalvet on vaja? [Vestlus Kuznetsoviga] o s 
1990 05 31 61/1 Raamat, Leo Hiiumaa mehed koonduvad kodukaitsesse o s 
1990 06 14 68/2  „Eesti Kodukaitse” põhimäärusest s p 
1990 06 28 74/1 Spassov, Leonid Meie saarel samuti rahvusvahelised sadamad [Praeguseks on 13 Eesti sadamat kuulutatud 

rahvusvaheliseks, nende hulgas Lehtma, Heltermaa ja Sõru. Enne välisaluste vastuvõtmist tuleb 
korraldada tolli- ja piiriformaalsused.] 

s p 

1990 09 22 111/1,4 Brand, Elgi Ja tuline kartul muudkui veeres [Maavolikogu. 15. mail peatas volikogu Paope lasketiiru tegevuse. 
Tegevus jätkub, ohutusnõuded armees ja tsiviilelus on erinevad. Kirjas kruntide eraldamisest 
ohviteridele pole faktid täpsed. Kõigil kolmel on Hiiumaa sissekirjutus. Igor Linkov ja Oleg Lopatko 
on KEK-i töötajad. Aleksei Kuznetsov on piirivalveülem, väga inimlik inimene.) 

s 

1990 09 22 111/2  Sõjakomissari sõna [Urmas Roosimägi, Hiiumaa sõjakomissar, major: Minu sügava veendumuse järgi 
peavad terved noormehed läbi tegema teenistuse relvajõududes. Soovijaid ootame vestlusele, Poolas ja 
Saksamaal saavad reamehed tasu valuutas.] 

o 

1990 09 22 111/2 Spassov, L Tööteenistus olgu teenistus o 
1990 10 06 117/2 Spassov, Leonid Hõlpsam, kuid mitte hõlbus [Juba aasta aega saab välispassi Hiiumaalt. Hiiumaa on endiselt piiritsoon 

ja välismaalastel siiasõit piiratud] s p 

1990 10 09 118/4 Kivisikk, Arnold Hiiu mehed, piirile!  o s p 
1990 10 09 118/4 Savioja, Mart Hiiumaa kodukaitse [kutsub Hiiumaa mehi kaitsma Eesti majanduspiiri Mõisaküla piiripunktis] o s p 
1990 10 11 119/4 Roosimägi, U Meeldetuletuseks hiidlastele [13. oktoobrist algab noormeeste kutsumine Nõukogude Liidu 

relvajõududesse. Võin kindlalt väita, et noormehed jäävad teenima Eestisse.] o 

1990 10 20 123/4  Hiiumaa Kodukaitse [kutsub kõiki piiriteenistusest huvitatuid vestlusringi. Soovijal võimalik astuda 
Kodukaitse liikmeks või panna kirja piiriteenistusse] o s p 

1990 10 27 126/4  Eesti Kodukaitse [kutsub seminarile. Kodukaitse õppekeskus valmistab ette majanduspiiri kaitseks 
inspektoreid palgamääraga 300–500 rubla.] o s p 

1990 11 22 137/4 Roosimägi, U Kutsealustele [Kolm Hiiumaa noormeest võivad teenida Tallinna miilitsapolgus, teenistusaeg võrdub 
kahe aasta teenistusega NL relvajõududes.] o 

1990 12 01 141/3-4 Luup, Alfred Sügisööl üle Soela väina [Alljärgnev lugu juhtus 1947. aasta novembri lõpul. Sõru kordoni ülem 
Demidov saatis kaks Sõru meest Saaremaale Murika kordonist majorit tooma] o s p 

1990 12 04 142/1 Kivisikk, A Kaotusteta lõunapiirilt [Kaheksa hiidlast Mõisaküla piiripunktis] o s p 
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1990 12 18 148/3 Spassov, L Tööteenistus - fiktsioon? [Tööteenistusest hakatakse mehi võtma moodustatavasse piiriteenistusse] s p 
1991 01 05 2/2 Roosimägi, 

Urmas 
[Tegevteenistusse kutsumist on pikendatud 1. veebruarini. Kui keegi on saanud venekeelse kutse, siis 
seda ei tasu uskuda.] o 

1991 01 10 4/1  Hiiumaa elanikud! Veel viimane võimalus tulla teenima, kusjuures võimalik, et poisid jäävab teenima 
Eestisse. Pärast 13. jaanuarit kaitseminister Jazovi käskkirja kohaselt ei saa sõjakomissariaadid enam 
midagi garanteerida. Sõjakomissar Urmas Roosimägi 

 

1991 01 24 10/2 Spassov, L Arvestus täpsemaks [kutsealuste arvelevõtmine, loomisel riigi- ja piirikaitseosakond] o s p 
1991 02 09 17/1 Kauber. Maksim Maakonnavalitsuses [Moodustatiriigi- ja piirikaitse osakond, esmane üleasanne kutsealuste 

arvelevõtmine] s p 

1991 02 12 18/1  Välismaalasi saab nüüd Hiiumaale kutsuda otse [Protseduur on lihtsustunud, dokumendid saab Kärdlas 
korda ajada] s p 

1991 02 28 25/3 Takis, Tõnu Hiiumaal on nüüd politseiprefektuur s p 
1991 03 05 27/4  Hiiumaa noormehed Mõisaküla piiripunktis [Ajalehe Sakala artikli ülevaade] o s p 
1991 03 09 29/4  Tööteenistuslased, kes soovivad jätkata oma teenistusaega Eesti Vabariigi majanduspiiri 

kaitseteenistuses, võivad pöörduda Nõukogude v. 5. EV majanduspiiri kaitseteenistuse Hiiumaa 
maakonna staap 

o s p 

1991 03 14 31/1 Neiler, Teo Õpitakse piiri kaitsma  [Hiiumaalt läks Remniku õppekeskusse 15 meest, lõpetatakse 28. märtsil. 
Teenistus mandripiiril, sest siinne veel piirivalvevägede käes.] s p 

1991 03 23 35/1 Karjamaa, Raivo Hädas häälte lugemisega [NSV Liidu referendumi tulemused Hiiumaal. Sõjakomissariaadi anmeil 
osales 378 inimest, 322 olid liidu säilitamise poolt, 46 vastu, 10 sedelit kehtetud. Piirivalveülem A. 
Kuznetsovi andmeil osales 357, poolt 303, vastu 44, kehtetuid 10.] 

o s p 

1991 04 11 43/1 Voole, Valter Piiriteenistus Heltermaal [Alates 5. aprillist valvavad Heltermaa sadamaväravas Hiiumaa noormehed] o s p 
1991 04 20 47/1 Voole, Valter See töö on Hiiumaa huvides [Piiriteenistuse poisid Heltermaal: Ivo Heilo, Marko Tamboom, Priit 

Tikka.] o s 

1991 04 20 47/1-4 Spassov, Leonid Ümbersünd ei lähe üleöö [Küsimustele vastab maakonna politseiprefekt Tõnu Takis.] o 
1991 05 28 62/2 Spassov, Leonid Kodu kaitsmine on kõigi asi [Eesti Kodukaitse Hiiumaa malev, ülem Mart Savioja, rühmaülemad 

Arnold Kivisikk, Anton Kaljula, Jüri Tüür, Tiit Asumets jt]  o s p 

1991 05 30 63/2  Hiiumaa maakonda sissesõidu eeskirjad o s p 
1991 06 06 66/4 Spassov, Leonid Piiriteenistuslased ametis [Remniku õppelaagri lõpetajate seas viis hiidlast: Sander Žerihhin, Toivo 

Teltvei, Raivo Välba, Rene Romanjatov, Enn Särglep.] o s p 

1991 07 23 85/2 Spassov, Leonid Tööteenistus on fiktsioon  
1991 08 17 96/1 Spassov, Leonid Piir hakkab kujunema [Piirikaitsjad Heltermaal. Fotod. Priit Tikka, Margus Juhe, Jaan Kuuse, Mati 

Voogla, Märt Rätsep, Andres Vispel] 1. o s p 

1991 08 20 97/3 Spassov, Leonid Piir hakkab kujunema [Piirikaitsjad Heltermaal. Fotod.] 2. o s p 
1991 08 24 99/1 Neiler, Teo Piirikaitsjatel tihe nädal [Eesti Vabariigi Riikliku Piirikaitseameti ja Kodukaitse esimesed 

suvemängud, vahepeal käidi teletorni kaitsmas] o s p 

1991 08 27 100/1  Reede õhtul Heltermaal [piiriteenistujate rivistus ja Balti tee lõkke süütamine. Rahvast rohkesti. 
Kõnelesid Arnold Kivisikk ja Jaanus Jalakas. Piirikaitsjaile kingiti piibel] s p 

1991 08 29 101/3 Alba, Taimi Vabas rannas jalutades [Nõukogude piirivalve poolt vabaks lastud kaunid Hiiumaa rannad on tallatud 
ja reostatud.] o 

1991 08 29 101/4 Spassov, Leonid Peeti meeles korrakaitsjaid [Maakonna korrakaitsefond premeeris Kodukaitse eestvedajaid ja 
politseinikke. Aktsiaseltse ja firmasid kutsuti üles loovutama valuutat politseile autode ostmiseks.]  

1991 08 31 102/1 Randväli, Edgar Rahulikult nagu Hiiumaal ikka  [Parteimaja kasutamisest, KGB likvideerimisest, Värimäe pensionile. 
Sõjakomisariaat hakkab arhiivi maavalitsusele üle andma. Relvad antakse Tahkuna väeosale.] o s p 

1991 08 31 102/1  Piir tuleb üle [2. septembril algab Tallinnas piirivalvurite ja piirikaitsjate ühine valveteenistus.] o s p 
1991 09 07 105/1 Spassov, Leonid Sünnib uus armee [Tallinnas koguneb Eesti Ohvitseride Kogu asutamistoimkond. Hiiumaal võtab 

ohvitsere arvele EV Riigi- ja Piirikaitseameti regionaalne juhtimiskeskus, ülem Mart Savioja.] s p 

1991 09 10 106/1  Ohvitserid jagunesid kaheks  [Eesti Ohvitseride Liidu asutamiskongress Tallinnas, võimuvõitlus 
Kaitseliidu ja endiste NA ohvitseride vahel] s p 

1991 09 17 109/4  Piir ootab kaitsjaid [EV Riigi- ja Piirikaitseameti Hiiumaa regionaalne juhtimiskeskus kutsub mehi 
piirikaitsesse] s p 

1991 09 26 113/1 Spassov, Leonid Millal piir üle antakse? [Intervjuu piirivalvekomandant Aleksei Kusnetsoviga o s p 
1991 10 15 121/1 Viis, Tauno Paugud Paladel [Suursadama piirivalve õppused Paladel, rahvas ehmunud, Kuznetsov vabandab] o s p 
1991 10 31 128/1  Riigi- ja piirikaitseosakond tegutseb [Alates 16. oktoobrist osakonna juhataja Urmas Roosimägi. 

Osakonnas töötavad ka senised sõjakomissariaadi ohvitserid Andres Prikk ja Aivar Kull] o s 

1991 10 31 128/1 Spassov, Leonid Meie poisid Remnikul [Praegu õpivad seal 7 noormeest Hiiumaalt: Tanel Stomma, Siim Saarnak, 
Kaljo Pihlamets, Ülar Karjama, Kaupo Valting, Janek Ulla ja Priit Lehtsaar] o s 

1991 11 05 130/3 Spassov, Leonid Tuleb teenima minna [4. okt. võttis EV valitsus vastu ajateenistuse määruse. Suunatakse 
politseipataljoni ja piirikaitsesse, samuti vaja vangivalvureid] o s 

1991 11 12 133/3 Spassov, Leonid Mõtteid kaitseteenistusest [Eesti riik pole nii rikas, et oma armeed pidada] s p 
1991 11 14 134/3 Spassov, Leonid Esimesed mehed on kaitseväes [Esimesed mehed saadeti teenistusse 11. nov. Piirikaitsesse vähemalt 

176 cm, lühemad lähevad vangivalvuriks, fotol Rene Hartõkainen] o s 

1991 11 14 134/4  Politsei teatab [9. nov. pidas N. Liidu piirivalve allüksus politsei organiseerimisel ja „Hiiu Kaluri” 
töötajate kaasabil Viskoosas kinni kurjategija, kes püüdis tungida kalatehase lattu]  

1991 12 30 152/2  Aastaintervjuu [Aprilli alguses jättis N. Liidu piirivalve maha Heltermaa kontrollpunkti. Regulaarne 
Eesti piiriteenistus seati Heltermaal sisse 5. juunist. Piiripunkti ülem Enn Heinorg vastas küsimustele] o s 
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1992 01 04 1/2 Kauber, M Hiiu Maavalitsuses [Riigikaitseosakonna põhimäärus. Tööteenistusest maakonnas] o s 
1992 01 04 1/2  Kroonikat ´91 [6. veebr. moodustati maavalitsuses riigi- ja piirikaitse osakond. 1. märtsil alustas 

tegevust Hiiumaa Politseiprefektuur. 5. aprillist hakkasid Heltermaa sadamaväravas dokumente 
kontrollima meie oma noormehed, kes omandasid vastavad teadmised Remniku õppekeskuses] 

o 

1992 01 11 4/2  Kroonikat ´91 [13. oktoobril tekitasid Palade rahvas hirmu piirivalvurid, kes kohalikele võimudele 
teatamata korraldasid seal õppuse.   

1992 01 23 9/3 Spassov, L Asjalik mees politseis [Kõrgessaare konstaabel Jüri Hiis. Suure tulevikumurena näeb Hiis vabanevate 
sõjaväehoonete saatust. Mandril on neid juba rüüstatud. Hooneid aga vabaneb siingi palju: Ristnas, 
Kõpus, Kõrgessaares ja Tahkunas kokku mõnikümmend. Piiriteenistus peaks vähemalt kordonid oma 
valdusse võtma] 

o 

1992 01 28 11/4 Spassov, L Ärge ostke sõjaväe vara! [23. jaanuaril võttis Eesti Vabariigi Ülemnõukogu vastu otsuse endise N. 
armee varade kuulutamisest vabariigi omandiks. Sama otsusega tunnistati kehtetuks kõik sõjaväele 
tehtud maaeraldised. Juba on kuulda, et meilgi ostavad inimesed piirivalvuritelt asju. 
Riigikaitseosakond palus hoiatada, et sõjaväelaste käest midagi ei ostetaks] 

o 

1992 02 18 20/3  Sõjavägi teine, mured samad [1.] o s 
1992 02 20 21/1,4 Spassov, L Sõjavägi teine, mured samad [2.] o s 
1992 03 19 32/1,4 Spassov, L Mis maksab üks piirivalvekordon? [Foto Kärdla kordonist] o s p 
1992 03 31  37/3 Spassov, L Luuakse EV kaitsejõud [Riigikaitseosakonna juhataja Urmas Roosimägi intervjuu. Kas meie saarele ka 

kunagi eesti väeosi tuleb? Kiiremini, kui arvata oskame. Käivad ettevalmistused väeosa loomiseks 
Tahkunasse praegusesse õhukaitseüksuse asukohta] 

o s 

1992 04 04 39/1 Paas, Leo Piirid paigas [Nõupidamisel Haapsalus pandi paika Läänemaa, Hiiumaa ja Saaremaa merepiirid] s p 
1992 04 09 41/1 Spassov, L Poisid lähevad sõjaväkke [Riigikaitseosakond saatis 5 poissi Võru jalaväepataljoni, 8 piirivalve 

õppekeskusse Kuressaares, 5 Kosele] o s 

1992 04 21 45/3 Spassov, L Kaitsejõud on, kuid mehi pole [Urmas Roosimägi: Hiiumaal püüab kolmandik kutsealustest 
teenistusest kõrvale hoida] o s 

1992 05 05 50/1 Spassov, L Millal sõjaväelased lahkuvad? [Teatavasti on meie saarel viis piirivalvekordonit ja komandatuur, kaks 
õhukaitselokatsioonivägede üksust Tahkunas ja Ristnas ning väheke kuivamaamadruseid Tahkunas, 
kus paikneb vaatluspost. Paari aasta tagusest 450 mehest on suur osa lahkunud, täpset arvu ei avaldata, 
uusi enam juurde ei tooda. Millal väed lahkuvad, ei oska praegu keegi öelda] 

s p 

1992 05 12 53/4 Spassov, L Sõdurid hakkavad lahkuma [Moskvast saadud korralduse kohaselt peavad 1. septembriks lahkuma 
lokatsiooniväeosad Tahkunast ja Ristnast.] s p 

1992 05 14 54/1 Kõrv, J Vaenlasele puhas maa [Segane arutelu lahkuvate vägede ja nende vara teemal] o 
1992 05 14 54/1 Voole, V Kas Hiiumaale Kaitseliit? [16. mail Käinas esimene koosolek, eestvedaja Ülo Tuisk] o 
1992 05 16 55/2 Viidik, A Kroonu köis las lohiseb [Ajakirjaniku tutvumistiir Kärdla komandatuuris. Kidakeelne lipnik eriti 

midagi ei näita. Foto Kärdla kordoni väravast] o s 

1992 05 16 55/2 Solodov, Oleg ... endine endistest [Solodov ähvardab endisi kommuniste ja komsomolitegelasi KGB-meeste 
torkimise pärast. Ärgu arvatagu, et ma kedagi kardan või et mul pole fakte.] o 

1992 05 16 55/4 Spassov, L Taas sõjaväe varast [Lokatsioniväeosad lahkuvad 1. septembriks. Hooned jäetakse valve alla kuni 
üleandmiseni. Piirivalve vaatluspunktides asetleidnud lõhkumised peaks meid valvsaks tegema] o s 

1992 05 26 59/1 Spassov, L Sõjavägi lahkub, sõdureid tuleb juurde [Ristnasse saabus helikopteriga 19 sõdurit, komandör eitab uute 
sõdurite juurdetoomist] o s 

1992 06 04 63/1-2 Spassov, L Mees peab sõjaväes teenima [Maakonna riigikaitse osakonna juhataja U. Roosimägi intervjuu]  
1992 06 04 63/2 Voole, V Haapsalu sõjaväelennuväli ei allu Eesti võimudele [Kaitseliit kontrollis 20. mail Hiiumaalt saabuvaid 

sõjaväe veokeid Rohuküla sadamas, ühes autos olid õppemiinid ja vana mööblikola. Lubati edasi sõita]  

1992 06 06 64/1 Spassov, L Sõdurid jälle Hiiumaal [Nüüd on toimetusel andmeid, et saarele saabus 15 piirivalvurit] o s 
1992 06 06 64/3-4 Luup, A Suurkuiv (1947. aastal käisid 3 Sõru kalurit Suurkuiva laiul, jäid piirivalvele vahele. Sõru 

piirivalveülem oli Demidov] o 

1992 06 16  68/2 Võsa, H Võõrad väed [Irooniline ilkumine vene vägede lahkumise teemal] o 
1992 06 16  68/3 Viidik, A Lehtma piiripunktis [ainus töötaja Reigo Lepp] o s 
1992 06 27 71/3 Spassov, L Piirivalvurid ei tunnista seadusi [U. Roosimägi intervjuu. Suhted Kuznetsoviga sassis, piirivalvurid 

parseldavad varasid maha] o s 

1992 07 04 74/1  Visa kaablikoorem [Piirivalveülem Kuznetsov üritab välja viia 17 tonni kaablit. Kaitseliit pidas 
koorma sadamas teistkordselt kinni] o s 

1992 07 04 74/4  Raske liiklusõnnetus [Surma sai piirikaitsja Reigo Lepp. Roolis olnud Ülle Voitka, Allan Epner ja 
Mati Voogla raskete vigastustega haiglas]  

1992 07 04 74/4 Viidik, A Teateid sisevetelt [1. juulil nägid kalamehed Luidja rannas paksus udus vene piirivalvelaeva ja roostes 
vrakki. Meeskond erariides, aga väga sõjakas pealtvaatajate suhtes. 2. juulil olid samad alused juba 
Kõrgessaare reidil] 

o 

1992 07 07 75/1 Spassov, L Selgust segasesse [Toimetusse teatati kahtlasest tegevusest Luidja rannas. Hüdrograafiateenistus 
täpsustab merekaarte. Üle Tuisk palub teatada, kui Hiiumaale saabub praam kaablikoorma järele] o 

1992 07 14 78/4 Spassov, L Ellamaa vahejuhtumist [9. juulil Ellamaal toimunud vahejuhtumis osalesid Tahkunas asuva väeosa 
ohvitserid Suštšenko ja Djomuškin] k 

1992 07 18 80/2  Hiiumaa rahvale. Hiiu Maavalitsusele [Maavalitsus ei toeta materiaalselt Kaitseliidu moodustamist, 
mahitab piirivalvurite poolt varade väljaviimist. Seetõttu Kaitseliit avaldab umbusaldust, nõuab 
Kuznetsovi väljasaatmist jne] 

o s 

1992 07 23 82/1 Roosimägi, U Kaitseliit olgu apoliitiline o s 
1992 07 23 82/2 Sovio, Seppo Intsident Heltermaal [Soomlast pahandasid Heltermaal erariides ja õllelõhnadega piirivalvurid, kes 

talle sissesõiduluba ei müünud]  
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1992 07 28 84/3 Spassov, L Teenistus on teenistus [Selgitusi jagab U. Roosimägi] o 
1992 07 30 85/  Kas intsident Heltermaal on lahendatud? [Vastavad Mart Savioja, Jüri Ojasoo jt] s 
1992 07 30 85/2 Spassov, L Meie vara vajab kaitsmist [Tahkunas majad terved, Ristnas tehnilise vaatluse post rüüstatud, samuti 

Paope lasketiir. Fotol Kraz-i vrakk Tahkunas ja elamu Lõimastus] o s 

1992 08 06 88/3 Spassov, L Mida sõjavägi siin praegu teeb? [Tahkuna õhukaitses kaks ohvitseri ja sõdur, mereväes neli madrust. 
Piirivalve kõige salapärasem, sealt ei saa mingit infot. Foto Ristna tehnilise vaatluse postist, millest 
alles ainult seinad] 

o s 

1992 09 08 102/4 Spassov, L Vahejuhtum Sõrul [Sadamavalvur viskas uksest välja Venemaa piirivalveohvitseri, kes tahtis helistada. 
Kaitseliidu pealik Ü. Tuisk manitseb, et ei laskutaks konflikti sõjaväelastega. Piirivalvurid peaksid 
lahkuma 17. septembril] 

s 

1992 09 08 102/4  Ärge astuge tehingutesse [Kaitseliidul on andmed, et Kõpu piirivalvekordoni kahes elamus on lõhutud 
ahjud. Kui edaspidi sellistele mahhinatsioonidele jälile saadakse, võtab Kaitseliit kasutusele ranged 
meetmed] 

s 

1992 09 08 102/4 Spassov, L Erariides sõjaväelased [Liikluspolitseinik Mihkel Karjamaa pidas Käinas kinni sõjaväeautoga sõitnud 
neli dokumentideta erariides piirivalvurit. Anti üle Kuznetsovile] s 

1992 09 18 107/2 Voole, V Hiiu Maavolikogus [Nõustuti Ats Veevo kinnitamisega politseiprefehtiks. 30. juulist on Hiiumaal 
Kaitseliidu eraldiseisev Malevkond, mehi kokku 55. Puudub vormiriietus, ilma selleta ei võta vene 
sõjaväelased kaitseliitlasi tõsiselt. Vormiriietuse ostmiseks vaja 17500 krooni.] 

k 

1992 09 18 107/4  Aitäh Hiiumaa politseile [Püüti kinni Vene piirivalvuritest vargad. Tänavad Tiiu Koitla ja Jaanus 
Kõrv] o 

1992 09 24 109/1 Spassov, L Nii nad läksid [19. septembri varahommikul lahkus Kärdlast pikk autoderivi. Lahkusid viimased 
piirivalvurid. Kahe ohvitseri isiklik kraam jäi veel maha, ei mahtunud auto peale. Heltermaalt väljus 
kaks eripraami ligi kolmekümne veokiga. Kaheksa piirivalvurit on varguste pärast eeluurimisvanglas] 

s 

1992 10 08 115/3 Spassov, L Heltermaal on uued mehed [Heltermaa politseipunktis tegutseb seitse meest, juhib politseiinspektor 
Kuido Tõnurist] o s 

1992 10 29 124/2 Voole, V Ristna otsas [Lokaatorimehed veel kohal. Lusikavabrikus tehti 3 miljonit lusikat aastas. Fotod] s p 
1992 10 29 124/3 Spassov, L Ka avatud piir jääb piiriks [Küsimustele vastab Eesti Piirivalveameti Hiiumaa juhtimiskeskuse ülem 

Mart Savioja] o s 

1992 10 31 125/2 Pauska, t Piirivalvelugu [Piirivalve Kõpus. Ojaküla kordonisse plaanis tuua Kõpu algkool. Foto Eesti 
piirivalvuritest Ojaküla kordoni ees] s p 

1992 11 10 129/1  Sõjaväevarude ülevõtmine jätkub [Maakonna sõjaväevarude ülevõtmise komisjon Tahkunas 
õhutõrjeallüksuse vara kirja panemas. Tahkuna ja Kõpu mereväelased annavad oma vara üle 
20. novembril] 

o s 

1992 11 10 130/1  Meelis Sepp: „Kuritegevus on tõkestatav” [Tänavustest kuritegudest kõige markantsem piirivalvurite 
vargused. Kogu komandatuur piirati sisse ja otsiti läbi kõik ärasõiduks valmis pandud pakid. Peaaegu 
kogu varastatud kraam saadi sealt kätte] 

o s 

1992 11 26 136/1  Piirikaitsmist õppima [Piirikaitse Kuressaare õppekeskusse kursustele läks Avo Künnapas Viskoosast]  
1992 11 26 136/2 Spassov, L Kriminaalpolitseis tööd küll [Töötajaid viis: Meelis Sepp, Tarvi Pink, Andrus Saaliste, Ivar Saartok, 

Martti Roosipuu. Mainitakse ka piirivalvurite vargusi Kärdlas]  

1992 12 01 138/2  Hiiu maavolikogu otsus. Hiiu maakonda sissesõidu reguleerimine s 
1992 12 01 138/4 Spassov, L Kaitseliidu valve all [Möödunud neljapäeval võeti Tahkunas ja Ristnas üle õhukaitseväe hooned. 

Praegu kaitseliidu relvastatud valve all] o s 

1992 12 08 141/2 Spassov, L Kahju, kui vara hukka läheb [Õhukaitse varade ülevõtmisest, keskkonnareostusest ja prügist Tahkunas. 
Fotod Tahkunast] o s 

1992 12 17 145/4  Politsei teatab [12. detsembril tabati Kõpus elanike abiga grupp isikuid, kes olid parajasti ametis Eesti 
Vabariigile kuuluva vaskkaabli põletamisega. Kaabel konfiskeeriti ja on algatatud juurdlus] o 

1993 01 09 3/1 Spassov, L Korterid on vabad ja ei ole ka [Vene sõjaväe lahkumisega jäi Kärdlas tühjaks kuus korterit, aga 
elanikud pole välja kirjutanud, üürivõlg tiksub. Üürnikud oleks vaja tagaselja välja kirjutada, selline 
seaduseelnõu olevat koostamisel] 

o 

1993 01 12 4/1 Tuisk, Ülo Kaitseliit kogub jõudu [Malevkond taasloodi 14 mehega, pregu likmeid üle 60. Põhitegevus kaatri 
valvamine Orjakus. Relvi veel pole, vorm on osadel. Saadud on Staabihoone ja tsiviilkaitse õppeväljak 
Käinas] 

o 

1993 01 14 5/1  Kümme poissi sõjaväkke [Teenistuskohaks saab Kuperjanovi pataljon. Muret teevad jooksikud, meie 
maakonnas on neid kolm]  

1993 01 28 11/1-2 Spassov, L Meeste kohus on kaitsta [Riigikaitseosakonna juhataja Urmas Roosimägi intervjuu] s p 
1993 02 09 16/1 Kõrv, Jaanus Tuleb kolm piirivalvekordonit [Hiiumaale on planeeritud kolm kordonit. Kõpu, Sõru, Kõrgessaare. 

Raadiolokatsioonijaamad Kõpus, Tahkunas ja Sõrul. Koos reserviga kaitseks meil piiri umbes sada 
meest] 

s p 

1993 02 09 16/2 Viidik, Aivar Teateid tegelikkusest V ehk Tahkuna taha jääb vaid torm [Tulejuhtimistormis laual Taani ranniku 
kaart, skultuurgrupil juba üks pea kadunud] o 

1993 03 04 25/4 Uudistetoimetus Vene piirivalvurid kohtu all [8 endist piirivalvurit varastasid möödunud aasta juulist septembrini 
Kärdlas asju] o s 

1993 03 25 34/3 Spassov, L Pikk varguselugu [Piirivalvurite vargused. Kahju 20 000 krooni. Kahju hüvitati, karistuseks loeti 6 
kuud eeluurimise ajal kinni istumist. Pärast kohtuistungi lõppu lahkusid noormehed neile järele tulnud 
autodel Eestist] 

o s 

1993 04 24 46/2  Kes tahab saada piirivalvuriks? [Algavad kolmekuulised kursused merepiirivalvuritele] s p 
1993 05 13 53/1 Spassov, L Kuidas kaitsta Hiiu saart [Etteheited munitsipaalpolitseile, kes Heltermaal ei kontrolli piisava 

tähelepanuga dokumente. Piirivalveülem rääkis, et rannad on tallatud, merele minnakse igalt poolt. 
Peagi hakkab tööle ühtne häirekeskus] 

s p 
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1993 08 03 87/4  Rootsi kursustele [Piirivalveameti Hiiumaa Juhtimiskeskuse ülem Mart Savioja sõitis Rootsi 20-
päevastele kursustele] s p 

1993 08 05 88/1,3 Spassov, L Piirivalve kogub jõudu [Küsimustele vastab Piirivalveameti Hiiumaa Juhtimiskeskuse ülem leitnant 
Mart Savioja. Foto Sõru kordonist] o s 

1993 08 28 98/1  Kas pommiplahvatused ka Hiiumaale [Uue seaduse järgi ei tohi enam sadamas saabujaid kontollida ja 
maksu võtta. Munitsipaalpolitsei PEAB jääma, saabujaid PEAB kontrollima!] o s 

1993 09 23 109/2-3 Viidik, A Kolmikvõim „patareis” [Kärdla piirivalvekordoni omanikuks pretendeerivad linnavalitsus, piirivalve ja 
AS Näkimadal] o s 

1993 09 23 109/3 Spassov, L Masendav pilt Tahkunas [Fotod, Lõimastu linnaku rüüstamine] o s 
1994 01 04 1/2  Kroonika 93 [12. veebruar kujunes Hiiumaale omamoodi ajalooliseks tähtpäevaks: saarelt lahkus 

viimane Vene sõdur. 23. veebruaril Kärdlas Keskväljakul kaitseliidu pidulik rivistus] s p 

1994 01 11 4/1 Viidik, Aivar Iga riik algab tema piirist s p 
1994 02 15 19/1  Kõpu piirivalvekordoni üks hoone põles maani maha [ehitatud 1990. aastal, majas olid kaks 

piirivalvurit, pääsesid eluga] o s 

1994 05 10 53/2 Viidik, Aivar Hiiumaa piirivalvurid laiendavad haaret [Eesti Piirivalve Hiiumaa piirkonna ülema Mart Savioja sõnul 
piirivalvel kasutada kaks alust merepiiri jälgimiseks: rootslaste kingitud kaater ja lepingu alusel 
merehariduskeskuse laev „Linda”] 

 

1994 07 07 76/2 Saar, Endel Lahendust otsitakse [Tiit Laja ja Kärdla volikogu esimees Ivo Eesmaa annavad ülevaate Pargi 3 
omandisuhetest] o s 

1994 07 21 82/1 Saar, Endel Koos kohustustega on ka õigusi [Hiiumaal viibis siseminister Heiki Arike. Piirivalvel ei ole niipalju 
hooneid tarvis, muist võiks anda munitsipaalomandisse.]  

1994 10 18 120/3  Hiiumaa rand on Eestimaa värav [Eesti Piirivalve Hiiumaa piirkonna kirjutis ülesannetest ja 
kontakttelefonid. Patrullitakse randades seoses Estonia hukuga. Hoiatatakse punaste rakettide laskmise 
eest] 

o s 

1994 11 03 127/2-3 Spassov, Leonid Piir ei alga piirist, vaid meist endist (Argipäevajuttu pärast pidupäeva) [Mart Savioja annab ülevaate 
Estonia päästevahendite merelt kokkukorjamisest, piirivalve hetkeseisust Hiiumaal] o s 

1994 12 03 140/2 Spassov, Leonid Me ei saa kaitsta relvadega, vaid mõistusega [Piirivalve korraldas arutelu randade ja kalavarude 
kaitsest. Foto Tahkuna lokaatorist] o s 

1994 12 20 147/2 Voole, Valter Kõrgessaare vallas. Volikogu annab voli [Piirivalve kasutab Paope lasketiiru neli korda kuus 
õppelaskmisteks, maaeraldust ei ole. Elanikud on vastu]  

1995 01 03 1/3  Piirivalve 1994. aastal [Praegu valvab piirivalve Kõrgessaare ja Suursadama kordonit, Paope lasketiiru s p 
1995 01 07 3/1 Spassov, Leonid Hiiumaalt kaitsejõudude peastaapi [Senine riigikaitseosakonna ülem major Urmas Roosimägi töötab 

alates 9. jaanuarist Eesti Vabariigi kaitsejõudude peastaabis. Riigikaitseosakonna uus ülem Ago 
Holtsmann.] 

 

1995 03 30 37/2 Spassov, Leonid Tõsises töös tõsised mõtted. Küsimustele vastab riigikaitseosakonna ülem Ago Holtsmann [osakonnas 
ametis 12 inimest]  

1995 04 04 39/1  Muutused Kaitseliidus [Pealik Ülo Tuisk lahkus ametist, kt on staabiülem Ivo Kotelnikov] o 
1995 04 20 45/3 Spassov, Leonid Mehed, paadid, kala ja rand [Piirivalve ja mereinspektsiooni nõudmised rannakaluritele ja 

paadiomanikele] o s 

1995 08 01 87/1 Saar, Endel Hiiumaa poisid õpivad riigikaitset [Paldiskis algavad kuuekuulised ohvitseride kursused, Hiiumaalt 
Ago Nõmm. Riigikaitse Akadeemias tahab tollitöö erialal õppima asuda Harles Kosk Kõrgessaare 
vallast] 

o 

1995 08 05 89/2 Viidik, Aivar Viisavaevad Hiiumaa moodi [Sadamates ei saa turistidele viisat müüa ametkondlike arimeelsuste tõttu]  
1995 10 28 125/1 Spassov, Leonid KL malevkonna uus pealik [Üllar Loodla. Senine pealik Ivo Kotelnikov siirdub teenima mereväkke]  
1995 10 31 126/1  Homme tähistab Eesti Piirivalve oma 73. ja taasloomise 5. aastapäeva [Pildil piirkonnaülem Mart 

Savioja] o 

1995 11 02 127/1  Eile tähistati Eesti piirivalve 73. aastapäeva ja taasloomise 5. aastapäeva. Foto: Tahkuna 
jälgimisjaamas Haapsalust pärit piirivalvur Mart Tederov.  s 

1995 11 04 128/1 Spassov, Leonid Viieaastane piirivalve kosub 1. o s 
1995 11 04 128/1 Voole, Valter Piirivalve aastapäeva tähistamisest Kärdlas o 
1995 11 04 128/2  Pöördumine [Hiiumaa Omavalitsusliidu küsitlus - kas politseipunkt Heltermaal peaks tööle jääma ka 

1996. aastal. Kelle kulul?]  

1995 11 07 129/1 Spassov, Leonid Viieaastane piirivalve kosub 2. s 
1995 12 19 147/2  Piirivalve valvab piiri ja ehitab [Remont Sõru kordonis, torustikke vahetas Jaan Kallisma. Raha ei 

jätku. Kohapeal elab üks piirivalvur.]  

1996 02 15 19/1 Menov, Ly Üle piiri... [Foto: piirivalvurid kinnitamas puksiirköit lõmmisõidetud Nissan maasturile 335 EPV] o 
1996 06 08 66/1  Rootsi rannavalvurid külas [Hiiumaal sõprusvisiidil rannavalvekaater KBV-274, tõi varuosi Rootsist 

saadud kaatritele] o 

1996 10 12 119/8  Lugupeetud Hiiumaa elanikud! [Piirivalve korraldab ankeetküsitluse piirivalve tegevuse kohta]  
1996 10 31 127/2-3 Spassov, Leonid Homme tähistab Eesti Piirivalve oma 74. aastapäeva [fotodega ülevaade Hiiumaa piirivalvurite 

tegevusest] o 

1997 02 01 13/2 Spassov, Leonid Piirivalve ei ole pelgalt piiri valve [Küsimustele vastab Hiiumaa piirivalvepiirkonna staabiülem Uno 
Kangur] o 

1997 02 22 22/4 Saar, Endel Anti auastme kõrgendust [Kärdla kordoni ülem Rene Hartõkainen nüüd nooremleitnant] o 
1997 04 05 38/4 Mäeumbaed, 

Volli 
Kodusaare radadel. Kassarimaa hirm - Tamme Villem [Villem Tamm 1836-1915. Villemil oli kaks 
maja, sai kroonu käest üüri selle eest, et piirivalvurid sees]  
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1997 04 19 44/1 Voole, Valter Kordoni ja Sääre nina perspektiiv [Pühalepa vallavolikogu otsusega loodi Rahvusvaheline Lääne-Eesti 
Uurimis- ja Koolitussihtasutus. Vald loovutab sihtasutusele riigilt taotletava kordoni ja vastava 
territooriumi] 

o 

1997 05 08 51/2 Sameli, Tiit Piirivalve juubeli eel [Piirivalve tänasest päevast räägib Uno Kangur] o 
1997 07 29 85/1 Sameli, Tiit Avariiderohke nädal [Politseikroonika: 15. juulil murti sisse Kõpu piirivalve vaatlustorni ja varastati 

pikksilm. Kahju 16 000 krooni. Möödunud aastal varastati pikksilm Tahkuna vaatlustornist.] o 

1997 08 21 95/2 Sameli, Tiit Piirivalve kutsub kaatreid ja laevu vaatama [Õpilasgrupid saavad laevadel käia etteteatamisel] o 
1997 09 25 110/2 Sameli, Tiit Nõukogude sõjaväerajatised lähevad müüki [Hiiu Maavalitsus on otsustanud müüa kirjalikul 

enampakkumisel tervikvarana kolme endise sõjaväeosa rajatised Tahkunas, Ristnas ja Harilaiul.] o 

1997 10 23 122/1 Sameli, Tiit Piirivalves lahtiste uste päevad [Pressikonverents staabis, meresõit lastegruppidele, Tahkunas 
tutvutakse radaritega ja vaadatakse videofilme] o 

1997 10 28 124/2 Voole, Valter Eesti piirid peavad, ka merel [Lahtiste uste päevad, piirivalvelaeva Maru väljasõit merele.] o 
1997 11 01 126/1 Voole, Valter Eesti Piirivalve 75 [Fotomeenutus presidendi vastuvõtust Heltermaal. Staabiülem Kangur, tema poeg, 

piirivalvekaatr 002 komandör Tanel Kangur, vanemmehaanik Vambola Tamberg, pootsman Andrus 
Apri] 

o 

1997 11 01 126/2 Voole, Valter Pressikonverents Hiiumaa piirivalvejuhtidega  o 
1997 11 06 128/1 Saar, Endel Teeneterist Mart Saviojale o 
1997 11 08 129/1 Saar, Endel Piirivalvelaev Lehtma reidil [Eesti Piirivalve laev 009 „Valvas” tuli Hiiumaa piirkonna operatiivsesse 

alluvusse.] o 

1998 02 10 17/6  Eesti Vabariigi 80. aastapäevale pühendatud üritused Hiiumaal [Kärdla linn: Kaitseliidu ja piirivalve 
rivistus Kärdla keskväljakul]  

1998 02 21 22/2  Arvamus artiklile „Maavalitsus külas linnavalitsusel” [Pargi 3 omandivormist]  
1998 02 21 22/8 Saar, Endel Ago Holtsmann leitnandiks [Toivo Teltvei ja Andres Niglas nooremleitnandiks, Eduard Rool sai 

aukirja] o 

1998 02 21 22/8  Kuulutused: 24. veebruaril kella 11-13 on piirivalve ja kaitseliidu piduliku rivistuse tõttu häiritud 
liiklus Keskväljakul. Palutakse mõistvat suhtumist. o 

1998 02 26 23/1 Voole, Valter Ilus päev Kärdlas [Ülevaade fotodega rivistuselt Keskväljakul ja aktuselt kultuurimajas. Piinlik oli, et 
mitmel väljakuäärsel majal ei olnud lippu väljas, võimendus ütles korduvalt üles kõnede ja isegi hümni 
ajal. Kultuurimaja saal oli kaunistamata, selle kohta võttis väga teravalt sõna pärast aktust ja loopis 
mööblit hr. Kivisikk] 

o 

1998 03 21 33/1 Sameli, Tiit Piirivalve Kärdla kordon 75 o 
1998 04 14 43/1 Saar, Endel Eelkõige lasketiir [Hiiumaal viibis Eesti Piirivalveameti relvastusohvitser Matti Kanep. Korraline 

kontrollkäik relvastuse ülevaatamiseks. Puudib korralik lasketiir. Kaitseliit passiivne] o 

1998 06 06 65/4 Saar, Endel Suuresadama lood 9. [piirivalvekordon, fotod] o 
1998 07 30 87/3 Sameli, Tiit Kärdlas hoiab korda lisaks politseile ka piirivalve   
1998 11 05 128/2 Kangur, Uno Kuidas elab Hiiumaa piirivalvepiirkond o 
1998 12 15 145/1 Naurits, Aavo Huvi piirivalve vastu on suur [Staabiülem Uno Kangur kommenteerib piirivalve tutvustamise üritusi 

Hiiumaa koolides.]  

1999 03 23 34/4 Saar, Endel Piiril esimesest päevast peale [Küsimustele vastab Hiiumaa Piirivalvepiirkonna ülema kt Vernon Jõgi]  
1999 07 01 74/4 Saar, Endel Hiiu Kalur. Inimesed ja aastad 1. [Kalurite suhteid piirivalvuritega, Herbert Leesi sõjateest]  
1999 08 10 91/1 ETA Kaitseliidu ja piirivalve juhid tulevad Hiumaale koostööd tihendama [KL ülem Benno Leesik ja PV 

ameti peadirektor Tarmo Kõuts]  

2000 01 08 3/1 Spassov, Leonid Hiiumaa piirivalve müüb hobuseid [Neli hobust saadi 1996. aastal, praegu pole teenistuslikult enam 
vajalikud, pealegi on ülalpidamine kulukas, seisavad Tikkude tallis Kassaris]  

2000 02 03 14/3 Ellen, Mare Kaob Hiiumaa Riigikaitseosakond o 
2000 02 26 23/1 Liivamägi, Tiiu Eesti Vabariigi 82. aastapäeva tähistamine Kärdlas [Kärdla kirikus avati Vabadussõjas langenute 

mälestustahvel. Idee algataja oli Isamaaliit.] m 

2000 06 03 63/4 Saar, Endel Rahvusvaheline piirivalvurite võistlus peeti Leemetis [Eesti Piirivalve lahtised meistrivõistlused 
orienteerumises]  

2000 06 20 70/1 Mäeots, Ermo „Võidutuld” saama [Haapsalust kaitsejõudude paraadilt toob võidutule Alvar Nurk piirivalvekaatril] o 
2000 07 18 81/2 Kõrv, Jaanus Toimetaja veerg [Kui vene piirivalvurid saarelt 94. a. lahkusid, korraldasid nad „pogrommi” hiidlaste 

varanatukesele. Mõtlesin, et peksaks selle Kärdla kordoni koos vantidega segamini] o 

2000 11 04 128/1 Saar, Endel Piirivalvurid pidasid aastapäeva [Piirivalveameti peadirektori vastuvõtul Tallinnas osalesid piirkonna 
logistikaülem nooremleitnant Andres Niglas ja majandusosakonna ülem lipnik Kaido Reede.] o 

2001 07 05 75/4 Saar, Endel Üks vahva noortelaager [Kaitseliidu korraldatud noortelaager Tahkuna piirivalvekordoni juures.] o 
2001 07 07 76/4 Ellen, Mare Hiidlased kaitsevad Hiiumaa sümbolit [Piirivalveamet planeerib Hiiumaale kahte mereseireradari - 

Tahkunasse ja Kõppu. Radarid asuksid kaitsealal ja ristustaksid vaadet ajaloolistele tuletornidele.] o 

2001 09 01 99/3 Rõmmel, Marika Uppunud “Eevi” pole enam keskkonnaohtlik [23. märtsil Lehtma sadama lähedal uppumisohu tõttu 
madalikule juhitud “Eevi” paakidest pumbati välja kütus. Operatsioon toimus piirivalve 
päästeõppusena] 

o 

2001 11 06 127/1 Rõmmel, Marika Autasustati parimaid piirivalvureid [Seoses piirivalve 79. aastapäevaga anti autasusid Estonia Valges 
saalis. III klassi Piirivalve Teenete Risti sai Kõpu kordoni ülem veebel Indrek Sammal, lisaks viis 
rinnamärki ja üheksa aukirja.] 

o 

2001 11 17 132/1 Kõrv, Jaanus Piirivalve ja linnavalitsus leidsid ühise keele [Uus kordon tehakse Sadama 26, Pargi 3 jääb edaspidi 
piirivalve poolt kasutuseta] o 

2002 03 26 36  In memoriam Orinbek Galijev [15.07.1924-21.03.2002]  
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2002 11 02 127/1 Saar, Endel Piirivalvel on pidupäevad [Hiiumaa Piirivalvepiirkonna ülema kaptenmajor Vernon Jõgi vastuvõtt] o 
2002 11 05 128/1 Saar, Endel Piirivalvurite pidulik rivistus o 

     
     

 
 
 



Nõukogude piirivalve Hiiumaal 1940-1992 117 / 123 
 

 

Lisa 5. Piiritsooni eeskirjad 
Eesti NSV MN otsus abinõudest piiritsooni tugavdamisest 1947. aastal 
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Hiiumaa arhiivi salajases fondis säilitatud dokumente piiritsoonist ja piirivalvest 
Hiiumaal 

 
Fond Nimi Säilik lk (fail) Sisu Kuupäev 

121 1-s 4 (3) ENSV Min Nõuk ja EK(b)P KK määrusega 28. märtsist s.a. nr 20 
määrati kindlaks rida abinõusid keelatud piirivööndi poliitilise ja 
majandusliku tugevdamise alal. Kuid selle tähtsa määruse täitmiseks on 
tänini veel väga vähe tehtud 

1947 06 21 

121 1-s 14 (17-20) Hiiumaa Rajooni TSN otsus Min. Nõukogu määruse 14.02.1955 
täitmisest – abi osutamine piirivalvevägedele riigipiiri kaitsmisel 
Hiiumaa rajoonis (panna välja keelusildid suletud rannariba kohta, 
korraldada paatide hoidmine, keelata täielikult jahipidamine Tahkuna ja 
Kõpu poolsaarel). Lisatud keelusildi joonis.   

1955 04 23 

121 1-s 14 (21) Lubada piirivalvevägedel kasutada 12 m laiust piiririba 1955 05 11 

121 1-s 14 (26-27) 23. apr. 1955 otsuse täitmisest. Vastavalt piirivalve esindaja Štšebanovi 
informatsioonile täidetakse otsust halvasti – paadid on sadamates 
lukustamata, Suursadamas puudub valvur, paatide numbreid vahetatakse 
omavoliliselt, paatide üleandmisest teisele kolhoosile ei informeerita 
piirivalvet. Olukorra parandamiseks eraldada 10-12 tonni okastraati 
sadamate piiramiseks.  

1955 12 20 

121 1-s 18 (74-78) Ministrite Nõukogu määruse 385-s 30. nov. 1947 täitmisest. Teha 
elanikkonnale teatavaks, et Hiiumaa koos ümbritsevate laidudega 
kuulub täielikult kinnisesse piiritsooni. Eraisikutel on keelatud omada 
üle 6 m pikkuseid paate ja paadimootoreid võimsusega üle 6 HJ. Sildi 
näidis „Keelatud piiritsoon. Sissesõit lubadega” 

1958 03 21 

121 1-s 21 (36-40) Ministrite Nõukogu määruse 160-14-s 30.04.1959 täitmisest. 
Piirirežiimi tugevdamisest ja kontrollimisest. 

1959 07 59 

121 1-s 24 (222-
227) 

Hiiumaa Rajooni TSN TK otsus nr 2 Min Mõukogu määruse 91-10 
täitmisest. Piirirežiimi täitmise kontrolli tugevdamisest 

1961 05 10 

121 1-s 30 (3-11) Hiiumaa Rajooni TSN TK otsus nr 2 piiritsooni reziimist vastavalt MN 
määrustele 1.03.1961 ja 12.06.1963. 

1964 04 08 

121 1-s 30 (13-16) Isikute nimekiri, kellel on õigus sissesõiduks piiritsooni ilma 
miilitsaorganite loata, ainult töötõendi alusel 

1964 04 08 

121 1-s 34  Hiiumaa Rajooni TSN TK otsus nr 2 piiritsooni reziimist vastavalt MN 
määrustele 1.06.1966 

1966 07 16 

121 1-s 36 (29-36) Hiiumaa Rajooni TSN TK otsus nr 6 piiritsooni reziimist vastavalt MN 
määrustele 24.05.1967 

1967 07 19 

121 1-s 46 (8-17) Hiiumaa Rajooni TSN TK otsus nr 62-s piiritsooni reziimist Hiiumaa 
rajoonis 

1972 07 26 

121 1-s 46 (512-
522) 

Hiiumaa Rajooni TSN TK otsus nr 163-s piiritsooni reziimist Hiiumaa 
rajoonis 

1982 09 15 

121 1-s 69 (2) Hiiumaa Rajooni RSN TK korraldus nr 40-s ujuvahendite baseerumise 
punktidest.  

1983 10 26 

121 2-s 2 (26-44) ENSV MN ja EK(b)P KK määrus nr 20. Poliitilised ja majanduslikud 
abinõud kinnise piiritsooni tugevdamiseks 

1947 03 28 

121 2-s 10 (29-36) ENSV MN salajane määrus nr 7 14.02.1955 Piiritsoon Eesti NSV 
rannikul 

1955 02 14 

121 2-s 10 (57-58) ENSV MN korraldus nr 5 1.04.1955 Täienduseks 14.02.1955 määrusele 
piiritsooni sissesõidust 

1955 04 01 

121 2-s 10 (60-76) Passimäärus. Kinnitatud NSVL MN määrusega 21.10.1953 1953 10 21 
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Fond Nimi Säilik lk (fail) Sisu Kuupäev 

121 2-s 12 (860-
866) 

ENSV MN määrus 385-22s 30.11.1957 Piiritsoonist ja režiimist ENSV-
s 

1957 11 30 

121 2-s 14 (26-31) ENSV MN määrus 30.04.1959 nr 160 Piiritsoonist ja piirirežiimist 
ENSV-s 

1959 04 30 

121 2-s 16 (852-
864) 

ENSV MN määrus 1. märtsist 1961 nr 91-10 Piirirežiimist Eesti NSV-s 1961 03 01 

121 2-s 18 (884-
888) 

ENSV MN määrus 12. juunist 1963 nr 302-23 „Piirirežiimist Eesti 
NSV-s osalisest muutmisest 

1963 06 23 

121 2-s 20 (5) ENSV MN korraldus 24. juunist 1965 nr 296 Kartulimardika leviku 
piiramisest (väljavõte - sõjaväeosade 2133, 2198, 2294 ja 2243 
komandöridel korraldada mere ja ranniku jälgimine, kartulimardika 
avastamisest viivitamatult teatada) 

1965 06 24 
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Ajaleht Nõukogude Hiiumaa 27. veebruar 1988 
 



Nõukogude piirivalve Hiiumaal 1940-1992 122 / 123 
 

 
 
Ajaleht Nõukogude Hiiumaa 21. november 1989 
 



Nõukogude piirivalve Hiiumaal 1940-1992 123 / 123 
 

 
 
Ajaleht Hiiumaa 29. märts 1990 
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