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ENSV Rahvakomissaride Nõukogu otsus Natsionaliseerimise Peakomitee tegevuse
lõpetamisest.
ENSV Rahvakomissaride Nõukogu otsus „Purila Karjatalitajatekooli", „Pürksi
Põllunduskooli“ ja „Putkaste Põllunduskooli" asutamisest ja avamisest
avalike õppeasutistena.
ENSV Rahvakomissaride Nõukogu otsus „Tallinna Tekstiilkooli" asutamisest ja
avamisest avaliku õppeasutisena.
Statistiliste andmete kogumise korraldamise määrus.
Elus- ja tapetud tapaloomade ning loomaliha kokkuostu korraldamise määrus.
Määrus arhiiviasjanduse organiseerimise kohta Eesti Nõukogude Sotsialistlikus
Vabariigis.
Määrus riigiarhiivide organiseerimise kohta Eesti Nõukogude Sotsialistlikus
Vabariigis.
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ENSV Rahvakomissaride Nõukogu otsus Riikliku Plaanikomisjoni koosseisu
kinnitamise kohta.
Rahvakomissaride Nõukogu Esimehe otsus nr. 12.
Rahvakomissaride Nõukogu Esimehe otsus nr. 13.
ENSV Rahanduse Rahvakomissari käskkiri nr. 5.
ENSV Rahanduse Rahvakomissari käskkiri nr. 7.
Valga maakonnaomavalitsusele võetavate maksude määruse muutmise määrus.
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34.

ENSV Rahvakomissaride Nõukogu otsus.

4.

septembril 1940.

' 1. Lõpetada Natsionaliseerimise korraldamise seaduse (RT 1940, 89, 870)
ettenähtud Natsionaliseerimise Peakomitee tegevus.
2. Natsionaliseerimise Peakomitee ülesanded ja õigused panna vastavalt:
a) panganduse ja kindlustuse alal — Rahanduse Rahvakomissariaadile,
b) tööstuse alal — Kergetööstuse ja Kohaliku Tööstuse Rahvakomissariaatidele,
c) transportettevõtete alal — ajutiselt Kommunaalmajanduse Rahvakomis
sariaadile;
d) kaubanduse alal — Kaubanduse Rahvakomissariaadile.

3. Kohalike omavalitsuste juurde moodustatud natsionaliseerimise komiteede
tegevuse juhtimine panna Kergetööstuse ja Kohaliku Tööstuse Rahvakomissariaatidele.
4. Natsionaliseerimise Peakomitee asjaajamine ja arhiiv üle anda p. 2 tähen
datud vastavaile asutistele asjaomaste Rahvakomissaride kokkuleppel.
Rahvakomissaride Nõukogu Esimees J. Lauristin.
Kergetööstuse Rahvakomissar А. V e i m e r.
Rahvakomissaride Nõukogu Asjadevalitseja H. Haberman.

35.

ENSV Rahvakomissaride Nõukogu otsus.

4. septembril 1940.
1. Asutada ja avada avaliku õppeasutisena, arvates 7. augustist 1940,
kod. H. Virkus’e poolt seni ülalpeetud ja Eraõppeasutiste likvideerimise seaduse
(RT 1940, 96, 941) § 1 põhjal arvates 7. augustist 1940 suletud „Purila Karjatalitajatekooli“ asemele Harju Maavalitsuse poolt ülalpeetav üheaastase õppeajaga
karjatalitajatekool nimetusega „Purila Karjatalitajatekool“.
2. Asutada ja avada avaliku õppeasutisena, arvates 7. augustist 1940, Sihtasu
tise „Pürksi Rootsi Põllunduskool ja Rahvaülikool" poolt seni ülalpeetud ja Era
õppeasutiste likvideerimise seaduse.(RT 1940, 96, 941) § 1 põhjal arvates 7. augus
tist 1940 suletud „Pürksi Põllunduskooli" asemele Lääne Maavalitsuse poolt ülal
peetav üheaastase õppeajaga ja rootsi õppekeelega põllunduskool nimetusega „Pürksi
Põllunduskool".
3. Asutada ja avada avaliku õppeasutisena, arvates 7. augustist 1940, Eesti
Seemnevilja Ühisuse poolt seni ülalpeetud ja Eraõppeasutiste likvideerimise seaduse
(RT 1940, 96, 941) § 1 põhjal arvates 7. augustist 1940 suletud „Putkaste Põllun
duskooli" ja „Putkaste Põllunduskooli kodumajandus-eriklassi" asemele Lääne Maa
valitsuse poolt ülalpeetavad üheaastase õppeajaga põllunduskool nimetusega „Put
kaste Põllunduskool" ja üheaastase õppeajaga kõdumajandus-eriklass nimetusega
„Putkaste Põllunduskooli kodumajandus-eriklass", kusjuures põllunduskool ja selle
kõduma jandus-eriklass töötavad vahelduvalt aastate järele.
Rahvakomissaride Nõukogu Esimees J. Lauristin.
Hariduse Rahvakomissar N. Andresen.
Rahvakomissaride Nõukogu Asjadevalitseja H. Haberman.

36.

ENSV Rahvakomissaride Nõukogu otsus.

4. septembril 1940.
Asutada ja avada avaliku õppeasutisena Tallinnas, arvates 7. augustist 1940,
Sihtasutise „Tekstiiltööstuskool" poolt seni ülalpeetud ja Eraõppeasutiste likvidee
rimise seaduse (RT 1940, 96, 941) § 1 põhjal arvates 7. augustist 1940 suletud
Tallinna Eratekstiilkooli asemele Tallinna linna poolt ülalpeetav kaheaastase õppe
ajaga kutsekool nimetusega „Tallinna Tekstiilkool" kahe osakonnaga ja avada selle
kooli klassid järgmiselt:
— kaks I klassi arvates 7. augustist 1940 ja
— kaks II klassi arvates 1. augustist 1941,

võttes selle kooli õppejõudude palgad riigi kanda Õppejõudude tasude seaduses ette
nähtud ulatuses.
Rahvakomissaride Nõukogu Esimees J. Lauristin.
Hariduse Rahvakomissar N. Andresen.
Rahvakomissaride Nõukogu Asjadevalitseja H. Haberman.

37

Statistiliste andmete kogumise korraldamise määrus.

Antud ENSV Rahvakomissaride Nõukogu poolt 4. septembril 1940.
I.
§ 1. Kõik ametiasutiste poolt ettevõtetes korraldatavad ankeedid, milledele
vastamine õn ettevõtetele kohuslik, toimetatakse kokkuleppel Riikliku Plaanikomisjoniga.
§ 2. Riiklikul Plaanikomisjonil õn õigus täiendada või kitsendada § 1 tähen
datud ankeedi küsimustikku.
Ankeedi korraldamine jääb ära, kui Riiklik Plaanikomisjon saab vastata ankeedi
küsimustikule olemasolevate andmetega, kas otseselt või temale alluvate uurimis
organite kaudu.
§ 3. Kõik ettevõtted õn kohustatud saatma Riiklikule Plaanikomisjonile ära
kirjad kõigist neile kohuslikest perioodilistest aruannetest ja nende poolt esitatavaist
statistilistes! andmetest ning vastustest ankeetidele ettevõtte tegevuse kohta. Samuti
õn ettevõtted kohustatud esitama Riiklikule Plaanikomisjonile ärakirjad kõigist
muudele asutistele esitatavaist kavadest või ettepanekuist ettevõtte või selle tege
vuse laiendamise, kitsendamise või ratsionaalsema korraldamise kohta.
§ 4. Riiklikul Plaanikomisjonil õn õigus korraldada omal algatusel igasugu
seid ankeete ning koguda omal algatusel temale vajalikku statistilist materjali, ka
sutades selleks tarbekorral vastavate asutiste kaasabi.
§ 5. Riikliku Plaanikomisjoni Esimehel õn õigus anda käesoleva määruse
teostamiseks üksikasjalikke korraldusi.
II.

Käesolev määrus jõustub avaldamisega.
Tallinn, 4. septembril 1940.
Rahvakomissaride Nõukogu Esimees J. Lauristin.
Riikliku Plaanikomisjoni Esimees O. S e p r e.
Rahvakomissaride Nõukogu Asjadevalitseja H. Haberman.

38. Elus- ja tapetud tapaloomade ning loomaliha kokkuostu korraldamise määrus.

Alus: Toor- ja tarbeainetega varustamise korraldamise alal Majandusministrile
volituse andmise seadus (RT 1939, 77, 614).
Antud ENSV Rahvakomissaride Nõukogu poolt 4. septembril 1940.
I.
§ 1. Elus- ja tapetud tapaloomade ning loomaliha kokkuostu õigus edasimüügi
otstarbeks või ümbertöötamiseks õn käesoleva määruse kohaselt ainult neil, kelledel
õn oma lihatööstus, jaotimüügi lihakauplus, turul lahtine jaoti lihamüügi koht, või
kellel õn selleks Kaubanduse Rahvakomissari poolt väljaantud eriluba.

§ 2. Loomade ning loomaliha kokkuostja peab varustatud olema oma ette
võtte asukoha järgi väljaantud kohaliku omavalitsuse tunnistusega, milles õn tähen
datud ostja nimi ja tõendus lihatööstuse, jaotimüügi lihakaupluse või turul lahtise
jaoti lihamüügi koha omamise kohta ning selle asukoht ja äritunnistuse liik.
Tunnistus peab kandma omaniku allkirja ja tuleb nõudmisel ametivõimudele
või loomamüüjale ette näidata.
§ 3. Lihatööstuse, jaoti lihamüügi kaupluse ja turul lahtise jaoti lihamüügi koha
omanik võib elus- ja tapetud tapaloomade ning loomaliha kokkuostmist korraldada
oma voliniku kaudu, kellel peab olema volita j a poolt antud notariaalne volikiri ja
kes tegutseb volita j a nimel ja vastutusel.
Volinikul ei ole loomade ostmiseks edasivolitamise õigust. Samuti võib volinik
tegutseda ainult ühe lihatööstuse või ühe lihaga kaupleja volinikuna.
§ 4. Iga lihatööstuse, jaoti lihamüügi kaupluse või turu lahtise jaoti lihamüügi
punkti pidaja õn kohustatud oma poolt volitatud loomade kokkuostjad registreerima
kohalikus omavalitsuses ettevõtte asukoha järgi, samuti teatama kä nende volituste
lõppemisest.
§ 5. Elus- ja tapetud tapaloomade ning loomaliha saadetised raudteel, laeval
või autodel tuleb adresseerida kokkuostu korraldava ettevõtte või isiku nimele, kus
juures kauba laadimisel raudteele või laevadele tuleb esitada kokkuostmisel nõutav
omavalitsuse tunnistus või vastav volikiri.
§ 6. Kokkuostetud elus- ja tapetud tapaloomi ja loomaliha võib edasi müüa
või ümber töötada ainult oma lihatööstuse, jaoti lihamüügi kaupluse või turu lahtise
jaoti lihamüügi punkti kaudu, vastavalt nende ärilisele iseloomule.
II.

Käesoleva määruse alla ei kuulu Ühingu „Eesti Lihaeksport“ käitised, kauplu
sed ning en gros lihamüügi punktid, samuti loomade kokkuostu alal tegutsevad asu
tised ja isikud, kes tegutsevad Ühingu „Eesti Lihaeksport“ nimel ja kellele õn välja
antud Ühingu „Eesti Lihaeksport“ juhatuse poolt sellele vastav tõendis.
Ühingu „Eesti Lihaeksport“ nimele adresseeritud elus- ja tapetud tapaloomade
ning loomaliha saatmisel raudteel ja laeval ei nõuta saatja loomade kokkuostu lubade
esitamist.
III.
Käesolev määrus jõustub avaldamisega.
Rahvakomissaride Nõukogu Esimees J. Lauristin.
Kaubanduse Rahvakomissar H. Allik.
Rahvakomissaride Nõukogu Asjadevalitseja H. Haberman.

39.

Määrus arhiiviasjanduse organiseerimise kohta Eesti Nõukogude Sotsialistli
kus Vabariigis.

Antud ENSV Rahvakomissaride Nõukogu poolt 4. septembril 1940.
Lähtudes Eesti NSV töötava rahva huvidest ja arvestades arhiivimaterjalide
määratut tähtsust riiklikul ümberkorraldamisel ja maa kõigi poliitilise, majandus
liku ja kultuurilise elu alade arenemisel, Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
määrab:

1. Kuulutada kogu rahva varaks, s. o. riigi omanduseks, kogu Eesti territoo
riumil kõik dokumentaalsed arhiivimaterjalid (toimikud, raamatud, dokumendid,
kirjavahetus, käsikirjad, plaanid, joonised, päevapildi-ülesvõtete ja kinofilmide ne
gatiivid ja positiivid, heliülesvõtete materjalid jne.), mis omavad riiklikku väär
tust:
a) praegutegutsevatel riiklikel, ühiskondlikel, kutselistel ja kooperatiivsetel
asutistel, organisatsioonidel ja ettevõtetel;
b) natsionaliseeritud tööstuslikel, transport- ja teistel ettevõtetel, rahandus-,
krediit- ja kindlustusasutistel; teaduslikel, kultuur- ja õppeasutistel; mõis
nike mõisade!, lossidel ja taludel, trükindusorganitel jne.;
c) vana riigikorra likvideeritud valitsemis-, sõja-, kohtu- ja teistel organeil ja
asutistel;
d) likvideeritud rahvaesinduslistel organisatsioonidel;
e) üksikisikute arhiivimaterjalid, millised õn kogunenud seoses nende isikute
tegevusega riiklikes, poliitilistes, kutselistes, ühiskondlikes ja teistes organi
satsioonides ning asutistes, samuti kä natsionaliseeritud ettevõtetes ja asu
tistes.
2. Kõik riigi omandusena olevad arhiivimaterjalid kuuluvad riiklike arhiiviorganite korraldusse ja antakse säilitamiseks nende organite arhiividesse.
Riiklike arhiiviorganite korraldusse lähevad kä kõik praegu olemasolevad va
nad riiklikud, ametlikud ja eraarhiivid.
3. Asutiste, organisatsioonide ning ettevõtete praegutoimuva asjaajamise toi
mikud ja kirjavahetus jäävad nende juurde tähtajani, millise määravad arhiivivalitsuse riiklikud organid; pärast seda antakse need hoiule riigi arhiividesse.
4. Riiklikel, ühiskondlikel, kutselistel, kooperatiiv- ja eraasutistel, organi
satsioonidel, ettevõtetel, ameti- ja eraisikud ei ole õigust hävitada riigi arhiivifondi
koosseisu kuuluvaid arhiivimaterjale (toimikud, raamatud, dokumendid, kirjavahe
tus, joonised, kaardid, plaanid, skeemid, päevapildi- ja kinoülesvõtete negatiivid ja
positiivid, heliülesvõtete materjalid, proklamatsioonid, lendlehed jne.).
5. Kõik asutised, organisatsioonid, ettevõtted, ameti- ja eraisikud õn kohus
tatud:
a) viivitamata teatama riiklikele arhiiviorganeile neil olevatest või kuskil
varjatud arhiivimaterjalidest, ja võtma tarvitusele tarvilikud abinõud nende
materjalide säilimise kindlustamiseks kuni nende riigi arhiividesse hoiule
andmise momendini;
b) viivitamata andma hoiule riigi arhiividesse korraldatuina ning nimestikega
varustatult kõik arhiivimaterjalid, millised riiklike arhiiviorganite poolt õn
tunnustatud üleantavaks nende korraldusse;
c) võtma tarvitusele abinõusid ülejäänud arhiivimaterjalide korrastamiseks ja
säilimise kindlustamiseks kuni nende järgmise hoiuleandmiseni riigi arhii
videsse.
6. Isikud, kes süüdlased arhiivimaterjalide hävitamises, varjamises või nende
mitteüleandmises riigi arhiividesse, võetakse kohtulikule vastutusele.
Rahvakomissaride Nõukogu Esimees J. Lauristin.
Siseasjade Rahvakomissar B. Kumm.
Rahvakomissaride Nõukogu Asjadevalitseja H. Haberman.

40. Määrus riigiarhiivide organiseerimise kohta Eesti Nõukogude Sotsialistlikus
Vabariigis.
Antud ENSV Rahvakomissaride Nõukogu poolt 4. septembril 1940.
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrab:
1. Arhiivimaterjalide alalhoidmiseks, korrastamiseks, teaduslikuks ja praktili
seks töötlemiseks organiseerida Tallinnas Siseasjade Rahvakomissariaadi juures Eesti
NSV Riigi Keskarhiiv.
2. Tartus asuv Riigi Keskarhiiv, milline kuulub ENSV Hariduse Rahvakomis
sariaadi juhtimisele, anda üle ruumidega, sisseseadega ja kogu varaga ENSV Sise
asjade Rahvakomissariaadi juhtimisele, muutes nimetatud arhiiv Riigi Keskarhiivi
Tartu osakonnaks.
Rahvakomissaride Nõukogu Esimees J. L a u r i s t i n.
Siseasjade Rahvakomissar В. К u m m.
Rahvakomissaride Nõukogu Asjadevalitseja H. Haberman.
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41.

ENSV Rahvakomissaride Nõukogu otsus.
4. septembril 1940.

Kinnitada Riikliku Plaanikomisjoni koosseis järgmiselt:
esimehe asetäitja — J. Janusson;
liikmed: E. Krepp, H. Reiman, V. Udam.
Rahvakomissaride Nõukogu Esimees J. Lauristin.
Rahvakomissaride Nõukogu Asjadevalitseja H. Haberman.

42. Rahvakomissaride Nõukogu Esimehe otsus nr. 12.
4. septembril 1940.
Vabastan Karl Terras^ tema omal palvel Raadionõukogu, Riigi Trükikoja
Nõukogu ja „Ehitaja" Nõukogu liikme ülesandeist, arvates 1. septembrist*1940.
Rahvakomissaride Nõukogu Esimees J. Lauristin.

43.

Rahvakomissaride Nõukogu Esimehe otsus nr. 13.
4. septembril 1940.

Kustutada kohtunikkude nimekirjast Viljandi 1. jaoskonna kohtu-uurija Vladi
mir Maganov, kes suri 27. augustil 1940.
Alus: Riigikohtu esitis nr. 595 3. septembrist 1940.
Rahvakomissaride Nõukogu Esimees J. Lauristin.

44.

ENSV Rahanduse Rahvakomissari käskkiri nr. 5.
4. septembril 1940.

Vabastada alates 29. augustist 1940 Kaitseseisukorra seaduse alusel sund
valitsemisele võetud kirjastus Jakob Loosalu ja ajaleht „Jutuleht" sundvalitsemiseks
moodustatud valitsuse koosseisus esimehena Jaan Oja ja liikmetena Linda Varik
ning Adeele Leets tema ülesannetest ja moodustada ettevõtte sundvalitsemiseks uus
valitsus järgmises koosseisus: esimehena August Sipsakas ja liikmetena Johannes
Laurmann, Johannes Lauk ning Aleksander Peterson.
Teha sundvalitsusele ülesandeks likvideerida kõige kiiremas korras sundvalitse
misele võetud ajaleht, püüdes seda ühendada mõne teise väljaandega, nõudes sisse
ettevõttel saadaolevad summad ning tasudes võimaluse piirides ettevõtte võlgu, hoo
litsedes kreeditoride võlakohustuste ja pealekirjutajate huvide kaitse eest ning esita
des võlgade korraldamiseks vastavad ettepanekud vastavaile riigivõimu organitele.
Alus: Kaitseseisukorra alusel sundvalitsemisele võetud kinnisvarade ja ette
võtete valitsemise seaduse § 2 ja 3 (RT 1935, 74, 639).
Rahanduse Rahvakomissari eest J. R e i n e t.

45.

ENSV Rahanduse Rahvakomissari käskkiri nr. 7.
5. septembril 1940.

Nimetan Rahanduse Rahvakomissariaadi juures asuva Kindlustuse Talituse
juhatajaks Ernst Käspert’i ja juhataja asetäitjateks Ema Keerdo ja Robert Teetlaus’i,
arvates 5. septembrist 1940.
Alus: Kindlustuse juhtimise korraldamise seaduse (RT 1940, 109, 1109) § 1.
Rahanduse Rahvakomissar P. Keerdo.

Valga Maavalitsuse poolt maavolikogu ülesannetes
19. augustil 1940 vastu võetud ja Siseasjade Rahvako
missari poolt 27. augustil 1940 kinnitatud
46.

Valga maakonnaomavalitsusele võetavate maksude määruse muutmise määrus.

I.
Valga maakonnaomavalitsusele võetavate maksude määruse muutmise määruse
(RT 1940, 38, 341) § 6 muudetakse ja pannakse kehtima järgmises redaktsioonis:
§ 6. Lõbustusmaksust õn vabastatud Valga maakonna valdade piires korral
datavad ettekanded, pidustused ja lõbustused, kui need korraldatakse Valga maa
konna valdades asuvate avalike koolide, Üleriikliku Maatöörahva Ühingu või osa
kondade, Ametiühingute Keskliitu kuuluvate ametiühingute, Kompartei, Eestimaa
Kommunistliku Noorsoo Ühingu Keskkomitee või osakondade, tuletõrje-, haridus-,
karskus-, raamatukogu-, rahvamajade-, spordi-, laulu- ja mängu-, noorsoo-, laste
kaitse- ja meeslauluseltside ning ühingute, ning Eesti Punase Risti organisatsioo
nide poolt.
Eelmises lõikes mainitud asutiste ja organisatsioonide poolt kas osaliselt või
täieliselt mõne teise asutise, organisatsiooni või isiku kasuks korraldatavad ettekan
ded, pidustused ja lõbustused kuuluvad lõbustusmaksule vastavalt sellele asutisele,

organisatsioonile või isikule, kelle kasuks kas osaliselt või täieliselt ettekanne, pidus
tus või lõbustus korraldatakse.
Samuti õn lõbustusmaksust vabastatud kä väljaspool Valga maakonna valdade
piire asuvate teatrite ja teatriühingute poolt korraldatavad etendused.
II.
Käesolev määrus hakkab kehtima kümnendal päeval pärast avaldamist ENSV
Teatajas.
Maavanem P.Hermann.
Sekretäri as. J. К õ i v u m ä g i.

