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i.
Eesti NSV Ülemnõukogu seadused.
Art. 340.

Seadus Eesti NSV Konstitutsiooni (Põhiseaduse) § 52, 53, 54, 56, 57, 61, 62, 76, 106 ja 111 muutmise ning täiendamise kohta.

341.

Seadus Eesti NSV Konstitutsiooni (Põhiseaduse) § 45 ja 48 muutmise ja täiendamise kohta.

342.

Seadus Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi 1945. aasta riigieelarve kohta.

343.

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadluste — Eesti NSV rahvakomissaride nimetamise kohta
— kinnitamisest.

344.

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadluse — sm. Arnold Vellner’! nimetamise kohta Eesti
NSV Rahvakomissaride Nõukogu Esimeheks — kinnitamisest.

345.

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadluse — sm. Hendrik АШк’а nimetamise kohta Eesti NSV
Rahvakomissaride Nõukogu Esimehe Asetäitjaks — kinnitamisest.

346.

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadluse — sm. Konstantin Boitsov’i nimetamise kohta
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Esimehe Asetäitjaks — kinnitamisest.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadluse^.

347.

Seadlus lasterikaste emade autasustamise kohta ordeniga „Ema Au“ ja medaliga „Emamedal".

348.

Otsus Eesti NSV Ülemkohtu rahvakaasistujate kohta.

1

x
П.
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
ja Eestimaa Kommunistliku (b) Partei Keskkomitee määrused.
349.

Määrus Eesti NSV

talundite poolt riigile teravilja müümise -kohustuse kohta.

350.

Määrus Eesti NSV

talundite poolt riigile kartulite müümise kohustuse kohta.

351.

Määrus Eesti NSV

talundite poolt riigile heina müümise kohustuse kohta.

352.

Määrus Eesti NSV

talundite poolt riigile piima müümise kohustuse kohta.

353. n Määrus Eesti NSV

talundite poolt riigile liha müümise kohustuse kohta.

354.

Määrus Eesti NSV

talundite poolt riigile munade müümise kohustuse kohta.

355.

Määrus Eesti NSV

talundite poolt riigile villa müümise kohustuse kohta.

356.

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrus Eesti NSV Sotsiaalkindlustuse Rahvakomissariaadi
kolleegiumi koosseisu kinnitamise kohta.

340. Eesti NSV Ülemnõukogu
s6ädu

Eesti

NSV Konstitutsiooni (Põhiseaduse) l§ 52,
53, 54, 56, 57, 61, 62, 76, 106 ja 111 muutmise

ning täiendamise kohta.
Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülem
nõukogu otsustab:
1. Kinnitada Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
seadlus „Küla töörahva saadikute nõukogude loo
mise kohta Eesti Nõukogude Sotsialistlikus Vaba
riigis".
2. Kinnitada Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
seadlus „Eesti NSV küla töörahva saadikute nõu
kogu põhimääruse ^kinnitamise kohta".
3. Seoses küla töörahva saadikute nõukogude loo
misega Eesti Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis
teha vastavad muudatused ja täiendused Eesti NSV
Konstitutsiooni § 52, 53, 54, 56, 57, 61, 62, 76, 106
ja 111, sõnastades need paragrahvid järgmiselt:
,,§ 52. Riigivõimu-organeiks maakondades, linna
des, valdades, alevites ja külades õn töötava rahva
saadikute Nõukogud.
§ 53. Maakondade, linnade, valdade, alevite ja
külade töötava rahva saadikute Nõukogud valitakse
vastava maakonna, linna, valla, alevi või küla töö
tava rahva poolt kaheks aastaks.
§ 54. Maakondade, linnade, valdade, alevite ja
külade töötava rahva saadikute Nõukogud juhivad
kultuurpoliitilist ja majanduslikku ülesehitustööd
oma territooriumil, määravad kindlaks kohaliku eel
arve, juhivad neile alluvate valitsemisorganite tege
vust, kindlustavad riigikorra kaitset, aitavad kaasa
maa kaitsevõime tugevdamisele ning kindlustavad
seaduste täitmist ja kodanike õiguste kaitset.
§ 56. Maakondade, linnade, valdade, alevite ja
külade töötava rahva saadikute Nõukogude täidesaatvaiks ja korraldavaiks organeiks õn nende poolt
valitud täitevkomiteed järgmises koosseisus: esi
mees, tema asetäitjad, sekretär ja liikmed.
§ 57. Väikestes valdades, linnades, alevites ja kü
lades õn töötava rahva saadikute Nõukogude täide
saatvaks ja korraldavaks organiks nende poolt vali
tud esimees, tema asetäitja ja sekretär.
§ 61. Linnade, alevite ja külade töötava rahva
saadikute Nõukogude istungjärgud kutsutakse
kokku nende täidesaatvate organite poolt vähemalt
üks kord kuus.
§ 62. Töötava rahva saadikute Nõukogud valivad
oma istungjärgu ajaks juhataja ja sekretäri istung
järgu koosolekute juhtimiseks.
Külanõukogu kutsub kokku ja külanõukogu koos
olekuid juhatab külanõukogu esimees.
§ 76. Maakondade, linnade, valdade ja külade
Nõukogude eelarved sisaldavad tulusid kohalikust
majandusest, nende territooriumidel laekuvaist riigi
tuludest neile arvestatava osa ja kä laekumisi ko
halikest maksudest piires, mis õn kindlaks mää
ratud NSVL ja ENSV seaduseandlusega.
§ 106. Saadikute valimisi kõigisse töötava rahva
saadikute Nõukogudesse: ENSV Ülemnõukokku,
maakondade, linnade, valdade, alevite ja külade töö
tava rahva saadikute Nõukogudesse toimetavad va
lijad üldise, ühetaolise ja otsese valimisõiguse alusel
salajasel hääletusel.

§ 111. Saadikute valimised õn otsesed, valimised
kõigisse töötava rahva saadikute Nõukogudesse,
alates küla ja linna töötava rahva saadikute Nõu
kogudest kuni ENSV Ülemnõukoguni, teosta
takse kodanike poolt vahenditult otsesel valimisel."
4.
Teha ülesandeks Eesti NSV Ülemnõukogu Pre
siidiumile läbi viia käesolevast seadusest tulenevad
muudatused Eesti NSV administratiiv-territoriaalses jaotuses.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
Esimees J. V a r e s.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
Sekretär V. Telling.
Tallinn, 6. juunil 1945.

341. Eesti NSV Ülemnõukogu
seadus
Eesti NSV Konstitutsiooni (Põhiseaduse) § 45
ja 48 muutmise ja täiendamise kohta.
Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülem
nõukogu otsustab:
1. Kinnitada Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
seadlused Eesti NSV liiduvabariikliku Toiduainete
tööstuse Rahvakomissariaadi, Eesti NSV vabariik
liku Ehituse ja Ehitusmaterjalide Tööstuse Rahva
komissariaadi ja Eesti NSV liiduvabariikliku Kala
tööstuse Rahvakomissariaadi moodustamise kohta.
2. Vastavalt sellele sõnastada Eesti NSV Konsti
tutsiooni paragrahvid 45 ja 48 järgmiselt:
§ 45. ENSV Rahvakomissaride Nõukogu moodus
tatakse ENSV Ülemnõukogu poolt järgmises koos
seisus :
ENSV Rahvakomissaride Nõukogu Esimees;
ENSV Rahvakomissaride Nõukogu Esimehe ase
täitjad ;
ENSV Riikliku Plaanikomisjoni esimees;
ENSV Rahvakomissarid:
Riigikaitse;
Välisasjade ;
Kergetööstuse;
Kohaliku Tööstuse;
Toiduainetetööstuse;
Ehituse ja Ehitusmaterjalide Tööstuse;
Kalatööstuse;
Rahanduse;
Põllutöö;
Kaubanduse;
Siseasjade;
Riikliku Julgeoleku;
Kohtu;
Tervishoiu;
Hariduse;
Kommunaalmajanduse;
Sotsiaalkindlustuse;
Töö;
'
Riigikontrolli;
Üleliiduliste Rahvakomissariaatide volinikud."
„§ 48. ENSV Rahvakomissariaadid õn kas liiduvabariiklikud või vabariiklikud.
ENSV liiduvabariiklike Rahvakomissariaatide
hulka kuuluvad järgmisšd ENSV Rahvakomissa
riaadid:
/

351

Toiduainetetööstuse;

Kalatööstuse
Põllutöö;
i
Rahanduse;
Kaubanduse;
Siseasjade;
Riikliku Julgeoleku;
Kohtu;
Tervishoiu;
Riigikontrolli.
Vabariiklike Rahvakomissariaatide hulka kuulu
vad järgmised ENSV Rahvakomissariaadid:
Kohaliku Tööstuse;
Ehituse ja Ehitusmaterjalide Tööstuse;
Hariduse;
Töö;
Kommunaalmajanduse;
Sotsiaalkindlustuse."
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
Esimees J. Vares.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
Sekretär V. T e 1 1 i n g.
Tallinn, 6. juunil 1945.

342. Eesti NSV Ülemnõukogu
sead u.s
Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi
1945. aasta riigieelarve kohta.
Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülem
nõukogu otsustab:
1. Kinnitada Eesti NSV Rahvakomissaride Nõu
kogu poolt esitatud Eesti Nõukogude Sotsialistliku
Vabariigi 1945. aasta riigieelarve — Eesti NSV
Ülemnõukogu alalise Eelarvekomisjoni ettepanekul
vastuvõetud muudatustega, nimelt:
tulude osas kokku . . . 696 950 ЦЬ. rubla ja
kulude osas kokku . . . 696 950 tuh. rubla.
2. Vastavalt käesoleva seaduse esimesele artiklile
kinnitada Eesti NSV vabariikliku eelarve tulud ja
kulud:tulude alal summas 427 744 tuh. rubla ja ku
lude alal summas 427 744 tuh. rubla.
3. Kinnitada Eesti NSV vabariikliku alluvusega
linnade ja maakondade kohalikud eelarved 1945. aas
taks järgmistes summades:
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Teha ülesandeks Eesti NSV Rahvakomissaride
4.
Kindlaks määrata 1945. aastaks eraldamised 5.
Nõukogule,
vastavalt Eesti NSV Ülemnõukogu poolt
riigimaksudest ja tuludest Eesti NSV vabariikliku
vastuvõetud eraldamistele käibemaksust, kindlaks
alluvusega linnade ja maakondade kohalikkudesse
määrata sellest maksust eraldamise protsendid iga
eelarvetesse:
üksiku Eesti NSV vabariikliku alluvusega linna ja
a) elanikkonna tulumaksust ....
10%
maakonna kohta.
,
b) põllumajandusmaksust..................... 25%
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
c) sõjamaksust................................................. 15%
Esimees J. Vares.
d) riigilaenust................................................. 50%
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
e) mittekaubaliste operatsioonide mak
Sekretär V. Telling.
sust ............................................................... 100%
Tallinn, 5. juunil 1945.
f) masina-träktorijaaamade tuludest . .
60%

343. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
seadluste — Eesti NSV rahvakomissaride nime
tamise kohta — kinnitamisest.
Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülem
nõukogu otsustab:
Kinnitada Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
seadlused:
sm. Augustin Hansen’i nimetamise kohta Eesti
NSV Kaubanduse Rahvakomissariks;
sm. Boris Kumm’i nimetamise kohta Eesti NSV
Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariks;
sm. Aleksander Resev’! nimetamise kohta Eesti
NSV Siseasjade Rahvakomissariks;
sm. Olga Lauristin’! nimetamise kohta Eesti NSV
Sotsiaalkindlustuse Rahvakomissariks;
sm. Jüri Nuut’i nimetamise kohta Eesti NSV Ha
riduse Rahvakomissariks;
sm. Hans Kruus’1 nimetamise kohta Eesti NSV
Välisasjade Rahvakomissariks;
sm. Lembit Lüüs’i nimetamise kohta Eesti NSV
Toiduainetetööstuse Rahvakomissariks;
sm. Rudolf Stokberg’f nimetamise kohta Eesti
NSV Kohaliku Tööstuse Rahvakomissariks.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
Esimees J. V a r e s.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
Sekretär V. Telling.
x
Tallinn, 6. juunil 1945.

344. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
seadluse — sm. Arnold Veimer’i nimetamise
kohta Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
Esimeheks — kinnitamisest.
Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülem
nõukogu otsustab:
Kinnitada Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
seadlus sm. Arnold Veimer’i nimetamise kohta Eesti
NSV Rahvakomissaride Nõukogu Esimeheks.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
Esimees J. Vares.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
Sekretär V. T e 1 1 i n g.
Tallinn, 6. juunil 1945.

345. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
seadluse — sm. Hendrik АШк’а nimetamise
kohta Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
Esimehe Asetäitjaks — kinnitamisest.
Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülem
nõukogu otsustab:
Kinnitada Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
seadlus sm. Hendrik АШк’а nimetamise kohta Eesti
NSV Rahvakomissaride Nõukogu Esimehe Asetäit
jaks.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
Esimees J. V a r e s.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
Sekretär V. T e 1 1 i n g.
Tallinn, 6. juunil 1945.

346. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
seadluse — sm. Konstantin Boitsov’i nimeta
mise kohta Eesti NSV Rahvakomissaride Nõu
kogu Esimehe Asetäitjaks — kinnitamisest.
Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülem
nõukogu otsustab:
Kinnitada Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
seadlus sm. Konstantin Boitsov’i nimetamise kohta
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Esimehe
Asetäitjaks.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
Esimees J. V a r e s.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
Sekretär V. T e 1 1 i n g.
Tallinn, 6. juunil 1945.

347,

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
seadlus
lasterikaste emade autasustamise kohta orde
niga „Ema Au“ ja medaliga „Emamedal".
NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi 18. augusti
1944 seadluse alusel autasustada NSV Liidu Ülem
nõukogu Presiidiumi nimel:
A.

Emasid, kes õn sünnitanud ja
kasvatanud üheksa last —
I järgu ordeniga „Ema Au“:
1.
Trei, Linda Juhani t. — talunaine Pihtla vallas
Saaremaal.

B. Emasid, kes õn sünnitanud ja
kasvatanud kaheksa last —
II järgu ordeniga „Ema Au“:
1. Kalamees, Leonore Juhani t. — põllutööline
Valjala vallas Saaremaal;
2. Kiirend, Anna Mihaili t. — talunaine Kihel
konna vallas Saaremaal;
3. Kööp, Olga Konstantini t. — põllutööline Val
jala vallas Saaremaal;
4. Randii, Eliisaveta Vassili t. — talunaine Lü
manda vallas Saaremaal;
5. Saks, Sinaida Martini t. — põllutööline Lü
manda vallas Saaremaal;
6. Taela, Anna Johanni t. — koduperenaine Tar
tus;
7. Zaitsev, Miina Tehve t. — talunaine Valjala
vallas Saaremaal.
C. Emasid, kes õn sünnitanud ja
kasvatanud seitse last —
III järgu ordeniga „Ema Au“:
1. Aulik, Olga Martini t. — talunaine Leisi val
las Saaremaal;
2. Kirss, Melania Aleksei t. — talunaine Kures
saare vallas Saaremaal;
3. Kivi, Elviine Johannese t. — põllutööline Ku
ressaare vallas Saaremaal;
4. Maakare, Elisabet Juhani t. — talunaine
Audru vallas Pärnumaal;
5. Munk, Ida Juhani t. — põllutööline Kaarma
vallas Saaremaal;

6. Puusta, Adeele-Rosalie Jüri t. — kodupere
naine Tartus;
7. Talistu, Anna Mihaili t. — talunaine Kures
saare vallas Saaremaal;
8. Õun, Marie Jakov! t. — põllutööline Lümanda
vallas Saaremaal.
D.

Emasid, kes õn sünnitanud ja
kasvatanud 'kuus last —
I järgu medaliga ,,Emamedal":
1. Aus, Liisa Jaani t. — talunaine Audru vallas
Pärnumaal;
2. Brido, Helene-Amalie Leena t. — tööline Tal
linnas;
3. Kallas, Loviise Gustavi t. — talunaine Leisi
vallas Saaremaal;
4. Maipuu, Mari Anna t. — talunaine Audru
vallas Pärnumaal.
E. Emasid, kes õn sünnitanud ja
kasvatanud viis last —
II järgu medaliga „Emamedal":
1. Gustavson, Liina Andrese t. — talunaine
Audru vallas Pärnumaal;
2. Esna, Ida Andrese t. — talunaine Audru val
las Pärnumaal;
3. Kiil, Ella-Aniide Peetri t. — talunaine Lü
manda vallas Saaremaal;
4. Kfple, Aliide Kusta t. — koduperenaine Tar
tus;
5. Kukk, Meeta Adu t. — talunaine Paikuse val
las Pärnumaal;
6. Käsper, Maria Hendriku t. — talunaine Audru
vallas Pärnumaal;
7. Laasu, Pauliine Andrese t. — talunaine Audru
vallas Pärnumaal;
8. Lasn, Marie Jüri t. — talunaine Audru vallas
Pärnumaal ;
9. Lepik, Salme Madise t. — talunaine Audru
vallas Pärnumaal;
10. Lillemägi, Maria Mihkli t. — talunaine Audru
vallas Pärnumaal;
11. Liivamägi, Alviine Peetri t. — talunaine
Audru vallas Pärnumaal;
12. Maasik, Evi Mihkli t. — talunaine Paikuse
vallas Pärnumaal;
13. Mardiste, Aliide Jaani t. — talunaine Audru
vallas Pärnumaal;
14. Michelson, Lilli-Alviine Augusti t. — põllu
tööline Tartus;
15. Niinemets, Liisa Ado t. — talunaine Audru
vallas Pärnumaal;
16. Peterson, Maria Mihkli t. — talunaine Audru
vallas Pärnumaal;
17. Pillmaa, Minna Antsu t. — talunaine Audru
vallas Pärnumaal;
18. Pirsi Sinaida Mihkli t. — talunaine Audru
vallas Pärnumaal;
19. Popp, Marie Oti t. — talunaine Audru vallas
Pärnumaal;
20. Post, Liisa Hansu t. — talunaine Audru val
las Pärnumaal;
21. Pusse, Eliisabeth Jakobi t. — talunaine
Paikuse vallas Pärnumaal;
22. Pärn, Liidia Jüri t: — talunaine Paikuse val
las Pärnumaal;
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23. Saar, Alviine Jakobi t. — talunaine Audru
vallas Pärnumaal;
24. Saar, Naima "Juhani t. —^talunaine Paikuse
vallas Pärnumaal;
25. Sammal, Pauline Hendriku t. — talunaine
Audru vallas Pärnumaal;
26. Tamm, Liidia Jaani t. — talunaine Audru
vallas Pärnumaal;
27. Tõnissoo, Juuli Kaarli t. — talunaine Audru
vallas Pärnumaal;
28. Vaher, Härta Mihkli t. — talunaine Orajõe
vallas Pärnumaal;
29. Vilba, Anna Hansu t. — koduperenaine Tal
linnas.
Eesti NSV Ülemhõukogu Presiidiumi
Esimees J. Vares.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
Sekretär V. Telling.
Tallinn, 1. juunil 1945.

348.

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
otsus
Eesti NSV Ülemkohtu rahvakaasistujate kohta.
Lubada Eesti NSV Ülemkohtu rahvakaasistuja
kohuseid täita alljärgnevat! töötajail:
1. Busch, Meta Mihkli t. — teenistuja Tallinna
Tööstuskaubastus;
2. Erm, Evald Reinholdi p. — tööline Tallinna
I Masinaehitusetehases;
3. Heimvell, Edmund Haraldi p. — tööline Tal
linna I Masinaehitusetehases;
4. Hein, Hilda Jakobi t. — tööline Šokolaadija Kompvekitööstuses „Kave";
5. Kalaks, August Madise p. — tööline ETKVL
Kopli Masinatehases;
6. Kopeikin, Emeljan Aleksandri p. — tööline
Tallinna I Masinaehitusetehases;
7. Kuusik, Pauline Jaani t. — tööline Tallinna
Rõivastustööstuses;
8. Külaots, Leo Joann! p. — töökoja juhataja
Šokolaadi- ja Kompvekitööstuses „Kave";
9. Liiv, Linda Johannese t. — tööline Trikoo
tööstuses „Marat";
10. Lind, Eduard Tõnise p. — Töölisvarustus-osa^
konna juhataja Tallinna I Masinaehitusetehases;
11. Matin, Pavel Grigori p. — meister Tallinna
PBL Laevaremonttehastes;
12. Muruk, Kustas Mihkli p. ;— tööline Tallinna
Mööbli- ja Vineeritööstuses;
13. Nilb, Anni Hindriku t. — tööline Nahakombi
naadis „Union";
14. Nilgu, Julie Feodori t. — tööline ETKVL
Keemiatehases „Orto";
15. Palmre, Aarne Eduardi p. — meister Viktor
Kingissepa nim. Teraviljakombinaadis;
16. Pebre, Jaak Karli p. — Santehnika Trusti di
rektori kt.;
17. Piird, Harald Karli p. — Kaadrite Osakonna
juhataja Tallinna II Masinaehitusetehases;

18. Pleksepp, Erni Prokofi p. — NSV Liidu Varu
mise Rahvakomissariaadi voliniku asetäitja Eesti
NSV-s;
19. Preismann, Elmar Martini p. — tööline „Voita
Tehastes";
20. Putk, Eduard Adami p. — garaaži juhataja
Viktor Kingissepa nim. Teraviljakombinaadis;
21. Rae, Juhannes Jüri p. — tööline PBL Tallinna
Laevaremonttehastes;
22. Raesaar, Miralda Villemi t. — Eesti NSV
Põllutöö Rahvakomissariaadi Kaadrite Osakonna
juhataja;
23. Raun, Heinrich Aleksandri p. — Nahakombi
naadi „Union" Kaadrite Osakonna instruktor;
24. Reitel, Arnold Juhani p. — tööline Tallinna
II Masinaehitusetehases;
25. Saarep, Teemu Joosepi p. — tööline Raadio
tööstuses „Punane Ret";
26. Sasmin, August Juhani p. — meister ETKVL
Keemiatehases „Orto";
27. Suits, Suido Mardi p. — tööline Tallinna
Mööbli- ja • Vineeritehases;
28. Švaiko, Elisabet Dmitri t. — tööline Tallinna
Rõivastustööstuses;
29. Tamm, Karl Karli p. — tööline PBL Tallinna
Laevaremonttehases;
30. Tepper, Jaan Jaani p. — tööline ETKVL
Kopli Masinatehases;
31. Terras, Hans Hansu p. — tööline „Voita Te
hastes";
»
32. Toming, Emeline Karli t. — teenistuja Eesti
NSV Kirjanduse ja Kirjastusasjade Peavalitsuses;
33. Toming, Mikk Hansu p. — tööline Tallinna
II Masinaehitusetehases;
34. Truu, Leida Johannese t. —teenistuja Trikoo
tööstuses „Marat";
35. Tšistjakova, Elfriede Mihaili t. — teenistuja
Trikootööstuses „Marat";
36. Tuur, Alfred Tõnise p. — Eesti NSV Toidu
ainetetööstuse Rahvakomissariaadi Varustuse Pea
valitsuse juhataja;
•
37. Tuttav, Aleksander Jakobi p. — tööline Naha
kombinaadis „Union";
38. Uist, Voldemar Mihkli p. — tööline Tallinna
I Masinaehitusetehases;
39. Urva, Heinrich Hindreku p. — tööline Naha
kombinaadis „Union";
40. Valk, Aleksander Johannese p. — tööline Tal
linna Mööbli- ja Vineeritehases;
41. Vares, Alide Mihkoi t. — tööline Šokolaadija Kompvekitööstuses „Kave";
42. Veerpalu, Hans Priidiku p. — tööline Tallinna
Mööbli- ja Vineeritehases;
43. Vettmann, August Jaani p. — tööline Naha
kombinaadis „Union";
v
44. Vilu, Juhan Aleksandri p.v— tööline Naha
kombinaadis „Union";
45. Vöörmann, Endel Ernsti p. — tööline Raadio
tööstuses „Punane Ret".
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
Esimees J. Vares.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
Sekretär V. Telling.
Tallinn, 19. juunil 1945.

349. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
ja Eestimaa Kommunistliku (bolševike) Partei
Keskkomitee
määrus
Eesti NSV talundite poolt riigile teravilja
müümise kohustuse kohta.
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu ja Eesti
maa K(b)P Keskkomitee määravad:
1.
Kehtestada Eesti NSV talunditele alates
1945. aasta saagist ja olenevalt maakasutamise suu
rusest järgmised aastanormid teravilja müümiseks
riigile kilogrammides ühelt põlluhektaarilt (aiamaa,
kesa, söödid kaasa arvatud), olenemata tegelikult
teraviljakultuuride all olevast pindalast, vastavalt
talundi suurusele:
maaga üle 1 kuni 10 hektaarini — 30 kilogrammi,
„
,,
— 40
„ 10 „ 15
,,
„
— 60
„ 15 „ 20
„
„
— 100
„ 20 „ 25
— 150
,, 25 hektaari
„
Rabasood, järved, jõed ja tuiskliivikud (liivaseljandikud), mida ei saa põllumajanduslikult ära ka
sutada, jäävad talunditele kohustusliku viljanormi
määramisel üldisest maakasutamisest välja.
2. Määrata, et kännujuurimiste, võsaharimise ja
soode kuivatamise teel loodavad uudismaad arva
takse põllumaa hulka, mille järgi arvestatakse rii
gile teravilja müügikohustuslikke norme, kolmandal
aastal pärast uudismaa tegemist.
3. Suhkrupeedi, lina ja tubaka külvi ergutamiseks
lubada talunditel vähendada teravilja müügikohustust eelnimetatud kultuuride alla tegelikult külva
tud pindala võrra.
Määratud viljamüügikohustuse hulga vähenda
mist eelmises lõikes ettenähtud soodustuse pii
rides teostab NSV Liidu Varumise Rahvakomis
sariaadi maakondlik volinik hiljemalt 1. juuliks
andmete alusel, mis õn esitatud NSV Liidu Riikliku
Plaanikomisjoni Statistika Keskvalitsuse organite
poolt tähendatud tehniliste kultuuride tegeliku külvipinna kohta iga talundi järgi.
4. Anda maakondade täitevkomiteedele õigus
NSV Liidu Varumise Rahvakomissariaadi Eesti
NSV Voliniku kinnitusel määrata talunditele riigile
teravilja müügikohustuse alal normid valdade järgi,
kuid niiviisi, et teravilja kohustuslikud müüginormid oleksid kogu maakonna kohta valjus kooskõlas
Vabariigi kohta kehtestatud normidega.
Anda NSV Liidu Varumise Rahvakomissariaadi
maakondlikele volinikele õigus lubada pinnase äär
miselt mitmekesise headuse korral üksikutele talun
dite gruppidele valla piirides teravilja kohustuslike
müüginormide suurendamist või vähendamist 30%
ulatuses vallale määratud normist, kuid niiviisi, et
teravilja kohustuslikud müüginormid olleksid valjus
kooskõlas vallale kinnitatud normiga.
5. Anda maakondade täitevkomiteedele õigus va
bastada riigile teravilja müümise kohustusest:
a) 100% ulatuses talundid, kellel varem maad ei
olnud ja kes selle said esmakordselt Nõuko
gude võimult 1944. ja 1945. aastal;

7. Vähendada 1945. a. teravilja müügikohustuslikke norme 50% võrra nende Punaarmee sõjaväe
laste ja võitluses Kodumaa eest langenud partisa
nide majapidamistele, kelle perekondades õn ühe
Talundite vabastamist riigile teravilja müümise
majapidamises töötava töövõimelise perekonnaliik
kohustusest teostavad Varumise Rahvakomissariaadi
me,
kohta kaks või rohkem töövõimetut perekonna
maakondlikud volinikud maakondade täitevkomi
liiget.
teede poolt kinnitatud talundite nimekirjade alusel.
Tähendatud soodustuse andmist talundeile teos
6.
Riigile teravilja müümise kohustust ei rakentavad Varumise Rahvakomissariaadi maakondlikud
data:
volinikud valdade täitevkomiteede poolt esitatud
a) talundeile, kelle kasutamisel ei ole üle ühe nimekirjade järgi.
hektaari maad;
8. Käesoleva määruse § 7 ja § 6 punktides c, d,
b) linnade, töölisalevite ja muude linnatüüpi asu e ja f loetletud majapidamistele soodustuste and
late elanike majapidamistele, nende maal ja misel loetakse palgalised töölised antud majapida
suvituskohtades elavate tööliste ja teenistujate mises olevaiks töövõimelisteks töötajateks.
majapidamistele, kes õn pideval palgalisel tööl
9. Anda maakondade täitevkomiteedele õigus
riiklikes, kooperatiivsetes ettevõtetes ja asu NSV Liidu Varumise Rahvakomissariaadi Eesti
tistes, kodukäsitööliste ja käsitööliste maja NSV Voliniku kinnitamisel vabastada osaliselt või
pidamistele, kui käesolevas punktis loendatud täielikult 1945. aastal riigile teravilja müümise
majapidamiste isiklikul kasutamisel oleva maa kohustusest üksikuid talundeid, kes õn eriti kanna
pindala ei ületa ühte hektaari;
tanud saksa okupatsiooni all.
c) Punaarmee sõjaväelaste ja võitluses Kodumaa
10. Määrata, et teravilja müügikohustuse täitmi
eest langenud partisanide majapidamistele,
sel tuleb riigile anda vähemalt 60% kas rukist, nisu,
kui nende perekondadesse jäi kuni 7-aastasi hernest, läätsa, türgiuba või tatart.
lapsi ühe majapidamises töötava töövõimelise
Seejuures võib normi täitmine toimuda ühe või
perekonnaliikme puhul;
mitme eelnimetatud kultuuriga andja äranägemisel.
d) Punaarmee sõjaväelaste ja võitluses Kodumaa
11. Määrata kindlaks riigile teravilja müügiko
eest langenud partisanide töövõimetute vane hustuse aastanormide täitmiseks järgmised tähtajad
mate majapidamistele, kui neis puuduvad töö protsendiliselt üldkohustusest:
võimelised perekonnaliikmed;
augustis
— 10%
e) sotisaalkindlustusorganite poolt invaliidsuse 1.
septembris — 20%
ja 2. gruppi arvatud sõja- ja tööinvaliidide
oktoobris — 30%
majapidamistele, samuti sotsiaalkindlustusnovembris — 30%
organite poolt pensioni saavate pensionäride,
detsembris — 10%
kui kä põllu- ja muudest töödest osa võtma
12. Lubada talundeil piirituse- ning tärklise- ja
mitesuuteliste vigaste inimeste majapidamis
tele, kui nende perekondades ei ole majapida siirupivabrikute tooraine-rajoonides, kes õn oma
mises töötavaid töövõimelisi perekonnaliik kohustused kartulite müügi alal täitnud, anda riigile
teravilja asemel kartuleid vahekorras:
meid.
4 kilogrammi kartuleid 1 kilogrammi teravilja
Käesoleva paragrahvi punktides a, b, c, d ja e eest.
loetletud majapidamiste vabastamist riigile teravilja
13. Määrata, et talundite poolt riigile antavate
müümise kohustusest teostavad Varumise Rahva heinaseemnete eest arvatakse teravilja müügikohuskomissariaadi maakondlikud volinikud valdade täi tust kaetuks järgmises vahekorras:
tevkomiteede poolt esitatud nimekirjade järgi.
a) 1 tsentner punast ristikheina, lutserni, ohtetut
f) vanaduse tõttu töövõimetute (mehed, kes õn
}ustet, keraheina, raiheina, rebasesaba, punast
jooksval kalendriaastal saanud 60-aastaseks,
aruheina — 4 tsentneri teravilja eest;
ja naised — 55-aastaseks) majapidamistele,
b) 1 tsentner timutit, pärisaruheina — 3 tsent
kui neis puuduvad töövõimelised perekonna
neri teravilja eest;
liikmed.
c) 1 tsentner vikki — 2 tsentneri teravilja eest;
Kõrgesse eluikka jõudnud inimeste majapi
d) 1 tsentner aasnurmikut, valget kasteheina,
damiste vabastamist riigile teravilja müümise
rootsi ristikut, valget ristikut — 6 tsentneri
teravilja eest.
kohustusest teostavad Varumise Rahvakomis
sariaadi maakondlikud volinikud nimekirjade
Talundeil, kes müüvad riigile ristiku, lutserni,
järgi, mis õn nende majapidamiste kohta koos rebasesaba, timuti, aruheina, ohtetu luste või viki
tatud valdade täitevkomiteede poolt majapida- seemet, pärast teravilja müügikohustuse täitmist
misraamatute andmete alusel, ilma et need õn õigus saada Ke skteraviij a salve punktist teravilja
majapidamised oleksid kohustatud omalt poolt eelpooltähendatud vahekorras.
andma palvet müügikohustusest vabastamise
14. Käesoleva määrusega kehtestatud teravilja
kohta.
müümise kohustuse täitmine riigile õn igale talun
Kõrgesse eluikka jõudnud inimestega koos
dile esmajärguliseks kohustuseks.
elavad kooliõpilased, töölised ja teenistujad
Talundid, kes ei ole käesolevas määruses kindlaks
loetakse antud majapidamises mittetöötavaiks määratud tähtaegadeks oma kohustusi riigile teraperekonnaliikmeiks. Töövõimetute hulka arva viljamüügi alal täitnud, langevad kooskõlas NSV
takse lapsed Ikuni 16 aastani ja vigased, kes ei Liidu Rahvakomissaride Nõukogu määrusega
suuda osa võtta põllu- ning muudest töödest.
24. novembrist 1942 nr. 1882 kohtu kaudu rahab) 50% ulatuses talundid, kes said maad juurde
1944. ja 1945. aastal ja kellel kuni juurdelõigete saamiseni oli maad alla 5 hektaari.

Määratud kartulite müügikohustuse hulga vähen
damist eelpoolnimetatud soodustuste piirides teos
tab NSV Liidu Varumise Rahvakomissariaadi maa
kondlik volinik hiljemalt 1. juuliks andmete alusel,
mis õn esitatud NSV Liidu Riikliku Plaanikomisjoni
Statistika Keskvalitsuse organite poolt tähendatud
tehniliste kultuuride tegeliku külvipinna kohta iga
talundi järgi.
4. Anda maakondade täitevkomiteedele õigus
NSV Liidu Varumise Rahvakomissariaadi Eesti
NSV Voliniku kinnitusel määrata talunditele riigile
kartulite müümise kohustuse alal normid valdade
järgi, kuid niiviisi, et kartuli kohustuslikud miiüginormid oleksid valjus kooskõlas kogu maakonnale
kehtestatud normidega.
Anda NSV Liidu Varumise Rahvakomissariaadi
maakondlikele volinikele õigus lubada pinnase äär
miselt mitmekesise headuse korral üksikutele talun
dite gruppidele valla piirides kartulite kohustuslike
müüginormide suurendamist või vähendamist 30%
ulatuses vallale määratud normist, kuid niiviisi, et
kartulite kohustuslikud müüginormid oleksid valjus
kooskõlas vallale kinnitatud normidega.
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
5. Anda maakondade täitevkomiteedele õigus va
Esimees A.,Veimer.
bastada riigile kartulite müümise kohustusest
Eestimaa K(b)P Keskkomitee
1945. a.:
Sekretär N. Karotamm.
a) 100% ulatuses talundid, kellel varem maad ei
Tailinn, 16. juunil 1945. Nr. 527.
olnud ja kes selle said esmakordselt Nõuko
gude võimult 1944. ja 1945. aastal;
b) 50% ulatuses talundid, kes said maad juurde
i
1944. ja 1945. aastal ja kellel kuni juurdelõigete saamiseni oli maad alla 5 hektaari.
350. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
ja Eestimaa Kommunistliku (bolševike) Partei
Talundite vabastamist riigile kartulite müümise
Keskkomitee
kohustusest teostavad Varumise Rahvakomissa
riaadi maakondlikud volinikud maakondade täitev
'
määrus
komiteede poolt kinnitatud talundite nimekirjade
Eesti NSV talundite poolt riigile kartulite
aluseil.
müümise kohustuse .kohta.
6. Riigile kartulite müümise kohustust ei raken
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu ja Eesti data:
maa K(b)P Keskkomitee määravad:
a) talundeile, kelle kasutamisel ei ole üle ühe
1.
Kehtestada Eesti NSV talunditele, alates
hektaari maad;
1945. aasta saagist ja olenevalt maakasutamise suu
b) linnade, 4töölisalevite ja muude linnatüüpi asu
rusest, järgmised aastanormid kartulite müümiseks
late elanike majapidamisteile, nende maal ja
riigile kilogrammides ühelt põlluhektaarilt (aiamaa,
suvituskohtades elavate tööliste ja teenistu
kesa, söödid kaasa arvatud), olenemata tegelikust
jate majapidamistele, kes õn pideval palgalisel
kartulite all olevast pindalast, vastavalt talundi suu
tööl riiklikes või kooperatiivsetes ettevõtetes
rusele:
ning asutistes, kodukäsitööliste ja käsitööliste
maad üle 1 kuni 10 hektaarini — 40 kilogrammi,
majapidamistele, kui käesolevas punktis loen
,,
10 „ 15
—■ 60
datud majapidamiste isiklikul kasutamisel
„
15 „ 20
— 100
oleva maa pindala ei ületa ühte hektaari;
,,
,,
— 140
20 „ 25
c) Punaarmee sõjaväelaste ja võitluses Kodumaa
— 175
25 hektaari
„
eest langenud partisanide majapidamistele,
Rabasood, järved, jõed ja tuiskliivikud (liivaselkui nende perekondadesse jäi kuni 7-aastasi
jandikud), mida ei saa põllumajanduslikult ära ka
lapsi ühe majapidamises töötava töövõimelise
sutada, jäävad talunditele kohustusliku kartulinormi
perekonnaliikme puhul;
määramisel üldisest maakasutamisest välja.
d) Punaarmee sõjaväelaste ja võitluses Kodumaa
2. Määrata, et kännujuurimiste, võsaharimise ja
eest langenud partisanide töövõimetute vane
soode kuivatamise teel loodavad uudismaad arva
mate majapidamistele, kui neis puuduvad töö
takse põllumaa hulka, mille järgi arvestatakse rii
võimelised perekonnaliikmed;
gile kartuli müügikohustuslikke norme, kolmandal
e) sotsiaalkindlustusorganite poolt invaliidsuse 1.
aastal pärast uudismaa tegemist.
ja 2. gruppi arvatud sõja- ja tööinvaliidide
3. Suhkrupeedi, lina ja tubaka külvi ergutamiseks
majapidamistele, samuti sotsiaalkindlustus
lubada talunditel vähendada kartulimüügi norme
organite poolt pensioni saavate pensionäride
eelnimetatud kultuuride alla tegelikult külvatud
kui kä põllu- ja muudest töödest osa võtma
pindala võrra.
mittesuuteliste vigaste inimeste majapidamistrahvi alla kuni tähtajaks äraandmata jäetud tera
vilja kahekordse hinna ulatuses turuhindade järgi.
Peale selle nõutakse tähtajaks täitmata jäänud
aastanormi osa võlgnikelt Varumise Rahvakomis
sariaadi organite poolt sisse administratiivkorras.
15. Keelata kohalikel võimuorganitel ja varumisorganisatsioonidel panna talundeile teravilja
müügikohustusi, mis ületavad kindlaksmääratud
norme.
16. Kaebused teravilja ebaõiglase müügikohustuse määramise kohta riigile esitatakse NSV Liidu
Varumise Rahvakomissariaadi maakondlikule volini
kule 10-päevalise tähtaja jooksul, arvates kohustuse
kättesaamise päevast.
NSV Liidu Varumise Rahvakomissariaadi maa
kondliku voliniku otsuse peale võib edasi kaevata
maakonna täitevkomiteele 10-päevalise tähtaja jook
sul, arvates otsuse kättesaamise päevast.
Maakonna täitevkomitee, leides kaebuse põhjen
datud olevat, esitab oma otsuse kinnitamiseks NSV
Liidu Varumise Rahvakomissariaadi Volinikule
Eesti NSV-s, kelle otsus õn lõplik.

tele, kui nende perekondades ei ole majapida
mises töötavaid töövõimelisi perekonnaliik
meid.
Käesoleva paragrahvi punktides a, b, c, d ja e
loendatud majapidamiste vabastamist riigile kartu
lite müümise kohustusest teostavad Varumise Rah
vakomissariaadi maakondlikud volinikud valdade
täitevkomiteede poolt esitatud nimekirjade järgi;
f) vanaduse tõttu töövõimetute (mehed, kes õn
jooksval kalendriaastal saanud 60-aastaseks,
ja naised — 55-aastaseks) majapidamistele,
kui neis puuduvad töövõimelised perekonna
liikmed.
Kõrgesse eluikka jõudnud inimeste maja
pidamiste vabastamist riigile kartulite müümise
kohustusest teostavad Varumise Rahvakomis
sariaadi maakondlikud volinikud nimekirjade
järgi, mis õn nende majapidamiste kohta koos
tatud valdade täitevkomiteede poolt majapidamisraamatute andmete alusel, ilma et need
majapidamised oleksid kohustatud omalt poolt
andma palvet müügikohustusest vabastamise
kohta.
Kõrgesse eluikka jõudnud inimestega koos
elavad kooliõpilased, töölised ja teenistujad
loetakse antud majapidamises mittetöötavaiks
perekonnaliikmeiks. Töövõimetute hulka arva
takse lapsed kuni 16 aastani ja vigased, kes
ei ole suutelised osa võtma põllu-ning muudest
töödest.
7. Vähendada 1945. a. kartulite müügikohustuslikke norme 50% võrra nende Punaarmee sõjaväe
laste ja võitluses Kodumaa eest langenud partisa
nide majapidamistele, kelle perekondades õn ühe
majapidamises töötava töövõimelise perekonna
liikme kohta kaks või rohkem töövõimetut pere
konnaliiget.
Nimetatud soodustuste andmist talunditele teos
tavad Varumise Rahvakomissariaadi maakondlikud
volinikud valdade täitevkomiteede poolt esitatud
nimekirjade alusel.
8. Käesoleva määruse § 7 ja § 6 punktides c, d,
e ja f loetletud majapidamistele soodustuste and
misel loetakse palgalised töölised antud majapida
mises olevaiks töövõimelisteks töötajaiks.
9. Anda maakondade täitevkomiteedele õigus
NSV Liidu Varumise Rahvakomissariaadi Eesti
NSV Voliniku kinnitamisel vabastada osaliselt või
täielikult 1945. aastal riigile kartulite müümise ko
hustusest üksikuid talundeid, kes õn eriti kannata
nud saksa okupatsiooni all.
10. Määrata talunditele järgmised tähtajad aasta
normide täitmiseks kartulimüügi alal (protsentides
üldisest kohustusest): septembris — 40%, oktoob
ris — 60%.
11. Lubada talunditel:
a\) anda kartulite asemel muid põllumajandussaa
dusi, samuti liha kindlaksmääratud asendusvahekorras;
b) anda kartulite asemel nuumsigu, arvestades
1 kg sigade eluskaalu eest 20 kg kartuleid,
välja arvatud rajoonid, mis õn arvatud töös
tuslike linnade linnaümbruse hulka, samuti
piirituse- ja tärklise- ning siirupitööstusi va
rustavad rajoonid;

c) lubada talundeiil piirituse ja tärklise ning sii
rupi tootmise tehaste tooraine-piirkondades
pärast riigile kartulite müümise kohustuse
täitmist anda tehastele teravilja asemel kartu
leid asendusvahekorras — 4 kilogrammi kar
tuleid ühe kilogrammi teravilja eest.
12. Lubada talundeil anda kartulite asemel juur
vilja kindlaksmääratud asendamisvahekorras.
13. Käesoleva määrusega kehtestatud kartulite
müügikohustuse täitmine riigile õn igale talundile
esmajärguliseks kohustuseks.
Talundid, kes ei ole käesolevas määruses kindlaks
määratud tähtaegadeks oma kohustusi riigile kar
tulimüügi alal täitnud, langevad kooskõlas NSV
Liidu Rahvakomissaride Nõukogu määrusega
24. novembrist 1942 nr. 1882 kohtu kaudu raha
trahvi alla kuni tähtajaks äraandmata jäetud kar
tulite kahekordse hinna ulatuses turuhindade järgi.
Peale selle nõutakse tähtajaks täitmata jäänud aas
tanormi osa võlgnikelt Varumise Rahvakomissa
riaadi organite poolt sisse administratiivkorras.
14. Keelata kohalikel võimuorganitel ja varumisorganisatsioonidel panna talundeile kartulite
müügikohustusi, mis ületavad kindlaksmääratud
norme.
15. Kaebused riigile kartulite müümise kohustuse
ebaõige määramise kohta esitatakse NSV Liidu Va
rumise Rahvakomissariaadi maakondlikule volini
kule 10-päevalise tähtaja jooksul, arvates kohustuse
kättesaamise päevast.
NSV Liidu Varumise Rahvakomissariaadi maa
kondliku voliniku otsuse peale võib edasi kaevata
maakonna täitevkomiteele 10-päevalise tähtaja jook
sul, arvates otsuse kättesaamise päevast.
Maakonna täitevkomitee, leides kaebuse põhjen
datud olevat, esitab oma otsuse kinnitamiseks NSV
Liidu Varumise Rahvakomissariaadi Volinikule
Eesti NSV-s, kelle otsus õn lõplik.
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
Esimees А. V e i m e r.
Eestimaa K(b)P Keskkomitee
Sekretär N. Karotamm.
Tallinn, 16. juunil 1945. Nr. 528.

351. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu ja
Eestimaa Kommunistliku (bolševike) Partei
Keskkomitee
määrus
Eesti NSV talundite poolt riigile heina müümise
kohustuse kohta.
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu ja Eesti
maa K(b)P Keskkomitee määravad:
1. Kehtestada Eesti NSV talunditele alates
1945. a. saagist riigile heina müümise kohustus.
2. Kehtestada Eesti NSV talunditele olenevalt
maakasutamise suurusest järgmised maakondlikud
aastanormid heina müümiseks riigile kilogrammides
ühelt põllu- ja heinamaahektaarilt:

/

Maakondade nimetus

Pärnumaa...........................................V
Tartumaa..........................................
Virumaa...........................................
Harjumaa ...........................................
Järvamaa.......................................... t
Viljandimaa.....................................
Valgamaa..........................................
Võrumaa..........................................
Läänemaa.............................................
Saaremaa..........................................

Üle 1
kuni 10 ha

Talundid pindalaga (hektaaride®)
Üle 10 v
Üle 15
Üle 20
kuni 15 ha
kuni 20 ha
kuni 25 ha

Üle
25 ha

10

15

20

30

45

5

10

15

25

35

Põllumaa hulka, mille järgi arvatakse riigile
heina müümise kohustuslikke norme, arvatakse aia
maad, söödid ja kesad.
Rabasood, järved, jõed ja tuiskliivikud (liivaseljandikud), mida ei saa põllumajanduslikult ära ka
sutada, jäävad talunditele kohustuslike heinanormide määramisel üldisest maakasutamisest välja.
3. Määrata, et kännujuurimiste, võsaharimise ja
soode kuivatamise teel loodavad uudismaad arva
takse põllumaa hulka, mille järgi arvestatakse rii
gile heina müügikohustuslikke norme, kolmandal
aastal pärast uudismaa tegemist.
4. Suhkrupeedi, lina ja tubaka külvi ergutamiseks
lubada talunditele vähendada heinamüügikohustust
eelnimetatud kultuuride alla tegelikult külvatud
pindala võrra.
Määratud heinamüügikohustuse hulga vähenda
mist teostab eelmises lõikes lubatud soodus
tuse piirides NSV Liidu Varumise Rahvakomissa
riaadi maakondlik volinik hiljemalt 1. juuliks and
mete alusel, mis õn esitatud NSV Liidu Riikliku
Plaanikomisjoni Statistika Keskvalitsuse organite
poolt ülalloetletud tehniliste kultuuride tegeliku
külvipinna kohta iga talundi järgi.
5. Anda maakondade täitevkomiteedele õigus
NSV Liidu Varumise Rahvakomissariaadi Eesti
NSV Voliniku kinnitusel määrata talunditele riigile
heina müümise kohustuse alal normid valdade järgi,
kuid niiviisi, et heina kohustuslikud müüginormid
oleksid valjus kooskõlas kogu maakonna kohta keh
testatud normidega.
Anda NSV Liidu Varumise Rahvakomissariaadi
maakondlikele volinikele õigus lubada pinnase äär
miselt mitmekesise headuse korral üksikutele talun
dite gruppidele valla piirides heina kohustuslike
müüginormide suurendamist või vähendamist 30%
ulatuses vallale määratud normist, kuid niiviisi, et
heina kohustuslikud müüginormid oleksid valjus
kooskõlas vallale kinnitatud normiga. .
6. Anda maakondade täitevkomiteedele õigus va
bastada riigile heina müümise kohustusest 1945. aas
tal :
a) 100% ulatuses talundeid, kellel varem maad ei
olnud ja kes selle said esmakordselt Nõuko
gude võimult 1944. ja 1945. aastal;
b) 50% ulatuses talundeid, kes said maad juurde
1944. ja 1945. aastal ja kellel kuni juurde-,
lõigete saamiseni oli maad alla 5 hektaari.
Talundite vabastamist riigile heina müümise ko
hustusest teostavad Varumise Rahvakomissariaadi
maakondlikud volinikud maakondade täitevkomi
teede poolt kinnitatud talundite nimekirjade alusel.

7. Riigile heina müümise kohustust ei rakendata:
a) talundeile, kelle kasutamisel ei ole üle ühe
hektaari maad;
b) linnade, töölisalevite ja muude linnatüüpi asu
late elanike majapidamistele, nende maal ja
suvituskohtades elavate tööliste ja teenistu
jate majapidamistele, kes õn pideval palgalisel
tööl riiklikes või kooperatiivsetes ettevõtetes
ja asutistes, kodukäsitööliste ja käsitööliste
majapidamistele, kui käesolevas punktis loet
letud majapidamiste isiklikul kasutamisel
oleva maa pindala ei ületa ühte hektaari;
c) Punaarmee sõjaväelaste ja võitluses Kodumaa
eest langenud partisanide majapidamistele, kui
nende perekondadesse jäi kuni 7-aastasi
lapsi 4ühe majapidamises töötava töövõimelise
perekonnaliikme puhul;
d) Punaarmee sõjaväelaste ja võitluses Kodumaa
eest langenud partisanide töövõimetute vane
mate majapidamistele, kui neis puuduvad töö
võimelised perekonnaliikmed;
e) sotsiaalkindlustusorganite poolt invaliidsuse 1.
ja 2. gruppi arvatud sõja-' ja tööinvaliidide
majapidamistele, samuti sotsiaalkindlustus
organite poolt pensioni saavate pensionäride,
kui kä põllu- ja muudest töödest osa võtma
mittesuuteliste vigaste inimeste majapidamis
tele, kui nende perekondades ei ole majapida
mises töötavaid töövõimelisi perekonnaliik
meid.
Käesoleva paragrahvi punktides a, b, c, d ja e
loendatud majapidamiste vabastamist riigile heina
müümise kohustusest teostavad Varumise Rahva
komissariaadi maakondlikud volinikud valdade täi
tevkomiteede poolt esitatud nimekirjade järgi.
f) vanaduse tõttu töövõimetute (mehed, kes õn
jooksval kalendriaastal saanud 60-aastaseks,
ja naised -r- 55-aastaseks) majapidamistele,
kui neis puuduvad töövõimelised perekonna
liikmed.
Kõrgesse eluikka jõudnud inimeste maja
pidamiste vabastamist riigile heina müümise
kohustusest teostavad Varumise Rahvakomis
sariaadi maakondlikud volinikud nimekirjade
järgi, mis õn nende majapidamiste kohta koos
tatud valdade täitevkomiteede poolt majapidamisraamatute andmete alusel, ilma et need
majapidamised oleksid kohustatud omalt poolt
andma palvet müügikohustusest vabastamise
kohta.
Kõrgesse eluikka jõudnud inimestega koos
elavad kooliõpilased, töölised ja teenistujad

loetakse majapidamises mittetöötavaiks perekonnaliikmeiks.
Töövõimetute hulka arvatakse lapsed kuni 16 elu
aastani ja vigased, kes ei ole suutelised osa võtma
põllu- ning muudest töödest.
8. Vähendada riigile heina müügikohustuslikke
norme 1945. aastal 50% võrra nende Punaarmee
sõjaväelaste ja võitluses Kodumaa eest langenud
partisanide majapidamistele, kelle perekondades õn
ühe majapidamises töötava töövõimelise perekonna
liikme kohta kaks või rohkem töövõimetut pere
konnaliiget.
Eelpooltähendatud soodustuse andmist talundeile
teostavad Varumise Rahvakomissariaadi maakond
likud volinikud valdade täitevkomiteede poolt esi
tatud nimekirjade järgi.
9. Käesoleva määruse § 8 ja § 7 punktides c, d,
e ja f loetletud majapidamistele soodustuste and
misel loetakse palgalised töölised antud majapida
mises olevaiks töövõimelisteks töötajateks.
10. Anda maakondade täitevkomiteedele õigus
NSV Liidu Varumise Rahvakomissariaadi Eesti
NSV Voliniku kinnitamisel vabastada osaliselt või
täielikult 1945. aastal riigile heina müümise kohus
tusest üksikuid talundeid, kes õn eriti kannatanud
saksa okupatsiooni all.
11. Määrata, et heinamüük riigile tuleb talunike
poolt teostada täielikult hiljemalt 1. oktoobriks.
12. Lubada talunditel anda heina asemel heinaseemneid järgmises asendamisvahekorras 100 kg
heina eest:
a) punast ristikheina, lutserni, ohtetut lustet,
keraheina, raiheina, rebasesaba, punast aru
heina — 5 kilogrammi;
b) timutit, pärisaruheina — 7 kilogrammi;
c) vikki — 10 kilogrammi;
d) aasnurmikut, valget kasteheina, rootsi risti
kut, valget ristikut — 3,5 kilogrammi.
13. Käesoleva määrusega kehtestatud heina
müümise kohustuse täitmine riigile õn igale talun
dile esmajärguliseks kohustuseks.
Talundid, kes ei ole käesolevas määruses kindlaks
määratud tähtaegadeks oma kohustusi riigile heinamüügi alal täitnud, langevad kooskõlas NSV Liidu
' Rahvakomissaride Nõukogu määrusega 24. novemb
rist 1942 nr. 1882 kohtu kaudu rahatrahvi alla kurn
tähtajaks äraandmata jäetud heina kahekordse
hinna ulatuses turuhindade järgi.
Peale selle nõutakse tähtajaks täitmata jäänud
normi osa kohtuotsuse kohaselt sisse natuuras.
14. Keelata kohalikel võimuorganitel ja varumisorganisatsioonidel panna talundeile heinamüügikohustusi, mis ületavad kindlaksmääratud
norme.
15. Kaebused ebaõiglase heina müümise kohustuse
määramise kohta riigile esitatakse NSVL Varumise
Rahvakomissariaadi maakondlikule volinikule 10päevalise tähtaja jooksul, arvates kohustuse kätte
saamise päevast.
NSVL Varumise Rahvakomissariaadi maakond
liku voliniku otsuse peale võib edasi kaevata maa
konna täitevkomiteele 10-päevalise tähtaja jooksul,
arvates otsuse kättesaamise päevast.

Maakonna täitevkomitee, leides kaebuse põhjen
datud olevat, esitab oma otsuse kinnitamiseks
NSV Liidu Varumise Rahvakomissariaadi Volinikule
Eesti NSV-s, kelle otsus õn lõplik.
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
Esimees A. Veimer.
Eestimaa K(b)P Keskkomitee
Sekretär N. Karotamm.
Tallinn, 16. juunil 1945. Nr. 529.

352. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu ja
Eestimaa Kommunistliku (bolševike) Partei
Keskkomitee
määrus
Eesti NSV talundite poolt riigile piima müümise
kohustuse kohta.
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu ja Eesti
maa K(b)P Keskkomitee määravad:
1. Kehtestada Eesti NSV talunditele alates
1945. aastast ja olenevalt maakasutamise suurusest
järgmised aastanormid piima müümiseks riigile
igalt lüpsilehmalt:
talunditele, kus õn maad:
kuni 10 hektaarini — 225 liitrit,
üle 10—15
„
— 275 „
„
15—20
„
— 325 „
„
20—25
„
— 375 „
„
25 hektaari — 450
,,
võttes aluseks 3,5% rasvasisaldavusega piima.
Esimesel poolaastal esmakordselt lüpsma tulnud
lehmade kohta vähendada norme 50% võrra käes
olevas määruses ettenähtud normidest.
2. Talundite poolt riigile kohustusliku piimamüügi
suuruse väljaarvestamist teostavad Varumise Rah
vakomissariaadi maakondlikud volinikud valdade
täitevkomiteede poolt koostatud ja maakondade täi
tevkomiteede poolt kinnitatud nimekirjade järgi,
milledes õn ära märgitud majapidamise kasutada
oleva maa suurus, samuti piimakarja arv.
3. Anda maakondade täitevkomiteedele õigus va
bastada riigile piima müümise kohustusest 1945. a.:
a) 100% ulatuses talundid, kellel varem maad ei
olnud ja kes selle said esmakordselt Nõuko
gude võimult 1944. ja 1945. aastal;
b) 50% ulatuses talundid, kes said maad juurde
1944. ja 1945. aastal ja kellel kuni juurdelõigete saamiseni oli maad alla 5 hektaari.
Talundite vabastamist riigile piima müümise
kohustusest teostavad Varumise Rahvakomissa
riaadi maakondlikud volinikud maakondade täitev
komiteede poolt kinnitatud nimekirjade alusel.
4. Riigile piima müümise kohustust ei rakendata:
a) linnade, töölisalevite ja muude linnatüüpi asu
late elanike majapidamistele, nende maal ja
suvituskohtades elavate tööliste ja teehistujate majapidamistele, kes õn pideval palgalisel
tööl riiklikes ja kooperatiivsetes ettevõtetes
ning asutistes, kodukäsitööliste ja käsitööliste
majapidamistele, kül käesolevas punktis loen
datud majapidamiste isiklikul kasutamisel
oleva maa pindala ei ületa ühte hektaari;

b) Punaarmee sõjaväelaste ja võitluses Kodumaa
eest langenud partisanide majapidamistele, kui
nende perekondadesse jäi kuni 7-aastasi
lapsi ühe majapidamises töötava töövõimelise
perekonnaliikme puhul;
c) Punaarmee sõjaväelaste ja võitluses Kodumaa
eest langenud partisanide töövõimetute vane
mate mäjapidamistele, kui neis puuduvad töö
võimelised perekonnaliikmed;
d) sotsiaalkindlustusorganite poolt invaliidsuse 1.
ja 2. gruppi arvatud sõja- ja tööinvaliidide
majapidamistele, samuti sotsiaalkindlustus
organite poolt pensioni saavate pensionäride
kui kä selliste vigaste inimeste majapidamis
tele, kes pole suutelised osa võtma põllu- ja
muudest töödest, kui nende perekondades ei
ole majapidamises töötavaid töövõimelisi pere
konnaliikmeid.
Käesoleva paragrahvi punktides a, b, c ja d loet
letud majapidamiste vabastamist riigile piima
müümise kohustusest teostavad Varumise Rahva
komissariaadi maakondlikud volinikud valdade täi
tevkomiteede poolt esitatud nimekirjade järgi.
e) vanaduse tõttu töövõimetute (mehed, kes õn
kalendriaasta 1. jaanuariks saanud 60-aastaseks, ja naised — 55-aastaseks) majapidamis
tele, kui neis puuduvad töövõimelised pere
konnaliikmed.
Kõrgesse eluikka jõudnud inimeste maja
pidamiste vabastamist riigile piima müümise
kohustusest teostavad Varumise Rahvakomis
sariaadi maakondlikud volinikud nimekirjade
järgi, mis õn nende majapidamiste kohta koos
tatud valdade täitevkomiteede poolt majapidamisraamatute andmete alusel, ilma et need
majapidamised oleksid kohustatud omalt poolt
andma palvet müügikohustusest vabastamise
kohta.
Kõrgesse eluikka jõudnud inimestega koos
elavad kooliõpilased, töölised ja teenistujad
loetakse majapidamises mittetöötavaiks perekonnaliikmeiks.
Töövõimetute hulka arvatakse lapsed kuni 16 aas
tani ja vigased, kes ei ole suutelised osa võtma
põllu- ning muudest töödest.
5. Vähendada 1945. a. piima müümise kohustus
likke norme 50% võrra nende Punaarmee sõjaväe
laste jä võitluses Kodumaa eest langenud partisa
nide majapidamistele, kelle perekondades õn ühe
majapidamises töötava töövõimelise perkonnaliikme kohta kaks või rohkem töövõimetut perekonna
liiget.
Tähendatud soodustuse andmist talundeile teos
tavad Varumise Rahvakomissariaadi maakondlikud
volinikud valdade täitevkomiteede poolt esitatud
nimekirjade järgi.
6. Käesoleva määruse § 5 ja § 4 punktides b, c, d
ja e loetletud majapidamistele soodustuse andmisel
loetakse palgalised töölised antud majapidamises
olevaiks töövõimelistdks töötajateks.
7. Anda maakondade täitevkomiteedele õigus
NSV Liidu Varumise Rahvakomissariaadi Eesti
NSV Voliniku kinnitamisel vabastada osaliselt või
täielikult 1945. aastal riigile piima müümise kohus
tusest üksikuid talundeid, kes õn eriti kannatanud
saksa okupatsiooni all.

8. Määrata kindlaks riigile piimamüügikohustuse
aastanormide täitmiseks järgmised tähtajad prot
sendiliselt üldkohustusest:
I kvartaal — 15
II kvartaal — 35
III kvartaal — 40
IV kvartaal — 10
9. Talundid õn kohustatud piima ära andma ko
hustuses märgitud vastuvõtupunktidesse.
Piima vastuvõtupunktide, koorejaamade ja meie
reide puudumisel õn talunditel õigus anda piima
asemel sulatatud või koorevõid (kodusvalmistatud)
järgmise arvestuse järgi:
1) 1 kg sulatatud võid, mitte vähem kui 95%
rasvasisaldavusega, 27 liitri piima asemel;
2) 1 kg koorevõid (kodusvalmistatud), mitte vä
hem kui 75% rasvasisaldavusega, 21 liitri pii
ma asemel.
10. Meiereid, juustutööstused ja nende koorejaa
mad õn kohustatud pärast talundite poolt piima
müügikohustuse korras toodud piima läbiajamist
tagasi andma 50% läbiaetud piima vastuvõetud pii
mast. Vasikate jootmise perioodil tuleb läbiaetud
piim tagasi anda täies ulatuses. Tagasiantava läbi
aetud piima eest võetakse piimatoojailt 2 kopikat
liitri eest.
Juustutööstused, kus valmistatakse juustu rasva
sisaldavusega mitte alla 40%, läbiaetud piima tagasi
ei anna, vaid annavad piimatoojaile selle asemel
vadakut 60% ulatuses tööstusesse toodud.piima eest.
Täispiima-, hapukoore- ja kohupiimatööstused ja
piimakonserveerimise tööstused läbiaetud piima pii
matoojaile tagasi ei anna.
11. Võltsitud piima ja või äraandmise, samuti nii
suguse piima ja või vastuvõtmise eest võetakse
süüdlased vastutusele kriminaalkorras.
12. Määrata täispiima tootmise piirkondades, sa
muti piirkondades, kus piima varuvad piima konser
veerimise ja jmistuvalmistamistehased, lisatasu
5 kopika suuruses kindlaksmääratud hinnale 1 liitri
äraantud piima eest, mille rasvasisaldavus õn 3,5%
ja happesisaldavus mitte üle 18° Terneri järgi.
13. Keelata kohalikel võimuorganitel ja varumisorganisatsioonidel panna talundeile piima ja või
müügikohustusi, mis ületavad kindlaksmääratud
norme.
14. Käesoleva määrusega kehtestatud piimamüü
gikohustuse täitmine õn igale talundile esmajärgu
liseks kohustuseks.
Talundid, kes ei ole käesolevas määruses kindlaks
määratud tähtaegadeks oma kohustusi riigile piima
müümise alal täitnud, langevad kooskõlas NSV Liidu
Rahvakomissaride Nõukogu määrusega 24. novemb
rist 1942 nr. 1882 kohtu kaudu rahatrahvi alla kuni
tähtajaks äraandmata jäetud piima kahekordse
hinna ulatuses turuhindade järgi.
Peäle selle nõutakse tähtajaks täitmata jäänud
normi osa kohtukorras sisse natuuras.
15. Kaebused ebaõiglase piima müügikohustuse
määramise kohta esitatakse NSV Liidu Varumise
Rahvakomissariaadi maakondlikule volinikule 10päevalise tähtaja jooksul, arvates kohustuse kätte
saamise päevast.
NSV Liidu Varumise Rahvakomissariaadi maa
kondliku voliniku otsuse peale võib edasi kaevata

maakonna täitevkomiteele 10-päevalise tähtaja jook
sul, arvates otsuse kättesaamise päevast.
Maakonna täitevkomitee, leides kaebuse põhjenda
tud olevat, esitab oma otsuse kinnitamiseks NSV
Liidu Varumise Rahvakomissariaadi Volinikule.
Eesti NSV-s, kelle otsus õn lõplik.
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
Esimees А. V e i m e r.
Eestimaa K(b)P Keskkomitee
Sekretär N. Karotamm.
Tallinn, 16. juunil 1945. Nr. 530.

Maakondade nimetus

Järvamaa...........................
I. Viljandimaa.....................
Tartumaa...........................
Võrumaa................................
Harjumaa................................... |
II. Pärnumaa....................................!
Virumaa................................
>
Läänemaa................................... j
III. Valgamaa....................................j
Saaremaa................................... '

Üle 1
kuni 10 ha

353. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu ja
Eestimaa Kommunistliku (bolševike) Partei
Keskkomitee
määrus

Eesti NSV talundite poolt riigile liha müümise
kohustuse kohta.
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu ja Eesti
maa K(b)P Keskkomitee määravad:
1.
Kehtestada Eesti NSV talunditele alates
1945. aastast ja olenevalt maakasutamise suurusest
järgmised aastanormid liha müümiseks riigile elus
kaalu kilogrammides keskmise rasvasuse juures
igalt nende kasutada oleva maa hektaarilt (vaata
mata sellele, kas talundis loomi ja kodulinde õn või
ei ole):
Talundid maaga hek,taarides
Üle 15
Üle 20
.kuni 20 ha
kuni 25 ha
kuni 15 ha

Üle 10

Üle
25 ha

4,5

5,5

6,5

7,5

9,0

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

2. Talundite poolt riigile kohustuslikult müüdava
liha hulga väljaarvestamist teostavad Varumise
Rahvakomissariaadi maakondlikud volinikud val
dade täitevkomiteede poolt koostatud nimekirjade
järgi, milledes õn ära näidatud iga talundi kasu
tada oleva maa suurus.
3. Anda maakondade täitevkomiteedele õigus va
bastada riigile liha müümise kohustusest 1945.
aastal:
a) 100% ulatuses talundid, kellel varem maad ei
olnud ja kes selle said esmakordselt Nõuko
gude võimult 1944. ja 1945. aastal;
b) 50% ulatuses talundid, kes said maad juurde
1944. ja 1945. aastal ja kellel kuni juurdelõigete saamiseni oli maad alla 5 hektaari.
Talundite vabastamist riigile liha müümise kohus
tusest teostavad Varumise Rahvakomissariaadi
maakondlikud volinikud maakondade täitevkomi
teede poolt kinnitatud talundite nimekirjade alusel.
4. Riigile liha müümise kohustust ei rakendata:
a) talundeile, kelle kasutamisel ei ole üle ühe
hektaari maad;
b) linnade, töölisalevite ja muude linnatüüpi asu
late elanike majapidamistele, nende maal ja
suvituskohtades elavate tööliste ja teenistu
jate majapidamistele, kes õn pideval palgalisel
tööl riiklikes või kooperatiivsetes ettevõtetes
ja asutistes, kodukäsitööliste ja käsitööliste
majapidamistele, kui käesolevas punktis loet
letud majapidamiste isiklikul kasutamisel
oleva maa pindala ei ületa ühte hektaari;
c) Punaarmee sõjaväelaste ja võitluses Kodumaa
eest langenud partisanide majapidamistele, kui
nende perekondadesse jäi kuni 7-aastasi
lapsi ühe majapidamises töötava töövõimelise
perekonnaliikme puhul;

d) Punaarmee sõjaväelaste ja võitluses Kodumaa
eest langenud partisanide töövõimetute vane
mate majapidamistele, kui neis puuduvad töö
võimelised perekonnaliikmed;
e) sotsiaalkindlustusorganite poolt invaliidsuse 1.
ja 2. gruppi arvatud sõja- ja tööinvaliidide
majapidamistele, samuti sotsiaalkindlustus
organite poolt pensioni saavate pensionäride
kui kä põllu- ja muudest töödest osa võtma
mittesuuteliste vigaste inimeste majapidamis
tele, kui nende perekondades ei ole majapida
mises töötavaid töövõimelisi perekonnaliik
meid.
Käesoleva paragrahvi punktides a, b, c, d ja e
loendatud majapidamiste vabastamist riigile liha
müümise kohustusest teostavad Varumise Rahvako
missariaadi maakondlikud volinikud valla täitev
komiteede poolt esitatud nimekirjade järgi.
f) vanaduse tõttu töövõimetute (mehed, kes õn
kalendriaasta 1. jaanuariks saanud 60-aastaseks, ja naised — 55-aastaseks) majapidamis
tele, kui neis puuduvad töövõimelised pere
konnaliikmed.
Kõrgesse eluikka jõudnud inimeste maja
pidamiste vabastamist riigile liha müümise
kohustusest teostavad NSV Liidu Varumise
Rahvakomissariaadi maakondlikud volinikud
nimekirjade järgi, mis õn nende majapidamiste
kohta koostatud valdade täitevkomiteede poolt
majapidamisraamatute andmete alusel, iljna et
need majapidamised oleksid kohustatud omalt
poolt andma palvet müügikohustusest vabas
tamise kohta.
Kõrgesse eluikka jõudnud inimestega koos
elavad kooliõpilased, töölised ja teenistujad

v

loetakse antud majapidamises mittetöötavaiks
perekonnaliikmeiks.
Töövõimetute hulka arvatakse lapsed kuni 16 aas
tani ja vigased, kes ei ole suutelised osa võtma
põllu- ning muudest töödest.
5. Vähendada 1945. a. liha müügikohustuslikke
norme 50% võrra nende Punaarmee sõjaväelaste ja
võitluses Kodumaa eest langenud partisanide majapidamistele, kelle perekondades õn ühe majapidami
ses töötava töövõimelise perekonnaliikme kohta
kaks või rohkem töövõimetut perekonnaliiget.
Tähendatud soodustuse andmist teostavad Varu
mise Rahvakomissariaadi maakondlikud volinikud
valdade täitevkomiteede poolt esitatavate nimekir
jade järgi.
6. Käesoleva määruse § 5 ja § 4 punktides c, d,
e ja f loetletud maj apidamistele soodustuste andmi
sel loetakse palgalised töölised antud majapidamises
olevaiks töövõimelisteks töötajaiks.
7. Anda maakondade täitevkomiteedele õigus
NSV Liidu Varumise Rahvakomissariaadi Eesti
NSV Voliniku kinnitamisel vabastada osaliselt või
täielikult 1945. aastal riigile liha müümise kohustu
sest üksikuid talundeid, kes õn eriti kannatanud
saksa okupatsiooni all.
8. Määrata talunditele järgmised tähtajad nor
mide täitmiseks lihamüügi alal (protsentides aastakohustusest):
"
v
1. kvartaal — 30
2. kvartaal,— 15
3. kvartaal — 20
4. kvartaal — 35
9. Määrata, et talundid õn kohustatud riigile liha
müümisel andma vähemalt 30% sealihas (eluskaa
lus), arvestusega kindlaksmääratud asendusvahekorras.
Anda talunditele õigus täita ülejäänud osa oma
müügikohustusest liha alal iga liiki kariloomade ja
lindude lihaga järgmistes asendusvahekordades ühe
kilogrammi kohustuses märgitud liha eluskaalu
eest:

õigus liha ennetähtaegseks äraandmiseks järgmise
aasta kohustuse arvel.
12. Lubada talundeil anda liha müümise kohustuse
arvel riigile piima ja mune järgmistes asendusvahe
kordades :
5 kg piima või 10 muna ühe kilogrammi liha eest
eluskaalus.
13. Käesoleva määrusega kehtestatud liha müü
mise kohustuse täitmine riigile õn igale talundile
esmajärguliseks kohustuseks.
Talundid, kes ei ole käesolevas määruses kind
laksmääratud tähtaegadeks oma kohustusi riigile
liha müümise alal täitnud, langevad kooskõlas NSV
Liidu Rahvakomissaride Nõukogu määrusega
24. novembrist 1942 nr. 1882 kohtu kaudu raharahvi alla kuni tähtajaks äraandmata jäetud liha.
kahekordse hinna ulatuses turuhindade järgi.
Peale selle nõutakse tähtajaks täitmata jäänud
aastanormi osa võlgnikelt Varumise Rahvakomissa
riaadi organite poolt sisse administratiivkorras.
14. Keelata kohalikel võimuorganitel ja varumisorganisatsioonidel panna talundeile lihamüügikohustusi, mis ületavad kindlaksmääratud norme.
15. Kaebused riigile liha müümise kohustuse eba
õige määramise kohta esitatakse NSV Liidu Varu
mise Rahvakomissariaadi maakondlikule volinikule
10-päevalise tähtaja jooksul, arvates kohustuse
kättesaamise päevast.
NSV Liidu Varumise Rahvakomissariaadi maa
kondliku voliniku otsuse peale võib edasi kaevata
maakonna täitevkomiteele 10-päevalise tähtaja jook
sul, arvates otsuse kättesaamise päevast.
Maakonna täitevkomitee, leides kaebuse põhjen
datud olevat, esitab oma otsuse kinnitamiseks NSV
Liidu Varumise Rahvakomissariaadi Volinikule
Eesti NSV-s, kelle otsus õn lõplik.
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
i
'
Esimees А. V e i m e r.
Eestimaa K(b)P Keskkomitee
Sekretär N. Karotamm.
Tallinn, 16. juunil 1945. Nr. 531.

eiluskiaal

grammides
suured kariloomad, lambad ja kitsed:
keskmises rammususes......
1000
üle keskmise rammususega ....
rasvase rammususega............
700
alla keskmise rammususega ....
rasvased sead eluskaaluga 160 kg ja
enam.......................................
500
poolrasvased sead eluskaaluga 120 kuni
160 kg................................................
sead peekoniks 85 kuni 120 kg . . .
sead lihaks 75 kg ja enam.......
800
haned kaaluga alates 4 kg, kalkunid
kaaluga alates 3 kg, pardid kaaluga
1,7 kg ja kanad kaaluga 0,8 kg . .
küülikud 2 kg............................
700

800
1500

650

600

10. Määrata, et lihamüügikohustuse arvel ei võeta
vastu lahjasid ning haigeid loomi ja linde, samuti
suurte sarvloomade noorkarja alla keskmise rammususe.
11. Anda talundeile, kes õn oma kohustused liha
müügi alal täielikult täitnud jooksva aasta kohta,

354. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu ja
ja Eestimaa Kommunistliku (bolševike) Partei
Keskkomitee
määr us
Eesti NSV talundite poolt riigile munade müü
mise kohustuse kohta.

600
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu ja Eesti
maa K(b)P Keskkomitee määravad:
1. Kehtestada Eesti NSV talunditele alates
1945. aastast kohustuslik munade müük riigile.
2. Kehtestada Eesti NSV talunditele olenevalt
maakasutamise suurusest järgmised aastanormid
munade müümiseks riigile igalt talundilt, kus õn
maad:
üle 1 kuni 10 hektaarini.....................
-70 tk.
,,
..................... 100
„ io „ 15
■ ,,
..................... 120
„ 15 ,, 20
,,
..................... 150
„ 20 „ 25
„ 25 hektaari . ..................................... 170 „

Soodustusena 1945. aastaks arvestada munade
müügikohustust 50% ulatuses käesoleva määrusega
kindlaksmääratud normidest.
3. Talundite poolt riigile kohustuslikult müüda
vate munade hulga väljaarvestamist teostavad Va
rumise Rahvakomissariaadi volinikud valdade täi
tevkomiteede poolt koostatud ja maakondade täitev
komiteede poolt kinnitatud nimekirjade järgi, mil
ledes õn ära näidatud iga talundi kasutada oleva
maa suurus.
4. Anda maakondade täitevkomiteedele õigus va
bastada riigile munade müümise kohustusest 1945.
aastal:
a) 100% ulatuses talundid, kellel varem maad
ei olnud ja kes selle said esmakordselt Nõu
kogude võimult 1944. ja 1945. aastal;
b) 50% ulatuses talundid, kes said maad juurde
1944. ja 1945. aastal ja kellel kuni juurdelõigete saamiseni oli maad alla 5 hektaari.
Talundite vabastamist riigile munade müümise
kohustusest teostavad Varumise Rahvakomissa
riaadi maakondlikud volinikud maakondade täitev
komiteede poolt kinnitatud talundite nimekirjade
alusel.
5. Riigile munade müümise kohustust ei raken
data:
a) talundeile, kelle kasutamisel ei ole üle ühe
hektaari maad;
b) linnade, töölisalevite ja muude linnatüüpi asu
late elanike majapidamistele, nende maal ja
suvituskohtades elavate tööliste ja teenistu
jate majapidamistele, kes õn pideval palgalisel
tööl riiklikes ja kooperatiivsetes ettevõtetes ja
asutistes, kodukäsitööliste ja käsitööliste ma
japidamistele, kui käesolevas punktis loetletud
majapidamiste isiklikul kasutamisel oleva maa
pindala ei ületa ühte hektaari;
c) Punaarmee sõjaväelaste ja võitluses Kodumaa
eest langenud partisanide majapidamistele,
kui nende perekondadesse jäi kuni 7-aastasi
lapsi ühe majapidamises töötava töövõimelise
perekonnaliikme puhul;
d) Punaarmee sõjaväelaste ja võitluses Kodumaa
eest langenud partisanide töövõimetute vane
mate majapidamistele, kui neis puuduvad töö
võimelised perekonnaliikmed;
e) sotsiaalkindlustuSorganite poolt invaliidsuse 1.
ja 2. gruppi arvatud sõja- ja tööinvaliidide ma
japidamistele, samuti sotsiaalkindlustusorganite poolt pensioni saavate pensionäride kui kä
põllu- ja muudest töödest osa võtma mittesuuteliste vigaste inimeste majapidamistele,
kui nende perekondades ei ole majapidamises
töötavaid töövõimelisi perekonnaliikmeid.
Käesoleva paragrahvi punktides a, b, c, d ja e
loendatud majapidamiste vabastamist riigile mu
nade müümise kohustusest teostavad Varumise Rah
vakomissariaadi maakondlikud volinikud valdade
täitevkomiteede poolt esitatud nimekirjade järgi.
f) vanaduse tõttu töövõimetute (mehed, kes õn
kalendriaasta 1. jaanuariks saanud 60-aastaseks, ja naised — 55-aastaseks) majapidamis
tele, kui neis puuduvad töövõimelised pere
konnaliikmed.

Kõrgesse eluikka jõudnud inimeste maja
pidamiste vabastamist riigile munade müü
mise kohustusest teostavad Varumise Rahva
komissariaadi maakondlikud volinikud nime
kirjade järgi, mis õn nende majapidamiste
kohta koostatud valdade täitevkomiteede poolt
majapidamisraamatute andmete alusel, ilma et
need majapidamised oleksid kohustatud omalt
poolt andma palvet müügikohustusest vabasta
mise kohta.
Kõrgesse eluikka jõudnud inimestega koos
elavad kooliõpilased, töölised ja teenistujad
loetakse majapidamises mittetöötavaiks perekonnaliikmeiks.
Töövõimetute hulka arvatakse lapsed kuni
16 aastani ja vigased, kes ei ole suutelised osa
võtma põllu- ning muudest töödest.
6. Vähendada riigile munade müügikohustuslikke
norme 1945. aastal 50% võrra nende Punaarmee sõ
javäelaste ja võitluses Kodumaa eest langenud par
tisanide majapidamistele, kelle perekondades õn ühe
majapidamises töötava töövõimelise perekonnaliik
me kohta kaks või rohkem töövõimetut perekonna
liiget.
Tähendatud soodustuse andmist talundeile teosta
vad Varumise Rahvakomissariaadi maakondlikud
volinikud valdade täitevkomiteede poolt esitatud
nimekirjade järgi.
7. Käesoleva määruse § 6 ja § 5 punktides c, d,
e ja f loetletud majapidamistele soodustuste and
misel loetakse palgalised töölised antud majapida
mises olevaiks töövõimelisteks töötajateks.
8. Anda maakondade täitevkomiteedele õigus
NSV Liidu Varumise Rahvakomissariaadi Eesti
NSV Voliniku kinnitamisel vabastada osaliselt või
täielikult 1945. aastal riigile munade müümise kohus
tusest üksikuid talundeid, kes õn eriti kannatanud
saksa okupatsiooni all.
9. Määrata kindlaks riigile munade müümise
kohustuse aastanormide täitmiseks järgmised täht
ajad (protsendiliselt aastakohustusest):
I kvartaal — 10
II kvartaal — 50
III kvartaal —- 30
IV kvartaal — 10
10. Määrata, et kohustusliku munamüügi korras
äraantavad munad peavad olema heakvaliteedilised,
kusjuures muna koorel ei tohi olla mingisuguseid
väliseid rikkeid.
11. Lubada talundeil anda oma munamüügikohustuse katteks riigile liha ja piima järgmises asendusVahekorras — 5 liitrit piima või 1 kg liha elus
kaalus 10 muna eest.
12. Käesoleva määrusega kehtestatud munade
müümise kohustuse täitmine riigile õn igale talun
dile esmajärguliseks kohustuseks.
Talundid, kes ei ole käesolevas määruses kindlaks
määratud tähtaegadeks oma kohustusi riigile mu
nade müügi alal täitnud, langevad rahatrahvi alla
kuni tähtajaks äraandmata jäetud munade kahe
kordse hinna ulatuses turuhindade järgi.
Peale selle nõutakse tähtajaks täitmata jäänud
normi osa kohtuotsusel sisse natuuras.
13. Keelata kohalikel võimuorganitel ja varumisorganisatsioonidel panna talundeile munade müü-

mise kohustusi, mis ületavad kindlaksmääratud
Peale selle nõutakse tähtajaks täitmata jäänud
normi osa kohtu otsusel sisse natuuras.
norme.
Keelata kohalikel võimuorganitel ja varu14.
Kaebused munade ebaõiglase müügikohustuse 7.
määramise kohta riigile esitatakse NSV Liidu Rah misorganisatsioonidel panna talundeile villamüügikohustusi, mis ületavad kindlaksmääratud norme.
vakomissariaadi maakondlikule volinikule 10-päeva.8. Kaebused riigile villa müügikohustuse ebaõige
lise tähtaja jooksul, arvates kohustuse kättesaamise
määramise kohta esitatakse NSV Liidu Varumise
päevast.
NSV Liidu Varumise Rahvakomissariaadi maa Rahvakomissariaadi maakondlikule volinikule 10päevaRse tähtaja jooksul, arvates kohustuse kätte
kondliku voliniku otsuse peale võib edasi kaevata
maakonna täitevkomiteele 10-päevalise tähtaja jook saamise päevast.
NSV Liidu Varumise Rahvakomissariaadi maa
sul, arvates otsuse 'kättesaamise päevast.
Maakonna täitevkomitee, leides kaebuse põhjen kondliku voliniku otsuse peale võib edasi kaevata
maakonna täitevkomiteele 10-päevalise tähtaja
datud olevat, esitab oma otsuse kinnitamiseks NSV
jooksul, arvates otsuse kättesaamise päevast.
Liidu Varumise Rahvakomissariaadi Volinikule
Maakonna täitevkomitee, leides kaebuse põhjen
Eesti NSV-s, kelle otsus õn lõplik.
datud olevat, esitab oma otsuse kinnitamiseks NSV
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
Liidu Rahvakomissariaadi Volinikule Eesti NSV-s,
Esimees А. V e i m e r.
kelle otsus õn lõplik.
Eestimaa K(b)P Keskkomitee
9. Määrata, et talundid, kes õn oma kohustused
Sekretär N. Karotamm.
villamüügi alal täitnud, õn õigustatud talitama üle
jäänud villaga oma äranägemise järgi.
Tallinn, 16. juunil 1945. Nr. 532.
10. Lubada riiklikul ja kooperatiivtööstusel, sa
muti eratööstusel võtta oma kohustused riigile
villa müümise alal täitnud talundeilt villa ümber
355. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu ja töötamiseks rahvatöö korras, võttes töö eest tasu
Eestimaa Kommunistliku (bolševike) Partei natuuras villa kraasimise eest 5%, ketramise eest
10% ja valmistoodete eest 20%.
Keskkomitee
11. Villatoojailt natuuras võetav tasu antakse
määrus
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu korraldusse
Eesti NSV talundite poolt riigile villa müümise laiatarbekaupade valmistamiseks.
kohustuse kohta.
12. Määrata, et villa varumist villa kohustusliku
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu ja Eesti müügi ja riikliku ülesostu alal teostab tarbijate ko
maa K(b)P Keskkomitee määravad:
operatsioon.
1. Kehtestada Eesti NSV talunditele 1945. aastast
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
alates kohustuslik villamüük riigile.
Esimees А. V e i m e r.
2. Määrata talunditele villamüügi normiks 1. jaa
Eestimaa Kommunistliku (bolševike) Partei
Keskkomitee Sekretär N. Karotamm.
nuaril talundeis tegelikult olevate lammaste arvult
400 grammi aastas igalt lambalt, olenemata nende
Tallinn, 16. juunil 1945. Nr. 533.
tõust ja vanusest.
3. Määrata, et villa müümise kohustusest õn va 356. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
bastatud talundid, kes õn vabastatud liha müümise
määrus
.
kohustusest.
Eesti NSV Sotsiaalkindlustuse Rahvakomissa
4. Määrata järgmised piirtähtajad villa äraand riaadi kolleegiumi koosseisu kinnitamise kohta.
miseks riigile (protsendiliselt aastanormist):
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrab:
1. tähtaeg — hiljemalt 1. augustiks 60% ulatu
Kinnitada Eesti NSV Sotsiaalkindlustuse Rahva
ses,
komissariaadi kolleegiumi koosseis järgmiselt:
2. tähtaeg — hiljemalt 15. novembriks ülejäänud
kolleegiumi esimees: Olga Lauristin — Rahva
40% ulatuses.
komissar;
5. Müügikohustuses määratud lambavillianormi
kolleegiumi liikmed:
Peeter Margna — Rahvakomissari asetäitja,
arvel võtta 1 kg viilla eest villatoojailt vastu:
Arnold Eller — Kaadrite ja Eriosakonna juhataja,
karevillaste lammaste villa . . . 1100 grammi
Florida Kunder — Plaani-Finantsosakonna juh.,
,,
kitsevilla................................ . . 1500
75
Osvald Leppind — Sõja- ja Tööinvaliidide Pen
„
1. kammimisest . . .
ja
sionilise Kindlustamise Valitsuse juhataja,
2.
100
Edgar Lepp — Invaliidide Kodude Valitsuse juh.,
kodujänese-villa .... . .
„
6.
Talundid, kes ei ole käesolevas määruses kind Nikolai Gorodskoi — Personaal- ja akadeemiliste
pensionide sektori juhataja.
laksmääratud tähtaegadeks oma kohustusi riigile
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
villamüügi alal täitnud, langevad kooskõlas NSV
Aseesimees O. S e p r
------ s.
Liidu Rahvakomissaride Nõukogu määrusega
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
/ *■ & X
24. novembrist 1942 nr. 1882 kohtu kaudu raha
Asjadevalitseja А. В о г к m aj
'•*»- \
trahvi alla kuni tähtajaks äraandmata jäetud villa
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t
kahekordse hinna ulatuses turuhindade järgi.
Ведомости Эстонской ССР на эстонском языке.
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