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Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrus keskkoolide vanemate klasside ja kõrgemate
Õppeasutiste õppemaksu kohta.
• Juhis õppemaksu kaotamise kohta tööliste, töötava talurahva ja töötava intelligentsi lastele
ning õppemaksude määramiseks neile õpilastele ja üliõpilastele, kelle vanemad elatuvad
ilma tööta saadud tulust.

AMETLIK OSA.
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
määrus
keskkooli vanemate klasside ja kõrgemate Õppeasutiste õppemaksu sisseseadmise
kohta kodanike lastele, kes elatavad end ilma tööta saadud tulust ja stipendiumide
sisseseadmisest üliõpilastele ja tehnikumide õpilastele, kelle vanemad ei elata ennast
ilma tööta saadud tulust.
ENSV Teataja 1940, 27, 311.
ENSV Rahvakomissaride Nõukogu poolt 25. septembril 1940 antud määrase
arendamiseks töötava rahva laste maksuta Õpetamise üle, ENSV Rahvakomissaride
Nõukogu otsustas keskkoolides ja kõrgemates koolides 1. septembrist 1940 sisse
seada Õppemaks nende laste jaoks, kellede vanemad elatavad end mitte tööga saadud
tuludest:
1. Seada sisse õppemaks järgmises suuruses:
a) keskkoolides 8., 9., 10., 11. ja 12. klassides Tallinnas — 140—180 krooni
aastas; kõigis teistes linnades, samuti maal — 100—140 krooni aastas;
M ä r k u s : Tähendatud Õppemaks laiendada ka tehnikumidele, pedagoogilistele õppeasutistele ja teistele erialalistele keskkoolidele.
b) õppemaks kõrgemates õppeasutistes: Tallinnas — 280—360 krooni aastas;
teistes linnades 200—280 krooni aastas;
c) õppemaks kunsti, teatri ja muusika kõrgemais koolides 360—440 krooni
aastas.
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2. Õppemaks tasutakse vastavais õppeasutistes võrdsetes osades kaks korda
aastas: 1. septembriks ja 1. veebruariks.
M ä r k u s : 1940/41. õppeaasta esimese poole maks tasutakse hiljemalt
15. novembriks s. a.
3. Kirjateel toimuvate õpingute eest võetakse kesk- ja kõrgemates õppeasutistes õppemaksu pooles ulatuses samadel tähtpäevadel.
4. Määrata kindlaks, et 15. novembrist 1940 alates stipendiume antakse üliõpilastele ja tehnikumide Õpilastele, kes osutavad häid tulemusi õppetöös ja kelle
vanemad ei elata end ilma tööta saadud tulust.
Tallinn, 15. oktoobril 1940.
Rahvakomissaride Nõukogu Esimees J. L a u r i s t i n .
Rahvakomissaride Nõukogu Asjadevalitseja as. L. O j a m a a .

Juhis õppemaksu kaotamise kohta tööliste, töötava talurahva ja töötava
intelligentsi lastele ning Õppemaksude määramiseks neile Õpilastele ja üliõpilastele,
kelle vanemad elatuvad ilma tööta saadud tulust.
ENSV Teataja 1940, 27, 315.

Käsitades Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrust keskkoolide vanemate klasside ja kõrgemate õppeasutiste õppemaksu kohta 15. oktoobrist 1940
neile õpilastele ja üliõpilastele, kelle vanemad elatuvad ilma tööta saadud tulust,
annab Hariduse Rahvakomissar koolijuhatajaile käsitamiseks järgneva juhise:
1. Kõik tööliste, töötava talurahva ja töötava intelligentsi lapsed kõigil kooüastmetel on õppemaksust vabastatud.
2. õpilased keskkoolides ja vähemalt keskkooli ulatusega kutsekoolides, mõlemais alates 8. õppeaastast, ning kõrgemate õppeasutiste õpilased, kelle vanemad
elatuvad tööta saadud tulust, maksavad õppemaksu järgmiste normide järgi kahes
järgus:
I järk: Tallinna keskkoolides ja kutsekoolides 180 krooni aastas ja ENSV Tallinna Tehnikaülikoolis 360 krooni aastas, samuti Tallinna Konservatooriumi kõrgema kooli osas 440 krooni aastas, teistes linnades ja maal keskkoolides ja kutsekoolides 140 krooni aastas, ENSV Tartu Riiklikus Ülikoolis 280 krooni aastas ja
Konrad Mägi nimelises Riigi Kõrgemas Kunstikoolis 440 krooni aastas maksavad
õpilased ja üliõpilased, kelle vanemad:
a) on natsionaliseeritud või järelevalvele voetud pankade, tööstuslike, kaubanduslike või äriliste ettevõtete omanikud või kaasomanikud;
b) on järelevalvele voetud või natsionaliseeritud majade omanikud;
c) on põllumajanduslike ettevõtete pidajad vähemalt kolme alalise palgatöölisega.
II järk: Tallinna keskkoolides ja kutsekoolides 140 krooni aastas ja ENSV
Tallinna Tehnikaülikoolis 280 krooni aastas, samuti Tallinna Konservatooriumi
kõrgema kooli osas 360 krooni aastas, teistes linnades ja maal keskkoolides ning kutsekoolides 100 krooni aastas, ENSV Tartu Riiklikus Ülikoolis 200 krooni aastas ja
Konrad Mägi nimelises Riigi Kõrgemas Kunstikoolis 360 krooni aastas maksavad
need õpilased ja üliõpilased, kelle vanemad:
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a) on järelevalvele võtmata või natsionaliseerimata väljaüüritavate kinnisvarade
omanikud ja kelle aastane tulu kinnisvarast 1. septembri s. a. hinnangu
järgi ületas 600 krooni aastas;
b) on järelevalvele võtmata või natsionaliseerimata tööstuslike, kaubanduslike
või äriliste ettevõtete omanikud;
c) peavad käsitööstuslikke ettevõtteid alaliste palgatöölistega;
d) on põllumajanduslike ettevõtete pidajad ühe või kahe alalise palgatöölisega.
3. Töötava intelligentsi hulka, kelle lapsed võiksid kasutada maksuta õppimise
võimalusi, ei kuulu niinimetatud vaimulike ametite pidajad (pastorid jne.) ega
endised politsei ja kaitseliidu juhtivas koosseisus olnud isikud.
4. Õppemaksude määramine toimub õpilase alalise elukoha linna- või vallaomavalitsuste poolt väljaantavate tunnistuste järgi.
Hariduse Rahvakomissar N. A n d r e s e n .

Vastutav toimetaja Aleksander K u r v i t s .
Väljaandja: Hariduse Rahvakomissariaat.

Riigi Trükikoja trükk.
Tallinn, Niine 11.
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