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Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu otsus KunstidevaHtši£# asutamise kohta Eesti NSV
Rahvakomissaride Nõukogu juurde.
Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Rahvakomissaride Nõukogu juures asuva Kunstidevalitsuse põhimäärus.
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrus Õppejõudude teenistuse seaduse muutmise
kohta.
Hariduse Rahvakomissariaadi 1940. a. 22. novembri ringkiri nr. 12 Hariduse Rahvakomissariaadi juhendite, ringkirjade ja muude üldiste korralduste teadmiseks ja täitmiseks
võtmise ning kohaldamise asjas.
Hariduse Rahvakomissari poolt 1940/41. õppeaastaks keskkoolides tarvitamiseks lubatud
õppe- ja käsiraamatute nimestik nr. 4.
Juhendid õppe- ja käsiraamatute tarvitamiseks 1940/41. õppeaaastal.
Hariduse Rahvakomissariaadi 1940. a. 22. novembri ringkiri nr. 12 mitmesuguste juhendite,
ringkirjade ja korralduste kehtivuse kaotamise asjas.

AMETLIK OSA.
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
otsus
Kunstidevalitsuse asutamise kohta Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu juurde.
ENSV Teataja 1940, 46, 526.
Vormilt rahvuslike ja sisult sotsialistlike kunstide arendamiseks ja kunstide
levitamiseks töötava rahva kõige laiemates hulkades, samuti Eesti NSV kõikide
kunstiasutiste tegevuse ümberkorraldamise kiireks teostamiseks sotsialistlikul alusel
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu otsustab:
1. Asutada Kunstidevalitsus Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu juurde.
2. Kinnitada Hariduse Rahvakomissari poolt esitatud Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Rahvakomissaride Nõukogu juures asuva Kunstidevalitsuse
põhimäärus.
Rahvakomissaride Nõukogu Esimees J . L a u r i s t i n .
Rahvakomissaride Nõukogu Asjadevalitseja
Tallinn, 15. novembril 1940.

as. L. О j a m а а.
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Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Rahvakomissaride Nõukogu juures asuva
Kunstidevalitsuse põhimäärus.
ENSV Teataja 1940, 46.

§ 1. Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Rahvakomissaride Nõukogu
juures asuv Kunstidevalitsus on Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu
Rahvakomissaride Nõukogu juures asuva Kunstidekomitee vabariiklik organ, kes
teostab kõigi kunstialade juhtimist Eesti Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis, välja
arvatud kinoasjandus, ja juhib vahenditult Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
poolt kinnitatud erinimekirja alusel vabariikliku tähtsusega kunsti ettevõtteid ja asutisi ning kunstide inspektorite kaudu kohaliku tähtsusega kunsti ettevõtteid ja asutisi.
§ 2. Eesti NSV RKN juures asuv Kunstidevalitsus:
1) vaatab läbi ja kinnitab Kunstidevalitsusele vahenditult alluvate teatrite ja
kontsertasutiste repertuaare ning juhib ja kontrollib kunstide inspektorite
kaudu kohalikele riigivõimuorganitele alluvate kunstilis-etenduslike ettevõtete repertuaare;
2) esitab Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogule kinnitamiseks ettepanekuid mälestussammaste püstitamise asjas silmapaistvatele seltskondliku ja
poliitilise tähtsusega teaduse, tehnika ja kunsti tegelastele, samuti arhitektoonilis-skulptuursete ehitiste projekte, mis pühendatud tähtsatele ajaloolistele sündmustele; vaatab läbi ja kinnitab maakondlikes keskustes,
töölisasulates ja suurtes tööstuslikes ettevõtetes püstitatavate mälestussammaste projekte; esitab NSVL RKN Kunstidekomiteele kinnitamiseks vabariiklikes keskustes püstitatavate mälestussammaste projekte;
3) korraldab kunstinäitusi, võistlusi, olümpiaade ja ülevaatusi kõigil kutselise
ja isetegevusliku kunsti aladel;
4) omandab kunstiteoseid riiklike galeriide ja muuseumide fondide täiendamiseks ja korraldab kunstiteoste kaitset;
5) kontrollib nende organisatsioonide tegevust, mis ühendavad mitmesugustel
kunstialadel töötajaid (Nõukogude Heliloojate Liit, Nõukogude Kunstnike Liit, Nõukogude Kirjanike Liit jt.);
6) annab eelkäival kokkuleppel NSVL RKN juures asuva Kunstidekomiteega
lubasid kunstilis-etenduslike ettevõtete ja õppeasutiste avamiseks ja likvideerimiseks, korraldab ja reguleerib kavapäraselt teatrite, ansamblite ja
üksikute kunstnike külaskäiguetendusi Eesti NSV territooriumil;
7) teostab riiklikku kontrolli etenduste, repertuaaride (teater, muusika, estraad,
tsirkus), etenduste reklaamide, kunstilise helijäädvustamise, maalikunsti
ja skulptuuri teoste üle;
8) määrab kooskõlas Valitsuse ja NSVL RKN juures asuva Kunstidekomitee
juhtnööridega piletite hinnad teatreis, kontsertsaalides, kunstimuuseumides
ja kunstinäitustel, samuti Kunstidevalitsusele alluvate ettevõtete poolt
väljaantavate teoste hinnad;
9) algatab kindlaksmääratud korras kunstitöölistele aunimetuste andmist;
10) korraldab mitmesuguste kunstialade kaadrite ettevalmistamist, arvestamist
ja jaotamist;
11) töötab välja ja esitab Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogule kinnitamiseks Kunstidevalitsuse võrgus esinevate asutiste koondatud tootmisrahanduslikud kavad ja kapitaalsete ehituste plaanid, juhib Eesti NSV
RKN poolt kinnitatud plaanide täitmist Kunstidevalitsusele vahenditult
alluvate asutiste ja ettevõtete osas otseselt, kohalikele riigivÕimu-organitele
alluvate asutiste ja ettevõtete osas aga — kunstide inspektorite kaudu;
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12) teostab kooskõlas NSVL RKN juures asuva Kunstidekomitee juhtnööridega kunstitööliste töö normeerimist ja töö tasude süstematiseerimist;
juhib sotsialistliku võistluse arendamist Kunstidevalitsusele alluvates asutistes ja ettevõtetes;
13) kindlustab Kunstidevalitsusele vahenditult alluvate asutiste, ettevõtete ja
ehitiste materiaalset ja tehnilist varustamist; määrab kunstide inspektoritele krediite materjalide ja varustuste muretsemiseks ehituste jaoks ja
tegutsevate asutiste ning ettevõtete tegevuse vajadusteks,, aitab kaasa nende
tegevuse arendamisele antud krediitide kohaselt, samuti kontrollib määratud krediitide õiget kasutamist;
14) kinnitab Kunstidevalitsusele vahenditult alluvate ettevõtete, asutiste ja
organisatsioonide aruanded ja bilansid, kontrollib kunstide inspektorite
aruandeid, koostab Kunstidevalitsuse üldaruande ja teostab alluvate ettevõtete ja asutiste dokumentide kontrolli;
15) kinnitab Kunstidevalitsusele alluvate asutiste, ettevõtete ja organisatsioonide põhikirjad, struktuuri, koosseisud ja eelarved.
§ 3. Eesti NSV RKN juures asuvat Kunstidevalitsust juhatab Kunstidevalitsuse juhataja.
§ 4. Eesti NSV RKN juures asuva Kunstidevalitsuse juhataja juhib Kunstidevalitsuse tegevust kogu ulatuses, annab oma kompetentsi piirides käskkirju ja juhendeid kehtivate seaduste, NSVL RKN ja Eesti NSV RKN poolt antud määruste ja
korralduste, samuti NSVL RKN juures asuva Kunstidekomitee poolt antud käskkirjade ja juhendite alusel ning nende täitmiseks ja kontrollib nende täitmist; nimetab
ametisse Kunstidevalitsuse keskasutise ja selle osakondade juhtivad tööjõud, samuti
kunstide inspektorid, määrab ettenähtud korras Kunstidevalitsusele vahenditult alluvate kunstiasutiste ja -ettevõtete juhatajad, ning kinnitab kohalikele riigivõimuorganitele alluvate tähtsamate kunstiettevotete ja -asutiste juhatajad.
§ 5. Eesti NSV RKN juures asuva Kunstidevalitsuse juhataja käskkirjad, mis
on antud kooskõlas NSVL RKN juures asuva Kunstidekomitee otsustega, on kohuslikud kõigile Eesti NSV neile organisatsioonidele ja asutistele, mis töötavad teatri,
muusika ja kujutavate kunstide alal.
§ 6. Eesti NSV RKN juures asuv Kunstidevalitsus juhib kunstide inspektorite tegevust.
§ 7. Eesti NSV RKN juures asuval Kunstidevalitsusel on järgmised osakonnad:
1) Teatrite ja Muusikaasutiste Osakond;
2) Kujutavate Kunstide ja Ilukirjanduse Osakond;
3) Kaadrite Osakond;
4) Üldosakond.
§ 8. Teatrite ja Muusikaasutiste Osakond valitseb otseselt Kunstidevalitsusele
vahenditult alluvaid teatreid ja juhib kohalikele riigivõimu-organitele alluvate teatrite tegevust; korraldab näidendite võistlusi, organiseerib individuaalseid tellimisi
näidendite kirjutamise ja paremate näidendite tõlkimise alal; korraldab näitlejate,
režissööride, kunstnike ja teiste teatritegelaste nõupidamisi ja konverentse nende
loominguliste küsimuste arutamiseks; abistab kohalikke organeid uute teatrite organiseerimisel; korraldab plaanikohaselt teatrite külaskäiguetendusi; vaatab läbi ja
esitab Kunstidevalitsuse juhatajale kinnitamiseks Kunstidevalitsusele vahenditult
alluvate teatrite repertuaarid ning kontrollib kohaliku tähtsusega teatrite repertuaare;
juhib otseselt Kunstidevalitsusele vahenditult alluvaid kontsertorganisatsioone, muusikakollektiive, samuti muusika- ja teatrikoole ja teostab kunstide inspektorite kaudu
filharmooniate ja teiste kohalikele riigivõimu-organitele alluvate muusikaorganisat-
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sioonide juhtimist; organiseerib ja teostab muusikakollektiivide, ansamblite ja üksikute kunstnike vahelisi võistlusi, olümpiaade, pidustusi ja ülevaatusi; korraldab
muusikalise ja ettekande repertuaari tellimisi; vaatab läbi ja kinnitab vabariikliku
ja kohaliku tähtsusega filharmooniate ja kontsertorganisatsioonide repertuaaride
kavad; teostab riiklikku kontrolli teatrite, kontsertorganisatsioonide ja estraadi etenduste ja repertuaaride üle.
§ 9. Kujutavate Kunstide ja Ilukirjanduse Osakond valitseb otseselt Kunstidevalitsusele vahenditult alluvaid muuseume, galeriisid, kunstikoole ja teisi kujutavate
kunstide asutisi ning juhib kunstide inspektorite kaudu kohalikele riigivõimu-organitele alluvate muuseumide ja asutiste tegevust; korraldab vabariiklikke kunstinäitusi
ja omandab kunstiteoseid kunstimuuseumide ja galeriide kogude täiendamiseks;
teostab kunstiteoste kaitset; vaatab läbi ja esitab Kunstidevalitsuse juhatajale kinnitamiseks maakondlikes keskustes, töölisasulates ja suuremates tööstusettevÕtetes
püstitatavate mälestussammaste projekte, samuti valmistab ette esitamiseks NSVL
RKN juures asuvale Kunstidekomiteele kinnitamiseks vabariiklikes keskustes püstitatavate mälestussammaste projekte; teostab kunstilist järelevalvet tähtsamate arhitektooniliste ehitiste kvaliteedi üle; juhib vahenditult kirjanduslikke organisatsioone
ja koordineerib nende tegevust; korraldab ilukirjanduslike teoste võistlusi; korraldab ja teostab kirjanike nõupidamisi ja konverentse loominguliste küsimuste alal;
abistab kirjanduslikke organisatsioone nende kohuste ja tööplaani täitmisel; korraldab kirjanduslikke näitusi.
§ 10. Kaadrite Osakond teostab Kunstidevalitsuse ja temale alluvate asutiste
ja ettevõtete kaadrite arvestamist ja jaotamist, koostab Kunstidevalitsuse juhatajale
ettepanekuid juhtivate töötajate määramise asjas; töötab välja kunstiasutistele vajalike kaadrite ja õppeasutiste lõpetajate jaotamise kavad; peab nimestikke kunstiloomingu alal juhtivate tegelaste ja Kunstidevalitsusele alluvate õppeasutiste pedagoogiliste koosseisude, samuti ka majandajate, inseneride ja tehnikute kohta.
§ 11. Üldosakond juhib vahenditult Kunstidevalitsuse asjaajamist ja valvab
kantseleitöÖ täitmise üle; koostab antavate käskkirjade, juhendite ja seaduste kavu;
annab juriidilist nou ja seletusi administratiivsetes ja juriidilistes küsimustes Kunstidevalitsuse osakondadele ja Kunstidevalitsusele alluvatele ettevõtetele ja asutistele;
selgitab autoriõiguse teostamisega seoses olevad küsimused ja aitab kaasa selle Õiguse
rakendamisele; juhib vahenditult asutiste ja ettevõtete ehitustegevust; töötab välja
ehituste projektid ja eelarved ja esitab need kinnitamiseks Kunstidevalitsuse juhatajale; kontrollib ehitusplaanide täitmist; koostab eelarveid ja töötab välja kavu
töö ja töötasu küsimuste alal; korraldab asutiste, ettevõtete ja ehituste varustamist;
määrab krediite ja kontrollib nende otstarbekohast kasutamist; teostab arvepidamist;
koostab, vaatab läbi ja kontrollib bilansid ja aastaaruanded; kontrollib Kunstidevalitsusele alluvate ettevõtete ja asutiste administratiivset, finantsilist ja majanduslikku tegevust.
§ 12. Silmapaistvamate kunstnike loominguliste kogemuste kasutamiseks moodustatakse Eesti NSV RKN juures asuva Kunstidevalitsuse juhataja juurde Kunstinõukogu, mis kutsutakse kokku mitte harvem kui kolm korda aastas.
Nõukogu isikliku koosseisu kinnitab Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
Kunstidevalitsuse juhataja ettepanekul.
§ 13. Kogemuste vahetamise otstarbel, samuti arvustuse ja enesearvustuse
arendamiseks Kunstidevalitsuse juhataja kutsub kokku kord kuus Kunstidevalitsuse
aktiivi, kus kuulatakse ära ja arutatakse läbi ettekanded Partei ja Valitsuse tähtsamate otsuste ja NSVL RKN juures asuva Kunstidekomitee ja Eesti NSV RKN
juures asuva Kunstidevalitsuse tähtsamate juhendite kohta.
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§ 14. Kunstide inspektorid on Eesti NSV REIN juures asuva Kunstidevalitsuse kohalikeks esindajaiks.
§ 15. Kunstide inspektorid töötavad vastavate maakonna ja linna töötava
rahva saadikute Nõukogude täitevkomiteede juures.
§ 16. Kunstide inspektorid saavad juhendeid ja lähemaid korraldusi oma
kohuste täitmiseks Eesti NSV RKN juures asuvalt Kunstidevalitsuselt ja esitavad
Kunstidevalitsusele aruanded oma tegevusest.
Hariduse Rahvakomissar N. A n d r e s e n .

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
määrus
Õppejõudude teenistuse seaduse muutmise kohta.
ENSV Teataja 1940, 46, 527.

Õppejõudude teenistuse seaduse (RT 1931, 59, 461; 1934, 5, 36 IX; 1934,
37, 330; 1935, 69, 605) § 31 täiendatakse järgmise lõikega:
Hariduse Rahvakomissar võib kuni 1. jaanuarini 1941 anda Hariduse Rahvakomissariaadi Kooliosakonna ettepanekul vastava õpetajakutse ka isikuile, kel puudub käesoleva paragrahvi esimeses lõikes nõutav haridus, kuid kes on töötanud koolides õppejõuna vähemalt viis aastat rahuldavate tagajärgedega.
Rahvakomissaride Nõukogu Esimees J. L a u r i s t i n .
Rahvakomissaride Nõukogu Asjadevalitseja as. L. О j a m а а.
Tallinn, 15. novembril 1940.

Hariduse Rahvakomissariaadi 1940. a. 22. novembri ringkiri nr. 12 maa- ja linnakoolivalitsustele, koolide inspektoritele ja õppejõududele Hariduse Rahvakomissariaadi juhendite, ringkirjade ja muude üldiste korralduste teadmiseks ja täitmiseks
võtmise ning kohaldamise asjas.
Hariduse Rahvakomissariaadi poolt antud juhendid, ringkirjad ja muud üldised
korraldused peavad saama teatavaks õppejõududele ja teistele vastavatele töötajatele.
Selle hõlbustamiseks ja kergendamiseks avaldatakse kõik olulisemad ja tähtsamad
juhendid, ringkirjad ja muud üldised korraldused ametlikus ajakirjas „Hariduse
Rahvakomissariaadi Teataja", mis saadetakse õppeasutistele ja teistele vastavatele
asutistele. On tarvilik, et asutised kasutaksid seda ajakirja, nii uusi numbreid nende
ilmumisel kui ka varem ilmunuid. Eriti tähtis on, et õppejõud teaksid kõiki kehtivaid juhendeid, ringkirju ja muid üldisi korraldusi ja kasutaksid neid Õppetöö korraldamisel ja kasvatustöö edendamisel.
Neil asjaoludel teatab Hariduse Rahvakomissariaat juhendite, ringkirjade
ja muude üldiste korralduste teadmiseks ja täitmiseks võtmise ja nende kohaldamise
asjas järgmist:
1. Hariduse Rahvakomissariaadi juhendid, ringkirjad ja muud üldised korraldused, mis avaldatakse ametlikus ajakirjas „Hariduse Rahvakomisariaadi Teataja"
või saadetakse õppesutistele otseselt või vastava koolivalitsuse kaudu, tuleb õppeasutistes ette lugeda Õppenõukogu lähemal koosolekul, märkides õppenõukogu protokollis, millised juhendid, ringkirjad ja üldised korraldused on ette kantud ja tead-
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miseks ning täitmiseks võetud. Ettelugemisele kuuluvad õppeasutise tegevuse kohta
otseselt käivad juhendid, ringkirjad ja korraldused, kui ka need, mis puudutavad
õppeasutist kaudselt ja võivad kasulikud olla Õppeasutise üldise tegevuse arendamiseks (näiteks algkoolides on vaja ette kanda ka keskkoolide kohta antud neid juhendeid, ringkirju ja üldisi korraldusi, mis sisaldavad eeskirju, aluseid, põhimõtteid ja
nõuandeid õpilaste vastuvõtmise kohta keskkoolidesse, üldise kasvatustöö kohta keskkoolides jne.).
Samuti tuleb toimida ka vastavate seaduste, seadluste ja määruste suhtes kui ka
nende üksikute kirjade ja korralduste suhtes, mis on saadetud vastavatele õppeasutistele konkreetküsimustes nende tegevuse korraldamiseks ja edendamiseks.
2. Hariduse Rahvakomissariaadi poolt antud ja antavad juhendid, ringkirjad
ja üldised korraldused sisaldavad eeskirju, põhimõtteid, aluseid ja nõuandeid eeskätt Õppeasutiste sisemise elu üldiseks suunamiseks, kasvatustöö arendamiseks, õppetöö süvendamiseks ning üksikküsimuste otstarbekohaseks lahendamiseks. Seega nende
kehtimapanemise tähtsamaid sihte on — anda õige suund ja luua tarvilik ühtlus
õppetöö korralduse ja kasvatustöö põhimõtete suhtes. See siht on aga saavutatav
siis, kui õppejõud tunnevad antud juhendeid, ringkirju ja üldisi korraldusi, tungivad
nende sisusse ja toimivad loovas pedagoogilises tegevuses nendes avaldatud põhimõtete kohaselt, ja seda mitte ainult nende andmisel, vaid ka hiljem, niikaua kui
nad üldse kohaldatavad on. Seejuures on oluline, et juhendite, ringkirjade ja üldiste
korralduste kohaldamine toimuks kooskõlaliselt ja süsteemipäraselt.
Sel asjaolul on otstarbekohane juhendeid, ringkirju ja üldisi korraldusi kui ka
seadusi, seadlusi ja määrusi aegajalt uuesti lugeda ja neid kooskõlaliselt rakendada.
Ametisse astunud noortel õppejõududel on aga otseselt tarvilik nendega tutvumine,
et võimalik oleks toimida nende kohaselt ja täita kasvatuslikke ülesandeid nendes
väljendatud põhimõtetel. Samuti on vajalik, et koolijuhatajad loeksid neid aegajalt
uuesti, eriti enne õppeaasta algust.
3. Ametliku ajakirja „Hariduse Rahvakomissariaadi Teataja" mitteametlikus
osas avaldatakse rahvahariduse ja kultuuriala seaduste, seadluste, määruste ja juhendite nimestikke. Koolijuhatajatel, eriti neis Õppeasutistes, kus ei käi ENSV Teataja,
tuleb lugeda ka neid nimestikke üldise ülevaate saamiseks tähendatud aladel kehtimapandud ja ENSV Teatajas avaldatud eeskirjadest. Üldisema tähtsusega seadused,
seadlused ja määrased rahvahariduse ja kultuuri aladel avaldatakse äratrükina küll
ka Hariduse Rahvakomissariaadi Teatajas, kuid koolijuhatajatel on vajalik ka
üldine ülevaade neist, mis seal ei avaldata, et tarbe korral oleks võimalik neid kasutada. Kuna neis nimestikes on tähendatud iga seaduse, seadluse, määruse ja juhendi
kohta ka ENSV Teataja vastav number, siis on nimestike kasutamisel nende leidmine kerge ka sel juhul, kui õppeasutisel endal ei ole ENSV Teatajat, vaid seda
tuleb kasutada mõnes teises vastavas asutises.
Sellest teatades palub Hariduse Rahvakomissariaat alluvaid asutisi ja õppejõude, eriti õppeasutiste juhatajaid ja direktoreid, arvestada käesoleva ringkirja eeskirju ja toimida Õppeasutiste sisemise elu korraldamisel ja õppe- ning kasvatustöö
edendamisel vastavate seaduste, seadluste, määruste, juhendite, ringkirjade ja korralduste kohaselt ning suunata kogu pedagoogilist tegevust ja lahendada kasvatusalal
üksikküsimusi neis avaldatud alustel ja põhimõtetel.
Hariduse Rahvakomissar N. A n d r e s e n .
Kooliosakonna juhataja V. А111 о а.
Üldosakonna juhataja А. К u r v i t s.
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Hariduse Rahvakomissariaadi 1940. a. 22. novembri ringkiri nr. 12 maa- ja linnakoolivalitsustele, koolide inspektoritele ja õppejõududele mitmesuguste juhendite,
ringkirjade ja korralduste kehtivuse kaotamise asjas.
Hariduse Rahvakomissariaat teatab., et kehtivuse on kaotanud järgmised juhendidj, ringkirjad ja korraldused:
1. Haridusministeeriumi 1940. a. 19. jaanuari ringkiri nr. 6151 kodanliku
Õhukaitse (KÕ) õppekavade kehtimapaneku asjas (HMT 2—1940).
2. Haridusministeeriumi 1940. a. 21. veebruari ringkiri nr. 6215 ühislaulude
õpetamise asjas (HMT 3 — 1940).
3. Haridusministeeriumi 1940. a. 11. aprilli ringkiri nr. 337 Õpilaste progümnaasiumi, reaalkooli ja gümnaasiumi vastuvõtmise asjas (HMT 5 — 1940).
4. Haridusministeeriumi 1940. a. 9. aprilli ringkiri nr. 6152 õpilastele kodanliku õhukaitse tunnistuste andmise asjas (HMT 5 — 1940).
5. Haridusministeeriumi 1940. a. 3. juuni ringkiri nr. 3223 keskkooli ja gümnaasiumi õppekavade seletuskirjade asjas (HMT 9 —1940).
6. Algkooli I, II, III ja IV klassi emakeele lugemikkude tarvitamise loa andmise kord ( H M T 3 — 1940).
7. Algkooli I, II, III ja IV klassi matemaatika õpperaamatute tarvitamise loa
andmise kord (HMT 10—1939).
8. Algkooli matemaatika ja emakeele õpperaamatute tarvitamise loa andmise
kordade teostamise edasilükkamise korraldus (HMT 9 —1940).
9. Haridusministeeriumi 1934. a. 25. septembri ringkiri nr. 31716 Haridusministeeriumi ringkirjade teadmiseks ja täitmiseks võtmise asjas (HMT 13 — 1934).
10. Haridusministeeriumi 1936. a. 10. detsembri ringkiri nr. 4602 Haridusministeeriumi ringkirjade teadmiseks ja täitmiseks võtmise asjas (HMT 17 — 1936).
11. Haridusministeeriumi 1938. a. 20. septembri ringkiri nr. 31067 Haridusministeeriumi ringkirjade kohaldamise asjas (HMT 20—1938).
Hariduse Rahvakomissar N . A n d r e s e n .
Kooliosakonna juhataja V. А111 о а.
Üldosakonna juhataja А. К u r v i t s.
Hariduse Rahvakomissari poolt 1940/41. õppeaastaks keskkoolides tarvitamiseks
lubatud õppe- ja käsiraamatute nimestik nr. 4.
Venekeel.
S o k o l o v , M. Praktiline vene keele grammatika.
Ajalugu.
P a n k r a t o v a , А. M. NSVL ajalugu, III osa.
Maateadus.
В а г а n s к i, N. N. NSVL füüsiline geograafia keskkoolile, esimene osa.
Tallinnas, 27. novembril 1940. Nr. 31181.
Kooliosakonna juhataja V. A l t t o a .
Sekretär R. А1 a s.
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G. A l e k s e j e v — A. K r i m s — L. M a h o n i . Živaja retš I. Kõrvaldada
lk. 108—114.
M. K r e u t z b e r g . Inglise keele õpperaamat I. Kõrvaldada lk. 71„ 82—84.
M. Kr e u t z b e r g. Inglise keele õpik I. Kõrvaldada lk. 95—104.
M . K r e u t z b e r g . Inglise keele õpik II. Kõrvaldada lk. 97—112, 165—172,
179—189.
Ühtlasi juhib Kooliosakond õppejõudude tähelepanu veel kord sellele, et vanade
raamatute tarvitamisel koolides tuleb kooli juhata j ail ja õpetajail järjekindlalt silmas
pidada, et käsitlusel ei esineks palu, lauseid või väljendeid, mis ei ole ideoloogiliselt
vastuvõetavad.
Tallinnas, 28. novembril 1940. Nr. 31187.
Hariduse Rahvakomissari asetäitja A. V а 1 s i n e r.
Sekretär R. А1 a s.

MITTEAMETLIK OSA.
ENSV Teatajas 1940. a. 10. septembrist 12. novembrini avaldatud rahvahariduse
ja kultuuriala seaduste, seadluste, määruste ja juhendite nimestik.
ENSV Rahvakomissaride Nõukogu otsus riiklike muuseumide asutamisest,
ENSV Teataja 1940, 8, 66.
ENSV Rahvakomissaride Nõukogu otsus „Tartu Muusikakooli", „Narva Muusikaalgkooli" ja „Valga Muusikaalgkooli" asutamisest, ENSV Teataja 1940, 8, 68.
ENSV Rahvakomissaride Nõukogu otsus „Haapsalu Naiskutsekooli" asutamisest, ENSV Teataja 1940, 8, 69.
Tööstusõpilaste kooliskäimise ja selleks tööst vabastamise määrus, ENSV Teataja 1940, 8, 73.
Korraldus statistiliste andmete kogumise korraldamise määruse teostamise kohta,
ENSV Teataja 1940, 8, 75.
Muusikakoolide Õppejõudude tasude määrus, ENSV Teataja 1940, 11, 111.
ENSV Rahvakomissaride Nõukogu otsus nelja-aastase õppeajaga keskkooli avamise kohta Tallinnas, ENSV Teataja 1940, 13, 122.
Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Rahvakomissaride Nõukogu ja Eestimaa Kommunistliku (enamlaste) Partei Keskkomitee otsus riiklike ettevõtete ning
asutiste töölistele ja ametnikele töötasu tõstmise kohta, ENSV Teataja 1940, 14, 136.
ENSV Rahvakomissaride Nõukogu otsus kesk- ja kutsekoolides Õppemaksu
kaotamise kohta, ENSV Teataja 1940, 14, 137.
ENSV Rahvakomissaride Nõukogu otsus stipendiumide sisseseadmise kohta
Tartu Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis, Tallinna Konservatooriumis, Jaan Koort'i
nimelises Riigi Rakenduskunstikoolis ja Konrad Mägi nimelises Riigi Kõrgemas
Kunstikoolis, ENSV Teataja 1940, 14, 138.
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Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna asutamise seadlus, ENSV Teataja 1940, 15, 147. (See seadlus on avaldatud ka Hariduse Rahvakomissariaadi
Teatajas nr. 7 — 1940.)
Jaan Koort'i nimelise Riigi Rakenduskunstikooli seadlus, ENSV Teataja 1940,
15, 148. (See seadlus on avaldatud ka Hariduse Rahvakomissariaadi Teatajas nr. 7
— 1940. Selle seadluse kehtimahakkamisega kaotasid kehtivuse Riigi Kunsttööstuskooli seadus, SK VI 1938, 1, 10, ja Riigi Kunstikoolide seadus, R T 1938, 34,
278.)
ENSV Riüdiku Kinokeskuse seadlus, ENSV Teataja 1940, 15, 149. (See seadlus on avaldatud ka Hariduse Rahvakomissariaadi Teatajas nr. 7 —1940.)
ENSV Rahvakomissaride Nõukogu otsus Väinjärve Pöllunduskooli asutamisest,
ENSV Teataja 1940, 15, 159.
Natsionaliseerimisele kuuluvad kinoteatrid ja kinod, ENSV Teataja 1940,
16, 172.
ENSV Rahvakomissaride Nõukogu otsus riiklike keskmuuseumide asutamisest,
ENSV Teataja 1940, 18, 207.
ENSV Rahvakomissaride Nõukogu otsus Põltsamaa Tööstusõpilaste kooli asutamise kohta, ENSV Teataja 1940, 21, 228.
ENSV Rahvakomissaride Nõukogu otsus Penijõe pöllunduskooli ja karjatalitajate eriklassi Penijõe Põllundus- ja Karjatalitajatekooliks muutmise kohta, ENSV
Teataja 1940, 21, 229.
ENSV Rahvakomissaride Nõukogu otsus „Tallinna Keeltekooli" ja „Tartu
Keeltekooli" asutamise kohta, ENSV Teataja 1940, 22, 246.
ENSV Tartu Riikliku Ülikooli ajutine põhikiri, ENSV Teataja 1940, 24, 268.
(See põhikiri on avaldatud ka Hariduse Rahvakomissariaadi Teatajas nr. 9 — 1940.)
ENSV Tallinna Tehnikaülikooli ajutine põhikiri, ENSV Teataja 1940, 24, 269.
(See põhikiri on avaldatud ka Hariduse Rahvakomissariaadi Teatajas nr. 9 —1940.)
ENSV Rahvakomissaride Nõukogu määrus poliitharidustöö korraldamise kohta,
ENSV Teataja 1940, 24, 270. (See määras on avaldatud ka Hariduse Rahvakomissariaadi Teatajas nr. 9 —1940. Selle määruse kehtimahakkamisega kaotasid kehtivuse Eraõppeasutuste seadus, SK VI 1938, 1, 12, Rahvamajade seadus, SK VI
1938, 1, 19, ja Avalikkude raamatukogude seadus, SK VI 1938, 1, 18.)
Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi
Seadlus Ülikoolide uue põhikirja kinnitamise kohta, ENSV Teataja 1940, 25, 273.
(See seadlus on avaldatud ka Hariduse Rahvakomissariaadi Teatajas nr. 11 — 1940.
Selle seadluse kehtimahakkamisega kaotas kehtivuse Ülikoolide seadus, SK VI 1938,
1, 2; RT 1938, 37, 331; 1938, 96, 826; 1940, 89, 864.)
Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi
Seadlus Muinasvarade kaitse seaduse muutmise kohta, ENSV Teataja 1940, 26, 283.
(See seadlus on avaldatud ka Hariduse Rahvakomissariaadi Teatajas nr. 11 —1940.)
Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi
Seadlus Jaan Koort'i nimelise Riigi Rakenduskunstikooli seadluse muutmise kohta,
ENSV Teataja 1940, 26, 284. (See seadlus on avaldatud ka Hariduse Rahvakomissariaadi Teatajas nr. 11 — 1940.)
Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi
Seadlus Avalikkude algkoolide seaduse muutmise kohta, ENSV Teataja 1940, 26,
285. (See seadlus on avaldatud ka Hariduse Rahvakomissariaadi Teatajas nr. 11 —
1940.)
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Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi
Seadlus teatrite natsionaliseerimise kohta., ENSV Teataja 1940., 26, 288. (See seadlus on avaldatud ka Hariduse Rahvakomissariaadi Teatajas nr. 11 — 1940.)
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrus Jaan Koort5i nimelise Riigi
Rakenduskunstikooli õppejõudude tasude kohta, ENSV Teataja 1940, 27, 309.
(See määrus on avaldatud ka Hariduse Rahvakomissariaadi Teatajas nr. 11 — 1940.)
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrus Konrad Mägi nimelise Riigi
Kõrgema Kunstikooli õppejõudude tasude kohta, ENSV Teataja 1940, 27, 310.
(See määrus on avaldatud ka Hariduse Rahvakomissariaadi Teatajas nr. 11 — 1940.)
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. (See määrus on avaldatud ka Hariduse Rahvakomissariaadi Teatajas nr. 10 —1940.)
Õppetöö vaheaegade, pühade ja muude tähtpäevade juhend 1940/41 kooliaasta
I poole kohta, ENSV Teataja 1940, 27, 314. (See juhend on avaldatud ka Hariduse Rahvakomissariaadi Teatajas nr. 9 — 1940. Selle juhendi kehtimahakkamisega kaotas kehtivuse Õppetöö vaheaegade, üldiste ning kohalikkude pühade ja
muude tähtpäevade määrus, RT 1940, 39, 345.)
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. (See
juhis on avaldatud ka Hariduse Rahvakomissariaadi Teatajas nr. 10—1940.)
Natsionaliseerimisele kuuluvad kinoteatrid ja kinod, ENSV Teataja 1940,
28, 322.
Natsionaliseerimisele kuuluvate kinoteatrite ja kinode hoonete nimestik, ENSV
Teataja 1940, 28, 321.
Natsionaliseerimisele kuuluvad filmikontorid, ENSV Teataja 1940, 28, 323.
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrus Pühade ja puhkepäevade seaduse muutmise kohta, ENSV Teataja 1940, 29, 336. (See määrus on avaldatud
ka Hariduse Rahvakomissariaadi Teatajas nr. 11 — 1940.)
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrus teatrite natsionaliseerimise korraldamise kohta, ENSV Teataja 1940, 32, 369.
Rahvamajade korraldamise juhend, ENSV Teataja 1940, 34, 390. (See juhend
on avaldatud ka Hariduse Rahvakomissariaadi Teatajas nr. 12 — 1940. Selle juhendi
kehtimahakkamisega kaotas kehtivuse Haridusministri määrus rahvamajade võrgu
korraldamise kohta, RT 1931, 81, 619.)
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu otsus „Tallinna Õhtutehnikumi" asutamise ja avamise kohta, ENSV Teataja 1940, 35, 392.
Hariduse Rahvakomissari 24. oktoobri 1940 juhend kinoetenduste korraldamise
kohta, ENSV Teataja 1940, 35, 398. (See juhend on avaldatud ka Hariduse Rahvakomissariaadi Teatajas nr. 12 — 1940.)
Hariduse Rahvakomissari 24. oktoobri 1940 käskkiri kinoteatrite ja kinode
hoonete valitsemise kohta, ENSV Teataja 1940, 35, 399.
Juhend õppetöö vaheaegade, pühade ja muude tähtpäevade kohta 1940/41 kooliaasta I I poolel, ENSV Teataja 1940, 35, 400. (See juhend on avaldatud ka Hariduse Rahvakomissariaadi Teatajas nr. 12 —1940.)
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ENSV Rahvakomissaride Nõukogu otsus ENSV Meretranspordi., -laevanduse,
ekspeditsiooni- ja stevidorettevõtete, merekaubanduse sadamate ja sadamasildade
ning merikoolide NSVL Merelaevastiku Rahvakomissariaadi alluvusse üleandmise
kohta, ENSV Teataja 1940, 36, 413.
Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi riigivapi kuju kinnitamise kohta, ENSV Teataja 1940, 37, 435.
Rahva Kunstilise Isetegevuse Keskmaja juhend, ENSV Teataja 1940, 37, 442.
(See juhend on avaldatud ka Hariduse Rahvakomissariaadi Teatajas nr. 13 — 1940.)
Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi riigilipu kuju kinnitamise kohta, ENSV Teataja 1940, 39, 448.
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrus ENSV Kohtu Rahvakomissariaadi Juriidilise Kooli ajutise põhikirja kinnitamise kohta. ENSV Kohtu Rahvakomissariaadi Juriidilise Kooli ajutine põhikiri, ENSV Teataja 1940, 39, 455.
Rahvaraamatukogunduse korraldamise juhend, ENSV Teataja 1940, 40, 460.
See juhend on avaldatud ka Hariduse Rahvakomissariaadi Teatajas nr. 13 — 1940.
Selle juhendi kehtimahakkamisega kaotab kehtivuse Haridusministeeriumi määrus
avalikkude raamatukogude kohta, RT 1927, 92.)

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

Riigi Trükikoja trükk. Tallinn, Niine 11.
Teil. 3979. Tiraaž 2500.
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