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Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrus Eesti NSV Hariduse Rahvakomissariaadi
põhimääruse kinnitamise kohta.
Eesti NSV Hariduse Rahvakomissariaadi põhimäärus.
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrus Hariduse Rahvakomissari poolt lasteaednike
tasude alal antud käskkirja kinnitamise kohta.
Eesti NSV Hariduse Rahvakomissari 1940. a. 25. novembri käskkiri nr. 34 lasteaednike
tasude asjas.
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrus tööliste3 teenijate ja töötava talurahva tasuta
ravimise ja arstiabi kehtimapaneku kohta.
Eesti NSV Rahvakomssaride Nõukogu määrus tasuta arstiabiandmise juhendi kinnitamise
ja töövöimetuslehtede väljaandmise juhendi teadmiseks ja täitmiseks avaldamise kohta.
Eesti NSV Tervishoiu Rahvakomissari juhend tasuta arstiabi andmise kohta.
Üleliidulise Ametiühingute Kesknõukogu ja NSVL Tervishoiu Rahvakomissari juhend
31. juulist 1937. aastast kindlustatuile haiguslehtede väljaandmise korra kohta.
Tuleohutuse abinõudest uue-aasta kuuskede korraldamisel.

AMETLIK OSA.
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
määrus
Eesti NSV Hariduse Rahvakomissariaadi põhimääruse kinnitamise kohta.
ENSV Teataja 1940, 59, 719.

,

Kinnitada Eesti NSV Hariduse Rahvakomissariaadi põhimäärus.
Rahvakomissaride Nõukogu Esimees J. L a u r i s t i n .
Rahvakomissaride Nõukogu Asjadevalitseja H. H a b e r m a n .
Tallinn., 28. novembril 1940.

Eesti NSV Hariduse Rahvakomissariaadi põhimäärus.
§ 1. Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Konstitutsiooni (Põhiseaduse)
§ 48 kohaselt on Eesti NSV Hariduse Rahvakomissariaat vabariiklik rahvakomissariaat ja sama Konstitutsiooni § 50 kohaselt allub ta oma tegevuses vahenditult
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogule.
§ 2. Eesti NSV Hariduse Rahvakomissariaati juhib Hariduse Rahvakomissar.
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§ 3. Eesti NSV Konstitutsiooni (Põhiseaduse) § 47 kohaselt annab Eesti
NSV Hariduse Rahvakomissar oma võimupiires käskkirju ja juhendeid NSVL ja
Eesti NSV seaduste ning NSVL ja Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määruste ja korralduste alusel ja nende täitmiseks ning kontrollib nende täitmist.
§ 4. Eesti NSV Hariduse Rahvakomissar juhib Eesti NSV Hariduse Rahvakomissariaadile alluvate asutiste ja organisatsioonide tegevust ja teostab nende tegevuse järelevalvet isiklikult ning Hariduse Rahvakomissariaadi osakondade ja nende
vastavate ametiisikute kaudu.
§ 5. Eesti NSV Hariduse Rahvakomissar suunab kommunistlikku kasvatustööd ja annab kasvatustöö edendamiseks juhendeid.
§ 6. Eesti NSV Hariduse Rahvakomissar nimetab ametisse ja vabastab ametist Eesti NSV Hariduse Rahvakomissariaadi osakondade juhatajaid, nende asetäitjaid ja teisi neile alluvaid juhtivaid tööjõude, samuti nimetab ametisse ja vabastab ametist alluvate asutiste juhatajaid, Õppejõude ja teisi teenistuses olevaid isikuid sellekohaste seaduste, määruste, korralduste ja juhendite alusel.
§ 7. Peale § 3—6 tähendatud ülesannete Eesti NSV Hariduse Rahvakomissar täidab kõiki teisi seaduste, määruste ja korraldustega temale pandud ülesandeid,
hoolitseb Eesti NSV Hariduse Rahvakomissariaadi ülesannete korraliku täitmise
ja tegevusalade eduka arenemise eest, annab käskkirju ja juhendeid alluvatele ametiisikutele ja teostab nende tegevuse järelevalvet.
§ 8. Eesti NSV Hariduse Rahvakomissari asetäitjad on Hariduse Rahvakomissari lähemad kaastöölised Hariduse Rahvakomissariaadi juhtimisel ja tegevuse edendamisel.
Hariduse Rahvakomissar määrab oma käskkirjaga asetäitjate tegevuse üldise
ulatuse ja ülesanded.
§ 9. Eesti NSV Hariduse Rahvakomissar võib oma käskkirjaga teha Hariduse Rahvakomissari asetäitjale ülesandeks Hariduse Rahvakomissariaadi vastava
osakonna otsese juhtimise ja selle osakonna juhataja ülesannete täitmise.
§ 10. Eesti NSV Hariduse Rahvakomissariaat:
1) suunab kommunistHkku kasvatustööd ja annab juhendeid kasvatustöö
edendamiseks;
2) juhib alg-, kesk- ja kõrgemat haridust;
3) edendab õppeasutiste ja teiste alluvate asutiste tegevust ja teostab nende
tegevuse järelevalvet;
4) korraldab kutseoskuse edendamist;
5) valmistab ette õppejõude ja teisi töötajaid rahvahariduse alal ja uurib
õppemeetodeid;
6) edendab õppejõudude ja teiste haridustegelaste tegevust, aitab kaasa
nende edasiarendamisele ja organiseerib sotsialistlikku võistlust;
7) suunab ja edendab ühiskondlik-poliitilist haridust ja kasvatust;
8) edendab eelkooliealiste laste kasvatust;
. 9) koostab ja kinnitab õppe- ja tunnikavu, hoolitseb Õpperaamatute ja õppevahendite kui ka koolihoonete ja teiste vastavate hoonete tüübiliste plaanide valmistamise eest;
10) edendab teadust;
11) juhib kultuurhariduslikke ja teaduslikke organisatsioone ning asutisi ja
valitseb üldvabariikliku tähtsusega kultuurhariduslikke ja teaduslikke
organisatsioone ja asutisi;
12) teostab õppeasutistes sõjalist väljaõpet ja arendab neis kehalist kasvatust;
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13) suunab kohalike riigivõimu-organite tegevust hariduse ja kultuuri alal,
annab neile juhendeid ja teostab nende tegevuse järelevalvet;
14) korraldab vastavaid kongresse, koosolekuid ja nõupidamisi.
§ 11. Eesti NSV Hariduse Rahvakomissariaadis on:
1) Kooliosakond;
2) Teaduse ja Kõrgema Hariduse Osakond;
3) Poliithariduse Osakond;
4) Sõjalise Väljaõppe ja Kehalise Kasvatuse Osakond;
5) Kaadrite Osakond;
6) Plaani- ja Finantsosakond;
7) Üldosakond.
§ 12. Kooliosakond korraldab alg- ja keskkoole ja edendab nende koolide
tegevust; korraldab ja edendab plaanikindlalt kutseharidust kooskõlas rahvamajanduslike vajadustega; korraldab alg-, kesk- ja kutsekoolide õppejõudude ettevalmistust; valitseb vahenditult alluvaid õppeasutisi; edendab lastekasvatust kommunistlikel alustel; teostab õppe- ja kasvatusasutist^ tegevuse järelevalvet.
§ 13. Teaduse ja Kõrgema Hariduse Osakond edendab teadust ja kõrgemat
haridust kommunistlikel alustel ja töötava rahva huvides; korraldab teaduslike
asutiste tegevust ja hoolitseb nende tegevuse arendamise eest; valitseb vastavaid
õppeasutisi ja muuseume ning teostab nende tegevuse järelevalvet; korraldab
muinsusasjandust ja looduskaitset; suunab teaduslike organisatsioonide tegevust ja
aitab kaasa nende tegevuse arendamisele.
§ 14. Poliithariduse Osakond suunab ja edendab noorte ja täiskasvanud
kodanike polÜtilis-ühiskondlikku ning kultuurilist kasvatust, eneseharimist ja organisatsioonilist isetegevust kommunistlikel alustel ja töötava rahva huvides; korraldab rahvamajade, kultuurimajade, klubide, raamatukogude, rahvaülikoolide ja
-õpistute, kursuste, ringide ja teiste poliithariduse asutiste ja ettevõtete tegevust ja
aitab kaasa nende tegevuse arendamisele.
§ 15. Sõjalise Väljaõppe ja Kehalise Kasvatuse Osakond korraldab üliõpilaste ja õpilaste sõjalist väljaõpet ja kehalist kasvatust ja teostab sel alal õppeasutiste
tegevuse järelevalvet; koostab sõjalise väljaõppe ja kehalise kasvatuse Õppekavu ja
instruktsioone ning organiseerib vastava kaadri ettevalmistust.
§ 16. Kaadrite Osakond võtab arvele juhtivaid ja kõrgema haridusega tööjõude ja teeb koos vastavate osakondadega Hariduse Rahvakomissarile ettepanekuid
nende ametisse võtmiseks või ametist vabastamiseks; selgitab teenistuslikke küsimusi ja aitab kaasa tööviljakuse tõstmisele; korraldab teenistuskirjade pidamist;
hoolitseb kaadrite ettevalmistamise ja töötajate edasiharimise eest.
§ 17. Plaani- ja Finantsosakond korraldab Hariduse Rahvakomissariaadi ja
temale alluvate asutist? majapidamist ja koolide põllumajapidamist; teostab arvepidamist ja varade arvestamist; koostab plaanimajanduse kavu ja teostab nende täitmise järelevalvet; valmistab eelarveettepanekuid ja eelarve täitmise aruannete ettepanekuid ja korraldab eelarve täitmise asju; valitseb Rahvakomissariaadile kuuluvaid fonde; korraldab Rahvakomissariaadile kuuluvaid ehitus- ja remonditöid ja
valmistab vastavaid plaane ja eelarveid nende tööde teostamiseks; teostab Rahvakomissariaadile alluvate asutiste ja organisatsioonide majandusliku tegevuse järelevalvet.
§ 18. Üldosakond korraldab Hariduse Rahvakomissariaadi kirjavahetuse toimetamist; selgitab kirjavahetuse ja üldse kantseleilise asjaajamise ratsionaliseerimist
ja kiirendamist ja annab sel alal Rahvakomissariaadile alluvatele asutistele juhatusi;
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toimetab Rahvakomissariaadi üldiseloomuga asju; koostab seaduste, seadluste, määruste ja juhendite eelnõusid kui ka tegevusaruandeid; annab juriidilist nou ja selgitab
juriidilisi ja administratiivseid küsimusi; annab nõu ja juhatusi Rahvakomissariaadile
alluvatele asutistele ja organisatsioonidele administratiivmenetluse alal ja revideerib
nende asjaajamist; süstematiseerib rahvahariduse ja kultuuriala määrusi, juhendeid,
ringkirju ja üldkorraldusi; toimetab Rahvakomissariaadi ametlikku ajakirja; korraldab Rahvakomissariaadi arhiivi.
§ 19. Töö otstarbekohasema jaotamise ja ülesannete edukama täitmise huvides
võib Eesti NSV Hariduse Rahvakomissar asutada osakondade alljaotus! (sektorid,
bürood jt.) ja määrata oma juhendites nende alljaotuste tegevusalad.
§ 20. Eesti NSV Hariduse Rahvakomissariaadi osakondi juhatavad osakondade juhatajad.
§ 21. Osakondade juhatajad korraldavad ja edendavad neile alluvate osakondade tegevust, koostavad kavu ja ettepanekuid Hariduse Rahvakomissarile, suunavad
alluvate asutiste ja ametiisikute tööd ja annavad neile ligemaid juhatusi, otsustavad
nende võimupiiridesse kuuluvaid asju, nimetavad ametisse ja vabastavad ametist
õppejõude ja teisi töötajaid vastavate seaduste, määruste, korralduste ja juhendite
alusel ja korras, teostavad alluvate asutiste tegevuse järelevalvet sellekohaste juhendite kohaselt ja toimetavad teisi ülesandeid oma tegevusaladel.
§ 22. Osakondade juhatajaile alluvad osakondade töötajad.
§ 23. Osakondade koostöö, samuti osakondade töötajate ülesanded määratakse Eesti NSV Hariduse Rahvakomissari poolt antud Hariduse Rahvakomissariaadi
tegevuse juhendites.
§ 24. Kesti NSV Hariduse Rahvakomissariaadis moodustatakse Eesti NSV
Hariduse Rahvakomissariaadi Kolleegium, kelle ' koosseisu kuuluvad Eesti NSV
Hariduse Rahvakomissar kolleegiumi esimehena, tema asetäitjad ja kolleegiumi kinnitatud liikmed.
Kolleegiumi liikmed kinnitab Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Eesti
NSV Hariduse Rahvakomissari ettepanekul.
§ 25. Eesti NSV Hariduse Rahvakomissariaadi Kolleegium arutab oma korrapärastel koosolekutel eeskätt küsimusi praktilise juhtimise, täitmise, kontrolli ja kaadrite valiku alal, vaatab läbi Eesti NSV Hariduse Rahvakomissari olulisemad käskkirjad ja juhendid ning arutab läbi Eesti NSV Hariduse Rahvakomissariaadi osakondade aruanded kui ka alluvates asutistes töötavate tegelaste vastavad aruanded.
§ 26. Eesti NSV Hariduse Rahvakomissariaadi Kolleegiumi otsuste teostamine toimub Eesti NSV Hariduse Rahvakomissari käskkirjadega.
Kui tekib lahkarvamusi Eesti NSV Hariduse Rahvakomissari ja kolleegiumi
vahel, viib Hariduse Rahvakomissar oma otsuse ellu, teatades tekkinud lahkarvamustest Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogule, kuna kolleegiumi liikmed võivad
omakorda apelleerida Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogule.
§ 27. Eesti NSV Hariduse Rahvakomissariaadi kesl£ ja kohalike asutiste
töötajate töötulemuste läbiarutamiseks ja kogemuste kasutamiseks ning kriitika ja
enesekriitika arendamiseks kutsub Eesti NSV Hariduse Rahvakomissar kokku perioodiliselt Eesti NSV Hariduse Rahvakomissariaadi töötajate aktiivi.
§ 28. Eesti NSV Hariduse Rahvakomissariaadi juurde asutatakse tarviduse
järgi nõuandvaid kollegiaalseid organeid, nagu nõukogusid, komiteesid jt.
Nende organite asutamise otsustab Eesti NSV Hariduse Rahvakomissar.
Asutatud organid töötavad Eesti NSV Hariduse Rahvakomissari poolt antud
juhendite kohaselt.
Hariduse Rahvakomissar N . A n d r e s e n .
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Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
määrus
Hariduse Rahvakomissari poolt lasteaednike tasude alal antud käskkirja kinnitamise
kohta.
ENSV Teataja 1940, 61, 746.

Kinnitada Eesti NSV Hariduse Rahvakomissari 25. novembri 1940 käskkiri
nr'. 34 lasteaednike tasude asjas.
Rahvakomissaride Nõukogu Esimees J. L a u r i s t i n .
Rahvakomissaride Nõukogu Asjadevalitseja H. H a b e r m a n .
Tallinn, 3. detsembril 1940.

Eesti NSV Hariduse Rahvakomissari 1940 a. 25. novembri
käskkiri
nr. 34
lasteaednike tasude asjas.
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu ja EK(b)P Keskkomitee 24. novembri
1940 määrase ettevõtete ja asutiste tööliste, teenijate ja insener-tehnilise personaali
töötasude reguleerimise ja tõstmise kohta teostamiseks määran:
1. Määrata 10. novembrist 1940 kasvatajatele lasteaedades järgmised kuu-töötasu normid kuuetunnilise tööpäeva eest:
Kasvatajad
nende hariduse järgi
Kasvatajad lasteaedades:
Kellel on kesk- või spetsiaalkeskharidus
Kellel ei ole lõpetatud keskvõi spetsiaalkeskharidust . .

Töötasu normid rublades
Maal
Linnad., tööliste asulad
Kasvataja tööstaažiga
Kasvataja tööstaažiga
Kuni 5 aastat Üle 5 aasta Kuni 5 aastat Üle 5 aasta

|

230

260

180

210

150

175

j

180

210

2. Töötasu normid kasvatajatele, kellel on kõrgem haridus, määrata 1 5 %
võrra kõrgemad vastavate töötajate tasunormidest, kellel on kesk- ja spetsiaalkeskharidus.
3. Määrata lasteaedade juhatajatele lisatasu 20% suuruses vastavalt järkudesse
määratud kasvatajate töötasunormidele.
M ä r k u s . Lasteaedades, millistel on kontingent kuni 3 rühma, määratakse lasteaedade juhatajatele rühmas kohustuslik 3-tunnine töö lastega.
4. Töötasu normid kasvatajatele ja lasteaedade juhatajatele, kelle pedagoogiline
tööstaaž on 25 a. või üle selle, määrata 10% võrra kõrgemad töötasu normidest, mis
on määratud kasvatajatele ja lasteaedade juhatajatele tööstaažiga üle 5 aasta.
Hariduse Rahvakomissar N. A n d r e s e n .
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Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
määrus
tööliste, teenijate ja töötava talurahva tasuta ravimise ja arstiabi kehtimapaneku
kohta.
ENSV Teataja 1940, 53, 621.

Tööliste, teenijate ja töötava talurahva ainelise ja kultuurilise olukorra edasise
tõstmise sihiga Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrab:
Kaotada senine tasu tööliste, teenijate ja töötava talurahva ravimise ja arstiabi
eest ja panna kehtima nende jaoks 10. novembrist 1940 tasuta riiklik ravimine ja
arstiabi riiklikes haiglais, polikliinikuis, ambulatooriumes, arstlikes nõuandlais, sünnitusmajades ja ravipunktides.
Rahvakomissaride Nõukogu Esimees J. L a u r i s t i n .
Rahvakomissaride Nõukogu Asjadevalitseja H. H a b e r m a n .
Tallinn, 24. novembril 1940.
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
määrus
tasuta arstiabiandmise juhendi kinnitamise ja töövõimetuslehtede väljaandmise
juhendi teadmiseks ja täitmiseks avaldamise kohta.
ENSV Teataja 1940, 59, 720.

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrab:
1. Kinnitada käesolevale määrasele lisandatud Eesti NSV Tervishoiu Rahvakomissari juhend tasuta arstiabi andmise kohta.
2. Avaldada teadmiseks ja täitmiseks NSV Liidu Rahvakomissaride Nõukogu
määrusega 14. augustist 1937 nr. 1382 kinnitatud Üleliidulise Ametiühingute Kesknõukogu (ÜAÜKN) ja NSV Liidu Tervishoiu Rahvakomissari juhend kindlustatuile haiguslehtede väljaandmise korra kohta (NSVL SK 1937, nr. 54, art. 229)
eestikeelses tõlkes.
Rahvakomissaride Nõukogu Esimees J. L a u r i s t i n .
Rahvakomissaride Nõukogu Asjadevalitseja H. H a b e r m a n .
Tallinn, 29. novembril 1940.
Eesti NSV Tervishoiu Rahvakomissari
juhend
tasuta arstiabi andmise kohta.
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määruse tööliste, teenijate ja töötava
talurahva tasuta ravimise ja arstiabi kehtima paneku kohta (ENSV Teataja 1940,
53, 621) rakendamiseks määran kindlaks alljärgneva korra.
I. Ü l d e e s k i r j a d .
§ 1. Tasuta arstiabi võimaldamise otstarbel ENSV territoorium jaguneb tervishoiu ringkondadeks, viimased jagunevad tervishoiu jaoskondadeks.
Tasuta arstiabi võimaldamiseks lastele tervishoiu ringkonnad jagunevad laste
tervishoiu jaoskondadeks ning laste ja emade nÕuandlate jaoskondadeks, kusjuures
viimased jagunevad nõuandlate arstijaoskondadeks.
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Ringkondade ja jaoskondade piirid määrab kindlaks ENSV Tervishoiu Rahvakomissar.
§ 2. Igal eelmises paragrahvis loendatud tervishoiu ringkonnal ja jaoskonnal
on kindlad ravi- ja profülaktikaasutised, missugused on määratud, välja arvatud
käesolevas juhendis nähtud erandid, ainult nendes ringkondades ja jaoskondades
elavate kodanikkude ravi-profülaktiHseks teenimiseks.
Ravi- ja profülaktikaasutiste kuuluvuse tervishoiu ringkondade ja jaoskondade
juurde määrab ENSV Tervishoiu Rahvakomissar.
Tervishoiu ringkondade ja jaoskondade piiride ning nende juurde kuuluvate
ravi- ja profülaktikaasutiste kohta annavad teateid vastavad maakonna ja linna tervishoiu osakonnad.
§ 3. Laste ja emade nõuandlate järelevalvele ja ravimisele kuuluvad nõuandla
tegevuspiirkonda kuuluvates jaoskondades elavad lapsed kuni 8-aastaseks saamiseni.
§ 4. Laste polikliinikute ja ambulatooriumide ravimisele ja järelevalvele kuuluvad laste polikliiniku või ambulatooriumi tegevuspiirkonnas elavad lapsed 8 aastast
kuni 16-aastaseks saamiseni. Kooliskäivad 16 aastat vanaks saanud lapsed võivad
saada ravi laste polikliinikutes ja ambultooriumides kuni 18-aastaseks saamiseni.
II. T õ e n d i s t a s u t a a r s t i a b i s a a m i s e k s .
§ 5. Tasuta arstiabi saamise õiguse tõestamiseks antakse käesoleva juhendi
§ 6—8 ettenähtud asutiste poolt töölistele, teenijatele ja töötavale talurahvale maal
käesolevale juhendile lisandatud vormile vastav tõendis.
Kooselavale abielupaarile antakse ühine tõendis, samuti antakse ühine tõendis
vanematele ja nende juures elavatele lastele. Ühine tõendis antakse perekonna ülalpidaja nimele.
Põhjendatud asjaoludel võidakse välja anda eraldi tõendis igale eelmises lõikes
nimetatud perekonna liikmele.
§ 6. Töölistele ja teenijatele riiklikes, kooperatiivsetes ja ühiskondlikes asutistes, ettevõtetes ja organisatsioonides annavad tasuta arstiabi saamise tõendisi välja
nimetatud asutised, ettevõtted ja organisatsioonid.
§ 7. Töötavale talurahvale maal, omaette töötavatele käsitöölistele ja eraisikute teenistuses olevatele töötajatele antakse tasuta arstiabi saamise tõendised välja
loetletud töötajate elukoha linna ja valla täitevkomiteede poolt.
TÕendisi ei või välja anda isikutele, kes on käsitööstuslike või põllumajanduslike
ettevõtete pidajad vähemalt ühe alalise palgatöölisega.
§ 8. Endistele töölistele, teenijatele ja talurahvale, kes invaliidsuse või vanaduse tõttu tööprotsessist on välja langenud, annavad tasuta arstiabi saamise tõendised välja nende elukoha linna või valla täitevkomiteed.
§ 9. Väljaantud arstiabi tõendise kohta peab väljaandja asutis vastava registri,
kus sisse kantakse järjekorras kõik väljaantud tõendised.
§ 10. Arstiabi tõendise kaotamise korral kuulutatakse tõendise kaotamisest
selle omaniku kulul ENSV Teataja Lisas, lugedes tõendise kehtetuks, ja antakse
välja uus.
III. T a s u t a a r s t i a b i s a a m i s e k o r d .
§ 11. Tasuta arstiabi saamiseks tuleb pöörduda arstiabi vajaja elukoha tervishoiu jaoskonna ambulatooriumi või polikliiniku poole. On arstiabi vajajaks laps,
tuleb pöörduda, olenedes lapse vanusest, kas laste polikliiniku või laste ja emade
nõuandla poole.
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Maal ja nendes linnades, kus ambulatooriume, polikliinikuid või nõuandlaid
ei ole, tuleb arstiabi saamiseks pöörduda arstiabi vajajate elukoha tervishoiu jaoskonna arsti poole, vaatamata sellele, kas abivajajaks on laps või täiskasvanu.
Vajaliku ravi määrab kindlaks haige elukoha jaoskonnaarst.
§ 12. Eelmises paragrahvis nimetatud asutiste poole tuleb pöörduda nii ambulatoorse ja statsionaarse arstiabi saamiseks, kui ka neil juhtudel, mil haige seisukord
nõuab arsti ilmumist haige juurde koju.
§ 13. Nõuab haige seisukord arsti ilmumist haige juurde koju, tuleb sellest
teatada:
a) kella 8—20-ni vastavalt haige elukohale ja vanusele, kas laste ja emade
nõuandlasse, laste polikliinikusse, täiskasvanute ambulatooriumisse või polikliinikusse;
b) kella 20—8-ni ja puhkepäevadel Tallinnas haigete laste üle laste polikliinikus asuvasse valvepunkti, haigete täiskasvanute üle täiskasvanute polikliiniku juures asuvasse valvepunkti; teistes linnades kõikide haigete üle
vastava linna ambulatooriumi või polikliiniku juures asuvasse valvepunkti;
c) kohtadel, kus eelnimetatud asutised puuduvad, jaoskonnaarstile.
§ 14. Eriasti juurde võib abivajaja pöörduda:
a) oma jaoskonna arsti korraldusel vastava saatekirjaga;
b) silmnähtavalt eriarstlist ravi vajaval juhul ambulatooriumi, polikliiniku,
laste polikliiniku, laste ja emade nÕuandla registratuuri või valvepunkti
ametniku korraldusel otsekohe;
c) erialalise esmaabi ja kiire abi saamiseks otsekohe.
§ 15. Tiisikuse ning sugu- ja nahahaiguste puhul võib abivajaja pöörduda
vahenditult jaoskonnaarsti kaaskirjata oma ringkonna eriasutiste poole.
§ 16. NÕuab haige seisukord õnnetujuhtumuse tõttu või mõnel muul asjaolul kiiret paigutamist raviasutisse, peab raviasutis haige vastu võtma. Vastuvõtmisest tuleb aga teatada haige elukoha ambulatooriumile, polikliinikule, laste polikliinikule, laste ja emade nõuandlale või jaoskonnaarstile (§ 11) viivitamatult, hiljemalt aga 2 päeva jooksul arvates haige vastuvõtmisest.
Ei ole võimalik teada saada haige elukohta, teatab raviasutis haige raviasutisse
vastuvõtmisest oma asukoha tervishoiu osakonnale, kes selgitab haige elukoha ja ise
teatab eelmises lõikes nimetatud asutisele haige paigutamisest raviasutisse.
§ 17. Erandjuhtudel, mil antud ringkonnas ja jaoskonnas elavate kodanikkude ravimiseks käesoleva juhendi § 2 korras kindlaks määratud ravi- ja profülaktikaasutistes ei ole ruumi, võib jaoskonnaarst haige saata ka mõne teise ringkonna või jaoskonna asutisse, vastava asutise juhatajatega enne selle üle kokku leppides.
§ 18. Kui tasuta arstiabi Õiguslik isik on ajutiselt lahkunud oma alalisest elukohast ja vajab oma viibimiskohas arstiabi, võib ta pöörduda tasuta arstiabi saamiseks oma viibimiskohas vastavalt ambulatooriumi, poliHiiniku, laste polikliiniku,
laste ja emade nõuandla või jaoskonna arsti poole. Arstiabiandja on sel juhul kohustatud teatama arstiabi andmisest isiku elukoha vastavale asutisele ( § 1 1 ) .
IV. T a s u t a a r s t i a b i u l a t u s .
§ 19. Tasuta antakse:
1) ravi ambulatoorsel teel: maal jaoskonnaarsti juures, ambulatooriumides,
polikliinikutes, laste polikliinikutes, laste ja emade nõuandlates ning haige
kodus;
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2) ravi statsionaarsel teel: haiglates, lastehaiglates, sanatooriumides, vaimuja närvihaiglates ja teistes statsionaarsetes raviasutistes;
3) kõike vajalikke analüüse ja uuringuid;
4) arsti- ja ämmaemandaabi sünnituse korral sünnitaja kodus, sünnitusmajades või haiglate sünnitusosakondades;
5) nende kodanikkude transporti, kelle tervislik seisukord seda raviva arsti
otsusel nõuab.
Kui raviasutistel puuduvad transportvahendid, tasutakse transpordi kulud
kulude kandjale.
Lähemad eeskirjad transpordi korraldamise kohta maakonna ja linna piires
antakse maakonna ja linna tervishoiu osakondade poolt.
§ 20. Statsionaarsetes asutistes kuulub tasuta ravi hulka, igasugune ravi, kui
ka ravimid, ravivahendid ja täielik ülalpidamine.
Kui raviv arst peab vajalikuks, võib kuni aastavanuse lapse viibimisel statsionaarses raviasutises lapse ema olla lapse juures, samuti võib olla ravimisel oleva
ema juures kuni aastavanune laps. Neil puhkudel on ema ja laps Õigustatud saama
tasuta ülalpidamise raviasutise poolt.
§ 21. Ambulatoorse ravi hulka kuulub igasugune ravi, ravivahendid ja ravimid, mida antakse selle raviasutise poolt, kelle ravimisel on haige.
§ 22. Hambaravi alal kuulub tasuta ravi hulka hamba väljatõmbamine, plombeerimine ühes raviga, hamba kivist puhastamine ja hamba kõrvaldamine operatsiooni teel.
§ 23. Tasuta ei anta ravimeid, mida arstid välja kirjutavad apteekidest või
apteegipunktidest, samuti ka vahendeid, mis on määratud alaliste kehaliste puuduste kõrvaldamiseks.
V. L õ p p e e s k i r j a d .
§ 24. Kuni kohalikkude töötava rahva saadikute nõukogude täitevkomiteede
moodustamiseni täidavad nendele käesoleva juhendiga pandud ülesandeid linna- ja
vallavalitsused.
§ 25. Tööstusliku töö seaduse alusel tegutsenud haigekassade liikmed ja
nende perekonna liikmed on õigustatud saama tasuta arstiabi nende haigekassa
poolt väljaantud dokumentide alusel, kauemalt aga 15. detsembrini 1940, missuguseks ajaks peab olema välja antud käesoleva juhendi § 5—10 alusel tasuta arstiabi
saamise tõendised.
Lisa § 5 juurde.
T Õ E N D I S
Nr
tasuta arstiabi saamiseks.
Perekonna-, ees- ja isanimi
Sünniaeg
Tööala (amet)
Elukoht
on õigus saada tasuta arstiabi
ringkonna
Lastel kuni 8 а
8—16 (18) а

,

jaoskonnaarstilt
ambulatooriumilt
polikliinikult.

laste nÕuandlalt,
laste polikliinikult.
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Tasuta arstiabi saamiseks õigustatud perekonna liikmete nimed ja laste
sünniajad.
1
8.
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
1
7
14
Tõendise väljaandja
(allkiri)

(Väljaandja asutise pitsat)
Tõendise omanik
(allkiri)

29. novembril 1940.
Tervishoiu Rahvakomissar V. H i о n.

Üleliidulise Ametiühingute Kesknõukogu ja NSVL Tervishoiu Rahvakomissari
juhend 31. juulist 1937. aastast kindlustatuile haiguslehtede väljaandmise korra
kohta.
I. Ü l d i s e d m ä ä r u s e d .
1. Kindlustatu ajutine töövõimetus tõestatakse ainult haiguslehega.
Kindlustatuile muude tunnistuste ja õienduste väljaandmine ajutise töövõimetuse kohta on keelatud (välja arvatud käesoleva juhendi art. 12 ja 22 näidatud
erandjuhud).
2. Kindlustatuile antakse haiguslehed välja Tervishoiu Rahvakomissariaadile
ja Teede Rahvakomissariaadi Sanitaartranspordi Valitsusele alluvate ravi- ja tervishoiuasutiste arstide poolt.
Teiste ametkondade ning teaduslikkude instituutide (sõltumata nende alluvusest) raviasutiste arstidele võib haiguslehtede väljaandmise õiguse anda ainult NSVL
Tervishoiu Rahvakomissari või Liidu vabariigi Tervishoiu Rahvakomissari erikorralduse põhjal, kokkuleppel Üleliidulise Ametiühingute Kesknõukoguga (ÜAÜKN).
Haiguslehtede väljaandmine maksulistes polikliinikutes ja raviasutistes on
keelatud.
3. Maakohtades, kus puuduvad ravivad arstid, samuti ka ujuvatel kevadel,
võib anda haiguslehtede väljaandmise õiguse velskrile, kes juhatab arstiabi-punkti,
järelkontrolliga arsti jaoskonna juhataja poolt.
Nende velskrite nimekiri ja tähtajad, milleni nad võivad haiguslehti välja
anda, määratakse oblasti (krai) tervishoiu osakonna või ANSV Tervishoiu Rahvakomissari poolt.
II.

Vabastamised

haiguse

ja v r g a s t u s t e

korral.

4. Töövõime kaotuse korral haiguse või vigastuse tõttu antakse haiguslehed
välja polikliinikute, ambulatooriumide, nõuandlate, haiglate ja tervispunktide
ravivate arstide poolt.
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5. Haigestumise puhul tiisikusse, psühhilistesse ning suguhaigustesse, haiguslehed antakse välja vastavate eriraviasutiste (jaoskondade, kabinettide) arstide
poolt. Kui haige nende haigestumistega pöördub üldise raviasutise poole, siis võib
arst välja anda haiguslehe kuni 3-päevase tähtaja peale ja on kohustatud suunama
haige eri-raviasutisse (jaoskond, kabinett).
Seal, kus eri-raviasutisi (jaoskondi, kabinette) ei ole, haiguslehed nimetatud
haigestumiste puhul antakse välja üldiste raviasutiste arstide poolt.
6. Tööst vabastatakse haiguse või vigastuse tõttu kogu aja jooksul kuni töövõime tagasisaamiseni või kuni invaliidsuse kindlakstegemiseni arstliku tööekspertiisi komisjoni poolt.
7. Arstidel on õigus üksikisikuliselt haiguslehti välja anda igakordselt mitte
rohkem kui 3 päevaks, kogusummas aga antud haigestumise või vigastuse juhtumil
mitte rohkem kui 10 päevaks.
8. Haiguslehe pikendamine üle 10 päeva arvates töövõimetuse tekkimisest
ning iga järgnev pikendamine toimub raviva arsti poolt ainult peaarsti või selles
raviasutises organiseeritud arstliku konsultatsiooni komisjoni kinnitamisel.
Nende komisjonide organiseerimise kord määratakse NSVL Tervishoiu
Rahvakomissari poolt kokkuleppel ÜAÜKN-ga.
M ä r k u s . Raviasutistes, milledel on erialalised osakonnad, haiguslehe
pikendamine üle 10 päeva pannakse asutise peaarsti poolt osakondade juhatajate peale. Suurtes raviasutistes võib peaarst kokkuleppel linna tervishoiu
osakonna juhatajaga töövõimetuse ekspertiisi ülesanded panna (antud raviasutise) eriarsti peale, kes on vastutav töövõimetuse ekspertiisi eest.
9. Koik isikud, kellele on antud õigus haiguslehe pikendamiseks üle 10 päeva
(art. 8), võivad pikendamist lubada ainult haige isikliku läbivaatamise järgi. Pikaldaste haiguste korral need läbivaatused peavad toimuma vähemalt üks kord iga
10 päeva jooksul.
10. Kõik laboratooriumide uuringud ja arstlikud toimingud (füsioteraapia,
röntgeniteraapia jne.) töövõimelistele kindlustatuile peavad toimuma nende tööst
vabal ajal ilma haiguslehti välja andmata — arvatud välja juhtumid, kus antud
uuringu või toimingu iseloomu tõttu neid on võimalik läbi viia ainult töö ajal.
11. Juhtumil, kui töövõimetu kindlustatu pöördub tervispunkti poole (ägeda
haigestumise või tootmisel tekkinud trauma tõttu), annab arst haiguslehe välja
1—2 päevaks. Sarnase lehe pikendamine toimub üldises korras, s. o. arstide poolt
polikliinikutes, ambulatooriumides jne., samuti ka arstlikkude konsultatsiooni komisjonide poolt.
Puudub tervispunktis arst, seal on aga ainult Õde või velsker, siis nemad
haiguslehte välja ei anna, vaid andes esmaabi, suunavad töövõimetu kindlustatu
polikliinikusse või ambulatooriumi viivitamatuks vastuvõtuks.
Kindlustatule, kes on tunnustatud töövõimeliseks, haiguslehte välja ei anta,
vaid saatelehele tehakse märkus tema tuleku ja äramineku aja kohta.
12. Tervispunkti poole pöördumisel õhtusel või öisel ajal, mil polikliinikus
või ambulatooriumis ei ole vastuvõttu, vaid tervispunktis on valvel ainult õde või
velsker, need isikud, andes esmaabi, teevad töövõimetule ettepaneku, ilmuda järgmisel päeval poHkliinikusse või ambulatooriumi, vajaduse korral aga kutsuda arst
koju. Seejuures nad annavad välja õienduse oma allkirja ja pitsatiga, õienduses
märgitakse tööst vabastamise kellaaeg ning lühidalt andmed haigestumise või trauma
iseloomu, temperatuuri jne. kohta.
Polikliiniku või ambulatooriumi arst, tunnistades kindlustatu töövõimetuks,
annab temale haiguslehe sellest momendist, mis õienduses märgitud. Kui arst aga
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tunnustab ta töövõimeliseks, siis ta annab haiguslehe välja õienduses märgitud
momendist ainult kuni antud vahetuse lõpuni.
13. Ravimise korral statsionaarses raviasutises (haigla, kliinik jne.) haiguslehed antakse välja haige statsionaarses asutises viibimise kogu aja peale raviva
arsti poolt koos osakonna juhatajaga.
Statsionaarse raviasutise peaarstile pannakse vastutus haige statsionaarsest raviasutisest õigeaegse väljakirjutamise üle, kui ka invaliidsuse tunnusmärkidega haigete õigeaegse selgitamise ning nende toimikute saatmise üle arstlikku tööekspertiisi komisjoni.
14. Statsionaarsest raviasutisest väljakirjutamise korral haiguslehe pikendamine töövõimetuile kindlustatuile toimub statsionaarse raviasutise raviva arsti poolt
koos osakonna juhatajaga kuni tähtajani, mis on määratud ilmumiseks raviasutisse
või arsti väljakutsumiseks koju, kuid korraga mitte üle 15 päeva. Statsionaarsest
raviasutisest väljakirjutamise juures võib ette naha selleks kindlaksmääratud päevast ajutise üleviimise teisele tööle.
15. Raviasutistes, kus on ainult üks arst (maal, kaugemates rajoonides jne.),
antakse sellele arstile õigus haiguslehti üksikisikuüselt välja anda kogu haiguse
ajaks.
16. Eriravi saamiseks teises linnas haigusleht antakse välja arstliku konsultatsiooni komisjoni poolt, ei ole aga seda antud raviasutises, siis — arstliku tööekspertiisi komisjoni poolt (selle puudumisel — raviva arsti poolt rajooni tervishoiu osakonna juhataja kinnitusel).
M ä r k u s . Tööst vabastamine sanatooriumi või kuurordi raviks, samuti
ka sanatooriumis haigestunud isikutele haiguslehtede väljaandmise kord määratakse erijuhenditega, mis antakse ÜAÜKN poolt kokkuleppel NSVL Tervishoiu Rahvakomissariaadiga.
17. Kindlustatuile, kes põevad pikaldaselt ja sagedasti, peaarst peab määrama kindla ravija aisti, teatades sellest kohalikule ametiühingu komiteele. Arsti
määramisest kindlustatule ametiühingu komitee peab kirjalikult teatama kindlustatule, hoiatusega, et teiste arstide poolt temale väljaantud haiguslehti välja ei
maksta (välja arvatud erandjuhtumid ametiühingu komitee erilisel otsusel).
Kui kindlustatu põeb haigust, mis ei kuulu selle arsti erialasse, kes temale ravijaks on määratud, siis peab konsultatsiooniks juurde kutsutama vastav spetsialist.
Haigusleht antakse sel juhul välja mõlema arsti poolt ühiselt, selle lehe pikendamine aga 10 päeva möödumisel toimub üldises korras (art. 8—9).
III. V a b a s t a m i n e r a s e d u s e j a s ü n n i t u s e k o r r a l .
18. Raseduse ja sünnituse korral antakse haigusleht välja rasedate nõuandla
arstide poolt, kus need aga puuduvad, seal üldiste raviasutiste sünnitusabi-günekoloogide poolt. Nende eriteadlaste puudumisel haigusleht antakse välja arsti poolt,
kes toimetab üldist vastuvõttu.
19. Abordi puhul haigusleht antakse välja ainult siis, kui abort toimus meditsiiniliste näidiste alusel haiglas või sünnitusmajas (NSVL KTK ja RKN 27. juuni
1936. a. otsuse § 1 —NSVL SK 1936 nr. 34 art. 309). Sellel juhtumil antakse
haigusleht välja peaarsti kinnitusel arsti poolt, kes tegi abordi, tähtajaks, mis määratakse sõltuvuses kindlustatu tervislikust seisukorrast ning tema kutsest.
Muudel abordi juhtudel (kaasa arvatud ka mitte täieliku abordi juhtumid, mis
alustatud väljaspool raviasutist ja lõpule viidud raviasutises) haiguslehte välja ei
anta.
M ä r k u s 1. Isetekkinud abordi juhul (enne raseduse 196 päeva möödumist) haigusleht antakse välja samuti, nagu üldise haigestumise korral.
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M ä r k u s 2. Kui abort, mis tehti väljaspool raviasutist, kutsus välja
pikaldase haigestumise, siis üksikuil erandjuhtudel haiguslehte võidakse välja
anda ainult kohaliku ametiühingu komitee või sotsiaalkindlustuse nõukogu igakordse eriotsuse alusel ning seejuures ainult aja kohta 11-st töövõimetuse päevast alates (lugedes abordi päevast) j haiguslehel peab olema arsti märkus
„mitteseaduslik" ja ühtlasi sellest teatatud prokuratuurile.
IV.

Töölt vabastamine haige perekonnaliikme
t a l i t a m i s e k s ja k a r a n t i i n i p u h u l .
20. Haigusleht haige perekonnaliikme talitamiseks antakse välja haiget raviva
arsti poolt.
Haigusleht karantiini puhul antakse välja arsti-epidemioloogi poolt, tema puudumise korral aga sanitaararsti või raviva arsti poolt.
Need haiguslehed antakse välja valjus kooskõlas Ajutise töövõimetuse abirahade määruse § 12—14-ga.
21. Haiguslehed haige perekonnaliikme talitamiseks antakse välja kauemalt
3-päevaseks tähtajaks. Selle tähtaja pikendamine toimub ainult eriti erakordseil
juhtumeil (sõltuvuses haigestumise raskusest ja elutingimusist) raviva arsti poolt
koos peaarstiga ning ainult piiratud tähtajaks.
22. Haiguslehtede väljaandmine ei ole lubatav:
a) krooniliste haigete talitamiseks;
b) haige talitamiseks, kui sellele on pakutud koht statsionaarses raviasutises,
kuid tema ise (või tema perekond) loobus sellest kohast;
c) tervete laste talitamiseks, näiteks ema haigestumise korral, lastesõime, lasteaia või antud lapse karantiini arvamise korral jne. (neil juhtumeil kindlustatud perekonnaliikmele, kes last talitab, antakse välja Õiendus ema haiguse
või karantiini kohta.
Viibib statsionaarses raviasutises koos haige lapsega lapse talitamiseks ka ema,
siis antakse haigusleht välja ainult tingimusel, et ema viibimine statsionaarses raviasutises on ilmtingimata tarvilik.
V. H a i g u s l e h t e d e

v ä l j a a n d m i s e ja t ä i t m i s e ü l d i s e d
määrused.
23. Ettevõtteis ja asutisis, mille juures on poliHiinikud, haiguslehed töölistele ja teenijaile antakse välja nende polikliinikute arstide poolt. Kui aga haige
oma tervisliku seisukorra tõttu ei või tulla polikliinikusse, polikliinikul aga puuduvad arstid abiandmiseks kodus, siis haigusleht antakse välja kindlustatu elukoha
raviasutise arsti poolt.
Muile kindlustatuile haiguslehed antakse raviasutiste arstide poolt kas kindlustatu elukoha või tema töökoha järgi.
24. Kindlustatuile, kelle ajutine töövõimetus tekkis väljaspool tema alalist
elu- ja töökohta (näiteks lähetusel olles, puhkekodus viibides jne.) haigusleht
antakse välja nende ajutises asukohas, kuid ainult raviasutise peaarsti kinnitusel.
25. Haigetele, kes said esialgse haiguslehe oma alalises elu- või töökohas, toimetatakse selle lehe pikendamist teises kohas ainult siis, kui on olemas selle raviasutise, kes andis välja esialgse haiguslehe, otsus selle kohta, et väljasõit oli lubatud. See otsus antakse raviva arsti poolt koos peaarstiga.
26. Haigusleht antakse välja töövõimetuse kindlakstegemise päeval, välja arvatud ravi juhud statsionaarses raviasutises.
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27. Haiguslehe täitmisel on vajalik:
a) lahtris „Lõppdiagnoos" tingimata näidata töövõimetuse algpõhjus, mida
kuidagi ei või asendada haiguse sümptoomega;
b) lahtreid „Diagnoos" ja „Lõppdiagnoos" mitte täita ladina keeles;
c) lahter „Režiim" tingimata täita igal juhtumil;
d) tugeva joobnustumise juhtumil, mis on tekitanud töövõimetuse, samuti ka
simulatsiooni, ravimisrežiimi rikkumise ja määratud tähtajaks ambulatooriumi mitteilmumise juhtumeil teha selle kohta märkmeid haiguslehele
endale.
Kõigil neil juhtumeil, kus haiguslehe pikendamine või väljaandmine peab toimuma raviva arsti poolt ülemarsti kinnitusel või temaga koos, haigusleht peab
olema nende mõlema arsti poolt alla kirjutatud.
28. Juhtumil, kui töötasu järjekordse väljamaksmise ajal töövõimetus kestab,
annab raviv arst kindlustatule haiguslehe „järg" ning esialgsele haiguslehele lahtris
„Asuda tööle" teeb märkuse „järje" väljaandmisest.
Töövõimetuse korral, mis kestab üle 10 päeva, „järg" antakse arstliku konsultatsiooni komisjoni (art. 8—9) või raviva arsti poolt peaarsti kinnitusel.
VI. A r s t i d e v a s t u t u s n i n g k a e b u s e d n e n d e t e g e v u s e l e .
29. Haiguslehe ebaõige väljaandmise või ebaõige täitmise pärast arstid võetakse distsiplinaar- või kriminaal-vastutusele.
Vastutus kogu töökorralduse eest töövõimetuse ekspertiisi ja haiguslehtede
väljaandmise, alalhoidmise ja arvelevõtmise alal pannakse peaarstile (kuigi on
määratud ekspertiisi eest vastutaja).
30. Kindlustatu kaebused arstide tegevusele haiguslehtede väljaandmise alal
otsustatakse peaarsti poolt, kui aga antud raviasutises on olemas arstlik konsultatsiooni komisjon, siis selle komisjoni poolt.
Kaebused peaarstide ja arstliku konsultatsiooni komisjonide otsustele ja tegevusele lahendatakse arstliku tööekspertiisi komisjonide poolt, kelle otsused on lõplikud.
31. Kõik vareni väljaantud eeskirjad ja juhised, mis on vastolus käesoleva
juhisega, muudetakse ära.
ÜAÜKN sekretär N. Š v e r n i k.

NSVL Tervishoiu Rahvakomissari
asetäitja P r o p p e r - G r a š c e n k о v .

Tuleohutuse abinõudest uue-aasta kuuskede korraldamisel.
ENSV Teataja 1940, 623 775.

(Siseasjade Rahvakomissariaadi korraldus 3. detsembrist 1940.)
I.
Kahjutulede tekkimise ja õnnetujuhtumite ärahoidmiseks uue-aasta kuuskede
korraldamisel koolides, lastekodudes, punastes nurkades, klubides, kultuur-hoonetes
ja muudes seltskondlikes kohtades nende ettevõtete j a asutiste juhatajate isiklikul
vastutusel pannakse ette täita järgmisi tuleohutuse abinõusid ja eeskirju:
1. Kuuse korraldamiseks seltskondlikes kohtades tuleb 10 päeva varem kokku
leppida kohaliku tuletõrjega.
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2. Kuused tulevad kinnitada kindlalt püsivatele alustele ega tohi lubada kasutada kuuski kuivanud okastega.
3. Kuusk asetatakse üldreeglina keset ruumi, igal juhul peab aga jääma kuuse
okste ja seinte vahele vähemalt 1 meetri laiune läbipääs.
4. Ruumis, kuhu seatakse kuusk, ei ole lubatud põrandate katmine vaipadega
või põrandariietega, samuti ka eesriiete, kardinate ja portjääride kasutamine akendel
ja ustel, mis asetsevad kuusele lähemal kui 5 meetrit.
5. Kuuse valgustamine küünaldega on kategooriliselt keelatud kohtades, kus
on elektrivalgustus, kuna seal lubatakse kasutada kuusel eranditult elektrivalgustust,
mille ehitamisel tuleb silmas pidada järgmisi nõudeid:
a) ei ole lubatud lülitada kuuse elektrijuhtmestikku vahetult üldisesse vooluvõrku isolatsiooni rikkumise teel ja sidumisega paljastatud juhtmete külge;
lülitamine peab toimuma lülituskahvli abil läbi kaitstud kontaktpunkti;
kontaktpunktist kuni jaotustahvlini pole lubatud vedada ajutist juhtmestikku;
b) kuuse valgustamine on lubatud väikesevoldiliste lampidega (kuni 12 volti);
d) ei ole lubatud kasutada illumineerimisel kella-, telefoni- ja muid nõrga
isolatsiooniga juhtmeid, eriti aga mitte paljast traati;
e) kuuse elektrivalgustuse sisseseadmist peab toimetama vilunud montöör.
6. Kohtades, kus pole elektrivalgustust, võidakse kuuse valgustamiseks kasutada harilikke küünlaid, mis asetatud lühtritesse ja kindlalt kinnitatud kuuse okstele
nii, et vahemaa küünla leegist kuni süttuvate kaunistuste ja oksteni ei oleks horisontaalsuunas mitte vähem kui 10 sm ja vertikaalsuunas mitte vähem kui 30 sm.
7. Kategooriliselt on keelatud tarvitada leegikaitse vahenditega imbutamata
vatti, samuti tselluloid esemeid ja kuuseokste vanikuid nii ruumide kui ka kuuse
dekoratiivseks ilustamiseks.
8. Laste ja täiskasvanute riietamine maskeraadi ülikondadesse vatist, paberist,
marlist ja kergestisüttivatest materjalidest keelatakse kategooriliselt.
9. Bengaali, paukpadrunite ja tulevärgi süütamine ruumides keelatakse.
10. Keelatakse õhupallide kasutamine uue-aasta kuuse korraldamise kohtades
ja maskeraad-ballidel.
11. Kõik väljapääsud ruumidest ja hoonest, samuti läbipääsud, koridorid ja
trepikojad peavad olema vabad ja avatud. Saali väljapääsude juurde tuleb seada
valve ettevõtte või asutise vastutavaist isikuist.
12. Kuuse korraldamise ajal ruumides peab olema tuletõrjevalve ja valve
elektrimontöör, samuti ka tuletõrjelise esmaabi vahendid, nagu vähemalt kaks tulekustutajat või ämbrit veega ning tihedast riidest vaip.
II.
Majade ja majapidamiste juhatajaid kohustatakse aegsasti teatavaks teha korterite valdajaile allpool tähendatud kahjutule ohutuse abinõude täitmise vajadust, viimaste isiklikul vastutusel, uue-aasta kuuskede korraldamisel elukorterites:
1. Kuusk tuleb kindlalt kinnitada püsivatele alustele ega tohi lubada kasutada
kuuski kuivanud okastega.
2. Kuusk seatakse üles võimalikult keset tuba, eemal eesriideist, portjääridest
ja muust sarnasest, samuti ka puuseintest.
3. Kuuse elektrivalgustuse korral on vajalik üldisesse vooluvõrku lülitamist toimetada ainult lülituskahvli abil läbi kaitstud kontaktpunkti; ei ole lubatud kasutada
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kella-, telefoni- ja muid samaseid juhtmeid, samuti ka mitte ajutisi elektrijuhtmeid;
elektrilambid kuusel on lubatud ainult vähevoldilised (kuni 12 volti).
4. Kuuse valgustamisel küünaldega peavad need olema asetatud lühtritesse ja
kindlalt kinnitatud kuuse okstele nu, et vahemaa küünla leegist kuni süttuvate kaunistuste ja oksteni ei oleks horisontaalsuunas mitte vähem kui 10 sm ja vertikaalsuunas mitte vähem kui 30 sm.
5. Ei tohi asetada kuuse alla vatti ega kasutada seda kuuse kaunistamiseks.
6. Kategooriliselt keelatakse laste ja täiskasvanute riietamine kostüümidesse
vatist, marlist, paberist ja muudest kergesti süttuvatest materjalidest.
7. Keelatakse ruumides süüdata tulevärki või bengaali või kasutada paukpadruneid.
8. Väljapääsud ruumest, kus asetseb kuusk, samuti ka läbikäigud ja koridorid
peavad olema vabad.
9. Ei ole lubatud võimaldada lastel süüdata küünlaid kuusel või jätta neid
järelevalveta põlevate küünaldega kuuse juurde.
10. Süttumise korraks soovitatakse hoida valmis vesi ja tihe vaip.
III.
Ülalloetletud kahjutule ohutuse abinõude mittetäitmise eest võetakse süüdlased
vastutusele.
Siseasjade Rahvakomissari as. Š к u r i n.
Tuletõrje Osakonna ülem K o n d r a t j e v .

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

Riigi Trükikoja trükk. Tallinn, Niine 11.
Teil. 4191. Tiraaž 2500.
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