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Samara oblasti riiklik keskarhiiv 

Центральный Государственный Архив Самарской области (ЦГАСО) 

Info arhiivi kohta: http://regsamarh.ru/cgaso/ 

Eestlaste väljaränne Liivimaalt Lõuna-Venemaale algas 1855. aastal liikumisega Samara 
kubermangu. Osad eesti pered rändasid sealt 1866. aastal edasi Põhja-Kaukaasiasse ja 
osad aastatel 1882–1884 Taga-Kaukaasiasse. 

Samaras oli luteri kirik, mille pastor teenis Samara kubermangus paiknenud kogudusi. See 
luteri kirik töötab tänaseni; 2016. aasta suvel olid selle suure uhke kirikuhoone ümber tel-
lingud: käsil olid ulatuslikud restaureerimistööd. Väljarändajate hulgas oli ka palju õigeusk-
like, kelle kohta leidub Samara arhiivis omajagu dokumente, kuna Samara õigeusu konsis-
toorium jälgis kiivalt, et nad luterlastega koos elades usku ei vahetaks. 

Külastasin Samara arhiivi 18.−22. juulil 2016, olles eelnevalt saanud loa töötada sealses 
lugemissaalis, kuna Samaras välismaalasi ilma eriloata lugemissaali ei lasta. Lugemissaa-
lis sain teha arvutisse märkmeid ülevaadatud dokumentide kohta ning tähendada üles le-
heküljed digikoopiate tellimiseks. Toimikud, millega soovisin tutvuda, said veebis olevatest 
nimistutest eelnevalt välja valitud ja saatsin nende nimekirja arhiivile juba enne ära, mis 
võimaldas kohe saabumisel neid üle vaatama asuda (esimesed 15 olid juba hoidlast lu-
gemissaali toodud). Jõudsin läbi vaadata ligikaudu 60 toimikut. Keskendusin paberdoku-
mentidele aastatest 1859–1886 ja otsisin eelkõige dokumente Kaukaasiasse edasi ränna-
nud eestlaste kohta, kuid käesolevas ülevaates on loetletud ka toimikud hilisemast (nõu-
kogude-eelsest ajast), mis otsimisel välja tulid. Venemaa arhiivides, sh Samaras on nõu-
kogude aja kohta eraldi teatmistu ja seda ma ei vaadanud. 

 

Arhiivi lugemissaali külastamine ja koopiate tellimine 

Arhiivi fondiloend ja nimistuid on avalikult saadaval arhiivi elektroonilises lugemissaalis 
(АИС архив) veebiaadressil http://regsamarh.ru/cgaso/el_read/, kuid avalik juurdepääs on 
ainult nimistule. Infosüsteemi kasutamine ja sealhulgas juurdepääs digiteeritud arhivaali-
dele on alates 2014. aastast lubatud ainult Venemaa kodanikele ja välismaalastele, kellel 
on Venemaal vähemalt 6-kuune tööluba ja kelle juurdepääsu on taotlenud tööandja. Juur-
depääsuks peab kasutajal olema pensionikindlustuse kood (sarnaneb ID-koodiga Eestis). 
Erandeid ei tehta, infosüsteem on kasutusel paljudes Venemaa arhiivides ja kasutajatele 
juurdepääsu andmist ei halda arhiivid ise. 

http://regsamarh.ru/cgaso/
http://regsamarh.ru/cgaso/el_read/
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Arhiivi uurimissaal töötab esmaspäeviti ja kolmapäeviti 9.00−17.00 (lõuna 12.30−13.20), 
teisipäeviti 12.00−20.00 (lõuna 13.30−14.20) ja reedeti 9.00−16.00 (lõuna 12.30−13.20); 
neljapäeviti lugemissaal ei tööta. Uurimissaali kasutamiseks tuleb välismaalastel saada 
luba julgeolekuteenistuselt, esimesel külastusel kirjutada avaldus ja täita lühike kasutaja 
ankeet. Kuigi need said koos allkirjaga skaneerituna ette saadetud, tuli need kohapeal ik-
kagi uuesti täita. 

Päevas saab tellida kuni 10 säilikut. Ise dokumente pildistada on keelatud: arhiiv teeb et-
tenähtud tasu eest nii digitaalseid kui ka paberkoopiaid. Teenuste eest tuleb tasuda panka, 
selleks tuleb esitada pass (minul võttis teenuse eest maksmine pangas leti juures ligikau-
du 15 minutit; lisandub päris arvestatav pangatasu).  

Juulis 2016 oli ühe lehekülje digitaalse koopia (skaneerimise) hind 58 rubla (ligikaudu 0,81 
eurot). Koopiate hind oleneb sellest, mis sajandi dokumendiga on tegu, kas tegemist on 
käsikirjaga või trükitud tekstiga ja millist tehnikat selleks kasutatakse. Juba digiteeritud säi-
likutest koopiate tellimine maksab sama palju kui paberilt digiteerimine, hinnakirjas ei ole 
eraldi digiteeritud koopiate tellimist. 

Samara arhiivist sai tellitud 310 lk digitaalseid koopiaid arhivaalidest, lisaks infosüsteemist 
АИС maha salvestatud 413 lk digiteeritud koopiaid. Kokku on Eesti Rahvusarhiivile üle an-
tud 733 lk koopiaid Samara arhiivist. Koopiad on hea kvaliteediga. Kes soovib koopiat mõ-
nest kirjeldatud dokumendist, mille kohta on siin edaspidi märge, et koopia on tellitud või et 
on olemas elektrooniline koopia arhiivi infosüsteemis, võib saata mulle e-kirja.  

 

Leitud säilikute kirjeldused (fondide numbrilises järjekorras) 

Järgnevas nimekirjas on säilikud, kus leidub andmeid eestlaste kohta, ja selle sisulised 
osad on kopeeritud arhiivi teatmistust muutmata kujul. 

Rohelisega on tähistatud need säilikud, mis said üle vaadatud, ülejäänud sattusid nimekir-
ja seetõttu, et nad tulid teatmistust mingi otsinguga välja, kuid jäid käesoleva projekti raa-
mes läbi vaatamata, sest need on digiteeritud ja neid saab vaadata kodust, või säilikute 
piirdaatumid jäid ajavahemikku, kus nende seos Kaukaasia asundustega on vähetõenäoli-
ne. Jätsin need siiski nimekirja, kui nad juba välja tulid, sest need võivad pakkuda huvi kel-
lelegi teisele, eriti kui on tegemist digiteeritud säilikutega. 

Nimekirjas ei ole säilikuid nõukogude ajast, kuna Samaras nagu teisteski Venemaa arhii-
vides on nõukogude aja materjalid süstematiseeritud eraldi ja nende leidmiseks peab ka-
sutama eraldi otsingut. 

Märkmed on tehtud kohapeal ja ajapuuduse tõttu ei pretendeeri akadeemilisele täpsusele. 
Nendes võib olla vigu või ebatäpsusi. Nimed on üldjuhul kirjutatud ladina tähtedega, kui 
eestipärane nimekuju oli selge või vähemalt oletatav, ülejäänud juhtudel on nimed jäetud 
kirillitsasse. Mõlemal juhul võib nimede kuju olla moonutatud. 
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Fond 1 

Фонд № 1: Самарское губернское правление 

Piirdaatumid 1795−20161, säilikute arv: 27747 

Nimistu 

nr 
Опись 

№ 

Säiliku 

nr 

Дело № 

Säiliku pealkiri 

Заголовок дела 

Piirdaatu-

mid 

Крайние 

даты 

Lehti 

Листов 

Digi-

koopia 
Электр. 
копия 

Üldised märkused 

Общие заметки 

3 850 О розыске казенного лифляндского 

землемера Лимберг 

04.05.1854− 

04.05.1854 

 Ei  

9 10 Переписка по делу Лифляндской 
урожденки Л. Пертман 

29.11.1868−
29.11.1868 

 Ei  

 

 

Fond 3 

Фонд № 3: Канцелярия Самарского гражданского губернатора 
Piirdatumid 1814−2007, säilikute arv: 14315. 

Nimistu 

nr 
Опись 

№ 

Säiliku 

nr 

Дело № 

Säiliku pealkiri 

Заголовок дела 

Piir-

daatumid 

Крайние 

даты 

Lehti 

Листов 

Digi-

koopia 
Электр. 

копия 

Üldised märkused 

Общие заметки 

16 5 Переписка с Самарским Губернатором 
по прошению доверенного от 
Лифляндских переселенцев Андруса 

Раах, о снятии с доверителей его, 
согласно манифеста, числящейся на них 
по разным сборам 

01.01.1845− 

31.12.1913 

 Jah Kaadrid 38−40 sisaldavad 
kirja ja kaadrid 41-43 pere-
de nimekirju (koos varan-

duse loeteluga). 

16 7 Переписка с Самарским Губернатором 
по делу о притеснениях эстонских 

переселенцев местными властями в в 
Ставропольском у.  

01.01.1868− 

31.12.1869 

 Jah  

101 40 Переписка с Самарским Губернатором о 
зачислении крестьянина Самарской губ. 
Густава Суйца с семейством в число 

поселян Сухумского округа  

19.09.1885− 

31.10.1885 

 Jah  

103 19 Переписка с Самарским Губернатором 

по прошению крестьян Эстляндской губ., 
о предоставлении им казенной земли в 

Самарской губ.  

03.06.1886− 

29.10.1887 

 Jah  

104 1 Переписка с Самарским Губернатором 

по прошению крестьян Лифляндской 
губ., о предоставлении им в пользование 
казенной земли в Самарской губ.  

26.09.1886− 

21.05.1886 

 Jah  

104 40 Переписка с Самарским Губернатором о 
выдаче увольнительных свидетельств 

семейству Бригель, на Переселение из 
Самарской губ. в Лифляндскую  

16.06.1888− 

20.09.1888 

 Jah  

107 25 Переписка с Самарским Губернатором, 
по прошению крестьянина Лифляндской 
губ. Ганса Еги, о предоставлении ему в 

пользование казенной земли в 
Самарской губ.  

02.09.1888− 

16.02.1891 

 Jah  

107 49 Переписка с Самарским Губернатором 
по делу о самовольном захвате 
Лифляндскими и Эстляндскими 

чухонцами казенной земли в Самарской 
губ.  

11.04.1886− 

11.11.1893 

 Jah  

                                                
1  Andmed on võetud arhiivi elektroonilisest teatmistust, kus esineb palju vigu fondide piirdaatumites. Kui vaadata 

nimistust säilikute piirdaatumeid, võiks õige aastanumber olla 1917. See märkus kehtib ka järgnevate fondide 
piirdaatumite kohta. 
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Nimistu 

nr 
Опись 

№ 

Säiliku 

nr 

Дело № 

Säiliku pealkiri 

Заголовок дела 

Piir-

daatumid 

Крайние 

даты 

Lehti 

Листов 

Digi-

koopia 
Электр. 
копия 

Üldised märkused 

Общие заметки 

116 10 Переписка с Самарским Губернатором 

об утверждении Устава, учрежденного 
Горецко-Лифляндского 

сельскохозяйственного общества в 
Новоузенском у.  

08.06.1900− 

08.06.1900 

 Jah  

119 1 Переписка с Самарским Губернатором 

об утверждении Устава Эстонского 
Петропавловского общества трезвости  

28.11.1897− 

01.12.1903 

 Jah  

119 52 Отчеты Эстонского Петропавловского 
Общества трезвости, существующего в 

с. Средняя Быковка Самарского у.  

19.01.1903− 

30.09.1903 

 Jah  

168 64 О выделении крестьянину д. Эстонки 

участка пахотной земли  

01.01.1882− 

31.12.1882 

 Jah  

200 25 О бедственном положении переселенцев 
из Лифляндской губ. в результате 

неурожая 

01.01.1880− 

31.12.1880 

 Jah Kaadrid 11−16: perenime-
kirjad, kus on mh. Gindo 

(Hindov).  

Kaader 46: raport 

Kaadrites 50−52 on märgi-
tud, et rahvas läks omavoli-

liselt Kaukaasiasse. 

 

 

Fond 4 

Фонд № 4: Самарское губернское присутствие 

Piirdatumid 1814−1923, säilikute arv: 1807 

Nimistu 
nr 

Опись 

№ 

Säiliku 
nr 

Дело № 

Säiliku pealkiri 

Заголовок дела 

Piirdaatu-
mid 

Крайние 
даты 

Lehti 

Листов 

Digi-
koopia 
Электр. 

копия 

Üldised märkused 

Общие заметки 

1 305 Об образовании из переселенцев 
д. Эстонки Новоузенского у. 

самостоятельного сельского общества 

01.01.1897− 

31.12.1897 

27 Ei Lõuna-Samara Novo-
uzenski kreisi Estonia küla 

asutamine. 

Lk 18, 18p: pöördumine. 

Lk19, 19p, 20: leping. 

Lk 23, 23p: külanõukogu 

otsus koos allkirjadega. 

Lk 25, 25p, 26, 26p, 27: 

perepeade nimekiri, koos 
hingede arvudega 

20.04.1897 seisuga. 

 

 

Fond 32 

Фонд № 32: Самарская духовная консистория 

Piirdatumid 1780−2891 (vigane aastaarv infosüsteemis), säilikute arv: 33903 

Nimistu 
nr 

Опись 

№ 

Säiliku 
nr 

Дело № 

Säiliku pealkiri 

Заголовок дела 

Piirdaatu-
mid 

Крайние 
даты 

Lehti 

Листов 

Digi-
koopia 
Электр. 

копия 

Üldised märkused 

Общие заметки 

1 2814 Рапорты священников, о совращении из 
православия в лютеранство, 

переселенцев из Эстонии в с. 
Чесноковка Самарского у.  

14.06.1892− 

09.09.1892 

6 Ei  

1 3070 Материалы (указы, списки, рапорты и 

др.) об охране православия среди 
переселенцев (Эстов) колонии Балтики, 

в Новоузенском у.  

07.10.1897− 

24.02.1898 

110 Ei Vt allpool „Väljakirjutused ja 

ülevaated säilikutest“. 
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Nimistu 

nr 
Опись 

№ 

Säiliku 

nr 

Дело № 

Säiliku pealkiri 

Заголовок дела 

Piirdaatu-

mid 

Крайние 

даты 

Lehti 

Листов 

Digi-

koopia 
Электр. 
копия 

Üldised märkused 

Общие заметки 

1 3180 Сведения (журналы консистории, 

рапорты, переписка) о количестве 
эстонцев православного 

вероисповедания, по Самарской 
Епархии 

28.02.1900− 

10.12.1902 

82 Ei Vt allpool „Väljakirjutused ja 

ülevaated säilikutest“. 

 

2 432 Журнал заседания консистории по 

рапорту священника о привлечении к 
остветственности пастора Мейера за 

венчание по лютеранскому обряду 
православного крестьянина с Лифляндки 
Самарского у. Курвица с новополькой 

Анцовой 

27.06.1891− 

25.07.1891 

2 Ei Samara konsistoorium 

palub kirikuõpetaja 
Дионисий Анцов palvel 

anda kohtu alla Pastor 
Meyer, kes laulatas 
27. juunil 1891 õigeuskliku 

Ivan Pjotri p Kurvitsa, risti-
tud Petropavlovski kirikus 
1. juulil 1862, „uuspoolaka” 

Anna Antsova’ga. 

4 26 Сведения (указы, циркуляры, списки и 

др.) о духовном призрении переселенцев 
латышей и эстонцев православного 
исповедания, по Самарской Епархии, за  

21.07.1884− 

03.03.1892 

324 Ei Huvitav, unikaalne ja ma-

hukas toimik. Sisaldab päris 
palju lehekülgi õigeusklike 
eestlaste kirikumeetrikatest 

ja koguduse liikmete nime-
kirju 1860. aastatest. Telli-
tud koopiad (214 lk). 

8 1807 Рапорты священников, распоряжение 
палаты государственных имуществ о 

прикреплении вновь населенных 
деревень Верхней Чесноковки, Нижней 
Степановки, Верхней Степановки, 

Рахмановки, Малой Дехтярки, Сухого 
Угла, Лифляндки, Чухонки и Ягодинки к 
церкви села Петропавловки и к другим 

ближайшим церквам  

01.01.1862− 

31.12.1862 

7 Ei Soovitakse muuta külade 
elanike koguduse määra-

mist. 

 

 

Fond 112 

Фонд № 112: Самарская палата государственных имуществ 
Piirdatumid 01.01.1835−18.09.1967, säilikute arv: 1844 

Nimistu 
nr 

Опись 
№ 

Säiliku 
nr 

Дело № 

Säiliku pealkiri 

Заголовок дела 

Piirdaatumid 

Крайние 
даты 

Lehti 

Листов 

Digi-
koopia 

Электр. 
копия 

Üldised märkused 

Общие заметки 

69 18 Прошение эстонца Мальца 
Мыляева дворяного при 
с. Чесноковке о наделении 

законной пропорцией земли  

04.01.1865− 

12.06.1865 

5 Ei Talupoeg Мальц Мыллъ soo-
vib Tšesnokovkasse maad 
rohkem, kui talle on antud. 

69 27 О подорожных открытых листах и 

билетах Самарской палаты 
государственных имуществ  

23.02.1865− 

15.10.1865 

12 Ei Ei ole infot eestlaste kohta. 

73 6 О допуске к осмотру и выбору 
земель в Самарской губернии 

крестьянам Лифляндской 
губернии под поселение их с 
доверителями 

16.06.1860− 

13.06.1861 

11 Ei Vt allpool „Väljakirjutused ja 
ülevaated säilikutest“. 

73 8 О допуске к осмотру земли в 
Самарскую губернию начальника 

Эстляндской губернии  

19.08.1860− 

10.08.1861 

119 Ei Vt allpool „Väljakirjutused ja 
ülevaated säilikutest“. 

77 18 Прошение переселенцев из 

Лифляндской губернии в 
Самарскую общественного 
участия Иоанна Элиата и Эндрика 

Суйца о сплошном расселении 
лифляндскими эстонцами земли 
на УП даче Самарско-

Ставропольских земель  

11.06.1864− 

10.12.1865 

6 Ei Vt allpool „Väljakirjutused ja 

ülevaated säilikutest“. 



 6 

Nimistu 

nr 
Опись 

№ 

Säiliku 

nr 

Дело № 

Säiliku pealkiri 

Заголовок дела 

Piirdaatumid 

Крайние 
даты 

Lehti 

Листов 

Digi-

koopia 
Электр. 
копия 

Üldised märkused 

Общие заметки 

77 19 Прошение крестьян 

переселившихся из Лифляндской 
губернии эстонцев Карл Камисар 
и др. о разрешении им постройку 

домов в расстоянии друг от друга 
20 сажен  

18.07.1864− 

29.01.1865 

6 Ei Vt allpool „Väljakirjutused ja 

ülevaated säilikutest“. 

87 12 О собрании отведенных 

свободных казенных земель 
Самарской губернии годных для 

поселения  

16.12.1860− 

24.12.1864 

5 Ei Üldine ülevaade vabade maa-

de kohta. 

 

 

Fond 145 

Фонд № 145: Самарский уездный суд 
Piirdatumid 01.01.1891−31.12.1917, säilikute arv:1594 

Nimistu 
nr. 

Опись 
№ 

Säiliku 
nr. 

Дело № 

Säiliku pealkiri 

Заголовок дела 

Piirdaatu-
mid 

Крайние 
даты 

Lehti 

Листов 

Digi-
koopia 

Электр. 
копия 

Üldised märkused 

Общие заметки 

1 37 Об окончательном удалении от 
должности сельского старосты 

д. Лифляндки Петропавл. вол. 
Карла Киртбаума и кандидата его 
Тю Эпилапе  

−  Ei Lk 2−5: Protokoll, 9.07.1891: 
Lifljandka külavanem Karl 

Kirschbaum on kohustuste 
täitmiselt eemaldatud kuna on 
3 kuud vangis jumalateotuse 
(богоухольство) pärast; 

tema asemele määratud Tio 
Enilane oli samuti mõistetud 3 

kuuks vangi kaupmehe Jur-
gensi kauplusest nõelte karbi 
varguse eest 25.09.1888; 

vabastati ametist 12.07.1889. 
Uued külavanemate kandi-
daadid on Анус Тильби ja 

Карл Вильгени. 

1 313 По жалобе И. Карбауч на действия 

сельского старосты Ю. Войдер 
д. Телкиной  

− 33 Ei  

1 863 О ссуде на обсеменение озимых 
полей Эстонского об-ва Петропавл. 
вол.  

−  Ei  

1 878 О ссуде на обсеменение озимых 

полей Балтийского об-ва 
Петропавл. вол.  

−  Ei  

1 1041 О ссуде на обсеменение озимых 

полей Лифляндского об-ва 
Петропавл. вол.  

− 8 Ei  

 

  

Fond 150 

Фонд № 50: Самарская казенная палата. 
Piirdatumid 01.01.1811−31.12.1890, säilikute arv: 3702 

Nimistu 

nr. 
Опись 

№ 

Säiliku 

nr. 

Дело № 

Säiliku pealkiri 

Заголовок дела 

Piirdaatumid 

Крайние 
даты 

Lehti 

Листов 

Digi-

koopia 
Электр. 
копия 

Üldised märkused 

Общие заметки 

1 142 Списки колонистов 
Новоузенского у. 

01.01.1857− 

31.12.1857 

1477 Jah  

1 143 Списки колонистов 

Новоузенского у. 

01.01.1857− 

31.12.1857 

360 Jah  
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2 42 Выписка из владенных 

записей, выданных 
государственным крестьянам 
Новоузенского у. 

01.01.1868− 

31.12.1868 

18 Jah  

2 52  Поземельная книга 

Новоузенского у. 

01.01.1868− 

31.12.1868 

208 Jah  

2 56д Окладная книга по 

Новоузенскому у. 

01.01.1870− 

31.12.1870 

98 Jah  

2 62а Окладная книга об оброчной 
подати участковых 

владельцев Новоузенского у. 

01.01.1874− 

31.12.1874 

25 Ei Novouzenski kreisis Lifljandkas 
56 meeshinge, maad 825 tiinu, 

hingemaks 145 rbl 4 kop, maks 
237 rbl 64 kop, riigimaks 825 tiinu 
pealt 2 rbl 48 kop, Kokku 385 rbl 

16 kop. 

2 62б Окладная книга об оброчной 

подати участковых 
владельцев Новоузенского у. 

01.01.1874− 

31.12.1874 

24 Ei Eestlaste kohta andmeid ei ole. 

2 73 Книга исчислений оброчных 
податей государственных 

крестьян Самарского у. для 
включения в окладные листы 
1878 г. 

01.01.1878− 

31.12.1878 

139 Jah  

2 79 Общая окладная книга 
Новоузенского у. 

01.01.1880− 

31.12.1880 

26 Ei Eestlaste kohta andmeid ei ole. 

3 26 О включении 99 Лифляндских 

переселенцев 
местожительство в 
Новоузенский у. 

01.01.1859− 

31.12.1859 

124 Jah Dokumendid esimeste Liivimaalt 

Samara kubermangu jõudnud 
perede kohta. Täiendavad Aja-
looarhiivi dokumente, mida on 

kirjeldanud A. Vassar.2 Digitaalsed 
koopiad salvestatud (207 lk). 

3 38 О включении Лифлянцев 
переселенцев в 
государственные крестьяне 

Самарской губ. 

01.01.1863− 

31.12.1863 

113 Jah Digitaalsed koopiad salvestatud 
(162 lk). 

 

 

Fond 171 

Фонд № 171: Самарский губернский статистический комитет.  
Piirdatumid 01.01.1860−31.12.1917, säilikute arv: 1200 

Nimistu 
nr. 

Опись 
№ 

Säiliku 
nr. 

Дело № 

Säiliku pealkiri 

Заголовок дела 

Piirdaatumid 

Крайние 
даты 

Lehti 

Листов 

Digi-
koopia 

Электр. 
копия 

Üldised märkused 

Общие заметки 

1 52 Сведения об умерших по 
лютеранскому Р.К. приходу за 
1891 г. 

01.01.1891− 

31.12.1891 

23 Jah  

1 190 О предоставлении 

заведующими переписными 
участками Самарского у. 
чертежей ведомостей 
населенных пунктов и список 

домохозяев 

01.01.1897− 

31.12.1897 

24 Ei Eestlaste kohta andmeid ei ole. 

1 471 Таблицы умерших, 

родившихся и 
бракосочетавшихся лютеран в 

Новоузенском у. 

01.01.1915− 

31.12.1915 

4 Ei Eestlaste kohta andmeid ei ole. 

1 823 Список должностных лиц 

Самарского евангелического 
лютеранского церковного 
совета 

01.01.1909− 

31.12.1909 

2 Ei  

1 1161 Сведения о размещении 
жителей разных 

национальностей, количестве 
дворов их в волостях 
Новоузенского у. Самарской 

губ. 

01.01.1860− 

31.12.1916 

 Ei Eestlaste kohta andmeid ei ole. 

                                                
2  A. Vassar, „Uut maad otsimas“, Tallinn, Eesti Raamat, 1975, lk 44−63 („Esimesi ümberasumiskatseid 1853–1859”). 
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Fond 174 

Фонд № 174: Самарское губернское по крестьянским делам присутствие 
Piirdatumid 10.07.1822−19.08.1891, säilikute arv: 3984 

Nimistu 
nr. 

Опись 
№ 

Säiliku 
nr. 

Дело № 

Säiliku pealkiri 

Заголовок дела 

Piirdaatumid 

Крайние даты 

Lehti 

Листов 

Digi-
koopia 

Электр. 
копия 

Üldised märkused 

Общие заметки 

1 1798 Переписка с Самарским 
Губернским Правлением по 
прошению крестьянина 

Эстляндской губ., Кроноха, о 
высылке ему 
увольнительного 

свидетельства, для 
перечисления на казенные 
земли Самарской губ. 

14.06.1872− 

07.09.1872 

4   

1 1861 Переписка с Самарским 
Управлением 

Государственных имуществ, 
о перечислении крестьянина 
Панова из Эстляндской губ., 

в Самарскую губ. 

23.10.1872− 

16.05.1873 

3 Ei Jakov Panov koos perega nõutab 
Samara kuberneri käest vabastus-

tunnistust ja saab selle siis Eesti-
maa kuberneri kantseleist (vabas-
tustunnistust ennast toimikus ei 

ole). 

1 1884 Переписка с Мировым 

Посредником Самарского у., 
по прошению крестьян, 
переселившихся из 

Эстляндской губ., об 
освобождении их семей от 
рекрутской повинности 

16.11.1872− 

26.06.1873 

11 Ei Palutakse vabastada nekrutiko-

hustusest vennad Mart ja Andrus 
Niit ning Mihkel [?Dar], sest nende 
vanemad on surnud ja nad on 

alles 1871. aastal asunud Novou-
zenski kreisi Nikolai valda Kurski 
külasse ning nende võtmisel ei 

jääks peresse töökäsi. Toimikust 
ei selgu, kas nad vabastati või 
mitte. 

1 1969  Переписка с Эстляндским 

Губернатором о 
перечислении крестьянина 
Везенбергского у. Кроля, в 

Самарскую губ. 

12.05.1872− 

20.12.1874 

21 Ei Lk 1: Kurski küla elanik Mihkel 

Kroll [arvatavasti Krall] palub Sa-
mara kuberneril anda käsk, kellele 
vaja, et ta saaks Eestimaa kuber-

mangust vabastustunnistuse ja 
selle kroonupalatile edasi anda. 

Lk 2: korraldus, kus palutakse 

palvele reageerida. 

Lk 3p: Eestimaa kubermangu 

kantselei kirjutab Samara kuberne-
rile, et andmed Mihkel Kolli [arva-

tavasti Krall] kogukonna kohta 
pole õiged ja palub täpsustada 
millise kogukonna juurde ta ikkagi 

kuulub; pikk kirjavahetus samal 
teemal, mis laheneb sellega, et 
tehakse kindlaks, et ta on tulnud 
Virumaalt Järve (Türpsal) vallast, 

ja saadakse vabastustunnistus 
Samara kubernerile. 

1 1974 Переписка с Лифляндским 
Губернатором, о 

перечислении 14 семей 
крестьян Рижско-
Вольмерского у., в 

Самараскую Губ. 

17.06.1872− 

14.12.1872 

16 Ei Vt allpool „Väljakirjutused ja üle-
vaated säilikutest“. 

1 2098 Переписка со 

Ставропольским 
Губернатором о 
перечислении крестьянина 

Лифляндской губ. Мадиса 
Ксерда с семьей, в 
Самарскую губ. 

24.03.1873− 

16.10.1873 

7 Ei Vt allpool „Väljakirjutused ja üle-

vaated säilikutest“. 
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Nimistu 

nr. 
Опись 

№ 

Säiliku 

nr. 

Дело № 

Säiliku pealkiri 

Заголовок дела 

Piirdaatumid 

Крайние даты 

Lehti 

Листов 

Digi-

koopia 
Электр. 
копия 

Üldised märkused 

Общие заметки 

1 2118 Переписка с Самарским 

Управлением 
Государственными 
Имуществами, о 

перечислении крестьянина 
Лифляндской губ. Яна 
Ярева, в Самарскую губ. 

07.03.1873− 

07.09.1874 

5 Ei Vt allpool „Väljakirjutused ja üle-

vaated säilikutest“. 

 

1 2225 Переписка с Управлением 
Государственными 

Имуществами Самарской 
губ., по прошению 
переселенца из Лифляндии 

Карла Альяка, о 
перечислении его на 
прежнее жительство, для 

отбывания рекрутской 
повинности 

09.08.1874− 

03.11.1875 

14 Ei Vt allpool „Väljakirjutused ja üle-
vaated säilikutest“. 

1 2454 Материалы (указы, 
владенные записи, списки, 
акты и др.) на владение 

крестьянами земель с. 
Верхний Лифляндка 
Новоузенского у. 

05.12.1874− 

05.12.1874 

2 Ei Vt allpool „Väljakirjutused ja üle-
vaated säilikutest“. 

1 2455 Материалы (указы, 
владенные записи, списки, 

акты и др.) на владение 
крестьянами земель 
с. Верхний Лифляндка 

Новоузенского у. 

30.12.1874− 

24.11.1910 

187 Ei Säilikut ei väljastatud („на 
дизинфекции“). 

1 2880 Материалы (владенная 

запись, акты, списки и др.) 
на владение землей 
крестьянами с. Эстонка 

Самарского у. 

29.12.1876− 

25.01.1905 

21 Ei Vt allpool „Väljakirjutused ja üle-

vaated säilikutest“. 

1 3630 Переписка с Мировым 

Посредником 
Бугурусланского у. по 

жалобе крестьянина 
д. Коровиной Самарского у. 
Миюрзина, на нанесение 

ему побоев и оскорбления 
Петропавловским 
волостным старейшиной 

13.06.1872− 

07.07.1872 

1 Ei  

1 3853 Переписка с Самарским 
Губернатором по прошению 

крестьянина д. Эстонка 
Самарского у. Христиана 
Коль, о перечислении его с 

семьей в с. Эстонск 
Сухумского округа 
Кутаисской губ. 

28.08.1885− 

05.11.1885 

3 Ei Vt allpool „Väljakirjutused ja üle-
vaated säilikutest“. 

1 3900 Материалы (указы, 
постановления, протоколы и 

др.) по жалобе крестьянина 
д. Балтийка Самарского у. 
Пекко, на незаконное 

отнятие принадлежащего 
его семье земельного 
участка и передаче его 

крестьянину Кузику 

08.06.1887− 

02.09.1888 

50 Ei  
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Fond 344 

Фонд № 344: Земский начальник 3-го участка Самарского уезда 
Piirdatumid 28.08.1889−13.12.1916, säilikute arv: 631. 

Nimistu 
nr. 

Опись 
№ 

Säiliku 
nr. 

Дело № 

Säiliku pealkiri 

Заголовок дела 

Piirdaatumid 

Крайние даты 

Lehti 

Листов 

Digi-
koopia 

Электр. 
копия 

Üldised märkused 

Общие заметки 

1 2 Жалобы кр-на дер. 
Телкиной, Иогана Кареац, на 
сельских должностных лиц 

22.12.1891− 

16.08.1895 

78 Ei  

1 7 По сообщению Самарской 
уездной земской управы за 

№ 2352, о самовольном 
разборе хлебов из 
общественного магазина в 

дер. Рождественки, с 
Березовки, в дер. Нижней 
Степной, дер. Верхеней 

березовки, д. Граннной, дер. 
Четыровки, дер. Средний 
Быковки, дер. Балтики, дер. 

Правой-Шабаловки и Левой-
Шабаловки, дер. Эстонки и 
Телкиной 

18.07.1891− 

28.08.1895 

36 Ei  

1 11 По жалобе кр-на дер. 
Ягодинки, Андрея Ильича 

Банва, на нанесение ему 
побоев сельским старостой 
дер. Лифляндки Карлом 

Киршбаум 

07.11.1891− 

10.07.1895 

11 Ei  

1 20 Об устранении 

исправляющего обязанности 
сельского старосты Тио-

Энимане и о взыскании и о 
выборе сельским старостой 
д. Ливлянки Анц Тильби и 

кандидата ему Вильгене 

09.07.1891− 

09.07.1891 

6 Ei  

1 45  По удалению обществом 

дер. Телкиной, 
Петропавловской волости, в 
распоряжение 

правительства Ивана 
Иванова Карвац 

27.08.1893− 

27.05.1895 

12 Ei  

1 526 По иску кр-на дер. Эстонки 
Юрия Конкс с священника 
села Петропавловки 

Михаила Петрова Соколова 
21 р. за гусят 

25.06.1896− 

06.07.1896 

15 Ei  

 

 

Fond 356 

Фонд № 356: Канцелярия епископа Самарского и Ставропольского 
Piirdatumid 01.01.1848−01.01.1923, säilikute arv: 83 

Nimistu 

nr. 
Опись 

№ 

Säiliku 

nr. 

Дело № 

Säiliku pealkiri 

Заголовок дела 

Piirdaatumid 

Крайние даты 

Lehti 

Листов 

Digi-

koopia 
Электр. 
копия 

Üldised märkused 

Общие заметки 

1 44 Материалы об определении 
в колонию Лифляндских 

переселенцев священника с 
причетником, знающих 
эстонский язык 

01.01.1860− 

31.12.1860 

 Ei  
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Fond 383 

Фонд № 383: Самарский евангелическо-лютеранский совет местной церковной 
общины 
Piirdatumid 01.01.1845−31.12.1915, säilikute arv: 550 

Luteri kiriku meetrikaraamatuid mul Samara arhiivist leida ei õnnestunud. Kirikust küsida ei 
saanud, kuna see oli remondis. Arhiivi säilikute pealkirjades on öeldud, et tegemist on tõenditega 
sünni, abiellumise, konfirmatsiooni ja surma kohta, need ei ole meetrika-tüüpi toimikud. Säilikud 
sisaldavad tegelikult üksikuid süstematiseerimata dokumente kiriklike talituste kohta, põhiliselt 
kirikutähti. Suur osa säiliku dokumentidest on sakslaste kohta, kuid nende vahel leidub üksikuid 
dokumente eestlaste kohta (nagu on näha säilikust nr 11). Digiteeritud koopiatele 20. sajandi 
säilikutest ma infosüsteemis juurdepääsuõigusi ei tellinud.  

 

Nimistu 
nr. 

Опись 
№ 

Säiliku 
nr. 

Дело № 

Säiliku pealkiri 

Заголовок дела 

Piirdaatumid 

Крайние даты 

Lehti 

Листов 

Digi-
koopia 

Электр. 
копия 

Üldised märkused 

Общие заметки 

1 11 Сведения о рождении, 

крещении, конфирмации, 
браке, и смерти членов 

Самарской религиозной 
общины евангелическо-
лютеранской церкви, за 1870-

1916 гг. 

04.06.1870– 

22.03.1916 

212 Jah Digitaalsed koopiad salvestatud 

(14 lk). 

1 51 Сведения о рождении, 

крещении, конфирмации, 
браке и смерти членов 
Самарской евангелическо-

лютеранской религиозной 
общины, за 1906-1913 гг. 

27.02.1906– 

05.12.1913 

106 Jah  

1 59 Сведения о рождении, 
крещении, конфирмации, 
браке и смерти членов 

Самарской евангелическо-
лютеранской религиозной 
общины, за1909-1911 гг. 

09.11.1907– 
27.10.1911 

73 Jah  

1 83 Список членов 
евангелическо-лютеранского 

церковного общества в 
Самаре и членов церковного 
совета 

01.01.1918– 
31.12.1918 

 Ei  

 

 

Fond 834 

Фонд № 834: Самаро-Уральское управление земледелия и государственных 
имуществ 
Piirdatumid 01.01.1797−16.12.1899, säilikute arv: 8644 

Nimistu 

nr. 
Опись 

№ 

Säiliku 

nr. 

Дело № 

Säiliku pealkiri 

Заголовок дела 

Piirdaatumid 

Крайние даты 

Lehti 

Листов 

Digi-

koopia 
Электр. 
копия 

Üldised märkused 

Общие заметки 

55 2 Рапорт Петропавловского 
волостного правления о 

самовольном поселении 
Лифлянцев на казенной 
оброчной статье "Правая 

вершина Малой Быковки" по 
окладу № 98 содержимой 
крестьянином Николаем 

Кашириным 

19.06.1867 – 
07.10.1867 

6 Ei Kaebus, et Liivimalt pärit eestlased 
on omavoliliselt hõivanud tema 

ostetud maa (верщина Малой 
Быковки) ja teinud sinna külvi. 
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58 21 Дело по иску управления 

государственными 
имуществами с эстонцев 
деревни Телкиной за 

самовольное пользование 
казенной оброчной статьей 
Малобыковской 

01.01.1870 – 

31.12.1870 

168 Ei Vt allpool „Väljakirjutused ja 

ülevaated säilikutest“. 

69 2 О заключении контрактов с 

крестьянами деревни 
Лифияндки Иваном Палло и 
Юри Король на участки 4 и 6 

ст. Лифлянсдкой, по окладу 
№ 886 Новоузенского уезда 

01.06.1884 – 

17.11.1884 

17 Ei Lk 1, 1p: Avaldus Ivan Pallo ja Jüri 

Karoliga lepingu sõlmimiseks 
kroonumaa kohta. 

Lk 2: maksekviitung 7 rbl 10 kop. 

Lk 3: lepingu eelnõu, 12.03.1884; 

külvimaad 149,85 tiinu, käsiraha 
164 rbl 81 kop. 

Lk 7: lepingu eelnõu; künnimaad 

112,50 tiinu, obrok 124 rbl 59 kop, 
käsiraha 63 rbl 30 kop. 

Lk 11: kahe lepingu eelnõu kaaskiri. 

Lk 15: margistatud kiri teatega, et 

lepingud üheks aastaks on 
kinnitatud. 

70 12 Прошение Лифлянских 
переселенцев 

Петропавловской волости 
Самарского уезда Эндрика 
Петра Иогана Яна Эгипти о 

наделении их вторым 
семейным участком земли в 
VII даче 

29.03.1867 – 
13.07.1867 

8 Ei Endrik, Peter, Juhan ja Jaan Egipti 
paluvad 2 maatükki juurde. 

70 18 Переписка о водворении 
Лифляндского переселенца 

Иогана Кирилбаума и др. на 
Самарско-Ставропольские 
земли 

20.03.1868 – 
28.08.1870 

65 Ei Vt allpool „Väljakirjutused ja 
ülevaated säilikutest“. 

71 8 О водворении Лифляндского 
переселенца Гендриха 

Киттера в деревню Левую 
Шабаловку 

24.02.1869 – 
10.01.1872 

14 Ei Hendrik Kitter soovib teist korda 
enda sissekirjutamist Levaja 

Šabalovka külla alates 
1866. aastast – oli siis välja arvatud 
kui nekrut Liivimaa kubermangust. 

Palus võtta end 1868 tagasi arvele 
Samara kubermangus oma 
maatükile. Sellele järgneb pikk 

kirjavahetus, kus nõutakse uut 
vabastutunnistust jne. 29. novembril 
1871 kirjutatakse tema üks mees ja 

üks naishing taas Levaja 
Šabalovkasse, loetakse nad 
sissekirjutatuks alates 

1872. aastast, ja hingemaks tuleb 
tasuda alates 1866. aastast. 

71 17 О водворение на казенно-
оброчную статью № 22 
"Зеленой краски" 

Новоузенского уезда крестьян 
Эстлянской губернии 
Гажаньского уезда мызы 

Кервент Марта Нита Андруса 
Ната и других... 

10.09.1870 – 
29.07.1872 

26 Ei Vt allpool „Väljakirjutused ja 
ülevaated säilikutest“. 

71 21 О водворении в Самарской 
губернии 50 крестьянских 
семейств Эстлянской 

губернии Ивана Халика и 
Михаила Дара 

22.06.1871 – 
31.06.1873 

18 Ei Vt allpool „Väljakirjutused ja 
ülevaated säilikutest“. 

72 9 Об отчислении по деревне 
Киевской Орловогайской 

волости Новоузенского уезда 
крестьян Эстляндской 
губернии Якопа Оунака и др. 

в количестве 15 других на 
прежнее их место жительство 

11.11.1872 – 
06.06.1875 

16 Ei  
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105 94 О размежевании 1300 д. 

земли от Эстонского 
солевозного тракта, 
отделенного в пользование 

колонистов Тарлыцкого 
округа 

18.11.1855 – 

30.09.1868 

41 Ei Pealkirjas peab tegelikult olema 

„Eltonskogo”; eestlastest selles 
toimikus juttu ei ole. 

192 6 Переписка о представлении 
переселенцу Лифляндской 

губернии Гансу Рааг с его 
местными жителями до 700 
десятин земли из казенной 

статьи Самарской губернии и 
уезда "Краснопоселенской" 
по окладу № 104 

05.03.1884 -
07.09.1890 

 Ei  

192 13 О поселении крестьян 
Нижегородской губернии 

Сергиевского уезда, села 
Стойбищ Якова Кутомова и 
Степана Андрусова и др., 

проживающих в деревне 
Левой Шабановке Самарского 
уезда, семейства 

крестьянской вдовы 
Тюкульминой на казенную 
оброчную статью "Левую 

Среднюю Чесноковскую" по 
окладу № 34 деревни 
Аксеновки 

06.09.1884 – 
02.10.1912 

 Ei  

193 1  О поселении 22 семей 
крестьян Лифляндской 

губернии на казенную землю 
в Новоузенско уезда на 
статье "Моховой" 

18.09.1885 – 
18.09.1885 

 Ei  

194 24 О поселении 61 семейства 
крестьян разных селений, 

Эстляндской губернии в 
Самарской губернии 

26.06.1886 – 
11.01.1888 

 Ei  

195 35 Об отводе казенной земли 
13-ти крестьянским 
семействам Эстляндской и 

Финляндской губернии в 
Самарской губернии 

12.02.1887 – 
16.05.1891 

 Ei  

197 9 О поселении крестьян 
Дерптского уезда 

Лифляндской губернии Гана 
Еги и других на казенной 
земле Самарской губернии 

03.03.1889 – 
11.10.1891 

 Ei  

228 33 Рапорт Самарско-
Ставропольского лесничего 

об отпуске из Мелекесской 
казенной дачи 600 деревьев 
на постройку школы в 

колонии Эстонки 

28.10.1868 – 
28.02.1870 

 Ei  

 

 

VÄLJAKIRJUTISED JA ÜLEVAATED SÄILIKUTEST 

 

Fond 32, nimistu 1, säilik 3070 

Novouzenski kreisis Baltikas vajavad 30 eestlast ja mõned Mironovka küla õigeusklikud 
eestlased eraldi õigeusklikku vaimulikku. [?Dionisi Petrov Antsov] soovib määrata 
õpetajaks Aruküla köstri Karl Jakovi p Veltmani. Kirjavahetus konkreetsete kiriklike 
raamatute, sh. Martin Lutheri teoste tellimise võimaluste kohta. 

Hiljem, lk 96, 96p, 97 ja 97p selgub, et kohalesaabumisel ei olegi Veltmanile kohta, 
andmeid tema kohta küsitakse uuesti.  

Lk 98, 98p: iseloomustus Veltmani kohta Revelist, lk 99 väljavõte teenistuslehest. 
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Lk 18: palutakse andmeid Elisaveta Karl’i t Kodar’i ning tema tütarde Maria ja Elisaveta 
kohta, vastus tuleb Urvaste vallavalitsusest, 5.01.1898. 

Lk 21−22p: nimekiri (12 õigeusklikku peret: Іонасъ, Томсонъ, Касть, Касть, Отставелъ, 
Эртманъ, Ланговицъ, Видерманъ, Tэнтсонъ, Кодаръ, Янусъ, Пусепъ), kes on 
omavoliliselt asunud Novouzenski kreisi Morša (Моршанская) valda Estonka külla. Alla 
kirjutanud Estonka külavanem. Digitaalne koopia dokumendist olemas. 

Lk 25: Jurjevi kreisi ametnik viitab vigastele andmetele nimekirjas, alla on kirjutanud 
Tähtvere vallavalitsus. 

Lk 34, 34p, 35, 35p: täpsustatud nimekiri, perekond Joonas’t ei loeta enam õigeusklikeks, 
hiljem, lk 56 näidatakse, et ta ikkagi on õigeuskliku koguduse liige Tähtverest. Digitaalne 
koopia dokumendist olemas. 

Lk 37, 38, 39, 40: teade (1898) kolme uue saabunud eesti pere kohta ja neile Lelle 
õigeusu kogudusest välja antud tunnistused: perekond Leeks (mees – Mihkel Antsu p – on 
luterlane) ja 2 perekonda nimega Puusepp. Digitaalne koopia dokumendist olemas. 

Lk 44, 44p: nimekiri 10 eesti perest (Томсонъ, Касть, Касть, Отставелъ, Эрдманъ, 
Ланговицъ, Видерманъ, Tэнтсонъ, Янусъ, Пусепъ), kes saabusid Estonka külla. 
Digitaalne koopia dokumendist olemas. 

Lk 103, 103p: nimekiri (31.12.1898) 13 õigeusklikust eesti perest (Енасъ, Ведерманъ, 
Эртманъ, Касть, Касть, Котаръ, Ланговецъ, Оставель, Тенсонъ, Томсонъ, Янусъ, 
Вовельсонъ, Этдимонъ), kes saabusid Baltika ja Estonka küladesse. Digitaalne koopia 
dokumendist olemas. 

 

Fond 32, nimistu 1, säilik 3180 

Peterburi õigeusklike vennaskond tõstis üles õigeusklike Samara eestlaste vaimuliku 
esindaja küsimuse. Õigeuskliku õpetaja otsingud Estonka külla; peale pikki otsinguid ja 
kirjavahetust leiti Riia seminari 4. klassi õpilane, seminarist tervislikel põhjustel välja 
arvatud Павел Иосифов Янтер, Reveli kreisi Le[esi?] koguduse psalmilaulja. Ta saabus 
1901. aasta märtsis kohale, kuid suri sama aasta mais. Tema asemel määrati septembris 
õpetaja Ряппин. Haridusministeerium oli nõus määrama talle lisaks 50 rubla, et õigeusu 
tunnid eesti koolis saaksid ikkagi toimuda. 1902. aastal määrati Aleksei Ivani p Kartašev. 

Mironovka koguduse eestlased paluvad Kartaševi lugeda neile pühapäeviti. Mironovka 
koguduses on 1900. aastal 21 mees- ja 31 naishinge, kokku 52 inimest. 

Lk 60, 60p: Novouzenski kreisi Krasnõi Kuti valla kiri (31.07.1901) Samara 
konsistooriumile, kus antakse teada, et: 1) Goretski küla talupoja Vassili Korrol’i naine 
Varvara Augusti t ning Lifljandka küla talupojad Vassili ja Aleksei Müürsepp on surnud 
August Müürsepa lapsed; August Müürsepp kirjutati 1862. aastal sisse Lifljandka külla, 
kuhu ta oli tulnud Liivimaalt Jurjevi kreisi Sangaste mõisast; 2) Maria Kotre t Palvater ning 
Anton Prenda, kes on Ivan ja Aleksander Prenda isa, on kirjutatud 1861. aastal sisse 
Lifljandka külla, kuhu nad tulid Liivimaalt, kuid kust täpsemalt ja mis aastal nad saabusid, 
pole teada; 3) Ivan Taldrik’u isa Pavel Taldrik Liivimaalt Väimela mõisast on kirjutatud 
Lifljandkasse 1865. aastal, kuid pole teada, millal ta saabus; 4) Anna Parts on kirjutatud 
Lifljandkasse 1864. aastal, kuid kust ja mis ajal ta saabus, pole teada. Kirjal märge: 
konsistoorium palub kroonupalatilt andmeid selle kohta, kust täpsemalt on eestlased 
saabunud. Digitaalne koopia dokumendist olemas. 

Lk 62, 62p, 63, 64: Novouzenski kreisi Krasnõi Kuti küla preestri ettekanne (7.12.1901) 
Samara konsistooriumile, kus on kirjas eespool nimetatud eestlastelt võetud tunnistused 
(üksikasjalikud andmed nende perede kohta). Digitaalne koopia dokumendist olemas. 
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Lk 65, 66, 66p: Novouzenski kreisi Krasnõi Kuti preestri poolt 27.01.1902 saadetud 
väljavõte meetrikast, kus on eespool nimetatud eestlaste pereliikmete sünniandmed ja 
eraldi nende kohta, kes on ristitud Krasnõi Kutis. Digitaalne koopia dokumendist olemas. 

Lk 73, 73p, 74: urjadniku ettekanne (14.02.1902), kus on andmed Novouzenski kreisi 
Lifljandka küla 8 eestlase päritolu kohta (eespool nimetatutele lisandub Ефимя Peetri t 
Tember, 34-aastane, kes on enda sõnul sündinud Kaukaasias Stavropoli linnas, kuid ei 
tea, millises kirikus ta ristiti). Digitaalne koopia dokumendist (3 lk): 
http://ida.aule.ee/dokumendid/samara_032_01_3180_lk73-74.pdf 

 

Fond 112, nimistu 73, säilik 6 

Lk 1: teade (16.05.1860), et Samara riigivarade palatisse saabus Johan Kiislar Meeksi 
mõisavallast sooviga saada teda volitanud talupoegadele maad Samara kubermangus. 
Digitaalne koopia dokumendist olemas. 

Lk 2: tunnistus, mille on Samara riigivarade palatist saanud talupojad Hindrik Hering ja 
Johan Kiislar3 selle kohta, et nad käisid Samara kubermangus maad vaatamas ja olid 
lubatud neid maid vaatama juunis 1860. 

Veel on tunnistused saanud: Иоган Суитс (pass nr 14296), Аинъ Сетъ (pass nr 14297), 
Петер Простъ (pass nr 14298), Янъ Сагая (pass nr 14299), Гендрикъ Керине ja Иоганъ 
Кисцъ (pass nr 14295) ning Петер Лустаръ (pass nr 14300). Digitaalne koopia olemas. 

Lk 4, 4p, 5: antakse teada (3.06.1860), et Johan Kiislar on teatanud riigivarade palatile, et 
on leidnud sobiva maa Novouzenski kreisis. Digitaalne koopia dokumendist olemas. 

Lk 8, 9, 9p, 10, 11, 11p, 12, 12p: antakse teada (mai/juuni 1860), et Liivimaa 
kubermangust Tartu kreisist Võru (Werrohof) mõisast saabusid 10 inimest maad vaatama 
ja leidsid endale maa Novouzenski kreisis kroonumaal. Digitaalne koopia dokumendist 
olemas. 

Lk 13, 13p (ainult allkiri): riigivarade ministeerium teatab (16.07.1860) Samara riigivarade 
palatile, et Liivimaa kubermangu talupoegadel on keelatud asuda ümber Samara 
kubermangu ilma, et Samara riigivarade palat oleks enne Liivimaa kubermanguga 
suhelnud. Seda on tehtud Liivimaa kubermangu ametnike palvel. Digitaalne koopia 
dokumendi lk-st 13 olemas. 

 

Fond 112, nimistu 73, säilik 8 

Lk 1, 1p: Eestimaa kubermangu siseministeeriumi kiri (18.08.1860) Samara riigivarade 
palatile, kellele teatatakse, et Toomas Lindeberg ja Madis Lell Püssi mõisapiirkonnast ning 
Jüri Pung Maidla mõisapiirkonnast on läinud 17. augustil 1860 Samara kubermangu maid 
vaatama. Palutakse anda teada, millise vastuse nad saavad Samara kubermangust. 
Digitaalne koopia dokumendist olemas. 

Lk 2, 2p, 3: sama saatja sama sisuga kiri; palutakse teatada, milline vastus anti järgmistele 
maaotsijatele: Järvamaalt Hans Joorits (Väinjärve mõis) ja Jüri Gabriel (Roosna-Alliku 
mõis); Harjumaalt Kose kihelkonnast: Jaan Lintrop (Kose-Uuemõisa), Aleksander Lukk 
(Kose-Uuemõisa) ja Karl Reinap (Paunküla mõis).4 Digitaalne koopia dokumendist 
olemas. 

                                                
3  Ka A. Vassar, op. cit., lk 76−77, kirjutab Johann Kislari (Kiesla) ja Hindrik Heringu maakuulajateks saatmise kohta, 

viidates Eesti Ajalooarhiivi (edaspidi „EAA”; tollal RAKA) dokumentidele f 2054, n 1, s 1553 ja f 950, n 1, s 1482. 
4 Nende maadeotsijate kohta vt samuti A. Vassar, op. cit., lk 93−94, kus on viidatud EAA allikatele f 905, n 1, s 19 ja 

f 29, n 5, s 69. 

http://ida.aule.ee/dokumendid/samara_032_01_3180_lk73-74.pdf


 16 

Lk 4, 4p, 5: sama saatja palub Samara riigivarade palatist infot selle kohta, 1) millistel 
tingimustel talupoegadele kroonumaad eraldatakse ja 2) kui palju raha peab olema ühel 
perel uues kohas elama asumiseks. Digitaalne koopia dokumendist olemas. 

Lk 6, 6p, 7: koopia Samara riigivarade palati teatest (1.08.1860) Baltimaade 
kindralkubernerile, kus antakse teada, et Samara kubermangu saabus 4 peret Liivimaalt: 
Jüri Kruuv ja Karl Narik Saverna mõisast, Jaan Kiisa Valgjärve mõisast ja Jüri Keis Soodla 
mõisast. Kokku 21 hinge. Saabusid aastase plakatpassiga ja kogukonna 
vabastustunnistustega ja teatasid, et varsti saabub veel kuni 200 peret omavolilisi 
ümberasujaid, kes loodavad saada samad soodustused nagu riigitalupojad, kes 
asustatakse ümber valitsuse korraldusel. Nii suure arvu loata saabuvate Liivimaa 
talupoegade vastuvõtmine tekitab suuri raskusi; nende tagasisaatmine või maata jätmine 
aga laostab nad, ja sellepärast palub Samara riigivarade palat mitte lubada kellelgi ümber 
asuda enne, kui on olemas kokkulepe ümberasumise kohta ja maad välja valitud ning 
talupoegadel on olemas oma vahendid mitte ainult teekonnaks, vaid ka elama asumiseks. 
Digitaalne koopia dokumendist olemas. 

Lk 8, 8p: vastus lk. 4 päringule: maad eraldatakse 15 tiinu meeshinge kohta ja raha on 
vaja 150 rbl pere kohta (oli 300, mis on maha tõmmatud), ja antakse esialgseteks asumise 
kuludeks 55 rubla. 

Lk 10, 10p, 11: Samara kubermangu siseministeeriumi kiri Samara riigivarade palatile, kus 
palutakse, et maakuulajad Toomas Lindeberg ja Madis Lell Püssi mõisast ja Jüri Pung 
Maidla mõisast saaksid vaadata Samara kubermangus maid, ja tulemustest anda teada 
Eestimaa kubernerile. Digitaalne koopia dokumendist olemas. 

Lk 13, 13p, 14, 17 (nimekiri): Eestimaa kubermangu siseministeeriumi kiri Samara 
riigivarade palatile, kus uuritakse vastuse kohta, mille said Johan Laar Vaivara khk Auvere 
mõisast (teeb end vene keeles arusaadavaks) ja Jaan Maiblom Ambla khk Koigi mõisast 
(saab vene keelest natuke aru) peale maade ülevaatamist Samara kubermangus. 
Digitaalne koopia dokumendist olemas. 

Lk 18, 18p, 19: sama sisuga kiri; maakuulaja kelle käigu kohta infot soovitakse on Samuel 
Heiduk Viimsi mõisast Digitaalne koopia dokumendist olemas. 

Lk 20, 20p, 21, 22: sama sisuga kiri, maakuulajad Mihkel Niine ja Tõnis Kronk Pagari 
mõisast, Madis Reis ja Jüri Tambe Kurtna mõisast (teevad end vene keeles 
arusaadavaks), Nikifor Gromov Mustajõe mõisast, Toomas Levo ja Toomas Kolga Vaivara 
mõisast ning Karl Eimann Hiiemetsa mõisast (räägivad vene keelt). Digitaalne koopia 
dokumendist olemas. 

Lk 26, 26p, 27: Samara kubermangu siseministeeriumi kiri Samara riigivarade palatile, kus 
palutakse, et maakuulajad Johan Laar Auvere mõisast ja Jaan Maiblom Koigi mõisast 
saaksid vaadata Samara kubermangus maid, ja tulemustest anda teada Eestimaa 
kubernerile. Digitaalne koopia dokumendist olemas. 

Lk 28: eespool lk 20−22 nimetatud Eestimaa kubermangust tulnud maakuulajate nimekiri. 
Digitaalne koopia dokumendist olemas. 

Lk 29: teade Samara riigivarade palatist kõigi eespool nimetatud järelepärimiste kohta, et 
neile on antud teada, et soodustusi ja laenu nad saabumisel ei saa. 

Lk 35, 35p: nimekiri (6 nime) 18. veebruaril 1861 Virumaalt (Haljala khk-st) saabunud 
maakuulajatest, kes soovivad leida maad Samara kubermangus. Nimekirjas on Gotthard 
Gustavi p Tingas Vihula mõisast; Abram Joonase p Klausberg Karula mõisast; Karl 
Joosepi p Leinsküll Vanamõisast; Hans Juhani p Reinstein Annikvere mõisast; Juhan 
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Antoni p Kulbark Karula mõisast; ja Jüri Jüri p Tikman Vanamõisast.5 Digitaalne koopia 
dokumendist olemas. 

Lk 36, 36p: Eestimaa kubermangu Järva-Peetri khk Müüsleri mõisa talupoegade avaldus 
(kirjutatud 11.01.1861; saabunud 1.02.1861) Samara kubernerile; esitajad Mart Kalt, 
Berend Kalt, Herm Grauen ja Jüri Vasni. Soovivad asuda Samara kubermangu. Digitaalne 
koopia dokumendist olemas. 

Lk 40, 40p, 41: avaldus Samara riigivarade palatile (saabunud 22.03.1861). Esitajad 53 
inimese nimel Juhan Jüri p Vetto Harjumaalt Kose-Uuemõisast ja Hans Jaani p Ruuda 
Harjumaalt Harmi mõisast, soovivad asuda Samara kubermangu. Digitaalne koopia 
dokumendist olemas. 

Lk 42, 42p, 43: samasugune avaldus (saabunud 22.03.1861), esitaja Jaan Jüri p Viron 
Harjumaalt Harmi mõisast (passinumbrite järgi on temaga kaasas veel 39 inimest). 
Digitaalne koopia dokumendist olemas. 

Lk 44: otsuse mustand (29.03.1861) (ilmselt Samara kroonupalatilt), et passide alusel 
saabunud 92 eestlasele ei saa anda luba asumiseks, kuni pole kokkulepet riigivarade 
ministeeriumiga.6 Digitaalne koopia dokumendist olemas. 

Lk 45, 45p: Samara kubermangu siseministeeriumi blanketil teatatakse (12.06.1861), et 
Eestimaa kubermangu talupojad (92 inimese nimel) pöördusid Kroonlinnas suurvürsti 
poole abipalvega võimaldada neil asuda Samara kubermangu. Digitaalne koopia 
dokumendist olemas.  

Lk 46, 46p, 47, 48, 48p, 49: Samara riigivarade palati selgitused eestlaste asutamise 
kohta. Digitaalne koopia dokumentidest olemas. 

 

Fond 112, nimistu 77, säilik 18 

Lk 1: palvekiri, esitajad Johan Hillat ja Endrik Suits, kes teatavad, et külla on asustatud 
6 peret venelasi, samas kui eestlastele pole veel maad antud ja need venelased jäävad 
eestlaste vahele. Palutakse võimaldada elada eestlastel koos ning ehitada oma kirik ja 
kool. 11.05.1865 

Lk 2p: nõutakse seisukoha esitamist 9. juuniks 1864.  

Lk 3: vastus (29.06.1864), et sellele maale saab mahutada, kas ainult venelasi või ainult 
Liivimaalt tulijaid.  

Lk 4, 4p, 5: korraldus Petropavlovski vallal jälgida, et Venemaalt ümberasujatele ei antaks 
maad eestlaste lähedal, ning võimaldada Liivimaalt ümberasujatel luua oma kirik ja kool. 

Lk 6: kokkuvõte kirjavahetusest. 

 

Fond 112, nimistu 77, säilik 19 

Lk 1, 1p: palvekiri, esitajad Карл Коммисар, Карл Тюръ, Иоган Эллатъ, Индрек Суицъ, 
Янъ Колло, Индрек Вацца, Адамъ Пинтъ, Янъ Пакламъ, Иоанъ Писомъ, Иоанъ 
Ванна, Иоанъ Терликъ, Петръ Василъ. Kuna Bõkovkas ei leidunud vett isegi 10 sülla 
sügavusel, paluvad nad asustada endid ümber teise kohta 1,5 versta Bõkovkast eemal. 
Samuti paluvad nad luba ehitada majad kaugemale kui 20 sülda üksteisest, kuna tulekahju 
korral jääb 20 süllast väheseks.  

                                                
5  Nende kohta kirjutab ka A. Vassar, op. cit., lk 98, ja viitab EAA f 905, n 3, s 19, lk 1395 ja 1397. 
6  A. Vassar, op. cit., lk 133, kirjutab, et Eestimaa kubernerile saadeti tagasi 92 passi, viidates EAA f 29, n 5, s 179, 

lk 301, ja lisab, et „[n]eist 45 oli Samaarasse toimetanud A. Luck ja 31 J. Viron“. 
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Lk 2: antakse korraldus maamõõtjale selgitada välja, kas eestlaste palvet on võimalik täita. 

Lk 3, 3p, 4: maamõõtja Ivanovi aruanne (20.02.1865), kus ta märgib, et ainult eestlaste 
soovitud maale on juba asustatud 5 majapidamist Tuulast tulnud ümberasujaid, kes on 
oma olukorraga rahul. Lisaks märgib ta, et ainult üks seitsmest eestlasest on asustatud 
Srednjaja Bõkovka külla, kellele on eraldatud maa, kõik ülejäänud on veel lõplikult 
asustamata, kuid on juba ehitanud sinna endale majad, peavad loomi, ilma koplita, millega 
ohustavad külvi. Nad ei taha elada koos venelastest ümberasujatega, kuid vene küla 
juurde on määratud ka kiriku ja kalmistu maa. 

Lk 5, 5p, 6, 6p (ainult allkiri): vastuskiri, eestlaste palve täitmisest keeldumine, kuna nad 
pole veel külakogukonda arvele võetud. 

 

Fond 174, nimistu 1, säilik 1974 

Lk 1, 1p: palvekiri (17.06.1872) Jüri Raudsepp’alt, kes soovib maad Novouzenski kreisis 
Orljandi vallas Kievski külas vastavalt riigivarade valitsuselt saadud dokumendile nr 5690 
ja et tema jaoks nõutaks välja vabastustunnistus Valmiera kreisist Vana-Salatsi 
(Vecsalaca) mõisast (Alt-Salis). 

Lk 2, 2p: palvekiri: Grigori Tiits perega, kus on 3 poega, ja Peeter Berg soovivad maad 
Kievski külas vastavalt riigivarade valitsuse dokumendile nr 5742. 

Lk 5, 5p: palvekiri (26.06.1872) samast mõisast Joosep Adamson soovib riigivarade 
valitsuse dokumendi nr 5987 alusel maad Bugulminski kreisis Tšeremšani jaoskonnas 
Верxне-Кармальская vallas Казанкa külas. 

Lk 7: kaaskiri (16.07.1872) Liivimaa kuberneri kantseleist Riiast Jüri Raudsepp’a 
vabastustunnistusele.  

Lk 8: kaaskiri (16.07.1872) Liivimaa kuberneri kantseleist Riiast Grigori Tiits’i ja Peeter 
Berg’i vabastustunnistusele. 

Lk 9: kaaskiri (29.07.1872) Liivimaa kuberneri kantseleist Riiast seitsmele 
vabastustunnistustele (nr 278, 189, 191, 193, 190, 194, 195). Nimed: Joosep Adamson, 
Kirbiži kogukonnast Jaan Mölder, Peter [?Tipps], Toomas Maitus, Jaan Luur, Jaan 
Ristimets, Jüri Metsaots. Lisatud on veel, et Tõnis Saks’a tunnistus saadetakse siis, kui 
see saabub. 

Lk 10: kaaskiri (2.08.1872) Liivimaa kuberneri kantseleist Riiast. Nimi: [?Kerst] Räim, 
lisatakse, et Jaan [?Toosik] ei kuulu [?Nei-Samsoni] kogukonda.  

Lk 11, 11p: Samara kuberner saadab Samara riigivarade valitsusele edasi 5 vastuvõtu- ja 
10 vabastustunnistust ja palub eraldada maad vastavalt Kievski ja Kazanka külades, kui 
sellele pole mingeid takistusi; lisatakse, et talupojal [?Palkam] Metsaots’al on poeg Jüri, 
kes on näidatud koos isaga vabastustunnistusel nr 195, ja Tõnis Mihkli p Saks’a 
vabastustunnistus saadetakse järele siis, kui see Liivimaa kubermangust tuleb. 

Lk 12: kaaskiri (2.09.1872) Liivimaa kuberneri kantseleist Riiast Tõnis Saks’a 
vabastustunnistusele. 

Lk 13, 13p: Samara kubermangu siseministeeriumi talurahva osakonna kiri Samara 
riigivarade valitsusele; saadetakse [?Kerst] Räim’i vabastustunnistus ja palutakse eraldada 
talle maad kas Kazanka külas või Tšeremšani kõrgendikul. Jaan [?Toosik], nagu on 
selgunud, ei kuulu [?Nei-Samsoni] kogukonda, ja tuleks esitada tema tõeline pass. 

Lk 14, 14p: kaaskiri Tõnis Saks’a vabastustunnistusele Pärnu kreisist Häädemeste vallast. 
Jaan Mengel’ile Tahkurannast, kellel on vastuvõtutunnistus ja soov asuda Samara 
kubermangu, palutakse eraldada maa ja võtta arvele kogukonda, kus on maad, ja 
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informeerida sellest. Antakse teada, et Saks’a ja Masing’u vastuvõtutunnistusi ei ole
Liivimaa kuberner tagastanud. 

Lk 15, 15p: ilmselt vastuskiri Samara kubermangust 26.10.1872 Liivimaa kuberneri kirjale
(kirja ennast ei ole) talupoeg Jaan (Ivan) Luur’i asjus, kes on tulnud tagasi [?Kirbise]
mõisa; seetõttu lõpetatakse tema asjus kirjavahetus. 

Lk 16, 16p: Samara kubermangu siseministeerium Samara kubernerile (8.12.1872);
antakse teada, et kroonupalat teatab, et Jaan Luur oli võetud arvele külas Черемшанский
косогор ja on alates 1873. aastast välja arvatud Liivimaa kubermangust, kuid [?] saadeti
tagasi Liivimaa kubermangu ja pole tagastatud, mistõttu ei saa Jaan Luur’i seni Samara
kubermangust välja arvata. 

Fond 174, nimistu 1, säilik 2098 

Lk 1, 1p: Jõhvi khk Voka mõisa talupoja Madis Käärt’i (dokumendis: Keerd; Voka revisjonis
1858: Keert) palvekiri Samara kubernerile (21.03.1873), kus ta palub Novouzenski kreisist
vabastustunnistust asumiseks Simbirski kubermangu Roždestvenski külla. Avalduses
mainitakse, et ta on elanud vahepeal Stavropoli kubermangus. Digitaalne koopia
dokumendist (2 lk): http://ida.aule.ee/dokumendid/samara_174_01_2098_lk1-1p.pdf 

Lk 2: kiri (mustand, 26.03.1873) Samara kubermangust Stavropoli kuberneri kantseleile
Madis Käärt’i asjus. Digitaalne koopia dokumendist (2 lk):
http://ida.aule.ee/dokumendid/samara_174_01_2098_lk2.pdf 

Lk 3, 3p: vastuskiri (02.06.1873) Stavropoli kuberneri kantseleist Samara kubermangu
talurahvaasjade komisjonile, kus öeldakse, et Madis Käärt on võetud 1871. aasta algusest
arvele Stavropoli kubermangus Pjatigorski kreisis Kazinka külas ning vabastustunnistust,
mille alusel ta sinna arvele on võetud, tagastada ei saa. Digitaalne koopia dokumendist 
(2 lk): http://ida.aule.ee/dokumendid/samara_174_01_2098_lk3-3p.pdf 

Lk 4: Madis Käärt’i uus palvekiri (10.07.1873) Samara kubermangu ülemale. Digitaalne
koopia dokumendist (2 lk): http://ida.aule.ee/dokumendid/samara_174_01_2098_lk4.pdf 

Lk 5: kiri (mustand, 13.09.1873) Samara kubermangu talurahvaasjade komisjonilt Sim-
birski kubermangu Sõzrani kreisi politseivalitsusele; edastatakse Stavropoli kuberneri
kantselei vastuse sisu. Digitaalne koopia dokumendist (2 lk): 
http://ida.aule.ee/dokumendid/samara_174_01_2098_lk5.pdf

Lk 6, 7: Sõzrani politseivalitsuse teadaanne (16.10.1873) Samara kubermangu
talurahvaasjade komisjonile selle kohta, et Madis Käärt’ile on Stavropoli kubermangust
saadud kirja sisu tutvustatud ja selle kohta on võetud tema allkiri. Digitaalne koopia
dokumendist (2 lk): http://ida.aule.ee/dokumendid/samara_174_01_2098_lk6-7.pdf 

Fond 174, nimistu 1, säilik 2118 

Lk 1, 1p: palvekiri (7.03.1873) vallavalitsuselt vabastustunnistuste nõutamise kohta.
Sangaste talupojad Янъ Яревъ, Матсъ Вотна, Янъ Радуиква, Томасъ Коллъ, kes on
1871. aastal saanud riigivarade palatilt tunnistuse, et neil on õigus saada Samara
kubermangus hingemaad Novouzenski kreisis maatükil nr 22, mille kohta nad on juba
esitanud tunnistuse Sangaste vallale, et saada sealt vabastustunnistused. 

Lk 2, 2p: palvekirja alusel koostatud kiri Liivimaa kubernerile. 

Lk 3, 3p: uus palvekiri (26.05.1873) sama sisuga. Янъ Раудсепъ, Томасъ Коллъ, Килъ
Орасъ, Гансъ Сипа, Иост Мед[…], Янъ Яревъ, Раинеръ Раги, Матсъ Коткасъ. 

http://ida.aule.ee/dokumendid/samara_174_01_2098_lk1-1p.pdf
http://ida.aule.ee/dokumendid/samara_174_01_2098_lk2.pdf
http://ida.aule.ee/dokumendid/samara_174_01_2098_lk3-3p.pdf
http://ida.aule.ee/dokumendid/samara_174_01_2098_lk4.pdf
http://ida.aule.ee/dokumendid/samara_174_01_2098_lk6-7.pdf
http://ida.aule.ee/dokumendid/samara_174_01_2098_lk5.pdf
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Lk 4: Liivimaa kuberneri kantselei vastus, kus parandatakse ka nimed Jaan „Jarva” (mitte 
„Jareva”), Mats „Kotka” (mitte „Votna”), Jaan „Raudsepp” (mitte „Raduikva”), Toomas 
„Kella” (mitte „Kollo”), ja saadetakse vabastustunnistused.  

Lk 5: koopia kirjast Samara riigivarade palatile koos vabastustunnistustega. 

 

Fond 174, nimistu 1, säilik 2225 

Lk 1, 1p: kaaskiri Karl Aljak’u palvekirjale. 

Lk 2, 2p, 3: Samara kubermangu siseministeerumi kiri (7.02.1875?) Samara kubermangu 
talurahvaasjade komisjonile; selgitatakse, et Karl Aljak’u palvekiri sooviga arvata ta 
Srednjaja Bõkovka külla on tagasi lükatud, kuna kroonupalati andmetel kuulub see maa 
alates 1865. aastast Karl Kommusaar’ele; pole selge, mis põhjusel ta soovib end sellel 
maal arvele võtta. Uusi ümberasujaid sinna ei võeta ja Karl Aljak’u saab arvele võtta vaid 
kogukonna nõusolekul. 

Lk 4, 4p: Karl Aljak’u palvekiri (12.06.1874), kus ta selgitab, et on maksnud selle maa eest 
kahasse Karl Kommusaar’ega 150 rubla ja see maa on võetud nendel kahe peale. Nüüd 
nõuab Liivimaa kubermang teda nekrutiks, kuid ta on juba 31 aastat vana ja see tooks 
kaasa tema pere laostumise. Palub nõuda Kastre vallast välja vabastustunnistus. 

Lk 5, 5p: 13.07.1874 selgitus Aljak’u avaldusele 

Lk 6, 6p, 7 (maksekviitung), 8: Karl Aljak’u uus palvekiri (19.07.1874), kus ta kirjutab, et 
soovis 1863. aastal asuda Samara kubermangu Srednjaja Bõkovka külla ja maksis koos 
Karl Kommusaar’ega 150 rubla ja lootis, et võetakse arvele Samara kubermangus 
hingekirjade alusel, kuid sel aastal sai teada, et hingekirjade järgi on ta endiselt oma vanas 
vallas arvel, kust nõuti 40 rubla hingemaksu ja kroonumakse, mis said märtsikuus makstud 
koos palvega väljastada vabastustunnistus, kuid seda pole tulnud, mistõttu ta saatis 
15.06.1874 korduspalve vabastustunnistuse väljasaatmise kohta. Kuid nüüd sai ta 
Petropavlovski vallast teada, et pole seal arvel ja teda soovitakse saata Liivimaale tagasi. 
Palub anda tunnistuse, mis lubab tal elada seni, kui saabub vabastustunnistus. Sest 
vastasel juhul jääb vili koristamata ja naine kahe väikese lapsega nälga. 

Lk 9, 9p: Karl Aljak’u palvekiri (9.08.1874) Samara kubernerile, sama sisuga mis eelmine. 

Lk 10, 10p, 11: koopia 12. aprilli 1864. aasta dokumendist, kust on näha, et Jüri [?Kusl], 
Karl Kommusaar, Karl Arlaos (Karl Aljak’u nimi on kirjutatud valesti), Karl [?Turan], Juhan 
[?Terrol] soovivad maad ja on maksnud ära järgmised summad, kus on näha, et 
Kommusaar ja Aljak maksid koos 150 rubla. On veel märge, et Juhan [?Terrol] on saanud 
65 rubla Jüri [?Tents]’i leselt Mailt. 

Lk 12, 12p, 13: kiri Petropavlovski vallavalitsusele (3.11.1875?), et anda Karl Aljak’ule 
teada, et see maa on kroonupalati otsusega eraldatud Karl Kommusaar’ele ja pole selge, 
miks Aljak on jäänud arvele võtmata. Praegu ei ole uusi ümberasumisi pole nähtud ja 
Aljak’u saab võtta arvele vaid kogukonna nõusolekul. Vallavalitsus on niisiis kohustatud 
võtma Aljak’ult гербовый сбор’i 40 kop ja maksma selle kroonupalatile. 

Lk 14: kiri Samara kroonupalatile, et maks on võetud. 

 

Fond 174, nimistu 1, säilik 2454 

Lk 1, 1p, 2: koopia 5. detsembril 1874 koostatud maavalduse aktist Krasnõi Kuti valla 
Lifljandka küla kohta. Meeshingede arv 54, maad 825 tiinu kasulikku ja 102 tiinu muud 
maad, kokku 927 tiinu. Kirjeldatud on piire (lehekülg on natuke alt rebitud). Selle eest 
makstakse riigimakse 237 rbl 63,5 kopikat. Metsa ei ole. Maad kasutatakse ringkäenduse 
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korras. Originaalil on järgmised külakogukonna esindajate nimed: Яковъ Парцъ, Михтей
Войтра, Пейтеръ Кейвсаръ, Юганъ Кертъ, Михей Ндрумъ, Юганъ Воитра, nende,
kirjaoskamatute eest alla kirjutanud Mihkel Tember, külavanem Петръ Сало, kelle eest
kirjutas samuti alla Mihkel Tember. Lisaks on veel naaberkülade esindajate allkirjad ja
vallavanema allkiri. Pitsat on originaalile löödud 28. oktoobril 1868. Digitaalne koopia
olemas. 

Fond 174, nimistu 1, säilik 2880 

Lk 1, 1p, 2, 2p, 3, 3p, 4, 4p, 5: Samara kreisi Petropavlovskaja valla Estonia asunduse
maavalduse akti koopia, koostatud 29.12.1876, kus on 12 pere maatükid; lk 4 sisaldab
peremeeste nimekirja, nende hulgas on Peeter Piir ja Indrek Pint. Digitaalne koopia
dokumendist (9 lk): http://ida.aule.ee/dokumendid/samara_174_01_2880_lk1-5.pdf 

Lk 6, 6p: Samara riigivarade valitsus palub (16.10.1893) Samara kubermangu
talurahvaasjade komisjonilt Jaan Konks’u maatüki nr 107 kohta hingekirja, et väljastada
Jüri Jaani p Konks’ule tõend.  

Lk 7 ja 7p: vastus, et välja anda ei saa, kuna need on üle antud kubermangu valitsuse
arhiivi.  

Lk 8: trükitud palvekiri Joosep Peetri p Piir’i nimel (esitatud 19.01.1905); soovib maad, mis
peaks olema tema pärand surnud isalt, soovib duplikaati maavalduse kohta, mille saaks
esitada notarile. 

Lk 9, 9p, 10: notari vastus esindajale 

Lk 12, 12p, 13, 13p, 14, 14p, 15: trükitud uus Samara kreisi Petropavlovskaja valla Estonia
asunduse maavalduse akti koopia (10.12.1893), külavanem Jaan Piir. Maavalduste
nimekiri koos kõigi meeshingedega, 12 peret. Digitaalne koopia dokumendist olemas. 

Lk 17: kaaskiri 1905. aastast. 

Fond 174, nimistu 1, säilik 3853 

Lk 1, 1p: Khuthaisi sõjaväekuberneri kiri (19.08.1885) Samara kubernerile. Suhhumi
ringkonna juhataja palub 12. juuli ettekandes nr 2643 lisada Suhhumi ringkonna Estonia
küla elanike hulka Samara kreisi Petropavlovskaja valla Estonia küla talupoeg Kristjan Koll
perega; kirjas küsitakse, kas selleks pole takistusi. Digitaalne koopia dokumendist (2 lk):
http://ida.aule.ee/dokumendid/samara_174_01_3853_lk1-1p.pdf 

Lk 2, 2p: Samara kubermangu talurahvaasjade komisjoni protokoll (25.10.1885), mille
kohaselt takistusi tema asumiseks Suhhumi ringkonda ei nähta. Digitaalne koopia
dokumendist (2 lk): http://ida.aule.ee/dokumendid/samara_174_01_3853_lk2-2p.pdf 

Lk 3: Samara kuberneri vastuskiri (5.11.1885) Khuthaisi kubernerile; lubatakse ümber
asuda. Digitaalne koopia dokumendist (1 lk): 
http://ida.aule.ee/dokumendid/samara_174_01_3853_lk3.pdf

Fond 834, nimistu 58, säilik 21 

Lk 1, 2, 3: Telkino küla eestlased on hõivanud kokku 90 tiinu maad ja juba üle 3 aasta
keeldunud neid vabastamast; nõutakse kompensatsiooni. 

Lk 4p, 5: maa-ala kaart. 

http://ida.aule.ee/dokumendid/samara_174_01_2880_lk1-5.pdf
http://ida.aule.ee/dokumendid/samara_174_01_3853_lk1-1p.pdf
http://ida.aule.ee/dokumendid/samara_174_01_3853_lk2-2p.pdf
http://ida.aule.ee/dokumendid/samara_174_01_3853_lk3.pdf
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Lk 51, 51p, 52, 52p, 53, 53p, 54, 54p, 55: pikk olukorra kirjeldus, sh eestlaste nimed: 
Иоган [?Капнар], Андрус [?Элалик], Адам Пинт, kes on piiridest valesti aru saanud ja 
tõlgendanud neid omavoliliselt. Üheks peasüüdlaseks loetakse Adam Pint’i, kes on küll 
juba surnud, aga temal on poeg Peeter Pint. 

Lk 66: nõutakse nendelt 2116 rbl 77 kop aastatel 1869−1880 kasutatud maade eest; ja 

??: ringkonnakohus kohustab raha välja maksma; 

Lk 78, 78p, 79, 79p, 80: riigivarade ministeeriumi juriidilise konsultatsiooni käigus leitakse, 
et ringkonnakohus on tõlgendanud asja valesti; 

Lk 87, 87p, 88, 88p, 89, 89p, 90, 91: tihedas peenes tekstis üksikasjalik eestlase Juhan 
Karbats’i vastuväide, mille lõpus on ka eestikeelne tekst tunnistajatelt; kirjal on margid 
peal. 

Lk 91, 91p: vastuväide riigivarade valitsuselt. 

Lk 92, 92p, 93: Juhan Karbatsi vastuväide. 

Lk 94: ringkonnakohtu kutse (5.11.1880). 

Lk 107: uus kohtukutse (16.05.1881). 

Lk 109: riigivarade ministeerimi õigusnõunik asub seisukohale, et tõenditest ei piisa 
kahjutasu nõudmiseks, ja käsib need kokku korjata. 

??: nõutakse 1880 rbl kahjutasu. 

Lk 122, 122p, 123, 123p, 124: riigivarade ministeerumi õigusnõunik leiab, et kohtuasi pole 
korrektselt lahendatud, kuid uue algatamiseks kuluks kahjutasust endast suurem summa 
riigi raha ja kui seda raha ei saagi kasseerida, oleks see kohtuasi perspektiivitu; seepärast 
on ta nõus jätma kohtuotsuse jõusse ja palub uurida, kas uus maade rentnik Tamm nõuab 
sama. 

Lk 126, 126p, 127, 127p, 128, 128p, 129, 129p, 130, 130p: kohtu protokoll. 

Lk 131, 131p, 132: kohtupristavi ettekanne selle kohta, et kohtualused ei ole võimelised 
esitatud nõuet tasuma; on nimetatud pereliikmed ja varad. 

??: Edasi nõutakse eestlastelt kohtululude tasumist. 

Lk 150: ministeeriumi õigusnõunik nõuab kroonupalatilt kohtukulude (139 rbl 78 kop) 
väljamaksmist. 

 

Fond 834, nimistu 70, säilik 18 

Lk 1, 1p: Riigivarade ministeerumi maade osakond saadab edasi Juhan Kirschbaumi 
palvekirja (8.03.1868), kus ta palub endale samasugust maatükki nagu on Villem Põder’il. 

Lk 4: Riigivarade ministeerumi maade osakond saadab edasi kirja selle kohta, et sama 
murega on pöördunud veel Jakob Küppas, Andres Müürsepp, Jaan Udel, Jaan Karbats. 

Lk 7: ettekanne, kus kinnitatakse, et 5 perest ainult üks, Andrus Müürsepp, sai 15 tiinu 
maad; teised said vähem ja soovivad nüüd juude saada. 

Lk 11, 11p: riigivarade valitsuselt palutakse ülevaadet, kas Kivijärve asunduses (Verhnjaja 
Pravaja Tšesnakovka) on võimalik anda ümberasujatele maad juurde; muude punktide 
juures küsitakse ka koha nime kohta, et kuhu ta kuulub või ei kuulugi. 

Lk 15: Samara kreisi Petropavlovski valla valitsuse ettekanne, et eestlased keeldusid 
lisamaad vastu võtmast, kuna see polevat leivavilja külvamiseks sobilik. 
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Lk 19: Samara kreisi Petropavlovski valla valitsuse ettekanne, mis ütleb, et Andrus 
Müürsepp pole veel ühessegi külakogukonda arvatud, kuid see on Kivijärve küla maa ja 
vallavalitsus palub kroonupalatist revisjoniandmeid, et ta arvele võtta. 

Lk 30: ministeerumi maade osakond teatab, et Jaan Karbats sai Bõkovkas 15 tiinu maad – 
tal on 3 meeshinge, mis teeb 5 tiinu hinge kohta. 

Lk 52a: Andrus [?Hell] ja Andrus [?Raud] soovivad maad Malaja Bõkovkas. 

Lk 57: Andrus ?[Helasan], Andrus Raudsepp, Ivan [?Kurepan] annavad teada, et nad 
palusid juba 1865. aastal enda arvelevõtmist Lohukülas (Srednjaja Bõkovka), aga tänaseni 
(10.06.1870) pole seda tehtud. 

 

Fond 834, nimistu 71, säilik 17 

Lk 1, 1p: Eestimaa kubermangust Haapsalu kreisist Kärbla mõisast Mart ja Andrus Niit; 
Taebla mõisast Mart [?Paldema]; ja Reveli kreisist Kehtna mõisast Madis [?Krapah], kokku 
7 peret, annavad teada, et palusid enda asustamist Kurski külasse maale nr 22 Zeljonõje 
Krestki, kuid seda pole tehtud ja seepärast nad paluvad riigivarade valitsuselt abi. 

Lk 3: Liivimaa kuberneri vastus, et need eestlased kuuluvad Eestimaa kubermangu ja 
vabastustunnistuste taotlus on antud edasi Eestimaa kubernerile. 

Lk 4, 4p: Liivimaa [?] kuberneri kantselei annab teada, et Madis Krapah’ vabastustunnistus 
on lisatud; Mart ja Andrus Niidu vabastustunnistuste väljaandmisest on külavalitsus 
keeldunud: nad peavad kas võtma vanemad kaasa või tagama nende ülalpidamise 
kogukonnas. Mart [?Paldema] vabastustunnistust ei saa, sest ta on nekrutite järjekorras.  

Lk 22: Mart Niit esitab vabastustunnistuse oma isa, ema, õe ja teiste kohta (11.10.1871); 
lisatud on märkus, et elab Samara linnas kaupmehe Putsa õlletehases. 

Lk 23: Samara kroonupalat annab teada, et pered Niit ja Krapah on võetud arvele Kurski 
külla. 
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Andmed 50 pere asustamise kohta. On peresid nii Eesti- kui ka Liivimaa kubermangust. 

Lk 1, 1p: Ivan Hallik’u ja Mihhail Dar’i asustamise kohta Bõkovski külla. 

Lk 8 ja 9: Iisaku mõisast Juhan Grin, Jaan Grin, Kristen Dar, Madis Subka, Mihkel Allik, 
Kristel Karti lesk; on veel teisi nimesid, mida ei õnnestunud välja lugeda, kuna nad olid 
kirillitsas väga moonutatud. 

Lk 12−13: Eestimaa kubermangu peremeeste nimekiri: Kehtna vallast – Mart Jurits (1 
hing); Jüri Rästas (1), Hans Pärt (1), Tõnis Sults (2), Jaan Tamberg (1); Kuimetsa vallast – 
Karel Lak (2), Jüri Meister (2); Keila vallast – Peter Korbel (4); Tudu vallast – Mihkel 
Kivistik (1); Maidla vallast – Madis Maros (1); Mäetaguse vallast – Karel Trankberg (1); 
Jõhvi vallast – Jaan Reinolt (2), Toomas Sommi (1); Pagari vallast – Andres Pärnik (2), 
Jaan ja Madis Pärnik (2), Villem Kortel (1), Nigulas Kortel (4), Juhannes Ansip (1), Peeter 
Ansip (3), Tõnu Oksberg (1); Ohakvere vallast – Kristjan Kilp (1); Haapsalu kreisist Vatla 
vallast – Jaan Maasik (1), pass nr 9251; Martna vallast – Kristov Paulomäe (1), pass 
nr 9257; Matsalu vallast – Kristov Paulman; Patsu või Patsalu vallast Mihkel Jurman (1), 
pass nr 9256; Kärbla vallast Hans Jurman (2), pass nr 9256; Aadma vallast Hans ja Juhan 
Pork (2), pass nr 9255; Paide kreisist Väinjärve vallast – Karel Krankberg (1), pass 
nr 9253. 
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Liivimaa kubermangust Sangaste vallast – Jaan Raudsepp (1), Tomas Kel (2), Kili Orav 
(1), Hannus Surak (1), Joosep Mederus (1), Jaan Järv (1), Hans Eggi (1), Mats Kotka (1), 
kõigil üks pass nr 9254. 

Lk 13, 13p: Jakov Hannus’e ja Madis Somm’i tunnistused 3841, 3849. 

Lk 14, 14p, 17: Jakov Hannus’e vabastustunnistus, naine Kadri, pojad Jaan, Mihkel, 
Juhan. 

Lk 15, 15p, 16: Madis Somm’i vabastustunnistus, naine Maria, pojad Gustav, Joosep, 
Hans, tütar Eva. 


