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JUHATUSKIRI Nr 2.
Eesti optantide evakueerimise kohta
I.

Eesti kodanikkudeks tunnistatud isikud peavad opteerimise päevast s.o. Sibrevkomi
tunnistuse kuupäevast arvates ühe aasta jooksul Nõukogude Venemaa piiridest
lahkuma.

II.

Sibrevkomi poolt väljaantud opteerimise tunnistused täidavad aasta jooksul väl
jamaalase passi aset. Need tunnistused saadetakse Sibrevkomi poolt kohalistesse
ispolkomidesse optantidele väljaandmiseks allkirja vastu. Sibrevkomi tunnistuse
kättesaamise juures nõutakse kaks perekonna päevapilti. Eesti Komisjoni poolt väl
jaantavad kodakondsuse tunnistused saadetakse otsekohe ehk volinikkude kaudu
optantidele kätte, peale selle, kui isik Sibrevkomi poolt Eesti kodanikuks tun
nistatud on. Eesti kodakondsuse tunnistuse tarvis tuleb ka kaks päevapilti saata.
Ilma pildita tunnistusi Komisjon enam välja ei anna.

III. Optandid, kes ärasõita soovivad, peavad endid Komisjonis esheloni peale isiklikult
ehk kirjalikult (võib ka volinikkude läbi) registreerima. Isiklikult registreerimise
juures peavad Eesti kodakondsuse ja Vene Võimude poolt väljaantud opteerimise
tunnistused ligi olema. Kirjalikult registreerides tuleb teatada Eesti kodakondsuse
tunnistuse Nr ja saata Vene tunnistusest kinnitatud ärakiri. Peale selle, peaks teata
ma, mis ametis keegi teenib ja elukoha adress.
Varandust koha peal ei tuleks optantidel enne likvideerida, kui Komisjon esheloni
nimestiku Vene valitsusele sisse on annud ja viimase poolt kindla lubaduse on saa
nud, et eshelon teatud ajal ära saab saadetud.
IV. Kaasa võetava kraami peale peab kohaliste võimude ja Gubispolkomi poolt kinnita
tud nimestik 3-s eksempläris ühes olema, tõenduseks kelle oma kraam on. Vene
Väliskomissari poolt kinnitatud ajutiste määruse (временные правила) põhjal
võivad optandid kraami ühes viia 10 puuda hinge peale ja raha 50.000 Eesti markka
ehk 50.000 Vene rubla.
V.

Ärasõitjad, kes Vene asutustes ehk ettevõttes ametis olnud, peavad ametist va
bastamise ja rahasummade äraandmise üle tunnistused võtma. Need kes Vene
asutustes teeninud ei ole, peavad kohaliste võimude poolt sellekohased tunnistused
piiri peal ettenäitama.

VI. Optandid, kellel tunnistuste peal päevapilte ei ole, üle piiri ei pääse. Nendel kellel
Vene tunnistused ilma päevapiltideta, tuleb Gubispolkomis päevapildid peale lasta
liimida ja Eesti kodakondsuse tunnistustele Eesti Komisjonis.
VII. Optandid, kellel aasta jooksul peale Vene opteerimise tunnistuse väljaandmist ei ole
võimalik ära sõita, peavad mitte hiljem, kui kaks kuud enne tunnistuse tähtaja lõppu
Sisekomissariaadi ees kohalise ispolkomi Valitsemise Osakonna /Отдел Управ
ления/ kaudu palvet avaldama Venemaal elamise luba pikenduse saamiseks;
muidu saadetakse nad, 29 augustil 1921a. väljaantud dekreedi põhjal, tscheka /ЧК/
poolt Venemaalt sunni viisil välja.
VIII. Optandid ja kõik teised väljamaalased, käivad Venemaal töökohustuste alla ühel
määral Vene kodanikkudega ja saavad ametist vabastatud siis, kui esheloni nimekir
ja üles on võetud.
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IX. Sõjaväes teenistusest ja sõjaväe varustusega ühenduses olevatest kohustustest
(rekvireerimisest, sõjaväe küidist j.n.e.) on optandid vabastatud.
Teised kohustused ja maksud tulevad optantidel täita ühetasa Vene kodanikkudega.
[allkiri]
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