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Suur pealetung?

• Eesti NSV Ülemnõukogu oma istungil
• 2. augustil к. a. võttis vastu seaduse
• „Soomaade kuivendamise ja kasutuselevõtmise, suurte ja püsivate
• saakide saavutamiseks ning Eesti NSV loomakasvatusele 
• kindla söödabaasi organiseerimiseks maaviljeluse
• heinaväljasüsteemi juurutamise plaanist“

• Vastuvõetud seadusega pandi suurejooneline alus meie laialdaste
• soostunud maa-alade kuivendamise üldiseks läbiviimiseks 
• ja kasutuselevõtmisekspõllumajanduse kultuuri alla

• koristuspindala ulatuma 5400 hektaarile



• Meie looduslikkudest niitudest ja karjamaadest on umbes 600 
tuhat hektaari soostunud ja kasvanud võssa ning sellisel kujul 
annavad väga väikest saaki.

• Masitnate kasutamine sellisel maal pole võimalik ja töö tuleb
teha käsitsi. Peale selle kannatab ka meie põldudest 100 tuhat 
hektarit liigniiskuse all.

• Saakide tunduv tõstmine ei ole teostatav ilma eelneva

maakuivenduseta. 



• Laialdased metsa-alad kannatasid liigniiskus all ja normaalne metsakasv
oli takistatud.

• Põlvkondade kestel oli meie töötav talupoeg võidelnud maa soostumisega,
kuid ta on olnud selles abitu ja üksi.

Maa oli jaotatud väikeste kruntidena üksikute talupoegade vahel ja igaüks 
pidas võitlust omaette.

• Vastuvõetud seadusega kinnitati maaparandustööde tegemine vabariigis 1 
miljoni

• hektaari suurusel maa-alal, mis tähendab, et kultuurpindala muudetakse

• meil ligemale kahekordseks



Aasta1949

• 1949. aastal asutati üks maaparandusjaam ja 1950. aastal asutatakse
sellele juurde veel 5 jaama meie vabariigis.

• Maaparandusjaamad teostavad uute kuivendussüsteemide ehitamist 
ja ka olemasolevate taastamist ning remontimist, samuti töid 
kuivendatud maade kasutuselevõtmisel :

• - kändude juurimist,
• - võsa ja mätaste lõikamist, kivide koristamist,
• - uudismaa üleskündmist ja randaalimist).



Riik abistab

• Edasi abistab riik laiaulatuslikku maaparandustööde tegemist sellega, et kõik
kuivendussüsteemide ehitamise projekteerimis- ja uurimistöödega seoses olevad
kulud kaetakse riigi eelarvest.

• Samuti tööd peaveejuhtme reguleerimise ja magistraalkraavide ehitamise alal
tehakse riigi poolt veemajanduslike ürituste alal kapitalimahutusteks
assigneeritavate summade arvelt.

• Kolhooside tasuda jääb maaparandustööde eest detailkuivendusvõrgu
• alal ning tööde eest kuivendatud maade kasutuselevõtmisel, mida teevad 

maaparandusjaamad kolhoosidele kinnistatud maadel.



Tasumine ja projektide kinnitamine

• Tasumine toimub rahas nende tööde plaanilise omahinna
• ulatuses.
• Kolhoosidele, kes teevad maakuivendustöid, antakse krediiti

10-ks aastaks drenaažikraavide kaevamiseks jа kinniajamiseks.
• Kuivendussüsteemide ehitamise tehniliste projektide kinnitamisel tuleb 

ühtlasi
kinnitada kuivendatud maade põllumajanduslikule kasutamisele võtmise 

plaanid.



Põldude lupjamisest

• Maaviljakuse tõstmisele omistatakse väga suurt tähtsust sellega, et
suurendatakse tunduvalt orgaaniliste ja mineraalväetiste kasutamist ning
laiendatakse muldade lupjamist.

• Lõuna-Eesti muldadest on umbes 360 tuhat hektaari happelised ja ilma
lupjamiseta, ei ole eeldusi nende viljakuse kiireks tõusuks. Eelseisva kuue
aasta (1950—1955) jooksul teostatakse põllumaade lupjamist 195
tuhande hektarilisel pindalal.
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• Maaparanduse Peavalitsus organiseeriti 1944. Aasta septembris ja tegutses 
ENSV Põllutöö Rahvakomissariaadi struktuurse osana. Maaparandustööde 
parema organiseerimise huvides eraldati Maaparanduse Peavalitsus ENSV 
Põllumajanduse Ministeeriumi koosseisust ja vastavalt Eesti NSV Ministrite 
Nõukogu 10. oktoobri 1949. Aasta määrusele nr 804 moodustati ENSV 
Ministrite Nõukogu Maaparanduse Peavalitsus.

• Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 2. augusti 1949. a seaduse alusel 
organiseeriti vabariigis Kuressaare, Paide, Pärnu, Rakvere, Tallinna ja Tartu 
Kuivendussüsteemide Ekspluatatsiooni Territoriaalvalitsused, koos 
ekspluatatsiooni jaoskondadega .

• Sama seadusega pandi nende ülesandeks kuivendussüsteemide 
ekspluateerimine, kolhooside vahelise tähtsusega reguleeritud 
peaveejuhtmete ning magistraalkraavide remondi teostamine ja heas 
korras hoidmine.



Viru Maaparandusbüroo algusest

• Maakondade TSN Täitevkomiteejuurde loodi maaparandusosakonnad 
Järva-, Harju-, Lääne-, Pärnu-, Viljandi-, Jõgeva-, Tartu- ja Virumaal. 
Maaparandusjaamad olid Rakkes, Ulvis, Paides, Voorel, Saares, Pärnu-
Jaagupis ja Tartus.

• Maaparanduse Peavalitsuse kirjaga nr 164  24. Novembrist 1949 tehti 
Viru maakonna insener-melioraatorile Leo Suitsule ettepanek olla 
loodava  Kuivendussüsteemide Ekspluatatsiooni Rakvere 
Territoriaalvalitsuse organiseerija ja esimene juhataja. Sama kirjaga 
soovitati Kaljo-Vambola Kirss insener-melioraatori ametikohale.



• Tüüpkoosseisuga oli ette nähtud väikseima töömahuga valitsus (10-
30 tuh.ha): juhataja, insener-melioraator, tehnik-melioraator, 
raamatupidaja ja igasse jaoskonda üks melioraator.

• Kaljo-Vambola Kirss (sünd. 1923) oli Rakvere Territoriaalvalitsuse 
esimene töötaja. Ta oli palgal alates 01. jaanuarist 1950 kuupalgaga 
690.- rbl.

• Alates 10. jaanuarist töötas raamatupidajana Emilie Entrei
(sünd. 1905) palgaga 550.- rbl. Emilie Entrei lahkus töölt sama aasta 
märtsis.

• Jõgevamaa jaoskonna melioraatorina asus 15. jaanuarist 1950 tööle 
Karl Leola (sünd. 1921). Leola lahkus töölt 10.mail 1950. Jõgevamaa 
melioraatorina võeti tööle 01.juunist 1950 Peeter Käär (sünd. 1900).



• Virumaa jaoskonna melioraator oli Arvo Altvee (sünd.1926) alates 13. 
aprillist 1950.

• Raamatupidajana asus 01. aprillist 1950 tööle Heljo Valgus (sünd. 
1924)

• Koristajana töötas alates veebruarist 1950 Leena Valgus, kelle kuupalk 
oli 100.- rbl.

• 1950. aastal töötas KSE Rakvere Territoriaalvalitsuses 11 inimest: 
jaanuaris – Kirss, Entrei, Suits ja Leola ning detsembris – Kirss, Tiivas, 
Valgus, Altvee, Korjas ja Käär.

•



Killukesi maaparandajatest





Tõsised Järvamaa maaparandajad



Koit Alekand  sündis 29. augustil 1929
Anto juske sündis 16.mail 1929



Nii kaunis veesilm



Edasi struktuurist

• Jaanuaris 1958 moodustati maaparanduse valitsused: Tallinna, Rakvere, 
Türi, Pärnu, Viljandi, Tartu, Võru ja Saare.

• 1990. a. 01. juulist nimetati kõik maaparandusvalitsused ümber 
maaparandusbüroodeks. Juurde loodi veel Lääne, Põlva, Rapla, Valga  ja 
Jõgeva Maaparandusbüroo.

• 2010.a. 01. jaanuarist  moodustati Põllumajandusamet oma keskustega 
igas maakonnas.

• 2019.a. 01. märtsist jaotati Põllumajandusameti struktuur neljaks osaks, 
moodustati regiooni keskuseks.


