Ahti Noorhani
ahti.noorhani@gmail.com

Teie: 11.04.2016
Meie: 22.04.2016 nr 7-3/1365

VASTUSKIRI
Vastuskiri ei ole arhiiviseaduse § 10 lg 4 mõistes arhiiviteatis ja sellega ei tõendata õigusi või
tehinguid
Tallinna Kinnistusameti arhiivifondis säilitatakse Harjumaal Mõigu mõisast eraldatud Laiba
nr 13 (kinnistu nr 9434) toimikut. Varaseim dokument toimikus on 11.05.1911 sõlmitud ostumüügileping. Leping sõlmiti EELK Tallinna Toomkoguduse kirikukonvendi kui müüja ja
Johan Jüri p Treifeldti kui ostja vahel. Lepingu alusel omandas Johan Treifeldt Mõigu mõisast
eraldatud Kurna vallas asunud Laiba nr 13 talukoha suurusega 41 dessatiini ja 2368 ruutsülda
ning hinnaga 2165 rubla.
17.09.1928 sõlmisid Juhan Jüri p Treifeldt kui kingiandja ja tema poeg Johannes Juhani p
Treifeldt kui kingisaaja kinkelepingu. Lepingu alusel kinkis Juhan Treifeldt temale kuuluva
Laiba nr 13 (kinnistu nr 9434) ühes hoonete ja päraldistega Johannes Treifeldtile.
Toimik sisaldab veel väljavõtteid kinnistusregistrist, mõnda asjaajamisega seotud dokumenti
(avaldused, teatised) ja talukoha plaani (koostatud 1911).
Alus: EAA.2840.1.19983
Talurahva Põllupanga Tallinna osakonna arhiivifondis säilitatakse Laiba 13 laenutoimikut.
Toimik sisaldab Johan Treifeldti avaldust laenu saamiseks Talurahva Põllupangast, EELK
Tallinna Toomkoguduse kirikukonvendi ja Johan Treifeldti vahel sõlmitud ostumüügilepingut, Johan Treifeldti perekirja, teateid pangast. Kuna Johan Treifeldt suutis tasuda
talukoha hinna täies ulatuses ja pangast enam laenu ei vajanud, siis toimik lõpetati.
Alus: EAA.185.3.6973
Vastuskirjale on lisatud digitaalne koopia Rae vallas Pajupea külas asuva Laiba talu
hooneregistri toimikust.
Alus: LVMA.888.1.26180
Praktiliselt kõik Rahvusarhiivis säilitatavad kaardid on kirjeldatud kaartide andmebaasis
(www.ra.ee/kaardid), kust saate huvipakkuva piirkonna kohta ise kaarte otsida. Suur osa
kaartidest on juba ka digiteeritud. Kõik Eesti avalikes arhiivides säilitatavad dokumendid on
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kirjeldatud arhiivi infosüsteemis AIS (ais.ra.ee). Mitmeid teisi andmebaase leiate
Rahvusarhiivi virtuaalse uurimissaali portaalist VAU (www.ra.ee/vau).

Lugupidamisega
Mari-Anne Kirschbaum
arhivaar
7387 524, Mari-Anne.Kirschbaum@ra.ee

Teenustasu: päringu vastuse koostamine 15 eurot
Alus: haridus- ja teadusministri 15.12.2014 määrus nr 82 „Arhivaalide kasutamisega seotud
tasuliste teenuste loetelu ja määrad.“
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