


7

SISUKORD 
INDEX
 

EESTI VABARIIGI MÜNDID 
1921–1940 JA 1990–2016     9
COINS OF THE REPUBLIC OF ESTONIA

Eesti Wabariigi müntide kavandid,  
näidised ja proovid 1921–1940     11
Designs, samples and specimens of coins  
of the Republic of Estonia

Eesti Wabariigi margad 1922–1926     19
Mark coins of the Republic of Estonia

Eesti Wabariigi sendid ja kroonid 1928–1939     21
Sent and kroon coins of the Republic of Estonia

Müntide vigarahad ja võltsingud 1922–1939     23
Erroneous coins and forgeries

Eesti Vabariigi müntide kavandid, näidised 1990     25
Designs and samples of coins of the Republic of Estonia

Eesti Vabariigi sendid ja kroonid 1991–2010     29
Sent and kroon coins of the Republic of Estonia

Müntide vigarahad ja võltsingud 1991–2010     39
Erroneous coins and forgeries

Eesti Vabariigi euromündid 2011–2016     41
Euro coins of the Republic of Estonia

EESTI VABARIIGI PABERRAHA 1919–1940     45
PAPER MONEY OF THE REPUBLIC OF ESTONIA 

Eesti Wabariigi paberraha kavandid  
ja näidised 1918–1921     47
Designs and samples of paper money of the Republic of Estonia

Tallinna Arwekoja maksutähed 1919–1920     73
Payment notes of the Clearing House of Tallinn

Eesti Wabariigi 5% võlakohustused 1919–1920     87
Fidelity notes of the Republic of Estonia,  
carrying an intrest rate of 5 %

Eesti Wabariigi kassavekslid 1920–1921     121
Treasury bills of the Republic of Estonia

Eesti Wabariigi kassatähed 1919–1923     135
Treasury notes of the Republic of Estonia

Eesti Wabariigi vahetustähed 1922     177
Exchange notes of the Republic of Estonia

Eesti Wabariigi pangatähed 1919–1927     183
Banknotes of the Republic of Estonia

Eesti Wabariigi kassatäht (ületrükk),  
väljalaskeaasta 1927 – vana aastaarv 1923     210  
Treasury note of the Republic of Estonia (resumed),  
ND 1927 – old date 1923

Eesti Wabariigi krooni 
paberraha kavandid ja näidised 1926–1928     213
Designs and samples of the kroon bills 
of the Republic of Estonia 

Eesti Wabariigi krooni paberraha 1928–1940     225 
The kroon bills of the Republic of Estonia 

Paberraha vigarahad 1919–1940     238
Erroneous paper money

Paberraha võltsingud 1919–1940     248
Paper money forgeries

EESTI VABARIIGI PABERRAHA 1990–2016     257
PAPER MONEY OF THE REPUBLIC OF ESTONIA

Eesti Vabariigi pangatähtede kavandid ja näidised 1990     259
Designs and samples of banknotes of the Republic of Estonia 

Eesti Vabariigi pangatähed 1990–2010     279
Banknotes of the Republic of Estonia

Eesti Vabariigi pangatähtede vigarahad 1991–2010     340
Erroneous banknotes of the Republic of Estonia

Eesti Vabariigi pangatähtede võltsingud 1993–2010     353
Forgeries of banknotes of the Republic of Estonia

Eesti Vabariigi euro paberraha 2011–2016     360
The Euro bills of the Republic of Estonia

EESTI VABARIIGI KODURAHAD 
1918–1941 ja 1992, 2015     363
LOCAL CURRENCY OF THE REPUBLIC OF ESTONIA 

Mõisted ja lühendid     379 
Definitions and abbreviations

Kasutatud kirjandus     380
Bibliography

Lisad     381
Appendixes

  

Raha on võlgniku ja võlausaldaja vaheline

kristalliseerunud suhe

N i a l l  C a m p b e l l  F e r g u s o n

Money is a crystallised relationship 

between debtors and creditors
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Mündid 1921–1940 11

Markade kavandamiseks konkurssi ei korraldatud. Mõnel 
Rahvusarhiivis säilinud mündikavandil on aastaarv 1921 ja 
see viitab müntide emiteerimise kavandamise algusaastale. 
3. mail 1922 toimus Riigikassa Peavalitsuses koosolek metal-
list vahetusraha väljaandmisega seotud tehniliste küsimus-
te lahendamiseks. Leiti, et raud, tsink, vask, alumiinium ja 
pronks ei sobi metallraha valmistamiseks ning kõige parem 
oleks valge metall, milles on 25% niklit ja 75% punast vaske 
(nagu Saksamaal ja Soomes). Nominaalideks soovitati 1-, 3- ja 
5-margane, põhjenduseks toodi, et vähese ostuvõime pärast 
ei hakata neid järele tegema. 1-margane pidi tulema diameet-
riga 18 mm ja paksusega 1,25 mm, 3-margane  diameetriga 
20 mm ja proportsionaalselt suurema paksusega, 5-marga-
ne diameetriga 23 mm ja samuti proportsionaalselt suure-
ma paksusega. Ringi äär pidi olema hambuline (sakiline) ja 
hammaste arv kindel. Riigikassa Peavalitsus korraldas 22. 
juulil 1922 uue koosoleku, kus arutati 1-, 3- ja 5-margase soo-
vitavat kuju. Koosolekule olid kutsutud Voldemar Päts ning 
kunstnikud Günther Reindorff ja Roman Nyman. Günther 
Reindorff töötas 1922–1932 Riigi Trükikoja konsultant-
kunstnikuna. Arvestades, et Reindorff oli aastast 1915 tööta-
nud Venemaal Peterburis Riigi Väärtpaberite Valmistamise 
Ekspeditsioonis ja alates 1919. aastast Goznakis ning tal oli 
ühena vähestest selles valdkonnas praktilisi kogemusi, tun-
dub uskumatuna, et ta aastatel 1922–1925 müntide kujunda-
mises üldse ei osalenud. 

Müntide vermimiseks võeti pakkumised Prantsusmaa, 
Poola, Rootsi, Saksa, Šveitsi, Taani ja Venemaa tootjatelt. 
Läbi rääkimiste lõppedes sõlmiti leping Saksa firmaga Hirsch 
Kupfer- und Messingwerke AG. Saksamaale komandeeriti 
Riigikassa ametnik August Olbrei. Olbrei esitas Riigikas-
sa Peavalitsusele 10. oktoobril 1922 ettekande, kus kirjeldab 
puudusi, aastaarvu kuju 1922 jne on Olbrei soovil algjoo-
nistega võrreldes muudetud. Siiski palub Olbrei mündid 
kinnitada, et saaks kiiresti tootmisega peale hakata. Vaba-
riigi Valitsuse otsusega 18. oktoobrist 1922 mündid kinnitati.  
4. detsembril 1922 jõudsid 1- ja 3-margased Tallinna. Rahami-
nister Georg Vestel andis 18. detsembril 1922 korralduse, mil-
les on metallraha kirjeldus ning ettekirjutus Eesti Pangale jt 
riigiasutustele, et neil on alates 21. detsembrist 1922 kohustus 
1-, 3- ja 5-margaseid piiramatul määral vastu võtta. 

1926. aastal lubati uue metallraha emiteerimisel kasuta-
da suurt riigivappi „selle seaduspärase täpse jäljendusega”. 
Mündid pidid olema käibel olevate müntide suurused, li-
saks määrati kindlaks muud kujunduselemendid. Uute 1926. 
aasta 1-margaste joonised kinnitati 3. veebruaril 1926. 1925. 
aastal oli vastu võetud riigivapi seadus. Riigivapi näidise ku-
jundas Paul Luhteina sõnul „viimasel hetkel” Riigikantselei 
ametnik Laksberg või Lansberg. Tegelikkuses kasutati 1926 
ja ka arvatavasti hiljem Günther Reindorffi nn lihtsustatud 
riigivapi või Georg Vestenbergi riigivapi varianti. Suure tõe-
näosusega on müntide graveerija alates 1924. aastast olnud 
Karl Doll (Tael). 

EESTI WABARIIGI MÜNTIDE  

KAVANDID  
NÄIDISED JA PROOVID  

1921–1940 
DESIGNS, SAMPLES AND SPECIMENS  

OF COINS OF THE REPUBLIC OF ESTONIA
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Mündid 1921–1940E e s t i  Wa b a r i i k18 19

1 1 mark 1922, 1922 tüüp, „1” teravad alaosad   
1922 type, „1” sharp lower ends
kaal/weight 2,56 g
läbimõõt/diameter 18 mm
sulam/alloy Cu 75%, Ni 25%
vermijad firmad Hirsch ja Werner, Saksamaa 
minted by companies Hirsch and Werner, Germany
tundmatu autor/designer not known  
osaliselt/partly August Olbrei
vermitud/mintage 5 024 831

1A 1 mark 1922, 1924 tüüp, „1” nürid alaosad
 1924 type, „1” blunt lower ends

2 3 marka 1922
kaal/weight 3,4 g
läbimõõt/diameter 20 mm
sulam/alloy Cu 75%, Ni 25%
vermijad firmad Hirsch ja Werner, Saksamaa 
minted by companies Hirsch and Werner, Germany
tundmatu autor/designer not known 
osaliselt/partly August Olbrei
vermitud/mintage 2 089 050 

3 5 marka 1922, 1922 tüüp/1922 type 
kaal/weight 4,85 g
läbimõõt/diameter 23 mm
sulam/alloy Cu 75%, Ni 25%
vermijad firmad Hirsch ja Werner, Saksamaa  
minted by companies Hirsch and Werner, Germany
tundmatu autor/designer not known  
osaliselt/partly August Olbrei
vermitud/mintage 3 983 002

3A 5 marka 1922, 1924 tüüp/1924 type
 vigane „B”/faulty „B”

4 1 mark 1924
kaal/weight 2,56 g
läbimõõt/diameter 18 mm
sulam/alloy Cu 70%, Zn 20%, Ni 10%
vermija/minted by Riigi Trükikoda, Eesti/Estonia
tundmatu autor/designer not known  
osaliselt/partly August Olbrei 
vermitud/mintage 3 964 770

EESTI WABARIIGI  

MARGAD  
1922–1926 

MARK COINS OF THE REPUBLIC OF ESTONIA
Allan Tohv  •  Mart Schkiperov

Kasutatud kirjanduses lahknevad kohati autorite arvamused selle 
kohta, kes mündid on kujundanud. Kui mündil on mitu kujundajat, 
siis on esikülje (avers) kujundaja toodud esimesena ja tagakülje 
(revers) kujundaja teisena. 

In the bibliography, the opinions of the authors regarding who has 
designed the coins differ in places. When a coin has several designers, the 
designer of the obverse side of the coin is mentioned first and the designer 
of the reverse side of the coin is mentioned secondly.
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Pa b e r r a h a  191 9 –1 9 4 0E e s t i  Wa b a r i i k50 51

Kristjan Raud. Naine hobustega. Etüüd rahatähele. (kakskümmend viis marka). ~ 1919 
A woman with horses. Etude for a banknote.  
18,1 × 22,2 cm pliiats/pencil 
KR 231 j. 34755

Kristjan Raud. Kümme marka. Kavand/Ten Marks. Design. ~1919 
24,8 × 33,7 cm pliiats, akvarell /pencil, watercolour
KR 233 j. 34757

Kristjan Raud. Kümme marka. Kavand /Ten Marks. Design. ~1919 
24,8 × 33,7 cm pliiats, akvarell/pencil, watercolour
KR 233 j. 34757

Kristjan Raud. Stiliseeritud oksad. Etüüd rahatähele. ~ 1919 
Stylised branches. Etude for a banknote  
39,4 × 52,6 cm tušš/drawing ink 
KR 227 j. 34751
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Pa b e r r a h a  191 9 –1 9 4 0E e s t i  Wa b a r i i k86 87

EESTI WABARIIGI 

5% VÕLAKOHUSTUSED 
1919–1920

FIDELITY NOTES OF THE REPUBLIC OF ESTONIA, 
CARRYING AN INTEREST RATE OF 5%

Eesti Wabariigi 5% võlakohustuste (edaspidi võlakohustu-
sed) emiteerimise algne idee oli saada kiiresti sularaha riigi 
kulutuste finantseerimiseks, seega oli tegu siselaenu võtmi-
sega. Eesti Maanõukogu (Maapäev) otsustas 23. novembril 
1918 emiteerida 30 000 000 marga väärtuses Eesti Wabariigi 
5% lühiajalisi võlakohustusi. Idee ei toiminud. Üheks põhju-
seks oli kindlasti asjaolu, et suur osa riigist oli okupeeritud. 
Käis Vabadussõda, kuid rahvas võitu veel ei uskunud – arvati, 
et ega väike Eesti suure Venemaa vastu saa. Võlakohustused 
olid osaliselt valmis trükitud ning neile leiti kiiresti uus ots-
tarve. 16. jaanuaril 1919 kuulutas Ajutine Valitsus võlakohus-
tused seaduslikuks maksevahendiks ja laskis rahana käibele. 
Enamik võlakohustusi lunastati 1920. aastate alguses. 

Võlakohustuse mõõtmed olid 209 × 135 mm. Need on ku-
jundanud Eduard Poland, kuigi kujundajaks on pakutud ka 
Eduard Wiiraltit. Võlakohustused trükiti Soomes Helsingis 
Lilius & Herzbergi juures. Vesimärki ei ole. Ülevaates toodud 
kuupäevad on lunastustähtajad. 5000- ja 10  000-margased 
võlakohustused arvatavasti käibele ei jõudnud, teada on ai-
nult proovid. Suurematest nominaalidest võib igal esineda 
erinevaid proove („Proov” või „Proow”). Viimastel aastatel 
on autoril olnud võimalus näha piisaval hulgal erinevaid võ-
lakohustusi, et teha mõningaid põhimõttelisi uusi järeldusi. 

Võlakohustused esinevad järgmisel kujul: 1) ilma perforee-
ringu ja templita; 2) perforeeringuga (2 auku); 3) templiga;  
4) ületrükiga „Proov”. 

Huvitaval kombel ei ole autori silma alla sattunud ühtegi 
võlakohustust, kus oleksid samal võlakohustusel tempel ja 
perforeering koos. On teada, et eelmise sajandi kuueküm-
nendatel aastatel, kui likvideeriti Eesti Panga arhiivi, ei hävi-
tatud kõiki maksutähti, kassaveksleid ja võlakohustusi, vaid 
lunastatud (kustutatud) võlakohustused jõudsid – vähemalt 
osaliselt – inimeste kätte. Nüüd siis oleme probleemi ees: 
millised võlakohustused on lunastatud (kustutatud) ja mil-
lised mitte? Ilma perforeeringu ja templita rahad võib kaht-
lusteta lugeda kustutamata rahaks. Perforeeringuga rahad 
on lunastatud (kustutatud). Templiga võlakohustuste liigi-
tamine on keeruline, sest vastava osakonna tempel võidi võ-
lakohustusele peale lüüa nii võlakohustuse väljalaske kui ka 
lunastuse päeval. Autor on nad liigitanud kustutatute hul-
ka, sest suurem osa võlakohustusi lunastati (kustutati) ning 
vaid väga väike osa jäi elanikkonna kätte, arvatavasti ainult 
ilma templi ja perforeeringuta võlakohustused. Samal ajal 
on selline seisukoht ka vaieldav, sest näiteks kassavekslite 
väljastamisel pandi kassavekslile väljastaja (rentei) tempel ja 
on võimalik, et võlakohustustega käituti samamoodi, ainult 



tundmatu autor/unknown author
Eduard Wiiralt
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509 (64) 20 krooni 1932 
mõõtmed/dimensions 140 × 85 mm
tiraaž/quantity 2 700 000
allkirjad/signatures Jüri Jaakson, Jaan Kiwisild (Kivisild), 
Christian (Kristjan) Kaarna, Feliks Tannebaum

510  esiküljel P R O O V↗ groteskkiri/sans serif on the front side 
0012345 vasakus ülanurgas/in the upper left corner 
6789000 paremas alanurgas/in the lower right corner 

perforeeritud kolmekohaline nr keskel paremas ääres
perforated three digit number on the central right margin
ühepoolne/uniface

511  tagaküljel P R O O V↗ groteskkiri/sans serif on the back side 
perforeeritud kolmekohaline nr keskel paremas ääres
perforated three digit number on the central right margin 
ühepoolne/uniface

512 (65) 50 krooni 1929 
vesimärk/watermark vertikaalne, ovaalne EESTI PANK keskel 
siksak joonte vahel/vertical, oval EESTI PANK in the centre 
between zigzag lines 
mõõtmed/dimensions 140 × 85 mm 
tiraaž/quantity 1 070 000
allkirjad/signatures Jüri Jaakson, Jaan Kiwisild (Kivisild), 
Christian (Kristjan) Kaarna, Feliks Tannebaum

513  esiküljel P R O O V↗ groteskkiri/sans serif on the front side 
0012345 esikülje vasakus ülanurgas
in the upper left corner of the front side
0006789 esikülje paremas alanurgas
in the lower right corner of the front side 
perforeeritud kolmekohaline nr üleval paremas ääres
perforated three digit number on the upper right margin 
ühepoolne/uniface

514  tagaküljel P R O O V↗ groteskkiri/sans serif on the back side 
perforeeritud kolmekohaline nr üleval paremas ääres
perforated three digit number in the upper right margin 
ühepoolne/uniface

514A  proof esikülg perforeeritud/perforated 24 auku/24 holes 
ühepoolne/uniface
ilma seerianumbrita/without a serial number

514B  proof tagakülg perforeeritud/perforated
24 auku/24 holes ühepoolne/uniface
ilma seerianumbrita/without a serial number

515 (66) 100 krooni 1935 
vesimärk/watermark vertikaalne 100 100 ümbritsetud
tammelehtedest pärjaga/vertical 100 100 surrounded by 
a chaplet of oak-leaves
mõõtmed/dimensions 180 × 32 mm 
tiraaž/quantity 485 000
allkirjad/signatures Jüri Jaakson, Jaan Kiwisild (Kivisild), 
Christian (Kristjan) Kaarna, Johannes Rosenfeldt

516  esiküljel P R O O V↗ groteskkiri/sans serif on the front side 
must/black 0123456 esiküljel vasakul üleval
on the front side, on the upper left must/black 7890000
esiküljel paremal all/on the front side, on the lower right 
perforeeritud kolmekohaline nr keskel vasakus ääres
perforated three digit number on the central left margin 
ühepoolne/uniface

517  tagaküljel P R O O V↗ groteskkiri/sans serif on the back side 
perforeeritud kolmekohaline nr keskel paremas ääres
perforated three digit number. on the central right margin 
ühepoolne/uniface
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EESTI VABARIIGI PANGATÄHTEDE

KAVANDID JA NÄIDISED
1990

DESIGNS AND SAMPLES OF BANKNOTES 
OF THE REPUBLIC OF ESTONIA

Kooskõlas ENSV seadusega (18. maist 1989) „Eesti NSV ise-
majandamise alused” kuulutas ENSV Ministrite Nõukogu 
oma 8. detsembri 1989 korraldustega välja avaliku konkursi 
paberraha kavandite saamiseks. Konkursist võisid osa võtta 
kõik soovijad ning kavandid tuli esitada ENSV Rahandusmi-
nisteeriumile 15. jaanuariks 1990. 

Paberraha kavandite konkursi I preemia oli 1500 rubla,  
II preemia 1000 rubla ja III preemia 700 rubla.

Rahatähtedel kujutatavad isikud võis iga osaleja eesti kir-
jandus-, ühiskonnaelu ja sporditegelaste hulgast vabalt vali-
da. Kohustuslikud elemendid olid väljaandja nimetus Eesti 
Pank, kaks seerianumbrit, tekst „Eesti Panga pangatähtede 
järeletegemine on seadusega karistatav”, aastaarv 1990 ning 
panga presidendi ja direktori allkirjad. Värvid ja tagakülje 
kujundus oli vaba.

Paberrahadest määrati esimene auhind Vladimir Taigerile, 
teine Ado Tuugale ja kolmas Rihet-Urmas Ploomipuule. 
Lõplikud variandid valmistasid Rihet-Urmas Ploomipuu  
(1 ja 2 krooni) ning Vladimir Taiger (5, 10, 25, 50, 100, 500 
krooni).

2000. aasta 500-kroonise kujundajaks on lisaks Vladimir 
Taigerile ka Reinhold Gerstetter. Rahatähtedel kujutatud 
Eesti Panga logo autor on Ado Tuuga.

In accordance with the law of the ESSR of 18 May 1989 “Bases of 
self-sufficiency of the Estonian SSR”, the Council of Ministers of the 
ESSR announced by its orders of 11 December 1989 a public compe-
tition for obtaining designs of paper money. Everyone who wished 
to participate was allowed to do so, and the designs had to be sub-
mitted to the Ministry of Finance by 15 January 1990. 

The 1st prize of the competition for the paper money was 1,500 
roubles, the 2nd prize 1,000 roubles, and the 3rd prize 700 roubles. 
The individuals to be depicted on the banknotes could be freely 
chosen by each participant from the Estonian literary, social, and 
sports figures. The obligatory elements comprised the issuer’s name 
the Bank of Estonia, two serial numbers, the text “Any reproduction 
of the banknotes of the Bank of Estonia shall be punishable by law”, 
the year 1990, and the signatures of the president and the director 
of the bank. Free design elements were allowed to use for the colours 
and the design of the reverse side of the notes. For paper banknotes, 
Vladimir Taiger was awarded the 1st prize, Ado Tuuga the 2nd 
prize, and Rihet-Urmas Ploomipuu the 3rd prize. The final versions 
were made by Rihet-Urmas Ploomipuu (1-kroon and 2-kroon notes) 
and Vladimir Taiger (5-, 10-, 25-, 50-, 100- and 500-kroon notes).

The designers of the 500-kroon note of the year 2000 were 
Vladimir Taiger and Reinhold Gerstetter. The designer of the logo of 
the Bank of Estonia depicted on the banknotes is Ado Tuuga.

vinjett Paul Kerese pildiga
graveerija Armandina Lozano
vignette of Paul Keres
engraver Armandina Lozano
1994

Arno Mäger suur riigivapp/the grand national coat of arms

Ado Tuuga Eesti Panga logo kavand 
logo design of the Bank of Estonia by Ado Tuuga



Aarand Oja
Time is money

Heino Prunsvelt
Saldo
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541 (72a) 10 krooni 1991 AA 

542  AB
543  AC
544  AD
545  AE
546  AF

547  AG
548  AH
549  AJ
550  AK
551  AL

552  AM
553  AN
554  AP
555  AQ
556  AR

557  AS
558  AT
559  AU
560  AV
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EESTI VABARIIGI

EURO PABERRAHA 
2011–2016

THE EURO BILLS OF THE REPUBLIC OF ESTONIA

Euro paberraha lasti käibele 1. jaanuaril 2011.  
Eesti riigi tähis eurodel on D esiküljel seerianumbri ees.

The euro notes were put into circulation on 1 January 2011.  
The designation of the Republic of Estonia is the letter “D”  
before the serial number on the obverse side.

EESTI VABARIIGI  

KODURAHAD
1918–1941/1992/2015 

LOCAL CURRENCY
OF THE REPUBLIC OF ESTONIA
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6 1 rubla 1941 valge paber/white paper
sinine tekst/blue text tiraaž/quantity 1500
allkirjad/signatures 1–500 Roonemaa, Bogojavlenski, Vasepuru
501–1000 Püssi, Bogojavlenski, Vasepuru
1001–1500 Püssi, Sprenk, Vasepuru

7 1 rubla 1941 Proov↗ käsitsi kirjutatud/handwritten  
ilma seerianumbrita/without a serial number

8 3 rubla 1941 hall paber/grey paper
roheline tekst/green text tiraaž/quantity 1500
allkirjad/signatures 1–500 Roonemaa, Bogojavlenski, Vasepuru
501–1500 Püssi, Sprenk, Vasepuru

9 3 rubla 1941 proov 
ilma seerianumbrita/without a serial number

10 5 rubla 1941 hall paber/grey paper
lilla tekst/lilac text tiraaž/quantity 1500
allkirjad/signatures 1–500 Roonemaa, Bogojavlenski, Vasepuru
501–850, 1001–1500 Püssi, Sprenk, Vasepuru
851–1001 Püssi, Bogojavlenski, Vasepuru

11 5 rubla 1941 proov 
ilma seerianumbrita/without a serial number

12 10 rubla 1941 rohekas paber/greenish paper
roosa tekst/pink text tiraaž/quantity 750
allkirjad/signatures 1–500 Roonemaa, Bogojavlenski, Vasepuru
501–750 Püssi, Sprenk, Vasepuru

13 10 rubla 1941 proov 
ilma seerianumbrita/without a serial number

14 25 rubla 1941 rohekas paber pruun tekst
greenish paper brown text mõõtmed/dimensions 81 × 139 mm 
tiraaž/quantity 2000
allkirjad/signatures 1–500 Roonemaa, Bogojavlenski, Vasepuru
501–1000, 1501–2000 Püssi, Bogojavlenski, Vasepuru
1001–1500 Püssi, Sprenk, Vasepuru

15 25 rubla 1941 proov 
ilma seerianumbrita/without a serial number

PORT KUNDA TSEMENDIVABRIK 1922 
PORT KUNDA CEMENT PLANT

kujundaja/designer paber/paper trükitud/printed
tiraaž/quantity ei ole teada/not known
mõõtmed/dimensions 81 × 139 mm ühepoolne/uniface 

4 5 marka 1922 sinine/blue
5 10 marka 1922 sinine/blue

PORT KUNDA TSEMENDIVABRIK 1941
PORT KUNDA CEMENT PLANT

Ubja Põlevkivikaevanduses kasutusel olnud tähikuid eristab 
tempel UBJA ja erinev kassiir T. Waltoni allkiri. Käibel kuni 
01.10.1941, kuid võidi pikendada kuni 01.01.1942.  
Pikendused allkirja K. Kärt ja Port-Kunda templiga. 
The vouchers, which had been used in the Ubja oil shale mines, 
are distinguished by the stamp UBJA and a different signature 

of the treasurer T. Walton. The voucher was in circulation until 
01.10.1941; however, the term could have been extended until 
01.01.1942. The extensions were stated by K. Kärt’s signature and 
the stamp of Port-Kunda.
kujundaja/designer paber/paper trükitud/printer ei ole teada 
not known mõõtmed/dimensions 79 × 158 mm  
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