Hind

Riigi

Teataja

Ilmub
Toimetus

Riigi

Ja

Kontor

on

Sealsamas
võtmine.

avatud

lehe

Nr.

Tellimiste

tän.

Kõnetraat:

11.

12 kuu

8—2.

kella

tellimiste

kontor

tarvidust mööda.

talitus:

Niine

trükikojas,

6

445,

toimetus

hind:

jj

„

lumi 32 Ihk.

jj

Kohtukuulutused

48

jj

232.

„

.
,

marka;

10

Reedel,

30.

kaotatud

100

200

ja

isikutunnistuste

„

20

kuulutused
kuulutused

detsembril

—

„

jne.

115.

—

600

и

nr.

Kuulutuste ja teadaannete hind:

1200 mk.

peale

j,

Üksik

vastu-

lisaga 40 marka

1927

50 marka;

iga mm-rida

a.

8

Nr.

muud
marka.

115.

I.

Sisu:

Nr. 92.

Riigi Teataja

Nr. 93.

Riigi

Nr. 94.

Laevade

1927./28.

seadus.
a.

kulude

mõõtmise

Nr. 95.

Tapamajade ja

Nr. 96.

Patendimaksu

Nr. 97.

Vanade õpetajate

Nr. 98.

Kaubalaeva

Nr. 99.

Pikalaenu

ja tulude lisaeelarve

seaduse

liha

2.

nr.

muutmise seadus.

järelvaatuse seaduse

§

13

muutmise seadus.

seadus.
toetuse

seadus.

deki

juht- ja meeskonna sõidu seadus.
panga põhikiri.
II.

Otsus kaitseseisukorra

Riigikontrolli

maksvuse

tähtaja pikendamise

kohta.

töökord.

Riigikontrolli ametnikkude atesteerimise kord.
Määrus kohtukuulutuste avaldamise kohta
eraajalehes.
Määrus

kohtu-uurijate tööpiirkondade

muutmise

kohta.

Ärideregistri
Otsused

pidamise kulude katteks võetavate maksude taksid.
raudtee
üldise reisijateveotariifi
nr.
41 muutmise ja kaubaveotariifi

täiendamise kohta.
Sundmääruse muudatus korstnapühkimise kohta Valgas.
Pärnumaal
asuvate usuühingute
avalikkude

matmispaikade maksunormid

1930

a.

1928,

nr.

24

1929 ja

peale.
III.

Teadaanne

Nimetused,
Teadaanne

Riigikogu istungjärgu lõpetamise kohta.
ametist

vabastused.

vaestelastekohtu asutamisest

Kilmgi-Nõmme
Tallinna-Haapsalu rahukogu kohtuistungite päevad 1928

alevis.
aastal.

Teadaanne välismaade ajakirjanduse tellimise kohta postiasutuste vahetalitusel.
Otsus uulitsate ümbernimetamise kohta Tartus.

I.
Nr. 92.

Riigikogu poolt 16. detsembril
1927.

Riigi

a.

vastuvõetud

Teataja

§ 1. Riigi Teataja
kus avaldatakse

on

seadused

seadus.
ametlik väljaanne,
ja rahvusvahelised

aktid, seadlused, riigi- kui ka omavalitsusemäärused, korraldused ning muud
otsused, millel üldine sundiseloom, kui ka
tähendatud asutuste igasugused teised korasutuste

raldused, teadaanded ja kuulutused, samuti
eraisikute teadaanded ning kuulutused, mis
vastavate seaduste
järgi kuuluvad avaldamisele üldiseks teadmiseks.

Peale selle võib Riigi Teatajas avaldada
riigi- ja omavalitsuseasutuste, samuti eraasutuste ja isikute eneste
äranägemisel tehtavaid teadaandeid ja kuulutusi.
ka

Riigi Teatajas avaldamisele ei kuulu kaitning palganormid ja ohvitserideks ülendamised, auastmetes kõrgendamised,. samuti auastmetes alandamised ja
degradeerimised; kaitseväeülemate ametisse nimetamised, ümberpaigutamised ja teenistusest
seväe koosseisud

vabastamised.

Samuti ei
avaldata Riigi
Teatajas seadlusi, määrusi ja otsusi, mis
riigikaitse huvides sõjanõukogu äranägemise
järgi peavad hoitama saladuses.
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§ 2. Riigi Teataja ilmub kohtuministri
järelvalve all kohtuministeeriumi
väljaandel.
§ 3. Riigi Teataja jaguneb vastavalt siotsekohese

sule kahte ossa.
Esimeses

otsused,

avaldatakse:

seadused, rahseadlused ning riigi- ja
määrused,

millel

üldine

korraldused

sundiseloom.

Teine osa kannab nimetust: Riigi Teataja Lisa ning temas avaldatakse kõik teised
teadaanded, kuulutused jne., mis ei kuulu
avaldamisele
4.

§

esimeses

Riigi Teataja

avaldatakse

aktid

osas.

esimesse

ossa

kuuluvad

üldise artiklite

järjekorranumbri all, alates iga aasta 1. jaanuarist.
Riigi Teataja Lisa ilmub eraldi Riigi
Teataja esimesest osast
§ 5. Riigi Teataja esimeses osas avaldatavates valitsuse- ja omavalitsuseasutuste aktides peab vastav asutus määruse, korralduse
või

teksti

otsuse

mille

põhjal välja

ära

ees

tähendama aluse,

antud määrus või korraldus

või tehtud otsus.

raldus või otsus ei

vasta

nõuetele,

esimeses lõikes tä-

jätab

ta

niisuguse

akti

avaldamata, teatades sellest saatjale asutusele

ja

ära

tähendades mitteavaldamise

põhjused.

Kohtuministri keeldumisotsuse peale võib
vastav

asutus

kes teeb

kaevata

Vabariigi Valitsusele,

lõpuliku otsuse.

7. Omavalitsuste määruste

§
tab

eelmise

ettenähtud

suhtes

teos-

(6.) paragrahvi esimeses lõikes
järelvalvet siseminister vastavates

omavalitsuseseadustes

ettenähtud

alustel.

või

määruses eneses
§ 8. Kui seadluses
ette nähtud teist tähtaega või avaldamise
viisi, hakkab ta maksma kümnendal päeval
pärast avaldamist Riigi Teatajas.

ei ole

Erandid

on ette

nähtud vastavates seadus-

tes.

§ 9. Riigi Teataja kaasannetena antakse:
1) Üldiseks teadmiseks avaldatavad Riigikohtu otsused ja seletused;
2) Kohtuministeeriumi korraldusel hiljemalt viie aasta järele kokkuseatavad süsteemilised nimestikud ja üldised sisujuhid maksvate seaduste, seadluste ja määruste kohta,
ja
—

Nr.

115

3) kohtuministeeriumi
poolt
tarviduse
järgi teatud alade kohta kokkuseatavad seaduste ja määruste eriväljaanded.
§ 10. Riigi Teataja esimesse ossa kuuluvad
tasuta.

Riigi Teataja Lisas avaldamise eest võetakse maksu: kohtuasjades tehtavate kuulutuste ja teadaannete, samuti
kõigi teiste, nii riigikui ka omavalitsuseasutuste
ja eraisikute kuulutuste ja teadaannete eest
kohtuministri
poolt maksmapandavate takside kohaselt.
§ 11. Kohtuministril on õigus määrata
riigi- ja omavalitsuseasutuste teadaannete ja
kuulutuste liike, mida võib avaldada võlgu.
Juhtumistel, kui lootuseta on asjaosaliste
isikute käest teadaande või kuulutuse maksu

sissenõudmine, võib kohtuminister avaldamisemaksu ära jätta sellekohase vaesuse tunnistuse
põhjal, mille välja andnud rahukohtunik, kohalik
omavalitsus või politsei komissar.
§ 12. Maksuta avaldatakse kohtu, politsei
ja hoolekandeasutuste teadaanded ja kuulutused :
arutatavates kriminaalas1) Riigikohtus
jades;
isikute ülekuulami2) kriminaalasjades:
sele ning otsuste kuulamisele kutsumise kohta
ja leitud tundmata surnute (Kriminaalkobtupidamise seaduse § 348.) üle;
3) hoolekandeasutuste asjas, eestkoste ja
hoolekande asutamise asjus, samuti ka eestkoste
ja hoolekande lõpetamise üle, ja
4) Riigikohtu istungite päevakorra kohta.
§ 13. Riigi Teataja esimese osa vihiku
esjmesel leheküljel on ülal keskel riigivapi kujutus, selle all nimetus: Riigi Teataja, ning selle
all vihiku järjekorranumber, mis algab igast
1. jaanuarist, ilmumise aasta ja kuupäev
ning
.

§ 6. Kohtuministri ülesandeks on valvata
selle järele, et Riigi Teataja esimeses osas
avaldamisele kuuluvad riigi valitsuseasutuste
määrused, korraldused ja otsused:
1) tuleksid selleks õigustatud asutuselt;
2) vastaksid välistele ning sisemistele tehnilistele nõuetele, ja
3) et neil oleks vastav seaduslik alus.
Kui kohtuminister leiab, et määrus, korhendatud

J A«

aktid avaldatakse

osas

vusvahelised aktid,
omavalitsuseasutuste

ning

A T A

sisukord.

Riigi Teataja teise osa vihikul on pealkiri:
Riigi Teataja Lisa ning vihiku järjekorra
number, mis algab igast 1. jaanuarist, ilmumise aasta ja kuupäev ning selle all sisukord.
§ 14. Riigi Teataja ilmub tarviduse järgi.
§ 15. Igal esimesel poolaastal ilmunud
Rügi Teataja kohta avaldatakse tähestikulised sisujuhid
üks Riigi Teataja esimese
Iga aasta
osa, teine Riigi Teataja Lisa kohta.
viiterve
avaldatakse
samuti
sisujuhid
lõpul
mase aastakäigu kohta.
§ 16. Riigi Teataja esimest osa võib tellida ja osta ka lahus Riigi Teataja Lisast ja
kaasannetest, samuti võib lahus osta ja tellida
—

ka

§ 9. tähendatud kaasandeid.
§ 17. Riigi Teataja tellimise

ja üksiku

numbri kui ka eraldi müüdavate osade hinna
määrab kohtuminister
kulusid.

arvesse

võttes

tegelikke

Nr.
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§ 18. Riigi Teataja esimese osa kohta ei
maksvad trükiseaduse eeskirjad.

ole

T öö-hoolekandeministeerium.
Peatükk I.

Riigi Teataja Lisa kohta on maksvad trükiseaduse eeskirjad, välja arvatud §§ 6 ja 7.
§ 19. Kõigis

maksvates

tuleb

seadustes

Keskasutus.

§ 3. Ametnikkude

teatajate,
nagu Seaduste ja valitsuse korralduste kogu,
Senati Teataja ja Kubermangu Teataja, asemel lugeda Riigi Teataja.
kõikide

teisenimeliste

ametlikkude

§ 20. Kõigis maksvates seadustes kuulutuste
ja teadaannete avaldamise kohta Riigi
Teatajas ettenähtud maksumäärade asemel
poolt maksmapandud taksides tähendatud määrad.

§

seadus

hakkab

ja

teenijate
17.100.

toetus

—

Keskasutus

Tervishoiu-

—

ja

hoolekan-

devalitsus.
A. Keskasutus.

§ 48. Rahva tervishoid.

maksma

Tervishoiu-

1. jaanuaril 1928.

.

.

.

Tervishoiu-

sega kaotavad maksvuse:

5.500.000.—

ja hoolekande-

valitsuse keskasutus

§ 22. Käesoleva seaduse maksmahakkami-

5.500.000.

—

ja hoolekandevalitsus

ja administratiivsete
korralduste väljaandmise ja väljakuulutamise
kord (R.T. nr. 1
1919.);

17.100.

Peatükk II.

tulevad vastavalt kohaldamisele kohtuministri

21. Käesolev
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5.500.000.

—

seaduste

1) Ajutine

Peatükk III.

—

2) Seaduse kaitsevägedesse puutuvate sõjaväe seadluste ja määruste väljaandmise korra
kohta põhiseaduse § 81. põhjal (R.T. nr. 1
1922.) § 5 ühes märkusega;

Töökaitse

A.

—

1917.

I k.

(S.K.

3) Senati asutamise seaduse

väljaanne) § 237 märkuse lisa,

a.

ja sotsiaalkind-

lustuse valitsus.
Keskasutus.
20.000.000.

§ 87. Pensionid
Töökaitse

ja

—

ja

sotsiaalkind-

lustuse valitsuse keskasutus 20.000.000.

4) Kubermangu üldise asutamise seaduse
(S.K. II k. 1892 a. väljaanne ja 1912 a. järg)
559.
§§529

Töökaitse

ja sotsiaalkindlustuse valitsus 20.000.000.

—

—

—

Töö-hoolekandeministee-

Algkirjale alla kirjutanud
Riigikogu abiesimees
Abisekretär

J.

rium 25.517.100.
R. P

e n n

Piis к

—

Korralised kulud 64.517.100.

o.

—

a r.

Erakorralised kulud.
A.
Nr. 93.

Riigikogu poolt 16. detsembril
1927.

Riigi

1927 ./28.

a.

a.

vastuvõetud
kulude

ja tulude lisaeelarve nr. 2.

Riigikeskasutustekulud.
Teedeministeerium.
Peatükk I.
Keskasutus.

§ 8. Mitmesuguste tööde korral-

I. Kulud.

9.072.000.

damine

Korralised kulud.

Keskasutus

—

9.072.000.

—

Teedeministeerium.
Peatükk IV.

Peatükk I.

Mereasjanduse peavalitsus.

Keskasutus.

§ 73. Teede, sildade
korrashoid

§ 3. Hüdrotehnilised

ja parvede
39.000.000.

Keskasutus 39.000.000.

—

Teedeministeerium 39.000.000.

—

ehitused

meresadamates

10.000.000.

—

Mereasjanduse peavalitsus 10.000.000.

—

Teedeministeerium

19.072.000.

—
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Töö-hoolekandeministeerium.

Peatükk

Peatükk III.
Töökaitse

ja sotsiaalkind-

Sadamad

A. Keskasutus.

115

XVI.

Sadamad ja laod.
§ 2. Laeva- ja sadamamaksud.

lustuse valitsus.

§ 2. Tööpuuduse

Nr.

Peatükk

500.000.

—

ja laod

500.000.

—

XIX.

võitle-

vastu

miseks

4.000.000.—

Mitmesugused

riigi

va-

randused.

Keskasutus
Töökaitse

ja

4.000.000.—

§ 3. Mitmesuguste

sotsiaalkind-

lustuse valitsus

müük

4.000.000.—

700.000.

.

Mitmesugused riigi

Töö-hoolekandeministeerium

varanduste
—

.

varan-

dused
4.000.000.—

Riigi ettevõtted ja

Erakorralised kulud 23.072.000.

700.000.

—

va-

randused 58.589.100.

—

—

Kulud 87.589.100.—

Korralised tulud 87.589.100.

—

Tulud 87.589.100.—

Tulud.

Riigi kulude ja tulude lisalisaga hakkab maksma
väljakuulutamisega Riigi Teatajas.

II. Käesolev
Korralised tulud.

eelarve

Riigi monopolid.

tema

nr.

2

ühes

Peatükk XII.
Piirituse

§ 1. Piirituse

Lisa

1927. /28. a.

Riigi

kulude

monopol.

tulude

ja

eelarve

2.

nr.

denaturaadi

ja

müük

29.000.000.

Teedeministeeriumi

monopol 29.000.000.

Riigi monopolid

erakorraliste

kulude

—

peat. IV § 3.
meresadamates

hüdrotehnilisteks

—

Piirituse

lisa-

juurde.

—

29.000.000.—

Mk.

ülesvõetud

—

10.000.000.

—

ehitusteks

Pärnu

määratakse

krediit
vana-

sadama

riigi silla ülesehitamiseks, missuguse
töökoguhinnaksmääratakse Mk. 17.000.000.—;

Riigi ettevõtted ja varandu-

täiendav krediit Mk. 7.000.000.

tuleb mää-

—

sed.

rata

Peatükk XIII.

§ 1. Protsendid fondidelt, laenudelt ja arvetelt
9.089.100.
Riigi kapitalid

9.089.100.

Abisekretär O.

Nr. 94.

metsad

ja

a.

vastuvõetud

mõõtmise

seaduse

muutmise

seadus.
800.000.

—

Maad, hooned, metsad ja
veed

800.000.

—

Raudteed.

§
§ 4. Transiit
§ 6. Maksud eelmiste

(R. T. nr. 85/86
1924.) § 17. muudetakse ja pannakse
maksma järgmiselt:
§ 17. 1. jaanuariks 1931. a. peavad kõik
endiste seaduste ja määruste järgi mõõdetud
laevad varustatud olema uute mÕÕtkirjadega.
Laevade mõõtmise seaduse

—

XV.

3. Kaubavedu.

§ 7. Trahvid

Riigikogu poolt 16. detsembril
1927.

Laevade

vetest

Liigand.

—

§ 1. Rent maadest, metsadest ja

eest

eelarves.

Riigikogu abiesimees R. Penno.

veed.

Peatükk

a.

—

Peatükk XIV.

hooned,

1928./29.

Algkirjale alla kirjutanud

Riigi kapitalid.

Maad,

Riigi

30.000.000.

—

10.000.000.

—

aastate

7.000.000.—
500.000.
Raudteed 47.500.000.

—

—

Algkirjale alla kirjutanud
Riigikogu abiesimees R. Penno.
Abisekretär O.

Liigand.

Nr.
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Riigikogu poolt 16. detsembril
1927.

vastuvõetud

a.

Tapamajade ja lihajärelvaatuse seaduse
§ 13. muutmise seadus.
Tapamajade ja lihajärelvaatuse seaduse
108
nr.
(R.T.
1923.) § 13. ühes märkustega muudetakse ja pannakse maksma järg—

mises redaktsioonis:

§ 13. Avaliku ja eratapamaja juhataja loomaarsti, samuti tapamajade tegelikud lihajärelvaatajad loomaarstid tapamajades, kus
lihasaadusi väljaveoks valmistatakse, kinnitab
ametisse tapamajaomaniku ettepanekul loomatervishoiu peavalitsus. Loomatervishoiu peavalitsus
võib mõjuvatel
põhjustel ametist
tagandada ülaltähendatud tapamaja loomaarsti, hoiatades tapamajaomanikku loomaarsti
Loomaarstid peetakse ülal
tagandamise eel.
tapamajaomaniku kulul.
Tapamaja loomaarstid peavad
tisse

astumist

enne

ame-

loomatervishoiu

peavalitsuse
poolt määratud aja jooksul tegelikult töötanud
olema mõnes suuremas tapamajas lihajärelvaatuse

alal.

Algkirjale alla kirjutanud
Riigikogu abiesimees

R. Pen

no.

Abisekretär J. Piiskar.

Nr. 96.

Riigikogu poolt
1927.

a.

16.

detsembril

vastuvõetud

Patendimaksu seadus.
I.

§ 1. Patendimaksu

võetakse

saaduste valmistamisettevõtetelt
tadelt käesoleva seaduse

riigi kasuks
ja müügikoh-

juurde lisatud tariifi

kohaselt.

§ 2. Kõigi käesoleva seaduse lisas loetlevalmistamis- ja müügikohtade pidajad
on kohustatud enne
tegevuse algust ette tasuma
või
aasta
hooaja patendimaksu, lunastades
Eesti panga osakonnast sellekohase patendi.
1.
§ 3. Aasta loetakse
jaanuarist kuni
31. detsembrini, hooaeg aga
kui tariifis
1. juupole erimäärusi selle kestuse kohta
list kuni järgmise aasta 30. juunini.
§ 4. Lisapatendimaks makstakse ette vabrikute ja tehaste poolt Eesti panga osakondadesse kviitungite vastu.
§ 5. Valmistamis- ja müügikohad, mis
tegevust algavad aasta teises pooles, arvates
1. juulist, maksavad patendimaksu aastamäära
pooles suuruses.
.§ 6. Järgmise aasta, poolaasta või hooaja
patendimakse hakatakse vastu võtma Eesti
tud

—

—
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panga osakondades hiljemalt
nimetatud ajajärkude algust:

üks

kuu

enne

1) vabrikutele, tehastele ja ettevõtetele
väljaantud töötamislubade ettenäitamisel;
2) alkoholsete jookidega kauplemiseks aktsiisi peavalitsuse poolt väljaantud lubade ettenäitamisel, millel tähendatud patendimaksu
määrad;

3) tubaka ja tubakasaadustega kauplemiäritunnistuste ettenäitamisel,
ja
4) muudel juhtumistel aktsiisiametnikkude
poolt väljaantud maksutähtede põhjal.
Vabrikute, tehaste ja ettevõtete töötamisload, samuti alkoholsete jookidega kaupleseks

miseks

antud

load

kaotavad

maksvuse,

kui

kahe kuu

jooksul pärast loa kättesaamist, või
aasta või hooaja algust pole lunastatud patenti
nende järgi.
võetakse
vastu
§7. Lisapatendimaksu
Eesti panga osakondades vabrikute ja tehaste
teadaannete põhjal.
§ 8. Patendid lunastatakse iga valmistamisja iga müügikoha jaoks eraldi ja peavad nähtavale kohale üles pandama ettevõttes, mille
jaoks nad välja antud.
§ 9. Kui ühes ettevõttes, milles müüakse
alkoholseid jooke, mitu müügikohta, peab
iga
müügikoha jaoks
patent lunastatama
eraldi.

§ 10. Aasta või hooaja kestel väljaantud
patendid on maksvad ainult sama aasta või
hooaja lõpuni.
§ 11. Patendid annavad valmistamisettevõtetele õiguse neis valmistatavate saaduste
väljaandmiseks valmistamiskohtadest ja viimaste juures asuvatest keldritest ja ladudest.
§ 12. Tubakapatendid antakse välja Eesti
Muude patentide jaoks
panga osakondadest.
lunastatakse patendilehed Eesti panga osakondadest ja esitatakse täitmiseks kohaliku
aktsiisiringkonna valitsusele või aktsiisijaoskonna juhatajale.
§ 13. Rahaministril on õigus anda käesoleva seaduse teostamiseks tarvilikke määrusi

ja juhtnööre.
и.

§ 14. Patendimaksu käesoleva seaduse järgi
arvama
1. jaanuarist 1928. a., hooaja
patendimaksu aga 1928. a. algavast hooajast
hakatakse

alates.

§ 15. Enne
hakkamist
tide

eest

käesoleva

1928.

a.

seaduse

maksma-

jooksul lunastatud paten-

vähemmakstud

summad

tasutakse

hiljemalt 1. aprilliks 1928. a. Rohkem makstud
summad makstakse tagasi.
§ 16. Käesoleva seaduse maksmahakkamisega kaotab maksvuse Patendimaksu seadus
(R.T. nr. 150
1923).
—
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Nr.

Lisa: Patendimaksude tariif.

Krooni,

A. ValmistamisettevÕtetelt.

Krooni.

a) põhimaksu, mis õiguse annab valmistada hooaja
jooksul kuni
200.000° piiritust
b) lisamaksu iga järgmise samal hooajal valmistatava 20.000° või selle
osa pealt
2)

20.—

2.—

puhastamise vabrikutelt:

a) põhimaksu, mis annab õiguse võtta
puhastamiseks aasta jooksul kuni
5.000.000° toorest piiritust, aastas
50.—
b) lisamaksu iga järgmise, sama aasta
võetava
jooksul puhastamiseks
2.500.000° või selle osa pealt
25.
.

3) Napsi- ja

.

a) põhimaksu aastas
b) lisamaksu iga sama

Paberossikestade-

—

jooksul
puuda,
.

ja paberossipaberi-

tehastelt:

a) põhimaksu aastas
b) lisamaksu iga sama

sissetulnud 5.000° alkoholi või selle

valmistatava

16.—

30.—
aasta

jooksul

1.000.000 kesta või

pealt
Paberossipaberi valmistamise pealt
selle

aas-

20.—

tas

100.
aasta

.

jooksul

4) Marja- ja puuviljaveinitehastelt

paberossite-

1. jaanuarist 1929. a. alates 2.000
10.—
kgr. tubaka või selle osa pealt

11)

osa eest

ja

hastelt:

—

50.—
aasta

10) Tubakavabrikutelt

.

a) põhimaksu aastas
sama

9) Limonaadi-, mõdu-, kalja- ja muude
karastavate jookide tehastelt aastas:
40.—
a) Tallinnas
30.—
b) mujal

vabrikusse sissetulnud 100

liköörivabrikutelt:

b) lisamaksu iga

50.—
8) Presspärmivabrikutelt hooaja pealt
Kui pärmivabrikus valmistatakse
ka piiritust, võetakse peale ülaltähendatud patendimaksu piirituse
valmistamise
eest
patendimaksu
P-1. järgi.
.

1) Piiritusevabrikutelt:

Piirituse

115

1.

osa

—

ei võeta lisamaksu.

5) Õllevabrikutelt:
I.

.

6)

ja polituurivabrikutelt:

a) põhimaksu aastas
b)

lisamaksu

iga,

5.—

jooksul
piirituse või
piiritusejätiste või selle osa pealt
sissetulnud

sama

aasta

5.000°

5.—

Vabrikud, kus piirituselakki ja

polituuri valmistatakse oma tarviduseks, on vabad patendimaksust.
Samuti on vaba patendimaksust
värviliste lakkide ja apretuuride valmistamine piirituselakist ja polituurist, mis ostetud laki- ja poli-

—

.

e

II.

Kauplustelt

aastas:

1) Napsi- ja liköörikauplustelt, ainult
väljaviimiseks:
100.—
a) ainult sisemaa jookide müügiga
b) sisemaa ja välismaa jookide müü250.—
giga
.

a) ainult sisemaa veinide müügiga
b) sisemaa ja välismaa veinide müügi-

150.—

ga

3) Marja- ja puuviljaveinidekauplustelt
ja -keldritelt seesjoomiseks ja väljaviimiseks

ettevõtetelt

:

a) ainult sisemaa veinide müügiga
b) sisemaa ja välismaa veinide müügi-

.

peale likööri- ja lakivabrikute ja apteekide

aastas

30.—

.

7) Pnritust ja piirituse jätiseid ümbertöötavatelt
ja piiritust sisaldavaid
valmistavatelt

2) Marjaja puuviljaveinideladudelt:
30.
a) ainult sisemaa veinide müügiga
b) sisemaa ja välismaa veinide müü150.—
giga
50.—
3) Õlleladudelt

2) Marja- ja puuviljaveinikauplustelt ja
-keldritelt, ainult väljaviimiseks:

tuuritööstusettevõtetest.

aineid

1) Napsi- ja likööriladudelt:
100.—
a) ainult sisemaa jookide müügiga
b) sisemaa ja välismaa jookide müü250.—
giga
.

b) lisamaksu iga järgmise, sama aasta jooksul tarvitatava 1.000 puuda,
1. jaanuarist 1929. a. alates 20.000
50.—
kgr. või selle osa linnaste pealt
Piirituselaki-

Ladudelt, ainult väljaviimiseks,

aastas:

100.—

aastas

Müügikohtadelt.

B.

a) põhimaksu, mis õiguse annab tarvitada linnaseid aasta jooksul kuni
3.000 puuda, 1. jaanuarist 1929. a.
alates 50.000 kgr., või poolaasta
jooksul kuni 1.500 puuda, 1. jaanuarist 1929. a. alates 25.000 kgr.,

15.

—

ga

50.—
200.

—

Nr.

115

„R I I G I

TEATAJA"

1253

Krooni.

4) Õllekauplustelt:
a) ainult väljaviimiseks
b) väljaviimiseks ja seesjoomiseks
III.

20.—

1)

ja
50.

aastas

—

vagunitelt

aastas:

1) Kõigi alkoholsete jookide müügi eest,
viina-, napside- ja likööridemüügi
õigusega ainult lahtiselt, kohustuseta

aastas:

1.

järgu müügikohtadelt, kõigi alkojookide müügi eest, viina-,
napside- ja likööridemüügi õigusega

holsete

ainult

eest

VI. Rahvusvahelistelt

Restoranidelt, asutustelt, selt-

kohaltarvitamiseks

Raudtee einelaudadelt õlle-

veinimüügi

40.—
.

sidelt, klubidelt ja Göteburgi ühingutelt

Krooni.
V.

neid kinniselt müüa

40.—

2) Õlle- või veinimüügi eest

lahtiselt,

kohustuseta neid kinniselt müüa.

20.—

VII. Välismaa vahet sõitvate lae-

a) Tallinnas
300.—
b) teistes linnades
200.—
c) mujal
150.—
2) 2. järgu müügikohtadelt, kõigi alkoholsete jookide müügi eest, kohustusega
müüa viina,
napse ja likööre tarvitajate nõudmisel kinnistes pudelites kohaltarvitamiseks kui ka väljaviimiseks,
kusjuures viinamüük peab sündima
etikettidel tähendatud hindadega.
200.—
;
a) Tallinnas
b) teistes linnades
150.—
100.
c) mujal
3) 3. järgu müügikohtadelt, kõigi alkoholsete jookide müügi eest, kohustusega müüa, viina, napse ja likööre
kohaltarvitamiseks kui ka väljaviimiseks
ainult kinnistes pudelites,
kusjuures viinamüük peab sündima
etikettidel tähendatud hindadega.
a) Tallinnas
100.—
75.
b) teistes linnades
50.—
c) mujal

vade einelaudadelt

neid kinniselt müüa

2) Õlle- või veinimüügi
dadelt õlle-

sõiduaja

4) ainult õlle- või veinimüügi eest
80.—
a) Tallinnas
b) mujal
60.
Ohvitseride, üleajateenijate ja politseinikkude kogude ning sõdurite kodude einelauad on vabad patendimaksust ainult sel juhtumisel, kui
neist ei müüda jooke eraisikutele ja
kui nad ei ole välja renditud.

—

ja veinimüügi

eest

laeva
30.—

eest aastas

IX.

Heategeva ja üldkasuliku otstarbega toimepandavate pidude ja näituste
einelaudadelt õlle- ja veinimüügi eest päevas

—

—

60.—
30.

eest

VIII. Rannasõidu laevade einelau-

.

.

aastas:

1) Kõigi alkoholsete jookide müügi eest,
viina-, napside- ja likööridemüügi
õigusega ainult lahtiselt, kohustuseta

10.

—

X. Iseseisvatelt lehttubakaladudelt
10.

aastas

XI. Tubaka

kauplemise

—

ja tubakasaadustega

eest:

1) Kauplustelt, restoranidelt, einelaudadelt, kioskidelt j.t. kohtadelt aastas

5.—

.

2) Ümberkandmise teel aastas

....

3) Laatadel ja pidudel mitte üle 3 päeva
kestusega ja näitustel mitte üle 15
päeva kestusega, päevas

2.50

0.50

—

IV.

Suvirestoranidelt

laudadelt

aja

eest

ja suvieine-

Algkirjale alla kirjutanud
Riigikogu esimees К. Ein bund.
Abisekretär О.

Nr. 97.

15. maist kuni 15.

1) Kõigi
eest,

müügi
ainult

Vanade

alkoholsete

jookide müügi
napside- ja liköörideõigusega kohaltarvitamiseks

viina-,

lahtiselt,

kohustuseta

.

i

.

neid

150.—

100.—
75.—

.

eest:

a.

vastuvõetud

õpetajate

toetuse

seadus.

1. Töövõimetutel Eesti

kinniselt müüa:

a) Tallinnas
b) teistes linnades
c) mujal.
Õllevõi veinimüügi
2)
a) Tallinnas
j b) mujal

Riigikogu poolt 16. detsembril
1927.

oktoobrini:

Liigand.

§
vabariigi kodanikkudel, kel ei ole varandust ega sissetulekut,
millest jätkuks eluülalpidamiseks, ja kes vähemalt 25 aastat õpetajaks olnud praegustes
Eesti vabariigi piirides asuvates avalikkudes
koolides

õigus

,
40.—
30.

—

15. novembrini

toetust

Eesti

1917.

a.,

on

vabariigilt.

§ 2. Toetust makstakse 33 krooni kuus.
toetusesaajal peale enese ülal pidada
töövõimetud perekonnaliikmed ja kui need
Kui

on

kuni

saada
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juures, siis makstakse temale lisajärgmiselt:

tema

toetust

1) kui
2) kui

on

toita üks isik

on

toita kaks või rohkem isikut

—

7 krooni kuus;
—

14 krooni kuus.

§ 3. Kui

toetusesaaja

makstakse

sureb,

toita olevaile töövõimetuile

tema

liikmetele

toetust

1) kui
kuus;

järele

perekonna-

edasi:

jääb üks isik —20 krooni

2) kui järele jääb kaks või rohkem isikut

—

27 krooni kuus.

§ 4. Töövõimetuks loetakse käesoleva seaaasta ja üle 60 aasta,
niisama naised, kellel lapsed alla 10 aasta.
duse mõttes isikud alla 16

§ 5. Peale § 4. näidatud juhtumiste otsustöövõimetuse kohta ajutise veneaegsete pensionäride toetamise seaduses ja selle

tatakse

seaduse muutmise seadustes ettenähtud korras.
Samuti sünnib selles seaduses ettenähtud korras

ka

toetusraha nõudmine

toetusesaajate perekondliku
seisu järele valvamine.
§

6. Käesoleva

seaduse

ja maksmine ja
ja varandusliku
hakkavad

toetusraha ka need

tavad vanad

miseni.
seaduse põhjal
toetuselõpetatakse, kui toetusesaaja hakkab
mõne teise seasaama pensioni või abiraha
duse põhjal.
§ 8. Käesolev seadus hakkab maksma
arvates 1. jaanuarist 1928. a.

§

115

§ 3. Prahilaevaks loetakse kõik kaubalaevad
peale reisijatelaevade, nagu: kaupade vedamiseks tarvitatavad laevad, vedurlaevad,

päästelaevad, süvendajad, tuukerlaevad, jäämurdjad j.t.
§ 4. Liikumisjõu järgi jagunevad kaubalaevad :

1) masina j õuga liikuvaiks, kui laev liigub
jõul või kui masinajõu kõrval
tarvitatakse purje abijõuna;
2) purjelaevadeks, kui laev liigub ainult
purjede abil või kui purjede kõrval tarvitatakse
masinat abijõuna, ja
3) praamideks, kui laev liigub teiste laevade abil või väljaspool laeva oleva muu jõuga.
§ 5. Sõidupiirkonna järgi käesoleva seaainult masina

duse mõttes

jagunevad kaubalaevad:
kui laev sõidab
1) sisesõidu laevadeks
Eesti jõgedel ja järvedel või merel sadamast
10 meremiili raadiuse piirkonnas;
kui laev sõi2) kohaliksõidu laevadeks
dab Eesti territoriaalvetes ning
Soome
ja
—

—

Riia lahes;
alusel

§ 1. nõuetele vasõpetajad, kes said toetust ajutise
veneaegsete pensionäride toetamise seaduse
põhjal kuni käesoleva seaduse maksmahakkasaama

Nr.

7. Käesoleva

maksmine

kui laev sõidab
3) ligisõidu laevadeks
ühes
Kategatis,
lahtedega,
Skagerakis kuni Skagen-Lindesnesi liinini ja
läbi Kiili kaanali kuni Elbe jõesuuni, ja
kui laev sõidab
4) kaugesõidu laevadeks
ligisõidu
piirkonda.
väljaspool
Segasõitude korral loetakse laev kõrge—

Baltimeres

—

masse

liiki kuuluvaks.

§ 6. Käesolev seadus käib kõigi kaubalaevade kohta, mahuga üle 60 kantmeetri
brutto. Juht- ja meeskonna sõit ujuvatel abinõudel alla 60 kantmeetri brutto korraldatakse
teedeministri

erimäärustega.

Algkirjale alla kirjutanud
Riigikogu esimees K. Einbund.

II.
Laevapere kutsejärgud.
laevajuht
§ 7. Laeva juhtkonna
arvatud
kutsejärgud on:
1) kaugesõidu kapten;
2) kaugesõidu tüürimees;
3) ligisõidu kapten;
4) ligisõidu tüürimees, ja
5) kipper.
—

Abisekretär O. Li igand.

Nr. 98.

Riigikogu poolt
1927.

a.

Kaubalaeva deki

15. detsembril

vastuvõetud

juht- ja meeskonna sõidu
seadus.

Kutse omandamise korra kohta

Laevaliigid.
§ 1. Kaubalaevad liigitatakse:
1) reisijatelaevadeks, ja
2) prahilaevadeks.
loetakse

vastava

maksev

—

iga

kauba-

laev, millel peale laevapere elamisruumide veel
sisse seatud ruumid vähemalt kaheteistkümne

reisija jaoks, ja mida
tatakse reisijateveoks.

on

seadus
Kaubalaevajuhi kutse omandamise
(R.T. nr. 175/176
1925.), välja arvatud
kipri kutse.

I.

§ 2. Reisijatelaevaks

ühes

—

loa alusel kasu-

Sadama- või päästetööliste töökohale ja
tagasi vedamist ei loeta reisijateveoks.

§ 8. Kipri kutse omandajad peavad:
1) vähemalt 21 a. vanad olema;
2) vähemalt 42 kuud merel sõitnud olema
dekimehena, sellest vähemalt 24 kuud purjelaevadel, ning kogu sõidu ajast vähemalt
12 kuud Baltimerel, peale sisevetel sõitvate
kiprite; viimastelt nõutakse kogu sõidu tsensus oma sõidu piirkonnas laevaliigi peale vaatamata, ja
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3) õiendama eksami merekooli juures Eesti
matemaatikas, navigatsioonis, merepraktikas, signalisatsioonis, ühes võõras keeles,
esimese arstiabi andmises õnnetuste
puhul
ja merekaubanduse õiguses.
Eksamikomisjoni koosseisu ja üksikasjalise
eksamikava määrab haridusminister kokkuleppel teedeministriga.
Isikud, kes on omandanud purjelaeva juhtimise Õiguse Kaubandusseaduse § 182. (S. K.
XI k.)
põhjal, võivad kasutada seda õigust
käesoleva seaduse § 5. p. 1. ettenähtud sõidu
piirkondades.

keeles,

§ 17. Meresõidu arvestamisel käiakse Me§ 20. järgi (R.T. nr. 137
sisesõidu
laevadel tee1923.), kusjuures

rekooli seaduse
nivatel

—

meremeestel

arvestatakse

ka

sõidud

Eesti

jõgedel, järvedel ja sadamapiirkonnas
ning sõidud puksiiridel.
IIL
Laevapere koosseis.
§ 18. Sisesõidu laeval peab olema vähemalt:

§ 9. Laeva meeskonna kutsejärgud on:
1) pootsman;
2) vanem madrus;
3) noorem madrus, ja
4) laevapoiss.
Kutsejärkudesse kuuluvad sõidutsensuse
alusel ka erioskusega meremehed, nagu puusepp ja teised.
§ 10. Laevapoisiks võib olla isik, kes vähemalt 14-aastane ja keda arst
tunnustanud

1) purjelaeval
laevajuht kipper;
2) masinajõuga liikuval prahilaeval kuni
100 br.reg.tn.
laevajuht kipper, üle 100
br.reg.tn.
ligisõidu tüürimees, ja
3) masinajõuga liikuval reisijatelaeval kuni
50 br.reg.tn.
laevajuht ligisõidu tüüri50 br.reg.tn.
ligisõidu kapten.
mees; üle
Kui masinajõuga liikuv laev on üle 100
br.reg.tonni või kui vähemate laevade sõit lähteja sihtsadama vahel kestab järjest üle 16 tunni,
peab olema peale laevajuhi veel üks tüürimees
ligisõidu tüürimees.
Järjestsõidu all mõistetakse sõitu, mille

meresõiduks kõlbulikuks

üksikud

-

üldtervisliku

korra, eriti nägemise, kuulmise
mise võime poolest.

ja

seisu-

värvieralda-

Nooremaks madruseks võib olla isik,
vähemalt 6 kuud meresõite.

§ 12. Vanemaks madruseks võib olla isik,
kellel vähemalt

18

kuud

meresõite. Peale selle

noorema

peab

ta

madruse

oskama taakel-

damiše töid, eriti purjede õmblemist,
spleissimist ja kleitimist.

§ 13. Pootsmaniks
vähemalt

36

kuud

võib

vanema

—

—

—

—

—

seisakud ei

üle

kestu

4

tunni.

§ 19. Kohaliksõidu laeval peab

olema

vä-

hemalt :

11.

§
kellel

—

olla

otsade

—

—

tüürimees;

c) üle 200 br.reg.tn. —laevajuht ligisõidu
kapten ja üks tüürimees
ligisõidu tüüri—

isik, kellel

madruse

1) purjelaeval:
a) kuni 100 br.reg.tn. —laevajuht kipper;
laevajuht ligib) 100—200 br.reg.tn.
sõidu tüürimees ja üks tüürimees
ligisõidu

mere-

mees;

2) masinajõuga liikuval prahilaeval:
a) kuni 100 br.reg.tn.
laevajuht ligisõidu tüürimees; kui laeva sõit lähte- ja siht16 tunni,
sadama vahel kestab järjest üle
siis veel üks tüürimees
ligisõidu tüürimees;
b) 101—500 br.reg.tn.
laevajuht ligisõidu kapten
ja üks tüürimees
ligisõidu
—

sõite, sellest vähemalt

12

kuud

kaugesõidus.
Peale vanema madruse tööde peab ta tundma
purjedetegemist, laevataakeldamist, värvidesegamist, raskustetõstmist ja teisi tema ametalasse puutuvaid töid.
§ 14. Laeva puusepaks võib olla isik, kes
tunneb kõiki laeval juhtuvaid puutöid, eriti
deki triivimist, pigitamist, paatide parandamist
ja teisi tema ametalasse puutuvaid töid, ning
kellel vähemalt vanema madruse kutsejärk.
§ 15. Üleminekul sõjalaevalt kaubalaevale
pootsman pootsmaniks, allohvitser
dekimeeskonnast vanemaks madruseks ning

arvatakse

madrus nooremaks madruseks, kui nende tegelikud meresõidud vastavad käesolevas seaduses

ettenähtud meresõitudele

teha
oma

§§ 11.—13.
kutsejärgule.

ettenähtud

ja nad oskavad
töid, vastavalt

—

—

—

tüürimees;

c) üle 500 br.reg.tn.
sõidu

tüürimees

ja

—

laevajuht kauge-

1. tüürimees

ligisõidu
kapten ning 2. tüürimees
ligisõidu tüürimees, ja
3) reisijatelaeval:
a) kuni 100 br.reg.tn.
laevajuht ligisõidu kapten
ja üks tüürimees
ligisõidu
—

—

—

tüürimees;

laevajuht kaub) 101—500 br.reg.tn.
ligigesõidu tüürimees ja üks tüürimees
—

—

sõidu tüürimees;

c) üle

500

br.reg.tn.

—

laevajuht kauge-

§ 16. Kutsejärk kantakse meremehe teenistuskirja meremeestekodu vanema poolt neil
andmetel, mis saadud laevajuhilt, kelle juh-

sõidu tüürimees, 1. tüürimees ligisõidu kapten
ja 2. tüürimees
ligisõidu tüürimees.

timisel

malt:

oleval laeval

meremees

teenis.

—

§ 20. Ligisõidu laeval peab olema vähe-
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1) purjelaeval:
a) kuni 100 br.reg.tn.
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tüürimees ja 3. tüürimees

laevajuht kip-

—

per;

b) üle 100 br.reg.tn.
laevajuht ligisõidu kapten
ja üks tüürimees
ligisõidu
tüürimees;
2) masinajõuga liikuval prahilaeval:
a) kuni 100 br.reg.tn.
laevajuht ligisõidu kapten;
b) 101—500 br.reg.tn.
laevajuht ligisõidu kapten
ja üks tüürimees
ligisõidu
tüürimees;
c) üle 500 br.reg.tn.
laevajuht kaugesõidu tüürimees, 1. tüürimees ligisõidu kapten
ja 2. tüürimees —ligisõidu tüürimees, ja
3) masinajõuga liikuval reisijatelaeval:
a) kuni 100 br.reg.tn.
laevajuht kaugesõidu tüürimees ja üks tüürimees
ligisõidu
—

—

—

—

—

—

—

—

tüürimees;

b) 101—500 br.reg.tn.
laevajuht kaugekapten ja üks tüürimees ligisõidu kap—

sõidu
ten;

—
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ligisõidu tüüri-

mees.

§ 22. Merepraami juhiks võib olla:
1) kohaliksõidus praamil üle 500 br.reg.tn.
kipper;
2) ligisõidus praamil üle 200 br.reg.tn.
kipper, ja
3) kaugesõidus
ligisõidu tüürimees.
§ 23. Iga kõrgem kutsejärk annab kõigi
madalamate järkude õigused.
§ 24. Laeva meeskonna koosseisu alammäärad määratakse Vabariigi Valitsuse mää—

—

—

rusega.

IV.

Lõppmäärused.

§ 25. Käesolev seadus hakkab maksma
jaanuarist 1928. a.
§ 26. Käesoleva seaduse maksmahakkamisega kaotavad maksvuse Kaubandusseaduse
(S.K. XI k.) §§ 178, 179, 181, 183 ja 106
märkus ning Kaubandusseaduse § 182. muutmise seadus (,,R.T.“ nr. 26
1923.).
1.

—

c) üle 500 br.reg.tn.
laevajuht kaugesõidu kapten,
1. tüürimees
kaugesõidu
tüürimees ja 2. tüürimees
ligisõidu tüüri—

—

Algkirjale alla kirjutanud
Riigikogu abiesimees R. Pen no.

—

mees.

Abisekretär O. Liigand.

§ 21. Kaugesõidu laeval peab olema vähemalt:

1) purjelaeval
laevajuht kaugesõidu kapja peale selle tüürimehi:
üks kaugesõidu
a) kuni 500 br.reg.tn.
—

ten

Nr. 99.

Riigikogu poolt 16. detsembril
1927.

a

vastuvõetud
.

—

Pikalaenu panga

tüürimees;
1. tüürimees
b) 501—2000 br.reg.tn.
kaugesõidu tüürimees ja 2. tüürimees
ligisõidu tüürimees;
—

I.

põhikiri.

Üldmäärused.

—

—

1. tüürimees
c) üle 2000 br.reg.tn.
kaugesõidu tüürimees, 2. tüürimees ligisõidu
kapten ja 3. tüürimees
ligisõidu tüürimees;
—

—

—

lae2) masinajõuga liikuval prahilaeval
vajuht kaugesõidu kapten ja peale selle tüüri—

mehi:

teiste kindlustuste vastu.

pangale antakse üle käesolevas
alustel:
1) Vabariigi
Valitsusele Eesti panga põhikirja § 82. põhjal
üleantavad laenud ja nõudmised, ning 2) kolmsada viiskümmendtuhat naelsterlingit
riigi
Pikalaenu

a) kuni 500 br.reg.tn.

—

üks

kaugesõidu

tüürimees;
1.
tüürib) 501—2000
br.reg.tn.
kaugesõidu tüürimees ja 2. tüürimees
ligisõidu tüürimees;
—

mees

§ 1. Pikalaenu panga ülesandeks on anda
pikaajalisi laene Eesti põllumajandusele, tööstusele, laevandusele, ehitustegevusele, omavalitsustele, samuti ka teistele asutustele ja
ettevõtetele ning ühistegelistele ühingutele
kas kinnisvarade või laevade pantimisel või

—

—

1. tüürimees
c) üle 2000 br.reg.tn.
kaugesõidu tüürimees, 2. tüürimees ligisõidu
kapten ja 3. tüürimees
ligisõidu tüürimees,
ja
3) masinajõuga liikuval reisijatelaeval
laevajuht kaugesõidu kapten ja peale selle
—

—

—

—

tüürimehi:

a) kuni 1500 br.reg.tn.
kaugesõidu kapten, 2. tüürimees
—

1. tüürimees
—

kaugesõidu

tüürimees;

b) üle 1500 br.reg.tn.
kaugesõidu kapten, 2. tüürimees
—

1. tüürimees
—

kaugesõidu

põhikirjas

1927.

a.

ettenähtud

välislaenust.

§ 2. Pangal
Pank vastutab

on

oma

juriidilise isiku õigused.
varandustega panga kohus-

ja kahjude eest.
§ 3. Panga asukoht on Tallinn. Pank tegutseb kogu Eesti vabariigis. Vabariigi Vatuste

litsuse otsusel võib

ta

avada kohtadel osakonde

ja agentuure.
§ 4. Pangal on pitser Eesti vabariigi vapiga
keskel ja viimast ümbritseva panganimetusega.
§ 5. Pangale esitatud palved ja kõik ta
tegevusse puutuv kirjavahetus on vabad tempelmaksust.

Nr.
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II.
Panga kapitalid.
§ 6. Panga põhikapitaliks määratakse riigi
1927. a. välislaenust viis miljonit krooni. Sellest kapitalist võib pank osta oma pantlehti
ja käesoleva põhikirja § 61. p. 2. ettenähtud
võlakirju, ning välja anda laenudena mitte
üle kolme miljoni krooni, kuna kaks miljonit
krooni peab mahutatama riigi või Vabariigi
Valitsuse poolt kindlustatud väärtpaberitesse.
Põhikapitalist kaetakse panga kahjud, mida ei
suudeta katta tagavarakapüalist (§ 7).
§ 7. Tagavarakapital, mis määratud panga
pantlehtede ning võlakirjade intresside ja kustutamise kindlustuseks ning võimalikkude kahjude katmiseks (kui selleks ei jätku panga jooksvatest tuludest), kogutakse panga puhaskasust
seni, kui tagavarakapital tõuseb vähemalt põhikapitali summani. Tagavarakapital peab puutumata mahutatama riigi või Vabariigi Valitsuse
poolt kindlustatud väärtpaberitesse.

IIL

Panga operatsioonid.
1. Üldmäärused.

§ 8. Pank toimetab järgmisi operatsioone:
1) annab pikaajalisi laene sularahas, oma
pantlehtedes või võlakirjades:
a) igasuguste kinnisvarade, nagu maa,
hoonete, vabrikute ja tehaste hüpotekaarsel pantimisel (§§
10—33);
b) laevade hüpotekaarsel pantimisel (§34);
c) Vabariigi Valitsuse tagatiskirja kindlustusel omavalitsustele (§ 40);
2) annab tähtajalisi laene mitmesugustel
kindlustustel 6 kuust kuni 5 aastani (§ 35);
3) võtab Vabariigi Valitsuselt või teistelt
asutustelt ja isikutelt valitsemisele ning sissenõudmisele nende arvel kapitale ja laene ning
muid

nõudmisi

kolmandate

isikute

vastu;

4) annab välja oma pantlehti üksikutes seeriates tähtajaga mitte üle 20 aasta ja mitte alla
5 aasta

kroonides või välisrahas.

Pantlehtede

väljaandmise korra, üldsumma, kupüürid ning
tähtajad otsustab panga nõukogu, millised otsused kuuluvad Vabariigi Valitsuse kinnitamisele;
5) annab välja oma võlakirju kroonides
või välisrahas;
6) ostab ja müüb omal arvel riigi või
Vabariigi Valitsuse poolt tagatud või rahaministri nõusolekul ka ilma seesuguse tagatiseta Eesti laenuasutuste pantlehti;
7) võtab oma peale võlgnikkude arvel ja
nende ülesandel oma pantlehtede ja võlakirjade realiseerimist vabal müügil, saades selle
eest

tasu, mille

suuruse

määrab

1257

TEATAJA»

panga nõu-

kogu, ja
8) teostab muid pangale lubatud ärioperatsioonide edukuseks tarvilikke toimetusi ning
tehinguid.

§ 9. Üldisi juhtnööre üksikute operatsiooni-liikide ulatuse kohta üldiselt, kui ka nende
ulatuse
annab

kohta

üksikute

pangale Vabariigi

majandusalade järgi
Valitsus.

Laenud kinnisvarade kindlustusel.

2.

§ 10. Pank annab laenu tähtajaga mitte üle
igasuguste vabariigi piirides asuvate
kinnisvarade, nagu maa, hoonete, tehaste ja
vabrikute hüpotekaarse pantimise kindlustusel, kui need viimased maksvate seaduste põhjal võivad olla hüpoteekobjektiks.
Panditud ehitused ja sisseseaded peavad
olema kindlustatud tulekahju vastu käesoleva
põhikirja peat. IV. määruste alusel.
§ 11. Laene võib anda kuni 50% panditava kinnisvara hinnatud väärtusest, kusjuures laenu alammäär on 500 krooni ning pangale
jääb kindlustuseks obligatsiooni varal kõige
Kui panditaval kinnisvaral
vanem hüpoteek.
lasuvad võlad, peab võlgnik need tasuma väljaantava laenu arvel, või peavad kõik võlgniku
kreditorid lubama pangale nõudmise eesõiguse
nende kasuks kinnistatud võlgade ees, nii et
laenu tagasinõudmisel pangal on igal juhtumisel
esimese koha õigus käesoleva põhikirja järgi.
Erandeid sellest lubatakse ainult riigi ja
omavalitsuste maksude ja muude avalikkude
koormatuste, samuti väljaostmatute servituutide ja koormatuste jaoks, mille väärtuse nõukogu määrab ja selle võrra laenu summat vas20

aasta

tavalt vähendab.

§ 12. Mitme kaasomaniku ühisomanduses
kinnisvarad võetakse pandiks ainult
jaotamata kogu ulatuses ja kõikide kaasomanik-

olevad

kude nõusolekul.

§ 13. Laenu nõutamise korral kinnisvara
pantimise] pöörab laenusoovijakirjalikult panga
juhatuse poole, esitades:
1) ärakirja kinnisvara kohta käivast kinnistusregistri osast;
2) tulekindlustuse seltsi tunnistuse kinnisvara

hoonete hindamise kohta ühes hindamis-

aja ja kindlustusmaksu teatega;
3) üksikasjalise maa, hoonete, vabriku või
tehase plaani ja tõenduse riigi ja kogukonna
maksude suuruse kohta ning andmed eelmiste
aastate tegevuse üle, ja
4) teate soovitava laenusumma suuruse
kohta.

Ühtlasi maksab laenusoovija esialgsete kulude katteks

summa nõukogu poolt kinnitatud
ja kuulutustega Riigi Teatajas avaldatud normi
järgi.
Laenusoovija palve täitmata jätmise
korral antakse temale pool summat tagasi,

laenu saamisel või sellest loobumisel aga mitte.

§ 14. Laenu lubamise korral peab laenusoovija andma pangale temale lubatud laenueest võlakohustuse
summa
tähendusega, et:
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1) panditav kinnisvara oma päraldistega jääb
pandiks pangalt saadud laenu, selle intresside ning kõigi laenu asjus tekkivate kulude
eest,

tulekindlustuse

maksud

ühes

2) laenusoovija peale selle kõige

arvatud;

oma

varaga

panga ees vastutab kuni saadud laenu lõpuliku tasumiseni, ja 3) laenusoovija vastuvaidlealistub panga põhikirja määrustele ja
juhatuse seaduspärastele korraldustele.
Samuti esitab laenusoovija kinnisvarade ja
sisseseadete tulekindlustuse poliisi, käesoleva
põhikirja § 68. määrustes ettenähtud summas.
§ 15. Laenu andmise korral saadab panga
juhatus võlgniku võlakohustuse kohalikku kinnistusjaoskonda pandiõiguse kinnistamiseks
ning tarvilikkude märkustega varustamiseks.
§ 16. Laenusaaja tasub pangale laenu summa
pealt arvates pooleaasta viisi ette laenuintressi, laenuvõla kustutussumma ja panga
nõukogu poolt määratud protsendi panga kulude katteks, kusjuures esimese tähtaja intressid arvatakse laenu andmise päevast, teised
intressid aga võetakse terve poolaasta eest.
Kinnisvarade hindamise ja pantlehtede valmata

mistuskulude katteks võetakse laenu andmisel

aasta

Nr.
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maksudesse, ja viivitusraha vähendada
jätta.

või täiesti ära

§ 20. Kui võlgnik käesoleva põhikirja § 18.
ja 70. ettenähtud tähtaja jooksul võlgajäänud
summat tasunud või
pikendust palunud ei
ole, või kui nõukogu tagasi lükanud tema palve,
peab juhatus viibimata asuma kogu võla sissenõudmisele ja selleks otstarbeks panditud kinnisvara
avalikule enampakkumisele määramiseks pöörama vastava kohtu poole, ära näisuuruse
dates oma
nõudmise
ja esitades
tõmduse k nnisvara pangale pantimise kohta.
Kohus otsustab palve võlgnikku välja kutsumata panga teadaande põhjal ja määrab kinnisvara müügile Tsiviilkohtupidamise seaduse
§§ 1845.—1888. ettenähtud viisil, arvesse
võttes käesolevas

põhikirjas leiduvaid erireegjuhatus seda palub, teeb kohus
Tsiviilkohtupidamise seaduse § 1861. ettenähtud tähtaega ära ootamata ka korralduse
kinnisvara
sissetulekute
arestiallapanemise
leid. Kui panga

kohta.
Käesoleva

paragrahvi ega ka järgnevate
eeskirjad ei kitsenda pangale
üldiste seaduste põhjal kuuluvat õigust
võla sissenõudmist pöörata ka igasuguse muu
võlgnikule kuuluva kinnis- ja vallasvara peale.
paragrahvide

—

panga

kasuks

ühekordselt

kuni

1%

laenu

summast.

Eelnimetatud maksud tasutakse panga kasiga pooleaasta viisi ette 30. juuniks ja

sasse

31.

detsembriks sularahas, loositud pantlehtedes või möödunud tähtaja kupongides.

§ 17. Kui laen välja antud pantlehtedes,
võlgnikul õigus igal ajal oma laenu tervelt
tasuda või jaokaupa kustutada ümmargustes
vähema pantlehe nimihinnaga võrdsetes summades. Tasumine ja osaline kustutamine sünnib pantlehtedega ühes kuuluvate kupongidega ja talongidega. Laenu täieliku likvideerimise korral on lubatud rahaga tasuda ülejääva pooliku pantlehe arve, kui see vähem kui
pool osa vähema pantlehe nimihinnast, vastasel korral tasub võlgnik ka selle osa pantlehega, ja pauh maksab temale tagasi ülejääva
on

§ 21. Kui

võlgniku varanduse üle avavõlauskujad nõuavad pangale panditud kinnisvarade avalikku
enampakkumist, peavad vastavad kohtuasutused või kohtupristavid teatama sellest pangale. Panga kinnisvaraga kindlustatud nõudmised rahuldatakse alati väljaspool konkursi
järjekorda. Pank on kohustatud enne müügi
tähtaega üles andma vastavale kohtule kogu
oma nõudmise, ning ühtlasi teatama müügiletakse konkurs või kui teised

tuleva kinnisvara hinnatud väärtuse.

Teatel

juures olema kinnistusjaoskonna tunnistus, et enampakkumisel müüdav kinnisvara on panditud pangale võla kindlustuseks.
peab

kindlustuse

§ 22. Panditud varanduse müügist saadud
tasutakse enne pikalaenu panga
nõudmiste rahuldamist tööliste ja teenijate
töötasu ja haiguskindlustuse maksud,
nagu ette
nähtud Tsiviilkohtupidamise seaduse § 1890.

§ 19. Võla ja muude maksude tasumist
pank pikendada ainult siis, kui võlgnik
tulekahju või muu õnnetuse läbi ajutiselt on
sattunud kitsikusse.
Sel korral, ja samuti
laenusaaja surma puhul võib panga nõukogu
pikendada kuni 3 aastani kahe järgneva tähtaja makse, jaotades neid ühesugustesse pool-

§ 23. Kohtupristav teatab omanikule panpoolt ülesantud nõudmise suuruse, kui ka
kinnisvara enampakkumisele määramise palve.
Kohtupristav algab Tsiviilkohtupidamise seaduse §§ 1095. ja 1849. ettenähtud tegutsemist
neis paragrahvides määratud
ära
ootamata
Avaliku enampakkumise kuulutatähtaega.
mist ja kõiki teisi enampakkumisse puutuvaid
korraldusi toimitakse nii, nagu puuduks mõlemate poolte vahel igasugune kokkulepe enampakkumise aja ja viisi kohta.

osa

sularahas.

Sularahas antud

laenu võib

võlgnik igal ajal tasuda samuti sularahas.
§ 18. Kui võlgnik oma makse ühes tulerahaga pangale ei tasu tähtajaks,
võetakse tasumata summa pealt viivitusraha
1% kuus, arvates poolikud kuud terveteks;
ei tasu ta neid kolme kuu jooksul, nõutakse
need sisse ühes kõigi kuludega.
võib

summadest

ga
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§ 24. Kohtupristav kirjutab üles ja hinenampakkumisele määratud kinnisvara
ainult panga juhatuse sellekohasel palvel.
Panga juhatusel on õigus lasta üles kirjutada
ja aresti alla panna võlgniku vallasvara selleks,
et ta müügile tuleks ühel ajal võlgniku kinnisdab

ja selle päraldistega.
§ 25. Avaliku enampakkumise kuulutus
peab ilmuma vähemalt 2 kuud enne müügipäeva Riigi Teatajas. Kui pole olnud hindamist põhikirja § 24. ettenähtud korras, peab
kuulutuses teatatama peale Tsiviilkohtupidamise seaduse § 1147. p.p. 1—3, 6ja8 ja § 1869.
varaga

ettenähtud

teadete ka

kinnisvara

hinnatud

väärtus, mille põhjal laenu antud.

§ 26. Võlgnikul on õigus tasuda enne enampakkumise algust, ja kui see jäi tagajärjeta, siis
enne teistkordse enampakkumise algust võlgnevaid makse ühes viivitusrahaga ja panga
poolt tema arvel tehtud kuludega ning seega
vabastada varandust müügist.
§ 27. Kui juhatus kohtupristavilt teate
saanud kinnisvara avalikule enampakkumisele
määramise kohta, peab ta teatama vastavale
kohtuasutusele kõigist muudatustest, mis ette
tulevad käesoleva põhikirja §§ 20. ja 21. nimetatud andmetes

või mis

tulla võivad

pärast

lõpuarve andmist kuni müügipäevani.
§ 28. Pangale

panditud

kinnisvara

üks-

kõik kelle nõudel ettevõetud esmakordne enamsummast, mis vähemalt
heaks
kindlustatud võla ühes
panga
kuni enampakkumise päevani kogunenud

pakkumine

algab

kataks

kõigi
maksudega, võlaintressidega, tulekindlustusmaksudega, viivitusrahadega ja kohtu- ning
müügikuludega, samuti ka kõigi riigi- ja omavalitsuse maksudega ja kohustustega, millel
seaduse järgi eesõigus panga heaks kindlustatud võla ees.
Iga enampakkumisest osa võtta
soovija peab kautsjoniks maksma 10% pakkumise algsummast.
Kui
enampakkuja ei
tasu
Tsiviilkohtupidamise seaduse § 1874.
ettenähtud tähtajaks ostuhinda ühes seaduslikkude maksudega, tarvitatakse sissemakstud
või sissenõutud kautsjon vastavalt Tsiviilkohtupidamise seadusele panga nõudmise ees
olevate kohustuste, kohtuja müügikulude
ning muude panga poolt võlgniku arvel tehtud
väljaminekute katteks, samuti pangale võlguolevate

summade

kohtupidamise

osaliseks

seaduse

§

katteks
1890.

Tsiviil-

tähendatud

korras.

§ 29. Jääb esmakordne enampakkumine
tagajärjeta, toimetatakse mitte varem, kui kuu
aja pärast teistkordne enampakkumine, millest vähemalt kolm nädalat
lutatakse
panga

enne

eriliselt kuu-

Kui müük sünnib
Riigi Teatajas.
nõudmisel, algab teistkordne enampak-

1259

TEATAJA"

kumine summast, mis vähemalt kataks panga
nõudmise kõrval eesõigustatud nõudmised;
muil kordadel algab enampakkumine mitte alla
Tsiviilkohtupidamise seaduse § 1885. ettenähtud summat. Sellest pakkumisest osa võtta
soovijad peavad maksma samasuguse kautsjoni kui esmakordsel enampakkumisel, missuguse kautsjoniga talitatakse, nagu see ette

nähtud

esmakordse

enampakkumise kohta.
enampakkumisel võib pank osa
võtta pakkumisest ja nimelt summani, mis
katab tema ja teised panga nõudmise kõrval
eesõigustatud nõudmised.
Igal juhtumisel
langeb teistkordsel enampakkumisel müüdav
kinnisvara lõpulikult sellele, kes pakub suurema
Teistkordsel

summa.

§ 30. Ostja peab panga nõudmise (kui
pakutud hind ei ole madalam § 28. põnjal
määratud summast) õiendama panga kassas
14
päeva jooksul, kui panga juhatus ei ole nõus
kinnisvaral lasuvat võlga täielikult või osalt
tema peale ümber kirjutama.
Tõendusdokumendina
damise üle annab
tuse
tuses

panga

võla

õien-

pank ostjale erilise tunnis-

kohtule ettenäitamiseks.

Selles

tunnis-

peab täpselt tähendatama ülevõetud ja

makstud summad, et kohus võiks need maha
arvata ostuhinnast.

§ 31. Kui panga nõudmine panditud kinmüügi läbi täielikult ei kaeta, peab
juhatus viibimata samme astuma panga nõudmiste rahuldamiseks muust võlgniku varannisvara

dusest.

§ 32. Kui kindlustuseks panditud kinnislangeb panga omanduseks (§ 29.), peab
juhatus püüdma selle nii ära müüa, et pank
kahjusid ei saa, ning vahepeal püüdma varandusest tulusid saada.
Seesuguse kinnisvara
müük peab teostuma hiljemalt kahe aasta
jooksul pärast kinnisvara panga nimele kinnistamist. Seda aega võib üksikutel juhtumistel
igakordsel Vabariigi Valitsuse loal veel pikendada kahe aasta võrra. Niisuguseid kinnisvaru
ei tohi pank jätta oma omanduseks, välja
arvatud juhtumised, kui tähendatud kinnisvarad tingimata tarvilikud panga asjaajamiseks
ja kui omanduseksjätmine otsustatud § 79.
vara

p. 3. korras.
Pank on ostu puhul kinnistuslõivu ja tempelmaksu maksmisest vaba, kui ta omandatud
kinnisvara edasi müüb kahe aasta jooksul pärast
selle kinnistamist panga nimele või nelja aasta
jooksul, kui Vabariigi Valitsus on seda aega
pikendanud käesoleva paragrahvi (§32.) esimese

lõike korras.

§ 33. Täiendavaid laene kinnisvarade peale,
mis § 11. tähendatud ülemmäärani koormatud, antakse ainult neil juhtumistel, kui vas-
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taval uuel hindamisel

on
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tõusnud kinnisvara

ja sisseseadete väärtus või kui on tasutud vähemalt 1/ 5 esialgsest võlasummast.
„

Ühistegelised

tuhande krooni.

rahaasutused

võivad tarvidust mööda ümber vahetada kindlustuseks antud võlakohustusi

pikalaenu panga

loal, ja
3.

§

Laenud

laevade

pantimisel.

34. Pank annab laenu Eesti laevade

viimaste

hüpotekaarsel

peale

pantimisel, vastavalt

laevakinnistusseaduse määrustele.
Laenu

põhikirja

andmisel

on

maksvad

käesoleva

määrused kinnisvarade kindlustami-

sel antud laenude kohta

järgmiste muudatus-

ja täiendustega:
1) laen ei või tõusta teraslaevadele üle 50%
ja puulaevadele üle 40% laeva hinnatud väär-

tega

tusest;

—

2000 krooni.

§ 36. Tähtajalisi laene (§ 35.) võib pank
osakaupa tasumise õigusega, kusjuures protsendid võla pealt arvatakse aja eest,
mil laen tegelikult olnud võlgniku kasutada.
lubada ka

37. Pank ei tohi

§

§ 35. p.p.

1.—7.

ette-

nähtud mitmesugustel kindlustustel laene anda

2) laenu kestus ei või olla teraslaevadele
15 aasta ja puulaevadele üle
10 aasta;
3) panditud laeva peab kinnitama ka mereõnnetuse (kasko) vastu ning pangale üle antama
kinnituspoliis või seda asendav dokument;
avarii puhul on võlgnik kohustatud sellest
teatama
pangale, ja
4) laenu nõutamise korral peab esitatama
väljavõte laeva kinnistusregistrist, andmed
laeva hinna kohta ning muud panga nõukogu
üle

poolt eriti määratud dokumendid.
4.

7) vekslite ja võlakohustuste vastu, millel
peale väljaandja allkirja vähemalt kahe maksuvõimelise isiku pealkiri või vastutuspealkiri
tingimusel, et laen üksikule isikule ei ületa

Laenud

oma

nust

põhikapitalist ega riigi 1927. a. välislaepangale üleantud summadest.

§ 38. Pangale käesoleva põhikirja § 35.
põhjal panditud vallasvara võib jääda ka
võlgniku pidamisele hoidmiseks või kasutamiseks, kusjuures kõik muudatused vallasvara
koosseisus ja väärtuses võivad sündida ainult
p. 3.

Sarnasel korral kuulutapanga nõusolekul.
takse võlgniku kulul pantimisest ja pandist
vabastamisest

Riigi Teatajas ja pannakse selleüles panditud varanduse
hoiuruumi või platsile nähtavasse kohta võimaluse korral kinnitades üksikute asjade külge
vastavaid märke asja pantimise kohta.
kohane

mitmesugustel kindlustustel.

§
Tähtajalisi laene (§ 8. p. 2.) võib
pank anda järgmiste kindlustuste vastu:
1) riigi või riigi poolt tagatud või rahaministri poolt küllalt kindlaks arvatud kindlaprotsendiliste väärtpaberite vastu kuni 80%
35.

nende kursiväärtusest;

Panditud vallasvara, mille suhtes täidetud
kõik

need

nõuded,

maksujõuetusel

võõrandamine

ja võlakohustuste vastu, mis
kindlustatud kaupade, materjalide, põllumajandusliku inventari ja muu vallasvaraga kuni
60% kindlustuste väärtusest, kusjuures kind-

andmine

lustuseks ei

saa võtta

vallasvara mõttelisi

osa-

sid;

ja

tema

konkursmassi enne,

ja teistele

isikutele

pandiks-

tühine, kui asjad olid vastavalt

on

pandimärkidega või kui võõrandaplatsü, kus pantimise
teadaanne vastavalt üles pandud.
Võlgnikku, tema volinikku või teenijat,
varustatud

mine toimub ruumis või

kes

4) vekslite

käsipandiks,

kui tasutud panga laen ühes protsentidega ja
muude lisakohustustega. Panditud vallasvara

väärtusest;

3) vekslite

loetakse

sellele ei või panna aresti kolmandate isikute
nõudmiste rahuldamiseks ega kuulu see võlgniku

2) kallismetallide ja nendest tehtud väärtasjade vastu kuni 80% nende kallismetalli

teadaanne

ilma

panga nõusolekuta

võõrandab või

ja võlakohustuste vastu, mis
kindlustatud obligatsioonidega,
tingimusega,
et need ühes nende eelseisvate obligatsiooni-

pandib võlgniku pidamisele jäetud panditud
seadusega määratud
vara, karistatakse nagu
kätteusaldatud võõra vara raiskamise ning

dega, kui need olemas, ei koorma vastavat kin50% viimase hinnatud väärtusest;

omastamise

5) rahaministri poolt vastuvõetavaks tunnustatud rahaasutuste
tagatiskirjade vastu;

väheneb,

nisvara üle

6) ühistegeliste rahaasutuste omavõlaliste
kohustuste vastu, mis kindlustatud laenuasutusest laenu saanud liikmete poolt allakirjutatud

võlakohustustega, mille järgi vastutab
tinmaksujõulist käemeest
gimusel, et üksikutele liikmetele antav laenuvähemalt kaks

summa

—

ei või tõusta üksikliikmele üle kahe-

tuhande krooni ja liikmele-ühingule üle viie-

eest.

§ 39. Kui
on

kindlustusi
tavalt

panditud varanduse väärtus
võlgnik kohustatud andma lisa-

vastavas

tasuma.

väärtuses või

Vastasel

korral,

laenu

vas-

samuti kui

võlgnik ei tasu tähtpäevaks laenu või selle
osa, asub pank viibimata laenu sissenõudmisele.
Pank on õigustatud oma äranägemise järgi
võla sissenõudmiseks panditud
ära
müüma
varandust või sisse nõudma võlga võlgniku
muust varandusest, kui ta peab seda otstarbekohasemaks, kusjuures ühe või teise tee valik

Nr.
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õigust, käsitada

hiljem teist

sissenõudmise teed.
Panditud

vallasvara müük

sünnib panga

börsihinnata varandus müüakse avalikul

enam-

pakkumisel, kuna börsihinnalisi kaupu võib
juhatus müüa ka ilma enampakkumiseta börsihinna alusel.
Kui müügist saadud summast
üle jääb pärast panga võla tasumist, kantakse
ülejääk võlgniku heaks tema arvele.
Võlgnikul ei ole õigust panga vastu tõsta
nõudmisi kahjude pärast, mis temale võiksid
tekkida panditud varanduse müümisega viivitamise tõttu või müügi tähtaja ning koha
valiku tõttu panga poolt.
§ 40. Omavalitsustele võib pank anda laene
võlakirjades või nende realiseerimisest saadud summadest (§ 61. p. 2.) Vabariigi Valit20 aastani.
suse tagatiskirja kindlustusel kuni
Kapitalide ja laenude valitsemine Vabariigi Valitsuse arvel.

§ 41. Eesti pangast, tema põhikirja § 82.
põhjal valitsusele üleandmisele kuuluvad laenud ja nõudmised ühes kõigi kindlustustega
ja dokumentidega antakse pikalaenu panga
valitsemisele.

Panga valitsemisse antud laenudes ja nõudpikalaenu pank kolmandate isikute vastu kõigi nende õiguste ning kohustuste
kandjana, mis kuulusid või kuuluda võisid
Eesti pangale nende laenude või nõudmiste,
samuti nende juurde kuuluvate kindlustuste
ja nendega ühenduses olevate rendi ja muude
kuivõrd neid Õigusi ja kohuslepingute järgi,
tusi ei muuda käesolev põhikiri.
Nende laenude ja nõudmiste juurde kuuluvatele dokumentidele tehakse üleandmise pealkirjad, seal kus see tarvilik, Eesti panga poolt
vahetult pikalaenu panga nimele.
Üleandmiseks ei ole tarvis kontrahentide, võlglaste
ega
Üleandmise lepinvastutajate nõusolekut.
gud ja pealkirjad on vabad tempelmaksust.
mistes esineb

—

§ 42. Pangal

õigus üle võtta valitsuse
põhikirjas ettenähtud kindlustustel ja korras laene ja nõudmisi, andes valitsusele vastutasuks vastavas
summas oma võlakirju (§ 61. p.
1.) või raha,
arvelt

oma

on

arvele käesolevas

samuti võib
kindlustuste

anda

pank
vastu

Panga nõukogul

uusi laene

valitsuse
on

õigus, kui

ta

vastavate

katteks.

arve

loeb laenu

või nõudmise

täiesti kindlustatuks ja võlglase
ettevõtte elujõuliseks, lubada üle võtta laenu
või nõudmise valitsuse arvelt panga arvele ka
sel juhtumisel, kui olemasolevad ja võlgniku

poolt

võimaluse

nõuetele,

põhikirja

kuid seesugusel juhtupangal ja võlgnikul eriti kokku leppida, missuguseks tähtajaks viimane esitab
et
täiendavad kindlustused,
jalule seataks
põhikirjas nõutud vahekord kindlustuste väärEi pea võlgnik
tuse
ja võlasumma vahel.
kinni kokkulepitud tähtajast, tuleb võlg sisse
misel tuleb

juhatuse korraldusel ilma kohtuta, kusjuures

5.
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korral

laenu kindlustused või

täiendavalt

esitatud

kindlustuste

väärtuse

ja laenusumma vahekord ei

vasta

käesoleva

nõuda osalt või tervelt.

§ 43. Kui pank
võtta

oma

võimalikuks

ei

üle

pea

arvele mõnda valitsuse arvel olevat

laenu või nõudmist või anda
täielikuks

uut

katteks

laenu valit-

arvelolevatel

ja
võlgniku poolt võimaluse korral esitatavatel
täiendavatel kindlustustel, antakse võlgnikkudele võimalus esitada panga poolt määratava aja
jooksul mõni rahaasutus, kes nõus
võlga üle võtma. Pikalaenu pank võib sarnasel juhtumisel laenu ülevõtvale rahaasutusele,
kui pank viimase seisukorda rahuldavaks peab,
anda tema soovil laenu käesoleva põiuldrja
suse

arve

nõuetele

vastavate

korral võib

kindlustuste vastu; tarbe-

pank kindlustuste suhtes lubada

§ 42. tähendatud erandeid. Laenu tasumine
peab sündima hiljemalt 20 aasta jooksul, igaaastastes

osades.

§ 44. Laenud ja nõudmised, mida pikalaenu pank ega teised rahaasutused ei võta
üle oma arvele, jäävad ühes kõigi kindlustuspanga valitsemisele valitsuse arvel.
Pank peab esmalt püüdma selgusele jõuda,

tega

kas ettevõtted, kellele kuuluvad

eelpooltähen-

datud laenud, on veel elujõulised. Kui selgub,
et ettevõtet ei saa pidada elujõuliseks võlga-

dega ülekoormatuse tõttu või muul põhjusel,
pank kohustatud asuma otsekohe laenu

on

likvideerimisele.
Likvideerimine

tuleb

teostada

kindlaks-

määratava kava

järgi, püüdes ära hoida suuremaid kahje riigile.
Kui likvideeritava ettevõtte varandusele ei ole võimalik leida ostjat,
võib pank Vabariigi Valitsuse erilise loaga,
omandada varanduse esialgu riigile.
Panga
ülesandeks jääb valitseda omandatud varandusi, hoolitsedes selle

et

eest,

nende väärtus

ei väheneks

ja Vabariigi Valitsuse nõusolekul
varandused ära müüa ostja leidumisel.
§ 45.
kohale,

seisupanga nõukogu asub
raskused ettevõtete seisukorras on

Kui

et

mööduva

iseloomuga, võib pank, Vabariigi
loaga, edasi lükata laenude ja

Valitsuse erilise

nõudmiste

liselt.

likvideerimise

Valitsuse

kohta eraldi kuni 1

täielikult

või

osa-

luba antakse
aasta

iga ettevõtte
peale, kusjuures valit-

käiva pangaarupärast
läbivaatamist, võib tarbekorral luba
uuendada igakord kuni 1 aasta peale.
Kui kuni 5 aasta jooksul ettevõte ei ole
suutnud niivõrd areneda, et pank või mõni

sus,

ande

ettevõtte kohta
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teine rahaasutus
oma

kui
oma

arvele

võimalikuks

vastava

laenu või

peab üle võtta
nõudmise, eriti

suuda
korralikult
ei
ettevõte
tasuda
võla intresse, asub pank laenude ja nõud-

miste

likvideerimisele
eelmises (44)
paragrahvis tähendatud korras.
§ 46. § 41. põhjal valitsemisele võetud
laenude ja nõudmiste kindlustuste
valitsemise, müügi ja kindlustustest saadud summade
kohta maksavad vastavalt käesolevas põhikirjas §§ 20.—32., 69. ja 70. ettenähtud määrused.

Valitsemisele

võetud

laenude

kindlustu-

seks olevate vallasvara

pantide kohta maksavad käesoleva põhikirja §§ 38. ja 39. määrused.

Üksikute valitsemisel olevate laenude

pan-

tide tule- ja muu kahju vastu kindlustamise
korra, samuti laenude tingimused ja laenude
valitsemise

korra
määrab panga
nõukogu
üldiste
Vabariigi Valitsuse poolt antavate
juhtnööride alusel.
Pangal on õigus lubada olemasolevate kindlustuste uuendamist ja ümbervahetamist teiste
vähemalt samaväärtuslikkude
seta

vastu.

Lootu-

võlgade ja nõudmiste mahakustutamised

ning saneerimise otstarbel tehtavad kokkulepped intresside ja kapitaalvõla vähendamises
võlgnikkudega ja vastutajatega sünnivad
panga nõukogu otsusel, millised otsused kuuluvad Vabariigi Valitsuse kinnitamisele.
§ 47. Käesoleva

§ 41. korras
ja nõudmiste
katteks sissetulnud summasid võib pank tasuda
Vabariigi Valitsusele oma võlakirjadega (§61.
p. 1) Vabariigi Valitsuse poolt lubatud määral
ja tingimustel.
§ 48. Rahaministri ettepanekul on Vabariigi Valitsus õigustatud andma tema poolt
määratud tingimustel panga valitsemisse ka
muid riigi nõudmisi ja fonde.
valitsemisele

põhikirja

võetud

laenude

§ 49. Valitsemisele
nõudmiste,

samuti

võetud

nende

laenude
ja
juurde kuuluvate

kindlustuste valitsemisel

ja kindlustuste müügil toimetab pank omal nimel, kuid Vabariigi

Valitsuse arvel.
Nende laenude

ja nõudmiste eest pank ei
varandustega, ja arvepidamine
nende operatsioonide
kohta sünnib
eraldi
panga operatsioonide arvepidamisest.
Eelmiste paragrahvide põhjal valitsemisele
vastuta

oma

võetud laenude, nõudmiste ja fondide valitsemise eest saab pank tasu Vabariigi Valitsuse
poolt määratud alustel.

§ 50. Pank on kohustatud esitama Vabariigi Valitsusele igal aastal valitsuse poolt määratud tähtaegadeks iga valitsemisel oleva laenu
kohta täieliku aruande.

Nr.
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Panga pantlehed ja võlakirjad.

§ 51. Panga poolt väljaantud pantlehed
peavad täiesti kindlustatud olema panditud
kinnisvarade (§§ 10., 11. ja 14.) ja laevade (§34.)
hüpoteekidega vähemalt samas nimiväärtuses
ja vähemalt sama intressimääraga. Kui kate
on

vähenenud

mõnel muul

laenude

tasumise

põhjusel, ja kui

tõttu

vastava

või

summa

pantlehtede liikvelt äravõtmine pole kohe läbiviidav, peab pank hoidma puuduvate hüpoteekide asemel

vastava

summa

sularahas või

§ 8. p. 6. ettenähtud väärtpaberites.
Vabariigi Valitsuse otsusel võib pank välja
anda pantlehti, mis ajutiselt kuni hüpoteekide

soetamiseni võivad olla kindlustatud ka

sularahaga või
paberitega.

§ 8. p. 6. ettenähtud

väärt-

Liikvelolevate
pantlehtede ja käesoleva
põhikirja § 61. tähendatud võlakirjade kogusumma

ei tohi ulatuda üle panga kümnekordse

põhi- ja tagavarakapitalide kogusumma.
emiteeritakse
intressi
§ 52. Pantlelrd
maksu tähtpäevadega 2. jaanuaril ja 1. juulil,
ettenäitaja peale jooksvate järjekorranumbrite
all; pantlehtede pidaja soovil võib neid muuta
ka nimelisteks. Pantlehtede kupongid ja ettenäitaja peale väljalastud pantlehed lähevad
käest kätte lihtsa edasiandmise teel, nimelised
pantlehed aga panga juhatuse poolt tehtud
üleandmise

pealkirja järgi.
intressi
§ 53. Väljalastud
pantlehtede
protsenti võib muuta ainult rahaministri nõusolekul, kusjuures panga juhatus kuulutab
vähemalt kuus kuud

enne

konversiooni toime-

pantlehtede omanikud peavad kuulutuses nimetatud tähtajaks pantlehed pangale
esitama ja teatama, kas nad on nõus konveroma
siooni tähtpäeval vahetama
pantlehti
vähema intressiga pantlehtede vastu või soovivad tähtpäeval kätte saada raha oma pantlehtede järgi nende nominaalväärtuses.
tamist,

et

§ 54. Kuulutuses nimetatud tähtajal lõpeesitamata jäänud pantlehtede pealt
intresside arvamine. Nad võetakse panga poolt
liikvelt ära ning kustutatakse ja tasutakse
nende esitamisel kümne aasta jooksul, missuguse tähtaja möödumisel loetakse nõudmata
maksud aegunuks ja arvatakse panga kasuks.
tatakse

§ 55. Pantlehtede nimihinna ja intressidö
panditud kinnisvarade
ja laevade hüpoteegid, kinnisvarade ja laevade
pantimisel laenusaanud võlgnikkude maksud,
ühistel
ja kui neist ei peaks jätkuma, siis
alustel muude panga kohustustega
kõik
tasumist kindlustavad

—

—

panga varandused.

Pangale panditud kinnisvarade ja laevade
hüpoteeke, mis määratud väljaantud pantlehtede kindlustuseks, võib muude panga kohus-

Nr.
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katmiseks kasutada ainult siis, kui kõik

pantlehed
miseks

on

lunastatud või kui nende

eraldatud

tarvilik

summa

kat-

sularahas

või

riigi või Vabariigi Valitsuse poolt tagatud
väärtpaberites.
ettevõetud
§ 56. Panga juhatuse poolt
pantlehtede liikvelt äravõtmine loosimisega
sünnib üks kord aastas detsembrikuul ja loositud pantlehtede nimihind tasutakse, alates
järgnevast 1. juulist kümne aasta jooksul, millise tähtaja möödumisel loetakse nõudmata
maksud aegunuks ja arvatakse panga kasuks.
Loositud pantlehtede pealt intresside tasumine
lõpeb nimihinna tasumise algpäevaga. Tasumiseks esitatud pantlehtedel peavad olema
kõik eeloleva aja kupongid, vastasel korral arvatakse

nende

väärtus

makstavast

summast

maha.

§ 57. Pantlehed ühes kupongilehega 10
peale
ja selle talongiga trükitakse
rahaministri poolt kinnitatud vormi järgi kapitali nominaalsumma, intresside protsendi, väljalaskeaja ja kustutuse kava äratähendamisega.
Pantlehed kannavad presidendi ja kahe juhatuse liikme allkirju, köidetakse raamatusse ja
lõigatakse sealt välja järjekorras.
aasta

§ 58. Pank võtab igal aastal loosimisega
(tirašeerib) vastavast seeriast vähemalt niisuure nimisumma pantlehti,
et see
võrdub summale, mis võlgnikud laenu kustutuseks peavad maksma ühes enne tähtaega
tasutud laenude summaga ning kustutab panga
kassasse muretsetud pantlehed.
Pank tasub
lunastamisele ja kustutamisele määratud ja
pangale esitatud pantlehed.
§ 59. Pantlehtede loosimine, kustutamine
ja hävitamine sünnib avalikult kolme pangaesitaja ja rahaministri esitaja juuresolekul.
liikvelt ära

§ 60. Kustutamisele määratud pantlehtede
Riigi Teatajas ühes tähtpäevaga, millal nende järgi lõpeb intresside
tasumine. Numbrite lehed peavad olema saa-

numbrid avaldatakse

daval panga kassas.
§ 61. Pangal on

õigus välja anda oma võlakirju :
1) tähtajaga kuni 1. juulini 1967. a. välislaenust saadud osa eest
välja arvatud põhikapitaliks üleantav summa (§ 6.) —, kui ka
Vabariigi Valitsuse poolt üleantud Eesti panga
laenude ja nõudmiste eest, mis pank oma arvele
võtab; need võlakirjad on vabad tempel—

maksust;

2) tähtajaga kuni 20 aastani käesoleva põhikirja § 40. tähendatud laenude andmiseks ja
muudeks põhikirjaga lubatud operatsioonideks, ja
3) tähtajaga kuni 5 aastani § 35. tähendatud laenude andmiseks; viimaseid võlakirju
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ei tohi liikvel olla üle panga põhi- ja tagavarakapitalide kogusumma.
§ 62. Kõik eelmise (§ 61) paragrahvi p. 1.
ja 3. põhjal väljaantud võlakirjad peavad täiesti
kaetud olema laenudega kas kinnisvara (§§ 10.,
11. ja 13.) või laevade (§ 34.) hüpoteekide kindlustustel või käesoleva põhikirja § 35. ettenähtud mitmesugustel kindlustustel.
Käesoleva põhikirja § 61. p. 2. põhjal väljaantud võlakirjad peavad täielikult kindlustatud olema Vabariigi Valitsuse tagatiskirjadega.
Kui
tõttu või

kate

vähenenud

mõnel muul

laenude

tasumise

põhjusel, ja kui võla-

kirjade liikvelt äravõtmine vastavas summas
pole kohe läbiviidav, peab pank hoidma puuduvate kindlustuste asemel

vastava summa

sula-

rahas või käesoleva

põhikirja § 8. p. 6. tähendatud väärtpaberites.
§ 63. Vabariigi Valitsusele vastutasuks antavate võlakirjade (§ 61. p. 1.) intress ja kustutus
määratakse sama suur
ja makstakse
samadel tähtpäevadel, kui riik maksab 1927. a.
välislaenult.

Vabariigi Valitsusel on õigus vähendada
intressimäära, kui ta peab tarvilikuks seda riigi majanduselu huvides ja rahaturu seisukorraga arvestades.
Nende võlakirjade kohta on vastavalt maksvad käesoleva põhikirja
§§ 52.—54., 56.,
tähendatud

58.—60.

§ 64. Vabariigi Valitsuse tagatiskirja kindväljaantud võlakirjade (§ 61. p. 2)
kupongide tähtajad, kustutamise ja konverteerimise korra ja muud tingimused määrab
nende väljaandmisel panga nõukogu, kelle
otsused kuuluvad Vabariigi Valitsuse kinnilustusel

tamisele.

§ 65. Lühiajalised võlakirjad (§ 61. p. 3)
olla nimelised või ettenäitaja peale,
kupongidega või ilma. Nende intresside maksmise, kustutamise ja konverteerimise korra
ning muud tingimused määrab nende väljaandmisel panga nõukogu, kelle otsused kuuluvad Vabariigi Valitsuse kinnitamisele.
võivad

§ 66. Süüdlasi pantlehtede ja võlakirjade
järeletegemises karistatakse nagu seaduses ette
nähtud rahamärkide järeletegemise eest.
§ 67. Panga pantlehti ja võlakirju võevastu kõigi riigiasutustega tehtud lepingute ja riigiasutustele antud kohustuste kind-

takse

lustamiseks.

laste,

Neisse võib mahutada ka

hoolekande

ja
ning seltside kapitale.
IV.

omavalitsuse

vaeste-

asutuste

Panditud kinnisvarade hoidmine ja

pantide

kindlustamine

68. Kõik

kahju

vastu.

§
pangale panditud kinnisvarad
päraldistega ja muud varandused, mida võib
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hävitada tuli või mõni
olema kindlustatud

muu

kahju

TEA T A

õnnetus, peavad

panga nimele
usaldatavaks arvatud kindlustusvastu

panga poolt
seltsis.
Kindlustussumma
malt

50%

peab olema vähe-

panga laenusummast, nõukogu otsusel aga kuni kahekordne. Kui võlgnik ei esita hiljemalt viisteist päeva enne kindsuurem

lustustähtaja lõppu pangale kindlustuse uuendamise dokumenti, kindlustab
pank panditud
varandused võlgniku arvel, kes kohustatud
selleks kulutatud summa
tasuma
hiljemalt
lähemaks
laenu maksutähtajaks.
Vastasel
korral asub pank kogu võla sissenõudmisele.
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V. Panditud

Nr.

varanduste

115

hindamine.

§ 75. Pangas panditavate varanduste hinlaenusoovija poolt esitatavate
andmete järgi hindamise juhtnööri põhjal,
mis kokku seatud panga juhatuse ja kinnitatud
nõukogu poolt.
Hindamiskomisjon korraldab kohapeal panditava varanduse ülevaatuse tarbekorral juurdamine sünnib

dekutsutud eriteadlaste kaudu,

võrdleb

oma

hindamist kindlustusseltsi

tähtaegadeks toimetama juhapoolt nõutud tarvilikud
hoonete parandused.
Sellejuures peab võlg-

hindamisega ja tähendab vahed ning valmistab juhtnööridega
määratud vormil varanduste täieliku ja üksikNimetatud kirjeldus on
asjalise kirjelduse.
aluseks ka tulevastel järelvaatustel.
§ 76. Hindamisel võetakse eestkätt arvesse
maa, hoonete, tehaste, vabrikute ja laevade
tulu, selgitatud nende aastaaruannete ja teiste
andmete põhjal, mis hindamiskomisjon eri-

nik tõestama,

teadlaste kaudu hindab.

§ 69. Võlgnik on kohustatud alati korras
pangale panditud kinnisvarasid ning

hoidma

selleks määratud

tuse

või

ta

voliniku

et

kindlustusselts vastutab täiel

määral ka ümberehitamise
Pank

valvab

nõudmiste

eelmises

ajal.

takse

lõikes

tähendatud

täitmise

järele hindamiskomisjoni
kaudu, ning viimane peab vähemalt iga aasta
toimetama panditud kinnisvarade ülevaatust
ja kokku seadma vastava akti.
Panditud kinnisvara suuremaid ümberehitamisi võib

ette

tasel korral

on

võtta ainult

panga loal, vasära keelata

pangal õigus seda

ja laen üles öelda.
§ 70. Kui
kinnisvara

pangale

väärtus

on

selgub,

et

vähenenud,

panditud
võrreldes

väljaandmise hindamisega, võib panga
juhatus võlgnikult nõuda võla kindlustamiseks
tarvilikke lisakindlustusi või üles öelda ja
tagasi nõuda osa laenu enne maksutähtaega.
Ei tasu võlgnik nõutud laenuosa juhatuse poolt
määratud tähtajaks,
on
juhatus õigustatud
asuma
kogu võla sissenõudmisele käesoleva
põhikirja § 20. ettenähtud korras.
laenu

§ 71. Tule-

ja mõne muu kahju korral
kahju pangale panga
juhatuse poolt esitatud poliisi põhjal.

tasub

kindlustusselts

§ 72. Kui kahju tõttu panditud varandus
hoopis hävineb või allesjäänud osa ei kindlusta
võlga, kaetakse poliisi järgi saadud summaga
kogu võlg või osa võlast.
§ 73. Kui kahjust puutumata varanduse
täielikult kindlustab panga laenu ja see
viibimata kindlustatakse kahju vastu § 60.
määrustel, võib pank kindlustusseltsi poolt
tasutud summa kätte anda võlgnikule-kinnisosa

varaomanikule.

§ 74. Kui kindlustusseltsid oma põhikirjade ja poliiside tingimuste järgi vabastatud
kahjude tasumisest, võib pank asuda võla
sissenõudmisele ja panditud varandused ära
müüa

laenu katteks.

Peale selle

arvesta-

tehaste, vabrikute ja
laevade materjaalse realiseerimisväärtusega ja
muude tuludega, mis laenusoovija saab või
maa,

saada võib

hoonete,

oma

kinnisvarast.

§ 77. Eelpoolnimetatud korras kontroleejuhtnööride põhjal kokkuseatud täieliku kirjelduse ja hindamisega esitatakse hindamiskomisjoni otsusega panga juhatusele, kes selle ühes oma arvamisega esitab
Viimane võib vänõukogule kinnitamiseks.
ritud andmed ühes

hendada hinnatud väärtust, anda uuesti hinei
damiseks või
keelduda laenuandmisest,
või

aga

milgi tingimusel suurendada hindamise
hindamiskomisjoni otsuse vastu.

väärtust

VI. Panga juhtimine.
§ 78. Pank allub Vabariigi Valitsusele rahaministri kaudu. Panga asjade üldine juhtimine on panga nõukogu käes, kes koosneb
Vabariigi Valitsuse poolt 5 aasta peale nimetatud panga presidendist ja selle asemikust
ning seitsmest teisest liikmest, kes nimetatakse
kolmeks aastaks rahaministri ettepanekul Vabariigi Valitsuse poolt. Kui nõukogu liige nõukogust lahkub enne tähtaega, määratakse samas
Esimese
korras uus liige ametiaja lõpuni.
kahe aasta jooksul lahkub iga aasta 3 liiget
loosi läbi ning pärast seda ametivanuse järgi.
Lahkunud liikmeid võib
tagasi nimetada.

Nõukogu liikmed vastutavad oma tegevuse
üldistel alustel riigiteenijatega.
Nad ei
Nende
saa
palka, pensioni ega abirahasid.
päeva- ja sõidurahad ühenduses panga ülesannete täitmisega, kui ka tasu nõukogu kooseest

olekutest osavõtmise eest, määrab rahaministri

ettepanekul Vabariigi Valitsus.
§ 79. Nõukogu on otsusevõimne, kui kohal
on vähemalt 5 liiget ja president või ta asemik.
Otsused teeb nõukogu liht häälteenamusega,

Nr.
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kusjuures häälte pooleks jagunemisel otsustav
Presidendil on õigus täiton presidendi hääl.
mata jätta otsusi, millega ta nõus ei ole ja esitada need rahaministri kaudu Vabariigi Valit-

või

Juhatuse koosolekuid peetakse presidendi
eesistumisel tarviduse järgi.
ta asemiku

Koosolek
torite

on

Panga nõukogu võimkonda kuulub panga
asjade üldine juhtimine käesoleva põhikirja
järgi ja eriti:
1) panditavate varade hindamiste kinniväljaandmise otsustamine ja
2)
tähtajaliste maksude pikendamine § 19. alustel;
3) kinnisvarade omandamise ja võõrandamise otsustamine;

4) pantlehtede valmistamine, väljalaske,
loosimise ja kustutushävitamise otsustamine,
samuti võlakirjade väljaandmise otsustamine;
5) laenude, pantlehtede
ja võlakirjade
intressi määramine rahaministri kinnitamisel;
6) pantlehtede ja võlakirjade konversiooni
otsustamine;

7) korratute võlgnikkude käest võlgujääja kinnisvarade
enampakkumisel müügile määramise otsus-

nud summade sissenõudmise

tamine;

8) panga kätte jäänud kinnisvarade valitsemine ja realiseerimise küsimused;
9) lootuseta laenude ja nõudmiste mahakustutamine;
10)

panga aastaaruannete

vaatamine

ja

Vabariigi

ja

eelarvete läbi-

Valitsusele

11) ettepanekute tegemine Vabariigi Valitsusele panga puhaskasu jaotamise asjus;
12) ettepanekute tegemine Vabariigi Valitsusele panga direktorite ametisse kutsumise

ja vallandamise
liikmete valimine

asjus ja hindamiskomisjoni
ja neile tasu määramine, ja

panga valitsemisse
puutuvate
küsimuste arutamine ja otsustamine ja juht-

13) kõigi

nööride andmine

juhatusele kõigi panga asjaajamisse ja tegevusse puutuvates küsimustes.

§ 80. Panga juhatus koosneb § 78. tähendatud panga presidendist ja kahest direktorist.
Panga juhatus on vastutav nõukogu ees.
Nõukogu esitab rahaministri kaudu Vabariigi Valitsusele panga direktorid ametisse
kutsumiseks ja vallandamiseks, kusjuures Vabariigi Valitsus nõukogu ettepanekul määrab
ühe direktori presidendi asemikuks ja ühtlasi
nõukogu liikmeks.
Panga presidendi palga määrab Vabariigi
Valitsus presidendi nimetamisel.
§ 81. Juhatus valitseb panga kapitale ja
juhib panga tegevust ja jooksvat asjaajamist
nõukogu poolt antud juhtnööride põhjal.
Juhatus esitab panka kolmandate isikute
ja asutuste ees ilma erilise volituseta.

direk-

Häälte

koosoleku

otsusega, võib ta seisma panna selle
täitmise ja asja ette kanda nõukogule otsusta-

oleku

miseks.

§ 82. Juhatus annab nõukogule igal kuul
üksikasjaliku aruande panga tegevuse ja seisukorra üle ja peab avaldama oma seisukoha
igas küsimuses, mis ta ette kannab nõukogule
otsustamiseks.
VII.

Hindamiskomisjon.

§ 83. Panga nõukogu nimetab iga aasta
hindamiskomisjoni, kes töötab nõukogu poolt
selleks määratud direktori juhatusel. Hindamiskomisjoni ülesandeks on pantimiseks esitatud
varade hindamine nõukogu poolt kinnitatud
juhtnööride põhjal. Oma tegevuse üle esitab
komisjon nõukogule aruande ühes juhatuse
poolt kokkuseatud aastaaruandega. Hindamiskomisjoni otsused tehtakse liht häälteenamusega. Hindamiste toimetamisel võib komisjon
juurde kutsuda asjatundjaid panga juhatuse
kaudu.
VIII.

Panga eelarved,

rahami-

nistri kaudu kinnitamiseks esitamine;

on

Otsused tehtakse liht häälte-

pooleks jagunemisel on
Kui juhajuhataja hääl.
taja (president või ta asemik) nõus ei ole koos-

enamusega.
otsustav

laenude

otsusvõimne, kui koos

enamus.

susele otsustamiseks.

tamine;
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aruanded

ja

re-

videerimine.

§ 84. Panga juhatus seab kokku panga
ja esitab pärast heakskiitmist nõukogu
poolt rahaministri kaudu Vabariigi Valitsusde
eelarve

Samal viisil

kinnitamiseks.
lisakrediidid.

kinnitatakse

nõukogu poolt läbivaadatud panga
esitatakse

ka

Juhatuse poolt kokkuseatud ja
rahaministri

aastaaruan-

Vabariigi
ja Riigikogule riigi
eelarve lisana teadmiseks.
Samal ajal esitatakse aruanne riigikontrolöörile revideerimine

kaudu

Valitsusele kinnitamiseks

kes

seks,

teatab

oma

otsuse

aruande kohta

Vabariigi Valitsusele hiljemalt ühe kuu jooksul.

§ 85. Panga kuubilansid ja aastaaruande
välja panga juhatus üldiseks tead-

kuulutab
miseks.

§ 86. Riigikontrollil
panga
duste

ja

mist.
muil

õigus toimetada
ning varanmajanduslise asjaajamise revideeri-

kassa,

muude

on

väärtuste

Aastaaruannete revideerimisel kui ka
tarvilikkudel

kontroll

nõuda

tuselt

juhtumistel

võib

läbivaatamiseks panga

riigijuha-

ja nõukogult igasuguseid panga tegekäivaid teateid ja seletusi ning
tarvilikke raamatuid ja dokumente.
Revideerimise viisi ja lähema korra määrab riigikontrolör kokkuleppel rahaministriga.
vuse

kohta
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§ 87. Panga arvepidamise ja aruandmise
kokkuleppel riigikontrolöriga.
korra kinnitab rahaminister

Vabariigi
1927

Nr. 115

Valitsuse

otsus

avaldatakse ühes

a.

detsembrist

7.

Riigikogu käesoleva

4*

otsusega.

Riigikogu esimees K. Einbund.

§ 88. Panga puhaskasu jagatakse järgmiselt :

Abisekretär O. Li igand.

1) vähemalt 10% panga tagavarakapitaliks,
kuni see pole tõusnud käesoleva põhikirja
§ 7. ettenähtud määrani, ja
2) 1927. aasta välislaenust põhikapitali
peale langeva osa intresside ja kustutuse
tasumiseks.

Ülejääk

läheb

riigi tuludeks.

Vabariigi Valitsuse

otsus 7.

1927
Pikendada

detsembrist

a.

Valitsuse

Vabariigi

otsusega

(,,R. T.“ nr. 89
1926 a.) kindlaks määratud ja Riigikogu poolt
4. veebruaril 1927 a. kinnitatud (,,R. T.“
14
1927 a.) kaitseseisukorra (sõjaseisunr.
korra) maksvuse tähtaeg Vabariigi Valitsuse
määruses
kaitseseisukorra
(sõjaseisukorra)
kohta 18. juunist 1926 a. (,,R. T.“ nr. 54
1926 a.) ette nähtud vabariigi osades kuni
1. jaanuarini 1929 a.
1926

17. novembrist

a.

—

—

IX.

Panga ametnikud.

§ 89. Panga
palgad määrab
ettepanekul.

ametite

Vabariigi

ja

vastavad

Valitsus

nõukogu

liigid

§ 90. Panga juhatuse liikmed ja teised panriigiteenijateks, kuid nad

—

ga ametnikud ei loeta

vastutavad

oma

tegevuse

eest

Riigivanem J.

ühistel alustel

tiigiteenijatega ja neil on pensioni ja ühekordse
saamise õigus riigi- ja omavalitsuste
teenijate pensioniseaduse alusel.

Riigisekretär K. Terras.

toetuse

§ 91. Panga ametnikud määrab ametisse
ja vallandab ametist panga juhatus.
X.

poolt

22.

Üldine

osa.

kontrollimisele

kuulu§ 1. Riigikontrolli
ja on tema ees aruande kohuslikud kõik
riigiasutused, ametkohad ja ettevõtted.
Märkus. Riigikontrolli kontrollimisele
vad

XI.

Lõpumäärused.

93. Käesolev

põhikiri hakkab
avaldamisega Riigi Teatajas.

maksma

kuuluvad ka omavalitsuse-, seltskondlisedja eraasutused ning ettevõtted sel määral,
kui

Algkirjale alla kirjutanud

see

seadustes,
või

põhikirjades
mustes

Riigikogu esimees K. Einbund.

§

2.

on

ette

määrustes ja asutuste
riigi toetusandmise tingi-

nähtud.

Riigikontrolli moodustavad: 1) riigi-

kontrolör, 2) riigikontrollnõukogu, 3) riigikontrolli kantselei (keskasutus), 4) riigikontrolli

Abisekretär O. Li igand.

osakonnad, 5) riigikontrolli revideerijad

Riigikogu poolt

16.

detsembril

1927

a.

vastuvõetud otsus.

Riigikogu otsustab:
„Kinnitada Vabariigi Valitsuse 7. detsembri
mille

otsus sõjaseisukorra
a.
kestvuse asjas,
järgi neis kohtis, mis ette nähtud Vaba-

riigi Valitsuse otsuses 17. novembrist 1926 a.
(R. T. nr. 89— 1926.) ja mis kinnitatud
Riigikogu poolt 4. veebruaril 1927 a. (R. T.
14
nr.
1927.) ja kus sõjaseisukord (kaitseseisukord) praegu veel ära kaotatud ei ole,
määratakse sõjaseisukorra
(kaitseseisukorra)
maksvuse tähtajaks L jaanuar 1929 a.
—

amet-

nikud.

II.

1927

detsembril 192a7. vastu võetud

Riigikontrolli töökord.

eriseadus.

§

Riigikontrollnõukogu

Panga likvideerimine.

§ 92. Pank on asutatud määramata aja
Tema likvideerimise kohta antakse
peale.

tema

Teemant.

Siseminister J. Hünerson.

§ 3. Riigikontrollil on juriskonsuldid ja
komisjonid, mis riigikontrolöri poolt määratakse.

Riigikontrolli

juures

asub

eraraudteede

läbivaatamise komisjon, mis koosneb
riigikontrolli, teedeministeeriumi ja rahaminisaruannete

teeriumi

esindajaist.
§ 4. Riigikontroll töötab maksvate Eesti ja
Vene seaduste alusel, ühtlasi ka riigikontrollnõukogu poolt antud määruste ja korralduste
ning riigikontrolöri juhtnööride põhjal.
§ 5. Riigikontrolli revideerib kolmeliikmeline komisjon, mille koosseis määratakse kindlaks riigikontrollnõukogu poolt igaks eelarveaastaks.

Nr.

115

.RIIGI

Riigikontrolör.
§ 6. Riigikontrolöri käes on üldine riigikontrolli tegevuse juhtimine.
§ 7. Riigikontrolöri ülesandeks on muu
1) riigikontrollile juhatuskirjade and-

seas:

mine, mis riigikontrollnõukogu määrustena ei
avaldata; 2) riigikontrollnõukogu koosolekute

juhatamine; 3) osakonna juhatajate (resp. peasekretäri) ettepanekul riigikontrolli ametnikkude ja vabapalgaliste ametisse määramine.

TE

riigikontrollnõukogu

§ 14. Riigikontrollnõukogu koosolekuid juriigikontrolör, tema äraolekul asetäitja.
§ 15. Riigikontrollnõukogu
asjadevalitsejaks on peasekretär, kes sõnaõigusega osa võtab
kontrollnõukogu koosolekutest.
§ 16. Riigikontrollnõukogule läbivaatamiseks ettepandavad asjad antakse formuleeritud
ettepanekute kujul riigikontrollnõukogu nime
peale.
Märkus. Vähema

tähtsusega ja küre
kontrollnõukogu esimehe nõusolekul kontrollnõukogu koos-

iseloomuga asju

võib

olekul üles võtta ka suusõnaliselt.

liik-

§

metest.
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17.

Kontrollnõukogule
läbivaatamiseks
asju on asjadevalitseja kohustatud
riigikontrolörile ette kandma aegsasti enne
kontrollnõukogu koosolekut.
§ 18. Kontrollnõukogus arutusele tulevad
asjad kannavad ette: osakondade juhatajad
saadetud

Riigikontrollnõukogu.
I.

§

9.

Koosseis.

Kontrollnõukogu seisab koos riigijuhatajast ja Riigikogu poolt

kontrolörist kui

ametisse kinnitatud liikmetest.
Märkus.

Riigikontrolli osakondade
ei ole kontrollnõukogu liik-

juhatajad, kes
med, võivad kontrollnõukogu koosolekutest
võtta sõnaõigusega.
osa

§ 10. Kontrollnõukogu võib kutsuda oma
asjatundjaid, riigiasutuste ametnikke ja ära kuulata juurde- ja tagasimaksude
asjus tähendatud maksudele ette pandud isikoosolekutele

kuid.
II.

Ülesanded ja võimkond.

§ 11. Peale Eesti riigikontrolli ajutises seaasjade on riigikontrollnõukogu ülesandeks:
1) riigikontrolli eelarvete ja aruannete läbiduses tähendatud

nende tegevuskonda kuuluvad asjad ja asjadekõik teised.
valitseja
§ 19. Otsused tehakse
kontrollnõukogu
koosolekul liht häälteenamusega. Häälte
pooleksminekul otsustab juhataja hääl.
§ 20. Asjadevalitseja seab kokku asjadest,
mis kontrollnõukogus arutusele määratud, päevakorra ja annab sellest liikmetele teada vähe—

malt 24

tundi enne koosoleku
algust.
§ 21. Riigikontrollnõukogu koosoleku protokollid seab kokku kontrollnõukogu asjadevalitseja.
§ 22. Riigikontrollnõukogu otsustele annab vastava käigu riigikontrolli kantselei (keskasutus) kolme päeva jooksul peale protokolli
allakirjutamist.

vaatamine;

2) Riigikogule esitatava rügikontrolöri teläbivaatamine;
3) riigikontrolli osakonna juhatajate (resp.
peasekretäri) ettepanekute arutamine ja otsustamine küsimustes, mis põhimõttelise tähtsusega, või mis maksvate seaduste ehk revisjoniga aruande korra või riigile kahjulikkude majanduslikkude operatsioonide iseloomu muut-

Riigikontrolli kantselei (keskasutus).

gevuse aruande

mist nõuavad;

4) eraraudteede aruannete läbivaatamise
komisjoni otsuste kinnitamine;
5) asjade läbivaatamine, mis riigikontrolör
tarvilikuks arvab kontrollnõukogule ette
panna
§ 12. Asjus, mis seaduse järele kontrollnõukogu alla käivad, on riigikontrolöri tegevus
nõukogu otsustega seotud ja ta ei või neid
oma võimuga muuta.
III.

Asjaajamine.

§ 13. Riigikontrollnõukogu koosolekud on
otsusvõimulised, kui koos on riigikontrolör
või tema asetäitja ja kaks liiget.

Koosseis

§

ja ülesanded.

23. Peale määraliste

ametnikkude kant-

selei alal kuuluvad keskasutuse alla veel

majavalitseja, uksehoidja, käskjalad ja teised majateenijad.
§ 24. Kantselei ülesanded on: 1) asjaajamine riigikontrolli korraldamise ja valitsemise
asjus, 2) asjaajamine ametnikkude teenistuse
asjus, 3) kontrollnõukogu asjaajamine, 4) asjaajamine küsimustes, mis ühegi osakonna alla
ei käi, 5) kirjavahetuse registreerimine, 6) arhiivi korraldamine, 7) arvepidamine ja laekahoidmine, 8) majapidamine.
§ 25. Peasekretäri kohused on: 1) kantselei
töö
juhtimine, jaotamine ja järelevalve selle
et töö tehtaks korralikult ja määratud
ajaks,
2) sissetuleva kirjavahetuse ärajaotamine osakondade vahel, samuti väljamineva
kirjavahetuse läbivaatamine, 3) riigikontrolörile üldise
sisuga asjade ettekandmine, mis riigikontrolöri

üle,

otsustamist nõuavad,

4) riigikontrolöri üles-
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riigikontrolli määruste, korralduste ja
ringkirjade valmistamine, 5) kontrollnõukogu
asjade valitsemine, 6) riigikontrolli üldise tegevusaruande kokkuseadmine osakondade andmete
ja ülevaadete alusel, 7) riigikontrolli
suure pitseri hoidmine, 8) atestatsiooni materjalide hoidmine.
§ 26. Sekretäri kohused on: 1) kirjade valmistamine resolutsioonide ja otsuste põhjal,
2) aktide korraspidamine ja alalhoidmine,
3) kantselei ja majapidamise korra järele valvamine, 4) ametnikkude teenistuslehtede pidamine, 5) käsukirjade kokkuseadmine ja avaldamine, 6) ärakirjade õigekstunristamine,
7) teadaannete ja kutsete väljasaatmine, 8) kantselei tarbeasjade muretsemine, 9) kõigi ülesannete täitmine, mis peasekretär keskasutuse
alal tema peale paneb, 10) riigisummade ja
riigikontrolli väikese pitseri hoidmine.
lõpetatud
§ 27. Arhivaari kohuseks on:
asjad arhiivi võtta, neid korraldada, aktide
nimekirjasid pidada ja arhiivist välja anda
õiendusi sellekohasel nõudmisel.

§ 28. Raamatupidaja kohused on: riigiarvepidamine, palgalehtede, rahaliste
aruannete ja krediitide nõudmiste kokkuseadmine ja kõik ülesanded, mis raamatupidamise
alal üldises arvepidamise seaduses ette nähtud.
Riigikontrolli osakonnad.
Koosseis

4) kaitseväeosakond.
§ 30. Riigikontrolli iga osakond seisab
osakonna juhatajast (peakontrolörist),
tema asetäitjast, jaoskondade juhatajaist, revideerijatest ametnikkudest ja sekretärist.

koos:

§ 31. Tsiviilosakonna kontrolli alla kuulu1) Riigikogu, 2) Vabariigi Valitsus, 3) hariduse-, 4) kaubanduse-tööstuse-, 5) kohtu-,
6) põllutöö-, 7) sise-, 8) töö-hoolekandening 9) välisministeerium. Rahandusosakonna
vad:

alla

—

rahaministeerium.

r

evident.

§ 34. Teedeosakonnal on:
2) posti- ja 3) üldjaoskond.
§ 35. Kaitseväeosakonnal

1) raudteede-,

on:

I

ja

II

jaos-

kond.

§ 36. Rahandusosakonna ülesandeks on
peale muu: riigikontrolöri ülevaate kokkuseadmine riigi eelarve täitmisest ja riigiasutuste
ning ettevõtete majapidamisest, kontrollnõukogu
poolt õigekstunnistatud riigiasutuste
esitatud asuaruannete ja osakondade poolt
tuste ja ettevõtete tegevuse ülevaadete alusel.
II.

Peakontrolör.

§ 37. Riigikontrolli osakond töötab peajuhatusel.
§ 38. Peakontrolör allub riigikontrolörile,
kellele ta ettekanded teeb ja kellelt saab üldised juhtnöörid.
kontrolöri

§ 39. Peakontrolör on
tegelikus asjaajaja otsustamises iseseisev, niipalju kui
maksvad seadused, määrused ja käesolev töökord ei määra seda teisiti.

§ 40. Peakontrolöri ülesanded on:
1) revisjoni tööd osakonnas juhtida ja selle
järele valvata, et töö seadusepäraselt, otstarbekohaselt ja tähtajaliselt, tähtajata tööd aga
ruttu

2) valvata,

§ 29. Riigikontroll jaguneb
nelja osa1) tsiviil-, 2) rahandus-, 3) teede- ja

osakonna

§ 33. Rahandusosakonnal on:
1) rahaja 2) maksude jaoskond ning panga-

asutuste-

võimalikult

ja ülesanded.

konda:

kontrolli
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Teede-

teedeministeeriumi
revisjonile
asutused ja faktiline kontroll tehnilistel aladel
ka tsiviil- ja rahandusosakonna alal.
Kaitseväeosakonna revisjonile kuuluvad tegeva maaja mereväe, kaitseministeeriumi keskasutuse,
piirivalve ja kaitseliidu asutused.
—

Ühtlasi alluvad nende osakondade revis-

eripõhikirjade alusel tegutsevad riigi
ja rahaasutused, mis vastavate ministeeriumide järelevalvele kuuluvad.
jonile

ettevõtted

§ 32. Tsiviilosakonnal on neli jaoskonda:
1) esimene, 2) teine, 3) kolmas ja 4) neljas
jaoskond.

et

tehtaks;
kõiki

asutusi, ettevõtteid ja

operatsioonisid kontrollitaks;
3) valvata, et kõik asutused ja ettevõtted
tähtaegadel aruanded

ära saadavad

ja

et

need

aruanded läbi vaadataks;

4) valvet pidada, et kontrolli töö jaoskonja revideerijate ametnikkude vahel õieti
ja otstarbekohaselt jaotatud oleks ja et kõike
osakonna tööjõudu nende oskuse ja aja järgi
täielikult kasutataks;
5) tarbekorral keskasutuste komisjonidest
riigikontrolli esindajana osa võtta, ehk sinna
dade

oma

asemikku saata;

6) jaoskonna juhatajatele ja revideerijaile
ametnikele
tegelikke juhtnööre anda;
7) lõpetatud revisjonitööd läbi vaadata,
teha ja neile tarvilik käik anda;
8) revideerijate ametnikkude tarviliku ettevalmistuse eest hoolitseda;
9) osakonna tegevusaruande esitamine riigikontrolörile;
10) osakonnas palgamaksmise korraldamine;
11) ühiselt jaoskondade juhatajatega üldarvepidamise seaduse § 338 ettenähtud dokumentide väljaandmise küsimuse otsustamine;
12) peakontrolöri äraolekul täidab neid
ülesandeid tema asetäitja.
otsus
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III.
Jaoskonna juhataja.
§ 41. Jaoskonna juhataja täidab oma jaoskonnas sama ülesandeid, mis peakontrolör
osakonnas.

§ 52. Jaoskonna kirjavahetus kannab jaosjuhataja ja vanema revidendi või osakonna sekretäri allkirja.
konna

§ 53.

§ 42. Jaoskonna juhataja allub

peakontrolörile, kellele ta ettekandeid teeb ja kellelt
ka saab juhtnöörid.
§ 43. Jaoskonna juhataja hoolitseb selle
eest, et kõik kontrolli kohta käivad juhtnöörid,
määrused ja juhatuskirjad saaksid tarvitamiseks

teatavaks revideerijaüe
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ametnikele.

kirjavahetus, mis riigiriigikontrolöri
ja peakontrolöri allkirja.
Osakonna

kontrolöri kaudu käib, kannab

ametnikkude ülesanded.

Revideerijate

54. Vahetuiks

§
vastutajaiks ametnikeks
jaoskondade juhatajate ees on vanemad revitoimkonna juhatajad, kelle komdendid
—

IV.

§

44.

Ministeeriumidega
peakontrolör
otsekoheses läbikäimises. Rügikogu juhatusega
ja ministritega aga riigikontrolöri kaudu.
§ 45. Ministeeriumi osakondadega, mülel
ei ole peavalitsuse õigusi, ja jaoskondadega
võivad riigikontrolli jaoskondade juhatajad olla
on

otsekoheses läbikäimises.
on:
§ 46. Osakonna sekretäri kohused
1) kirjade valmistamine resolutsioonide ja
otsuste
põhjal, 2) aktide korraspidamine ja
alalhoidmine, 3) käsukirjade kokkuseadmine ja
avaldamine, 4) osakonna pitseri hoidmine,
5) osakonna alal ärakirjade Õigekstunnistamine
ja 6) kõigi ülesannete täitmine, mis peakontrolör osakonna kantselei alal tema peale paneb.
§ 47. Riigikontrolli ametnikud on teenistuse asjus kõrgemate juhatajatega läbikäimises
oma
otsekohese juhataja kaudu.
§ 48. Riigikontrolli ametnikkudel on õigus
asutusi ja ettevõtteid revideerida ainult sellekohase erivolituse põhjal, mis peakontrolöri
poolt osakonna pitseriga varustatult välja

kindlaks

deerida ilma

sellekohase volituseta.

dentidele

kontrolli

antakse

riigikontrolöri poolt riigi-

pitseriga varustatud üldine volitus

revideerimiste

toimimiseks

vastava

osakonna

või

jaoskonna kontrolli alla kuuluvates riigiasutustes ja ettevõtetes.
Töökorra § 1 märkuses ette nähtud asutustes
ja ettevõtetes võib revideerimisi toimida
ainult riigikontrolöri või peakontrolöri volitusel.
Märkus.
korral

üldise

Riigikontrolör võib tarviduse
volituse

revidentide abidele
50. Peakontrolöri

anda

ka

vanemate

ja revidentidele.

on üks jaosjuhatajatest, keda selleks määrab riigikontrolör peakontrolöri ettepanekul.
§ 51. Osakonna kirjavahetus kannab kaht
allkirja: peakontrolöri ja jaoskonna juhataja
või sekretäri allkirja.

§

konna

asetäitjaks

määratakse

arv

Vanemate

käsukirjadega.

on;

1) neile revideerimise korras alluvate asuja ettevõtete revideerimine isiklikult kui
ka üldine tegelik revideerimise juhtimine ja
initsiatiiv;

2) tähendatud asutuste majandusliku tegeja operatsioonide arvustamine ja ettepanekute tegemine neis ettetulevate puuduste
vuse

kõrvaldamiseks, kui ka nende
vaate

kokkuseadmine

tegevuse ülekohta;

aruande-aasta

3) neüe abiks määratud tööjõudude

töö

intensiivsuse järgi valvamine ja vastutus revideerimise töö korralikkuse ja täpsuse eest;

4) nende revideerimisalasse puutuva asjaajamise ja kirjavahetuse jälgimine, et ülesvõetud küsimuste
vilise

lahendamine edeneks

tar-

kiirusega ja tarvilises korras;

5) ettepanekute

ja kirjade kokkuseadmine

küsimuste kohta, mis esüe tulevad nende kom-

petentsi pürides.
55.

Kui ühe

ühesuguses

asutuse

ametastmes

määratakse nende

kontrollimisel mitu

ametnikku

tegutsevad,

alluvusvahekord

kindlaks

volituses.

vastavas

Jaoskonna juhatajatele ja vanematele revi-

kaastööliste

tuste

§

49. Peakontrolöril ja tema asetäitjal on
osakonna kontrollile alluvaid asutusi revi-

ka

osakonna

revidentide erilisteks ülesanneteks

antud.

§
õigus

kui

petents,

Asjaajamine.

§ 56. Riigikontrolli revideerijad ametnikud
1) rügi majanduslikke huvisid
kaitsma, 2) selle järgi valvama, et ametkohad
ja asutused töötaksid majanduslikus ja rahalises suhtes seadusepäraselt ja otstarbekohaselt, 3) valvama, et kõik
majanduslikud ja
rahalised operatsioonid toimetataks riigi huvide seisukohalt, 4) rngi majanduslikkude huvide rikkumise: kuritarvituste, lohakuste, kahju
sünnituste jne. korral vübimata seaduses ette
on

kohustatud:

nähtud

samme

astuma.

Riigikontrolli revideerijatel ametnik§
kudel on õigus: 1) sellekohaste volituste põhjal
revideerida riigikontrolli revisjonüe alluvaid
asutusi ja ettevõtteid, 2) tähendatud asutustes
majanduslikkude kahjude avalikuks tulemisel,
asjast viibimata oma ülemusele teatades, tähendatud kahjude iseloomu ja suurust kindlaks teha, kahjude tekkimise asjaolusid selgi57.
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ja revideerimisel neis asjus saadud andprotokolli üles mär-

meid revideerimisakti või
kida.

On asi erakordne ja edasilükkamatult kiire,
peavad revideerijad ametnikud ka ilma sellekohase volituseta riigi kahjude selgitamiseks ja
kindlakstegemisele asuma, vastavat akti kokku
seades, ja riigikahjude ärahoidmiseks samme
astuma, teatades asjast ülemusele ja vastavatele
võimudele.

§ 58. Riigikontrolli revideerijad ametnikud
ette näitama
volitused
revipeavad oma
deeritava asutuse ülemale või tema asetäitjale,
§ 59. Revideerimise juures viibib asutuse
esindaja. Kui asutuse ehk ettevõtte esindaja puudub, ehk kui võimata on
ehk ettevõtte
teda kohale

kutsuda,

toimetatakse revideeri-

mist kahe kohale kutsutud

tunnistaja juures-

olekul.

T E A T AJA"
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§ 62. Revideerijad ametnikud võivad, kui
tingimused nõuavad, revideeritavad asju ja ka ruumisid, kuhu revideeritavad asjad mahutatud, ajutiselt kinni pitseerida, tingimusel, et asutuse tegevus selle
seda revideerimise

all ei kannataks.
teatada

Pitseerimisest tuleb viivita-

ülemusele ja revideeritava
juhatajale ning pitseerimise kohta kokku
seada akt, kuhu tuleb tähendada üles: 1) kinnipitseerimise põhjus ja aeg, 2) pitserite nimetus ning arv, 3) pitseeritud asjade nimetus ja
arv või kaal ning asukoht, 4)
pitseeritud ruumide nimetus ning arv.
mata

oma

asutuse

§ 63. Riigikontrolöri nõusolekul võib riigiametnikkude peale panna ka teisi

kontrolli

ülesandeid,

mis selles töökorras ei

ole

ette

nähtud.

§ 64. Selle määruse maksmahakkamisega
riigikontrolli töökord, mis avaldatud
1919 a. ühes kõigi hiljemalt
,,R. T.“ nr. 78
tehtud muudatustega ja täiendustega.
tühistub

—

§ 60. Iga revideerimise kohta tuleb kokku
seada akt, milles ära tähendada kogu revideerimise käik ja revideerimisel ilmsiks tulnud
Akti kirjutavad alla revideerijad
asjaolud.
ametnikud ja revideerimise juures viibiv asutuse
esindaja, ning revideerija saadab selle
edasi mitte hiljem kui kolme päeva jooksul
lähemale ülemusele.
Asutuse esindajal
oma
on õigus enne allakirjutamist aktile juurde lisada
seletust.
Kui asutuse esindaja ei soovi
oma
alla kirjutada ehk peaks puuduma, siis tuleb
selle kohta aktis
tähendus teha, mida kaks
juurdekutsutud tunnistajat alla kirjutavad. Tehtud

aktist

antakse

revideeritavad

asutusele

§ 65. See
nuarist

1928

määrus hakkab

Asjadevalitseja Aks. Mei.

tuleb

üles

tähendada ka revideeritavatelt

ja isikutelt päritud asjasse
puutuvad ning teistelt asjast teadjatelt isi-

kutelt saadud seletused.

§ 61. Revideerimisel avalikuks tulnud kuriotsekohe

teatama

oma

ülemusele

detsembril 1927a.heaks ki detud.

Riigikontrolli ametnikkude atesteerimise
kord.
I. Üldised
1.

Riigikontrolli

alused.
atesteeri-

ametnikkude

miseks nimetatakse nende teenistusliste

oma-

ja võimete hindamist sellekohaste komisjonide või ülemuse poolt.
duste

2. Atesteeritava

isiku

omaduste

iseloomustuseks

mete

täpseks

sioon

sisaldama

peab

atesteeritava kohta

ja

või-

atestat-

järgmisi

andmeid :

tegevuse puhul peab revideerija ametnik asjast
astumiseks kuriteo

20.

Riigikontrollnõukogu poolt

Märkus.

ametnikkudelt

jaa-

Riigikontrollnõukogu esimees,
riigikontrolör J. Zimmermann.

üks ärakiri.

Revideerijad ametnikud peavad silmas pidama, et revideerimisakt või
protokoll täielik ja täpne oleks ning vastaks
kriminaal kohtupidamise seaduse § 1136
Revideerimisakti või protokolli
nõuetele.

1.

maksma

a.

sammude

selgitamiseks kohtuvõimude
ja politsei abil. Kui asi kiire on ning otsekohene ülemusele teatamine võimata, peab
revideerija asjast viivitamata teatama prokurörile, tema abile või kohtu-uurijale, viimaste
koha peal puudumisel aga politseile. Kui karta
on, et kuriteo jäljed kohtu-uurija kohale jõudmiseni kaduda ja süüdlased põgeneda võivad,
peab revideerija asjast viivitamata teatama politseile talitamiseks kriminaal kohtupidamise
seaduse §§ 256—258 kohaselt.

1)
2)
3)
4)
5)

õiglusetunne,
kohusetunne,

algatusevõime,
otsustusevõime,
töövõime,

6) karskus (joovastavate jookide ja uimastavate ainete tarvitamine ning hasartmängudest
osavõtmine),
7) vilumus teenistuse erialal,
8) seltskondlik kasvatus, taktitunne ja distsipliin.
3. Atesteerimist
veebruarikuu

toimetatakse

jooksul,

iga

vastmöödunud

aasta
ates-
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teerimisaasta andmetel,

kusjuures atesteerilangeb ühte kalendriaastaga.
4. Ühel atesteerimisaastal mitmel kohal
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tatakse atesteerimist eelmise koha või osakonna

kusjuures ametnikkude atesteerimisest võtab
liikmena osa vastava osakonna juhataja või
peasekretär keskasutuse alal;
b) osakondade atesteerimiskomisjonid
peakontrolörist (resp. osakonna juhatajast),
kui esimehest, tema asetäitjast ja jaoskonna
juhatajast, või vanemast revidendist. Viimased
määrab komisjoni esimehe ettepanekul riigi-

järele.

kontrolör ;

misaasta

(resp. keskasutuses) teeninut
atesteeritakse viimase koha järele, kui atesvõi

osakonnas

teeritav

sellel kohal või osakonnas olnud

on

vähemalt kolm kuud.

Vastasel korral toime-

—

riid) keskasutuse atesteerimiskomisjon
gikontrollnõukogu liikmest, kui esimehest,
riigikontrolöri määramisel, peasekretärist ning
—

5. Osakonna

juhataja (resp.

peasekretär)
hoolitseb selle eest, et kõik osakonna (resp.
keskasutuse) ametnikud saaksid
õigel ajal
atesteeritud.
6.

Kõik

keskasutuse sekretärist.
17.

atesteerimise

med kannavad

materjalid

ja and-

salajast iseloomu.
lähema

ülemuse

poolt.
7.

imise

Materjaliks allpoolnimetatud atesteekomisjonile atesteerivad vabakirjel-

dusena lähemad ülemused neile alluvaid

amet-

nikke.
8. Osakonna

juhatajaid võib soovikorral
riigikontrolör, mida viimane toimib ka peasekretäri suhtes.
9. Peakontrolöri asetäitjaid, pangarevidenti, jaoskonna juhatajaid ning osakonna sekretäri atesteerivad vastavad osakondade juhatajad. Teisi revideerijaid ametnikke aga vastavate
jaoskondade juhatajad, või vanemad
atesteerida

revidendid,

keskasutuse

sekretäri

atesteerib

peasekretär, teisi keskasutuse ametnikke aga
sekretär.
10.

Kokkuseatud atestatsiooni lehed annab

komisjoni esimehele.
peatükis ette nähtud atesteerimist toimetatakse iga aasta 1.—7. veebruarini.
atesteerija

vastava

11. Selles

III.

Atesteerimiskomisjonid.

asetäitjaid, panga revijaoskonna juhatajaid ja keskasutuse
denti,
sekretäri atesteerib kõrgem atesteerimiskomisjon.
12. Peakontrolöride

kõiki komisjoni liikmeid atesteeripõhimõtetega ja korraga.

18. Atestatsiooni

kokkuseadmisel

võtab

atesteerimiskomisjon aluseks:
1) lähema ülemuse poolt kokku seatud atestatsiooni,

2) komisjoni liikmete poolt avaldatud põhjendatud arvamised atesteeritava kohta.
otsusvõi19. Atesteerimiskomisjonid
on
mulised, kui koos on kõik 3 liiget, kusjuures
otsused tehakse häälteenamusega.
20. Atesteerimiskomisjon, läbi arutanud kõik
ilmsiks

tulnud

andmeid,

teeb

atesteeritava

§ 2 üles loetud iseloomustuspunktidele järgmised otsused: „väga hea",
„hea“, „rahuloldav"
ja „mitterahuloldav".

kohta vastavalt

21.

Komisjoni otsused kantakse atestatning esitatakse osakondade juhatajate ja peasekretäri poolt iga aasta hiljemalt 20. veebruariks riigikontrolörile heakssioonilehtedele

arvamiseks.

Ärakirja atesteerimismaterjalist

ei jäeta.
Atesteerimiskomisjoni koosolekud on
kinnised ja asjaajamine neis täiesti salajane.
22.

23.

materjalid hoiab
salajasena peasekretär, paigutades
iga ametniku kohta käiva kirjavahetuse eri24. Kõik

alal

atestatsiooni

täiesti

kausta.

riigikontrolli ametnikke,
§§ 8 ja 12, atesteerivad
atesteerimise
osakondade (resp. keskasutuse)
komisjonid.

IV. Kaebused

Atesteerimiskomisjoni esimehe ja liikigaks atesteerimishooajaks
riigikontrolör.

poolt atesteeritavaile sellekohasel teatelehel.

13. Kõiki

teisi

14.

med kinnitab või määrab
—

Atesteerimiskomisjonid

on

kolmeliik-

melised.

atestatsioonikomisjoni
peale.

otsuste

kes ei ole üles loetud

15.

on

tut-

vustama

mise
II. Atesteerimine

Iga atesteerimiskomisjoni esimees

kohustatud koosolekute algul igakülgselt

25. Atesteerimise
da

osakonna

26.

tagajärgedest antakse teajuhatajate (resp. peasekretäri)

Seitsme

sioonilehe

päeva

jooksul peale atestatatesteeritav, kes
atesteeritud, kirjalikult

kättesaamist võib

„mitterahuloldavalt"
edasi kaevata:

moodustatakse

16. Atesteerimiskomisjonid
järgmiselt:
osaa) kõrgem atesteerimiskomisjon
konna juhatajaist riigikontrolöri määramisel,
—

a) osakondade
nide

ja

atestatsioonide

keskasutuse

peale

—

komisjokõrgemasse

atestatsioonikomisjoni, kelle otsused
puhul on lõpulikud;

kaebuste

edasi-
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b) kõrgema atesteerimiskomisjoni otsuste
peale
riigikontrolörile, kelle otsused edasi—

kaebamisele

ei

kuulu.

läbivaataja riigikontrolör või
kõrgem atesteerimiskomisjon jätab kaebuse
tagajärjeta või tühistab kaevatu atestatsiooni
ja seab omalt poolt kokku uue. Kõrgem atesteerimiskomisjon saadab omad kaebuste puhul
tehtud otsused riigikontrolörüe.
27. Kaebust

Riigikontrolör J.^Zimmermann.
Peasekretär

Aks.TMei.

Kohtuministri määrus.
Tsiv.

kp. sead. § 296 põhjal määran Talvälja antava ajalehe „Vaba Maa“ selleks eraajaleheks, milles kohtud 1928 a. kestel
Tsiv. kp. sead. § 295 järele peavad avaldama
sama seaduse §§ 58,150, 293 ja 726 ette nähtud
kuulutusi.
20.

detsembril

1927

a.

Nr. 6.

Kantselei juhataja Vihalem.

Kohtuministeeriumi määrus kohtu-uurijate tööpiirkondademuutmise kohta.

I. Likvideerida

järgmised kohtu-uurijate
jaoskonnad: Tallinna 6. jsk., Läänemaa 2. jsk.,
Pärnu 2. jsk., Narva 1. jsk., Rakvere 2. jsk. ja
Mõisaküla jsk. kohtu-uurija
Tartu 3. jsk.;
tuua

4) Harjumaa 2. jsk. kohtu-uurija tööpiirHarjumaa 1. jsk.
kohtu-uurija tööpiirkonda.
5) Läänemaa 2. kohtu-uurija jaoskond liita
Läänemaa 1. kohtu-uurija
jaoskonna külge,
andes viimasele Haapsalu kohtu-uurija jaoskonnast Nõmme linn üle viia

konna nimetuse.
III. Tartu-Võru

tu-uurijate
järgmiselt:

rahukogu ringkonna kohtööpiirkonnad [ümber moodustada

Tartu
I
jaoskond: Tartu linna
politseijaoskond ühes Veeriku linnaosaga
ning Tartu raudteejaamaga ja vallad: Ropka,
Tähtvere ning Vorbuse.
Tartu II
jaoskond: Tartu linna
II ja III politseijaoskonnad ja vallad: Raadi,
Luunja, Tammistu ning Vesneri.
Tartu IV jaoskond: Alevid: Kallaste, Mustvee ning Jõgeva ja vallad: Sootaga,
Elistvere, Vara, Alatskivi, Peipsiäärne, Kokora,
Pala, Kudina, Kuremaa, Kaarepere, Saadjärve,
Puurmani, Härjanurme, Jõgeva, Vaimastvere,
I

Laiuse, Laius-Tähkvere, Torma, Roela, Saare,

Kohtuminister T. Кai bus.

asukoht üle
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Pärnu, ümbernimetades

tema

jsk. Pärnu 2. kohtu-uurija jaoskonnaks.
II. Tallinna-Haapsalü rahukogu ringkonna
kohtu-uurijate tööpiirkondades läbi viia järgmised ümberpaigutused:
1) Tallinna linna 3.
jsk. kohtu-uurija
tööpiirkonnast eraldada linna politsei 6. jsk.
3-mas raioon
ja raudtee politsei Tallinna
I., 2. ja osa 3-dat raiooni, ja nimelt viimasest
raioonist raudtee vana depoo ja konduktorite
reserv, ja liita neid: 6. jsk. 3-mas raioon Tallinna 1. jsk. kohtu-uurija tööpiirkonna külge
ja raudtee politsei Tallinna 1., 2. ja osa 3-dat
raiooni, viimasest vana depoo ja konduktorite
reserv, Tallinna 2. jsk. kohtu-uurija tööpiirkonna külge.
2) Tallinna-Harju prefektuuri sadama politsei jaoskonna 1. raioon liita Tallinna 3-da
jsk. kohtu-uurija tööpiirkonna külge, kuna
sama sadama politsei jsk. 2. raioon, välja arvatud Naissaar, ning 3. ja 4. raioon liita Tallinna
5. jsk. kohtu-uurija tööpiirkonna külge.
3) Tallinna linna politsei 6. jsk. 6. raioon
liita Tallinna linna 3. jsk. kohtu-uurija tööpiirkonna külge.

Kasepää, Ranna, Lohusuu ning Avinurme;
raudteeliin Tartu jaamast kuni Pedja jaamani
(inch).
В Tartu V jaoskond: Alevid: OteLaeva, Kavilda,
pää ning Elva ja vallad:
Ulila, Meeri, Luke, Kodijärve, Kambja, VanaKuuste, Haaslava, Mäksa, Kavastu, KastreVõnnu, Meeksi, Rasina, Ahja, Vastse-Kuuste,
Krüüdneri, Päidla, Pangodi, Aru, Kongota,

Valguta, Rõngu, Kirepi, Udema,
raudteening Vana-Otepää;
liin Tartu jaamast kuni Palupera jaamani
(excl.) ühes Tartu sadamaraudteeharuga.
Valga
jaoskond: Valga ja Tõrva
Helme, Holdre,
linn;
Valgamaa vallad:
Hummuli, Jõgeveste, Kaagjärve, Karula, Keeni, Koorküla, Kuikatsi, Laanemetsa, Laatre,
Leebiku, Lõve, Patküla, Sangaste, Sooru,
Taagepera, Taheva, Tõlliste; Võrumaa valRannu,

Hellenurme

lad:

Mõniste, Säru, Vastse-Roosa;

vallad:

Tartumaa

Aakre

ning Palupera;
laiaroopalise
raudtee liin kuni Palupera jaamani (inch) ja
kitsaroopalise raudtee liin jaoskonna pürides.
Võru

1.

Võrumaa vallad:

Võru linn;
Aleksandri, Karilatsi, Kasa-

jaoskond:

ritsa, Kioma, Koiola, Kõlleste, Kähri, Lasva,
Loosi, Moisekatsi, Peri, Pindi, PÕlgaste, Saaluse, Timo, Toolamaa, Veriora, Võru;

Võru

jaam ja raudteeliin Võrust kuni Petseri 1. jaoskonna piirini.
Võru

2.

Võrumaa vallad:

jaoskond: Antsla alev;
Erastvere, Haanja, Kooraste,

Misso, Nursi,
Krabi, Kärgula, Linnamäe,
Rogosi, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, Valgjärve,
Vaabina,

Vana-Antsla,

Vastse-Antsla,

Vana-

Nr.
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Laitsna, Vana-Roosa, Viitina, Tsooru; Tartumaa
vallad:
Pühajärve, Pilkuse ning VastseOtepää; raudteeliin Võru jaamast kuni Valgamaa piirini.
1.

Petseri

Mäe, Külje, Satserinna;

Võrumaast

Võõpsu
Räpina;

vallad:
Orava, Kahkva,
raudteejaam ja raudteeliin Petserist
kuni Võru 1. jaoskonna piirini.

ja

Petseri

Petseri
vallad:

2.

jaoskond: Petserimaa

Senno,

Irboska,

Vilo,

Rootova,

Vastseliina vald

Laura;

Võrumaalt; raudteeliin Petseri jaamast kuni E.V. piirini.
IV/ Rakvere-Paide rahukogu ringkonna
kohtu-uurijate tööpiirkonnad ümber mopdustada järgmiselt:
alev

jaoskond: Rakvere linn,
ja vallad:
Varangu, Rakvere,

Haljala, Sõmeru, Palmse, Vihula,
Malla, Rägavere, Küti ja läänepoolne
vallast (Roela kogukond).

Kundaosa

Ka-

bala, Imavere, Soosaare, Võisiku, Uue-Võidu
(Karula), Sürgavere, Taevere, Olustvere, Suu-

re-Kõpu, Vastemõisa.
Pärnu

1.

alevikkudega,

jaoskond:

Sindi

Pärnu linn

vallad:

alev,

Kihnu,

Taali, Tammiste, Sauga, Are, Suigu, Enge,
Kaelaste, Hallinga, Vee, Jõõpre, Koonga,

Seliste, Audru.

Võlla, Tõstamaa,
Pärnu

2.
Alevid:
jaoskond:
alevikud:
ja
Killingi-Nõmme,
Vändra, Abja-Paluoja ja Lelle; vallad: Kais-

Mõisaküla

ma,
vere,

Tori, Uue-Vändra, Vana-Vändra, ViluAbja, Vana-Kariste, Uue-Kariste, Pati,

Kilingi, Voltveti, Talli, Jäärja, Laatre (end.
Mõisaküla), Häädemeeste, Laiksaare, Orajõe, Tahkuranna, Uulu, Reiu ja Lelle.

Rakvere

Kunda
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Vana-Põltsamaa, Lustivere, Kurista, Kõo,

jaoskond: Petseri linn;

Petserimaa vallad: Petseri, Meremäe, Järvesuu,
alev

TEATAJA

määrus

VI. Käesolev
1.

jaanuarist

1928

Tallinnas, 29.

Roela

hakkab

maksma

a.

detsembril

1927

a

Nr. 6.
.

Kohtuminister T. Кa 1 b

jaoskond: Narva linn, Narva-Jõesuu alev ja vallad: Narva, Kose, Karjati (Skarjatina), Vasknarva, Peetri ja endise
Joala valla ning endise Mustajõe valla maaNarva

Kantselei

juhataja

V i h

a

1

u s.

e m.

ala praegusest Auvere-Joala vallast.

Jõhvi

jaoskond:

Jõhvi alev ja valIisaku, Voka, Jõhvi,
Järve, Püssi, Erra, Kohtla, Mäetaguse, Tudolinna, Kalvi, Pada, Maidla,
idapoolne osa
lad:

Vaivara,

Ärideregistri

Roela vallast (Tudo kogukond)

ja endise

võetavate

linnad

jaoskond:

ja vallad:

Vahastu,

Kirna,

Käru,
Väätsa,

Paide

ja Türi
Särevere, Alliku,

Mäo,

Anna, Esna,

Koigi, Kuksema, Veinjärve, Võhmuta, Albu,
Einmanni ja Kapu.

Teataja“

Nõmmküla, Lehtse, Ambla, Aaspere,
Uudla, Porkuni, Paasvere ja Venevere.
V. Viljandi-Pärnu
rahukogu
ringkonna
kohtu-uurijate tööpiirkonnad ümber moodustada järgmiselt:

1.,

Viljandi
linn alevikkudega,

jaoskond:

Tarvastu-Mustla

ning vallad:

Viljandi
ja Karksi-

Kaarli,

Õisu,

Aidu, Riidaja, Kärstna, Holstre, Loodi, Heimtali, Uue-Suislepi, Vana-Suislepi, Tarvastu,
Puiatu, Tuhalaane, Viljandi, Viiratsi, VanaVõidu, Uusna, Vana-Tännasilma, Pärsti, Päri,
Pomuse, Polli, Pöögle, Karksi, Penuja.

Viljandi 2. jaoskond: Põltsamaa
linn, Suure-Jaani alev, Võhma alevik, vallad:
Adavere, Rutikvere, Pajusi, Uue-Põltsamaa,

nr.

36

—

1927

Ärideregistri pidamise
misel

a.) §§ 11 ja 13.

kulude katteks võtab
teadaannete

kand-

ärideregistrisse ja ärakirjade väljaand-

misel maksu:
1.

Ärideregistris

avamise

uue

registreerimisnumbri

eest:

a) aktsiaseltsilt ja osaühingult.
Ы

valla,

alevikud

katteks

maksude taksid.

kaubanduse-tööstusekoda

Tapa jaoskond: Tapa linn ja vallad:
Vohnja, Saksi, Vao, Avanduse, Salla, Liig-

Nuia

kulude

Äride registreerimise seaduse („Riigi

Alus:

Auvere

valla maa-ala praegusest Auvere-Joala vallast.
Paide

pidamise

Illuka,

d) igalt teistsuguselt (p.
äripidajalt
2. Teadaande
kantud
ka

.

500

igasuguselt teiselt ühingult. 300

„

ja b nimetamata)
100 mk.

pealt ärideregistrisse

sisse

kohta, samuti
lõpetamise või likvideerimisele

andmete

ettevõtte

a

mk.,

muutmise

asumise kohta

100 mk.

3.

Igasuguste ärakirjade väljaandmise eest
200 mk.
iga poogna pealt
Tallinnas,

19.

detsembril

Kaubanduse-tööstuseminister

1927

a.

J. Holberg.

Kaubanduseosakonna direktor A. Gutman.
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otsused

Tariifinõukogu
nr.

9.

41 muutmise

Nr.

115

detsembrist 1927 a. raudtee
üldise reisijateveotariifi
ja kaubaveotariifi nr. 24 täiendamise kohta.

(Protokoll
Alus:

TEATAJA"

195,

nr.

seaduse

Tariifinõukogu

2

pp.

(„R.

T.

cc

ja
nr.

3.)
106— 1923

a.) §8.

2.

Tarüfinõukogu otsusega 22. ja 29. oktoobrist, 26. novembrist 1926 a. ja 7. jaanuarist 1927 a („R. T.“ nr. 9
1927 a.) maksma pandud üldise reisijateveotariifi
41
nr.
§ 3
olev hinnatabel muudetakse ära ja selle asemele pannakse maksma uus järgmise
sisuga:
—

.

,

t_

.

Üksik

,

Jaamade nimetused

Üksik

täispilet*) lapsepilef)

Tallinn-Järve

..

„

Г Abonent-

Kuupdet

_

piiet

10

5

340

185

„

Rahumäe

15

10

390

215

„

Nõmme

15

10

440

245

„

Hiiu

15

10

490

275

Kivimäe

20

10

540

305

Pääsküla

20

10

640

365

10

5

„

Nõmme

10

5

190

„

Hiiu

10

5

240

Kivimäe

10

5

—

—

Pääsküla

10

5

—

—

10

5

Hiiu

10

5

„

Kivimäe

10

5

—

10

5

—

„

Pääsküla

10

5

90

10

5

140
240

„

„

Järve-Rahumäe

„

„

Rahumäe-Nõmme
„

.

.

.

.

Nõmme-Hiiu
Kivimäe

„

Pääsküla

10

5

Hiiu-Kivimäe

10

5

Pääsküla

10

5

10

5

„

,,

Kivimäe-Pääsküla
või

—

—

—

90

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

—

—
—

ümberpöördult

*) Edasi-tagasi pileti hinnaks

on

üksikpileti kahekordne hind.

Vabariigi Valitsuse poolt 15. mail 1925 a. vastu võetud kaubaveotariif nr.
1925 a.) täiendatakse uue kauba nimetusega:
103/104
„Puupapp (karton) III kl. 16,5 tonni cc
3.

nr.

—

24

(,,R. T.“

—

.

Käesolev määrus

hakkab maksma

1.

jaanuarist 1928

a.

Tarüfinõukogu eesistuja, teedeministri abi K. Jürgenson.
Asjaajaja (allkiri).

Sundmääruse

muudatus

korstnapühkimise kohta Valga linnas.

laks

määratud taksi

Tasu korstnate
järele.
korstnapühkija pooleaasta
tagant majaomanikult ise sisse, andes
viimasele vastava kviitungi.

puhastamise
Valga linnavolikogu poolt
1927

a.

sundmäärus

on

24. novembril

korstnapühkimise

kohta

Valga linnas järgmiselt muudetud:
Linnavolikogu poolt 26. augustil 1921 a.
vastu võetud korstnapühkimise sundmääruse
§ 7, mis sama volikogu otsusega 19. aprillist
muuta järgmiselt:
1923 а täiendatud

eest

Tähendatud
hakkab maksma

nõuab

paragrahv uues redaktsioonis
peale väljakuulutamist „Riigi

Teatajas".
Linnapea Ко kk uit.

—

.

§

7.

Korstnapühkijal on Õigus majaomatasu nõuda linnavolikogu poolt kind-

nikkudelt

Sekretär

(allkiri).

Nr.
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Pärnumaal asuvate

16. Karksi

usuühingute avalikkudematmispaikade maksünormid 1928,
ja

1929

ja 1930

Vastu võetud Pärnu
toobril

1927

a.

a.

prot.

5

p.

XI

matmis-

paikade seaduse § 8 ja siseministri poolt
31. augustil 1926 a. matmispaikade kohta välja
antud määruse § 35 põhjal.
1. Audru
evangeelisluteriusu koguduse
matmispaik. Matmisplatside ostuhind 300 mk.
.

Reas matmine

ruutsüld.

2. Uruste

mispaik.
miseni

vana

tasuta.

apostliku õigeusu koguduse matmatmispaigas kuni uue asuta-

Vanas

apostliku õigeusu koguduse

matmisaiad.

200 mk.

peale.

maavolikogu poolt 22. oknr.
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uus

Ühe haua täie ostuhind

Reas matmine

tasuta.

17. Kalli

apostliku õigeusu koguduse matMatmisplats 125 mk. ruutsüld.

mispaik.
Reas

matmine 25 mk.

18.

Kergu evangeelisluteriusu
koguduse
matmispaik.
Järjekorra hauapl. 50 mk.,
Vaestele
ostuplatsi hind 500 mk. ruutsüld.
matmisplatsid tasuta.
19. Kergu apostliku õigeusu koguduse matmispaik.
Matmisplatsi müügihind 150 mk.
ruutsüld.

Võõrastele 300 mk. ruutsüld.

Reas

matmine 50 mk.

tasuta.

20. Lelle

3.

apostliku Õigeusu koguduse matMatmisplats 200 mk. ruutsüld.

Jõõpre apostliku õigeusu koguduse matReas
mispaik.
Iga matmisplats 100 mk.

mispaik.

matmine 25 mk.

21. Surju
evangeelisluteriusu koguduse
matmispaik.
Matmisplatside kasutamine ta-

4. Halliste

evangeelisluteriusu koguduse
matmispaik. I järk 600 mk. ruutsüld, II järk
400 mk. ruutsüld, III järk reas platsid 50 mk.
5.

Penuja apostliku õigeusu koguduse
mispaik. Platsi ruutsüld 300 mk. Reas

Reas matmine 50 mk.

suta.

mat-

22. Surju apostliku õigeusu koguduse matmispaik. Matmisplatside hind 200 mk. Reas

mat-

matmine 50 mk.

mine 50 mk.

23. Saarde

6. Häädemeeste

evangeelisluteriusu koguduse matmispaik. Matmisplatside hind 150 mk.
Reas

ruutsüld.

matmine 25 mk.

7. Häädemeeste
duse

matmispaik.

100 mk.

ruutsüld.

matmine

ruutsüld.

25

mk.

Kilingi apostliku õigeusu koguduse
I järgu s. o.
matmispaik.
mäetipul 300
mk. ruutsüld,
II järgu s. o. mäeveergudel
200 mk. ruutsüld.
25. Tori

8. Laiksaare

apostliku õigeusu koguduse
matmispaik. Matmisplatside ostuhind 300 mk.
ruutsüld.
Reas matmisplats 50 mk.

mispaik.
süld.

apostliku õigeusu koguduse
Matmisplatsid tasuta.

matmispaik.
ruutsüld,

reas

matmine 25 mk.

11. Dreimanni
duse

matmispaik.

evangeelisluteriusu koguHaua plats 150 mk.
Reas

matmine 50 mk.

matmispaik.

13. P.-Jakohi evangeelisluteriusu koguduse
matmispaik. Vanas surnuaias 300 mk. ruutReas matmine hinnata.

14. Uduvere

apostliku õigeusu koguduse
matmispaik. Matmisplatside ostuhind 100 mk.
Reas matmine 25 mk.

15. Karksi

evangeelisluteriusu koguduse
Matmisplatside ostuhind surnuaedade keskpaigas 600 mk. ja äärte
peal 400 mk. ruutsüld. Reas matmine 25 mk.
uus

ja

vana

apostliku õigeusu koguduse mat100 mk. ja ruutsüld

Üksik haud

27. Sindi

evangeelisluteriusu koguduse
Matmisplatside hind 300 mk.

matmispaik.
ruutsüld.

Reas

üksikud hauad

100 mk.

28. Sindi

mispaik.

apostliku õigeusu koguduse matMatmisplats 300 mk. Üksik haud

29. Tõstamaa evangeelisluteriusu koguduse
vana

talude

ruutsüld.

matmine tasuta.

Reas

100 mk.

evangeelisluteriusu koguMatmispaikade kasutamine

tasuta.

süld.

matruut-

300 mk.

12. Tahkuranna
duse

matmine tasuta.

Matmisplatside hind 300 mk.

mispaik.

10. Dreimanni

apostliku õigeusu koguduse
Matmisplatside ostuhind 50 mk.

Reas

evangeelisluteriusu koguduse

26. Tori

9. Tahkuranna

matmispaik.

Reas matmine 25 mk.

24.

apostliku õigeusu koguMatmisplatside ostuhind
Reas

evangeelisluteriusu koguduse
Matmisplatside hind 300 mk.

matmispaik.

matmisaiad.

ja uus surnuaed.
Matmisplatsid on
järele ära jagatud, kus matmine tasuta,

samuti
30.

on

mispaik.
25

ka

reas

matmine tasuta.

Seli

apostliku Õigeusu koguduse matHauaplats 200 mk. Reas matmine

mk.
31. Kastna

matmispaik.

apostliku õigeusu
Hauaplats 200 mk.

koguduse
Reas

mat-

mine 25 mk.
32. Tõhela

matmispaik.
mine 25 mk.

apostliku õigeusu
Hauaplats 200 mk.

koguduse
Reas

mat-
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33.
duse

Pootsi-Kõpu apostliku õigeusu kogumatmispaik. Hauaplats 200 mk. Reas

matmine 25 mk.

mispaik.

apostliku õigeusu koguduse matMatmisplatside ostuhind 250 mk.

ruutsüld.

Reas matmine tasuta.

evangeelisluteriusu koguduse
matmispaik. Matmisplatsi ostuhind 300 mk.
ruutsüld.
Üksiku haua ostuhind 100 mk.
tasuta.

tes 9.

apostliku õigeusu koguduse
matmispaik. Matmisplatside ostuhind 300 mk.
Reas matmine

hariduseministeeriumi

—

hariduseinstruktoriks,

detsembrist 1927

arva-

a.

Töö-hoolekandeministeeriumis:
Alfred Mõttus’e

Vabariigi Valitsuse
puhul pannakse tervishoiu-

liikmeks kutsumise

ühtlasi

ja hoolekandedirektori,

ministri

abi

kohuste täitmine ajutiselt abidirektori dr. Hendrik

36. Vändra

ruutsüld.

Konstantin Saar

Dr.

35. Vändra

115

Hariduseministeeriumis:

riigikoolivalitsuse

34. Kihnu

Reas matmine

Nr.

Männiku

ametisse,

sesse

peale,
arvates

jättes teda edasi seni10. detsembrist 1927

a.

tasuta.

Ametist vabastused.

Tervishoiu osakonna juhataja,
maavalitsuse esimees Marks

Kohtuministeeriumis:

on.

Viljandi-Pärnu rahukogu käsutusse komanAsjaajaja (allkiri).

deeritud ülemäärane
didaat Rudolf
tist

III.

Riigikogu

16.

poolt

detsembril

1927

oma

tema

1927

kohtuameti kan-

noorem

Goldberg vabastatakse amepalvel, arvates 20. detsembrist

a.

a.

vastuvõetud otsus.

teadaanne.

Kohtuministeeriumi

Riigikogu otsustab:

Viljandi-Pärnu rahukogu

1) lõpetada käesoleva koosolekuga Riigikogu IV istungjärk;
2) uuesti kokku astuda erakorraliseks istungjärguks 17. jaanuaril 1928 a.;
3) vaheajal kuni järgmise istungjärguni võiriigikaitse, välis-, tempelmaksu seaduse ja Riigikogu valimise, rahvahääletamise ja rahvaalgatamise seaduse muutmise seaduse läbivaatamise ja uue valimisseaduse väljatöötamise komisjonile.

28.

kul

asutada

1927

novembril

oma

a.

üldkoosolelubada

otsustas

Kilingi-Nõmme alevis iseseisev alevi

vaestelastekohus.
1927

20. detsembril

a.

maldada töötamine

Tallinna-Haapsalu rahukogu kohtuistungite päevad 1928aastal.

Jaanuar

10, 13,
28, 31.

Veebruar

3, 4,

Riigikogu esimees K. Einbund.
Abisekretär J. Piiskar.

Kohtuministeeriumis:
Arkadius-Voldemar Karli p. Veske, kes
Tartu ülikooli õigusteaduskonna lõpetanud,

—

palvel

ameti

juurde,

ülemääraseks nooremaks kohtu-

kandidaadiks
arvates

Tartu-Võru

20. detsembrist

Kaljo Jüri p. Raag, kes
õigusteaduskonna lõpetanud,
ülemääraseks
daadiks
arvates

nooremaks

rahukogu

1927

tema

kohtuameti

a.

11, 14,

17,

18, 21,

3, 6, 9, 10, 13,
23, 24, 27, 30, 31.

16,

17, 20,

7,

10,

2,

Aprill

3,

Mai

4, 5, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25.

17, 20, 21, 24, Ž7, 28.
15, 22, 29.

Juuni

1, 8,

Juuli

6, 13, 20, 27.

August

3, 10, 17, 24, 31.

September 4, 7, 8,

11, 14,

15, 18, 21, 22,

25, 28, 29.

palvel
kandi-

Oktoober

2, 5, 6, 9, 12,
23, 26, 27, 30.

13,

16,

19, 20,

3, 6, 9, 10, 13,
23, 24, 27, 30.

16,

17, 20,

1, 4, 7, 8,

15,

18, 21.

November 2,

Tallinna-Haapsalu rahukogu juurde,
20. detsembrist 1927

17, 20, 21, 24, 27,

Märts

a.

Tartu ülikooli
—

14,

kohtu-aste.

25, 28.

Nimetused.

tema

I

Tsiviilosakond,

Detsember

11,

14,

Nr.
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Administratiivosakond.

Väljasõidud Haapsalus iga kahe kuu tagant
kevadel ja
ja Kuresaares kaks korda aastas
sügisel.
—

Jaanuar

25.

Veebruar

8, 22.

Märts

14, 28.

Aprill

25.

Mai

9, 23.

September

12, 26.

Oktoober

10, 24.

November

14, 28.

Detsember

12.

Rahukogu abiesimees Treikelder.
Sekretär A. Veinberg.

Teadaanne.

Postipeavalitsus teatab kõigile riigi- ja eraning ettevõtetele kui ka publikule,
et
postiasutustes toimetatakse ajakirjanduse
peale tellimiste vastuvõtmist:
asutustele

Tallinnas, 7. detsembril 1927

a.

Rahukogu abiesimees Fridolin.
Tsiviilosakonna

sekretär

Bergmann.

kõigi kodumaa ja välisja ajakirjade peale, nende
hulgas kä Inglismaalning Ameerika Ühisriikides
ilmuvate perioodiliste väljaannete peale;
postkontoreis

maade

—

ajalehtede

kõigi
postiagentuures
ja ajakirjade peale.
—

kodumaa

ajaleh-

tede

Tallinna-Haapsalu rahukogu II astme kohtuistungid 1928 a. peale on määratud järgmiselt: jaanuari-, veebruari-, märtsi-, aprilli-,
mai-, septembri-, oktoobri-, novembri- ja
detsembrikuus igal äripäeval,
välja arvatud
nende päevade peale langevad pühad ja kuude
esimene kesknädal; juuni-, juuli- ja augustikuus igal neljapäeval
ja reedel.
Rahukogu abiesimees (allkiri).
Sekretär

Välismaaliste ajalehtede tellimine sünnib
ajalehtede ja perioodiliste väljaannete aboneerimisse puutuva rahvusvahelise (üleilmlise postiliidu) kokkuleppe alusel, mis tellijale pakub

rohkem soodustusi, kui talitustelt otsetellimine

-agentuuride kaudu,
postiametkonnal
kasutada olevate nimestikkude põhjal, maksuta
järelepärimised ja õiendamised korratuste puhul välismaaliste lehtede päralejõudmistes, enamal juhul ka odavam tellimishind, jne.

või tellimine eraäride või
näit.

(allkiri).

suurem

Oleks

valiku võimalus

soovitav,

et

riiklikud

asutused

ja

publik kasutaksid seda soodsat tellimisvõimalust kõige laiemas ulatuses.
21. detsembril

Tallinna-Haapsalu rahukogu kriminaalosakonna istungid 1928 aastal on igal esmaspäeval,
kesknädalal, neljapäeval ja laupäeval, välja
arvatud nende päevade peale langevad pühad.

Tartu
Tartu
otsustas

linnavolikogu,

Rahvusvahelise osakonna

uulitsate

uulits

3. Pihkva
4. Valeeria

5.

Maarja

6. Suur-Kaare

—H. Treffneri
—

,,

—

„
—

„
—

„

ots

R/591.
Jallajas.

juhatajaEd. Laaban.

nimede muutmise küsimust läbi arutades,

Ümber nimetada:
1. Hobuse

Nr.

otsus.

a.:

2. Peterburi

a.

Peadirektor G.

linnavolikogu

Tartu linna

14. novembril 1927

1927

Narva

„

Võru

„

Linda

,,

Kalmistu

ja Pargi uul.

uulitsaks,

—

„

Ardla uulitsaks.
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parandatud kuju järgmiste uulitsate nimele
Praegune nimi.

1.

Uus nimi.

1. Näituse

Väljanäituse

2. Kalamehe

2. Kaluri

3. Aurulaeva

3. Auriku

4.

4.

Saeveski

Saekoja
Raekoja

5. Raatuse

5.

6. Rõõmus

6. Rõõmu

7. Ladumise

7. Lao

8.

Nikolai

8.

9.

Annovi

9. Anne

10. Neeva

Nigula

10. Nõva

Ühendada uulitsad, mis moodustavad üksteise jätku, järgmiste nimede all:
Praegused
1. Vaksali

kuni

nimed.

ja Viljandi

Uus

uul.

1. Vaksali

lõpp

Uulitsa algus.

uul.

1. Riia uulitsast

Savi uulitsani

ja Uus-Kastani uul.
ja Ardla uul.
4. Rikas ja Raua uul.

2. Kastani

3. Rahu

3. Rahu uul.

3. Raudtee uul.

4. Raua

4. Rebase uul.

5. Vase

5. Vase uul.

ja

Kirsi uul.

uul.

2. Savi uul.

2. Vana-

Anda

uul.

järgmised nimed senistele nimeta uulitsatele ja
Nimi.
—

2. Ilmatsalu uul.

—

3. Kasarmu uul.
Vabaduse

Käesolevas

5.

Saekoja uul.

puiestikule:

Asukoht.

1. Veeriku uul.

4.

nimi.

—

puiestik

otsuses

—

Raudteest Veeriku

alevi poole,
ja Suur-Kaare nurgalt Ilmatsalu poole,
Kasarmute kõrval Puiestee ja Jänese uul. vahel,
Vabaduse ja kivisilla vaheline puiestik ühes Lihapoodi
uulitsaga.
Veeriku uul.

tähendatud uued

Tartus, 8. detsembril

1927 a.

uulitsate nimed maksma panna 1. maist 1928 a .

Nr. 7174.

Linnapea Luik.

Linnasekretär A.

Vastutav

toimetaja J.

Reinhold.

Riigi trükikoja

Mägi.

trükk ja

kirjastus.

