Riigi Teataja
Nr.

Art,

82.

20.

172.

Veotariif

173.

Sundmäärus

nr.

aprillil 1928

57 põlevkivi veoks

igasuguste

174.

Teadaanne

175.

Kuresaare

176.

Mustla alevimaksud

sundusliku

maršruutrongidega.

jõuvankrite

määrad

nr.

57

1928

põlevkivi veoks

maršruutrongidega.
Alus: Tariifinõukogu seaduse (R.T.

nr.

106

1923) § 8.
§ 1. Põlevkivi veo eest vagunsaadetistena
maršruutrongidega Kohtla, Küttejõu, 242 km
(Sonda) ja Vaivara jaamadest Sonda, Rakvere,
Tallinna, Ülemiste, Narva, Tartu ja Valga
jaamadeni võetakse veomaksu üldise kaubaveotariifi maksumääradest

90%.

Märkus.
Maksumäär
100 kg
ja
kogu kauguse eest tehakse ümaraks terve
sendini kõrgenduse poole.

§ 2. Maršruutrongiks

loetakse

niisugune

rong, mis kaevanduse jaamast kuni sihtjaamani
täies koosseades on raudteevalitsuse ja saatja

vahel kokku lepitud

kindla

sõiduplaani järgi
peale käiku määratud.
Saatejaamas peab maršruutrongi täiskoossead rongi väljasaatmise ajaks olema kaevanduse omaniku veduriga üle kaalutud ja grupeeritud saajate järgi, nõnda et ühe saaja vagunid üheskoos oleks.
Ühes maršruutrongis veetavaid vaguneid
võib ainult ühte sihtjaama ja kõige enam kolmele saajale adresseerida.
Kaubakaal rongis peab olema vähemalt
510 tonni.
Kui kaubasaatjast ära olenevatel
põhjustel kaal vähem on, võetakse temalt
puuduva kauba kaalu eest veoraha saatejaamast sihtjaamani käesoleva tariifi järgi.
Samuti nõutakse kaubasaatjalt terve rongi
eest võetav veoraha rongi saatejaamast sihtvähemalt kahe nädala

kohta Narva linna

laiendamise üle

piirkonnas.

Harjumaal.

a.

ja nende tasumise tähtajad

Vabariigi Valitsuse
poolt 3.
aprillil 1928 a. vastu võetud
172. Veotariif

liikumise

koolikohustuse

linnamaksude

Nr. 32.

a

1928/1929

a.

jaamani

(510 tonni eest) sisse, kui käiku
rongi, koosseade mitte täitmise või
tühjendamise tõttu, ei ole võimalik välja saata
ja ei ole palutud seda rongi ära muuta, sellest
saate jaamale 15 tundi enne sõiduplaanis ette
nähtud äramineku aega kirjalikult ette teatades.
määratud

§ 3. Kui maršruutrongi koossead raudteest
põhjustel rongi väljamineku
ajaks valmis ei ole, siis võetakse peale vagunite
seisumaksu ka rongi veduri ja meeskonna seisu-

mitte olenevatel

maksu

10 kr. tunnis.
Märkus.

Peale laadimisaja antakse
rongi koosseade kaalumiseks ja sorteerimiseks aega kaks tundi.

§ 4. Lisa- ja teeharumaksud vastaval juhul
järgi.

arvatakse üldise kaubaveotariifi

§ 5. Maršruutrongiga veetava kauba peale
iga saaja kohta üks veodokument, kus
ära tähendatakse iga vagunisse laaditud kauba

tehakse

kaal eraldi;
üldise kaalu

veomaksu arvamine sünnib kauba

pealt.

Veodokumentides

tehakse märkus:

kauba nimetuse lahtris

„maršruutrongiga".

§ 6. Maršruutrongidega veol käsitatakse
peale käesoleva tariifi üldise kaubaveotariifi
määrusi.

§ 7. Saatjad, kes soovivad käesoleva tariifi
järgi vedusid toimetada, peavad sellest raudteedevalitsusele vähemalt kolm päeva ette teatama,
teates ära tähendades saate- ja sihtjaama ja vedude suurust, soovitavat rongi saatejaamast
mineku ja sihtjaama tuleku aega, ning vähemalt kahe nädala

peale maršruutrongi sõiduplaani asjus kokku leppima ja kindlustuseks
ühe rongi veoraha sularahas sisse maksma või

Art. 172—173

raudteevalitsusele

vastu

võetava

Panga

Märkus. Kui autoomanik j uhi vahetab,

garan-

tii andma.

on tema

Käesolev tariif
1928

a.

1928

a.

ja

jääb

hakkab maksma

jõusse kuni 31.

1. maist

linnavolikogu
vastu

poolt

v e

20.

1.

detsembril 192.7 ja14.ve bruaril 192a8.
a

Riigisekretäri abi Rich. Ö

võetud

Sundmäärus

igasuguste jõuvankrite (automobiilide jamootor ataste)

liikumise kohta Narva linna

(Välja

§ 3. Peale §
navalitsusele

Teedeminister A. Kerem.

173.

kohustatud sellest linnavalitsusele

teatama.

oktoobrini

Riigivanem J. Tõnisson.

Narva

Nr. 32

304

antud

linnaseaduse
13

piirkonnas.
§ 108 p.p. 12 ja

põhjal.)

I. Üldmäärused.

§ 1. Jõuvankrite (sõidu- ja veoautode ning
mootorrataste) liikumine Narva linna piirkonnas on lubatud ainult linnavalitsuse poolt
selleks välja antud loal.
Märkus. Ajutiselt, kuni kahe nädalani
Narva asunud automobiilide ja mootorrataste kohta
pole omanikud kohustatud
linnavalitsuselt liikumisluba nõutama, kui
juba varustatud on sellekohaste luba-

mootorratta

vaks, annab linnavalitsus

auto

või

mootorratta

omanikule nimelise, tema sõidu- või veoriista
Narva linna piirkonnas tarvitamist õigustava

loakirja, mille ettenäitamisel linnakassa omanisellekohase linnamaksu vastu võtab ja
järjekorra-plekknumbri auto või mootorratta
taha nähtavale kohale
kinnitamiseks
välja
annab, ning järjekorranumbri loakirjale märgib.
§ 4. Loakiri auto ning mootorratta tarvitamiseks kui ka plekist number on maksev
ainult 1. maist kuni 1. maini ja ainult selle auto
ja mootorratta kohta, mis järelevaatusel oli.
§ 5. Iga aasta enne 1. maid toimetab § 3
tähendatud komisjon autode ja mootorrataste
järelevaatust. Järelevaatuse koha ja aja määrab
kult

linnavalitsus.

täna-

või

komis-

jon, kelle liikmeteks on: linnavalitsuse ja preesitajad ja linnavalitsuse poolt määratud kaks autoasjanduse eriteadlast. Komisjoni esimeheks on linnavalitsuse esindaja.
Komisjon on otsusevõimuline, kui koos on
esimees ja kaks liiget.
Tunnistab komisjon
linnavalitsuse ja proovimise tagajärjed rahulda-

on

päeval linnavalitsuses ning

auto

asuv

fektuuri

dega oma alalistelt või ajutistelt asumiskohtadelt, ja kui nende automobiilid või mootorrattad pole määratud avalikuks tarvita-

asumise

järele ja proovib

linnavalitsuse juures

nad

miseks ; nimetatud sõiduriistade omanikud
on aga kohustatud neid registreerima Narva

2 nõutud teadete esitamist lin-

vaatab

Auto või

kohustatud

mootorratta

omanikud

järelevaatusele ilmuma
ühes oma sõidu- või veoriistadega ning nende
tarvitamise loakirjaga.
On järelevaatuse tagajärjed rahuldavad, uuendab linnavalitsus § 3

ette

sellele

nähtud korras

tamise

loa,

auto

mille

või

mootorratta

ettenäitamisel

tarvi-

linnakassa

vatel liikumise suhtes käimakäesoleva sund-

omanikult sellekohase linnamaksu

järgi, end kohustades linnavalitsuse või politsei nõudmisel esitama dokumendid autojuhi sõiduoskuse ja sõiduriista

ja uue järjekorra-plekknumbrivälja annab, selle
numbri loakirjale märkides.

kõlblikkuse

ratta

määruse

mootorratas

seks, siis
asumise

on

üle;

on

aga

automobiil või

määratud avalikuks tarvitamiselle omanik kohustatud Narva

päeval

nõutama

sõiduloa

Narva

linnavalitsuselt üldisel alusel.

Kõlbmatuks tunnistatud

Puudulikuks tunnistatud autole või
tale määrab komisjon

neid sõiduriistu tarvitada, on kohustatud teatasellest linnavalitsusele, esitades:
ma
1) tea-

mise

mootorratta vabriku, mõõ-

arvu, nende läbimõõdu

ja käigu, väliskonstruktsiooni, automobiili või
mootorratta
mootori
numbri, hobujõudude
arvu ja istmete arvu kohta, ühtlasi § 19 tähendatud abinõusid kirjeldades; 2) teateid automobiili tarvitamise üle (era või avalikuks tarvitamiseks, sõitjate või koorma veoks); 3) auto
või mootorratta juhi nime ning andmeid tema
sõiduloa tunnistuse kohta (millal ja kelle poolt
välja antud).

mootor-

komisjon ära auto või
mootorratta tarvitamise loakirja ühes linnakassast
välja antud plekist järjekorranumbriga.

kusjuures komisjonil

tude, kaalu, tsilindrite

või

võtab

omanikult võtab

§ 2. Automobiilide ja mootorrataste omanikud, kes soovivad Narva linna piirkonnas

teid automobiili või

auto

vastu

kõrvaldamiseni

auto

uue
on

või

mootorrat-

järelevaatuse tähtaja,
õigus kuni puuduste
mootorratta

tarvita-

loakirja ja linnakassast antud plekist järjekorranumbrit ära võtta.
Komisjonil on õigus peale iga-aastast korralist järelevaatust veel igal ajal üksikut või
üldist autode ja mootorrataste järelevaatust
määrata ning autode ja mootorrataste tarvitamise loakirja ja plekist numbrit ära võtta
jäädavalt, kui auto või mootorratas kõlbmatuks
tunnistatud, ja ajutiselt, kuni puuduste kõrvaldamiseni, kui auto või mootorratas puudulikuks
tunnistatud.

§ 6. Autot ja
ainult need, kes

mootorratast

võivad

juhtida

sellekohase oskusetunnistuse
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§3

ette

305

nähtud korras

on omandanud. Auto- ja
jagunevad kahte liiki:
1. liik
luba igasugust mootorsõidu- või
-veoriista juhtida; 2. liik
luba antakse ainult

sõidu-

või

veoriista

sõiduriista

omanikule

juhtimiseks,

tema

oma

nistuse
p.

päralt

§

7.

Esimese

kes vastavad

liigi juhioskusetunnistusi võia.

vanused

isikud,

järgmistele nõuetele:

a) peavad olema normaalse kehaehitusega,
nägemisega ja kuulmisega ning ilma keha ja
ergukava vigastusteta, mis nende ametipida-

näidata;
b) peavad
kui

see

Linnavalitsuse ametnikkudel ühes

ametnikkudega

ette

politseiõigus igal ajal avalikuks tar-

on

vitamiseks määratud sõiduautode taksomeetrit
oskama

riigikeelt,

sel

määral

kontroleerida.

nende ametis tarvilik;

§ 10. Loakirja või numbri kaotamise puhul
või

on auto

mootorratta omanik

lest linnavalitsusele

vatel liikumise korralduse

kohta;
h) peavad tundma sõiduriista mehaanikat
ja mõistma seda juhtida.
Teise liigi juhi kutset võivad omandada
vähemalt 18 a. vanused isikud, kes vastavad
ülalnimetatud a ja e nõuetele.
Linnavalitsusel on õigus
ja kehaliselt hästi arenenud isiku-

'

t

d) peavad teadma tänavate, valitsuse- ja
muude ametikohtade, politseijaoskondade,
pankade, võõrastemajade jne. asukohti;
f
e) peavad tundma kõiki määrusi mootorsõidu- ja -veoriistade tarvitamise
ning täna-

konnale

või

kohustatud sd-

ja vastavale politseijaos-

teatama.

§ll. Kui omanikul

on

tarvis

enne

auto

linnavalitsusse

järelevaatusele
toomist linna tänavatel proovisõitu teha, peab
tema auto või mootorratta külge kinnitama linmootorratta

nakassast võetud „proovinumbri", mis mitte
rohkem kui 3 päeva peale antakse, ja vormi ning
värvi

poolest harilikkudest numbritest lahku

läheb.

Märkus.
vaimliselt

§ 7

ära võtab.

mist võivad takistada, mille tõenduse kohta lin-

naarsti poolt välja antud tunnistus olgu

tervisliku seisukorra üle
nähtud nõudmiste kohaselt.

oma

ette

a

§ 9. Sõidu loakiri ja tunnistus peab autoja mootorrattajuhil sõiduajal alati ühes olema
ja tulevad politseiametnikkudele ja linnavalitsuse
poolt selleks volitatud ametnikkudele
esimesel nõudmisel neile esitada, kusjuures neil
õigus on autojuhtidelt, kes sundmäärusest
kinni ei pea, sõiduluba ära võtta ja komisjonile
esitada, kes siis sõiduloa ajutiselt või jäädavalt

isiklikuks

tarvitamiseks.
vad omandada vähemalt 20
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Märkus. Iga aasta algul peavad autojuhid esitama linnavalitsusele uue arstitun-

mootorrattajuhid

oleva

Art.

Keelatud

on

linna tänavatel liikuda autodel

tele, kui nad ka nooremad on kui 18 aastat,
oma tarvitamiseks,
peale vastava katsumise

ja mootorratastel, mis ilma numbrita või mis
omatehtud pealkirja „proov" kannavad.
§ 12. Kui auto või mootorratas läheb tar-

sooritamist

vitamiseks teise isiku

mootorratta

juhtimiseks luba

anda.

uus

§ 8. Isikud, kes soovivad auto- ja mootorrattajuhi oskusetunnistust omandada, peavad
sellekohase kirjaliku
avaldusega
pöörama
linnavalitsuse poole, ära tähendades, missuguse
liigi oskusetunnistust omandada soovitakse.
Avaldusele peab juurde lisatud olema:
a) § 7 pkt. a tähendatud arstitunnistus;
b) linnavalitsuse poolt määratud tasu katsekomisjoni liikmetele, kes sooviavaldajat tema
sõiduoskuses, auto ning mootorratta ehituse ja

mehanismi tundmises

ja muis §

7

tähendatud

teadmistes katsuvad. '

sooviavaldajaid § 3 ette nähtud komisjon, on katsumise tagajärjed rahuldavad ja
vastab katsutav § 7 ette nähtud nõuetele, annab
linnavalitsus katsutule nimelise, linnavalitsuse
poolt mootorriista juhtimist Narva linna piir

Õigustava tunnistuse, kus

ära tähenda-

tud

peab olema, mis liiki (§6) luba antud. Tunnistuse saamiseks peab
autojuht kolm oma
päevapilti juurde lisama, millest üks väljaantavale loale

teatama

on

enne

endine

ja

tarvitamist

linnavalitsusele nimelise loakirja vahe-

tamiseks.

§ 13. Autode

seisukohad

Narva

linnas

määrab .kindlaks linnavalitsus.

§ 14. Autode ja

mootorrataste

liikumine

on

Narva linna tänavatel korraldatud

järgmiselt:
a) Kergesõidu- ja veoautod ning mootorrattad võivad liikuda kõigil linna tänavatel
ja
platsidel, välja arvatud Viru tänav (Suure ja
Vestervalli tänavate vaheline osa)
ja Eesti
Panga esine n.n. Genti mägi, kust läbisõitmine keelatud, peale nende tänavate on eraldi
veoautodel liikumine keelatud Rüütli tänaval

Katsub

konnas

kätte, siis

omanik kohustatud sellest

kinnitatakse, teine linnavalitsusele
jääb ja kolmas prefektuuri saadetakse.

(Suure tänava ja Koidula puiestiku vaheline
osa) ja Koidula puiesteel.
b) Südalinnas autodega ja mootorratastega liikumiseks
suun:

lubatud järgmine liikumise
raekoja platsile või Suurde

on

sisse sõita

tänavasse võib Vestervalli tänavalt tulles kasu-

tada Rüütli tänavat, kuid Vestervalli tänavale
tagasipääsemiseks on lubatud liikuda kooli-

platsi sihis läbi Kraavi tänava.
c) Hermanni tänavalt Joala tänavale liikumiseks tuleb tarvitada läbisõiduks Balti

täna-

Art.

173

vat, kuna
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Joala tänavalt Hermanni tänavale peab

sõitma mööda Malmi tänavat.

Kalda tänavat.

g) Pimeaia mäge võib kasutada ainult
tühjalt ilma sõitjateta autodega ülessõiduks
ja ka siis, kui sõitja palub ennast Suurest tänavast või raekoja
platsilt sadamasse viia või
ümberpöördult.
11. Tehnilised

määrused.

§ 15. AutomobiiH raskus ühes koormaga ei
(300 puuda).
Märkus.
Üle 5 tonni (300 puuda)
kogukaalus koormavate automobiiHde Hikumine kui ka igasuguste suurte raskuste
vedamine linna tänavatel, nagu laevade,
aurukatelde, traktorite jne., mis üle viie
tonni (300 puuda) kaaluvad, on võimalik

tohi oHa üle 5 tonni

linnavaHtsuse

ainult

§ 16. Avalikus

sellekohasel

kohas

seisev

eriloal.

automobiil

peab autojuhi äraolekul kaitsjuhusliku või kuritahtliku käimapa-

mootorratas

tud olema

nemise

eest.

§ 17. Kergesõidu automobiiHde ja

mootor-

Hikumise kiirus ei tohi oHa üle 25 kilo-

rataste

meetri tunnis, veoautodel
tunnis.

aga

10 kilomeetri

Tänavate rist-

ja käänkohtadel peab
kiirust vähendama kuni 7 kilomeetrini tunnis.
§ 18. Iga

ja mootorratas peab oma
poolest tarvitamiseks kohane
ja mehanism peab tasase käiguga olema, mootori töötamise ajal ei või suitsu tekkida ja linnas
sõites peab sumbutaja kinni olema. Auto väline kuju peab puhas olema, sõiduauto istmed
ei tohi sõitjate riideid rikkuda, märjad ja näruauto

konstruktsiooni

sed olla.

§ 19. Iga

peab olema
piduriga (jala- ja
käsipiduriga) ja signaliseerimise abinõuga hoiatavate signaalide andmiseks.
Hoiatavaks abivarustatud

nõuks
nisid

on

auto

ja

§ 20. Narva linna tänavatel on luba sõita
kummivitsadega autodel ja mootorra-

ainult

d) Raudteejaama liikumine on lubatud
Võõrastemaja tänavat kaudu, otsesihis jaamahoone poole, kuna jaamast Joala tänavale tagasi
sõitma peab ümber jaamaesise puiestiku läbi
Vaivara ja Joala tänavate.
e) Laevasadamasse ja sealt tagasi Hikumine
on
lubatud linna pumbamaja juurest mööda

või

Nr. 32

mootorratas

tastel. Nimetatud sõiduriistadel

peavad olema
takistavad porikaitsjad.
laialipildumist
Märkus. Metallist, puust või mõnesugusest muust materjalist vitsadel liiku-

pori

miseks tuleb nõutada linnavalitsuse eriline
luba.
111.

Iseäralised määrused

ja

mootorrataste

üüri autode

kohta.

§ 21. Kõik sõiduautod ja korviga
rattad,

mis

tasu

eest

mootor-

avali uks tarvitamiseks

määratud, peavad varustatud olema taksomeetriga.
§ 22. Lubatud on tarvitada ainult linnavalitsuse ametnikkude poolt järele vaadatud ja
kinni plombeeritud taksomeetrit.
§ 23. Keelatud on sõidu eest rohkem tasu
nõuda, kui see linnavolikogu poolt välja antud
taksis määratud.

§ 24. Avalikuks tarvitamiseks määratud aujuhtida ainult § 6 ette nähtud esimese
Higi autojuht. Äriajal peavad autojuhid täiesti
kained olema.
Palkajatega peab autojuht
viisakalt ümber käima.
Teenistuseajal peab
autojuht nokata mütsi kandma. Talvel on talvemütsi kandmine lubatud.
Sõiduriist ja
juhi ühkond peavad äriajal alati puhtad ja korrapärased olema.
§ 25. Sõidutamisest ära öelda võivad sõiduriista juhid ainult järgmistel juhtumistel:
1) kui sõitasoovija tasu vähem pakub kui
taksi järgi määratud;
2) kui sõnasoovijaid rohkem kui sõiduriistas platse määratud;
3) kui sõitasoovija määritud riietes, mis
istekohti rikkuda võivad, või kui sõitasoovijad
nähtavalt joobnud;
4) kui sõiduriist juba palgatud või kui tema
garaaži sõidab;
5) kui sõiduriist rikkes.
§ 26. Keelatud on autojuhil kõrvaliste isikute sõidutamine autos, kui see on sõitjate
poolt ära üüritud.
tot

võib

vähemalt kahe

keelatud tarvitada ehmatavaid siree-

ja testofoonisid.

Videviku

tulekul, välja
arvatud aeg 25. maist kuni 15. juulini, peavad
varustatud olema: sõiduautod 1 ahe, ning veoautod ja mootorrattad ühe etteseatud valgustava laternaga,
ning numbri valgustamiseks
ühe laternaga taga.
Määratud seisukohtadel
seistes võivad autcd täiesti valgustamata oHa,
kuna juhuslikul seisakuajal väljaspool määratud seisukohti peab igatahes valgustatud
olema üks esimene ja tagumine latern.

IV.

Iseäralised

määrused

autobuste

kohta.

§ 27. Autobuseks loetakse igat inimesteveoks tarvitatavat autot, kus rohkem kui kaheksa inimese jaoks istekohti.

§ 28. Autobuste liikumise kohta on maks§§ 1 —16,19 ja 20
allpooljärgnevate (§§ 29—36) täiendustega.
§ 29. Autobuste Hikumine on lubatud ainult Hnnavalitsuse erilisel loal, kusjuures linnavalitsus igakord ära määrab tänavad, kus
autobused liikuda võivad, ja liikumapandavate
vad käesoleva sundmääruse

autobuste

arvu.

Nr. 32
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Märkus.

Keelatud

on

autobusel liini

pidada tänavatel ja platsidel, kus temal liikumiseks linnavalitsuse luba puudub. Niisama

on

keelatud autobuste omanikkudele

liinil, kus nendele linnavalitsuse poolt ühenduse pidamine

lubatud, autobusse suuremal

arvul liikuma panna, kui
poolt lubatud.

see

linnavalitsuse

§ 30. Iga autobus peab oma konstruktsioopoolest sõiduks kohane olema, mehanism
peab tasase käiguga olema ja mootori töötamise
ajal ei tohi suitsu tekkida. Autobused võivad
ainult kinnised
olla, s.o. kindlate seinte ja
katusega; seintes ja ustes peavad klaasist aknad
Autobused peavad
olema.
väljast kui ka
seestpoolt puhtad ja korralikud olema, istekohad ei tohi sõitjate riideid rikkuda.
Autobused peavad varustatud olema konduktori
märgukellaga ja käepidemetega püstiseisjatele.

§ 38. Käesolev sunduslik määrus astub
jõusse, kaks nädalat peale väljakuulutamist
Riigi Teatajas, missugusest ajast kaotab jõu
Narva linnavolikogu poolt 11. mail 1926 a.
22.
vastu võetud
ja Riigi Teatajas nr. 54
juunist 1926 a. välja kuulutatud sundmäärus
igasuguste jõuvankrite (automobiilide ja mootorrataste) liikumise kohta Narva linna piirkonnas.

ni

Märkus.

Keelatud

autobus teks

on

pidajad

on

kohustatud

ettemääratud kohtade vahel korralikku ühendust

pidama, kusjuures korralikuks ühenduenne ühenduse pidamise algust
välja kuulutatud reisid kindla sõiduplaani järgi.
Märkus. Sõiduplaani muutmine peab
vähemalt üks päev enne välja kuulutatama.
§ 32. Sõidu eest autobustel ei ole nende
pidajatel õigus rohkem tasu nõuda, kui linnavolikogu poolt välja kuulutatud taksis määratud.
§ 33. Igal ühendustpidavai autobusel peab
väljaspool nähtaval kohal kohtade nimetus
olema, mille vahel ühendust peetakse. Autobuse sees peab nähtavale kohale üles riputatama
sõiduplaan ja sõidutaks.
Märkus. Samasuguseid pealkirju kandseks loetakse

vad sildid peab üles seatama ka autobuste
seisukohtadel linnavalitsuse poolt kinnita-

kujul ja tema poolt näidatud paigal.
34. Sõidukiirus ei tohi olla üle 25 kilo-

tud

§

meetri tunnis.

Tänavate rist-

sõidukiiruse

on

35.

§
tud

ja käänkohtadel

ülemmääraks 7

Sõiduajal

on

autobuse

km

juht

tunnis.

kohusta-

alati kaasas kandma linnavalitsuse

poolt
välja antud tunnistust, milles ära tähendatud,
missugustel tänavatel autobusel õigus on lii-

174.

§ 36. Autobust võib juhtida ainult § 6
nähtud esimese liigi autojuht.
Äriajal peavad autobuse juht ja konduktor,
kui niisugune ametisse pandud, täiesti kained
olema ja korralikke ning puhtaid ülikondi
kandma, sõitjatega peab viisakalt ümber käidaette

ma.

V. Vastutus

ja määruse jõusseastumine.
§ 37. Süüdlased käesoleva sundmääruse

rikkumise

eest

põhjal.

maakoolivalitsuse

Harju

teada n esundusliku ko likohustuse laiendamise üle Harjuma l.

(Täienduseks Riigi Teatajas nr. 13— 1928 a.
Harju maakoolivalitsuse 8. veebr.
1928 a. nr. 297 teadaandele.)

ilmunud

algkoolide seaduse elluviimise
ning täiendamise määruse
(R.T. nr. 107
1924) II osa põhjal on vastamis
vate omavalitsuste volikogude otsustel,
hariduseministeeriumi poolt kinnitatud, sunAvalikkude

duslik koolikohustus
omavalitsuste

võetakse vastutusele nuhtlus-

laiendatud allnimetatud

järgmiselt:
1) Nõmme linnas linnavolikogu 31. jaanuari 1928 a. otsusel V õppeaasta peale, alates
1928/1929 kooliaastast, ja VI õppeaasta peale,

piirides

1929/1930

alates

kooliaastast.

2) Raasiku vallas vallavolikogu 14. veebruari 1928 a. otsusel V õppeaasta peale, ala1927/1928 kooliaastast, ja VI õppeaasta
tes
peale, alates
1928/1929 kooliaastast.
3) Kõnnu vallas vallavolikogu 13. veebruari 1928 a. otsusel V õppeaasta peale, alates
1928/1929 kooliaastast.
4) Anija vallas vallavolikogu 28. veebruari
1928 a. otsusel V õppeaasta peale, alates 1928/
1929

kooliaastast.

5) Kaiu
1928

vallas

otsusel V

a.

1928/1929

vallavolikogu 7. märtsi
ja VI õppeaasta peale, alates

kooliaastast.

6) Rapla vallas vallavolikogu 10. märtsi
1928 a otsusel V ja VI õppeaasta peale, ala.

1927/1928

tes

kooliaastast.

7) Koiga vallas

vallavolikogu 13. märtsi
õppeaasta peale, alates
1928/1929 kooliaastast, ja VI õppeaasta peale,

1928

kuda.

seaduse

Linnapea Joh. Hermann.
Sekretär Fr. Verberg.

määruse muutmise

tarvitada veoautosid.

§ 31. Autobuste

173—174

alates

a.

otsusel

1929/1930

V

kooliaastast.

8) Kuivajõe vallas vallavolikogu 13. märtsi
1928 a. otsusel V õppeaasta peale, alates 1927/
1928 kooliaastast, ja VI õppeaasta peale, alates

1928/1929

kooliaastast.

Tallinnas, aprillis 1928 a. Nr. 583.
Harju maakoolivahtsuse
juhataja J. D epm a n.
Sekretär Blumberg.
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175.

Kuresaare

Vastu võetud

linnamaksude määrad 1928 aastal.

linnavolikogu koosolekul 8. veebruaril 1928

и

£

a.

puhtast tulust, aluseks

võttes

hindamist

4%

Maks

jalgrataste

kuus

5%

ratta

I

3 kr.

/

•

г

‘

П о/
0

numbri
3 kr.

b) Jalgratta pealt abimootoriga
c) Mootorjalgratla iga hobusejõu pealt
d) Kergesõiduau to iga hobusejõu pealt .
Omnibuse ja veoauto iga hobusejõu pealt
Aasta teisel poolel, s.o. pärast 1. juulit omandatud sõiduriistade pealt võetakse maksu poo-

...

.

.

5 kr.

Makstasu-

5 kr.

takse sõidu

7 kr. 50

.

les

5 kr.

ja autode pealt:

annab linnavalitsus

.

s.

loa lunasta-

10 kr.

misel

suuruses.

Maks

veoärikärude

Iga käru pealt

pealt:
1 kr.

aastas

1.

juuli

50%

Suvitusemaks:
Kõikidelt isikutelt, kes

supelusehooajal

1.

juu-

nist kuni 15. septembrini Kuresaare sõidavad,

peale isikute, kellel

on

Tasutakse

Kuresaares kinnisvara

ühel ajal isi-

või kes Kuresaaresõidavad alaliseks

elamiseks,
põhjal suvitusemaksust vabastatud on, hooaja pealt:
a) perekonnalt
b) üksikult isikult

kutunnistuse

või kes seaduse

6.

1. november

Koertemaks:

a) Jalgrataste pealt, kusjuures

5.

korral

Hindamismaks:

Iga jahikoera pealt
Iga muu koera pealt

4.

tähtajaks

mittemaksmise

1927

3.

Viivituseraha

tähtaeg

suurus

Kinnisvarade

2.

a.

Maksu-

Maksu

Maksude nimetus

1.

32

Kuulutuste

registreerimisega polit7 kr.

seis

4 kr.

ja reklaamide maks:

Kuulutuste

ja reklaamide pealt:
a) kuni y 4 ruutarssina suuruseni
b) kuni y 2 ruutarssina suuruseni
c) kuni 1 ruutarssina suuruseni
d) üle 1 ruutarssina suuruses

1 kr.

Maks

tasu-

linna

2 kr.

takse

3 kr.

kassasse

5 kr.

ne

en-

kuulutus-

ülespanemist registte

reerimise

juures

Kes kuulutuseenne
su

mak-

tasumist

välja

paneb,

maksab maksu

kahekordselt

Nr. 32
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f

T™'

Maksu

Maksude nimetus

mittemaks-

tahtaeg

suurus

mise korral

£

7.

Hobusemaksjasõidu- ningveoä

r

i

m а

к

s:

Iga hobuse või tarvituseloleva sõidu- või veoriista pealt

I

pool
mail, II
15.
pool

10 kr.

15.

Kui hobune

juba maksustatud, siis veo-või

sõiduriista ei maksustata.
sed, kes suvel linnas ei

pooles

suuruses.

Alla 3

Peale maksu

asu, maksustatakse
vanad hobused

0

novembril,

Asunikkude hobu-

a.

50°/

tähtaega

on

omandatud

maksust vabad.

hobuse

pealt

ühe kuu

jooksul hobuse

oman-

damise

päe-

vast arvates

Kuresaares, märtsis 1928

a.

Linnapea

A.

Lepik.

Sekretär Th. U
g i.
176. Mustla alevimaksud
Mustla

Dr

-

23 p.

8

ja nende tasumise tähtajad 1928/1929

võetud 3. oktoobril prot.
1927 a.
ja 28. jaanuaril prot. nr.

alevivolikogu poolt

vastu

—

nr.

25 p. 2

raha'

Maksu

Maksude nimetus

a.

detsembril

1928

suurus

Maksu

tähtajaks

tähtaeg

mise korral

Tr ahter

imaks, üldsummas

....

3.300 kr.

Kolmkuud
ette

o

2.

nrot

a.

mittemaks-

£2,

1.

19 p. V. 21.

г~,

ühesuu-

rustes

.

Lobustusemaks:

osades

a) Eraisikutelt ja isiklikkudes huvides toime
pandavatelt lõbustustelt

üldsummast

b) Seltsidelt ja organisatsioonidelt, mis taots
levad majanduslikke sihte või
tagavad
ainult kutse- jõi kihihuvilisi eesmärke
d) Hariduse- ja tuletõrjeseltsidelt
.

.

3.
.

4.

Jalgrall
T

1

a m

а

к

Alevivalit-cne

äranäge-

mise järei
&

20%
10%
2 kr.

s

Kahekordne

1.

juuni

suurus
•

•,

Iseliikuvate

.

sõi d

u

riistad

a) Sõiduauto hobusejõu pealt
b) Veoauto hobusejõu pealt
d) Mootorratta hobusejõu pealt
5.

.

25%

Lisaär imaks (puhtakasumaks)

e

pealt:
6 kr.
3

....

...

kr.’

2 kr.

10% riigimaksust

|

)

2%

Riigimaksu
о/

1. juuni

Ühes riigimaksuga

Art.
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Nr.

32

ViivituseMaksu

id
щ

Ü

<

«

Maksu-

raha tähtajaks

■

Maksude nimetus

mi,temaks-

suuras

mise

'ü

tähtaeg

korral

:Cü

6.

Koertemaks:
2 kr.

a) Jahikoerte pealt
b) Teiste koerte pealt
7.

Kahekordne

1 kr.

j.

.

luuni

/

suurus

Laadamaks:

a) Iga müüdava hobuse pealt, mille väärtus
üle

1 kr. 50

100 krooni

b) Iga müüdava hobuse pealt, mille
alla

100 krooni

c) Müüdava varsa, härja ning lehma pealt
d) Müüdava mullika, lamba, kitse, sea ning
põrsa pealt
e) Iga koorma või veoriista pealt, millest või
mille kõrval kaupa müüakse, kaubaväärtuse
järgi iga 10 krooni pealt
f) Laua või maasoleva kasti pealt müüjalt
g) Kauplustelt müügikoha jooksvasülla pealt
h) Laadalõbustustelt (palagaanidelt) iga tarvitatava ruutsülla pealt
.

s.

50

s.

25

s.

10

s.

25

s.

le

1 kr.

1 kr.

Turumaks:

Turupäeval

a) Iga turuletuleva koorma, veoriista, kasti
ning korvi pealt, kauplejalt
b) Kauplustelt müügikoha jooksvasülla pealt
9.

75
.

.

8.

Laadapäeval
maksuvõtja-

s.

väärtus

Hindamismaks kinnisvaradelt:

a) Ehituste pealt

10

s.

turumaksu

25

s.

sissevõtjale

s%puh-

I

tast sisse-

1.

tulekust

pool
juuliks
II pool
1. okt.

10.

Isikumaks:
10 kr.

I liik
II liik

7 kr. 50

s.

111 liik

5 kr. 50

s.

IV

liik

3 kr. 50

s.

V

liik

2

Mustla

alevis, 22. märtsil

1928

a.

Nr.

2% alanud
kuu pealt
И- september

kr.

1646.

Alevivanema abi E. F

e

1d

m a

n n.

Sekretär J. Ots.

Hind

10

senti.

Riigi trükikoja

trükk.

