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Tulitikkude valmistamise ja müügi seadus.
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207.
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Suudmäärus piima,

210.

Sundmäärus
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Nr.

a.

88.

taks.

alkoholsete

jookidega kauplemise aja ja korra kohta Valgas.

koore

alkoholsete

õllekaupluste ruumide

ja võiga kauplemise

kohta Valgas.

jookide müügi õigusega restoranide ja einelaudade ning
sisseseadmise, korra, aja ja tervishoidlikkude nõuete kohta

Tõrvas.

Riigikogu
1928.

205.

a.

27.

poolt

aprillil

Tulitikkude

valmistamise

ja

müügi seadus.
I.

valmlstam is]e
ja
ainuõigus.
§ 1. Tulitikkude ja nende poolvabrikaatide,

TuPithkkude

müügi

nagu

tulitikutraadi, valmistamine ja müük tunriigi ainuõiguseks selleks, et Vaba-

nustatakse

riigi Valitsus annaks selle ainuõiguse kasutamise

Eesti

eraseltsile

käesoleva

seaduse

§§ 2. —19. ettenähtud tingimustel.
11.

Ainuõiguse kasutamisele andmise tingimused.
§ 2. Ainuõiguse tulitikkude ja nende pool-

vabrikaatide valmistamiseks kui ka müümiseks
sisemaal ja välismaale annab

Vabariigi Valitsus

seltsile kasutamiseks kahekümnekaheksaks

taks,

aas-

kolmanda kuu esimesest päevast,
käesoleva seaduse maksmahakkamist.

arvates

pärast

§ 3. Selts, millele ainuõigus kasutamiseks
antakse, peab olema moodustatud kahe kuu
jooksul pärast käesoleva seaduse maksmahakkamist

järgmistest Eestis töötavatest tulitikua/s. Jul. Trumm ja Ко, a/s.
Ed. Pohl, a/s. Lendra, a/s. Paul Eiche ja a/s.
vabrikutest:

Baltika.
Selts

peab olema asutatud põhikapitaliga
suuruses, mis peab olema
investeeritud Eestis
ja jaotatud aktsiateks,
nimihinnaga sada krooni igaüks.

nelja miljoni krooni

Seltsi

peab

vabrikute normaalseks

loetama:

sisseseadete

kinnisvarade

juures
de alghinnast.

kustutuseks

juures —3%,

10% aastas,

§ 4. Ühekordse tasuna ainuõiguse kasutaeest
peab selts riigile maksma kolm
miljonit krooni.
§ 5. Peale § 4. ettenähtud ühekordse tasu
peab ainuõiguse kasutamisele andmise eest
riigile kindlustatama välislaen riigi või riigi
poolt garanteeritavate kuue protsencüliste väärtpaberite vastu, mille üleandmise kurs ei või
olla 1928 aastal alla 87%, 1929 aastal
alla
alla 92% neil
90%, 1930 aastal ja hiljem
aastatel väljalastavate paberite nimisummast.
Laenuandja peab väärtpaberid ostma nelja
kuu jooksul, arvates sellekohase nõudmise esimise

vastuvõetud

arvates nen-

tamise päevast.

Vabariigi Valitsusele jääb õigus kokku leppida laenuandjaga väärtpaberite ostu kohustuse
kestuse kohta, mis aga peab kestma vähemalt
kuni 31. detsembrini 1931
Laenu kustutus võib

pärast

vastava

aastani.

algada kuuendal aastal

laenusumma

kättesaamist

ja

peab sündima iga-aastastes ühesuurustes osades, nii et kogusumma tasutud oleks laenu
lõputähtajaks, mis ei või olla lühem kui käesoleva seaduse § 2. tähendatud ainuõiguse kasutamise tähtaeg.
Vabariigi Valitsusel jääb Õigus kokku leppida laenuandjaga kustutussumma ja intresside tasumise korra ja viisi kohta.
Ostetud väärtpaberite turule mahutamise
kulud, maksud ja komisjoni tasud peab kandma
laenuandja.
§ 6. Selts peab täielikult rahuldama sisemaa
tulitikkude tarviduse, lastes müügile
vastava

arvu

toose.

Sisemaal müüdavad tikud
valmistatud Eestis.

peavad olema
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Need tikud peavad о ema head.
Üks toos
peab sisaldama 45—75 tikku. Seltsile jäetakse
Õigus toreduskaupa ka teistsugustes toosides
valmistada ja sisemaal müüa.
§ 7. Sisemaal müüdavate tulitikkude headuse kohta tekkivad vaidlused peab lahendama vahekohus, mis peab koosnema ühest
Vabariigi Valitsuse poolt ja ühest seltsi poolt
määratavast liikmest,
nende liikmete poolt
ühiselt

valitava

esimehe

eesistumisel.

§B. Selts peab välja vedama aastatel
1928—1930 igal aastal vähemalt üheksakümmend miljonit toosi tulitikke Eestist.
Pärast
seda peab selts iga viie aasta jooksul välja
vedama samapalju tulitikke, nagu aastatel
1922—1926 Eestist on välja veetud, kusjuures
iga aasta jooksul nende viie aasta kestel peab
välja veetama sama palju, nagu aastatel 1922
1926 keskmiselt on välja veetud.
Kui väljavedu ei ulatu selle normini, süs peab selts
rügile maksma trahvi üks kroon iga tuhande
vähem väljaveetud toosi pealt.
Vabariigi Valitsusel jääb õigus kokku leppida seltsiga trahvisummade tasumise korra
kohta.
Kui

selts valmistab tikkusid toosides, mis
sisaldavad rohkem § 6. ettenähtud normist,
siis peab iga 50 tikku loetama terveks toosiks,
kusjuures ülejääv murdosa terveks toosiks
loetakse.

§ 9. Tulitiku toosi müügihind sisemaal
peab kindlaks määratama iga kuue kuu kohta
ette erilise komisjoni
poolt, mille koosseisu
peab kuuluma neli liiget; kaks liiget nende
seast peab määrama Vabariigi Valitsus.
Komisjoni eesistujaks peab olema üks Vabariigi
Valitsuse poolt määratud lnkmetest.
Komisjoni koosolekute kokkukutsujaks peab
olema komisjoni eesistuja.
Kui küsimuste otsustamisel komisjoni hääled pooleks jagunevad, peab otsustama eesistuja hääl.
Komisjon võib olla otsusvõimne
ainult siis, kui koosolekust osa võtavad mõlemad Vabariigi Valitsuse poolt määratud liikmed.

§ 10. Tulitiku siseturu müügihinna kindlaksmääramine peab sündima seltsi omahinna
alusel, millele võib juurde arvata: 1) §4. ettenähtud

tasusumma kustutuseks ja intressideks
nelja ja poole kroonini iga tuhande toosi
aktsnsimaksu arvel kuni kahe ja
pealt;
2)
poole kroonini iga tuhande toosi pealt; 3) kulud, mis tekivad seadusega ja põhikirjaga pealesumma, mis võipandud kohustustest;
4)
maldaks igal aastal maksuvaba dividendi maksmist 10% suuruses, ja
5) komisjoni poolt
vastavaks tunnustatud protsent suur- ja väikekaupmeeste kasuks.
§ 11. Seltsi tulitikkude omahinna kind-

kuni
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laksmääramisel
tama

peab toodangu hulgaks

siseturu tarvidust viimasel aastal,

arvatud

norm, mis

see

arva-

juurde

selts käesoleva seaduse

§ 8. kohaselt kohustub välja vedama; kui aga
väljavedu viimase viie aasta jooksul, arvates
1936 aastast, suurem on kui § 8. tähendatud
norm,

siis

nende

aastate

keskmine

väljaveo

Sel kombel arvutatud toodangu kohta
määratakse omahind, mis võib koosneda proarv.

duktsioonikuludest

üldkulud,
kapitali protsentidest, samuti veokuludest kuni ostja vastuvõtujaamani sisemaal või väljaveetava kauba

vabrikute

juures

juurde

amortisatsiooni

arvates

ja

saatekuludest kuni sadamani.

I 12. Hindade määramisel peab võetama
vastavalt arvesse tooresmaterjalide hindade,
palkade, maksude, veokulude ja muude sarnaste
valmistuskulude muudatused, kuid ei
või võtta arvesse valmistus- või müügikulude
muudatusi, mis võivad tekkida seltsi sisemise
Kui
uute
ümberorganiseerimise tagajärjel.
tööstusmetoodide käsitamise tagajärjel valmistuskulud tunduvalt vähenevad, peab müügihindu vastavalt vähendatama.
3
Hindade määramisel

ei või võtta

arvesse

käesoleva seaduse

§ 8. ettenähtud trahvisummasid ega kahjusid, mida selts selle läbi võib
kannatada, et ta tulitikke välja veab odavamalt
kui omahind, millest maha arvatud maksud ja
sotsiaalsed koormatused. Väljaveost saadavad
kasud peab aga hindade määramisel arvesse
võetama.

§ 13. Vabariigi Valitsusele jääb õigus kokkuleppel seltsiga määrata esimese kuue kuu
jaoks tulitikkude siseturu müügihinda väljaspool §§ 9.—12. ettenähtud korda ja aluseid,
kusjuures tulitiku toosi väikemüügi hind ei
või tõusta üle kolme sendi.

§ 14. Selts peab kandma hoolt tema vabritöötavate tööliste elutingimuste
parandamise eest. Selts peab ainuõiguse kasutami-

kutes

sele

asudes

kohe

tõstma

töötasusid

kümne

protsendi võrra.
§ 15. Vabariigi Valitsus võib kokku leppida
seltsiga, et kui ettenägemata vääramata jõudude tõttu selts ei suuda §§ 6. ja 8. ettenähtud
siseturu tarviduse rahuldamise või väljaveo
kohustust täita, need kohustused ära langevad.
§ 16. Ainuõiguse kasutamine seltsi poolt
ei või takistada Eesti-Läti vahelise tollihidu-

lepingu teostamist ega Eesti-Läti ühise tollitariifi maksmahakkamist.
Samuti ei või ainuõiguse kasutamine seltsi
poolt takistada rahva tulitikkudega varustamiseks tarvilikkude abinõude käsitamist

vas-

seaduste põhjal, kui § 15. tähendatud
olukorrad tingivad samaseid abinõusid.

tavate

§ 17. Kahjutasu, mis riik

tulitikkude

ja
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poolvabrikaatide valmistamise ja ainuõiguse maksmapaneku tõttu tulitiku või tuli-

nende

tkutraadi vabrikantidele

on

kohustatud maks-

peab selts tasuma.
§ 18. Vabariigi Valitsus võib kokku leppida seltsiga, et ainuõiguse kasutamine, kui
seda ei öelda üles kaks aastat enne § 2. ettenähtud tähtaega, veel vüs aastat edasi kestab.
§ 19. Ainuõiguse kasutamise lõppemise
korral peab Vabariigi Valitsusel õigus jääma
oma valiku järele omandada ühe seltsile kuuluva vabriku
ühes
päraldistega, kusjuures
ma,

seltsile

tasu

väärtuste
suse
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võib maksta ainult amortiseerimata

eest

nende

raamatute-järelise mak-

alusel.

IV. Aktsiisimaks

mistus

§ 25. Tulitiku aktsüsi maksab käesoleva
§ 3. tähendatud selts, kes kasutab
ainuõigust, sada kakskümmend tuhat krooni
aastas, kui tema poolt sisemaal müügilelastud
tulitikkude tooside arv üle viiekümne miljoni
ei ulata ja sada viiskümmend tuhat krooni
seaduse

aastas, kui see arv ulatab üle viiekümne miljoni, karid mitte üle kuuekümne miljoni toosi.
Kui tulitikkude müük sisemaal tõuseb üle
kuuekümne miljoni toosi aastas, siis maksab
selts

§ 20. Sellest päevast arvates, millal käes§ 3. tähendatud selts ainuõiguse
kasutamisele asub, on kõigüe teistele isikutele keelatud tulitikke või nende poolvabrikaate
valmistada ehk müügile saata.
Selle tähtpäeva avaldab rahaminister Riigi
Teatajas.
oleva seaduse

Tulitikkude sissevedu

väljamaalt

on

keelatud.

Vabariigi Valitsus võib käesoleva seaduse
§ 15. tähendatud juhtudel lubada tulitikkude
sissevedu.

Sel

korral

sisseveetavate

tuli-

tikkude

pealt võetakse aktsüsi-maksu eriseaduse põhjal.
22.

ja tuütikutraadi vabrikute
välja arvatud vabrikud, mis
käesoleva seaduse § 3. loetletud või mis samas
paragrahvis tähendatud seltsiga kokkuleppel
tasutakse kahjud,
mis
riikliku
ühinevad,
tulitikkude ja nende poolvabrikaatide valmistamise ja müümise ainuõiguse maksmapanekust nendele võivad tekkida, tingimusel kui
§

Tuütiku

omanikkudele

nende vabrikud olid varustatud 29. veebruaril

1928.

a.

töökõlbulikkude

Muudele isikutele rük

§

pealt lisaaktsiisi nelja
toosi pealt.

tuhande

iga

suuruses

§ 6. kohaselt
müügile tulitikke toosides, mis
sisaldavad tikke üle samas paragrahvis kindlaksmääratud normi, siis loetakse iga 50 tikku
kui ka ülejääv murdarv omaette
terveks
Kui

Ainuõiguse maksmapanek ja
sellest tingitud kahjude tasumine.

21.

tooside

enamarvu

krooni

Poolikud tuhanded arvatakse terveteks.

111.

§

j a tulitikkude valning müük.

sisseseadetega.
kahjutasu ei maksa.

23. Tasumaksmise aluseks võetakse sum-

selts käesoleva seaduse

laseb sisemaal

toosiks.

§ 26. Aktsiisimaksu sajakahekümne tuhansuuruses maksab selts osakaupa ette:
10. jaanuariks, 10. aprilliks, 10. juuliks ja
10. oktoobriks, kolmkümmend tuhat krooni
iga kord. Täiendavad aktsiisimaksu summad
maksab selts peale aasta möödumist ühe kuu
jooksul.
de krooni

Ettemakstav aktsüsimäks 1928

aasta nende

kuude eest, mille
õigust, tasutakse

jooksul selts kasutab ainuproportsionaalses suuruses.
§ 27. Kuni käesoleva seaduse § 3. tähendatud selts ainuõiguse kasutamisele asub, võetulitikkude
takse
vabrikutest väljalastavate
pealt täiendavat aktsiisimaksu seitse krooni
iga 1.000 toosi pealt sisaldusega kuni 75 tikku,
neliteist krooni
l.OOO toosi pealt sisaldusega 76—150 tikku, kakskümmend üks krooni
1.000 toosi pealt sisaldusega 151 —225 tikku,
kakskümmend kaheksa krooni 1.000 toosi

pealt
sisaldusega 226—300 tikku. Suuremate tooside juures tõuseb maks samas proportsioonis.
Selle täiendava aktsiisimaksu võtmise korra
määrab rahaminister.

§ 28. Väljamaale veetavad tulitikud ja tuliaktsüsi- ja tollimaksust vabad.
on

tikutraat

ma, mille võrra vabriku all olevate kinnisvarade

§ 29. Tulitikke lubatakse valmistada ainult

ja vabriku sisseseadete väärtus riikliku tuütikkude ja tuütikutraadi valmistamise ainuõiguse maksmapaneku tagajärjel on vähenenud,
võrreldes nende asjade hariliku hinnaga.
Tasu maksmise juures ei võeta arvesse
võimalikkude kasude ärajäämist.
§ 24. Kahjutasunõudmisi võib esitada ühe
aasta jooksul, peale seda kui käesoleva seaduse
§ 3. tähendatud selts ainuõiguse kasutamisele
Seltsü on Õigus esineda vastavates
on asunud.
kohtutes ja asutustes kolmanda isikuna oma

neis seltsi vabrikutes, mille avamisest selts on
teatanud aktsüsi peavaütsusele vähemalt seitse

rikkumise

huvide kaitseks.

viga kuni tuhande kroonini.

päeva

enne

avamist.

eeskirja täitmata jätmise eest karistatakse seltsi juhatuse liikmeid rahatrahviga kuni
Selle

tuhande kroonini.

§ 30. Valmistada ja
tulitikke,

nulle

vosvorit ei tarvitata.
vabrikutes hoida
eest

müüa

on

lubatud ainult

valmistamise

on

juures valget
Valget vosvorit tulitikukeelatud.
Selle eeskirja

karistatakse süüdlasi rahatrahPeale selle kon-
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riigi kasuks valge

vosvor

ja

sea-

dusevastaselt valmistatud tuhtikud.

§ 31. Seltsi tulitikuvabrikutes peetakse tikvalmistamise ja müügi kontrollimiseks
aktsiisi peavalitsuse poolt väljaantud vormi
Ärakirjad raamatutest
järgi nöörraamatuid.
esitatakse iga kuu eest aktsiisivalitsusele.
§ 32. Siseturule müügile saadetavatel tikutoosidel peab olema tähendatud seltsi vabriku
nimetus ja asukoht.
Rahaministril on õigus
eeskirjadega korraldada tikkude pakkimise viisi.
§ 33. Väljaveoks valmistatud etikettidega
kude

toosides

ei

müügile

ole

saata.

lubatud

tulitikke

siseturule

Sarnastes toosides võib tuli-

tikke seltsi vabrikus hoida ainult sellekohastes

ruumides, väljaspool vabrikut aga ainult aktsiisi
peavalitsuse kaaskirja juures.
§ 34. Käesoleva seaduse § 31. ettenähtud
raamatute korratu pidamise ja ärakirjade tähtajaks esitamata jätmise eest kui ka tarvilikkude

tõendavate

mise eest, samuti
karistatakse

dokumentide

§ 32. ja § 33. rikkumise eest
rahatrahviga kuni saja

süüdlasi

§ 35. Omavolilise tulitikkude valmistamise
karistatakse süüdlasi rahatrahviga kuni
kümne tuhande kroonini ja vangistusega kuni
12 kuuni. Valmistamise riistad, materjalid ja
tooted konfiskeeritakse riigi kasuks.
§ 36. Aktsiisi- või pohtseiametnikkude takistamise
tulitikkude valmistamise
eest
ja
müügi järelvalve teostamisel karistatakse süüdlasi vangistusega kuni kuue kuuni või arestiga
kuni kolme kuuni või rahatrahviga kuni tueest

hande kroonini.

§ 37. Käesolevas seaduses ettenähtud rahaiga

ja konfiskeerimised määratakse eraldi

süüteo

pandud toime nende eneste poolt või kellegi teise poolt nende kaastegevusel, kaupleja
või oma otsekohese juhataja nõusolekuta
ja
on

teadmiseta.

§ 39. Kui kahe nädala jooksul peale kohseadusjõusse astumist eelmise paragrahvi p.p. 2., 3. ja 5. nimetatud isikud neile

tuotsuse

määratud rahatrahvi ei ole tasunud, siis nõu3
/ 4 trahvisummast juhatuse liikmetelt

takse
või

kauplejalt sisse, kuna 34 süüdlaselt sisse
maksujõuetusel isiklikuks
kinnipidamiseks arvatakse.
§ 40. Otsekohestelt süüdlastelt
juhatuse
liikmetelt ja kauplejatelt määratud rahatrahvid,
kui nad makstud ei ole eelmises paragrahvis
ettenähtud tähtajaks, nõutakse sisse tähennõutakse või nende

datud isikute varandusest.

eest, karistuste koostamiseta.

§ 38. Käesolevas seaduses ettenähtud süütegudes, mille eest on ette nähtud ainult rahatrahv, ja mis on toime pandud vabrikutes või
kauplustes, vastutavad järgmised isikud: 1) juhatuse liikmed kõigil kordadel, kui süütegu
on toime pandud nende eneste poolt või kellegi teise poolt, kuid nende nõusolekul või
teadmisel; 2) vabriku juhataja neil kordadel,
kui süütegu on toime pandud tema enese poolt
või kellegi teise poolt, kuid tema nõusolekul
või teadmisel juhatuse liikmete nõusolekuta
ja teadmiseta; 3) teised vabrikuteenijad ja
-töölised, kui süütegu on korda saadetud
nende eneste poolt või nende kaastegevusel
kõrvaliste isikute poolt, juhatuse liikmete või
vabriku juhataja või oma otsekohese juhataja
nõusolekuta ja teadmiseta;
4) tulitikkudega
kui süütegu on pandud toime tema
kaupleja
enese poolt või kellegi teise poolt tema nõusolekul või teadmisel; 5) tulitikkudega kauplejad
äriteenijad ja abilised —, kui süütegu

Kui varandust sel-

leks ei

jätku, arvatakse trahv isiklikuks kinnipidamiseks.
V.

mitteesita-

kroonini.

trahvid
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Lõppmäärus ed.

§ 41. Ainuõiguse elluviimiseks ja tulitikning nende poolvabrikaatide valmistuse
ja müügi kohta annab määrusi ja juhtnööre
rahaminister kokkuleppel kaubandus-tööstusministriga.
§ 42. Käesoleva seaduse § 27. hakkab
maksma käesoleva seaduse avaldamisega.
Teised käesoleva seaduse paragrahvid hakkude

kavad

maksma

sellest

päevast

arvates,

mil

§ 3. ettenähtud selts ainuõiguse kasutamisele
asub, millest rahaminister Riigi Teatajas kuulutab.

§ 43. Käesoleva seaduse kõikide osade
maksmahakkamisega kaotab maksvuse Tulitiku maksu
seadus
1923).
(R.T. nr. 107
Algkirjale alla kirjutanud
esimees K.

Riigikogu

Sekretär

206.

Einbund.

M.

Juhkam.

Põllutööministeeriumi

kalapüügi

korraldamise määrus.
Alus:

Kalapüügi
nr.

43

seaduse (Riigi Teataja
1923) §§ 20 ja 4.
I.

§ 1. Kalapüügi keelupiirkond ja keeluaeg
määratakse Narva-Jõesuus, Narva ja Purtse
jões ning Peipsiääres järgmiselt:
a) Narva-Jõesuus „Vene paalidest" 500
meetrit
paremale-poole ja „Viru paalidest"
100 meetrit pahemale-poole mööda rand joont
ning tähendatud joonelt otse merde ühe kilomeetri kauguseni.
Keeluaeg 1. aprillist kuni 1. juunini ja
15. juulist kuni 25. oktoobrini.
b) Narva jões „Vene ja Viru paalidest"
kogu jõe laiuses kuni Rossoni jõe suuni.
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Keeluaeg 1. aprillist kuni 1. juunini ja
juulist kuni 25. oktoobrini.
c) Narva kosest, kogu jõe laiuses kuni raud-

15.

teesillani.

206—207

prahivankri pealt ühes 2
hobusega
. .
. . 10
3
Iga hobuse pealt rohkem
Hobuse pealt ilma rakendamata
3
Suurte üleaetavate loomade pealt, härja,
lehma jne.- tüki pealt
2
Väikeste üleaetavate loomade, nagu lam1
bad, sead, vasikad jne. tüki pealt.
Suure kaherattaga käsikäru eest.
2
Ühehobuse vankri ja saani eest ilma
Kahehobuse

....

...
.

...

Keeluaeg 1. septembrist kuni 25. oktoobrini.
d) Purtse jõesuust 4 kilomeetrit vastuvoolu
ülespoole, kuni esimese vesiveski tammini.
Keeluaeg 1. septembrist kuni 15. detsembrini.

......

.

.

.

...

e) Lahe järve suust Peipsi kallast mööda
kummalegi-poole y 2 kilomeetrit ja tähendatud
joonelt otse Peipsi järve 1 kilomeetri kauguseni
ja Lahejõgi.
Keeluaeg 1. jaanuarist kuni 15. juulini.
f) Kaevandu jõgi terves ulatuses ja Kalli
jõgi Kaevandus jõest alates 5 sülla kauguseni.
Keeluaeg 1. jaanuarist kuni 15. juunini.
§ 2. Ahinguga (västraga) kalapüügi keelupiirkond ja keeluaeg määratakse Muhu Väinas, Väikeses ja Suures Väinas ning Matsalu
ja Haapsalu lahes järgmiselt:
a) Spithami kordonist otsesuunas kuni
Vormsi
suunas

Saksbi

saare

sealt

maaninani,

kuni Harilaiu saareni, Harilaiu

otse-

saarest

otsejoones kuni Rohuküla sadamani ja Rohurandjoont kuni Spithami
kordonini.
Keeluaeg aasta läbi.
b) Kübarsaarest kuni Vana-Varbla laidudeni ja sealt mööda randjoont, ühes arvatud
Matsalu laht kuni Puise ninani ja sealt otsesuunas kuni Keinaste saareni ja Keinaste saaküla sadamast mööda

rest

Art.

kuni Kübarsaareni.

Keeluaeg

aasta

а

c

hakkavad

21.

suure

märtsil

linnavolikogu
1928 a.)

poolt

ja -veo

veo- või sõiduvankri, saani
ss.
ja ree pealt ühes hobusega.
3
Iga hobuse pealt rakkes, rohkem.
„
Kahehobuse sõiduriista, postvankri või
saani pealt ühes 2 hobusega
10
3
Iga hobuse pealt rakkes, rohkem
....

.

.

....

...

sõidurüsta

„

„

või

.

.

.

„

„

„

„

„

„

Märkus. Raskeid masinaid või vankp

reid, müle peal masinakatlad, veskikivid või
muud suured ja rasked asjad on, võib siis
üle silla vedada, kui likkumine sillal seda
lubab.
Kui

raskeid

vedada,

peab

silla

linnavalitsusele

enne

Kui raskuste ülevedamiseks ise-

teatama.

äralist

üle

soovitakse

asju
seda

silla

kaitset

tarvis

selle läbi tekkinud kulud

läheb, kannab
ülevedaja, peale

Jalainimese

üle jõe:
eest
1
pealt paadis või lodja peal.

Öösel,

keha

s.o.

10

õhtul

kuni

sõites

pealt ühes 2 hobusega
tagasi sõites
.

10

„

.

3,,
eest

lodjaga pkt. I all määratud

.

Sillaklappide lahtitegemise
läbilaskmise

a

eest:

Klappide lahtitegemise eest aurikute, purje- ja mootorlaevade
ning praamide läbilaskmiseks
kuni 50 reg.-t.-netto iga laeva
65
pealt
Auru- ja mootorlaevad 50—100
reg.-tonni-netto iga laeva pealt 1 kr. 25
Iga netto-reg.-t. pealt peale 100
reg.-tonni
1,5
Mootorpurjelaeva 50.—100 reg.tonni-netto iga laeva pealt
1 kr. 25
Iga netto-reg.-tonn peale 100 reg.tonni

ja praamid 50 —100
reg.-netto iga laeva või praami
pealt

s.

~

~

„

1,25

„

kr- 25

„

Purjelaevad

edasi.

s.

kella

.

pealt ühes hobusega edasi-tagasi

Kahehobuse voorimehe sõiduriista või
saani

....

111.

silla taks.

sillast ülesõidu

voorimehe

~

hinnad kahekordselt võetud.

Ühehobuse

saani

~

t'

eest:

Ühehobuse

3
pealt ilma hobuseta
50
pealt, üks ots
Ülesõitva aurumasina, rehepeksumasina,
laualõikamise- ja teiste niisuguste raskete masinate pealt, üks ots.
.50
ja nende ette rakendatud hobuse arvu
4
järgi, iga hobuse pealt
10
Kergesõiduauto pealt
15
Veoauto pealt, üks ots

vankri

Traktori

Ülevedamise

I.

Suurest

„

prahivankri ja post-

6 hornm

Allmann,

Pärnu

„

IL

Põllumajanduse peavalitsuse direktor

võetud

„

Üleviimise

Põllutööminister Osk. Köster.

Pärnu

„

ülevedamise taksihinna.

§ 3. Määruse § 1 lit. a, b
maksma 1. aprillist 1929 a.
21. aprillil 1928 a.

(Vastu

2

.

.

läbi.
11.

207.

hobusteta

Kahehobuse troska,

„

15

~

.

.

.

...

.

.

1

.....
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Peale 100

reg.-tonni iga netto-reg.pealt
Palgi parvede läbilaskmise eest, iga
palgi pealt
Liiprite läbilaskmise eest, iga liipri
pealt
tonni

.

.

Lattide

.

.

.

..

.

.

.

1,5
0,5

.

kuni

100 tükki

.

40

.

s.

„

„
„

Klappide lahtitegemise eest sügisel, kui
juba jõgi jääga kaetud, võetakse pkt. 111 all nimetatud taksihinnad kahekordselt; kui klappide
avamise juures iseäralist tööjõudu tarvis läheb,
siis kannab selle juures tekkinud otsekohesed
kulud
isik, kes klappide lahtitegemist on
nõudnud.
IV.
Maksu

ei

võeta:

Sõjaväe vooride, käskjalgade (kullerite),
riigi kirjaposti, estafettide pealt, kes üle
silla sõidavad, kui nad sõitjaid ei vea.
2. Hobuste ja sõiduriistade pealt, kellega linnavalitsuse liikmed ja ametnikud ametiasjus
sõidavad, sellekohast tunnistust ette näida1.

tes.

Peale

selle

maksust

on

3. Linnavalitsuse

ja

vabad:

tapamaja

hobused

ja

sõiduriistad.
4.

Tühjalt tagasisoitvad’posthobused'ja sõiduriistad.

5.

Kerged purjepaadid aerudega, kui nad sel
ajal läbi silla klappide lastakse, kui need

6. Linna

”

laevade jaoks avatud.

suurte

piirides ühendust pidavate autobuste

pealt.
7.

Vabatahtliku

Tuletõrje Seltsi hobused ja
ning tulekahjukordadel
kõik tulekahjupuhul üle sõitvad hobused
ja igasugused veoabinõud tuletõrjujate ja
veevaatidega.
tulekaitse-abinõud

Käesolevate takside maksmahakkamise
vast

kaotab

maksvuse

23. märtsil 1926

tajas

nr.

a.

vastu

päer
linnavolikogu poolt
võetud ja Riigi Tea-

38"—*1926 avaldatud

Pärnu 'suure

silla taks®
r

Pärnus, 3. aprillil 1928

a.

Linnapea‘*K
fSekretär K. R

ja alkoholsete jookide müügi seaduse
§§ 5,6, 30, 33 ja 34), on kauplemine keelatud
palvepäeval, suurelreedel, esimesel kevadepühal, esimesel mail, esimesel suvistepühal,
esimesel jõulupühal, Riigikogu valimispäevadel, rahvahääletamispäevadel ja Valga linnavolikogu valimispäevadel.
tüse

1

..

.

eest

Nr. 38

a

u mv о

s

k.

11.

§ 2. Neis müügikohtades, kus alkoholsete
jookide müük on lubatud ainult väljaviimiseks
(piirituse ja alkoholsete jookide müügi seaduse
§ 3), on kauplemine keelatud peale selle sund1
määruse §
nimetatud päevade ka veel
nädalapühapäevadel ning pühade ja puhkeseaduses
(R.T. nr.
155/156
päevade
1922) ette nähtud järgmistel pühadel: uuelaastal (1.
jaanuaril),
kolmekuningapäeval
(6. jaanuaril), iseseisvusepäeval (24. veebruaril, teisel ja kolmandal kevadepühal, ristipäeval), teisel ja kolmandal suvistepühal, jaanipäeval (24. juunil), teisel ja kolmandal jõulu.

pühal.
§§ 1 ja
kauplemine

Sundmäärus alkoholsete

jookidegakauplemise aja jakorra kohta Valga

2

ette

§ 3. Piirituse ja alkoholsete jookide müügi
§ 5 ette nähtud müügikohad, kus on
sama seaduse §§ 5,6 ja 34
põhjal lubatud alkoholsete jookide müük kohaltarvitamiseks või
kohaltarvitamiseks kui ka väljaviimiseks, on
avatud kella 9 hommikul kuni kella 11 õhtul,
seaduse

§ 2 nimetatud pühapäevadel
ja teistel pühadel kella 12 päeval kuni kella 11

selle sundmääruse

õhtul.

§ 4. Valga Säde seltsi ja Vaiga seltskondühingu, kui teatrimajade einelaudades on
kauplemine lubatud kuni kella 1 öösel.
Need einelauad võivad lahti jääda üks
tund pärast kauplemisaja lõppu ainult tarvitajate poolt võetud toitude ja jookide äratarviliku

tamiseks ning

arvete

õiendamiseks.

§ 5. Jõululaupäeval, kolmekuninga laupäeval, kevadepühade laupäeval ja suvistepühade
laupäeval on §§ 3 ja 4 nimetatud müügikohtades alkoholsete jookidega kauplemine lubatud
kuni kella 3 p.l.
Märkus.

§§ 3 ja
päeval.

avatakse

208.

Valga vabastamise päeval
nähtud müügikohtades
keelatud kella 11—1 päeval.

Märkus.
on

kell

1

Iseseisvuse-aastapäeval
4

nimetatud müügikohad

ja -kauplustes ning
1§ 6. Veinikeldrites
õllekauplustes, kus kaubeldakse kas ainult
veiniga või ainult õllega kohaltarvitamiseks
kui ka väljaviimiseks (pürituse ja alkoholsete
jookide müügi seaduse §§ 30 ja 33), võib
'

linnas.

(Antud linnaseaduse § 108 ja piirituse ning
jookide müügi seaduse § 38 põhjal.)
Valga linnavolikogu poolt 29. märtsil 1 1928 a.

alkoholsete

vastu

võetud.

§ 1. Neis müügikohtades, kus alkoholsete
jooladega müük on lubatud kohaltarvitamiseks
või kohaltarvitamiseks ja väljaviimiseks (piiri-

kauplemine kesta kella 9 hommikul kuni kella
6 õhtul, selle sundmääruse § 2 nimetatud pühapäevadel ja teistel pühadel kella 12-st päeval,
iseseisvuse-aastapäeval ning Valga vabastamise
päeval kella 1-st päeval kuni kella 6 õhtul.
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§ 5 nimetatud laupäevadel tulevad need müügikohad kell 3 p.l. sulgeda.
§ 7. Neis müügikohtades, kus alkoholsete
jookide müük on lubatud kohaltarvitamiseks
kui ka väljaviimiseks, on alkoholsete jookide
müük väljaviimiseks lubatud kella 5-ni p.l.
peale selle sundmääruse § 5 nimetatud laupäevade, millal need müügikohad kell 3 p. 1.,
tulevad sulgeda.
§ 8. Käesoleva sundmääruse § 2 ette nähtud müügikohtades võib kauplemine kesta
päevadel, mis ei ole nimetatud käesoleva
sundmääruse §§ 1 ja 2, kella 8 homm. kuni kella
6 õhtul, suvekuudel 1. juunist kuni 1. augustini kella

8

homm. kuni kella

5 õhtul.

§ 9. Käesolev sundmäärus peab olema
nähtavale kohale välja pandud igas alkoholsete
jookide müügikohas, mille kohta see sundmäärus

maksev.

§ 10. Selle

§ll. Käesoleva

n.

s.

rikkujad
§ 29 põhjal.

sundmääruse

võe-

А. Ко к kult.

Sekretär Printsman.

Sundmäärus piima, koore ja võiga
kauplemise kohta Valga linnas.

(Antud linnaseaduse § 108 p. 22 põhjal.)
Valga linnavolikogu poolt 29. märtsil 1928 a.
vastu võetud.

Kauplemine piimajakoorega.

I. Järelevalve.
§ 1. Piima ja koore sisseveo järele Valga
linnas ning üldse piima ja pümasaadustega
kauplemise üle linna piirides valvamine on
usaldatud politsei ja linnavalitsuse poolt määratud ametniku hoolde.
Linnavalitsuse

poolt määratud ametnik ühes

järele ja

rikkumisi

on

kindlaks

õigustatud igal ajal
loomalautade

kohustatud

selle

määruse

tegema, milleks nad on
võtma kõigi kaupluste,

ette

ja muude ruumide, samuti ka

linnavalitsuse tervishoiuosakond mak-

kõigile kauplejatele piimaanumatele märgitava erinumbri.

suta

r

Märkus 1.

§2nimetatud nÕudmised
ei käi maaelanikkude kohta, kes piima või
piima produkte turule või otsekohe tarvitajatele koju kätte toovad.
Märkus 2. Linna piires peetavaid
pnmalehmi peab linna loomaarst läbi vaatama

vähemalt üks kord

§ 3. Piimaga

ja

aastas.

piimasaadustega kauple-

mine sünnib kas sellekohaselt sisse seatud
mes

11.

või laiali vedades

ruu-

tarvitajatele ja turgudel.

Müügile lubatud piima- ja kooresordid,
nende nimetused ja omadused.

§ 4. Müügile on lubatud ainult järgmised
piimasordid ja saadused:
1) täispiim, millel on mitte alla 3,2% rasva,
erikaal mitte alla 11,8% ja mitte üle 12,1%,
2) kooritud piim (lahja, külm piim, koorelahutaja piim),
3) laste piim,
4) keedetud, pastöriseeritud, stereliseeritud piim,
5) hapupiim,
6) võipiim,
Г *7) rõõskkoor,_ mis sisaldab vähemalt 15%
rasva, vahukoore nime

all

müüdav rõõskkoor

vähemalt 25%,
aga
: 8) hapukoor, mis sisaldab vähemalt 20%
rasva

pressitud hapukoor
30%,
9) kohupiim,
10) igasugused juustusordid.

rasva, nõndanimetatud
rasva

linna tervishoiukomisjoni esitajaga valvab politsei kaasabil käesoleva sundmääruse täpse täitmise

§ 2. Iga isik, kes soovib kaubelda piima ja
koorega või selleks otstarbeks Valga linnas
piimalehmi pidada, on kohustatud sellest
linnavalitsuse tervishoiuosakonnale,
teatama
ära tähendades oma korteri, kaupluse ruumi ja
loomalauda asukoha ning peetavate lehmade
arvu.
Kui kauplemine sünnib kohaleveetavate
saadustega, siis peab kaupleja teadma, kust
saadused pärit.
Samuti teatatakse linnavalitsuse tervishoiuosakonnale igast ettetulnud korteri, kaupluse ruumi ja loomalauda asukoha
muutmisest ning abikaupluse avamisest. Kõigile isikuile, kes kauplevad piima ja koorega,

vastutavad kas

Linnapea

A.

miseks.

rikkumise

müügikoha omanik või
vastutav müüja (piirituse ja alkoholsete jookide
müügi seaduse § 16).
§ 12. Käesolev sundmäärus on maksev
kõigi pürituse ja alkoholsete jookide müügi
seaduse §§ 3,5, 30 ja 33 ette nähtud müügikohtade kohta, välja arvatud sama seaduse
§ 37 ette nähtud müügikohad, milles alkoholsete jookidega kauplemise aeg ja kord määratakse kindlaks sõja-, sise- või teedeministri
poolt.
§ 13. See sundmäärus astub jõusse kaks
nädalat peale väljakuulutamist Riigi Teatajas.
Valgas, 5. aprillil 1928 a.

209.

piima ja koore ümbertöötamise ning müügiasjade ülevaatust. Ühes sellega on tähendatud
linnaametnikul õigus võtta tasuta piima ja koore
proove järelekatsumiseks ja laboratooriumi saat-

annab

sundmääruse

takse vastutusele R.

eest on

Art. 208—209

aga

vähemalt

Märkus 1. Täispiimaks nimetatakse
lehmade täielikul äralüpsmisel saadud püma ilma ühegi lisanduseta või äravõtteta.

piima all mõispüma, mis erineb täispiimast ainult

Märkus 2. Kooritud
tetakse

Art. 209
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vähema sisaldusega koorimise taga-

rasva

järjel.
Märkus 3.

Hapupiima all mõistetakse
või
pastöriseeritud
piima, mis vabalt või peale puhta happekultuuri või hapupiima juurdelisamisega
on ära hapendunud ja kokku läinud.
Märkus 4. Võipiim
(petipiim) on
saadus, mis peale või eraldamist koorest
üle jääb.
Märkus
5.
Rõõskkooreks
(kohvikoor) nimetatakse piima pealt kooritud selle
koorimata,

kooritud

rasvarikkamat

osa.

Märkus 6.
iseenesest või

se

Hapukooreks nimetatakhapendajate toimel ära

hapendunud ja kokku läinud rõõskkoort.
§ 5. Piima ilma erinimetusteta loetakse
täispiimaks.
§ 6. Erivüsil valmistatud piim, ja piimasaadused, nagu laste piim, jne., peavad vastama
erimäärustele, mis on ära märgitud selle sundmääruse üsas.
7.

§

Keedetud,

nende nimetuste all

Pastöriseeritud

ja steriliseeritud piima valja müümise kohast tuleb teatada

linnavalitsuse tervishoiuosakonnale.
võib
seerimine ja steriliseerimine
ainult

Pastöriall.

loomaarsti järelevaatuse
§ 8. Kõik käesoleva sundmääruse § 4 tähendatud piima- ja kooresordid ei tohi sisaldada mingisugust mustust ega kõrvallisandeid, samuti ei tohi nad milgi tingimusel järeletehtud olla.

Piim, võipiim ja

koor

peavad müügile las-

osa ühest nenpuhtana,
selgest klaasist pudelisse valatult ei annaks pooletunniüse seismise järele

et

toobi

dest saadustest,

vähematki sadet.
§ 9. Kõik muud müügiletulevad piimasordid, nagu: mära-, kitse-, lambapiim ja teised
sarnased

piimad, käivad ülalselgitatud määrusühesugustel alustel lehmapiimaga, kuid
peavad rasva sisaldama normaalprotsentides
vastavalt neile pümasortidele.
te

udarahaigust, voolusid suguosadest ja lahtist
tiisikust),
4) lehmadelt, kes põevad mürgistuse tagajärjel või keda arstitakse piimasse üle minevate mürgiliste vahenditega, nagu näit. arseeniga, oksekiviga, oopiumiga, eseriiniga, pilokarbiiniga jne.,
5) mis segatud veega, jääga või teiste kõrvaUisanditega, nagu näit. värvivate või konserveerivate

ainetega,
6) millel ebaloomulik värv (sinine, pukollane), ebaharilik maitse (soolane,
nane,
kibe), ebaharilik lõhn (mäda-, hallituselõhn),
ebaharilik konsistents (limane, veniv), samuti ka
piima, mis sisaldab mäda, verekiude ja -tükke,
7) neilt lehmadelt, kes põevad suu- ja
sõratõbe, seda piima, kui ta müük lehma palaviku tõttu pole täielikult keelatud, võib müügile lasta ja linna piiridesse sisseveoks lubada
linnavalitsuse
nult

tervishoiuosakonna

otsusel

ai-

steriliseeritult, läbikeedetult või pastöri-

§ 11. Määrused, mis § 10 ette toodud, on
kõigi muude käesolevate määruste
§§ 4 ja 9 tähendatud piima- ja kooresortide

maksvad ka

kohta.
IV.

Piima

alla

ja koorega ümberkäimine ning
nende hoidmine.

sündida

arsti või

tama nnvõrt

38

seeritult.

pastöriseeritud, sterilisee-

ritud puma võib ainult
müügile lasta.

mistamise

Nr.

§ 12. Piima ja koore juures peab neid saades, vedades ja müües laitmata puhtust ning
hoolsust silmas pidama.
Kõik riistad, mis
piima ja koorega kokku puutuvad, peavad alati
puhtad olema. Kõik isikud, kes piima ja koorega kas poodides või neid ringi vedades kauplevad, peavad oma äritegevuses puhtalt riides
olema ja kandma puhast valget, kuni kaelani
ulatuvat põlle.
§ 13. Ostjatel on keelatud maitsta piima
või koort mõõduriistadest ja anumatest.
Samuti on keelatud koort ja muid piimasaadusi
proovide võtmisel sõrmedega puudutada. Maitseda lubatakse ainult puhta lusikaga, puust
labidakesega või pulgakesega, mida müüja
omalt poolt peab andma. Proovi valab müüja
lusikasse.
Märkus. Enne

111.

Müügiks keelatud piimasordid.

§ 10. Keelatakse müüa piima:
1) mis saadud mõne päeva kestel enne ja
pärast poegimist, seni kui ta soendatult
kokku läheb (n.n. ternes, värske või toores
piim),
2) mis sisaldab haigust-tekitavaid pisikuid
või lahkseeni,
3) neilt lehmadelt, kes põevad kollatõbe,
või
palavikku
nakkushaigusi (siberikatku,
nakatavat kopsupõletikku, emfüseemilist karbunkulit, marutõbe, rõugeid, septitseemiat,

piima müümist piitarvitajatele peab piim anumates hool-

ma

sasti

ümber

segatama

ehk

loksutatama,

pealetekkimist ära hoida.
§ 14. Ruumes, kus piima ja piimasaadusi
müüakse, peavad seinad, laed, letid, lauad,
toolid ja pingid heleda õlivärviga kaetud ning
põrandad tsemendist, asfaldist või parkettet koore

kividest, tihedalt

liidetud hööveldatud
laudadest, viimasel juhusel õlivärviga üle värvi-

tud või

linoleumiga kaetud olema.
§ 14 üles loetud nõuded

Märkus.
hakkavad

maksma

1.

jaanuarist

1929

a
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§ 15. Piima ja piimasaaduste müügi
alati

korras

ruu-

hoitama

peab
puhtuses ja
ja
nad peavad elamis- ja teistest kaupluseruumest seinaga eraldatud olema.
Piima
ja piimasaaduste müügiruumide
seintes võivad peale välimiste akende ka seesme

mised

mittelahtikäivad

kindlad

aknad

olla.

Piima

ja piimasaaduste müügiruume ei tohi
kasutada muuks otstarbeks, kui ainult piima
ja piimasaaduste (piima, koore, või, juustu),
munade, leiva, saia ning konservide (avamata
plekk-karpides) müügiks.
Suitsetamine on müügiruumes keelatud
ja neis peab olema üles pandud vastav kuulutus

„Siin

kohal

suitsetamine keelatud" nähtaval

on

selgesti-loetava kirjaga.
Märkus.

Piima müümine kinnistes

klaaspudelites, mis banderolliga on üle
kleebitud, kuna viimase peale sundmääruste
§ 2 põhjal välja antud number üles tähendatud, on igas söögiainete kaupluses lubatud.

§ 16. Müügiks määratud piima ja piimasaadusi eluruumes hoida või kuidagi
viisi
ümber töötada
Kõvasti

on

keelatud.

lõhnavate

juustusortide hoidmipeab olema eriti selleks otstarbeks sisse
seatud kapp.
seks

V. Piima anumad.

§ 17. Piima ja koore hoidmiseks ja veoks
lubatud tarvitada ainult anumaid, mis on
on
valmistatud portselanist, savist ja glasuuritud,
fajansist, klaasist, puust, tsinplekist, kindlalt
üle tinutatud
tatud

vasest.

raudplekist või kindlalt üle tinuLahtistes anumates hoitav piim
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vitatavad anumad
võimalikult

vate,

peavad umbselt
üle

anuma

äärte

kinni

käi-

ulatuvate

kaantega varustatud olema. Kaante paremaks
ligistamiseks anumate kinnistamisel on lubatud tarvitada eraldi puhast ja valget riiet,
kuid mitte milgi tingimusel kaltse, õlgi, tina
sisaldavaid kummivõrusid jne.
§ 21. Piima talituse anumaid ei tohi tarvitada muuks otstarbeks.
VI.

Isikute

haigeksjäämine, kes piimatalituses
või'piimaga kauplemises tegevad.

§ 22. Kui piimakaupluses või piimakaupleja korteris keegi nakkushaigusse (katk, pidalitõbi, siberikatk, leetrid, sarlak, difteriit,
rõuged, tüüfused, koolera, verine kõhutõbi)
jääb, süs on kaupluse omanik kohustatud selx

lest linnavalitsuse tervishoiuosakonnale
ma
on

12

ka

teata-

tunni jooksul.
Seesugune teatamine
isikutele sunduslik, kes lehmi piima-

müügi otstarbel peavad.

Isikud, kelle kätel

või näol vorbid, mädahaavad või kes üht ülalnimetatud nakkushaigustest, lahtist tüsikust
rögastamisega või väliselt vastikuid haigusi
põevad, ja isikud, kes ülalnimetatud nakkushaigust põdeva haigega kokku puutuvad, ei
tohi lehmi lüpsta, piimaanumaid pesta ega
piimaga kaubelda.
|§ 23. Nakkushaigustes isikuid peab piima
ja koore müümisest tagandama, isegi sel juhtumisel, kui sellepärast kauplus ajutiseks kinni
peaks jääma.
§ 24. Piima ja koore sissevedu kohtadest,
kus nakkushaigused ja loomataudid möllamas,
on

keelatud.
B.

ja koor peab linase riide, marli või teiste otsvahenditega mustuse eest kaetud

tarbekohaste

§

Kauplemine võiga.

25. Või

(hapukoore- või eksportvõi,

rõõ-

olema.

sakoorevõi, pariisivõi, köögivõi ning sulatatud

Anumad, millest müüakse puma tarvitajatele, peavad kandma kustumata pealkirja,

või) ei pea sisaldama

missugust piima nad sisaldavad.
Külgeköidetud või kleebitud pealkirjad ei ole lubatud.
Nimetused peavad vastama käesoleva sundmääruse § 4 tähendatuile.
Märkus.
Anumad punnidega on
tarvitamiseks lubatud ainult siis, kui neil
veel üks

suurem

auk on, mis

võimaldab

neid

seestpoolt puhastada.
§ 18. Piima ja koore mõõtmise rüstad peavad olema ainest, mis mügi tingimusel piima ja koore peale ei mõjuks, ning peavad niisuguse pidemega varustatud olema, et piima või
koore tõstmisel tõstja

käsi

anuma

sees

oleva

piimaga kokku ei puutu. Kõigi nende mõõdurüstade seintesse peab mahutus sisse löödud
või söövitatud olema.

§ 19. Kõik piima- ja koorernstad tulevad
igapäev puhastada.
§ 20. Kõik müügile määratud piima ja
koore veoks, hoidmiseks või müümiseks tar-

ühtki teist

eneses

peale piimarasva

rasva.

§ 26. Vee hulk rõõsakoore-, eksport-, haja rõõsakoore- ning pariisivõis ei tohi suurem olla kui 14%, köögivõis
16% ja sulatatud
võis 1%.
§ 27. Rõõsakoorevõi happesisaldus (happekraad) ei tohi olla üle 4% (4 ccm söötkaalilehelise normaallahuse 100 g või peale), köögija sulatatud või happekraad mitte üle 6%.
§ 28. Või, värvimine on lubatud ainult siis,
kui selleks kahjutuid taimevärve (kurkumi-,
safrani- ja porgandimahla) tarvitatakse, teiste
kunstlikkude ja kahjulikkude (anüiin-, metallühendite) värvide tarvituselevõtmine on keelatud
§ 29. Või ei tohi peale keedusoola mingisuguseid ekonserveerivaid aineid sisaldada.
§ 30. Või ei pea sisaldama isegi silmalenägematuid kohupiima osakesi ega üldse mingisuguseid kõrvalaineid ega mustust.
pu-

§ 31. Kõik käesoleva sundmääruse §§ 1,
3, 14, 15 ja 16 selgitatud juhatused piima ja
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koore

vaatus

on

müügi ning hoiu ja ka järelevalve kohta
maksvad samuti ka või hoidmise ja müügi

kohta

tagant.
3. Lehmade söötmist

lemine ka

maarsti

Valga linnas. Peale selle on võiga kaupkoloniaalkauplustest lubatud, selle
tingimusega aga, et või erilistes klaaskastes
või samasuguste kuplite all hoitakse, kusjuures
võiga ühelajal mingisuguste teiste asjade hoidmine kastes või kuplite all keelatud on.
§ 32. Võid on lubatud müüa ainult kaaKõik valmistuse, veo, hoiu ja müügi
luga.
puhul tarvitatavad asjad, anumad, riistad,
pakkimisvahendid j. m. peavad piinlikult puhtad ning korras olema, kusjuures keelatud on
või pakkimiseks peale puhta, valge, veekindla
(pergament) paberi muud tarvitada.
§ 33. Keefiri, kumõssi või jogurdi valmistamise ja müümise kohta on maksvad pnmasaaduste kohta käivad määrused.
C.

Karistused

ja

määruse

jõus-

seastumine.

§ 34. Käesoleva sundmääruse rikkujad võetakse vastutuselekas üldises kohtukorras või mõnede seaduste ja sundmääruste rikkumiste eest
administratiiv-karistuste seaduse

määratavate

järgi administratiiv-korras (R.T.nr. 183/184
1925).
§ 35. Käesolev sundmäärus hakkab maksma kaks nädalat pärast Riigi Teatajas kuulutamist.
Samast ajast kaotavad maksvuse:

a) kõik

enne

käesoleva sundmääruse maks-

mahakkamist

välja antud piimaga ja piimasaadustega kauplemise load, kuna pärast käesoleva

sundmääruse

maksmahakkamist võib
välja
anda uusi lubasid ainult sel korral, kui müügi
ruumid
vastavad käesolevas
sundmääruses
nähtud nõuetele,
b) sundmäärused piima, koore ja võiga
kauplemise kohta Valga linnas, mis Valga
linnavolikogu poolt vastu võetud ja avaldatud
Liivi Kubermangu Teatajas
nr .nr.
13, 14 ja
ette

15

1912

Lisa

a.

piima, koore ja võiga kaup-

lemise

kohta
ruse

§

käiva
6

sundmää-

juurde.

Nõndanimetatud lastepiima saamise, ümbertöötamise ja müügi eritingimused.
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peab korduma vähemalt iga kolme kuu

peab toimetama loojuhatuste järgi, mida täpselt täita tuleb.
4. Ülevaatuse ja ettekirjutuse
tagajärjed

loomaarst erilisse märkusteraamalehmade omaniku käes peab olema
mis
tusse,
ja mida linnavalitsuse poolt piimasaaduste

tähendab

müügi

järele valvama pandud isikutele tuleb

näidata.

ette

5.

Igast piimalehma haigeksjäämisest peab

vübimata loomaarstile teatama.
Kui järelekatsumisel selgub, et lehmad mingit käesoleva

sundmääruse § 10 tähendatud haigust põevad
või nende

juures seedimisrikked, kõhust lahtiolek, kondipehmenemine (lakkumistõbi või
närimine) või tiisikuse kahtlus ilmsiks tuleb,
siis eemaldatakse nad kohe ühislaudast
ja
senikaua
jäävad teistest lehmadest eraldi,
kuni

loomaarst muud korraldust pole teinud.
Piima, mis eraldatud lehmadelt sel ajal saadakse, ei

tohi müüa.

6.

Lautades, kus peetakse lehmi lastepiima
saamiseks, on keelatud tarvitada aluspõhuks
voodiõlgi või teisiti varemalt juba kasutusel
olnud õlgi, samuti ka mingisuguseid muid
jätiseid.
7. Lehmi

peab korralikult puhastama ja
Nisad peab enne lüpsi
hästi ära puhastama.
Lehmalüpsjad peavad
pidama erilist puhtust nii rüete kui ka käte
suhtes, eriti aga enne lüpsi käed seebiga puhtaks pesema.
Lüpstes tuleb esimesed piimajaod piimast välja jätta. Selle järele lüpstakse
piim kinnisesse lüpsikusse, millel on vatist
kurn, ja jahutatakse piim kohe kõige vähemalt
kuni 10 kraadini Celsiuse] järgi. Enne müümist
hoitakse piim külmas kohas.
8. Piima võib müügile lastajainult läbipaistvast klaasist pudelites, mis n.n. patentkorgiga kinni käivad.
9. Lastepiima tohib ainult värskelt müüa.
Tema happesisaldus (happekraad) müügil ei
tohi olla üle 7° Soxhlet’i järgi (s.o. 50 ccm
piima peale ei tohi kuluda üle 3,5 ccm % normaallahuselist söötnaatriumi), ja pisikute (bakteeriate) arv ei tohi olla üle 100000 ühes kantalati korras hoidma.

sentimeetris.

gune piim tervishoiuliselt paremate omadustega on kui täispiim, peab teistest lehmadest
eraldatud iseäralistes tallides
peetama, kuna
talliuste peal olgu asjakohane selge pealkiri, mis

10. Väljaspool
linna sanitaarjärelevalve
piirkonda elavad lastepiimaga kauplejad, samuti ka need müüjad, kes lastepiima väljastpoolt
saavad, peavad linnavalitsuse tervishoiuosakonna esimese nõudmise peale esitama vastavad tunnistused selle üle, et nimetatud pnmasordi saavutamisel ja ümbertöötamisel täpselt täidetakse määrusi, mis käesolevas lisas

ei karda kustumist.

tähendatud.

1. Lehmi,
tuleb

n.n.

kellelt

saadud

piim müügile

„lastepiima" nimetuse või muude
järeldada lubavad, et niisu-

nimede all, mis

2. Enne

lehmade

nad loomaarsti
kuliniseeritama.

lautaasetamist

peavad

poolt üle vaadatama ja tuberLooma

tervishoiuline

üle-

Valgas, 5. aprillil 1928 a.
Linnapea А.
Sekretär

К

о

к к

u

1 1.

Printsman.
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210.

Sundmäärus alkoholsete jookide
müügi õigusega restoranide ja einelaudadeningõl ekauplusteru mide sis eseadmise,korra, aja ja tervishoidlik ude
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Peale tähendatud tubade võib joogikoha
juures olla üksikuid kabinette külastajate jaoks,
mille ruumid peavad vastama samadele, s. o.
ülemaltähendatud nõuetele.

nõuete

juures võivad olla külastajate
ja lahtised palkonid.
§ 5. Külastajatele määratud ruumides (tubades, kabinettides), samuti ka einelauaruumis peavad olema korralikud värvitud lauad,
toolid ja süljekausid. Peale nende peab olema
einelauaruumis korralik puhvetikapp ning lett
Lauad peavad
ja korralikult käiv seinakell.
kaetud olema puhta valge linaga või tehtud
kivist, klaasist või muust poleeritud pinnaga
materjalist. Süljekausid olgu veega, mida tuleb
uuendada vähemalt kord päevas.
Joogikoha

kohta Tõrva linnas.

tarvitamiseks aiad

Vastu

võetud

Tõrva

linnavolikogu poolt 26.

jaanuaril ja 29. märtsil

§§loB jajpiirituse ja

1928

a.

linnaseaduse

alkoholsete

jookide [müügi
seaduse § 38 põhjal.

§ 1. Käesolev
nende alkoholsete

määrus on
maksev kõigi
jookide müügi õigusega res-

toranide ja einelaudade kohta, mille avamiseks
ja pidamiseks on tarvilik linnavalitsuse nõus-

olek, samuti ka õllekaupluste kohta.
Märkus
tetakse

ainult

1.

Õllekaupluste

neid,

kus

all

müüakse

mõis-

viimiseks.
Märkus 2.

Pehme

Õlut

seesjoomiseks või seesjoomiseks ja väljaÜlalnimetatud restorane,

ja õllekauplusi nimetatakse allpool lühenduse otstarbel ~joogikohtadeks“.
§ 2. Joogikohti võib avada ainult maja alu-

tada

Erandeid sellest võib

volikogu lubada erilise otsusega.
Joogikoha
ruumid ei tohi otsekoheses sisemises ühenduses
olla

mingisuguse teise äri- või

eluruumiga,

sinna hulka arvatud ka joogikohapidaja ja

ta

teenijate korterid, välja arvatud võõrastemajad,
kus need on joogikohapidaja enese pidada.
Märkus. Joogikoha alla uusi ruume
juurde võtta ning uusi sissekäike teha võib
ainult linnavalitsuse igakordse erilise loaga.
§ 3. Sissekäik joogikohta külastajatele peab
olema otsekohe uulitsalt, kusjuures sissekäik
ei tohi olla ühine joogikoha ja majas olevate elukorterite, asutiste või äride jaoks, välja arvatud
võõrastemajad, kui need on joogikohapidaja
enese pidada.
§ 4. Igal joogikohal peab olema vähemalt
kaks tuba, põrandapinnaga kokku mitte alla
50 ruutmeetri, nendest üks tuba einelaua ja
külastajate, aga teised ainult külastajate jaoks.
Need toad peavad olema otsekoheses sisemises ühenduses üksteisega, vähemalt 2,70
meetrit kõrged, kuivad, küllaldase päevavalgusega ja varustatud tarvilise Õhupuhastuse
Laed ja seinad peavad olema
abinõudega.
värvitud liimi- või õlivärviga.
Seinad võivad
tapetseeritud olla, kuid tapet peab olema korralik, puhas ja mitte katki rebitud. Kui seinad
on tapetseeritud või liimivärviga värvitud, siis
peavad nad vähemalt 1,5 m kõrguseni kaetud
olema puust, linoleumist või

muust

pestavast

Uksed, aknaraamid ja
materjalist paneeliga.
puust põrandad peavad olema värvitud õlivärviga. Põrandad võivad olla ka parkettkividest, asfaldist või tsemendist, või kaetud linoleumiga. Põrandad peavad olema ilma pragudeta.

sisseseadmine

on

lubatav

magamiseks ja elamiseks.
Märkus. See

einelaudu

misel või teisel korral.

mööbli

ainult linnavalitsuse erilisel nõusolekul.
§ 6. Joogikoha ruume on keelatud tarvikeeld ei käi ruumides

viibiva öövahi kohta.

§ 7. Joogikoha juures olgu järgmistele
tingimustele vastav köök:
a) Köögil peab põrandapinda olema vähemalt
15 ruutmeetrit, kusjuures iga köögis
töötava isiku jaoks peab õhuruumi olema vähenõuetele ja

malt

15 kantmeetrit.

peab joogikoha einelaua- ja küolema, nii et köögilõhn sinna sisse ei tungiks.
c) Köögi seinad, põrand ja lagi olgu siledad
ja pragudeta, kusjuures seinad kuni
1,5 meetri kõrguseni peavad kaetud olema glasuurkividega või värvitud Õlivärviga. Muus
osas
peavad seinad ja lagi vastama § 4 ette
b)

Köök

lastajateruumest eraldatud

nähtud nõuetele,

d) Köök peab varustatud olema küllaldase
valgusega, Õhupuhastuse-, aurukõrvaldamisja käepesemis-abinõudega.
e) Pint peab olema glasuurkividest, pottkividest värvitud
õlivärviga, või metallist,
ilma pragudeta.
f) Köögi sissesead, nagu lauad, toolid,
pingid, kapid ja riiulid, olgu heledaks värvitud
õlivärviga.
g) Keedu- ja sööginõud peavad olema korralikud, seestpoolt võõbatud ja tervishoidlikult lubatud materjalist. Samuti peavad olema
tervishoidlikult lubatud materjalist ka kõik
muud köögis tarvitatavad nõud, nagu panged,
toobrid, toobid jne.
h) Söögijätiste ja solgi hoidmine köögis ja
sööginõude pesemise ruumis, kus see olemas,
on

keelatud.

i) Kööki ei tohi tarvitada magamisruuteenijatele ega teistele kõrvalistele isikutele ja seal ei tohi hoida magamis- ega seljaskantavaid riideid ega mingit muud kraami
peale köögi tarviliku sisseseade ja tarvete.
miks
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Märkus.

Õllekauplused,

ilma soojade söökide müügi

mis asuvad

õiguseta, peavad

olema ilma

köögita.
§ 8. Joogikohas peab olema igal ajal

suupistete valmistamist ning andmist. Toidupeavad täiesti kõlvulised, rikkumata, puhtad, värsked, hästi valmistatud ja maitsevad
olema. Peale selle peavad joogikohast saada
olema alkoholita joogid, nagu:
tee, kohv,
limonad jne.
Toiduainete tagavarade hoidmiseks peab
olema korralik õhuvahetuse sisseseadega j, a
kõigile tervishoiunõuetele vastav eriruum, mis
ei tohi ühenduses olla külastajateruumidega.
Märkus. Käesolevas paragrahvis ette
nähtud nõue soojade söökide valmistamise
ja andmise suhtes ei ole maksev soojade
söökide müügi õiguseta õllekaupluste kohta.
§ 9. Joogikohal peab olema tarvilisel määral laua- ning kööginõusid ja pesu, mida alati
täielises puhtuses ning korras peab hoitama.
Katkiste ja tunduvalt kriimustatud nõude tarvitusele võtmine külastajate jaoks ei ole lubatud.
Igal laual peab olema tuhatoos.
§ 10. Joogikoha juures peab olema korralik
väljakäigukoht ja pissuaar, missuguseid võib
sulgeda seestpoolt, kusjuures sissekäik neisse
peab olema sisemistest soojadest ruumidest,
kuid mitte läbi köögi ega ruumi, kus hoitakse
toiduaineid. Väljakäigukohas peab olema küllaldasel hulgal puhast paberit. Väljakäigukoha
ja pissuaari ruumi seinad, lagi, põrand, aknad,
uksed ja muu sissesead peavad vastama § 4
ained

nõuetele, kuid

maksvatele

põrand olgu materjalist, mil-

lesse ei imbu nnskust.

§ 11. Kõik joogikoha ruumid (toad, köök,
väljakäigukohad, sissekäigud, trepid, tagatrepid j.t.) hoitagu alati puhtad ning korras ja
olgu lahtioleku ajal hästi valgustatud. Samuti
peab alati puhtad ja korras hoitama kõik ruumide sisseseaded, nagu mööbel ja muud. Kärbseid, prussakaid, lutikaid ja muid putukaid ei
tohi joogikoha ruumides leiduda.
Soojus tubades peab olema mitte alla 15° C järgi. Sissekäik väljastpoolt joogikohta peab valgustatud
olema videviku kättejõudmise ajast kuni joogikoha sulgemiseni.
§ 12. Kui joogikoha külastaja on sattunud
mittekainesse seisukorda ja sealjuures tema
valveta ning abitult jätmine võib talle hädaohtlikuks saada, on joogikoha pidaja või tema asemik või teenijad kohustatud tarvitusele võtma
kõik abinõud, et hoida teda vigastuste, varguste ja üldse kõige eest, mis võib kahju tuua
tema

tervisele kui ka varandusele.

Hind
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senti.

mittekaines olekus isikuid ei tobi

Sääraseid

jätta treppi-

dele, eeskodadesse, rõdudele või uulitsatele,
vaid

tar-

viline tagavara toiduaineid, et võimaldada külastajatele soojade ning külmade söökide ja

tähendatud teiste ruumide kohta

Nr. 38

peab kas koju saadetama või politseile üle

antama.

§ 13. Joogikohapidajad või nende asemija teenijad peavad joogikohas tegevuses olles alati korralikult ja puhtalt riides ning kained
olema, külastajatega viisakalt ümber käima ja
kõik abinõud puhtuse ning korra säilitamiseks
tarvitusele võtma, tarviduse korral politseid
korra alalhoidmiseks appi kutsudes. Kokad ja
teenijad köögis peavad samuti puhtalt riides
olema ja töö juures valgeid varrukatega põlli
või mantleid ja valgeid mütse (rätte) kandma.
§ 14. Keelatud on joogikoha teenistuses
pidada isikuid, kes põevad nakkushaigusi.
Iga joogikohas tegevuses olev isik, olgu
pidaja ise või teenija, kes nakkushaigusesse
jäänud, peab joogikohast viibimata kõrvaldatama, kusjuures joogikohapidaja igast seesugusest juhtumisest peab ajavntmata teatama
kud

linnavalitsuse

tervishoiuosakonnale

vastava-

teks korraldusteks.

Joogikohapidaja
data läbi
isikud

kohustatud laskma

on

arstlikult kõik

enne

vaa-

joogikohas teenivad

teenistusse võtmist.

tervishoiuosakonan
§ 15. Linnavalitsuse
arstil on õigus joogikohapidajate ja -teenijate
arstlikku järelevaatust nakkushaiguste suhtes
igal ajal ette võtta.
Ka on linnavalitsuse tervishoiuosakonna ja
politsei ametnikud õigustatud igal ajal joogikohtade ruume ja joogikohapidaja ning -teenijate kortereid, kui need asuvad joogikohaga
ühes majas või ühe hoovi peal, üle vaatama.
§ 16. Joogikohtades müük võib sündida
piirituse ja alkoholsete jookide müügi seaduses
(R.T. nr. 50
1927) lubatud ajal.
§ 17. Joogikohapidaja on kohustatud joogikoha einelauaruumis nähtavale kohale üles
panema käesoleva sundmääruse ja joogikohas
müüdavate söökide ja jookide hinnakirja.
§ 18. Käesoleva määruse rikkumises süüdlased langevad karistuse alla vastavates seadustes

ette

nähtud korras.

§ 19. Kui
ruumide

1928

ehitus

ei

a

.

töötavate

vasta

joogikohtade

käesoleva

määruse

õigus tarbekorral nende kordaseadmiseks tähtaega anda,
kuid mitte kauemaks kui 1. jaanuarini 1929 a.
§ 20. Käesolev määrus hakkab maksma

nõuetele,

sus

on

linnavalitsusel

kahe nädala pärast,

arvates

selle ilmumise päe-

Riigi Teatajas. Samast ajast kaotab maksvuse Tõrva alevivolikogu poolt 1. juunil 1922 a.
vastu võetud sundmääruse § 2, mis avaldatud
Riigi Teatajas nr. 109/110 —1922 a.
Linnapea Adamson.
vast

Sekretär E r
Riigi trükikoja

m

a n.

trükk.

