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Riigikogu poolt 23. mail 1928.

a.

vastuvõetud

Vabariigi Valitsusel on Õigus teha exandeid
juhtudel, kui ta leiab selle tarvilikuks
riigi majanduslikkudes huvides.
üksikutel

293.

Välismaalastele

kinnisvarade

omandamise, valdamise ning kasutamise
kitsendamise

seadus.

I.

§

1.

Välismaalastele

kuks elamiseks.
on

keelatud,

peale

§ 3. ettenähtud erandite ja kuivõrt see ei ole
teisiti korraldatud Eesti vabariigiga sõlmitud
rahvusvahelistes lepingutes, omandada, vallata

õiguste kitsendused ei
juhtudel, kui välismaalased üürivad maju, kortereid või suvilaid ajutiseks isikliNeed välismaalaste

ole maksvad

või kasutada kinnisvaru:

1) Harjumaal: Naissaarel ja Pranglisaaxel;
2) Virumaal: Narva, Peetri, Auvere-Joala,
Kose, Skarjatina ja Vasknarva valdades;
Kavastu, Kastre-Võnnu
3) Tartumaal:
ja Rasina valdades;
Meeksi, Räpina, Moise4) Võrumaa]:
katsi, Toolamaä, Kahkva, Veriora ja Orava
valdades;

5) Petserimaal, välja arvatud Meremäe vald.
Välismaalased võivad Tallinna linna admi-

nistratiivpiirides kinnisvaru omandada ainult
linnavolikogu loal. Linnavolikogu peab asja
otsustama kahe kuu jooksul, arvates
vastava
palve esitamise päevast, vastasel korral on
välismaalasel õigus kinnisvara oma nimele kinnisfada eeltähendatud loata.

§ 2. Eelmises
keelukohtades
tada

oma

kuid

(1)

võivad

paragrahvis

loetletud

välismaalased kindlus-

nõudmisi sealasuvate kinnisvaradega,

sarnane

nõudmiste

kindlustamine

või

üldse võla-

pööramine neile kinnisvaradele ei

tohi võimaldada välismaalastele nende kinnis-

varade

omanduseõigust

ega

tegelikku valdamist

või kasutamist.

§ 3. Välismaalaste
kinnisvarade

suhtes

§

pärimisõiguste
1.

kohta

loetletud keelukoh-

tades

on
maksvad
järgmised kitsendused:
seadusejärgne
1)
pärimine v on lubatud kin-

nisvara omaniku-välismaalase alanevatele sugulastele ja ta abikaasale, kui pärija asunud Eesti

vabariigi territooriumile enne 1. aug. 1914;
2) kõigil teistel, nii seaduse kui testamendijärgsetel pärimisjuhtumistel on välismaalanepärija kohustatud kolme aasta jooksul, arvates
õiguste omandamise päevast, ära müüma päritud kinnisvara Eesti kodanikule; selle müügi
-

kohuse mittetäitmisel võetakse kinnisvara hool-
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damisele seaduses ettenähtud korras

ja müüakse
enampakkumise] hooldaja poolt; saadud summast arvatakse maha hooldamise ja müümise
kulud ja ülejäänud summa antakse pärijale.
§ 4. Eelmiste (1 —3) paragrahvide eeskirjad on maksvad ka välismaade seaduste põhjal
asutatud seltside ning kaubandus- ja tööstusühisuste

kohta,

arvatud

ühes

kellele

need,

tegevus lubatud Eesti vabariigis.
§ 5. Kui käesoleva seaduse vastane

tehing

ilmsiks tulnud, esineb kohtuminister vastavas
tsiviilkohtus nõudega selle tehingu tühistamiseks.
tus

Sarnased nõudeasjad toimetatakse kohTsiviilkohtupidamise seaduse §§ 1282

1299 ettenähtud alustel.

11.
seaduse

Käesoleva

kaotavad maksvuse kõik
välismaalaste
varade

antud seadused

kitsendamiseks

õiguste

omandamise,

maksmahakkamisega
varem

valdamise,

kinnis-

kasutamise,

pärimise ja võlanõudmiste eesõigustatud

tasu-

mise kindlustamise suhtes, eriti:

1) Balti eraseaduse §§ 620. märkus, 713.
märkus 2, 870. märkus

2,

1504. märkus

2641. märkus 3;
2) Seisuste seaduse

§ 830. märkus
köide 1899 väljaanne);

2,

2 lisa

I

(V.S.K. IX
3) Seadus liikumata varanduse võõrandamise kohta (R.T. nr. 4
1921), ja
4) Välismaalastele kinnisvarade omandamise ja kasutamise keelu osalise kaotamise seadus (R.T. nr. 199/200
1925).

Riigikogu esimees K. Einbund.
Sekretär M.

Juhkam.

Riigikogu poolt 24. mail 1928.
Tallinna

pedagoogiumi

a.

vastuvõetud
seadus.

1. Tallinna

õpetajate seminar moodustaalg- ja täienduskoolide
õpetajate pedagoogiumiks, mis töötab Õpetajate seminaride seaduse (R.T. nr. 123
1923) aluse], eranditega, mis ette nähtud
käesoleva seaduse §§ 2—7.
2. Pedagoogium valmistab ette õpetajaid
täiendus-, alg- ja kutsekoolidele neil erialadel,
kus õpetajailt ei nõuta ülikooli haridust. Pedagoogium annab kasvandikkudele pedagoogilise ettevalmistuse ja täiendab nende kutsealatakse

4. Vastavalt

§ 2. tähendatud erialadele tööpedagoogiumis ühel ajal üks või mitu eriharu, selle järgi, missugustel aladel õpetajaid
vaja. Eriharud, mille järele tarvidus möödunud, suletakse ajutiselt.
5. Pedagoogiumi vastavatesse eriharudesse
võetakse vastu eriaineliste keskkoolide (gümnaasiumide), kesktehnikakooli (tehnikumi) ja
kunsttööstuskooli lõpetajaid ning neid tööstuskoolide, majanduskoolide ja vähemalt kaheaastase kursusega põllumajanduslikkude koolide lõpetajaid, kel üldine keskkooli (gümnaaKeskpõllutöökooli, kolmesiumi) haridus.
aastase kursusega tööstus-, majandus- ja teiste
sellelaadiliste koolide lõpetajad, kellel puudub
keskkooli haridus, kuid kes vähemalt aasta
töötanud oma kutsealal, võetakse vastu pedaAlgkooli õpegoogiumi ettevalmistusklassi.
tajate ettevalmistamise harusse võetakse vastu
ainult
keskkooli
(gümnaasiumi) haridusega
isikuid. Kõik vastuvõetavad peavad ilmutama
vastavatel katsetel ja tervislikul järelvaatusel
pedagoogiliseks tööks tarvilikke eeldusi.
Pedagoogiumi võivad astuda ka isikud, kes
omandanud kutselise erihariduse kõrgemas
tab

õppeasutuses.
6. Pedagoogiumi

korraldatakse
Õppetöö
haridusega täienduskooli
õpetaja kutsega lõpetajad omandavad ka oskuse
ning õiguse õpetada oma erialale lähedas ühes
või kahes algkooli õppeaines algkooli vanema-

nõnda,

tes

ümber kutse-,

list haridust sel määral, kuivõrt see seotud eriaine metoodika õppimisega ja õppetöö prakti-

keskkooli

et

klassides.
Neile

pedagoogiumi lõpetajaile, kellel täieja kutsekooli haridus, antakse
õigus õpetada oma eriainet ka keskkoolides.

lik

Algkirjale alla kirjutanud

294.

Nr. 48

544

keskkooli

7. Pedagoogiumi
õppeained, õppekavad,
õppetöö pealtkuulamise ning praktikatundide
korralduse, pedagoogiumi lõpetamise ja õpetaja kutsetunnistuse väljaandmise korra mää-

rab haridusminister.

Pedagoogiumi lõpetamine ei anna ülikooli
õigust.
8. Tallinna õpetajate seminari pedagoogiumiks moodustamise tähtaja ja korra*määrab
Vabariigi Valitsus haridusministri ettepanekul.

astumise

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

Riigikogu poolt 25. mail 1928.
295.

kaga eriaineis.
3. Tallinna
on

pedagoogiumi kursuse kestus
ettevalmistusklassiga kolm

kaks aastat, ühes

aastat.

Liigand.

a.

vastuvõetud

Maanteede seadus.

I. T eede liigitus.
§ 1. Maanteed liigitatakse avalikkudeks ja
erateedeks.

Nr. 48

Avalikud teed teenivad üldhuve, on avatud
kõigile ja peetakse sunduslikult korras.
Erateed teenivad üksikute isikute ja nende
majapidamiste huve, näiteks teed põllule,
karja- ja heinamaale j.n.e., samuti ka need
avalikult teelt üksikute talundite, elamute või
ettevõtete juurde viivad teed, mis ei ole tarvilikud üldhuvides.

ei võeta käesolevas seaduses ettenähtud klassi

dada

teed.
vähema

liikumisega ja tähtsusega

teed.
külateed.

Peale klassiteede kuuluvad üldkulul ehita-

ja korraspeetavate teede hulka veel talveja jalgteed, mis kohalikku liikumist hõlbustavad

tavate

niihästi

lühendamise kui ka parema liiku-

tee

misvõimaluse mõttes.

§ 4. Erakulul
tavateks
mis

ehitatavateks

avalikkudeks teedeks

korraspeetavatelt

üldkulul

talundite,

elamute

või

tarvilikud üldhuvides.
hoidma

üldhuvides

ja korraspeeloetakse teed,
teedelt viivad

juurde ja
peavad lahti
ja sõitmiseks

ettevõtete

Neid teid

käimiseks

kinnisvarapidajad, kelle talundite, elamute või
ettevõtete juurde need viivad.
§ 5. I klassi teed määrab Vabariigi Valitteedeministri ettepanekul, ära kuulates
sus
vastavate maavolikogude arvamised ja ettepanekud.
II klassi
kuulates

teed määrab

vastavate

teedeminister,

ära

maavolikogude arvamised

ja ettepanekud.
111 klassi

ja talveteed määrab maavalitsus,
vallavolikogude arvamised ja ettepanekud.
Avalikud erakulul ehitatavad ja korraspeetavad teed ja jalgteed määrab vallavolikogu
vallavalitsuse ettepanekul.
Läbistab seesuguära kuulates

ne

tee

vastavate

mitu valda, või tekivad lahkarvamised
määramisel, otsustab küsimuse lõplikult

tee

maavalitsus ühe asjaosalise ettepanekul.
Läbistab 111 klassi või talvetee, samuti
avalik
või

erakulul

ehitatav

jalgtee mitme

vastava

sulgeda

ega kitsen-

maavalitsuse loata.

Maavalit-

sulgemisloa andmisel kuulab ära vastavate
Need käesolevas
vallavolikogude arvamise.
sus

seaduses

ettenähtud klassidesse või liikidesse

7. Teede

Liigitus ja nende all olev maa-ala.

111 klass

maaomanikud, kelle maid

mittekuuluvad teed

§ 2. Avalikud teed nende ehitamise ja korraspidamise suhtes jagunevad kahte liiki:
1) üldkulul ja 2) erakulul ehitatavad ja korraspeetavad teed.
§ 3. Üldkulul ehitatavad ja korraspeetavad
teed liigitatakse kolme klassi:
I klass
suurema liikumisega
ja tähtsuII klass

tohi

sarnased teed läbistavad,

tee

sega

ei

liiki,

ega

11. Avalikud teed.
1.
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ja korraspeetav tee
piire ja tekivad

maakonna

maavalitsustel lahkarvamised nende klassi või
sihi määramisel, otsustab küsimuse lõplikult
teedeminister.

§ 6. Teid, mis enne käesoleva seaduse
maksmahakkamist olid avalikud teed ja mida

avatud

on

laiuseks

kõigile.

määratakse,

arvates
§
pealispinda kaldast kaldani, nõlvadeta ja

kraavideta:
klassi teedel vähemalt 8 meetrit;
II klassi teedel vähemalt 6 meetrit;

I

111 klassi

teedel vähemalt 4 meetrit.

Erakulul ehitatavate avalikkude ja samuti
talveteede laiuseks arvatakse vähemalt 4 meet-

jalgteede laiuseks

rit,

§

8.

samuti

3

/ 4 meetrit.

Mägede ja küngaste

läbikaevamisel,

teetammide täitmisel määratakse

maa-ala

laius

vastavalt tehnilistele

tee

nõuetele.

§ 9. Teede piirkonda, välja arvatud talvejalgteed, kuuluvad peale tee pealispinna
veel nõlvad, kraavid ja 0,5 meetri laiused ribad
väljaspool kraavide kaldaid; nõlvade ja kraavide puudumisel kuuluvad teede piirkonda
poole meetri laiused ribad kummagilt poolt
pealispinda.
§ 10. Tee päraldusteks loetakse peale tee
oluliste osade kõik tee kasutamiseks ja korrasja

hoidmiseks tarvilikud sisseseaded, nagu käsikaitsekaitsemärgid, kaitsetammid,
puudeistandikud, kilomeetripostid,
teejuhatajad, hoiatustahvlid, vahimajad, töövalitsuse ja tööliste hooned, avalikud kruusaaugud, kraavid tee kõrval, samuti kraavid
vee
ärajuhtimiseks j.n.e.
§ 11. Teid võib laiendada, kui nende laius
ei vasta §§ 7., 8. ja 9. ettenähtud nõuetele ja
kitsendada mõjuvatel põhjustel, samuti nende
telge ja sihti muuta Ija II klassi teedel
teedeministri ja 111 klassi teedel, talveteedel,
avalikkudel erakulul ehitatavatel ja korraspeemaatavatel teedel ning jalgteedel
vastava

puud,

müürid,

valitsuse otsusel.

§

12.

Klassitee

alla

ja

vee

ärajuhtimise

kraavidele tarvisminev maa-ala võõrandatakse
sunduslikult
allub

või isiku otsusega, kellele
teeklassi määramine.

asutuse

vastava

Paragrahv 4. tähendatud teede, kui ka talja jalgteede alla maa võõrandamise, samuti
nende alla perioodiliselt tarvisminevate maade
eraldamise ja nende maade eest tasumaksmise,
kui nimetatud teede rajamine tekitab kahju

ve-

maaomanikule, kelle maad

tee

läbistab,

otsus-

tab

maavolikogu maavalitsuse ettepanekul.
Maaomanikud, kes rahul ei ole maa võõrandamise otsusega, võivad kahe nädala jooksul
pärast

otsuse

kuulutamist teedeministri kaudu
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otsust

Valitsuselt

Vabariigi

paluda

võõrandamise

uuesti läbi vaadata.

Pärast

astumist

maavalitsusel

on

maad

randatud
võtta või

§ 14. Riigimaad võib

otsuse

õigus

otsekohe

tee

jõusse-

alla võõ-

valdamisele

oma

§ 4. tähendatud teede alla võõrandaeest

üldistel alustel

(S.K. X к.
sed) teede kapitalist või §
suhtes

ette

577

peaksid ja maksuta avaksid

4. tähendatud teede
kelle

Kui

eraomanikkude

ette

ühistes huvides

võetud mitme eraomaniku

ja need omavahel kokku ei lepi
jaotamisel, määrab maa-

iga eraomaniku tasudakuuluva osa
Riigi maad, kui need riigi valdamisel,
võõrandatakse igal juhul tasuta, vastupidisel
juhul aga tasu eest, mis määratakse käesoleva
paragrahvi korras.
suuruse.

Juhtudel, kui

tee

alla või

tee

ehitamise

tar-

beks võõrandatav

riigi maa on riigi poolt välja
põlise pidamise alusel või põlise pidamise
õigusega, makstakse võõrandamise tasu põlise
pidamise alusel või selle õigusega valdajale.

antud

Teede

kapitalist tasutakse ka maaomanikkude kahjud, mis tekkinud talve- ja jalgteede
rajamisel.
Ajutiste teede ja laoplatside alla võetakse
maa
ehitusmaterjalide paigutamiseks teede ja
sildade ehitamise ning parandamise ajal ja
eest määratakse tasu

maavalitsuse otsusega.

§ 13. Tee alt vabanenud maa-ala, kui

see

oli võõrandatud, läheb kohaliku maavalitsuse
valdamisele.

läbistas,
pärast

maa

üle annaks
olla

Maaomanikul, kelle krundi

Õigus nõuda ühe

on

vabanemist,
maa

et

õiglase

aasta

randamisel.

maavalitsus temale

tasu

kus

Juhtudel,

tee

jooksul

eest,

mis

ei või

kõrgem tasust, mis maaomanik sai

võõrandati

vabanenud

võõmaa

Eesti

vabariigi algust, arvatakse maa tagasiandmise tasu ülemmäär üleandmisel maksnud vastava maalilgi võõrandamisnormide järgi.
Kui maaomanik või
põlise pidamise alusel või õigusega valdaja võõenne

randamisel ei saanud tasu, antakse temale vabanev

maa

Maa

tagasi

tasuta.

üleandmisest

saadud summad

lähe-

Juhul, kus maad
vabastatud ühe

ja

alla võetud ja

tee

sama

krundi

tee

piirides,

alt

arva-

ja omaniku või põlise
pidamise alusel või õigusega valdajal on õigus
maa

nõuda

vahetatuks

tasu

ainult

võrra tee alla

nenud
sel

selle

võetud

osa

maa-ala

eest,

mille

väärtuslikum vaba-

osast.

Riigimaid läbistava tee alusmaa vabanemijääb see tasuta riigile.

üldiseks tarvita-

maa

riigile tagasi.

ja korrashoid.

Uute teede avamise

15.

ja ehitamise,

sa-

muti vanade kaotamise otsustavad:
I

klassi teede suhtes

Vabariigi

teedeministri ettepanekul,
vate

omavalitsuste

ära

Valitsus

kuulates

vasta-

ettepanekud;

II klassi teede suhtes

kuulates

vastavate

teedeminister,

ära

maavolikogude arvamised

ja ettepanekud;
111

klassi

erakulul

teede,

ehitatavate

avalikkude teede, talve- ja jalgteede suhtes
maavalitsused, ära kuulates vastavate valla-

volikogude arvamised ja ettepanekud.
kivad

maavalitsustel

Te-

lahkarvamised, otsustab

küsimuse

lõplikult teedeminister.
§ 16. Uued klassiteed ehitatakse ühes tarvilikkude sildade ja teiste päraldistega, kui ka

nende

siht

ja

laius

Samuti
kulul:

sünnib maavalitsuse

korrashoid

teedekapitali
kunst-

ühes

neil olevate sildade

ja

maavalit-

kivi-, betoon-, asfalt- ja teiste

teede
I

muudetakse

teedekapitali kulul.

suse

ja parandamine
kõigi
ja teiste päraldistega; kõigil

II klassi teedel olevale sildade ümberehi-

tamine

ja korrashoid ja samade teede kapitaalparandus ja ümberehitamine kui ka sildade
ehitamine 111 klassi teedel avausega 3 mtr. ja
üle selle ning vähemate sildade jaoks ehitusmaterjali muretsemine.
Klassiteede hulka ülesvõetud kruusateede
korrashoid

ja parandamine võetakse maavateedekapitali arvele järk-järgult vastavalt § 21. korras lubatud krediitidele ja maavalitsuse teedekapitalis selleks otstarbeks määlitsuse

ratud muudele summadele, mille juures I klassi

hiljemalt nelja aasta
jõusseastu-

kruusateed võetakse üle

jooksul,

arvates

käesoleva seaduse

misest.

§ 17. I klassi teede ehitamist, mis läbistavad mitu

vad maavalitsuse teedekapitali suurendamiseks.

takse

Teede ehitamine

2.

§

sulgemisel läheb

summa

valitsus

selle

Teede

ja järgmi-

poolt,

võõrandamine

tasudatuleva

j. §

eraisiku-

miseks.

tasu

võetud maavõõrandamine.

vastavate

huvides

I

makstakse

ministeerium

tasuta

tele, seltsidele ja ühingutele erateede ehitamiseks, tingimusega, et ehitajad neid ise korras

tud maid üle anda vastavatele eraomanikkudele.
Võõrandatud maade

vastav

tarviduse korral anda tarvitada

võõrandamise

maa

Nr. 48

võtta

maakonda, võib teedeministeerium
korraldusse

oma

ja selleks nõutada eri-

krediiti.
Suurematel
kohtadel

jõgedel ja muudel tähtsamatel

sünnib

nõuab erilist

sildade

suurt kulu,

määratavatest

ehitamine,

kui

see

riigi kulul eriti selleks

summadestT

Riikliku

tähtsusega sildade ehitamiseks
linnade piirkonnas määratakse riigi eelarve
korras erilist toetust.

§ 18. Alevite omavalitsuse piirkonda läbispfrkonna ula-

tavad klassiteed ehitatakse alevi

Nr. 48

tuses

maavalitsuse korraldusel

riumi

teedeministee-

teedekapitali summadest ja linna pii-

rideni ulatuvad klassiteed linna administratin'kuni

piirist

linna

ehituseraioonini

linna-

ja kulul teedeministeeriuteedekapitali toetusel.

valitsuse korraldusel
mi

Ülaltähendatud kruusateede korrashoid ja
teiste

avalikkude

teede ehitamine

ja korras-

hoid linna või alevi piirkonnas sünnib
või alevi kulul ja korraldusel.

§ 19. Kuni
hulka

parandamise

16.

§

kuuluvate

111

korrashoiu

kanda

teedekapitali

tarvilikkude

linna

ettenähtud klassiteede

kruusateede

teostatakse nende korrashoid
ühes

klassi

ja

võtmiseni

ja parandamine
teedel

asuvate

sildade ja truupide ehitamisega, mille avaused
alla 3 meetri, naturaalkohustuse alusel.
Teede ülesõidukohad
raudtee ehitab

ja

teede

sillad

üle

ja hoiab korras raudteevalitsus,
maantee profiilide

vastavalt raudteed läbistava

ja ehitustehnilistele nõuetele.
ehitatakse

kapitali heaks. Ülejäänud osa jagatakse maavateedemimstri
litsuste teedekapitalide vahel

ja parandatakse üldise korra

järgi.
§ 20. Talve- ja jalgteed peavad korras kohavallad maavalitsuse juhtnööride järgi.

likud

§ 21. Maanteede olukorra tõstmiseks uute
teede, kunstteede, sildade, truupide, teenäitajate, kilomeeiripostide j.n.e. ehitamiseks ja
korrashoiuks ning riigimetsade teekohustuse
täitmiseks (§ 30) annab riik teedekapitalide
jaoks iga aasta vähemalt 2.500.000 krooni ja
peale selle teede korrashoiu naturaalkohustuse
kaotamiseks (§ 16) esimesel aastal, arvates

1.000.000krooni, kolmandal aastal
krooni, neljandal aastal

antakse omavalitsustele tarvitada

Naturaalkohustuse
summade

kaotamiseks

antavate

jaotamisel maavalitsuste teedekapi-

talide vahel arvestatakse
dades olevate teede

vastavates

maakon-

pikkus igas liigis, rahva

arv

ja võimaluse korral ka teede korrashoiu raskused.

Riigimetsade teedekohustuse täitmiseks

tar-

visminevad summad kantakse üle maavalitsuste

teedekapitalide arvele vastavalt § 30. ettenähtud
riigimetsade kohustusele.

Ülejäänud
ter osa

summadest määrab teedeminis-

teedeministeeriumi juures

asuva

teede-

tasuta.

mittekuuluvate
§ 22. Klassiteede hulka
(§ 4) ehitamine, parandamine
ja korrashoid on kohuseks neile, kelle talundi,
elamu või ettevõtte juurde need viivad.
Kui
selle täitmiseks kohus!aste vahel ei

kokkulepet, siis jaotab selle

saavutata

kohustuse

nende

vahel kohalik vallavalitsus, arvestades talundi,
elamu

või

§

ettevõtte

väärtust

ning tulukust.

Kilomeetripostide,
teenäitajate
ja
ning kaitsetõkete ülesseadmine

23.

muude märkide
I

II

ja

klassi teedel

sunduslik

on

maa-

ja

linnavalitsustele ja teostatakse maakonna piirides maavalitsuse teedekapitali ja linna administratiiv piiris linna arvel.
alusel

Naturaalkohustuste

korraspeetavate valdade teeosade

märkide

ülesseadmine

on

valdade

vahe-

kohus

ja

teostatakse nende arvel.
Tarvilikkude
ülesseadmine

111

teenäitajate
klassi

kaitsetõkete

ja

teedel

on

valdadele

kohustav, kuni nende teede korrashoiu
kanda

kapitali

võtmiseni.

teede-

Sellest' tekkivad

kulud kaetakse valla eelarve summadest.

Kilomeetripostide ülesseadmise 111 klassi
teedel, kuni nende teede korrashoiu teedekapitali kanda võtmiseni, võib valdadele sundusli-

§

maksudest sissetulevad summad.

pa-

avalikkude teede

kuks teha

lõplikult kaotamiseni § 16. ettenähtud teedel suurendatakse riigi
toetust iga aasta sel määral, kui seda võimaldavad riigikassa seisukord ja sellekohastest

ehitamise,

Esijoones muretsetakse teedeministeeriumi
teedekapitali arvel suuremad maantee ehitamise
ja korrashoiu masinad ja abinõud, kaetakse
käesoleva seaduse §§ 17. ja 18. ettenähtud kulud
ning antakse erakorralist toetust maa- ja linnamasinad ja tehnilised abinõud
valitsustele;

viiendal aastal
Kuni naturaalkohustuse

teede

ja korrashoiu tarvidust ning raskust
iga üksiku maakonna piiris.

käesoleva
malt

seaduse maksmahakkamisest, vähe500.000 krooni, teisel aastal vähemalt

arvestades

korraldusel,
randamise

Kõik teised teed

ja sillad raudtee maa-ala piirkonnas jaama platsini
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24.

maavolikogu otsusega.
Teedel, mis korras peetakse maaoma-

valitsuste korraldusel naturaalkohustuste alusel,

maavolikogud teeüksuste hindamise
ja selle põhjal teeüksuste arvu maakonna
piirides. Teeüksuste hindamisel võetakse arvesse
teede laius, teede aluspinna omadused
ning naturaalkohustuste hulka kuuluvad ja
määravad

alused

teedel olevad sillad, truubid ja võimaluse kormaterjalide saamise raskus ning ka teised

ral

asjaolud,

mis

mõjutavad

teede

korrashoiu

raskust.

§ 25. Maavolikogu määrab maavalitsuse
ettepanekul keskmise teeüksuste arvu ühele
maksuüksusele maakonnas,
selleks
jagades
maakonna piirides oleva teeüksuste summa
kogu maa ja metsade maksuüksuste (puhtakasurublade, adrasajandikkude, obrokirublade,
revisjonirublade, kõlbliku maa tiinude) summale.

Saadud keskmise teeüksuste arvu, mis

Art.
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vastab ühele maksuüksusele, kasvatamise teel
vastavale

maksuüksuste

arvule teeb

maava-

litsus kindlaks § 31. korras maavalitsuse teedekapitali arvel korraspeetava teeüksuste hulga
ja eraldab selle üldisest teeüksuste summast.
Ülejäänud osa teeüksusi jaotab maavolikogu
valdade vahel võimalikult proportsionaalselt
valdades olevatele põllumajanduslikult kasutakinnisvarade

tavate

Nr.
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maksuüksuste

summale,

Ei leidu kive, kruusa,

liiva, savi j.n.e. teede

ehitamiseks

ja korrashoiuks riigi või omavalitsuse maadelt, mis riigi või omavalitsuse valdamisel, või on need maad liiga kaugel,

avatakse tasu

eest

riigi või omavalitsuste

kruusaaugud kivide,
võtmiseks
tasusumma

liiva, savi j.n.e.

kruusa,

maavalitsuse

otsusega,
või

määratakse

milles

ostetakse

välja arvatud § 31. alla kuuluvad kinnisvarade

minev

kui kruusaaukude alla võõrandatud

Valdade teeosad tulevad võimalikult määviimaste

piirides või nende asukoha lähe-

duses.

/

Sillad

ja truubid, mis kuuluvad valdade
korraspidamisele, peab korras vald, kelle teeosa-piirkonda need kuuluvad.
•

26. Eelmises

tähendatud
§
paragrahvis
proportsionaalse põhimõtte järgi ja maavolikogu poolt määratud teeüksuse hindamise alusel jagab vallavolikogu vallale eraldatud teeosad üksikute naturaalkohuslaste vahel, välja
jättes neid naturaalkohuslasi, kelle teeosad
peetakse korras § 31. järgi.
Naturaalkohuslastel
likule

maavalitsusele

jagamise

otsuse

õigus kaevata kohavallavolikogu ebaõige

on

peale.

§ 27. Teeüksuste arvu mäjyramist ja teede
jagamist valdade ja teekohuslaste vahel võib
5 aasta
ette võtta mitte sagedamini kui iga
tagant. Erijuhtudel võib seda teha sagedamini,
maakonna piirides teedeministri, valla piirides
maavalitsuse nõusolekul.
Teede

ümberjaotamisest teatavad maavalitsused avalikult hiljemalt 6 kuud enne uut
ümberjaotamist.
Juhtudel, kui teeosad, mis seni korras hoiti
naturaalkohustuse

kunstteedeks,
vas

alusel, ümber ehitatakse
viiakse naturaalkohustus vasta-

kohas, kui võimalik pole kokkuleppe alusel

asemele anda

uut teeosa,

kuni teede uue ümber-

jagamiseni käesoleva seaduse § 31. järgi üle
peale.

rahalise kohustuse

§ 28. Riigi metsad on kohustatud andma
metsamaterjali kõigi avalikkude teede, sildade,*
truupide, parvede ja nende päralduste, kilomeetripostide,
teenäitajate ning käsipuude
jaoks ja muudeks teede ehitamisega ja korrashoidmisega ühenduses olevateks otstarveteks.

maa-

del, mis ei ole nende valdamisel, või eramaadel

maksuüksused.

rata

48

ka

tarvis-

materjal vabal kokkuleppel.

Juhtudel,
riigi või
omavalitsuse maa riigi või omavalitsuse poolt
välja antud põlise pidamise alusel või õigumakstakse võõrandamise tasu põlise
sega,
pidamise alusel või õigusega valdajale. Kruusaaukude vabanemisel langeb nende all olev
tasuta
maa
tagasi krundi külge, millest see
võõrandatud, ja läheb krundikasutaja valdamisele.
Lähemad

üldised määrused kruusaaukude

avamise

ja tarvitamise, samuti ka kivide, liiva,
kruusa, savi j.n.e. võtmise kohta annab teedeminister kokkuleppel põllutööministriga.
§ 30.

ja kaubanduslikud

Tööstuse-

ette-

võtted, riigi metsad ja muud varandused peale

põllumajanduslikult kasutatavate maade (maad,
hooned, mets) võtavad osa teetegemise kohustustest iga-aastase maksuga maavalitsuse teedekapitali heaks.
Maksustamise kava kinnitab maavolikogude
ettepanekul teedeminister kokkuleppel rahaministriga.
Neilt varandustelt võetakse maksu:

kin-

nisvaradelt

§ 25. tähendatud maksuüksuste
alustel, kusjuures maksu suurus määratakse

nende kinnisvarade
damise

ja

vastavate

korrashoiu kulude

teeüksuste parankohaselt, ja kau-

ja tööstusettevõtetelt neilt
põhiärimaksu suuruses.

bandus-

nõutava

Kinnitatud kava alusel arvutab maksu
ruse

suu-

iga maksuobjekti kohta maavalitsus.

§ 31. Maavalitsustel

on

õigus

vabastada

valdu kui ka üksikuid naturaalkohuslasi nende

teetegemise naturaalkohustusest osalt
ja neilt võtta maksu maavalitsuse
teedekapitali heaks § 30. ettenähtud alustel.
Vabastamise korral peetakse vastavad teeüksused korras maavalitsuse teedekapitali arvel

soovil

või tervelt

maavalitsuse

korraldusel,

kas

otsekohe

või

Materjalide hinna määrab Vabariigi Valitsus ja lähema andmise korra määrab teedeminister kokkuleppel põllutööministriga.

peetakse korras
teedekapitali arvel käesoleva seaduse § 25.
kohaselt riigi metsade peale jaotatud teeüksu-

§ 29. Kivid, kruus, liiv, savi j.n.e. teede ja
ja parandusetöödeks antakse
lähemast riigi ja omavalitsuse maast,
tasuta
mis riigi või omavalitsuse valdamisel.

sed.

sildade ehituse-

vallavalitsuse kaudu.

Samuti

Naturaalkohustuste
kohustuste
vate

peale

on

üleminekud

maksvad ka

krundikasutajate kohta.

rahaliste

kõigi järgne-

Nr.
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§ 32. Naturaalkohustusest vabaneda soovijad, samuti rahalise kohustuse pealt naturaalkohustuse alusele uuesti tagasi minna soovijad peavad hiljemalt iga aasta 1. jaanuariks
esinema sellekohase teadaandega kohalikule
vallavalitsusele.

viia rahalise

soovivad

seda

kohustust

üle

peale või minna tagasi naturaalkohustuse alla, kahe nädala jooksul kohatasu

likule maavalitsusele.

§ 33. Maavalitsuse

vastu-

vaidlemata maksude sissenõudmise korras.

§

Sillad,

mis omavalitsuste ehitada

ja

ja mis asuvad kahe omavalitsuse
piiril, ehitab ja hoiab korras üks
omavalitsus kokkuleppel teisega.
Lahkarvamise korral otsustab küsimuse lõplikult teedeadministratiiv

minister.

§ 35. Teede ja sildade projekteerimist ja
ehitamist toimitakse teedeministeeriumi poolt
antud tehniliste juhtnööride järgi.
§ 36. Projektid ja eelarved uute ehituste
ja põhjalikkude paranduste kohta, mis teostatakse riigi kulul, toetusel või maavalitsuse teedekapitali arvel, kinnitab teedeministeerium.
Kui silla ehitus teostatakse teedeministeeriumi

poolt väljaantud tüübilise projekti järgi,
siis ei vaja projekt erilist kinnitamist.
Erakordsetel juhtudel, kui ehitus või parandus
möödapääsemata tarvilik katkestatud liikumise
jaluleseadmiseks või liikumise katkestamise
on

maavalitsus kohustatud vii-

bimata

algama töid, niipalju kui see tarvilik
liikumise jaluleseadmiseks, ootamata projekti
kinnitamist, sellejuures teatades tööde algusest

teedeministeeriumile.

§ 37. Kui ehitusetööde vältel ilmub vajadus teha muudatusi teedeministeeriumi poolt
kinnitatud projektides, samuti ka eelarvetes,
kui

muudatused

tingitud

kohalikkudest või

muudest oludest, siis võib ehitust teostav omavalitsus, kinni pidades algprojektist, osaliselt
teha

muudatusi

kinnitatud

eelarve

piirides,

millest teatab teedeministeeriumile.

§ 38. Riigi kulul, toetusel, või teedekapitali arvel

ettevõetavate

teede ja sildade

ehi-

ja parandusetööde tarviduse ja rohkuse
teevad kindlaks vastavad maa- ja linnaomatuse-

valitsused

Kutsed

ning seavad kokku tarvilikud tege-

vusekavad, mis esitatakse teedeministeeriumile
kinnitamiseks.

§ 39. Maavalitsuse või linnavalitsuse poolt
riigi kulul, toetusel, või teedekapitali arvel
teostatud tööde lõplikuks vastuvõtmiseks määratakse vastava maa- ja linnavalitsuste poolt

sisseseadeid

ja

samuti neist

klassiteedel,

avalikkudel

ärajuhtimiseks

vee

kraavide *läbikaevamist võib

ette

ainult

võtta

nõusolekul, kes teostab teede korras-

asutuse

hoidmist.
ehituste

ja sisseseadete tagajärjel

tekkivad lisakulud teede

ja sildade ehitamisel
ja korrashoidmisel kannab ehituste ja sisse-

seadete omanik.

korras hoida

ärahoidmiseks,

esindaja osakomisjoni liikmetele saadetakse
välja vähemalt 5 päeva enne komisjoni kokkuastumist.
Teedeministeeriumi esindaja mitteilmumine ei takista komisjoni töid.
võtul.

Nende
heaks

teedekapitali

võetavad maksud nõutakse sisse üldises

34.

teedeministeeriumi

komisjon

§ 40. Ehitusi

Vallavalitsused saadavad naturaalkohuslaste

nimekirja, kes
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juba

See

määrus

on

sisseseadete

olemasolevate

maksev

ka

ehituste

ja

kohta.

§ 41. Sillad ei tohi sõidutee laiusest ja
tee pealispinnast kitsamad olla. Eran-

truubid

deid sellest võib teha teedeministeerium.

§ 42. Naturaalkohustuse alusel korrashoiklassiteede jooksvat parandamist teos-

tavate

tatakse vähemalt kord

aastas

maavalitsuse mää-

ramisel võimalikult pärast kevadist
Pärast üldist kevadist
üksikutes teeosades
täitmisi

ette

külviaega.
teetegemist võib veel

võtta erakorralisi tee

ja parandamisi vallavalitsuste

määra-

misel.

§ 43. Kardetavatel kohtadel peab
kaitseabinõudega.

tee

olema

varustatud

§ 44. Teetähiste ülesseadmine ja

tee

sõi-

dukõlblikuks hoidmine naturaalkohustuse alusel korras peetavatel teedel talvel sünnib
valitsuse

maa-

juhtnööride järgi valla- või alevioma-

valitsuse korraldusel ja kulul, nende teeosade

piirides, kas küüdi korras või kokkuleppe alusel
palgatud jõududega, linna administratiiv piirides linnaomavalitsuse kulul ja korraldusel.
Teedekapitali arvel korraspeetavate teede
ja tee tähiste ülesseadmine sünnib teedekapitali kulul maavalitsuse
korraldusel, kusjuures maavalitsus võib seda
sõiduvalmis hoidmine

korraldada

vastava

valla-

või

alevivalitsuse

kaudu.

§ 45. Tehnilisi juhtnööre teede ehitamiseks, parandamiseks ja korrashoidmiseks annab
vastava

määrusega teedeminister.

3. Teede

ümbrus

ja teede

tarvitamine.

§ 46. Uued ehitused klassiteedel peavad
piirkonnast seisma eemal vähe-

klassiteede

malt 8 meetrit.

ja põõsad tee ääres võivad
vähemalt
tee
piirkonnas
6 meetri,
II klassi piirkonnas vähemalt 4
meetri ja 111 klassi piirkonnas vähemalt 2
meetri kaugusel tee
maa-ala piirist.
§ 47. Puud

kasvada

I

klassi
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Maaomanikud

on

lähemal kasvavad

Nr. 48

4. Teede

kohustatud maha raiuma

puud ja põõsad.

§

Käesolevas

paragrahvis ettenähtud kauguse
nõue ei ole maksev puiesteede, sõõrde, ilupuude ja aedade ning teed korras pidavate
asutuste
poolt määratud teede ääres olevate
kaitsemetsade (liiva- ja lumetuiskude vastu
j.n.e.) ja parkide kohta. Pargid ja puiesteed
tulevad harvendada, et nad ei takista tee
kuivamist.

suse

karta
või

Juhtudel, kui tee ääres ettevõeja kaevamiste tagajärjel on
maa-ala
tee
sissevajumist, uhtumist

liikumisele

hädaohtu,

tööd

seisma

on

maavalitsused

panema

ja tegema

seda ise ei

Kulud nõutakse sisse

tee.

mentides

kaartides.

vastavate

seaduste

selleks

ole

§

ei

52.

ette

Avalikke

alusel

antud

on

ja

määrustes

nähtud kitsendusi.
ei

teid

ole

lubatud

tar-

2) maavalitsuse eelarve summadest;
3) sellekohastest

4) maksudest ujuvate sildade ja parvede
5) §

13.

ettenähtud maade

5.

Sildade

ja parvede tarvitamise

tuleb

võimaldada

Liikumise

politseil,

kui

kõrvalteede

kaudu.

ajutise sulgemise õigus
või

sild

tee,

parv

on

ka

muutunud

hädaohtlikuks

läbikäimisele, samuti ka taudide
korral. Esimesel juhul on politsei kohustatud
viibimata pöörama asutuse poole, kellest oleneb

tee,

§
on

54.

silla
Tee

või

ja

parve

selle

kordaseadmine.

§ 58. Maavolikogul
võtta

päralduste rikkumine

§ 55. Teedeministri1

õigus anda tarning liiku-

õigus teedeministri

maavalitsuse teede-

kapitali heaks:
1) ujuvate sildade ja parvede tarvitamise
kusjuures tariif välja pannakse maksuvõtmise kohal;
eest,

2) sildade
sõiduriistade

ja parvede avamise

ja

parvede

eest

vee-

läbilaskmiseks.

§ 59. Eelmises (58) paragrahvis tähendatud
on

vabastatud

veod

riigiveod,

ehitamiseks

ja korrashoidmiseks, post,
igasugused sõjaväe liikumised ja veod. Vabastada

olevate

riigi päralt või riigi kasuiseloomuga ettevõtete

ärilise

veod.

Jalakäijatelt võib maksu

võtta ainult parve-

del.
6. Tehniline

organisatsioon ja järelvalve.

§ 60. Ülem järelvalve kõigi
kuulub teedeministeeriumile.

maanteede

üle

Teedeministri

heakskiitmist

vajab ka üldine teedeehituse
iga maakonna piiris, mis ette määratakse
vähemalt ühe või enam aastate peale.

kava

Teedeministeeriumil

ja korrashoiu alal,
andmeid,

on

on

maksu

valitsustes revideerimisi

keelatud.

võe-

eest

tavad maksud.

tamise alla ei kuulu

mist

saa-

6) juhuslikkudest sissetulekutest.

Telefoni, telegrahvi, kilomeetri- ja teenäitajate postide püstitamisel tulevad viimased asetada
väljaspoole tee kraavi.
ja parvede ajutine
sulgemine tarvilikkude paranduste tegemiseks
sünnib selle omavalitsuse korraldusel, kelle
korraspidamisele tee kuulub, kusjuures liiku-

müügist

ja

teede

sildade

olevate

Tarvitamise eest;

takistaks liikumist.

Teede,

või

teedekapitali heaks;

maksudest

53.

maksudest

maksude osadest, mis määratud maavalitsuse

vitada materjalide laokohaks,
välja arvatud
materjalid tee ehitamiseks ja parandamiseks;
ei
viimased tulevad paigutada nii,
et nad

§

teede-

teedekapital luuakse:
1) riiklikust toetusest;

nõusolekul

§ 51. Avalikkude teede tarvitamine
igaühele vaba ja maksuta, kui seaduses

esimesest

Maavalitsuse

ja nende juurde kuuluvates doku-

või

tarvitada

§ 57. Teedeministeeriumi teedekapitali kuu§ 21. korras riigi poolt antud ja teedeministri poolt määratud summad.

dud summadest

§ 50. Avalikkude teede tarvitamist ei tohi
takistada ega lõpetada maaomanik või maapidaja, kelle piire tee läbistab, vaatamata
sellele, kas nad märgitud või mitte kinnistusraamatutes

võib

luvad

vastu-

vaidlemata korras.

iga maavalitteedekapital, mille

tähendatud otstarveteks.

kindlustusi

kaevajad

kaevajate või ehitajate arvel, kui
maavalitsuse poolt antud tähtajal

allikad.

ja teistest vastava maavolikogu poolt
määratud piirides ainult käesolevas seaduses

ehituste

kohustatud

katmise

asutatakse

juurde

summasid

49.

§

kulude

Teedeministeeriumi ja

ministri

§ 48. Paragrahvides 46. ja 47. määratud
kaugusi võib maavalitsus muuta erijuhtudel.
tavate

56.

eelarveid

on

õigus toimida

oma-

maanteede ehitamise

nõuda rahalisi

ja tehnilisi
ja aruandeid, anda tarvi-

likke määrusi nende esitamiseks, samuti tööde

vilikke määrusi teede tarvitamise

väljaandmise

misevahendite kohta.

täitmise üle.

lepingute sõlmimise

ja nende
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§

Maa-

linnavalitsuste, käes

ja

on

Art. 295

alevivalitsus maavalitsuse nõudmisel teha

kõigi teede, sildade ja parvede ehitamise ja

tegemise-kohuslaste

korrashoiu korraldus ja

neilt sisse

otsekohene tehniline

kulul,

missugune

tee-

kulu

nõutakse vastuvaidlemata korras.

järelvalve.
teedekapitali arvel ülalpeetav
organisatsioon kujundatakse
Vabariigi Valitsuse poolt antud juhtnööride
alusel maavolikogu otsusel. Tehnilise organisatsiooni peajõu, maakonna inseneri, kinnitab

111. Erateed.

Maakonna

alaline

tehniline

ametisse teedeminister maavalitsuse ettepanekul.

§ 62. Maavalitsuste

kohustuseks

eriti:

on

1) pidada maakonna piirides olevate klassinimekirju, samuti ka teede kaarte

*

§ 65. Erateede avamine, korrashoid ja sulgemine oleneb maaomanikkude eneste vabast
äranägemisest, nende poolt sõlmitud lepinvõi

gutest

teistest neile

kohuslikkudest

era-

aktidest.

õiguslikkudest

§ 66. Erandina eelseisvast üldreeglist on
omanik või omanduseõiguse viisil
valdaja, kellel kinnisvara korrapäraseks ja

kinnisvara

teede

otstarbekohaseks

teedeministeeriumi nõuete kohaselt;

ühendus

2) ehitada ja korras hoida maakonna piiriteid, sildu ja parvi ühes päraldustega,
mille kulud kaetakse maavalitsuse teedekapitalist või riigi poolt eriti selleks määratavatest
summadest;

avaliku teega ei ole teostatav oma maa kaudu,
õigustatud nõudma tarviliku väljapääse-, juur-

des

3) muretseda ehitusmaterjale eelmises (2.)
punktis ettenähtud ehitus- ja parandustöiks;
4) valmistada ehitusprojekte, eelarveid ja
anda

5) välja
vaatamata

ehitus-

ja

parandustöid

suurusele ja sõlmida selle-

summa

lepinguid;

6) jagada käesolevale seadusele vastavalt
ja alevite vahel naturaalkohustuste
alusel parandusele võetavaid teid ja
valdade

7) teha tarvilikke korraldusi ja anda määteede, sildade ja parvede korrashoiu
kokkukõlas
käesoleva seadusega
kohta,
ja
rusi

teedeministeeriumi määrustega.
63.

§

teede

Järjekorralist

Maavalitsustel

on

111

-õigus

revideerimist

abide

klassi
samuti

ja vastuvõtmist,
väljaspool klassi olevate

teede korrashoiu
kes

üle teha

vallavalitsuse

ülesandeks

valdanende

juhtnöörid

revideerimiseks

annavad

vastavad

poolt

5 64. Teetegemise-kohuslased, kes ei täida
ja nende päralduste parandamist ja

teede

korrashoidu käesoleva seaduse nõuete

põhjal antud
tutusele

määruste

ja tema
ja korralduste kohaselt

puudulikult täidavad, võetakse
vastavate

seaduste alusel.

vas-

Tegemata-

jäetud, määruste või korralduste vastaselt
puudulikult-tehtud tööd laseb valla- või

või

või ulatuse kohta, siis on teenõudtee tarviduse määramist ning

sunniviisil avamist.

tee

Sarnasel

juhul võib

kinnisvara, mille piirides nõutakse tee avamist,
nõudjale kuuluva kinnisvara kasuks teeser
vituudiga koormata käesolevas seaduses ettenähtud korras.

§ 68. Tee avamiseks esitab tee nõudja
palve sellele maavalitsusele, kelle maakonna
piirides asub teega koormatav kinnisvara.
Palves peab tähendatama kinnisvara, mille
avamist, samuti ka' kinnispiirides nõutakse tee avamist,

kasuks nõutakse
mille

tee

omanduseõiguse
puutub
umbkaudne suun ja

kinnisvarade omanikkude või

kasutajate

69.

Tee

nimed, kellesse asi
tee

tarviduse

avamise.

muude

avatee
§
ja
misega ühenduses seisvate asjaolude selgitamiseks pannakse kohapeal toime ülevaatus,

milleks maavalitsus

nimetab

oma

liikme

jõi

ametniku, kutsudes temale abiks maamõõtja
maavalitsuse

ja

määrustega.

neid

asetuse

teede

järel-

maavalitsused kokkukõlas teedeministri

või

selle

ja nende asukoht, tee
asjaolud, mis põhjustavad

poolt määratud teede

korrashoiuks

tarvisminevad

antud

§ 67. Kui asjasthuvitatud kinnisvara omatee
ei saavuta kokkulepet
avamise,

nikud

viisil

revidentide kaudu.
Teede

tarvitamiseks.

tema

avalikkude

seda teostavad vallavanema,

või

ja

revidendid.

poolt määratud teede

dele,

osadega või

depääse- või ühendustee avamist oma kinnisvara
heaks, kas alaliseks või perioodiliseks

vara,

revideerimist

vastuvõtmist toimetavad maavalitsus või

valvet

tarvisminev

kinnisvarade

jal õigus paluda

aruandeid;

kohaseid

kasutamiseks

üksikute

§

70.

oma

valikul.

Ülevaatuse

päeva

määrab

ülevaa-

toimetaja. Ülevaatuse juurde kutsutakse
kirjalikkude kutsetega ka kõik asjaosalisedt
Kutsed peavad välja saadetud olema vähemaltust

kaks

nädalat

enne

ülevaatuse päeva.

Asjaosaliste mitteilmumine ei takista
ülevaatuse läbiviimist, kuid ülevaataja võib
§

71.

tarviduse korral ülevaatuse edasi lükata. Kutsed
teistkordsele ülevaatusele

saadetakse asjaosahiljemalt kaks nädalat enne tähtpäeva.
Asjaosalistel on õigus kutsuda ülevaatusele
asjatundjaid omal kulul.
listele
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§ 72. Ülevaatuse toimija, ära kuulates
poolte ettepanekud, peab püüdma viia neid
kokkuleppele, selleks tarbekorral tehes omalt
poolt ettepanekuid.
§ 73. Ülevaataja peab üksikasjaliselt välja
selgitama selle kasu, mis tee avamisega võib
tõusta sellele kinnisvarale, mille omanik palub
tee avamist, samuti ka kahju, mis tee avamine
võib

tuua
teega koormatavale kinnisvarale.
Tarbekorral võib ta asjaosalistelt nõuda nende

maakohtade

esitamist,

kaartide

millesse

asi

puutub.
§ 74. Ülevaatuse kohta tehakse protokoll,
peale ülevaatuse aja ja koha ning

milles

ülevaatusest

osavõtnud

isikute

tähendatakse

asjaosaliste ja asjatundjate seletused ning
ülevaataja seisukoht järgmistes küsimustes:
1) kas

on

avamine

tee

tarvilik;

jaataval

2) milline kinnisvara tuleb koormata teeservituudiga ning millise kinnisvara kasuks;
3) tee laiuse ning
kirjelduse kohta, ning

tee

tasusumma

ja

suuna

4) teealuse maa-ala kasutamise

asetuse

eest

maks-

kohta.

Peale selle võetakse

protokolli poolte vahel
kokkulepped ja muud asjaolud
Protokollile
ülevaataja äranägemise järgi
kirjutab alla ülevaataja ja kohalviibivatest asjaosalistest ning asjatundjatest need, kes seda
soovivad.
Kui protokoll sisaldab asjaosaliste
vahel saavutatud kokkuleppeid, siis peavad
sellele
alla kirjutama
kõik kokkuleppinud
asjaosalised.
saavutatud

§ 75. Ei
ala

asjaosalised teealuse

saavuta

kasutamise

eest

makstava

tasu

maa-

suhtes

kokkulepet, määrab tasusumma ülevaataja,
võttes aluseks. teealuse maa
aastase
puhassissetuleku, arvates sellele juurde tasu kahju
eest, mis maaomanikule tekib tee läbiajamise
tõttu

kas alaliselt

või ühekordselt.

Tasu määratakse

Kuid

teekasutaja

iga-aastaste maksude näol.

võib sarnased aastamaksud

maksuga, kusjuures teealuse maa
puhassissetulek kapitaliseeritakse
5 protsendiga ja sinna juurde arvatakse tasu
muu kahju eest, mis tee läbiajamine sünnitab
maaomanikule või omanduseõiguse viisil valdajale.
§ 76. Riigimaa,
võõrandatakse

korras

Kui

77.

avamist

tee

maa-ala kasutamise

siis

paluvad mitme
jagatakse teealuse

makstav

eest

tasusumma

teenõudjate vahel, kusjuures arvestatakse kasutamisõiguslikkude kinnisvarade suurus ja avakasulikkus igaühele neist.
tava
tee
§ 78. On
tanud

tee

tarvilikuks

ülevaataja

tunnus-

avamise, valmistab maamõõtja koha-

peal kaardi, millele tähendatakse teeservituudiga koormatava kinnisvara piirjooned,
niipalju kui need tarvilikud asja selgitamiseks,
ja avatava tee asukoht. Kaart valmistatakse
vähemalt kahes eksemplaris,millest üks eksemplar jääb ülevaatuse protokolli juurde.
Ülevaatuse kohta käiva asjatoimetuse esitab ülevaataja maavalitsusele hiljemalt ühe kuu
jooksul,

§

arvates

79.

Tee

ülevaatuse

avamise

päevast.

küsimuse

otsustab

3

jooksul pärast asjatoimetuse kättesaamist
lõplikult maavalitsus, kes asja arutamisel
võtab aluseks ülevaatuse protokolli ühes selle
juurde kuuluva teekaardiga ning asjaosaliste
Maapoolte täiendavalt esitatud seletused.

aga

tasu

määratakse.

võõrandatava

kui

valdamisel,
tasuta, vastupidisel
eest, mis eelmise paragrahvi

tee

ta

riigi

alla

Juhtudel,

kui

valitsuse koosolekule, kus

tuleb otsustamisele

avamise küsimus, kutsutakse ka kõik asjaosalised, kellele sellekohased kutsed vähemalt
tee

kaks nädalat

varem

saadetakse.

Tarbekorral

võib maavalitsus

asja arutamise edasi lükata
täiendavate andmete kogumiseks, olgu kohapeal täiendava ülevaatuse toimepanemisega
või maavalitsuse istungil.
§ 80. Kui asjaolud selgitatud, teeb

maa-

valitsus otsuse, kas rahuldada või tagasi lükata
Otsuse tegemise
palve tee avamise kohta.

ajaks lahkuvad maavalitsuse koosoleku ruumist
Esimesel
juurdekutsutud asjaosalised.

kõik

juhul määrab maavalitsus, milline kinnisvara

teeservituudiga koormatakse ning millise kinnisvara
suuna

kasuks,

tee

laiuse,

täpse

asetuse

ning teealuse maa-ala kasutamise

makstava

tasu.

Tasu

määramisel

ja

eest

võetakse

aluseks, kui pooled ei lepi kokku, ülevaatuse

lunastada ühekordse

juhul

§

kinnisvara omanikud,

kuu

korral

tava
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tee

alla

riigi maa riik välja andnud
põlise pidamise alusel või õigusega, makstakse
võõrandamistasu põlise pidamise alusel või
selle õigusega valdajale.

protokollis sisalduvad andmed ja asjatundjate
hindamised, kui
või

olla

§ 81.

suurem,
Avatav

need esitatud.

kui
tee

ei

4

Tee

laius ei

meetrit.
või

ilma

sellekohase

nõusolekuta läbistada teega koormatava kinnisIluistandusi võib
õue ega viljapuuaedu.
vara
tee

ei

läbistada

juhul, kui teejuhtimine teisalt
Sarnasel korral peab istan-

ole võimalik.

duste kaitseks tarvitusele võetama abinõud.

§ 82. Maavalitsuse otsus tee avamise kohta,
olgu tähendatud ka otsustamisest osavõtnud maavalitsuse liikmed, kirjutatakse eraldi
paberile, kuna otsuse tekst kantakse maavalitsuse
koosolekute
protokolliraamatusse.
Otsuses peab tähendatama ka kaart, millele
märgitud tee täpne asend..
milles
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§ 83.

Maavalitsuse

edasi kaevata

otsuse

rahukogule

peale

võib

administratiivkohtu

korras.

§ 84. Ei

ole

seaduses

ettenähtud

esitatud

tähtaja

antakse

edasikaebust,
jooksul
nõudjale välja maavalitsuse sellekohase märkuühes selle otsuse juurde
sega varustatud otsus
Selle otsuse põhjal on
kuuluva kaardiga.
teenõudjal õigus lasta teha otsusele vastav
sissekanne nii

koormatava

kui ka

tee-

näidataks

et tee

rata

temale tarvitamiseks kätte

ja looduses piirimärkidega

tähen-

dataks.

korrashoiu minimaalnõuded.

tee

määrab ka korrashoiu kohustuse

läbiviimiseks

igakord tähtajad.

võetakse

korrashoiu

§ 86. Tee korrashoiu kohustus lasub teeKui tee alalisi tarvitajaid mitu,
tarvitajal.
jagab tee korrashoiu kohustuse ühe või mitme
kasutaja palvel teekasuiajate vahel kohaliku
vallavalitsuse esindaja, kes sellejuures arvesse
võtab teekasutamiseks õigustatud kinnisvarade
väärtuse, tee kasulikkuse igale neist ja maapinna iseloomust olenevad korrashoiu tingimused. Igaühel teekasutajaist on õigus nõuda,
teised teekasutajad korrashoiu kohustust
et

Sarnasel

juhul
mittetäitjad

kohustuse

vastutusele ühel alusel avalikkude teede korras-

hoiu-kohustuslastega.
§ 88. Kui hiljem
mõnele

kasulik ka

selgub,

avatud

et

teisele kinnisvarale,

omanik ei nõudnud

tee

Samuti
osas

tuleb uuesti

kusjuures

tee

IV.

makstud

jagamisele üldalusel.

peab selle kinnisvara omanik

kandma

tee

mille

avamist, jääb avatud

ka sellele kinnisvarale kasutada,
teealuse maa-ala kasutamise
eest
tee

tasusumma

§ 85. Tee avamise tarviduse selgitamiseks
ülevaatust toiminud maavalitsuse esindaja ja
maamõõtja, samuti ka tee kättenäitamiseks
väljasõitnud ametnik saavad väljasõitude eest
Selleks tarvistasu sellekohaste takside järgi.
mineva summa peab teenõudja ette maksma.

Kohalik

vallavalitsus

teekasuta-

õigustatud kinnisvara osas kinnistusregistris. Samuti on teenõudjal õigus paluda

miseks

maavalitsust,

§ 87. Kui teed mitme kinnisvara omaniku
poolt alaliselt kasutatakse, võib igaüks kasutajatest kohalikku vallavalitsust paluda mää-

korrashoiu

vastavas

kohustust.

Lõppmäärused.

89. Käesoleva

seaduse
maksmahakka§
misega kaotavad maksvuse kõik seni maksvusel
olevad seadused, mis käivad maanteede ehitamise, parandamise ja korrashoiu ning järelvalve kohta.

Algkirjale alla kirjutanud
Riigikogu

esimees

К.

E in bund.

Abisekretär О.

Liigand.

korralikult täidaksid.

Riigikogu poolt 24. mail 1928.
296.

Eesti-Lõunaslaavia
selle

a.

vastuvõetud

vahelise
kaubanduse- ja
laevandusekonventsiooni ja
lõpuprotokolli kinnitamise seadus.

§ 1. Eesti-Lõunaslaavia vaheline kaubanduse- ja laevandusekonventsioon ja selle lõpuprotokoll, mõlemad alla kirjutatud Belgradis 1. veebruaril 1928, tunnustatakse kinnitatuks.
§

2.

Konventsiooni ja selle

datakse ühes käesoleva

lõpuprotokolli prantsuskeelne tekst eestikeelse tõlkega avalseadusega.

§ 3. Vabariigi Valitsust volitatakse, ootamata käesoleva konventsiooni ratifikatsioonikirjade vahetamist, konventsiooni ja selle lõpuprotokolli, kas tervena või osaliselt panna
maksma ajutiselt vastastikkuse alusel.

Algkirjale alla kirjutanud
Riigikogu abiesimees

R. Pen no.

Abisekretär O.

Liigand.
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Kaubandus-

Convention de

sõlmitud

gation conclue entre la République d’Estonie et le Royaume des Serbes, Croates

ja Laevanduskonventsioon,
Vabariigi ja Serblaste,
ja Sloveenlaste Kuningriigi

Eesti

Kroaatide

vahel.

Eesti

Vabariigi Valitsus:

de

Navi-

Gouvernement de la

Le

tonienne
Croates

République EsMajesté le Roi des Serbes,
Slovènes également animés du
Sa

et
et

désir de

favoriser

économiques

entre

conclure

de

et

Slovènes.

et

Eesti Vabariigi Valitsus ja Tema Majesteet
Serblaste, Kroaatide ja Sloveeniaste Kuningas, olles võrdselt juhitud soovist soodustada
ja laiendada majanduslikke suhteid mõlema
maa vahel, on otsustanud sõlmida Kaubandusja Laevanduskonventsiooni ja on nimetanud
seks endi Täisvolinikkudeks, nimelt:

Commerce

une

et

d’étendre

les relations

leurs deux pays ont résolu
Convention de Commerce

Navigation et ont nommé à cet effet
leurs Plénipotentiaires,
savoir :
pour
Le Gouvernement de la République Eset

de

tonienne :
Härra

Otto

Strandman’i, Enda Erakorralise Saadiku ja Täisvolilise Ministri

Monsieur Otto Strandman, Son Envoyé

Varssavis;

tiaire

Kroaatide

Serblaste,

ningas

Extraordinaire

ja Sloveeniaste Ku-

Le Roi des

Härra Doktor Voislav

Marinkovitch’i,
Välisministri;
kes, pärast endi heas ja nõutud vormis leitud
täisvolituste vahetamist, leppisid kokku järgEnda

neva

kohta:

Eesti

banduse vabadus.

Il y

Lepinguosalised kohustuvad mõlema riigi
mitte takis-

tada

mingisuguste sisseveo- või väljaveokeeldudega.
Erandeid sellest reeglist, niivõrt kui nad
on
maksvad kõigi samasugustes tingimustes

olevate riikide kohta, võib teha ainult:

2.

riigi ja avaliku julgeoleku motiividel;

3.

tervishoiu

otstarvetel

ja loo-

made või kasulikkude taimede kaitse otstarbel

haiguste, kahjulikkude
kõik

vastu,

põhimõtetega,

mis

putukate

kooskõlas
sel

alal

ja parasii-

rahvusvaheliste
vastu

võetud;

et

et

Slovènes

des

:

MarinAffaires

premier.
entière liberté de
et

le

com-

Royaume

des

Slovènes.

s’engagent àne
réciproque des
deux Etats par des prohibitions quelconques
à l’importation ou à l’exportation.
Des
exceptions à cette règle pour autant
qu’elles soient appliquées à tous les pays
se
trouvant dans les conditions
identiques
ne pourront avoir lieu
que lorsqu’elles sont
Les Parties Contractantes

pas

entraver

le

commerce

:

1. relativement

sõjavarustuse kohta;

tide

Ministre

l’Estonie

Croates

décrétées
1.

politsei

pleine

aura

entre

merce

Serbes,

vahelist vastastikust kaubandust

et

Etrangères ;
lesquels, après avoir échangé leurs pleins
pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,
sont
convenus
de ce qui suit:
Article

ja Serblaste, Kroaatide ja SloveenKuningriigi vahel valitseb täielik kau-

Plénipoten-

Docteur Voislav

Son

kovitch,

Artikkel esimene.

iaste

Ministre

Serbes, Croates

Monsieur le

:

et

à Varsovie;

2. par raisons
sécurité publique;

au

de

matériel
sûreté

de

d’Etat

guerre;
et

de

mesure
de police sanitaire et
protection des animaux ou des
plantes utiles contre les maladies, les insectes
et parasites nuisibles, le tout conformément
aux
principes internationaux adoptés àce

3.

en

comme

vue

de la

sujet;
4.

riigimonopolide

suhtes,

mis

praegu
maksvad või mida tulevikus võidaks sisse seada;

5.

selleks,

et

väljamaa kaupadele kohal-

dada keeldusid või kitsendusi, mis sisemääruste

,

teel maksma pandud samasuguste kodumaa
kaupade siseriigis valmistamise, müügi, tar-

vitamise või

veo

kohta.

4. relativement
tuellement

en

être établis

à

monopoles d’Etat acvigueur ou qui pourraient
aux

l’avenir;

d’appliquer à des marchandises
prohibitions ou restrictions
arrêtées par des dispositions intérieures à
l’égard de la production, de la vente, de la
5.

en

vue

étrangères

des

consommation ou du transport à l’intérieur
des marchandises indigènes de même espèce.
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Ühe

Artikkel

Art. 296

11.

Article

Lepinguosalise kaubad, mis sisse
Lepinguosalise territooriumitele

marchandises

Les

veetakse teise

Contractantes

ja mis määratud kas tarvitamiseks, laostamiseks, reeksporteerimiseks või läbiveoks, saavad enamsoodustatud riigi käsitluse osalisteks,

consommation,

soit

la

ou

kõrgematele või muudele tollimaksudele, maksudele, lõivudele, lisalõivudele ega

ega allu

muudele koormatistele kui

need, millele

suhtes alluvad enamsoodustatud

ses

riigi kaubad.

Enamsoodustatud
veo-

riigi käsitlus käib sisseja muude maksude määra, tagamise ja

võtmise korra kohta,

samuti tollivormalitee-

tide ja nende käsitamise kohta, kaupade läbivaatuse ja analüüsi
toimingute kohta, tolli-

ja muude maksude tasumise tingimuste kohta,
kaupade liigitamise kohta, tollitariifide tõlgitsemise ja monopoli alla käivate kaupade käsit-

territoires

qui

de

même

au

au

des

Parties

soit

à

la
à

l’entreposage, soit

transit,
et

douane,

l’une

importées dans les

destinées

à

traitement
de

de

seront

l’Autre,

réexportation

de droits

IL

ne

seront

soumises

passibles

seront

surtaxes, impôts
élevés ou autres]! que

taxes,

charges plus
auxquels sont soumises les marchandises
de la nation la plus favorisée.
Le traitement de la nation la plus favorisée
se
rapporte au montant, à la garantie et à
la
perception des droits d’importation et
autres
droits, ainsi qu’aux formalités douanières et à leurs applications, aux procédés
et
d’examen
d’analyse des marchandises
et

autres

ceux

conditions

aux

de douane

et

de

autres

payement des droits
droits, à la classification

des marchandises, à l’interprétation des tarifs
de douane et au traitement des marchandises

luse kohta.

Järelikult laiendatakse iga soodustus, vabastus või kergendus, mis mõne kolmanda riigi
kaupadele antud või tulevikus võidaks anda,
viibimata ja vastutasuta teise Lepinguosalise
kaupade peale.

qui font objet d’un monopole.
Aussi toute faveur, immunité ou facilité
concédées, ou qui pourraient être concédées
ultérieurement

111.

d’un

Etat

quelconques, seront étendues immédiatement et sans compensation aux marchandises
de

Artikkel

marchandises

aux

tiers

l’autre Partie

Contractante.
Article 111.

'

kodanikkudel

Kummagi Lepinguosalise
õigus, talitades maa seaduste järgi, pöörda
kohtute poole kõigis nende astmeis kas mõne
nõudmisega esinemiseks, või et seal endi
õigusi kaitsta. Neil on samuti võimalus tarvitada kõigis kohtuastmeis maa
seadustega
lubatud advokaate, volinikke või agente ja
nad kasutavad ses suhtes samu õigusi ja soodustusi kui riigi oma kodanikud.

Les ressortissants de chacune des Parties

on

Contractantes
lois

auront

le droit,

en se

conformant

pays, d’ester en justice devant
les tribunaux à tous les degrés de juridiction,

aux

du

soit

pour intenter une action, soit pour y
défendre leurs droits.
Ils auront également
la faculté
les

dans toutes les

d’employer,

avocats,

avoués

les lois du pays et
des mêmes droits

ou

agents

jouiront,
et

sous

avantages

instances,

autorisés

par

ce

rapport,
que les na-

tionaux.
Artikkel IV.

Article IV.

Kaubareisijate ja -agentide käsitluse suhtes
Lepinguosalised täiel määral enamsoodustuse põhimõtte järgi.
talitavad

Au

point de

vue

du traitement des voya-

agents de commerce, les Parties
Contractantes appliqueront intégralement le
et

geurs

principe de la nation la plus favoriseé.
Kui mõne kolmanda

Si les voyageurs et les agents de commerce
Etat tiers sont exempts d’impositions
dans l’une des Parties Contractantes, l’Autre

riigi kaubareisijad ja
-agendid on ühes Lepinguosalises Riigis vabastatud
maksudest, võib teine Lepinguosaline

d’un

seda

ne

vabastust nõuda

ainult

vastastikususe

tingimusel.

sous

cette
exemption
pourra réclamer
condition de réciprocité.

Artikkel V.

Lepinguosalised käsitavad vastastikku enampõhimõtet kummagi Lepinguosalise sadamatesse tulevate laevade ja nende
koormate suhtes kõiges, mis puutub maksusoodustuse

que

Article V.
Les

Parties

mutuellement

plus
sons

favorisée

Contractantes

le

principe

aux

bateaux

de
et

appliqueront
la

nation

leurs

la

cargai-

arrivant dans le port des Parties Cont-

Art. 296
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qui concerne les droits et les
qu’en ce qui concerne l’abordage, le séjour au port, le chargement et le
déchargement des marchandises.
ractantes en

ce

aussi bien

taxes

Artikkel VI.
Enamsoodustuse käsitluse

Article VI.

põhimõttele, mis

käesoleva konventsiooni aluseks, vastukäivaks
ei
loeta allpool
tähendatud tollivabastusi,
immuniteete

ja eesõigusi, nimelt:

a) Eesõigusi, mis antud või võidaks anda
naaberriikidele, et hõlbustada kohalikku läbikäimist mõlemapoolse piiriäärse maariba ula-

Ne

censés déroger

au principe
plus favorisée,
qui est la base de la présente Convention,
les franchises, immunités et privilèges mentionnés ci-après, savoir:
a) Les privilèges qui ont été ou seraient
accordés à des Etats limitrophes en vue de

seront pas

du traitement de la nation la

faciliter
de

le trafic local à
l’autre

l’intérieur de l’une

zone-frontière.

tuses.

et

b) Eesõigusi, mis on antud või võidaks anda
Kõrge Lepinguosalise poolt mõnele kolmandale riigile juba olemasoleva või tulevikus
sõlmitava tolli- või majandusuniooni tõttu.

seraient consentis par l’une des Parties Contractantes à un Etat tiers en vertu d’une union

immuniteete ja eesõigusi,
Soomele, Lätile või Leedule
erikokkulepete põhjal. Sama maksab ka eesõiguste kohta, mida Eesti võiks anda Sotsialistlikkude Nõukogude Vabariikide Liidule eriliste tollikonventsioonide või kokkulepete põhjal.

cords

ühe

c) Tollivabastusi,

mida Eesti annab

on kokku lepitud, et Serblaste, Kroaaja Sloveeniaste Kuningriik kasutab viibisamu
soodustusi juhtumisel, kui nad
mata
Eesti poolt on antud mõnele kolmandale riigile, mis ülalpool nimetamata.

Siiski

tide

b) Les

privilèges

konventsioon

à la Lettonie

et

à la Lithuanie
en

en

est

raison d’ac-

de

même

omandab

des

Serbes,

Croates

et

Slovènes

bénéficiera

immédiatement des mêmes avantages au cas
où ils auraient été accordés par l’Estonie
à

tiers Etat non-cité ci-dessus.

un

sundusliku

Cette

force obligatoire
aura
ratifications, qui aura
lieu à Varsovie, et restera en vigueur jusqu’à
ce qu’elle soit remplacée par un traité définitif.

tantes

konventsioon maksvuse kaotab kolme kuu möö-

l’autre

selle ülesütlemise teadaand-

misest.

elle

Lepinguosalise

Täisvolinikud käesolevale konventsioonile alla

kirjutanud ja ta endi pitseritega varustanud.
Tehtud Belgradis kahes prantsuskeelses
originaalis 1. veebruaril tuhat üheksasada

Convention

l’échange

Pourtant,

au

cas

voudra

devra

des

où l’une des Parties Contrac-

dénoncer

cette

communiquer

Partie

son

Contractante,

Convention,
intention

après

quoi,

dénonciation.

En

foi de

quoi les Plénipotentiaires des
signé et revêtu
la présente Convention.
de leurs sceaux
Fait à Belgrade en double original français
le 1 février mil neuf cent vingt-huit.
deux Parties Contractantes ont

kakskümmendkaheksa.
Strandman.

Dr. V. Marinkovitch.

à
la

Convention cessera d’être valable au bout
de 3 mois à dater de la communication de
cette

mõlema

O.

en

qui concerne les privilèges que l’Estonie
pourrait accorder à l’Union des Républiques
Socialistes Soviétiques, en vertu de conventions
ou
d’accords douaniers spéciaux.
Toutefois, il est entendu que le Royaume
ce

siooni üles ütelda, on ta kohustatud sellest teateisele
tama
Lepinguosalisele, mille peale

on

Il

particuliers.

après

Selle tõenduseks

qui

ou
économique déjà existante ou
qui serait conclue dans l’avenir.
c) Les franchises, immunités et privilèges que l’Estonie reconnaîtra à la Finlande,

ratifikatsioonikirjade vahetamist,
mis sünnib Varssavis ja jääb maksma, kuni ta
asendatakse lõpuliku
Siiski, kui
lepinguga.
ühel Lepinguosalisel tekib soov seda konvent-

arvates

ou

Article VII.

jõu pärast

dumisel,

été

ont

douanière

Artikkel VII.
See

qui

O.

Strandman.

Dr. V. Marinkovitch.
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Protocole final.

Lõpuprotokoll.
Eesti

Vabariigi ja Serblaste, Kroaatide ja
Kuningriigi vahel tänasel kuu-

Sloveeniaste

päeval sõlmitud Kaubanduskonventsiooni allakirjutamisele asumise momendil alla kirjutanud
Täisvolinikud deklareerisid järgmist:

Au
de

de

moment

la

procéder à
de

Convention

Artikkel

esimeses

Ad article

juurde.

ettenähtud

eeskirjadele
Lepingu-

vastukäivateks ei loeta ükskõik kumba

conclue

ce

fait les déclarations suivantes
Artikkel esimese

signature

jour entre la République d’Estonie et le Royaume des Serbes, Croates et
Slovènes, les Plénipotentiaires soussignés ont
en

date de

la

Commerce,

Ne

premier.

considérées

seront

:

comme

contraires

osalise

dispositions prévues à l’article premier
les mesures prises par l’une ou l’autre Partie

kontrollida

Contractante

poolt tarvitusele võetud abinõusid, et
väljaveetavate saaduste tervist ja
omadusi, samuti ka, et kergendada nimetatud

kontrolli teostamist.
Artikkel 111

õigus kohtute poole pöörda,
„judicatum
vallaspäranduse valitsemise kohta ja võlausaldajate seisukorra kohta maksujõuetuse juhtumisel, kuna

Il

need

mobilière

mise

et

entendu

est

l’article 111, selon
des
deux Parties
droit d’ester

lahendatakse

de contrôler la santé

Ad article 111.

on

küsimused

vue

qualité des produits exportés, ainsi que
pour faciliter l’application dudit contrôle.

ei käi tasuta kohtuliku abi kohta,
solvi“ tagatise ärajätmise kohta,

alusel või erilise

en

la

juurde.

On lepitud kokku, et artikkel 111-da eeskirjad, millede põhjal mõlema Lepinguosalise
kodanikkudel

aux

vastastikususe

lepinguga kohtuliku abiand-

asjus.

les dispositions de
que
lesquelles les ressortissants
Contractantes

le

auront

justice devant les tribunaux, ne
s’appliquent pas à l’assistance judiciaire gratuite, à la dispense de la caution „judicatum
solvi“, à l’administration de la succession
en

cas

réglées

la

à

et

de

faillite,

sur

traité

un

en

la

base

spécial

situation
ces

de

des

créanciers

matières devront être
la

réciprocité

ou

par

l’assistance

concernant

ju-

diciaire.
Käesolev

Protokoll, mida loetakse Konjuurde ta kuulub, lahuta-

ventsiooni, mille

matuks osaks, on kokku seatud kahes prantsuskeelses originaalis Belgradis 1. veebruaril tuhat
üheksasada kakskümmendkaheksa.

O.

Dr.

Valitsuse

Vabariigi

1928

297.

V.

Liha

vastu

a.

ja

duse

poolt

1.

juunil

võetud

lihasaaduste

väljaveo

Tapamajade ja liha järelevaatuse seaRiigi Teataja nr. 108 —1923.)

1. Liha

maale viia ainult

on

lubatud välja vedada

ainult nendes avalikkudes või eratapamajades
tapetud loomade liha, kus tapamajade ja liha

järelevaatuse seaduse põhjal (R.T.

Strandman.

Dr. V. Marinkovitch.

liha

järelevaatust.

Liha

on

lubatud

välja

vedada värskelt, soolatult, suitsetatult või muul
lubatud viisil kestvaks tehtult.

§ 30,

§ 2. Välisriikidesse

O.

Marinkovitch.

ja lihasaadusi on lubatud välispõllutööministri poolt kindlaks määratud sadamate, raudteejaamade ja
muude piiripunktide kaudu.
§

présent Protocole, qui sera considéré
partie intégrante de la Convention
à laquelle il se rapporte, a été dressé en
double original français à Belgrade le 1 février
mil neuf cent vingt-huit.

Strandman.

määrus.

(Alus:

Le

comme

nr.

108

1923) teostatakse sunduslikku loomaarstlikku

§ 3. Liha

ja lihasaaduste

soolamisel

on

lubatud tarvitada soola, salpeetrit ja suhkurt.
§ 4. Värsket liha, samuti ka § 8 tähendatud
loomakeha osi

võib välja vedada ainult kas
olekus, või jahutushoones jahutatult, kusjuures viimasel juhul liha tempera-

külmetatud

tuur

§

ei tohi olla üle +6°C.
5. Kui

sisseveo

liha

kohta

neid määrusi

välja viiakse riiki,

kus

erimäärused maksmas,

liha
tuleb

lihajärelevaatamisel ja väljaveoks

kõlblikuks tunnistamisel

arvesse

võtta.

Nii-

sugustest erimäärustest teatab loomatervishoiu
peavalitsus lihajärelevaatajatele ja lihakontrolli

teostajatele loomaarstidele.

Art. 297
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§ 6. Väljaveetav liha peab olema maksvate
määruste
lihajärelevaatuse
põhjal
(R.T.
nr.
12/13
1924) inimestele toiduks kõlblikuks
ja täisväärtuslikuks tunnistatud ning
On keevastava kontrollmärgiga
märgitud.
latud välja vedada liha, mis tapamajades on
küll vastava kontrollmärgiga märgitud, kuid
seismisega inetuks ja pahaks muutunud, vanadest, lahjadest ja ebanormaalse kehaehitusega
loomadest saadud või milles vigastatud kohti
on välja lõigatud.

Eksporttapamajadel on õigus peale riikliku
eristusmärgi varustada peekoni külgi ka oma
ärimärgiga, mis peab olema registreeritud
loomatervishoiu peavalitsuses.
§ 8. Inimestele toiduks tarvitatavaid looma
sisemisi

elundeid,

nagu

keeli,

maksu, süda-

meid,

neere
ja teisi kehaosi, nagu päid, jalgu
jne. võib välja vedada värskelt kui ka soolatult,
kui elundid pärit on tervetest loomadest ning
täiesti vabad sisekonna parasiitidest kui ka
igasugustest patoloogilistest muutustest.

§ 9. Inimestele toiduks määratud loomarasva

tatult.

võib

eksporteerida sulatamatult ja sulapeab pärit olema täiesti tervetest

Nr. 48

§ 7. Väljaveoks valmistatud soolatud seaküljed ehk peekon varustatakse tapamajade
poolt riikliku eristusmärgiga kas värvi abil või
sissepõletamise teel. Eristusmärgiks on allolev ovaalkujuline tempel, mille pikkus on
8,5 sm ja laius 5,5 sm. Tempel sisaldab keskel
sõna „Eesti“, ümberringi inglise keeles sõnad
„under government control“.
Iga seakülg
varustatakse vähemalt
ühe
sellise templiga,
mis asetatakse labaluu kohale.

§ 10. Vorste ja muid lihasaadusi võib välfa
vedada, kui nad
hoiu

on

peavalitsuse

valmistatud loomatervi-s

poolt

ametisse

kinnitatup

loomaarsti valve all töötavates tehastes, tapamajades tapetud loomadest saadud lihast, mis

lihajärelevaatuse määruste põhjal kõlblikuks
on tunnistatud ning vastavalt ka ära märgitud.
§

11.

Väljaveoks määratud

vorste

ja muid

lihasaadusi tuleb valmistamisel varustada, eelmises

paragrahvis mainitud loomaarsti valve
all, pigistusplommiga, millel peab olema ära
tähendatud tehase nimi või registreeritud märk
ning tehase asukoht.

Rasv

Haigete loomade ja nende kehaosade des(tehniliseks otstarbeks ümbertöötamisel) saadud rasva, samuti kohalikule turule
tingimisi inimestele toiduks müügile lubatud
rasva, võib välja vedada ainult tehniliseks ots-

trueerimisel

tarbeks.
Tehnilise

rasva

väliskate

tuleb

varustada

silmapaistvalt sõnadega „Tehniliseks otstarbeks", eesti kui ka sihtmaa keeles, Inglismaale
pealeselle sõnaga „Inedible".
Tehniline

Väljaveetav lihasaadetis peab olema
väljaveotunnistusega, mis
varustatud asjaomase, loomatervishoiu peavalitsuse poolt volitatud, lihajärelevaataja-loomaarsti või kontroll-loomaarsti allkirjaga ja
ametpitsatiga.
§

loomadest.

rasv

saadetakse välismaile ilma

ällpoolkir jeldatud kontrollmärkideta.

12.

varustatud riikliku

§ 13. Riiklikuks väljaveotunnistuseks on
neljanurgeline, pruunist sitkest papist sedel
(15 sm pikk, 7 sm lai), mille esiküljel on Vabariigi väike vapp, ja inglise-, prantsuse- või
saksakeelne tõlge alljärgnevast tekstist, loomaarsti allkirjaga.
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Vabariik.

tapetud
on

ja liha

on

maksvate määruste

tehases

põhjal inimestele toiduks kõlblikuks tunnustatud ja lihaväljaveo

määruste

maale

põhjal
cc

tapamajas

*

valmistatud

väljaveoks

lubatud

Jt)

55

(Pitsat)
Loomatervishoiu

peavalitsuse poolt

määratud kontroll-loomaarst.

Riikliku

teisel

väljaveotunnistuse

leidub riikliku

küljel

eristusmärgi kujutus.

§ 14. Riiklik väljaveotunnistus tuleb kinväljaveetava kauba katte külge traadi
või nööri abil ja varustada pigistus plommiga,
mille üks külg sisaldab sõna ~Eesti“, teine
külg tapamaja registreeritud märgi. Kui liha
saadetakse ilma katteta või niisuguses kattes,
mida võimalik ei ole kindlasti sulgeda, tuleb
tunnistus kauba enese külge kinnitada, lihajärelevaataja või kontroll-loomaarsti poolt sündnitada

saks tunnistatud kohale.

§ 15. Kõik väljaveetav lihakaup peab olema
väliselt puhas ja puhtalt pakitud, sihtmaa sellekohaseid nõudeid silmas pidades. Välisriikide sellekohastest nõuetest informeerib piirikontroll-loomaarsti loomatervishoiu peavalit-

§ 20. See määrus ei puutu lihasse või
lihasaadustesse, mida Eesti sadamates viibivad
laevad

reisijate

või mida

duseks

kohta.

See määrus ei puutu ka lihasse ja lihamida transiidina välja veetakse.

saadustesse,

§ 21. Käesolev määrus astub jõusse 2 kuud
peale Riigi Teatajas avaldamist.
§

Käesoleva määruse

jõusseastumisega
Valitsuse
poolt
6. veebruaril 1924 a. (R.T. nr. 27/28 —4924)
vastu võetud liha ja lihasaaduste väljaveo mää22.

kaotab

Vabariigi

maksvuse

rus.

Riigivanem J. Tõnisson.

sus.

§

ja meeskonna toiduks kaasa

reisijad oma isiklikuks tarvi(mitte kauplemiseks) kaasa viivad.
Reisijate eneste poolt isiklikuks tarviduseks
kaasa võetava liha ülemmäär on 25 kg iga isiku
võtavad,

16. Riiklikke

tuleb

väljaveotunnistusi
külge asjaomase loomatervispeavalitsuse poolt volitatud loomaarsti

Põllutööminister Osk.

Köster.

kinnitada kauba
hoiu

Riigisekretär K. Terras.

või kontroll-ametniku valve all.

§ 17. Igal väljaveetaval lihasaadetisel peab
poolt

kaasas olema loomatervishoiu peavalitsuse

volitatud loomaarsti saatetunnistus selle koh-

iga koll on väljaveo määruste kohaselt
See tunnisvarustatud väljaveotunnistusega.
tus antakse välja loomatervishoiu peavalitsuse
Saatetunnistus
poolt kinnitatud kava järgi.
läheb kaubaga kaasa kaubasaaja aadressil, kuna
ta,

Vabariigi Valitsuse poolt 4. mail
1928

a.

kinnitatud

et

selle

duplikaat

jääb kohalikule

tolliametile.

Väljaveo-punkti tolliametnikud on
kohustatud valvama, et igal välismaale viidaval
lihasaadetisel eelmises paragrahvis mainitud
§

18.

saatetunnistus kaasas

oleks

ja

et

kollide

arv

ning pakkimisviis vastaksid tunnistuses olevatele andmetele. Saatetunnistusele peavad tolliametnikud märkuse tegema,
esitatud.

§ 19.

et

need neile

on

Mõtete lahkumineku korral kontroll-

loomaarsti

ja kaubaomaniku vahel lahendab
peavalitsus.

küsimuse loomatervishoiu

298.

Riigi metsaametnikkude ja metsavahtide vormikirjeldus.
A.

Müts

(joonis

nr.

4).

1. Maakorralduse

ja metsade peavalitsuse
peadirektorile: jahtklubi tüüpi müts, eest
üldine kõrgus 8 sm., sellest alumine ja ülemine
äär kumbki 4sm kõrge. Põhi ja mütsi ülemine
äär

rohekas-hallist riidest, alumine äär

rohe-

lisest sametist; kolm, helerohelist kanti. Harilik pruunist nahast allapoole langev 6sm

pikkune nokk.
äärel

1

Noka kohal

laiune

mütsi

alumisel

pruunist nahast tormirihm..
Tormirihmal mütsi külge kinnitamiseks kummalgi otsal kullavärvi Vabariigi vapikujutisega
1,25 sm läbimõõduga nööp; tormirihma kummalgi otsal kolm lxl sm kullavärvi paela;
sm
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äärmise

paela ja nööbi kui ka üksikute paelade

vahe

sm.

y2

Mütsi

sm

ääre

keskkohal

metallmärk

stiliseeritud

(joonis

ristiseisvat

mille vahel kullavärvi põhjaga
0,5

kullanr.

7)

tammeoksa,
sama värvilise

kriipsuga servatud riigivapi kujutis
stiliseeritud sinise leopardiga.

mm

kolme

В.

Mütsi ülemise ääre keskkohal
kullavärvi kokard

(joonis

ümargune

6), läbimõõduga
1,6 sm; kesk kokardi eraldi külgejoodetud
1
osana
sm
läbimõõduga kontsentreeritud
ringides riigivärvid, millised üksteisest eraldatud ja välisservalt piiratud 0,5 mm laiuse
kullavärvi kriipsuga. Kokardi üldine kuju
keskkoht äärtest 0,4

sm

nr.

võrra

kata

4. Metsainspektoritele: tormirihma kummalgi otsal kolm 1 x y 2 sm kullavärvi paela;
nööbi ja äärmise paela vahe y
üksikute
2 sm,
paelade vahe y 2 sm; kõiges muus nagu eel-

misel.
5. Vanematele taksaatoritele ja sekretärinstruktorile: tormirihma kummalgi otsal kaks
1 X У 2 sm kullavärvi paela; kõiges muus nagu

eelmisel.

ja

maamõõtjatele: tormirihma kummalgi otsal üks lx % sm kullavärvi pael; kõiges muus nagu eelmisel.
7. Metsarevidentidele:

tormirihma

8. Metsaülematele:

kõiges

muus

tormirihma kurn,maigi

hõbedavärvi
nagu

1x

y2

sm

tormirihma

malgi otsal üks hõbedavärvi 1x У2
kõiges muus nagu eelmisel.
10.

paela;

eelmisel.

Abimetsaülematele:

9.

sm,

kum-

pael;

Metsnikkudele: mütsi alumine äär

tu-

riidest, pealmine äär ja põhi
rohekas-hallist riidest; nööbid vorm.ikuue vähemerohelisest

mad

nööbid,

paelad; kõiges

tormirihma otsadel
muus

nagu

11. Metsavahtidele:
hallist

kõiges

nr.

5

b, c).

a,

riidest

kolme

muus nagu

puuduvad

eelmisel.

terve m,üts
helerohelise

eelmisel.

rohekas-

kandiga;

no-

tüüpi, tagant ja

tuisumüts

tumerohe-

helerohelisega kanditud põhjaga;

märk ja kokard

nagu eelmisel

nahast osal, mütsi

mütsil, kantakse

esiküljel.

Risti üle mütsi

põhja heleroheline kant; kesk mütsi põhja
üle tõmmatud 2
sm
tumerohelise riidega
läbimõõduga nööp.
2.

Riigimetsade valitsuse direktorile:

nagu

eelmisel.
3.

Osakondade

4.

Metsainspektoritele:

instruktorile:

juhatajatele: nagu eelmisel.

6.

taksaatoritele

nagu

eelmisel.

nagu

ja sekretär-

eelmisel.

Taksaatoritele ja

maamõõtjatele:

nagu

eelmisel.
7.

Metsarevidentidele: nagu

8. Metsaülematele:
üle

põhja; kõiges

eelmisel.

puudub

muus

nagu

9. Abimetsaülematele:

kant

risti

eelmisel.

nagu

eelmisel.

10.

Metsnikkudele:
mütsi põhi rohekasriidest; risti üle mütsi põhja heleroheline
kant; kõiges muus nagu eelmisel.
hallist

11. Metsavahtidele:

põhja; kõiges

muus

puudub kant risti üle

nagu

eelmisel.

Märkus. Nr.nr. 7—ll

ja kokard

mütsimärk

suvemütsil

nagu

hõbeda-

värvilised.

kum-

malgi otsal kolm hõbedavärvi 1 x y 2 sm paela;
mütsimärgi tammeoksad hõbedavärvilised, vapikujutis nagu eelmisel; kokardi välisserv
ja riigivärve piirav ning eraldavad kriipsud
hõbedavärvi; kõiges muus nagu eelmisel.

mütsi

allakeeratav

lisest riidest

3. Riigimetsade valitsuse osakondade juhatajatele : tormirihma kummalgi otsal üks 1 x 1 sm
kullavärvi pael; kõiges muus nagu eelmisel.

kaks

(joonised

kalurite

5. Vanematele

Riigimetsade valitsuse direktorile
tormirihma kummalgi
otsal kaks lxl sm
kullavärvi paela; kõiges muus nagu eelmisel.

6. Taksaatoritele

Soome

külgedelt

kõrgem.

2.

otsal

Talimüts

1. Peadirektorile: Hallist nahast ilma

alumise

ees

värvi 3x2,5
kaks

Nr. 48

D.

V

о r m

1. Peadirektorile
rohekas-hallist riidest

mood:
rinda

ühes

Inglise
reas

i к

u-u

(joonised nr. 1 a ja b)
kergelt taljes istuv kuub

ohvitseri

viis

b.

frentš.

Keset

oksüdeeritud 2,25

sm

läbimõõduga metallnööpi, põllel Vabariigi
vapi kujutis; lahtine roheliselt sametist kaelus;
sisselõikega, helerohelisega kanditud; kaks
rinna- ja kaks küljetaskut; rinnataskutel, nurgelise lõikega, küljetaskutel õige lõikega lapid;
lapid ilma kantideta; iga lapi sulgemiseks üks
1
sm,
läbimõõduga oksüdeeritud Vabariigi
vapi kujutisega nööp; rinnatasku ülemine äär
joondub ülemise kuuenööbiga ja küljetasku
ülemine äär viimase alumise nööbiga. Rinnatasku keskkohal ülevalt alla volt; puusade
(eelviimase alumise nööbi) kohal kuuele külge
kahe
õmmeldud ilma kantideta vöö. Selg
külje- ja ühe seljaõmblusega; seljaõmbluse
alt kuni vööni lahti lõigatud, lahtilõike ääred
5 sm laiuselt üksteise peale.

Nr.

561

48

Kuue

kaelusel

kumm,algi pool pealpool
välja õmmeldud või

kullavärvi

sisselõiget

metallist stiliseeritud tarn,m,eoks; sellest tahakolm

poole
1

nr.

a

suurt

kullavärvi tähte

(joonised

Kaelus

rohelisest

ühe

lamav,

haagiga

kalevist, kinnine, poolkinni käiv, ümarguste

nurkadega, helerohelise kandiga; kaeluse

nur-

kadel

kaks

hõbedavärviline

tunnusmärk

stiliseeritud risti tammelehte

ja c).

Käiste

Art. 298

suudel

alumistel

10

sm

Käiste

laiune

tagasipööratud jätk; kummalgi jätkul 2 väikest (nagu taskutel) nööpi;
jätk ülevalt ja
tagumise õmbluse kohalt helerohelisega kan-

jätk

nagu

(joonis

nr.

2

c).

eelmisel.

11. Metsavahtidele: krae nagu kuubki rohekas-hallist riidest, kanditud nagu eelmisel;

kõiges

muus

nagu

eelmisel.

ditud.

Riigimetsade valitsuse direktorile: kaekummalgi pool kaks suurt tähte; kõiges

2.
luse

muus nagu

3.

eelmisel.

Osakondade

malgi pool üks

juhatajatele: kaeluse kumtäht; kõiges muus nagu

E. P ü к

s

i d.

rohekas-hallist riidest poolbrids
Kõigile
välisõmbluse kohalt
või pikad püksid,
helerohelisega kanditud.

suur

eelmisel.

Metsainspektoritele: kaelusel kummalgi
pool kolm väikest kullavärvi tähte; kõiges

F.

4.

muus

nagu

eelmisel.

Vanematele

5.

taksaatoritele,

instruktorile:

kaelusel

väikest tähte;

kõiges

kummalgi

muus

nagu

sekretärkaks

pool

eelmisel.

ja maamõõtjatele: kaekummalgi pool üks väike täht; kõiges

6. Taksaatoritele
lusel
muus

nagu

eelmisel.

7. Metsarevidentidele: kaelusel

kummalgi
pool kolm hõbedavärvilist väikest tähte; stiliseeritud tammeoksad samuti hõbedavärvilised;
kõiges
8.

kaks
muus

muus

nagu

eelmisel.

Metsaülematele: kaelusel kummalgi pool
väikest
tähte; kõiges

hõbedavärvilist
nagu

nagu

nr.

3).

rohekas-hallist kalevist harilik

Kõigile
kahereaga jope; kummaski reas viis samasugust nööpi nagu kuuel; kaks lappidega
nööpideta seesmist küljetaskut;! rinna all
kaks
Kaelus
põiktaskut.
poollamav, ühe
haagiga kinni käiv, helerohelisega kanditud,
samast materjalist nagu vastava ametniku
kuuel.
Selg süe, 2 samasuguse nööbiga nagu
laiusel küljeõmbluste
vahelisel
5
ees
sm
põõnal. Seljaõmblus kinnine. Käiste suudel
15 sm laiune 2 väikese nööbiga jätk, kanditud
nagu kuuel.

Kaelusel kantakse samasugused eristusetunnusemärgid
(stiliseeritud tammeoksad,
ja
tammelehed ja tähed) nagu vastava ametniku
kuue kaelusel.

eelmisel.

9. Abimetsaülematele:

pool

Poolpalitu (joonis

kaelusel

üks hõbedavärvi väike

kummalgi

täht; kõiges

muus

eelmisel.
Märkus.

G.

Saapad.

Kõigile: poolbrids pükste kandmisel mustad
pruunid säärikud või väikesed saapad
tulpsäärikutega või pikkade sukkadega; pikkandmisel harilikud
väikesed
kade pükste
mustad või pruunid saapad või kingad.
või

Vorm.ikuub

kantakse

kas

valgete rinnaesise ja kraega ning musta
kaelasidemega või kaitsevärvi rinnaesise,
krae ja sidemega.
10. Metsnikkudele

(joonised nr. 2a, b, c,):
kergelt taljes istuv frentš
5 oksüdeeritud 2,25 sm läbimõõduga metallnööbiga, millel Vabariigi vapi kujutis; kaks
rinnaja kaks poolpõigiti küljetaskut, seesmised, nurgelise väljalõikega lapiga ja väikese
nööbiga, nööbid nagu eelmisel; rinnatasku
Keset rinda
lapp helerohelisega kanditud.
ülevalt alla heleroheline kant.
Seljal kaks
külje- ja üks seljaõmblus; pealpool puuse üle
selja küljeõmbluste vaheline nööpideta põõn;
alumise
ääreni
seljaõmblus põõnast kuue
lahti lõigatud, lahtilõike ääred 5 sm laiuselt
üksteise peal.
rohekas-hallist riidest

Riigivanem J. Tõnisson.

Põllutööminister Osk. Köster.

Riigisekretär K.

Terras.
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Lisa

riigi

metsaametnikkudc

ja metsavahtide vormikirjelduse

juurde.

Nr. 48
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299.

Määrus

maksu

õiendamise

301.

Sundmäärus

koolikohustuslikkude laste registreerimise kohta Valga

/3

Kõrgesaare vallas (Lä nemasauval)treigista ud ma dkeasutaj ilt nõutava 1osa a192.8kin isvar de

Art. 299—302

linnas.

tähtaja pikendamise
asjas.

Avaldatakse kinnisvarade maksuseaduse

(R.T.

18/19

nr.

Tähtajaks Kõrgesaare vallas
tatud maade kasutajailt nõutava
kinnisvarade maksu
30.

aprilli

1928

a.

2.

Tallinnas,

§

41

1920) põhjal.
asuvate

7з

riigis1928

osa

a.

õiendamiseks määratakse
asemel 30.

juunil 1928

1928

juuni

a.

a.

Rahaminister

A. Teetsov.

Antud

§ 108 ja avalikkude alg§ 12 p. 19 märkus 1 põhjal.
§ 1. Kõik Valga linna piirkonnas asuvad
lastevanemad või -hooldajad, kelle
lapsed
või hoolealused on koolikohustuslikud,
s.o.
B—ls-aastased (sünd.
1. aug. 1913 a. kuni
1. aug. 1920 a.), on kohustatud oma lapsi või
hoolealuseid kuni 1. augustini k. a. äripäeviti
töötundidel linnakoolivalitsuses registreerima.
Registreerimise juures tuleb üles anda lapse
vanus
ja rahvus.
Märkus. Laste registreerimine kooli-

Otsekoheste maksude

peavalitsuse
peadirektor E. Vilken.

300.

Narva

märtsist 1928

linnavolikogu otsus 27.
a. linnaveevärgist veetarvitamise kohta käiva sundmääruse muutmisekohta.

Muuta Narva linnavolikogu
tembril 1924 a. vastu võetud ja
nr.

1925

1/2

а

tarvitamise kohta

poolt 23. sepRiigi Teatajas

. avaldatud sundmäärus veelinnaveevärgist Narvas järg-

miselt :

§ 14. Veetarvitamise kontrollimine teostaselleks linnavalitsuse poolt määratud
isikute poolt kolm korda aastas, ja nimelt:
1. aprillist, 1. augustist ja 1. detsembrist alates,
kõige lühema aja võimalikult kolme nädala
jooksul, kes tarvitatud vee hulga üle veemõõtja näitamise järgi majaomanikule või tema
asemikule allkirja vastu sellekohase teatelehe
annavad. Nimetatud teatelehe järgi on majatakse

omanik kohustatud

veemaksu

tasuma

linna-

järgmise kuu 5. päevaks. Kui määratud tähtajaks maks jääb Õiendamata, siis
tuleb maksjal peale võlasumma veel viivitusemaksu 5% suuruses kuus ära maksta, ja kui
kolme kuu jooksul, arvates esimesest maksukassasse

tähtajast,
tud, siis

see

veemaksu arve ei ole ära

on

linnavalitsusel

õienda-

õigus veeandmist

valitsuses

Peale

maksuõiendamist

avatakse

maksta

erimaks

poolt määratakse,
Märkus.
maksu
15

suuruses,
arvesse

päeva ja

ei

vabasta

lastevanemaid

või

.§ 2. Iga aasta 1. augustist laiendatakse
registreerimise sundus laste kohta, kes on
sündinud kui
aasta hiljem
§ 1 tähendatud.
§ 3. Koolikohustuse maksmahakkamisest
teatud aastal sündinud laste kohta teatab Valga
linnakoolivalitsus avalikult
iga aasta enne
1. juunit, missuguses teadaandes ka lähem registreerimise kord ära määratakse.
§ 4. Lapsed, kes pärast 1. augusti Valga
linna piirkonda elama asuvad ja koolikohustuse
alla käivad, missugune kohustus kestab kuni
15 aasta vanaduseni, tulevad hiljemalt seitsme
päeva jooksul linnakoolivalitsuses, raekojas,
registreerida.
Registreerimist peavad niisugusel juhul toimetama lapse vanemad, hooldajad või teised isikud, kelle juurde laps elama
asus.

§

5.

Kui

kooliealine

laps Valgast mujale
§§ 1 ja 2 tähendatud isikud
kohustatud sellest hiljemalt 7 päeva jooksul
koolivalitsusele
teatama, kusjuures üles anda
tuleb lapse uus elukoht.
§ 6. Kõik isikud, kes selle sundmääruse
täitmata
jätavad või registreeritavate laste
elama asub, siis

on

kohta valeteateid annavad, võetakse linnakoolivalitsuse poolt seaduslikule vastutusele.

§ 7. Käesolev sundmäärus hakkab maksma
pärast kuulutamist Riigi Teatajas.
Valgas, 5. mail 1928 a.

kaks nädalat

vesi

Linnapea Ко kk uit.

eest

linnavalitsuse

Sekretär Printsman.

võttes kulutatud aega.

Aega alla

võtmisel

mis

ei

-hooldajaid laste üleskirjutamisest lähemas
koolis enne õppetöö algust.

katkestada.

uuesti, kusjuures majaomanikul tuleb selle

linnaseaduse

koolide seaduse

15

võeta

päeva viivitusearvesse,

302.

kuna

Sundmäärus
kohta

rohkem loetakse terveks kuuks.

turul
kauplemise
Valga linnas.

Antud linnaseaduse §

Linnapea J.

Herman.

Sekretär Fr. Verberg.

A.

108 p. 9

põhjal.

Turuplats, kauplemine ja aeg.
§ i. Valga linnatund, mis asub linna Isidori Eesti apostliku kiriku ees platsil, sünnib

564

Art. 302

kauplemine igapäev, välja arvatud pühapäevad
ja ametlikud pühad.
Kauplemine turul algab 1. aprillist kuni
1. oktoobrini kell 5

homm., 1. oktoobrist kuni

1.

aprillini kell 7 homm. ja kestab kuni kella
13-ni (kella 1 p.).

Nr. 48

§ 5. §. 4 põhjal võib linnavalitsus peale turuplatside lubada müüa kindlaksmääratud kohtadel: aiavilja, puuvilja, marju, õunu, mune,
kompvekke paberites, kvassi, limonaadi ja
mineraalvett.

Isikud, kes nendele määratud

kohtadel

käi linnavalitsuse poolt välja renditud liha-

kauplevad, peavad kauplemise ajal
linnavalitsuse poolt antud tunnistused (load)
kaasas hoidma ja ei tohi neid edasi anda teis-

poed, mille rentnikkudega

tele.

Märkus.

Selle

sundmääruse alla

on

ei

olemas ed-

it okkulepe.

§ 2. Turul antakse märku kauplemise aja

algusest lipu ülestõstmisega
lipu mahalaskmisega.
B.

Turukaubad

ja

ja lõpetamisest

nende

sellekohastele üldistele
kohad.

§ 3. Maksvate seaduste järgi turgudel
kauplemiseks lubatud kaupadele määratakse
järgmised kohad:
a) Lihapoodidest alates pahemal pool plats
Turu tän. nurgani
luudade, oksade,
puukäsitööde, koetud riide ja pudukauba ning
leiva müügikohaks.

kuni

b) Turu tänava sihis jääb platsil vaba läbikäik, mille kahel pool küljel asuvad
juur-,
aiavilja ja lillede müügikohad.
c) Turu

§ 6. Kõik toiduained, mis turul müügiks
välja pannakse, peavad olema täiesti puhtad,
mitte järeletehtud ega võltsitud ning vastama

nurgalt juurvilja müügivana kraami
kohalt edasi kiriku poole plats
müügikohaks.
tänava

d) Kiriku aia äärt mööda kuni Pargi tän.
savi- ja kivinõude
nurgani plats
müügikohaks.

e) ‘ Lihapoodidest alates paremal pool plats
kaheksa lihalaua jaoks.
f) Sealt edasi esimese lasingu ja aia vahel
plats
liha, või ja piimasaaduste ja värske
kala müügikohaks.
g) Nende vastu lasingu pool küljes plats
soola- ja suitsukala jne. müügikohaks.
h) Kaalukoja eelne hobuste kinnitamise
lasingutega varustatud plats
toiduainete,
põllu- ja karjasaaduste müügikohaks koormatelt.

määrustele.

§ 7. Rikutud või võltsitud toiduained
detakse politseisse kauplejate seaduslikule

saavas-

tutusele võtmiseks.

§ 8. Toiduainetega võivad kaubelda isikud,
külgehakkavaid haigusi.

kes ei põe

§ 9. Piima,
müük

koore

ja kohupiima (tvoroki)

lubatakse ainult kinnistest

riistadest.

10. Turule-toodud liha

peab olema enne
linna tapamajas läbi vaadatud ja ära tembel§

datud, nii kuidas seda nõuavad maksvad
dused

sea-

ja erimäärused.

§ 11. Turule-toodav liha peab olema puhhoitud, puhta rüdega kaetud, lauad ja
pingid, kirved, noad ja kaalud, millega liha
raiutakse, lõigatakse ja kaalutakse, peavad
olema
puhtad.
Lihaga kauplejatel, välja
arvatud maaelanikud, peavad ees olema puhtad
põlled.
talt

§ 12. Või müük turul kaaluga on lubatud
igasugustes tükkides, kusjuures või peab olema
pakitud pergamentpaberisse või puhtasse valgesse paberisse.
§ 13. Vorstidega kauplejad

Märkus.

Kaubad

peavad puhtad hoitama ja puhta valge riidega
kaetama, maiusasjad peavad aga tingimata hoitama klaasi all. Toiduainete hoidmine maapeal
on keelatud. Müügile-toodud leib ja juust peab
kinnistes kastides olema. Lahtised lihamüügilauad peavad olema valgeks värvitud.

on

kohustatud

Käsikorvidest müüjatel on
keelatud talumeeste vankri-

kontrolli nõudmise peale teatama, missuguse

Pargi tänaval, sealt
turu poole plats
puunõude ja veo-abinõude müügikohaks.

Kauplejad on kohustatud nendele
määratud kaupluseplatsi
ja selle ümbruse
hoidma korras ja puhta.
Igasuguste jätiste
tarvis peavad olema kauplejatel sellekohased

kauplemine
telt.

§

i) Laadapäevadel

edasi surnuaia äärt mööda

j) Alliku tänav Kuperjanovi tänavalt alates
müügikohaks.

hobuste

k) Naha

tänav

kuni

linna

elektrijaama
Õue aiani
põletispuude, heinte, õlgede ja
metsasaaduste müügikohaks.
§ 4. §
mine

on

tehase vorstid temal

3

üles loetud

turukaubaga kauple-

keelatud tänavatel, kõnniteedel,

ava-

likkudel platsidel jne.,
Erandeid selles asjas võib teha linnavalitsus.

müügil

on.

14.

korvid.

§ 15. Elusaid linde võib turul hoida ainult
puurides. Puurides peab lindude
Puurid ja
jaoks alati olema veenõu veega.
korvid peavad olema nii kõrged, et linnud seal
vabalt seista võivad. Puurid ja korvid ei tohi
korvides või

linde ülearu täis olla.

§ 16. Elusad kalad
riistades

vee

sees.

peab

turul

hoitama

48
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§ 17. Pärast

turukauplemise
lõpetamist
peavad kauplejad igapäev kaupluseplatsidelt
lauad, kastid ja kõik muud abinõud ära koristama.

§ 18. Turukaupluste järelevaatajal
on
õigus toiduainetest tasuta

nikul
võtta

C.

amet-

proove

läbivaatamiseks.

Turu

ja kauplemise

ülevaatus
kord.

§ 19. Kauplemine turgudel seisab linnavapoolt selleks määratud ametnikkude järelevalve ja ülevaatuse all.
§ 20. Turule-tulnud koormad kui ka kärud peavad turul end nii asetama, et rahva
jaoks määratud läbikäigu- ja sõidukohad täiesti
vabaks jäävad. Turul on lubatud ainult sammusõit.
Läbikäigukohti ei tohi läbisõiduks
tarvitada ega sulgeda.
§ 21. Keelatud on ilma sellekohase loata
väljarenditud laude vahetada või neid edasi
anda teistele müüjatele.
Iga laua küljes nähtaval kohal peab kinnitatud olema lauaomaniku
nimi ja laua number.
§ 22. Kauplejad, kes kauplevad kaupadega, mis mõõdu ja kaalu järgi müüakse, pealitsuse

tud

mõõtudega mõõtma ja kaaludega
midega) ära kaaluma.
Linna

Märkus.

(pom-

mide

nor-

(takside) järgi.

§ 23. Turul on keelatud loomade ja lintapmine, paljaks noppimine ja sisekondade väljavõtmine.
§ 24. Turul on keelatud ilma linnavalitsuse
sellekohase loata igasugune vaatepiltide
näitus, palagaani etendused, mänguriistadel
mängimine jne.
§ 25. Toiduainete ja igasuguste turukaupade ülesostmine jällemüüjate poolt vabalt
kauplemiseks niihästi turul kui ka tänavatel,
sissesõidukohtadel ja maanteedel linna admi-.
nistratiiv-piirkonnas on keelatud kuni kella
9 homm. 1. aprillist kuni 1. oktoobrini ja kella
10 homm. 1. oktoobrist kuni 1. aprillini.
§ 26. Keelatud on ostmise ja müümise
juures kauplejate vahele tungida või koormaid
ja kaupu nii sisse piirata, et teised ostjad juurde
dude

administratiiv-korras
järgi
(R.T.
nr.
183/184
1925).
§ 28. Käesolev sundmäärus hakkab maksma kaks nädalat pärast Riigi Teatajas kuulutamist.
Samast ajast kaotavad maksvuse sundmäärus turu peal kauplemise kohta Valga linnas, mis Valga linnavolikogu poolt vastu võetud
11. aprillil 1921 a. ja avaldatud Riigi Teatajas
1921
muutnr. 43
a., ja selle sundmääruse
vastu
sama
mis
võetud
mine,
volikogu poolt
26. juunil 1924 a. ja avaldatud Riigi Teatajas
nr.
101/102—-1924 a.
•

Valgas, 5. mail

Turuülevaatajal on õigus
korraloomiseks vahele astuda ja politseid
abiks paluda.
ja

Linnapea А. Ко kk uit.

Tapa

§

Printsman.

linnavolikogu poolt

24.

aprillil

1928 a.vastu võetud

303.

Sundmäärus autode,

mootor-

ja

jalgrataste pidamise ning nendega sõitmisekohta Tapa linnas.
Antud linnaseaduse
1. Kõik

Tapa

ja jalgrataste

tor-

§

p.

12

põhjal.

linnas elavad autode, mooomanikud ja pidajad on ko-

sõiduriistu

oma

108

iga

linnavalitsuses registreerima.

aasta

1. maiks

Pärast seda

omandatud sõiduriistad kuuluvad

sees

aasta

regist-

reerimisele 7 päeva jooksul peale omandamist.
2. Peale § 1 nõutud registreerimise vaatab

ja proovib auto või mootorratta juhtide sõiduoskust ning tähendatud sõiduriistade ehituse
ja mehanismi tundmist sellekohane komisjon,
liikmeteks on linnavalitsuse ja politsei

mille

esindajad ja üks diplomeeritud autojuht.
misjoni

esimeheks

Autojuhtidel,

kes

on

linnavalitsuse

nimetatud komisjoni

Ko-

liige.
poolt

ei ole läbi katsutud, või kellel puudub vastav
diplom, ei ole õigust Tapa linna piirides autot
ega

20

Auto ja mootorrajuhtida.
juhtimisele lastakse ainult isikud, kes üle

mootorratast

taste
a.

vanad

kuulmine.

ja kellel normaalne nägemine ja
Katsekomisjoni ettepanekul antakse

katsutule linnavalitsuse

poolt nimeline Tapa
piirkonnas sõiduriista juhtimist õigustav
tunnistus, milline peab omaniku päevapildiga
linna

3. Iga aasta enne 15. maid toimetab § 2
tähendatud komisjon autode ja mootorrataste

järelevaatust. Järelevaatuse aja ja koha määrab
Auto või

mootorratta

omanikud

jõusse-

järelevaatusele ilmuma ühes
sõidu- või veoriistaga ning nende tarvitamise

27. Käesoleva sundmääruse rikkujad võe-

loakirjadega. Kõlbmatuks tunnistatud auto või
omanikult võtab komisjon auto
mootorratta
või mootorratta tarvitamise loakirja ühes lin-

määruse

astumine.

takse

a.

Sekretär

linnavalitsus.
Karistused

1928

varustatud olema.

ei pääse.
Märkus.

D.

sea-

duse

hustatud

kaalude tarvitamise

võetakse maksu kindlaksmääratud

määratavate administratiiv-karistuste

eest

vad müüdavaid kaupu seaduslikult tembelda-

eest

Art, 302—303

565

vastutusele kas

üldises kohtukorras või

mõnede seaduste ja sundmääruste rikkumiste

on

kohustatud

Art. 303

566

navalitsusest

antud

Puudulikuks

tunnistatud autole või

järjekorranumbriga

rattale määrab komisjon

aja,

kusjuures

õigus
või

auto

kuni

on

mootor-

tarvitamise lubakirja ja linnavalitsusest
antud järjekorranumbrit ära võtta.
Komisratta

jonil

on

vaatust

olema.

11. Autod ja
varustatud jalaseerimise

luba antud.

on

võivad

poolt

sõitu

I liik

luba

riista juhtimiseks oma isiklikuks tarvitamiseks.
Teise liigi loa omandajatelt ei nõuta auto mehanismi täielist tundmist.

Ühes nimelise tunnistusega antakse eel-

ühes

ja

pidajatele hinna

number, jalg-

autodele

sõiduriista

kahes

eksemplaris,

mootorrattad

millest

ees-

kannavad

tagaküljel.
piirides on kee-

latud.
6. Videvikus

ja

pimedas

sõidul

peavad

olema autod varustatud vähemalt kahe,

moo-

ja jalgrattad ühe etteseatud valgustava
laternaga, kuna autodel ja mootorratastel
peab veel olema latern tagaküljel numbri valgustamiseks.
tor-

7. Sõidu- ja veoautod ning mootorrattad
peavad olema varustatud mudalaialipildumist
takistavate abinõudega.
8.

Autode ja

mootorrataste

ei tohi olla üle 15 km tunnis

12. Keelatud

sõitmine linna piirides
on
parkides, kõnniteedel, surnuaedades
ja rahvakogumispaikades ning laada- ja turupäevadel turuplatsilt läbisõitmine.
olevates

§§ 6,7, 8, 11, 12 on
väljaspool linna piirkonda elutsevatele jalg- ja mootorrataste ning autode
pidajatele sõidu puhul Tapa linna piirides.
13. Eelnimetatud

maksvad

14. Isikule, kes kolm korda sÕidumääruste
ja ettevaatamata sõidu eest karis-

tatud, võib linnavalitsus sõiduloa andmisest
keelduda, ka võib linnavalitsus juhilt loa ära
võtta, kui viimane kolm korda
rikkumise või

tunnis.

Tänavate

rist-

vastavalt

ja

ja

15 km

käänkohtadel

on

9.

ja

Sõidu loakiri

ja tunnistus peavad

ette

auto-

sõidu ajal alati kaasas olema

ja tulevad politseiametnikkude
suse

ja linnavalit-

poolt volitatud isikute esimesel nõudmisel
näidata.

10. Iga

ja mootorratas peab oma
poolest tarvitamiseks kohane

auto

konstruktsiooni

olema/ mootori töötamise ajal ei või suitsu
tekkida, linnas sõites peab vaigistaja kinni
Hind

20

senti.

on

sundmääruse

sõidu pärast ka-

15.

5

§

mootorratta

maksev

nimetatud

tunnistus

ning

auto

tarvitamiseks kui ka number
1.

ainult

maist kuni

järgmise

on

aasta

1. maini.

Märkus.
tamise korral
tatud

sellest

Tunnistuse või numbri kaoon

sõiduriista

litsusele hiljemalt
16.

Kui

auto

tamiseks teise
uus

pidaja kohuspolitseile ja linnava-

teatama

ühe nädala jooksul.

või

mootorratas

isiku kätte,

siis

läheb tarvi-

on

endine ja

omanik kohustatud sellest linnavalitsusele

enne

sõiduriista tarvitamist teatama, nimelise

tunnistuse vahetamiseks.

sõidukiiruse ülemmääraks 8 km tunnis.

mootorrattajuhil

ettevaatamata

ristatud.

kõigil Tapa linna
tän. ning

8

ka

rikkumise

liikumise kiirus

Veoautode liikumiskiiruse lubaon

korral

märku andma.

juht aegsasti signaaliga

Ambla maantee, kus kiirus tunnis võib tõusta
tavaks ülemmääraks

mootor-

Märkus 2. Ümber tänavanurkade sõites, samuti ka sõitjatele vastu tulles peab

tänavatel, välja arvatud Pikk ja Lai
kuni 25 km.

ja

õnnetuste

tekkinud

peab juht peatuma ja abi andma.

numbrit

Ilma numbrita sõitmine linna

läbi

eest

ja mootorratastele

ja teine tagaküljel nähtavale kohale kinnitatud peab olema.
Jalg- ja
üks

Autode

võimaldades.

rataste

igasugust mootorsõidu- või -veoriista juhtida,
liigi luba antakse ainult sõidu- või veoriista
omanikule tema päralt oleva sõidu- või veo-

sellekohane

1. Hobusõiduriistaga
vastapeavad autod ja mootorrattad

sõidukiirust vähendama ja taivilisel korral
jääma, hobusõiduriistadele läbi-

II

5.

peavad olema

abinõuga hoiatavate signaalide and-

Märkus

juhtida

linnavalitsuse

kaht liiki:

nimetatud sõiduriistade

mootorrattad

seisma

mootorratast

Load

sõitjate

ja käsipiduriga ning signali-

misi sattudes

riistade järelevaatust määrata.
4. Autot või

ei tohi

miseks.

õigus peale iga-aastast korralist järeleveel igal ajal üksikut või üldist sõidu-

ainult need, kellel selleks

Sõiduautode istmed

riideid määrida.

järelevaatuse täht-

uue

komisjonil

puuduste kõrvaldamiseni

ära.

mootor-

Nr. 48

17.

Selle

sundmääruse

vastutusele R.

n.

s.

§

29

rikkujad võetakse

põhjal.

18. See määrus astub jõusse kaks nädalat
pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Linnapea Grimm.
Sekretär

(allkiri).

Riigi trükikoja

trükk.

