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30.
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juunil

aktsiaseltside ja teiste

duslikkude

1928

Nr.

a.

kaubanduslikkude,

tööstuslikkude

õiguse vastastikku tunnustamise
seks Eesti Vabariigis ja Rootsi Kuningriigis.

Teedeministeeriumi ülemääraliste riigiteenijate koosseisu täiendus.

334.

Välisministeeriumi ülemääraliste riigiteenijate koosseisu

335.

Toiduainetega kauplemise määrus Tallinnas.

336.

Sundmäärus

337.

alkoholita

trahterasutiste

nõuete kohta
alkoholsete

Sundmäärus

restoranides

kohta
Sõidu-

339.

Teadaanne

autode

340.

Otsus

341.

Määrus vallaametnikkude

(taksi-)

Ranna

Deklaratsioon

tastikku

seisukohad

laiendamise

ühingute
Eesti

aktsiaseltside

ühingute

kohta Valgamaal.

teiste

ja

õiguse

Vabariigis
Kuningriigis.

ning
vas-

kohtus

ja Rootsi

Kuninglik

Vabariigi Valitsus

Valitsus

ja Rootsi

kasulikuks tunnistanud

on

vastastikku korraldada aktsiaseltside

ja teiste

kaubanduslikkude, tööstuslikkude ning rahanduslikkude ühingute seisukorda, mis puutub
Õigusesse kohtutes esineda, on allakirjutajad,
neile antud volituste

põhjal kokku lepppinud

järgmise kohta:
1) Aktsiaseltsid ja teised kaubanduslikud,
ja rahanduslikud ühingud, asukohaga ühes kummastki riigist, ja tingimusel,
et nad on seal õiguslikult asutatud vastavalt
tööstuslikud

maksvatele
likult

seadustele,

olemasolevateks

nõuete

tööstuslikkude
ja teiste kaubanduslikkude,
kohtus
õiguse vastastikku tunnustamise kohta
Vabariigis ja Rootsi Kuningriigis.

kohta

Eesti

Eesti

tervishoidlikkude

Valgas.

Déclaration

tunnistatakse
teises

seadus-

riigis ning

nad

la

concernant

reconnais-

réciproque dans le Royaume de
Suède et la République d’Estonie du droit
des sociétés par actions (anonymes) et
autres compagnies commerciales, industrielles et financières d’ester en justice
sance

devant
Kuna

tervishoid-

palga- ja tööolude korraldamise kohta Võrumaal.

tööstuslikkude

tunnustamise

esinemiseks

ja

aktsiaseltside

esinemiseks

rahanduslikkude

sisseseadmise, korra, puhtuse

Tartus.

laiendamisest.

rahanduslikkude

Deklaratsioon

esinemi-

ja Vastse-Kuuste vallas ning Otepää alevis sundusliku koolikohus-

koolikohustuse

kaubanduslikkude,

rahan-

ning

kohtus

täiendus.

jookidega kauplemise korra, aja ja
ja einelaudades Tapas.

338.

tuse

332.

kohta

333.

likkude

ning

ühingute

54.

les

tribunaux.

Royal de Suède et le
République d’Estonie
utile
de
régler
réciproquement la
jugé
ayant
situation des sociétés par actions (anonynfes)
et compagnies commerciales, industrielles et
financières en ce qui concerne le droit d’ester
en justice devant les tribunaux, les soussignés,
en vertu de l’autorisation qui leur a été conférée, sont convenus de ce qui suit:
1) Les sociétés par actions (anonymes) et
autres compagnies commerciales, industrielles
Le

Gouvernement

Gouvernement

et

de

financières domiciliées dans l’un des deux

pays et à condition
dement constituées
en

la

vigueur,

seront

qu’elles

y

aient été vali-

conformément
reconnues

aux

comme

lois

ayant
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õigustatud nimelt kohtutes esinema, niiprotsessi algatamiseks kui endi kaitseks.

on
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l’existence

hästi

auront

légale dans l’autre pays
le droit d’ester

notamment

et
en

elles y

justice

devant les tribunaux, soit pour intenter
action, soit pour s’y défendre.

2) On kokku lepitud, et eelkäiv määrus ei
puuduta sugugi küsimust, kas mõnele sarna-

2) Il
précède

sele

savoir si

seltsile,

riigist,

mis

lubatakse

tööstuse alal

asutatud
või

ühes

kummastki

teises

mist

ning

ta

ülesütlemist

son

admission

ou

non

dans

commerce

restant

ou

toujours

prescriptions qui existent à

aux

égard dans

admise

cet

dernier pays.

ce

Lepinguosalise

on
allakirjutajad käesallakirjutanud ning selle

En foi de quoi les soussignés ont signé la
présente Déclaration et l’ont revêtu de leurs

päeval pärast

jõusse kolmeallakirjuta-

või

La

le trentième jour

tema

kaotab maksvuse üks
ühe

soumise

cette

sera

exercer

présente Déclaration entrera en vigueur
après sa signature et elle ne
cessera ses effets qu’un an après la dénonciation qui en serait faite de part ou d’autre.

Käesolev Deklaratsioon astub
kümnendamal

pareille société constituée dans

une

industrie,

son

la stipulation qui
point la question de

que

concerne

l’un des deux pays
l’autre pays pour y

mitte kaubanduse või

riigis, kuna sarnane lubasaamine endiselt alluvaks
jääb eeskirjadele, mis selles suhtes maksvusel selles
viimases riigis.
tegutseda

entendu

est
ne

une

teise

pärast

aasta

poolt.
Selle

tõenduseks

oleva Deklaratsiooni

pitseritega kinnitanud.

oma

Tehtud
11.

Tallinnas,

juunil 1928

cachets.

kahes

le

H. Rebane.

333.

Fait

eksemplaris,

a,

H.

Unden.

Teedeministeeriumi

ülemääraliste

à

Tallinn,

en

double

exemplaires,

juin 1928.

11

Rebane.

Undén.

riigiteenijate koosseisu täiendus.

Riigiasutuste koosseisude ja riigiteenijate palkade seaduse (R.T. nr. 27
1927) §§ 4
ja
ja Vabariigi Valitsuse poolt 9. aprillil 1927 a. vastu võetud juhtnööride (R.T. nr. 37
1927) põhjal määran kindlaks teedeministeeriumi ülemääraliste riigiteenijate koosseisu
6

ja tasumäärade täienduse R.T.
sule

ja

tasumääradele,

nr.

76 1927 a.,

järgmiselt,

arvates

Ameti või teenistuskoha nimetus

nr.

1.

31

janr.

aprillist

39

1927

1928

a.

avaldatud koossei-

a.:

Teenijate

Kuupalk

arv

Kr.

Tr

Lisatasud

Riigi raudteedevalitsus.
. Papiniidu-Lelle k.-r. liini ehitus.
D. Ehituse direktsioon.
1

330.

Insener

1

170.

Arhitekt

1

170.

Vanem tehnik

1

140.

—

Tehnik

2

120.

—

Joonestaja
raamatupidaja

1

70.

Vanem

1

185.

Arveametnik

1

95.

Asjaajaja

1

110.—

Vanem kantseleiametnik

1

70.

Ehituse

juhataja

—

—

—

Jaoskonnad.

Jaoskonna ülem
Kümnik-teemeister
31.

mail

1928

a.

Nr.

529.

4

200.

12

105.

—

—

Teedeminister

A. Kerem.
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Välisministeeriumi ülemääraliste

riigiteenijate koosseis.

Riigiasutuste koosseisude ja riigiteenijate palkade seaduse §§ 4 ja 6 ja Vabariigi Valitsuse
poolt 9. aprillil 1927 a. ülemääraliste teenijate koosseisude ja tasude määramiseks vastu võetud juhtnööride alusel määratud välisministeeriumi
ülemääraliste riigiteenijate koosseis ja
1927 a., täiendada 1. aprillist 1928 a.
tasunormid, mis kuulutatud Riigi Teatajas nr. 67
järgmiselt:

Ameti nimetus

Arv

Otsekohene alluvus

,

kuupalk kr.

Keskasutus.
1

135.

1

120.

Majanduseametnik

1

120.

Kantseleiametnik

2

70.

Ametnik inform, alal

1

100.—

Juriskonsult
Raamatupidaja

.

—

Administratev-

—

osakond

—

Pol.-osakond

Välisminister H.

Tallinna

linnavolikogu poolt 23. mail
1928

a.

vastu

võetud

335. Toiduainetega kauplemise määrus.
Alus:

Linnaseaduse

§ 108

18.

p.

§ 1. Toiduainete kauplused võivad asuda
ruumides, mis vastavad käesolevale määrusele.
on keelatud enne
alata tegevust,
kui nende ruumid on järele vaadatud ja linna-

Kauplustele

valitsus tunnistanud need

kõlblikkudeks.

Märkus. Praegu-tegutsevad toiduainete
kauplused peavad korraldama ümber oma
ruumid

vastavalt

31. detsembriks

a.

Kaupluse

juures

keelatud tarvitada

asuvaid

eluruume

on

toiduainete hoidmiseks

ja

laduruumiks.

§ 5. Toiduainete kaupluses
ja müüa toorest liha.

on

keelatud

hoida

§ 6. Kaupluses müügil või hoiul olevad
peavad olema puhtad, rikkumata

toiduained

§ 2. Toiduainete kaupluse ruum ja sinna
juurde kuuluvad laduruumid peavad olema
eraldatud eluruumist kindla,

tarvitada magamiseks,
köögiks või ainete
müügi- või hoiukohaks, mille läheduses toiduained võivad määrduda või rikki minna,
või omandada võõra maigu või lõhna. Keelatud on hoida toiduainetega ühes ruumis nahakaupa, tökatit ja tõrva ning hoida ja ümber
valada petrooleumi lahtiselt.

määrusele

käesolevale

1931

Rebane.

kuni

laeni

ula-

seinaga, millesse ei ole keelatud ukse
tegemine.
Kaupluse ruumi seinad ja laed
peavad olema siledad ja praegudeta, seinad
värvitud õlivärviga vähemalt 2 meetri
kõrguseni ja laed krohvitud. Põrand peab olema
sile, pragudeta ja hõlpsasti pestav.
§ 3. Kauplus ja selle juurde kuuluvad
eesja laduruumid, keldrid jä kogu sissesead
ja üldse kõik kaupluses tarvitatavad riistad,
kui ka kaupluse veoabinõud, peavad olema
alati puhtad ja korras. Kauplemisest korjunud
jäänused tulevad koguda erilisse kindlasse
kogumise nõusse, mida peab tühjendama

ja tarvitamiseks kõlblikud.

tuva

vähemalt kord päevas.
§ 4. Toiduainete kaupluse ruumi

juurde kuuluvaid tagavararuume

on

§ 7. Toiduainete kaupluses
duained

keelatud

on

müüa

tulevad

hoida

olevad

vastavates

toi-

anumates

või

kastides, nii et nad oleks kaitstud määrKeelatud on asetada
ja tolmust.
toiduaineid põrandale.
Lahtiselt müügiks
välja pandud toiduained peavad olema kaitstud kohaste katetega kärbestest ja tolmust.
dumisest

§ 8. Keelatud on lasta koeri ja kasse toidukauplusse.
Kärbseid, prussakaid ja
muid putukaid, samuti ka rotte ja hiiri ei
tohi olla toiduainete kaupluse ruumides.

ainete

§ 9. Toiduaineid võib anda ostjale maitsmiseks

ja selle

Keelatud

ja hoida kaupluse ruumes rikkiläinud, võltsitud ja tervisele kahjulikke toiduaineid.

ainult lusika

määratud

või

mõne

muu

selleks

riistaga, mis tuleb hoolsasti puhastada pärast igakordset tarvitamist.
Maitsr
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järele jäänud ainet ei ole lubatud panna
tagasi müügiks määratud aine juurde.
Ostjatel on keelatud puudutada kätega
toiduaineid; sellekohane trükitud teadaanne
tuleb seada üles toiduainete kaupluses nähta-

Nr. 54

misest

vale kohale.

§ 10. Toiduainete pakkimiseks võib tarpuhast paberit, keelatud

vitada ainult täiesti
selleks

on

tarvitada

varem

tarvitusel

olnud

paberit.
§ 11. Toiduainete kaupluses tegutsevad isikud peavad kandma puhtaid riideid ja puhtaid
pestavaid ning rinda katvaid pikkade kitsaste
varukatega põlli või kuubi.
§ 12. Toiduainete müüjad on kohustatud
teatama linna tervishoiuosakonna esindaja või
ostjate soovil, kus on valmistatud või ostetud
müüdav

toiduaine.

§ 13. Sugu-, nakkavaid naha- ja nakkavaid
haigusi põdejatel on keelatud toiduainete
Toiduainete kaupkauplustes tegutsemine.
lustes tegutsevate isikute või nende perekonnaliikmete haigeksjäämise puhul nakkavatesse
haigustesse on keelatud nende haigete ravitsemine kodu.

§ 14. Käesoleva määrusega kaotavad maksTallinna linnavolikogu poolt 20. märtsil
ja 7. juunil 1900 a., 7. oktoobril 1915 a. ja
16. mail 1919 a. vastu võetud ja „Eestimaa
Kubermangu Lehes“ nr. 27 —6. juulil 1900 a.
ja nr. 51 —l7. detsembril 1915 a. ning Riigi
2B. juunil 1919 a. avaldatud
Teatajas nr. 41
sundmäärus kaupluses toiduainete müümise

vuse

kohta.

§ 15. Käesolev määrus astub jõusse kaks
pärast avaldamist Riigi Teatajas.

nädalat

Linnapea Ues
Sekretär

linnavolikogu poolt 23. aprillil
a. linnaseaduse § 108 põhjal vastu
võetud

336.

Sundmäärus alkoholita

trahterasutiste:söögi- jateemajade, einelaudade

ja kohvikute sisseseadmise, korra, puhtuse
ja tervishoidlikkude nõuete kohta Tartu
linnas.

§

1.

Söögi- ja teemaju, einelaudu ja koh-

vikuid võib avada ruumes, mis vastavad käesolevas

määruses

ette

nähtud nõuetele, mitte

enne, kui selleks on vastav luba muretsetud ja
ruumid ning sisseseaded linnavalitsuse ter-

vishoiuosakonna

poolt üle vaadatud ja kõlvu-

liseks tunnistatud.
Märkus.

Allpool nimetatakse

vastava

loa

peab

linnavalitsuselt.

§ 3. Nimetatud asutisi võib avada ainult
majades. Keldrikorral on niisuguste asutiste avamine keelatud, välja arvatud need, mille avamiseks
linnavolikogu poolt eriluba on antud.
Asutis peab ühenduses olema linna mustavee-kanalisatsiooni võrguga.
§ 4. Sissekäik asutisse peab olema uulitsalt.
Teine sissekäik on lubatud õue poolt
asutise pidaja tarveteks.
Asutise külastajate
sisse- ja väljakäimine õuepoolse ukse kaudu
on keelatud.
Sissekäigu kohal olgu silt asutise
nimetusega.
§ 5. Igal asutisel peab olema vähemalt
35 ruutmeetri suurune ruum külastajate jaoks,
milles, kui teist ruumi ei ole, võib asuda ka
asutise

einelaud (puhvet). Ruumide kõrgus
peab olema vähemalt 2,75 meetrit. Ruumid
ei tohi olla otseühenduses asutise pidaja enese
ega teiste isikute elu- või äriruumidega.
§ 6. Külastajate ja einelaua jaoks määratud ruumid peavad olema küllaldase valgusega,
kuivad, korraliku kütte-sisseseadega ja õhupuhastuse abinõudega. Laed ja seinad peavad
korralikult värvitud olema

Õli- või lümivär-

viga; seinad võivad ka tapetseeritud olla, kuid
tapet peab olema korralik, puhas ja mitte
katki rebitud. Üldse peavad seinad olema siledad ja pragudeta.
Kui seinad on tapetseeritud või liimivärviga värvitud, siis peavad nad vähemalt 1,5
meetri kõrguseni olema värvitud õlivärviga
või kaetud puust, linoleumist või

muust

pes-

materjalist paneeliga.

Uksed, aknaraamid ja puust põrandad
peavad olema värvitud õlivärviga. Põrandad
võivad olla ka parkettkividest, asfaldist või
tsemendist või kaetud linoleumiga. Põrandad
Põrandavaibad,
peavad olema pragudeta.
kus need on, olgu puhtad ja terved.
vis

Asutise juures võivad olla külastajate
aiad ja lahtised palkonid.

tar-

§ 7. Külastajatele määratud ruumides, sapeavad olema korralikud värvitud
lauad,
toolid, riidevarnad,
kraadiklaas, süljekausid ja, kus suitsetamine
lubatud, tuhatoosid. Peale nende peab olema
einelauaruumis
korralik
puhvetikapp ning
muti ka einelauaruumis,

lett ja korralikult käiv seinakell.

Lauad pea-

vad kaetud olema

puhta valge linaga või tehtud kivist, klaasist või muust poleeritud pinnaga
materjalist.
Süljekausid olgu veega,
mida tuleb uuendada vähemal

söögi-

isiklik. Asu-

on

tervishoiuliselt korralikkudes

tavast

Traurig.

Asutise avamise luba

muretsema

see

son.

Tartu
1928

§ 2.

tise üleandmise korral uuele omanikule

Pehme mööbli sisseseadmine

ja teemaju, einelaudu ja kohvikuid lühen-

kuid

duse otstarbel asutisteks.

tudel

linnavalitsusel

pehme

on

mööbli

kord
on

päevas.

keelatud,

õigus üksikutel juhsisseseadmist

lubada.

639
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§ 8. Asutise juures olgu järgmistele nõueja tingimustele vastav köök ühes tarviliku sisseseadega:
a) köögil, mille kõrgus ei tohi olla alla 2,75
meetri, peab põrandapinda olema vähemalt
16
ruutmeetrit, kusjuures iga köögis töötava
isiku jaoks peab olema õhuruumi vähemalt
tele

15

kantmeetrit;

b) köök

peab

koridori

eraldatud olema

toaga

külastajateruumest,

nii

või

läbikäidava

asutise
et

einelaualõhn

köögi

ja

sinna

ei tungiks;
c) köögi seinad ja lagi peavad olema valgeks
värvitud, siledad ja pragudeta, kusjuures seinad kuni 1,5 meetri kõrguseni peavad kaetud
olema linoleumiga või glasuurkividega või
värvitud Õlivärviga, aga põrand olgu parkett-

sisse

kividest, tsemendist või

muust

ja pragudeta.
Köögi uksed ja
peavad värvitud olema õlivärviga;
d) köök peab varustatud olema küllaldase
aurukõrvaldamise
valgusega, õhupuhastuse,
ja mustavee (solgi) äralaske sisseseadetega
ning jooksva veega
käepesemisabinõudega
(veekraaniga);
e) pliit, peab olema glasuurkividest või
metallist ilma pragudeta;
f) köögi sissesead, nagu lauad, toolid,
pingid, kapid ja riiulid, olgu õlivärviga heledaks

värvitud,

arvatud

välja

peab olema sisemistest soojadest ruumidest,
köögi ega ruumi, kus hoitakse
toiduaineid. Igas väljakäigukohas peab olema
käepesemisnõu puhta jooksva veega (veekraaniga), seebi ja puhaste käterätikutega
ning küllaldasel hulgal puhast valget paberit.
Väljakäigukohad ei tohi mingit haisu anda.
-Seinad, lagi, põrand, aknad, uksed ja muu sissesead peavad vastama § 6 tähendatud teiste
kuid mitte läbi

ruumide kohta maksvatele nõuetele, kuid põrand olgu materjalist, millesse ei imbu niiskust.

§ 13. Kõik asutise ruumid, sissekäigud,
trepid ja köök hoitagu alati puhtad ning korras
ja olgu lahtioleku ajal hästi valgustatud.
Samuti peab alati puhtad ja korras hoita-

lihalõikelaua

kõik

ma

ruumide sisseseaded.

Prussakaid, lutikaid ja muid putukaid ning

valatud kõvast

segust, sile
aknaraamid

Art. 336

ja hiiri ei tohi asutise ruumides leiduda.

rotte

külasta jat eruumides

Soojus
mitte

alla

15° C

peab

Sissekäik

järgi.

olema

uulitsalt

peab valgustatud olema videviku kättejõudajast kuni asutise sulgemiseni.
§ 14. Asutises viibides peavad külastajad

mise

korralikult

riietatud olema, kuid ilma ülija meesterahvad ilma
peakatteta.
Külastajate poolt toodud alkoholsete jookide

riieteta

tarvitamist

asutise

ei

ruumes

Asutises viibimine mittekaines

tohi

lubada.

olekus, maha-

sülitamine, lärmitsemine ja muul viisil korra

pealmine pind;
g) keedu-, söögi- ja muud nõud peavad
olema korralikud, seestpoolt võõbatud ja ter-

rikkumine

vishoiuliselt

§ 15. Asutise pidajad või nende asemikud
teenijad peavad asutises tegevuses olles
alati korralikult ja puhtalt riides ning kained
olema, külastajatega viisakalt ümber käima
ja kõik abinõud puhtuse ning korra säilita-

lubatud

materjalist;

solgi hoidmine köögis
ja sööginõude pesemise ruumis, kus see oleh) söögi jätiste

mas,

on

ja

keelatud;

i) köögis ei tohi hoida magamis- ja seljaskantavaid riideid ega muud kraami peale köögi
tarviliku sisseseade ja

§

9.

Asutise

ja kööki ei

tohi

tar-

vitada

elamiseks ega magamiseks.
§ 10. Toiduained ja joogid peavad täiesti
kõlvulised, rikkumata, puhtad, värsked, hästi
valmistatud ja maitsvad olema.
Toiduainete tagavarade hoidmiseks peab
olema korralik
õhuvahetuse-sisseseadega ja
kõigile tervishoiunõuetele vastav eriruum, mis
ei tohi olla ühenduses külastajateruumidega.
§ 11. Asutisel peab olema tarvilisel määral laua- ning kööginõusid ja pesu, mida
alati täielises puhtuses ning korras peab hoitama. Katkiste ja tunduvalt kriimustatud ning
nõude tarvituselevõtmine külastajate
puust

jaoks

ei ole

on

keelatud.

sellekohased

Suitsetamine seal,

keelusildid

välja

pandud,

ei ole lubatud.

ja

miseks

tarvitusele võtma.

Kokad

tarvete.

ruume

kus

lubatud.

§ 12. Asutise juures peavad olema korralikud väljakäigukohad eraldi meestele ja naistele ja meestele pissuaar, missuguseid võib
sulgeda seestpoolt, kusjuures sissekäik neisse

ja teenijad köögis peavad samuti
puhtalt riides olema ja töö juures valgeid
varrukatega põlli või mantleid ja valgeid mütse
(rätte) kandma.
§ 16. Keelatud on asutise teenistuses pidada isikuid, kes põevad nakkushaigusi.
Iga asutises tegevuses olev isik, olgu pidaja
ise või teenija, kes nakkushaigusse jäänud,
peab asutisest viibimata kõrvaldatama, kusjuures asutise pidaja igast seesugusest juhtumist peab ajaviitmata teatama linnavalitsuse
tervishoiuosakonnale vastavateks

korraldus-

teks.

§ 17.
arstidel

Linnavalitsuse

tervishoiuosakonna

õigus asutise pidajate ja teenijate
arstlikku järelevaatust nakkushaiguste suhtes
igal ajal ette võtta.
Ka

on

on

linnavalitsuse tervishoiuosakonna

ja politsei ametnikud õigustatud igal ajal asutise ruume ja asutise pidaja ning teenijate
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kui need asuvad asutisega
ühes
majas või ühe hoovi peal, üle vaatama.
§ 18. Asutise pidaja on kohustatud käesole-

kortereid,

va

sundmääruse asutise einelauaruumis

näh-

tavale kohale üles panema. Söökide ja jookide
hinnakiri peab nõudmise korral saadaval olema.

§ 19. Kui

enne

sejõusse

astumist

ehitus ja

suurus

nõuetele,

ruse

nende

käesoleva määruse seaduavatud

ei

vasta

siis

on

asutiste

ruumide

käesoleva sundmäälinnavalitsusel

määrustele vastavaks

õigus

kordaseadmiseks

tähtaega anda, kuid mitte kauemaks kui
detsembrini 1930

31.

a.

määrus

astub

sugune äriline

Kubermangu Teatajas

nr.

nr.

71, 72 ja

73

Igas joogikohas peab müügile lubatud
jookide ja söökide hinnakiri nähtaval kohal
5. Kangete jookide müük alaealistele
joobnud isikutele on keelatud.
6.

Joogikohtade omanikud

valvama,

Tartus, 8. mail 1928
Tartu

a.

linnapea abi J. Lill.

Tapa

linnavolikogu
märtsil ja 24. mail 1928 a.

ei viibi, keegi ennast
ja rahurikkumisi ette ei tule.
7.

Igas joogiasutuses peab eeskujulik puhja kord valitsema, mille eest joogiasutuse

tus

pidaja või

poolt 23.
vastu võetud

tema

asemik vastutab.

Joogikohtade omanikud

10.

tud neid määrusi kui
oma

piirituse ja alkoholsete jookide müügi
§ 38 põhjal (R.T. nr. 50
1927).

seaduse

1. Restoranides

alkoholsete

ja seltside einelaudades
jookide müük lubatud igal töö-

on.

2. Alkoholsete jookide müük on keelatud
joogikohad peavad suletud olema kogu
päev palvepäeval, suurelreedel, esimesel kevadepühal, esimesel mail, esimesel suvistepühal, esimesel jõulupühal, omavalitsuste ja
riigikogu valimiste ja rahvahääletamiste päe-

ja

vadel.
Märkus.

Tuletõrjeseltsi kui teatri-

einelauas

jookide

müük

on

lubatud

alkoholsete

pidude ajal kuni kella 1-ni

kohusta-

on

teisi lubatunnistusi

pidama.

11.

Külgehakkavaid haigusi põdevad isikud ei tohi restoranides ja einelaudades- tegevad

olla.
12. Restoranides
end

iga

omaniku arvel
nistuse

ettevõtte

täitmise

teenivad

isikud

peavad

nelja kuu

tagant ettevõtte
arstil läbi vaadata ja arstitun-

Märkus.

on

päeval kella 9-st kuni kella 24-ni, nädalapühapäevadel ja teistel pühadel kella 12-st
kella 24-ni, välja arvatud § 2 ette nähtud päevad ja aeg, millal restoranid
ja einelauad

ka

äriruumides nähtaval kohal üleval

laskma

öösel.

joobnud isikud
seal purju ei joo ja korra-

9. Iga joogikoha juures peavad korralikud
ja alati puhtad ning valgustatud väljakäigukohad olema, kuhu seestpoolt juurde saab.

Mägi;

337. Sundmäärus alkoholsete jookidega
kauplemise korra, aja ja tervishoidlikkude
nõuete kohta restoranides ja einelaudades Tapa linnas.

maja

kohustatud

nende ruumides

et

joogikohta peab olema tänavalt või maanteelt, mis õhtul ning öösel
korralikult valgustatud.

Nr. 3232.

Linnasekretär

suletud

on

ja

8. Sissekäik

1905 a.

Antud

tegevus.

4.

seaduse-

jõusse kahe nädala pärast peale avaldamist
Samast ajast peale kaotab
Riigi Teatajas.
oma maksvuse linnavolikogu poolt
28. aprillil 1905 a. vastu võetud sundmäärus söögimajade korralduse kohta, mis avaldatud Liivimaa

1 tähendatud restoranide
3. Eelmises §
ja einelaudade välisuksed tulevad sulgeda just
sel kellaajal, millal alkoholsete jookide müük
peab lõppema müügikohast, kusjuures seesviibivatele kohaltarvitajatele antakse veel 20
minutit aega müügikohast saadud jookide ja
muude ainete kohaltarvitamise lõpetamiseks
ja arvete õiendamiseks, millise aja möödumisel
peavad ka need tarvitajad lahkuma müügikohast ja viimases peab täielikult lõppema iga-

üleval olema.

§ 20. Käesoleva sundmääruse rikkumises
süüdlased langevad karistuse alla maksvate
karistusseaduste järgi.
§ 21. Käesolev

Nr. 54

eest

omanikule
Vastutus

esitama.

§§

11

ja

ettevõtte

langeb

12 mitteomaniku

peale.
13. Linna tervishoiuarstil on õigus igal
ajal järele vaadata restoranides ja einelaudades
tegevuses
korda.

olevate

14. Käesoleva
lased

isikute

tervislikku

seisu-

määruse

rikkumises

süüd-

langevad karistuse alla

dustes

ette

vastavates

sea-

nähtud korras.

määrus astub
jõusse kahe
jooksul peale avaldamist Riigi Teatajas.

15. Käesolev
nädala

Linnapea Grimm.
Sekretär

(allkiri).

Nr. 54
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linnavalitsuse

Valga
338.

Sõidu-

Alus:

R.T.

määratud

poolt

(taksi-) autode seisukohad
Valga linnas.
44 —1928

nr.

sundmääruse

22

§

kasutamise

avaldatud

a.

mootorliikumisvahendite

kohta

Valga linnas.

1. Plats Vabaduse ja Kesk tänava nurgal
5 kohta.
(postkontori juures)
2. Kesk tän. (linna kiriku juures) A. Lesiku
8 kohta.
ja K. Vihmani majade vahel
3. Võru, Vabaduse ja Laia tänava nurgal
10 kohta.
(võõrastemaja „London" kõrval)

Art. 338—341

augustist 1928 a. hakkab maksma koolikõigi nende laste kohta, kes ei ole
lõpetanud algkooli 5. klassi kursust enne
1. jaanuari 1928 a. või kes on alla 15 a . vana;
kes saab 15 a. vanuseks Õppeaasta keskel, peab
koolis käima kuni selle õppeaasta lõpuni.
1. augustist 1929 a. hakkab maksma koolikohustus kõigi nende laste kohta, kes pole lõpetanud algkooli 6. klassi kursust enne 1. jaa1.

kohustus

nuari 1929
saab 16

arvates

kahe

võtta

nädala

A.

Linnapea

339.

Tartumaa

või kes

Valgas,

2.

man.

teadaanneRan a, Vastse-Kuuste valdadesja

koolivalitsuse

laiendamise üle.
Tartumaa koolivalitsus teatab, et eelnimevolikogude otsuste põhjal, mis hariduse-

seaduse

poolt kinnitatud,

avaldatud

täiendamise määruse

on

R.T.

nr.

107

avalikkude

määruse

elluviimise

II

algkoolide
muutmise ning

alusel sunduslik

osa

koolikohustus laiendatud

alljärgnevates omapiirides järgmiselt:
1. Viienda õppeaasta peale
Ranna vallas
ja Otepää alevis 1928/1929 kooliaastast alates,
1. augustist
1928 a., ja Vastse-Kuuste
s.o.
valitsuste

vallas

15. maist

2. Kuuenda
arist

1928

milles viies
1928a.

a.

1928

a.

alates.

õppeaasta peale.
alates

1.

Vastse-Kuuste

jaanuvallas,

õppeaasta sunduslik juba 15. maist

arvates.

8. juunil 1928

a.

Nr.

1730.

Tartumaa koolivalitsuse

maavolikogu

poolt 28. aprillil

1928 a.vastu võetud

340.

Otsus koolikohustuse laiendamise
kohta

Vabariigi

Valgamaal.

Valitsuse

poolt 20. augustil 1924 a.
algkoolide seaduse
elluviimise määruse § 8 märke põhjal (R.T
1920 ja R.T. nr. 107
nr. 153/154
1924)]
vastu

võetud avalikkude

Laiendada koolikohustust
miselt :

kes

Sekretär V.

Rebane.

341.

Määrus

vallaametnikkude

Vastu võetud Võru

Alus:

a.

palga- ja tö oludekor aldamise kohta Võruma l.

maavolikogu poolt 4. ja 5.
(prot. nr. 1, p. 18).

Ajutine seadus vallaametnikkude palga-

ga tööolude korraldamise kohta 4. maist 1920 a.

(R.T.

nr.

69—1920).

§ 1. Määrata kindlaks vallasekretäridele
valla poolt maksetava palga alammäärad järgmiselt :

a) valdades kuni 750 elanikuga —6O kr.
kuus,
b) valdades 751 kuni 1250 elanikuga —7O
kr. kuus,
d) valdades

1251

kuni

1500

elanikuga

80 kr. kuus,
e) valdades 1501

kuni

1750

elanikuga

90 kr. kuus,
f) valdades 1751

kuni

2500

elanikuga

100 kr. kuus,
g) valdades üle

2500

elanikuga

110 kr.

kuus.
Peale selle valla poolt

juhataja Uiga.

Sekretär Tõruke.

Valga

vana;

Maavalitsuse abiesimees A. Vibo.

tatud

a.

a.

õppeaasta keskel, peab koo-

Kokkult.

Otepää alevis sundusliku koolikohustuse

1924

alla 16

õppeaasta lõpuni.
juunil 1928 a.

mail 1928

ministeeriumi

on

päevast.

A. Prints

Sekretär

a.

vanuseks

möödumisel,

avaldamise

Riigi Teatajas

.

lis käima kuni selle

Määratud sõiduautode seisukohad tulevad
tarvitusele

a

Valgamaal järg-

prii korter ühes tarvikõrvalruumidega, küttega ja valgustusega
ning seal, kus võimalik, vallamaja juures olev
aia-, põllu- või muu maa vallavolikogu määramisel, mille eest sekretär on kohustatud rendi-,
maamaksud ja muud kohustused riigimaade
rentnikkudega ühisel alusel kandma või vallaga selle kohta eraldi kokku leppima.
§ 2. Määrata sekretäri õppinud abiliste
palga alammääraks kuus 60 kr. ühes prii
korteri, kütte ja valgustusega või ilma nendeta
liste

5 krooni kuus rohkem.
Märkus.
loetakse

Sekretäri

need, kes

sekretäri kutse või
aastat

on

õppinud abilisteks
omandanud valla-

töötanud vähemalt

vallakantseleis.

4
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§ 3. Määrata valla kantseleiametnikkude
palga alammääraks kuus 40 krooni, kusjuures
korteri, kütte ja valgustuse määramine jääb
vallavolikogu hooleks, kelle vastavad otsused
on lõpulikud.
§ 4. Kohustada valdu palkama peale vallasekretäri veel abijõude järgmiselt:
a) valdades 1001 kuni 2000 elanikuga
1

1

üks
d) valdades üle 2500 elanikuga
õppinud abiline ja üks kantseleiametnik.

§ 5. Sekretäri õppinud abilised ja kantsetöötavad

juhatusel ja

vallasekretärile.

vallasekretäri

otseko-

järelevalvel ning alluvad
Õppinud abilisi

Sekretäri

määrab
ja kantseleiametnikke vallavalitsus
ja vabastab ametist, kuid vallasekretäri ettepanekul.

ametisse

§ 6. Neile vallasekretäridele ja abilistele,
kes

on

vallavalitsuses

teeninud,
vähemalt

Hind

10

antakse

üks

senti.

aset

täidab

tema

puudumisel naabrivalla sekretär maavalitsuse määramisel ja vastastikusel
kokkuleppel.
§ 7. Peale §

1

tähendatud

takse vallasekretärile valla

palkade makspoolt:

a) teenistuselisa 5% iga 4-aastase teenisjärele, kusjuures abiks olemise aeg arvesse

tuse

tuleb võtta, mitte üle 3 lisa maksta,

b) valdades 2001 kuni 2500 elanikuga
Õppinud abiline,

hesel

Puhkusel viibiva sekretäri
abiline või selle

—■

kantseleiametnik,

leiametnikud

Nr. 54

vähemalt kaks

b) perekonna-abiraha riigiteenijatega ühesugustel alustel, ja
d) samuti ka arstiabi.
§ 8. Käesolev määrus hakkab maksma 1.
juulist 1928 a. ja ühes sellega kaotab maksvuse
R.T.

nr.

35

1923

a.

avaldatud

määrus

vallasekretäride
ra,

ja nende abide palga alammääteenistuselisa ja ametipuhkuse kohta Võru-

maal.
Maavalitsuse abiesimees

(allkiri).

aastat

igal aastal suvepuhkuseaeg
kuu
ühes palgamaksmisega.

Sekretäri

as.

(allkiri).

Riigi trükikoja trükk.

