Riigi Teataja
Nr.

Art.

76.

470.

septembril

21.

Juhtnöörid ülemääraliste riigiteenijate

1928

Nr.

a.

koosseisude

ja

tasude

76.

määramiseks ja ajutiste

tööjõudude palkamiseks.
471.

Määrus kartuliveo kontrolli teostamise kohta.

472.

E.V.

473.

Otsus

eriveotariif

474.

Tartu

linna

475.

saksa rahvuse

II

nr.

kultuurnõukogu
10

muutmise

müüdud

maksumäärad laatadel

Sundmäärus turul

kauplemise aja

Juhtnöörid

ülemääraliste

hobuste

цеак.

ja korra kohta Otepää alevis.

Vabariigi Valitsuse poolt 12. septembril 1928 a. vastu võetud
470.

valimisjaoskonnad.

kohta.

rigte nijate ko s eisude jtasudemä ramisek jautisteö jõud pealkamiseks.

või teenistuskoha nimetus, teenijate arv, palgamäär, lisatasud ja asutis, millele kindlaksmääratav

teenistuskoht või

vahendita

amet

allub.

§ 3. Ülemääralised riigiteenijad (riigiasukoosseisude ja riigiteenijate palkade seaduse § 1-b) on majanduslikult üheõiguslikud
määralistega ja nemad saavad rahalist ja natuutuste

(Alus: Riigiasutuste koosseisude ja riigiteenijate palkade seaduse §§ 4 ja 6, R.T. nr. 27
1927.)
§l. Ülemääraliste riigiteenijate koosseisu
võib võtta isikuid, kelle

teenistusaja kestvus

ras

antavat tasu

sel määral, nagu

liste tasunormid ei tohi olla

nähtud vähemalt kolm kuud.
Koosseise võib kinnitada ainult eelarves selleks otse-

kõrgemad, kui need

kohe lubatud krediitide

kus

on

ette

piirides.

Enne koos-

saadetakse koosseisude
kinnitamist
kavad riigikassale ametikohtade ja tasude üht-

see

teenivatel

on

on

kind-

Ülemäära-

laks määratud nende koosseisudes.

milgi juhtumisel

vastavatel

kohtadel

määralistel, välja arvatud juhtumised,

Vabariigi Valitsus kõrgema palga eriotsu-

sega

lustamise otstarbel tutvunemiseks ja läbivaatamiseks komisjonis, mis koosneb rahaminis-

misega ühenduses olevad kulud tasutakse ülemääralistele riigiteenijatele ühesugustel alustel
määralistega; samuti makstakse neile ka abirahasid ja muid eriseadustes võimaldätavaid

teeriumi

(riigikassa), riigikontrolli, töö-hoole-

kinnitab.

Muud teenistuskohuste täit-

seisude

kandeministeeriumi ja asjaomase ministeeriumi
esindajatest. Juhtumisel, kui esindajate vahel

toetusi ja lisatasusid.
§ 4. Kui riigiasutustel tekib tarvidus

tekivad lahkarvamised, lahendatakse need tarviduse korral rahaministri ja asjaomase ministri

gata lisatöö j õudu juhuslikkudele töödele, mille
kestvus ei ulatu mitte üle kolme kuu, või kui

vahel ja lõpulikult, kui ministrid lahkarvamiste
lahendamisel kokkuleppele ei jõua, Vabariigi
Valitsuses. Kaitseväe üksuste ja asutiste üle-

määratud

määraliste

isikud

pal-

teatud ametikoht ei vaja täit tööjõudu kindlakstööaja vältel, siis ei avaldata sarnaseid

ametikohti mitte koosseisus

ja vastavad

riigiteenijate koosseisud ei kuulu
läbivaatamisele käesolevas paragrahvis tähendatud komisjonis, vaid nad pannakse maksma
rahaministri nõusolekul, samuti kui pannakse

palgatakse ajutiste tööjõududena. Ajutised tööjõud, kuigi nad on kaubeldud kuupalgalistena, ei oma riigiteenija õigusi. Sarnasel
viisil võib palgata ajutisi tööjõudusid ainult

maksma kaitseväe ülemääraliste

tasunormidki

eelarves

palgatabelite järgi.
§ 2. Ülemääraliste riigiteenijate koosseisud
kuulutatakse välja Riigi Teatajas (välja arvatud kaitsevägi) ja neis tähendatakse:
ameti

piirides.

sellekohaste

selleks

otsekohe

lubatud

Juhtumistel, kui

krediitide

Riigikogu poolt
vastu võetud seadused panevad asutiste peale
erakorralisi ühekordseid või teatud ajaga seotud
kohustusi, siis võib ajutisi tööjõudusid palgata
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ka

pikema, kui kolm kuud, aja peale, kuid mitte
kui erakorraliste ülesannete lõppemiseni ja nende krediitide piirides, mis on

kauem,

lubatud teatud

erakorraliste ülesannete

täit-

miseks.

Ajutistele tööjõududele on keelatud
maksta kõrgemat tasu, kui makstakse vastavatel

Nr.

2) tuuakse sisse liikidest (ehk osariikidest),
on
maksma pandud
hädaohtlikkudest
haigustest ja kahjuritest tabatud kai tulite
sisseveo keeld ja missugused on kasvatatud

kus

riikides,
ole

kohtadel teenivatele ülemääralistele, välja
juhtumised, kus Vabariigi Valitsus

eriotsusega lubab.

mis

välja kuulutatud

on

1928/1929

J. Tõnisson.

Riigivanem
Rahaminister

A.

Teetsov.

kuue

aasta

jooksul ei

haigusi ja kahjureid;

mis ei sisalda kaalu

jooksul.

§ 6. Käesolevate juhtnööride vastuvõtmikaotavad maksvuse Vabariigi Valitsuse
sega
juhtpoolt 9. aprillil 1927 a. vastu võetud
nöörid ülemääraliste riigiteenijate koosseisude
ja tasude määramiseks (R.T. nr. 37
1927).

viimase

järgi kokku üle 4%:
rikutuid;
Fusarium);

c) bakterioosist tabatuid;
d) kärnaseid kartuleid, mille pinnast on
kaetud
(Rhizostonia,
kämplekkidega

vad läbivaatamisele ka need ülemääraliste koos-

eelarve-aasta

kus

tulnud nimetatud

a) külmast ehk mehaaniliselt
b) mädanenuid (Phytophtora,

§ 5. Käesolevate juhtnööride järgi kuuluseisud,

ette

3)

arvatud
seda

76

Actynomyces) üle 10%;

Spongospora,

e) rikutuid kahjuritest, mis ei ole nimetatud käesoleva paragrahvi punkt 1-es;

4) mis

pakitud uutesse puhtatesse kot-

on

tidesse, kastidesse, tünnidesse ehk muudesse
vastavatesse

pakistesse ja mis

on

käesoleva

lüääruse § 4 ette nähtud korras kinni plommitud ja varustatud § 3 ette nähtud tunnistusega.
.

K.

Riigisekretär

§3. Kartulite

Terras.

maksvatele

471.

Määrus kartuli veo kontrolli teostamisekohta.

Välja antud
1926

seaduse

Riigikogu
võetud

vastu

a.

(R.T.

nr.

12

poolt

4.

veebruaril

kartuliveo

1926) §

kontrolli
8

põhjal.

Kontrolli teostaja.
§ 1. Kartuliveo kontrolli teostab põllumajanduse peavalitsus temale alluvate kartulite
veokontrolli
inspektorite kaudu, kelle
nimed ja asukohad iga aasta avaldatakse Riigi

Teatajas.

kontroll-inspektorite ülesandeks
läbi vaadata § 12 nõuete kohaselt sisseon
antud sooviavaldused, kontrollida sisseja
Kartuliveo

väljaveetavad kartulid, teostada käesoleva määtäitmiseks antud põllumajanduse pearuse
valitsuse korraldusi ja teatada
veokontrolli seaduse

kõigist kartulite

määruse

ja
põllumajanduse peavalitsusele.

rikkumistest

nustatud
konsuli

lähtmaal

asuva

ress;

3) kartulite ülevaatuse aeg ja ülevaataja
nimi;
4) pakiste arv, nende kaal (netto ja brutto)
ja üldkaal;

5)

et

kartulid

vastavad

tud, ja tõendus,
ei

ole

riiki

on

vastavalt

mardikas;

c) Phthorimeae operculella
d) Heterodera Schachtii Sch;
e) Heterodera Rostochienne;

kartuli koi;

§

sisseveo nõuetele;
6) maakoha nimetus, kus

nõuetele:
täiesti vabad järgmistest hädaohttaimehaigustest ja taimekahjuritest:
a) Synchytrium endobioticum
(Chrykartulivähk;
sophlictis endobiotica)
b) Leptinotarsa decemlineata
kolorado

või

peab olema ära tähendatud:
1) tunnistuse väljaandmise aeg ja number;
2) eksportöri ja importöri nimi ja aad-

keelatud;

on

saadiku

Tunnistuses

§ 2. Eestisse võib sisse vedada ainult
niisuguseid kartuleid, mis vastavad järgmistele
1)

Eesti

pooli.

et seal

ette

tulnud

kartulite

2

nimetatud

kartul kasvata-

viimase kuue aasta

haigusi ja kahjureid ja

likkudest

Eestis

nõuetele

peab importöril olema põllumajanduse peavalitsusele ette
näidata lähtmaa riigi vastava ametkonna tunnistus, mis alla kirjutatud kompetentse ametniku poolt, keda lähtmaa vastav ametkond on
eriti selleks volitanud ja kelle kompetentsus
taimehaiguste ja kahjurite tundmises on tun-

sul

Kartulite sisseveo kord.

kohta

vastavuse

sisseveo

jook-

hädaohtlikke kartuliet

sissevedu

kartulite
ilma

päritolu

kontrollita

pakised on kinni plommitud
§ 4, ühtlasi ära märkides, missugust
pealkirja või kujutist kannavad plommid ja
7)

et

kartulite

kaubamärk.

§ 4. Kotid, kastid või muud pakised, milkartulid Eestisse tuuakse, peavad olema
lähtmaa valitsuse vastava ametniku poolt (§ 3)
kinni plommitud, kusjuures iga koti, kasti
ehk muu pakise külge kinnitatakse sama plommiga kaubatähis, mis tõendab, et kartul just
sellesse saadetisse kuulub, mille peale tunnisles
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antud

tus

ja

ja

eksportöri

antud.

sisaldab

tunnistuse

kellele

nime,

Plonunimine

peab sündima nõnda, et
pakist võimalik ei ole avada
tähist vahetada ilma plommi rikku-

või tema

§ 5. Kartulite väljaveo päev ja koht märgitakse väljasaatmisel § 3 nimetatud tunnistusele vastava lähtmaa tollipunkti poolt.
Paragrahv 3 nimetatud tunnistus on maksev
sel juhtumisel, kui kartulid lähtmaalt

ainult

välja saadetud

15

päeva jooksul pärast kar-

tulite ülevaatust.

§ 6. Sisseveetavad kartulid vaatab üle kartulite veokontrolli
vad

inspektor ja kui need vastateeb § 3 ette nähtud

sisseveo nõuetele,

tunnistusele märkuse sisselaskmise kohta, ilma
tolliametid kartuleid sisse vedada ei

milleta
luba.

§ 7. Põllumajanduslikkudele katsejaamadepõllumajanduse peavalitsuse direktor

le võib

lubada teaduslikuks otstarbeks sisse

väl-

tuua

jaspool käesolevas määruses ette nähtud korda
igasuguste sordi kartulite proove.
Kartulite

väljaveo

liiki: A.

söögikartulid ja B. seemnekartu-

lid.

3) kartuU sordid J a nende lühike kirjel(koore värv, liha värv jne.);
4) kas söögi- või seemnekartulid;
5) kartulite pakkimise viis;
6) pakkimiste arv ja kogukaal (netto ja
brutto);
7) kus kartulid kasvatatu
vald);
8) väljaveo ][sihtmaa ja võimalikult kartulite saaja nimi ning aadress;
9) mil viisil kartulid väljamaale transporteeritakse (kas laevaga, raudteega või muul
viisil);
10) eksportöri tõendus, et järelevaatusele
esitatud kartulid on
sorteeritud ja pakitud
kartulite

veokontrolli

nõudmise

Söögikartulite

väljaveo kord.

§ 9. Väljaveo kontrolli alla kuulub kartulite

väljavedu nendesse riikidesse,

kus

seda

nõutakse.
Riikide

nimestiku,

kuhu

kartulite

vedu kuulub kontrolli alla, avaldab

janduse

peavalitsus

Riigi

välja-

põlluma-

Teatajas.

§
ja ettevõtted, kes soovivad
kartuleid välja vedada maadesse, kus nõutakse
10: Isikud

väljaveo kontrolli,
janduse

peavad teatama põllumapeavalitsusele kirjalikult oma nime,

kartulite alalhoiuruumide asukoha ja ruumide

Registreerimise kohta antakse eksportörile sellekohane tunnistus.

kirjelduse.

§ 11. Kartulite eksportörid on kohustatud
kõik väljasaadetavad kartulid enne väljaveoks
sissepakkimist läbi sorteerima, vastavalt kartulite veokontrolli seaduse ja määruste nõuetele, andes kartulite veokontrolli inspektorile
teada kartulite sorteerimise ja pakkimise aja ja
koha.

§ 12. Eksportörid, kes soovivad saada karpeavad väljaveoks
, ekspordi valmis
sorteerima ja pakkima ning esitama kohalikule
inspektorile kirjaliku sooviavalduse hiljemalt
3
päeva enne soovitud ülevaatuse tähtaega.
tulite kontrolli tunnistust,
esitatavad kartulid
täiesti

seaduste

ja

määruste

kohaselt.

§ 13. Kartulite kontrollimist toimetatakse
Paldiskis, Haapsalus, Kuresaares,
Valgas ja Pärnus, ja tarviduse korral ka teistes tollipunktides, põllumajanduse peavalitsuse

Tallinnas,

korraldusel.
ladu-

desse

ja sorteerimise ning pakkimise ruumidesse kartulite veokontrolli inspektoritele ja
põllumajanduse peavalitsuse esindajatele;

2) andma tarvilisi
A.

olema jtähendatud:

§ 14. Eksportörid on kohustatud:
1) võimaldama juurdepääsu kartuli

kord.

§ 8. Väljaveetavad kartulid jaotatakse kahte

se

peab

1) eksportöri nimi ja aadress;
2) kartulite asukoht ja aeg, millal soovitakteostada kontrolli;

dus

mata.

on

Sooviavalduses

erinumbri
välja

tunnistus

kotti ehk muud

Art. 471

seks

esitatud

kartulite

3) andma

kartulite

tarviliku

seletusi

järelevaatami-

kohta;

tööjõu, kaalud

järelevaatuse

juurde
ja kartuli sõelad;

4) täitma põllumajanduse peavalitsuse korraldusi, mis on antud kartulite haiguste ja
kahjurite

ärahoidmiseks

ja

hävitamiseks.

§ 15. Välja võib vedada kartuleid, mis vastavad järgmistele nõuetele:
1) on vabad järgmistest hädaohtlikkudest
taimehaigustest ja taimekahjuritest: Synchytrium endobioticum (Chrysophictis endobiotica) kartulivähk, Lepinotarsa decemlineata
(kolorado mardikas), Phthorimeae operculella
(kartuli koi), Heterodera Schachti, Heterodera
Rostochienne;

2) kasvatatud

maakohtades,

kus

viimase

6aasta jooksul ei ole ette tulnud eelmises punktis
nimetatud haigusi ja kahjureid;

3) ei sisalda kaalu järgi kokku üle 4%:
rikutuid;
a) külmast ehk mehaaniliselt
b) mädanenuid (Phytophtora, Fusarium);
c) bakterioosist tabatuid;
d) kärnaseid kartuleid, mille pinnast on
kaetud
kämaplekkidega
(Risoctonia,
Spongospora, Actinomyces) üle 10%;
e) rikutuid kahjuritest, mis punktis 1
ei

ole

nimetatud;

f) peenemaid kui § 16-as lubatud.
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uutesse
puhtatesse kottidesse
pakistesse, mis peavad sisaldama netto 50 kg;
5) on kinnise koorega, täiskasvanud ja
mitte mullased;
6) sorteeritud ja pakitud kartuli liha ja
koore värvi järele, iga värv eraldi (valged,
punased, roosad, lillad jne.).

4) pakitud

ehk muudesse

§ 16. Väljaveetavad

söögikartulid

peavad

olema sorteeritud jagunevad sortimendi suh-

järgmistesse valikutesse:

tes

Ekstra

kartulid, mille mugulad ei lähe

läbi ruutaugu 45 mm
alla 65 g), kusjuures

45 mm

(või ei kaalu
mugulad peavad olema
x

loomulikult

siledapinnalised,

väljaarenenud,

mitte õõnsad, ühevärvilise koore ja
ja vormilt ühtlased.

seest

lihaga

mm

X 35

(või ei kaalu

mm

kartuliveo kontroll nõuda, et
määratud kartulid hoitakse enne
kontrollimist 5 päeva laos,
kus temperatuur
apr.

võib

väljaveoks
ei

2° C.

lange alla +
§

18. Kartulite

kohta

vastavuse

väljaveo

antakse

tollivalitsusele

ettenäitamiseks,

kartuleid välja viia ei lasta.
seatakse kokku

tus

sihtmaa

ilma

milleta

Kontroll-tunnisnõuete

kohaselt.

§ 19. Kotid, kastid või muud vastavad
pakised, millesse väljaveoks kõlblikuks tunnistatud kartulid pakitud, plommitakse kartulite kontrollija
poolt tinaplomjniga kinni,
kusjuures sama plommiga pakise külge kinkaubatähis.

nitatakse

Kaubatähis

sisaldab:

ühel küljel:
Estonian potatoes
Quality Extra ehk Prima

'

kauemaks

Aresti

ja

alla

Weight : netto 50 kg.
Exported under Government Control.

saadetakse

haiguse ehk kahjuri
et

lased

kartulid tõesti

tabatud või

on

kaht-

taimehaiguste st ehk
kahjuritest, siis teeb põllumajanduse peavalitsus korralduse niisuguste
kartulite hoidmise,
kasutamise või hävitamise kohta.

väljaveo kord.

§ 22. Seemnekartulite väljavedu sünnib
korra järgi, nagu söögikartulite väljavedu,
järgmiste eranditega:
1) seemnekartulite pakis võib sisaldada ka
vähem kui 50 kg netto, kui ühele saajale määsama

ratud

seemnekartulite

saadetises

kartulisorti vähem kui 50

on

üksikut

kg;

2) seemnekartulite minimaalne
olla väiksem, kuid mugulad ei
läbi ruutaugu 20 x 20 mm;

suurus

võib

tohi minna

3) seemnekartulite sordi ehtsus ja puhtus
peab olema tõestatud sordiparanduse katseasutuse poolt;
kontroll-tunnistusele
4) seemnekartulite
ja kaubatähisele märgitakse eriti veel kartuli
sordi nimetus ja kartulite päritolu.
puhtuse

järele-

peale, mis kontrollimisel

väljaveoks

§ 23. Kartuleid võib Eestist välja vedada
niisugustes laevaruumides ja vagunites
või muudes veoabinõudes, missugused oma
puhtuse suhtes on tunnistatud kõlblikuks
kartuliteveo kontrolli poolt.
ainult

nr

(nimi ja aadress)

§ 20. Kartulite

kõlbmatuks,

kontroll-

tunnistust ei anta, mille üle tehakse § 12 kohaselt sisse antud sooviavaldusele vastav mär-

Kartulite

vedu

transiidina

üle

Eesti

territooriumi.

kus.
Ei

on

hädaohtlikkudest

Transportabinõude

Ekstra ehk Prima valik

Eesti kartul

teatab

kartulitest võetakse

taimekaitse katsejaama
lõpulikuks määramiseks.

valve kord.

Kontrolltunnistuse

osutuvad

kuu.

On katsejaama uurimise läbi kindlaks teh-

teisel küljel:

Eksportör:

1

kui

pandud

Seemnekartulite

eksportörile kontroll-inspektori poolt iga saadetise peale kontroll-tunnistus
nõuetele

mitte

tud,

§ 17. Väljaveoks sisse pakitud kartulitest
kontrollitakse läbi vähemalt 5%. 15. okt. kuni
15.

Protestijkorral'plommib'kartul iteveokontrolli
inspektor väljaveoks kõlbmatuks tunnistatud
kartulid oma plommiga kinni, kinnitades sama
plommiga pakiste külge oma allkirjaga varustatud tähise ~kinnipeetud“ ja jätab need allkirja vastu kuni protesti lahendamiseni eksportöri hoiu alla.
§ 21. Kui kontrollimisel (§§ 14 ja 20) selgub või tekib kahtlus, et kartulid on tabatud
hädaohtlikkudest haigustest ehk kahjuritest
(§ 15), pannakse põllumajanduse peavalitsuse
või
kartulite veokontrolli
inspektori poolt
kartulid aresti alla, kuni kartuli haigused ehk
kahjurid on lõpulikult välja selgitatud, kuid

proov

kartulid, mille mugulad ei lähe

Prima

läbi ruutaugu 35
alla 35 g).

Nr. 76

lepi
ta

aga eksportör inspektori otsusega,
sellest kohe viimasele
ja esitab tema

kaudu hiljemalt kahe päeva

protesti
küsimuse

põllumajanduse

jooksul kirjaliku

peavalitsusele,

lõpulikult otsustab.

kes

§ 24. Kui kartulid on jõudnud raudteel
vagunites väljamaalt piiriäärsetesse

kinnistes

tolliasutustesse

ning on adresseeritud väljamaale läbikäigu transiidina ilma Eesti territooriumil ümber laadimata, siis lukustatakse
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või

plommitakse
minevad vagunid
kinni

otseühenduses

niisugused

tolliasutuse

vastava

poolt

ja lastakse transndina läbi Eesti

käesolevas
sisse-

määruses

ilma

kartulite

nähtud

ette

Art. 471—472

valimisringkond.
(Rakvere linn ühes teiste Virumaa valdadega.)
1* jaoskond:
Jõhvi alev. Jõhvi, Järve,
II

Kontrollmaksu

ja Kohtla vallad.

Voka

ja väljaveo kontrollita.

Jaoskonna asukoht Jõhvi asunduses.

tasumise

2.

jaoskond: lisaku,Vasknarva,Mäetaguse,
ja Tudolinna vallad.
Jaoskonna asukoht Pagari asunduses.

kord.

Illuka

§ 25. Kartulite kontrolli erimaksu
§ 5 põhjal

kar-

tulite veokontrolli seaduse
tavad

võ-

ja väljaveetavate kartulite pealt
kontrollijad inspektorid enne kontrolli
sisse-

vastu

jaoskond: Erra, Maidla ja Püssi vallad.
Jaoskonna asukoht Lüganuses.

3.

teostamist.
Märkus.

võib

Eksportör

maksta ka otsekohe Eesti Panka põllumajanduse peavalitsuse arvel, esitades kontrollijale inspektorile maksu kviitungi või
mõne

muu

küllaldase

4.

erimaksu

tõenduse.

5.

27. Käesoleva määruse teostamiseks

määruse

maksvuse Riigi

jaoskond:
Aaspere ja Haljala vallad.
Jaoskonna asukoht Vanamõisa asunduses.

7.

õigus

1926

Osk.

Kaubanduse-tcöstuseminister J.

1928

472.

a.

12.

8.

jaoskond:

Porkuni

nr.

42

Köster.

9.

jaoskond: Roela, Küti ja Rägavere val-

lad.

Jaoskonna asukoht Jakobis.
10.

jaoskond: Salla, Avanduse ja Venevere

vallad.

Holberg.

septembril

Jaoskonna asukoht Simunas.
11.
Rakvere linn, Rakvere,
jaoskond:
Sõmeru, Vohnja, Undla ja Saksi vallad.
Jaoskonna asukoht Rakvere linnas.

III valimisringkond.

kultuurnõukogu valimisjaoskonnad.

(Järvamaa ühes Paide,
saksa

Alus: Eesti

kul-

rahvuse
Vabariigi
tuurnõukogu valimise määruste (Riigi Teataja
nr.
101/102
1925) §2 ja Eesti Vabariigi
saksa rahvuse kultuurnõukogu valimise määruste täiendamise ja muutmise määruse (Riigi
1928, nr. 361) II osa § 1.
Teataja nr. 58
—

I valijnis

(Narva

ja Vao vallad.
Väike-Maarjas.

kinnitatud

E. V. saksa rahvuse II

linn ühes

ja Palmse vallad.
Sagadi asunduses.

jõusseastumisega

a.

Siseministrilt

Vihula

Jaoskonna asukoht

Teatajas

Põllutööminister

jaoskond:

Jaoskonna asukoht

on

avaldatud „Määrus kartulite
veokontrolli teostamise kohta“.
11. mail

ning Kunda-

6.

missugusel juhtumisel nende väljaveoks luba
anta, erimaksu tagasi ei makseta.

§ 28. Käesoleva

vallad.

Jaoskonna asukoht Kundas.

ei

kaotab

Kunda alev
jaoskond:
ja Varangu vallad.

Malla

litud kartulid väljaveoks kõlbmatuks osutuvad,

direktoril

Pada

Jaoskonna asukoht Aseris.

§ 26. Erimaks võetaks kontrollimiseks esiKui kontroltatud kartulite netto kaalu pealt.

§
põllumajanduse peavalitsuse
anda juhtnööre.

jaoskond: Kalvi ja

ringkond.

Virumaa valdadega, mis kuu-

luvad I politseijaoskonna alla Narvas
Riigi
1928 a. juurde eriväljaande
Teataja Lisa nr. 7
Ihk. 9.)
1. jaoskond: Narva linn ühes
Virumaa
valdadega, mis kuuluvad I politseijaoskonna alla
1928
Narvas.
(Riigi Teataja Lisa nr. 7
juurde eriväljaande Ihk. 9.)

Jaoskonna asukoht Narva linnas.

1.

jaoskond:

Türi

ja Tapa linnaga.)

Tapa linn, Lehtse ja

Nõm-

küla vallad.

♦

Jaoskonna asukoht Tapa linnas.
2.

jaoskond:

Albu

Jaoskonna asukoht

ja Ambla vallad.

Amblas.

3. jaoskond:
Türi linn, Kirna, Väätsa,
Vahastu, Käru, Särevere ja Alliku vallad.

Jaoskonna asukoht Türi linnas.
4. jaoskond: Paide linn, Mäo, Koigi, Esna
ja Anna vallad.
. Jaoskonna asukoht Paide linnas.
5.
vallad

jaoskond: Kapu, Veinjärve ja Liigvalla
ning Koeru alevik.

Jaoskonna asukoht Koerus.

Art. 472

6.

890

jaoskond:

Kuksema, Võhmuta ja Ein-

manni vallad.

Jaoskonna asukoht Järva-Jaanis.
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4. jaoskond: Lähtru, Sipa, Sooniste, Kalju,
Jõgisoo, Luiste, Kolovere, Vaikna ja Vigala
vallad.

Jaoskonna asukoht Kullamaal.
IV

valimisringkond.

5.

(Harjumaa ühes Tallinna, Nõmme ja Paldiski
linnaga.)
1.

ja

jaoskond:

Tallinna

linn, Viimsi, Nehatu

vallad.

Rae

Jaoskonna asukoht Tallinnas.
2.
Saku

Jaoskonna asukoht Nõmmel.

Jaoskonna asukoht Märjamaal.
6. jaoskond: Veltsa, Kirbla, Mässu,
Paadremaa, Paatsalu ja Saulepa vallad.

7.

Paldiski linn, Keila alev,
jaoskond:
Vihterpalu, Nõva, Keila ja Vääna

vallad.

Kärdla alev

ja Kõrgesaare

8.

jaoskond:

Emmaste,

Keina

ja

Suure-

mõisa vallad.

Jaoskonna asukoht Keinas.

Jaoskonna

asukoht Paldiskis.

jaoskond:

VI

Riisipere, Laitse, Kernu ja

Varbola vallad.

jaoskond:

Hageri, Kohila

valimisringkond.

(Saaremaa ühes Kuresaare linnaga.)

Jaoskonna asukoht Nissis.
5.

jaoskond:

vald.

Jaoskonna asukoht Kärdlas.

Kloostri,

4.

Haimre, Märjamaa ja Velise

Jaoskonna asukoht Lihulas.

jaoskond: Nõmme linn, Harku, Saue,
ja Kurna vallad.

3.

jaoskond:

vallad.

ja Nabal a

1. jaoskond:
linnaga.
‘

Jaoskonna

vallad.

Saaremaa

asukoht

ühes

Kuresaare

Kuresaare

linnas.

Jaoskonna asukoht Kohilas.
VII
6.

jaoskond:

Juuru, Kuimetsa, Kaiu

ja

(Pärnumaa ühes Pärnu linnaga.)

Rapla vallad.
Jaoskonna asukoht Juurus.
7.. jaoskond:

Ravila, Triigi, Kuivajõe ja

Tuhala vallad.

valimisringkond.-

1. jaoskond: Pärnu, linn, Sindi ja KilingiNõmme alevid ning Sauga, Reiu, Uulu, Tammiste,
Tahkuranna,
Häädemeeste,
Orajõe,

Jaoskonna asukoht Kosel.

Laiksaare,
Tõstamaa,

8.

Enge, Kaelaste, Are, Suigu, Kaisma, Viluvere,
Kilingi, Voltveti, Talli, Jäärj a ja Pati vallad.

jaoskond:

Koiga ja Kõnnu vallad.

Jaoskonna asukoht Loksal.
9.

jaoskond:
Jõelehtme, Kiiu, Kodasu,
Alavere, Peningi ja Raasiku vallad.

Anija,

Jaoskonna asukoht Jõelehtmes.
10.

jaoskond: Järvakandi, Kehtna, Ingliste,
ja Kabala vallad.

Raiküla

Jaoskonna asukoht Järvakandis.
V

valimisringkond.

jaoskond:
Haapsalu linn, Sinalepa,
Asuküla, Vormsi, Võnnu, Oru, Palivere, Taebla
ja Piirsalu vallad.
Jaoskonna asukoht Haapsalus.
2.

jaoskond: Sutlepa, Rikholdi ja Paaslepa

vallad.

3.

jaoskond: Martna vald.

Jaoskonna asukoht Martnas.

Kihnu,

Võlla,

Koonga,
Hallinga, Vee,

2. jaoskond: Vana-Vändra, Uue-Vändra,
Lelle, Tori ja Taali vallad.
Jaoskonna asukoht Vana-Vändras.
3. jaoskond: Mõisaküla alev, Abja, VanaKariste, Uue-Kariste, Laatre, Pornuse, Penuja,

Polli, Karksi ja Pöögli vallad.
Jaoskonna asukoht Abjas.
VIII

valimisringkond.

(Viljandimaa ühes Viljandi ja Põltsamaa linnaga.)
1. jaoskond: Põltsamaa linn, Kabala, Kõo,
Imavere, Soosaare, Võisiku, Adavere, Rutikvere,
vere

Jaoskonna asukoht Rikholdis.

Jõõpre,

Seliste,

Jaoskonna asukoht Pärnu linnas.

(Läänemaa ühes Haapsalu linnaga.)
1.

Audru,

Pajusi, Kurista, Vana-Põltsamaa, Lustija Uue-Põltsamaa vallad.

Jaoskonna asukoht Põltsamaa linnas.
2. jaoskond:
alev, Olustvere,

Viljandi linn, Suure-Jaani
Sürgavere, Taevere, Vaste-
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mõisa, Kaarli, Heimtali, Loodi, Holstre, Aidu,
Õisu, Tuhalaane, Suure-Kõpu, Puiatu, Päri,
Uue-Võidu, Pärsti, Viljandi, Vana-Tänasilma,
Uusna, Vana-Võidu ja Viiratsi vallad.
Jaoskonna

asukoht

Viljandi

linnas.

3.

jaoskond: Mustla alev, Tarvastu, VanaSuislepi, Uue-Suislepi, Kärstna ja Riidaja
vallad.

XI

Võru

ühes

ja Petserimaa

(Võru-

ja Petseri

linnaga.)
1. jaoskond: VõÕbsu alev, Räpina, Kahkva,
Toolama, Peri, Kioma, Kähkri, Koiola, Moise-

katsi, Timmo, Veriora, Pindi ja Lasva vallad.
Jaoskonna asukoht Peril.

Sõmerpalu ja Linnamäe vallad.

valimisringkond.

Jaoskonna asukoht Sõmerpalul.

(Tartumaa ühes Tartu linnaga.)
jaoskond: Tartu linn, Ropka, Tähtvere,
Laeva, Saadjärve, Sootaga, Ellistvere, Vara,
Raadi, Vorbuse, Vesneri, Haaslava, Tammiste,
Luunja, Mäksa, Kavastu, Kambja ja VanaKuuste, Vastse-Kuuste, Ahja, Kastre-Võnnu,
Rasina ja Meeksi vallad.

[3.

1.

jaoskond:!! Võru linn, Põlgaste, Alek-

sandri, Säru, Mõniste, Vastse-Roosa, VanaRoosa, Krabi, Tsooru, Rõuge, Viitina, Haanja,
Nursi, Rogosi, Misso, Vana-Laitsna, Vastseliina, Saaluse, Loosi, Orava, Kasaritsa ja Võru
vallad

ning Petserimaa ühes Petseri linnaga _

Jaoskonna asukoht Võru linnas.

Jaoskonna asukoht Tartu linnas.
Jõgeva ja Mustvee alevid,
Jõgeva, Vaimastvere, Härjanurme, Puurmanni,
Laiuse, Laius-Tähkvere, Avinurme, Lohusuu,
Kasepää, Ranha, Torma ja Roela vallad.
2.

valimisringkond.

2. jaoskond: Antsla alev, Valgjärve, Karilatsi, Erastvere, KÕlleste, Kooraste, Vaabina,
Vana-Antsla, Uue-Antsla, Urvaste, Kärgula,

Jaoskonna asukoht Tarvastus. \

IX

Art. 472—473

Siseminister J. Hünerson.

jaoskond:

Administratiiv-osakonna direktor E.

Dolf.

Jaoskonna asukoht Jõgeva alevis.
473.

Tariifinõukogu

Kallaste alev, Kuremaa,
jaoskond:
Saare, Pala, Kokora,
Kaarepere, Kudina,
Alatskivi ja Peipsiäärne vallad.

otsus

7.

septembrist 1928a. eriveotari fnr. 10muutmise

3.

kohta.

(Prot.

Jaoskonna asukoht Palamusel.
Alus:

jaoskond: Elva ja Otepää alevid, Rannu,
Kongota, Aru, Ulila, Kavilda, Meeri, Luke,
Pangodi, Kodijärve, Uderna, Krüüdneri, Palupera, Pühajärve, Vana-Otepaä, Vastse-Otepää,
Päidla ja Pilkuse vallad.

106

5. jaoskond:
Rõngu, Valguta,
Kirepi ja Hellenurme vallad.

Aakre,

valimisringkond.

1.

jaoskond: Valga linn, Kaagjärve, Sooru,
Laanemetsa, Taheva, Karula, Hummuli, Sangaste, Laatre, Tõlliste, Keeni
ja Kuigatsi
vallad.

Jaoskonna asukoht Valga linnas.
«

Tõrva
jaoskond:
Koorküla,
linn.
Holdre, Taagapera, Helme, Lõve, Leebiku,
JÕgeveste ja Patküla vallad.

Jaoskonna asukoht Tõrva linnas.

1923

R.T.

nr.

a.

I.
Tariifinõukogu
1923

a.

19.
oktoobrist
otsusega
eriveotariif nr. 10

maksma pandud

128
nr.
1923, täiendus R.T. nr.
1925) § 1 muudetakse ja pannakse maksma
järgmises redaktsioonis:

(R.T.

„Kaupade, reisijate ja pagasi vedu sünnib
riigi raudteel maksvusel olevate tariifide järgi
25% kõrgendusega. Edasi-tagasi sõidupiletid
sel päeval, millal pilet on
on maksvad ainult
antud."
välja
11.

(Valgamaa ühes Valga ja Tõrva linnaga.)

2.

1.)

36

Jaoskonna asukoht Rõngus.

X

p.

seadus

Tariifinõukogu

4.

Jaoskonna asukoht Elva alevis.

222

nr.

Käesolev
toobrist

1928

otsus

hakkab

maksma

1.

ok-

a.

Tariifinõukogu

eesistuja

teedeministri abi K. Jürgenson.

Asjaajaja A. Remma.

Art. 474—475

474.

892

Tartu

linna

maksumäärad
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§ 4. Müüdavad

laatadelmü dud hobustepealt.

toiduained

ei

tohi

mustad, rikutud, kõlbmata, võltsitud
visele
Kinnitatud
1928
Tartu

poolt 25. augustil
kokkuleppel rahaministriga.

siseministri
a.

linnavolikogu

1) 11. juunil

otsustas:

1928 a.:

Võtta linna kasuks maksu laatadel müüdud
hobuste

a)

pealt järgmiselt:

hobuste

hinna

järgi

kuni

on

ühes

summa

pealt,

kelle

väärtus

müügi-

150

krooni, viimane
üks kroon, ja

arvatud,

b) hobuste pealt, kelle väärtus on müügiüks kroon 50
järgi üle 150 krooni,

hinna

—

senti.
1928

ter-

kahjulikud.

§ 5. Piima ja teiste toiduainete anumad
peavad puhtad ja kaanega kaetud olema.
§ 6. Isikud, kes külgehakkavaid haigusi
põevad, ei või turul müüjateks olla.
§ 7. Keelatud
palja maa peale.

on

toiduainete

panemine

§ 8. Keelatud on tembeldamata mõõtude
ja kaalude tarvitamine.
§ 9. Keelatud on vasikate, lammaste, sulgja teiste loomade piinamine ja punavalt veda-

a.:

Ülemaltähendatud maks nõuda sisse politsei kaasabil hobuste müüjatelt hobuste passidele märkuste tegemise juures hobuste ülee-v

mineku

kohta uutele

omanikkudele.

Linnasekretär A.

alevivolikogu
1928

475.

a.

vastu

poolt

6.

juulil

võetud

aj a

ja korra kohta Otepää alevis.
Antud aleviseaduse

§

62

põhjal.

.§ 1. Otepää alevi turul kauplemine
igal esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel.

on

§ 2. Kauplemine kestab 1. aprillist kuni
ja 1. oktoobrist kuni
1. aprillini kella B—l2.
1. oktoobrini kella 6—ll

§ 3. Toiduainete ülesostmine jällemüüjate
poolt turul, tänavatel ja üldse alevi adjninistratiiv-piirides on lubatud ainult kaks tundi enne
kauplejnisaja lõppemist.
Märkus. Kohalikkudel lihunikkudel
turu

nad
aeg osta, kui

ostetud saadusi mitte
müü.

10

senti.

tülid

nagu.

ja kauplemisele
ülepakkumised jne.

turul keelatud.

§ 11. Turule toodavad kaubad tulevad
välja panna, et ühtliiki kaubad ligistikku reas on.
Koormad ja müügilauad peab
üles

seatama,

et

rahva

jaoks läbi-

käigud vabaks jääksid.

Mägi.

Sundmäärus turul kauplemise

Õigus kogu

on

turul nii

K. Luik.

Linnapea

Otepää

§ 10. Igasugused
vahele segamised,

nõnda

Tartus, 31. augustil 1928 a. Nr. 2911.

Hind

olla

mine.

2) 26. märtsil

ei

ega

on

§ 12. Kõik, kes turuplatsi piirkonda midagi müüa toovad, on kohustatud müügi algul
alevivolikogu poolt määratud turuplatsimaksu
maksma, mille vastu maksuvõtja kviitungi
annab.

§ 13. TurukorrapidajaidJ ja maksuvõtjaid
Kõik turul viibijad on
kohustatud täitma korrapidaja korraldusi, mis
käesolevale
sundmäärusele
põhjenevad.
määrab alevivalitsus.

§ 14. Sundmääruse
n.
s.
§

vastutusele R.

eksijad võetakse
põhjal.

vastu

29

§ 15. Sundmäärus astub jõusse viieteistpäeval pärast avaldamist Riigi

kümnendal

Teatajas.

§ 16. Selle sundmääruse maksmahakkaoma
maksvuse
R.T. nr.
misega kaotab
1920

115/116
turukordcc

a.

avaldatud -„Nuustaku alevi

.

Alevivanem V. Jentson.

turult

jälle müüjatele edasi

Sekretär Joh. Tints on.

Riigi trükikoja

trükk.

