Riigi Teataja
Nr. 5.

Art.

18.

45.

Määrus

46.

Määrus telefoni

alkoholsete

jaanuaril

jookide müügi

keelu

1929

kohta

määrustiku muutmiseks ja

Nr.

a.

5.

Petseris.

sama

määrustiku

peatükiga

uue

täienda-

miseks.
47.

Looduslikkude

õnnetusjuhtumuste puhul

toetuse

45.

4S.

3. jaoskonna

4Э.

Sõidu-

50.

Sundmäärus

51.

Sundmäärus

52.

Sundmäärus

hävinenud

tööinspektori

ringkonna

kohta

ja veoriistade seisukohtade täiendus

Siseministri

jalgrataste

määrus

võetud otsus.

vastu

ja muudatus Tallinnas.

võtmise kohta

Viljandis.

tegemise ja korrashoiu kohta Türis.

nr.

3619-a.

46.

Teedeministri

määrustiku

11.

jaanuaril 1929

Võru-Petseri
ril

nr.

s. a.

esitatud Petseri

kaitse-

väeringkonna ülema vahekirja 4.
s.

a.

nr.

võttes,

et

jaanuarist
1392-28 läbi vaadates
ja arvesse
noorte kogumispunkti ilmumise ja

tegelikku kaitseväeteenistusse ärasaatmise päeval

1. veebruaril

mõttes

on

tarvilik

1929

a.

korra

nr.

50

1927

holsete

a.

alalhoidmise

Petseris alkoholsete

müügikeeld maksma panna,

määrus

jookide
Riigi Teatajas

avaldatud Piirituse ja alkoseaduse § 37 teise

jookide müügi
lõike põhjal määran:

jookide müük Petseri linnas,
raudteejaamas ja Petseri linnast Petseri raudteejaama viiva maantee ääres asuvates alkoholsete jookide
müügikohtades sulgeda 1. veebruaril 1929 a. kuni kella 18-ni.

telefoni

(RT 67 - 1927) §§ 18, 35, 42,

67, 68, 72, 78, 103, 107, 121,

a.

abiprefekti poolt 7. jaanua-

1066 all

antava

registreerimise kohta Tartumaal.

lõbustusemaksu

jalgteede

muretsemiseks

vallasvara

juhtnöörid.

nõudmise

140, 143, 144,

149, 155, 156, 174, 179, 213, 228, 231, 239,
245, 260, 262, 265, 272, 309, 310, 311, 312,
315,317, 322, 335, 371 ja 372 muutmiseks ja
sama

määrustiku

uue

peatüki XXVIII �-ga

täiendamiseks.
Alus:

Telefoni

seaduse §43 (VSKK art.
1916) ja kokkulepe tariifinõükoguga
tariifidesse puutuva osa kohta (tariif in Õukogu
otsus 21. detsembrist 1928 a., protokoll nr.
236 p. 4).
874

Telefoni

määrustiku

muutmine

mine

nr.

ja täienda-

2.

Alkoholsete

I.

Petseri

Siseminister T. Kalbus.

Telefoni määrustiku

(RT 67
1927) §§
18, 35, 42, 67, 68, 72, 78, 103, 107, 121, 140,
143, 144, 149, 155, 156, 174, 179, 213, 228,
231, 239, 245 260, 262, 265, 272, 309, 310,
311, 312, 315, 317, 322, 335, 371 ja 372 muudetakse ja pannakse maksma järgmises redaktsioonis :

Politseidirektor N. Reiman.

§ 18. Telefoniasutused jagunevad normaaltüübilisteks asutusteks

Normaaltüübilised
iseseisvad

ja abiasutusteks.
telefoniasutused

telefonivõrgud

telefoni kontorid.

on:

je posti-telegraafi-

Abiasutused

on

telefoni ja

Art. 46

68

posti-telegraafi-telefoni agentuurid, kollektiivkeskjaamad ja telefoni-kõnepunktid, millele
posti peavalitsuse peadirektori poolt on nimetatud juhatajad.
Normaaltüübilistes

telefoniasutustes korraldatakse telefoniseadete kasutamist ja telefoniühenduste saamise neis
davad

asutustes

postiametkonna teenijad.

võimal-

Abiasutustes

telefoniseadete kasutamist ei korraldata ja telefoniühenduste saamise neis asutustes võimaldavad

Erandina
postiametkonna agendid.
posti peavalitsuse peadirektor nor-

võib anda

maaltüübiüstest

asutustest

tai be

korral tele-

fonivõrkude

abijaamades telefoniühenduste
andmise postiametkonna agentide hoolde.
Telefoniasutustes
ühenduste

olevad

Nr. 5

aparaat ühes selle

punkti telefoni külge veel lisakuuldetoru või
ja posti peavalitsuse peadirektori loal
ka lisaaparaadi.
I § 78. Kõik üldtarvitusliku telefonivõrgu
keskjaamad (§ 18) annavad ühendusi telefonide
kaudu kõnelemiseks aasta läbi: a) sunduslikult
kõnede, kõnelekutsete, eelteadete ja ametlikkude järelepärimiste harilikkude tariifide
maksu (riigimaks) eest, ja b) mittesunduslikult
kõnede, kõnelekutsete, eelteadete ja ametlikkude järelepärimiste kõrgendatud tariifide
maksu (riigimaks ühes eramaksuga) eest.
Sunduslikuks loetakse ühenduste andmi-

päeva- ja öötundidel, mille jooksul teakeskjaam alati on kohustatud kommutaatoril saadud väljakutsete peale vastama ja telefonitarvitajate nõudmisi ühenduste saamises
ne

neil

tud

§ 35. Kollektiiv-keskjaamad ei kujunda
telefonivõrgu keskjaamu, vaid need
on kohaliku telefonivõrgu osa telefoniseadete
ühenduste keskpunktid. Abonentseadete suhloetakse kollektiiv-keskjaamad ehitus- ja
tes

täitma.

ühendusmaksude määramisel
haliku

telefonivõrgu

võrdseteks ko-

keskjaamadele.

42. Käesoleva määrustiku

§
peatükk XV
kirjeldatud kohtades ja tingimustel postiametkonna poolt riigi kulul ehitatud ja korraspeetav telefoniseade, mis kõigile avalikuks tarvitamiseks määratud,

kutsutakse telefoni-kõne-

punktiks (§ 22).
Kõnepunktide avamine, mille ehitamiseks
soovijate poolt antakse riigile tasuta materjale
või tööjõudu, teostatakse postiametkonna poolt
eesõigustatud järjekorras.
*
avatakse ko§ 67. Telefoni-kõnepunktid
haliku telefonivõrgu keskjaamades ja kollektiivkeskjaamades, kusjuures posti peavalitsuse peadirektorile on lubatud erandite tegemine.
Peale selle postiametkond avab oma algatusel alatised kõnepunktid tarviduse kohaselt
ja võimalust mööda raudteejaamades ja sadamates ja ajutised kõnepunktid suvituskohtades,
messidel, näitustel ja muudes rahva koonduskohtades.

§ 68. Peale eelmises paragrahvis (67) nimetatud kohtade avatakse kõnepunktid postiametkonna poolt oma eelarve kohaselt vastavate asutuste või isikute soovil vallamajades,
postiagentuurides ja postitaludes. Linnade ja
alevite administratiiv-piirides avatakse kõnepunktid platsidel ja tänavatel kokkuleppel vastavate kohalikkude omavalitsustega, kui viimased annavad oma kulul telefoniaparaatide
ülesseadmiseks postiametkonna nõuetele vastavad kapid või majakesed ja hoiavad need
tarviliselt korras.

§ 72. Kõnepunkti kõnekoha siseseadeks
telefoniaparaat või telefoni-

võib olla harilik

Ш.

lisakella

deks.

kohaliku

automaat-

Tarviduse korraTpostiametkond seab kõne-

telefoniseadete

keskpunktid kutsutakse keskjaama-

j

rahakasseerijaga.

Väljaspool iga
ratud

asutuse

kohuslikke

kohta kindlaksmää-

töötunde

keskjaama poolt
piirides ja olude kohaselt antavad
ühendused ning teostatavad muud ülesanded

võimaluse

ühenduste võimaldamisel loetakse mittesunduslikkudeks
eest

ja nende ühenduste ning ülesannete
tellijatelt peale hariliku tariifi

võetakse

maksu veel tariifis
tiametkonna
sundusliku
Peale
eramaksu
lahtioleku

ette

nähtud eramaksu

pos-

teenijatele ja agentidele mitteaja töö tasumiseks.

selle võetakse

tellijatelt tariifi järgi

mittesunduslikul

telefoniasutuste

ajal abonendi kõnekohast või kõne-

punktist tehtavate väljakutsete eest vaatamata
selle peale, kas kõne nõudmine või antud ülesanne keskjaama poolt rahuldati või mitte ning
kas tellijalt tuleb või ei tariifi järgi riigimaksu
nõuda.

§ 103. Telefoniseade avatakse keskjaama
poolt kõnelemiseks ainult siis, kui tellija peale
ehitusmaksu ka abonementmaksud (lihtabonentseade juures peakõnekoha- ja ühendusmaksud) tasub ette tariifi kohaselt poole aasta
eest.

Abonementmaksu lihtseade kasutamise
arvatakse

eest

peakõnekoha maksu alal korteri või
äri liigi järgi ja ühendusmaksu alal ühenduse
pikkuse kilomeetrite aivu järgi, kusjuures
üldine km arv suurenemise poole veerandkilomeetri peale ümarguseks tehakse. Abonentseade ühenduse pikkus määratakse kindlaks
telefoniseadete ühenduste keskpunkte (§§ 18
ja 35) ümbritsevates 5 km raadiusega sõõrides
olevas ühenduse osas sirgjoone järgi, väljaspool
sõõre ulatavas osas aga tegeliku pikkuse kohaselt, kusjuures väljaspool sõõri oleva abonentseade ühenduse pikkust kujutab sõõris oleva
ja väljaspoole sõõri ulatava ühenduse osade

Nr. 5

69

pikkuste

summa.

ei

Kui abonentseade

hoones asub,

maga ühes

sus

keskjaa-

ühendusmaksu

arvestata.

107.

§

Abikõnekohti

on

lubatud ehitada

järgmiselt:
kontaktpesi ühe hoone piirides, lisaaparaate
ühe hoone ja selle juurde kuuluva krundi piiabonentseade peaühenduse külge

Art. 46

juhtudel võetakse koduse keskjaama
peakõnekohtade eest maksu korteritariifi järgi.
Lihtja abikõnekohtadega abonentseade

muudel

koduseks keskjaamaks korraldamisel arvatakse
abonementmaksud uue olukorra kohaselt muudatuse päevast arvates, maksude puudujääke
kuni pooleaasta maksustamise perioodi lõpuni

juurde nõudes ja ülejääke ettemaksuks

rides.
Mõlemad

abonentseaabikõnekohtadega
dete liigid, s.o. lisaaparaadid ja kontaktpesad
võivad olla ainult üksikult puhtal kujul ja nende koostamine ühes abonentseades
Nimelt kui

on

keelatud,

peaaparaadi juures ümberühendaja ja lisaühendusellisaaparaat, siis niisuguses
seades kontaktpesade tarvitamine ei ole lubaOn aga
tud.
peaaparaat kahvliga varustatud
ja peaühenduse külge kontaktpesad pandud,
missuguseid kuni 5 ühel ühendusel võib olla,
siis ei ole niisuguses seades lisaaparaadi taron

vitamine lubatud.

Lisaaparaatide

ehitamisel

tasuvad

automaat

abo-

abonendid

riigile peaühendusel ülesseatava vaheühendajaga automaataparaadi hinnavahe 40 kr. postiametkonna
nentseadetes

kulude katteks, mis

see

aparaat harilikust

au-

§ 140. Faralleelühenduse abonentseadete
administratiiv-piirides on

kasutamine linnade
keelatud.

Väljaspool linnade administratiiv-piire võib
igal
pool, s. o. ühes hoones, või ühel krundil, või
mitmete kruntide piirides.
Postiametkonnal on Õigus kõnepunktide
ühendustel paralleelühenduse abonentseadeid
ehitada ja anda soovijatele kasutamiseks posti
peavalitsuse peadirektori äranägemisel määra-

tarvitada paralleelühenduse abonentseadeid

tud

tehnilistel viisidel.

Ühes paralleelühenduse seade grupis võib
olla üksikuid abonentseadeid peale kõnepunktide 2—5, ja igal abonendü võib olla ainult
üks kõnekoht analoogiliselt liht aboneptsea-

tomaat-telefoniaparaadist kallim on.
Riigiasutuste telefoniseadete abikõnekohti
võib erandina posti peavalitsuse peadirektori

dele.

loal ehitada üle avalikkude teede ja võõraste

asutuste

kruntide.

vastava

seadetes

119

seadetes

Peakõnekoha kasutaja

sooviavalduse
ette

on

juures kohustatud esitama §

nähtud nõusolekud avalikkudest teedest

ja võõrastest kruntidest üleminekuks.

Paralleelühenduse

tamine

on

abonentseadetes, agentuuride

ja

süs, kui

ehitatakse

eest

ühenduste

ühendusmaksu ei võeta ja kõnekohamaksu

võetakse

koha

ainult nende seadete eest, mille kõnetelefonid tehniliselt koduse keskjaama

kommutaatori kaudu üldtarvitusliku telefoni-

paralleelühenduse seadete

grupp ainult riigiasutuste abonentseadetest
koosneb. Erakollektiiv-keskjaama abonentidel,

Koduste

koduste

tasuta teenima postiametkonna
poolt riigi kulul keskjaama ehitatud avalikku
telefoni-kõnepunkti (§ 67), on oma muude telefoniseadete korraldamisel seadete tüüpide ja
liikide suhtes täieline vabadus ja nende keskpunktide abonentseadetes võib tarvitada järelikult ka paralleelühenduse abonentseadeid.

§ 143.

Paralleelühenduse

abonentseaded

ehitab postiametkond tariifikohase ehitusmaksu eest.

Kui

abonentseaded
paralleelühenduse
postiametkonna eelarve pürides, siis
sünnib see igal juhul hariliku ehitusmaksu
eest, mida võetakse igalt paralleelühenduse
seade abonendilt, vaatamata selle peale, missuguses järjekorras seaded ehitatakse ja kas

võrguga ühendust saavad.

seadete ühendused või nende

mas

takse keskjaamu ümbritsevates 5 km

Koduses keskjaapostiametkond riigi kulul ühtki kõnekohta
ei ehita ja ühtki riigile kuuluvat abinõu ei pane
üles peale § 116 ette nähtud peaühendustele
paigutatavate piksekõrvaldajate.
Koduse keskjaama peaühenduste peakõnekohad maksustatakse äritariifi järgi, kui
kommutaator äris
maksmise

või dividendi või

osakasu

võimalusega organisatsiooni tööstuson
(v. paragrahv 310),

ruumis või kontoris

abonent-

erandina riigikollektiivide abonent-

kes kohustatud

telefoniseadete

abonentseadete tarvi-

lubatud normaaltüübiliste telefoni-

§ 121. Koduse keskjaama peaühenduse eest
ja ühendusmaksu. Abonementmaksusid koduse keskjaama abonentseadetel (koduse keskjaama juures iga peaühenduse ühenduse ja peakõnekoha ja koduse keskjaama kommutaatorisse ühendatud koduste
telefoniseadete kõnekoha maksud) hakatakes
arvama
sellest ajast, millal peaühendused postiametkonna poolt tarvitamiseks avatakse. Samast päevast astub koduse keskjaama omanik
riigiga vahekorda abonemendi kasutamise alal.
võetakse peakõnekoha-

arva-

tes.

osad korralda-

raadiusega
väljaspool sõõre.
Väljaspool postiametkonna eelarvet ehitamisel on maksev paralleelühendusseadete kohta
sõõrides või

ehitusmaksu suhtes üldine kord.
Liht-

ja abikõnekohaga seade abonentidelt,
paralleelühendusseadeteks ümber
muudetakse, ei võeta ehitusmaksu paralleelühendusseade gruppi astumisel.

kelle seaded

Art.

70

46

Nr.

Muutub paralleelühendusseade abonentide
aegajalise grupist väljaastumise tagajärjel liht-

dusmaksu arvatakse, nii nagu käesoleva paragrahvi 3-das lõikes näidatud, ühesuurustes osa-

seadeks, siis ei

des

võeta sarnase lihtseade

abonen-

dilt telefoniseade tüübi muutmisel ehitusmaksu.

Paralleelühendusseadete
harilikus korras

kui

eest,

need

agentuuride või riigikollektiivi-

de liht-abonentseadeteks

ümber

muudetakse

(peatükid XIV ja XXIV), ei võeta teistkordset
ehitusmaksu.
ber

uue

Teised

arvatakse üm-

maksud

olukorra kohaselt,

arvates

muudatuse

tegemise päevast.
§ 144. Paralleelühendusseade kasutaja asja abonementmaksude (paralleelühendusseades kõnekoha, ühenduse ja vastaval korral vastava keskjaama peakõnekoha maksu proportsionaalne
osa) pooleaasta eest ettemaksmisel seade kasutamiseks avamise ajast
vahekorda.
arvates riigiga abonemendi
tub ehituse

Abonementmaksukõnekohtade alal arvatak-

paralleelühendusseadete grupis järgmiselt:
võetakse üks selle keskjaama peakõnekoha ärimaks, millega grupil on peaühendus, ühesugustes osades igalt abonendilt, kes abonementmaksude pooleaasta maksuperioodi algul grupis
on ja peale selle veel igalt abonendilt paralleelühendusseade kõnekohamaks.
Kui paralleelühendusseade grupis kõnepunkt või kõnepunktid on, siis keskjaama peakõnekoha maksu ei
võeta, vaid iga abonent maksab sel korral oma
kõnekoha
ainult paralleelühendusseade
eest
se

Abonementmaksu ühenduse alal võetakse

paralleelühendusseadete

grupis

kõigilt

nentidelt ühesuurustes osades.

abo-

Selleks tuleb

leida

kogu grupi ühenduse või ühendusharu
pikkuse ühendusmaksu summa ja
seda jagada grupi või vastavalt ühendusharu

maksulise

Saadud

abonentide arvuga.
abonendilt

summa

sissenõudmisele

näitabki
kuuluvat

ühendusmaksu.

Ühenduse maksustatav kogupikkus leitakse
järgmiselt: keskjaamast kuni esimese (s. o.
lähema) abonendi kõnekohani, kui see asetseb
väljaspool 5 km sõõri, arvatakse pikkus 5 km
sõõris sirgjoone järgi ja sealt edasi tegelikus
suuruses;

on

igalt abonendilt maksulise ühenduse tegepikkuse eest selle peale vaatamata, kas abonentseaded asetsevad keskjaama ümbritsevas
5 km sõõris või väljaspool seda sõõri.
Ühenliku

tegelikku maksulist pikkust hakatakse arsellest maksuta ühenduse (s. o. kõnepunkti ühenduse) punktist, kust paralleelühenduse

vama

dused kas edasi või kõrvale lähevad. Iga kõrvõi

vale-

edasimineva

ühendusharu abonen-

did maksavad, nagu alul tähendatud, ühendusmaksu ühesuurustes
osades, kuid arvesse
võttes

oma
ainult
ühendusharu tegelikku
pikkust. On paralleelharul ainult üks abonent,
siis maksab ta ühendusmaksu üksi kogu haru
eest. On kõnepunktiliinil mitu ühendusharu,
siis maksustatakse iga haru omaette nii kui
eelpool öeldud.
Ühendusmaksu üksikute paralleelühendus-

seade abonentide kõnekohtade vahel ühe hoone

piirides (hoonete sees) ei arvata.
§ 149. Paralleelühendusseade grupist väljaastumisel lõpeb abonement ja kasutamata
jäänud abonementmaksu osasid tagasi ei maksta
ega ei võeta arvesse teise paralleelühenduse
seade gruppi või mõne muutüübilise ja -liigilise
,

abonentseade
Erandina

teistkordset
dusseade

kasutamisele

eelmise

üleminekul.

lõike nõudest

ehitusmaksu neilt

abonentidelt,

kes

ei võeta

paralleelühen-

ühiselt

harilikus

(peatükid XIV ja XXIV) posti peavalitsuse peadirektori nõusolekul kas telefoniagentuuri või kollektiiv-keskjaama on asutanud ja oma paralleelühenduse telefoniseadete
grupi muudavad uue avatud ühenduste keskpunkti abonentseadeteks (§ 143).
korras

kõnekohamaksu.

igalt

5

esimese abonendi kõnekoht sõõri

sees, siis loetakse

pikkus ainult selle kõnekohani sirgjoones ja edasi tegelikus suuruses; ülejäänud ühendusosadel, s. o. 5 km ringis asetsevast esimesest kõnekohast või 5 km ringist, kui
esimene kõnekoht on väljaspool seda ringi, kuni
viimase kõnekohani

arvatakse

tegelikus pikkuses.
Kõnepunktiseadete

ühendus

alati

ega

seade

abonentidelt,

eest

ühendusmakse.
mis

ei

võeta

kõne-

Paralleelühendusühendatakse

kõne-

punktiseadetega, võetakse kõnekohamaksu analoogiliselt paralleelseadete abonentidega. Ühen-

Erandühenduste

abonentseadete

võetakse ehitusmaksu

järgmiselt:
Paragrahv 152 punktides 1 ja 2 ette nähtud
ehitamise viiside tarvitamisel võetakse väljaspool postiametkonna eelarvet ehitatavate seadete

eest

Sama

paragrahvi punktide 3—5 kohasel ehita-

kuuluv

erakorraline

misel võetakse ehitusmaksu,
kasutamiseks

korraldamise

ehitusmaks.

olenevalt

viisidest,

seade
üldise

korra

järgi.
Paragrahv 152 punktides 1,

2

ja 3 kirjelda-

tud erandühenduse abonentseadete harilikkudeks abonentseadeteks muutmine sünnib ilma

abonendilt teistkordse ehitusmaksu võtmiseta.

§ 156. Abonementmaksu

erandühenduste

abonentseadete pealt võetakse kõigil
tatud

.

koha-

§ 155.
eest

§ 152 nimejuhtumistel, seade kasutamiseks avamise

päevast arvates, samadel alustel kui harilikkude abonentseadete abonentidelt.

Paragrahv

152

punkt

1 kirjeldatud

ühenduse seade maksustatakse

vastava

duste keskpunkti kohta maksvate

erandühen-

peakõnekoha

71

Nr. 5

ja ühenduse maksudega; punkt
erandühenduse
ühenduste

2

kirjeldatud

seade maksustatakse mõlema

keskpunkti

järgi

Art. 46

abonentseade üleandmisel (§ 238) unele kasu-

tajale.
abonendid ruume või kortereid
ja
sellega telefoniseadeid vastastikku vahe-

Kui

peakõnekoha ja

ühenduse maksudega kui harilik abonentseade;

ühes

punkt 3 tähendatud juhtumisel võetakse abone-

tavad, teostatakse telefoniseadete endiste numb-

mentmaksu

rite

kahe

omaette

oleva abonentseade

eest, kusjuures aga peakõnekoha maksu võetakse
mõlema seade pealt selle seade kõnekoha järgi,
kumb

neist kahima

maksuliigi alla kuulub;

punkt 4 kirjeldatud seadete

eest

võetakse pea-

telefonivõrgu
keskpunkti kohta maksvusel
oleva taiiifi järgi, mille kaudu abonentseade
üldtarvitusliku telefonivõrguga ühendust saab,
ja ühendusmaksu ühenduse üldise tegeliku pikkuse järgi, vaatamata kas postiametkond või
sõjaside või mõlemad ühiselt juhtmed abonentseade ühenduse jaoks korraldanud on; punkt 5
tähendatud erandühendusseaded ehitatakse igal
üksikul juhtumisel erikokkuleppel posti peavalitsuse ja riigi raudteevalitsuse vahel, kusjuures seadete maksustamise viis iga üksiku juhtumise kohta eelpoolnimetatud erikokkuleppes
kõnekoha maksu üldtarvitusliku
selle

ühenduste

kindlaks määratakse.

Paragrahv 152 punktides 4 ja 5 kirjeldatud

allesjätmist (§ 227) maksuta.
Igalt abonendilt, kes oma nimetust muudab

ilma oma telefoninumbri vahetamata, võetakse

nimemuutmise maksu.
nimi ühes telefoniseade

Muutub

abonendi

numbriga, võetakse

ikkagi ainult ühekordne tariifi maks.
Postiametkonna poolt ettevõetav abonentseadete numbrite vahetamine (§ 225) teostatakse

maksuta.

Abonentseadete

vahetamise korral

foni teenistuse

huvides

ei

ole

õigust postiametkonnalt mingit
§ 231. Kõnekoha
osalise
või

ühest

numbrite

postiametkonna poolt tele-

kohast

siseseade
teise

ajutise mahavõtmise

abonentidel

tasu

nõuda.

täielise

või

ümberpaigutamise

eest

võetakse tariifis

ettenähtud maks.
r

Seda

maksu

maksu võetakse telefoni tariifi eri-

osas

nimetatud

ja ümberpaigutamisel

maksustamisele kuuluva abonentseade iga eseme pealt, mille esialgset asukohta muudetakse

erandühenduste abonentseadete harilikkudeks

ning ilma vahet tegemata, kas abinõud peakõ-

abonentseadeteks

pole lubatud ja
igal niisugusel muutmisel lõpeb abonement.

nekohavõi abikõnekoha siseseadesse kuuluvad.

§ 174. Riigikollektiiviga võivad ühendatud

abonentidelt võetakse telefoniseade kõnekoha

muutmine

olla harilikkudest abonentseadetest ainult liht-

ja abikõnekohtadega seaded (peat. XVIII ja
XIX), kõnepunktid ja need paralleelühendusseaded, mis ainult riigiasutuste telefoniseadetest koosnevad (peat. XXII, § 140).
§

179.

Riigikollelctiivi telefoniagentuuriks
muutmisel jäävad nende kollektiivi abonentide
abonementmaksud

endiseks,

kelle

kõnekoha

siseseades

ega ühenduse pikkuses muudatusi
ei tehta, kuna teistelt abonentidelt, kelle seaded muutuvad, hakatakse uuele olukorrale vastavalt

maksu

arvama

muudatuste

tegemise

päevast arvates. Sellejuures ei võeta abonentidelt, vaatamata kas seade muutub või mitte,
teistkordselt ehitusmaksu. Kui kollektiivi agentuuriks muutmisel abonentide kõnekoha
ded ühest kohast teisale ümber
siis võetakse selle

eest

sea-

paigutatakse,

harilikku tariifi maksu.

Viiakse kollektiivi

agentuuriks muutmisel kollektiivi siseseade uude kohta, siis tasuvad endise kollektiivi abonendid üleviimise tegelikud
kulud (§ 176).
§ 213. Piiratud kestusega abonentseadetes,
välja arvatud sesooni abonentseaded, ei ole
lubatud lisaabinõude tarvitamine.
F'§ 226. Telefoninumbrite vastastikuse vahe(§ 226) eest võetakse igalt telefoninumb-

Vastastikku

üksteise

ruumidesse

asunud

ümberpaigutamise maksu, kui nad keskjaamale
kirjalikult ette ei teata.
Kui abonentseade kõnekoha ümberpaigu-

ruumide vahetamisest

tamise läbi abonementmaksud tariifi kohaselt

muutuvad, siis arvatakse need maksud ümber-

paigutamise päevast arvates uue olukorra kohaselt ümber, maksude suurenemiselneid abonendilt kuni jooksva abonementmaksude pooleaasta
tasumise tähtaja lõpuni juurde nõudes ja vähendamisel rohkem tasutud summasid järgneva
pooleaasta peale ettemaksuks arvates.
§ 239. Puudub abonemendi üleandmisel
ükski eelmises paragrahvis nimetatud neljast
tingimusest, ei või lubada telefoniseade üleandmist abonendilt uuele kasutajale ning abonement lõpetatakse, kui endise juriidilise abonendi telefoniseadet tegelikult enam ei kasutata ja see ilma järelevalveta jäetud (v. § 346
litera c).
Posti peavalitsuse peadirektoril on õigus
telefonivõrkude korraldamisel postiametkonna
ametlikke

telefoniseadeid erandina

abonentidele

üle

anda

tariifikohaste maksude

(ehitusja abonementmaksud) eest kasutamiseks ja üle-

antute asemele lasta ehitada

asutustele

oma

ametkonna

riigi kulul uued telefoniseaded.

§ 245. Abonentseadete kõnekohtadest nõuja koha-

tamise

tavad kohalikud kõned loetakse antuks

rit vahetavalt abonendilt telefoninumbri muutmise maks.
Sama maksu võetakse ka telefoni

sellest ‘momendist,

likkude kõnede kestuse aega hakatakse arvama
millal nõudja ja nõutud
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Nr.

kõnekohtade ühendused keskpunkti kommutaa-

mis rahvusvahelistesse

toris ühte

niisugustel

pandud,

s.

ühendusele kõlistatud

o.

kutsutava abonendi

ning

kõnenõudjale

seega

ühendus kõnelemiseks antud ühes sõna „valmis"

kasuks eriti

juhtudel
enam

arvetesse

5

kantakse, siis
Eesti

väljakutsemaksu

ei võeta.

§ 262. Aeg abonendi kaugekõneks väljanii lähte- kui sihtkeskjaamades,
samuti aeg kõnepunktist ootava isiku kõnelema

ütlemisega keskjaama ametniku poolt.
Kõnepunktidest nõutud kohalikud kõned
antakse samal viisil, ainult selle erandiga, et

kutsumiseks

soovitud

minutiga ja kella 21-st kuni kella 7-ni kolme
minutiga piiratud ning selle aja möödumisel
võivad keskjaamad abonendi või kõnepunkti
kõnelema ilmunud isiku kutsumise lõpetada.

abonendi

ühendusele

kolistamise

asemel kutsub keskjaam nõutud kõnekoha
välja ja alles pärast seda, kui nõutud kõnekohast
seab

saadud,

vastus

ühenduse kõnelemiseks

vajalise ühenduse, öeldes:
„valmis", ja ainult selle järele loetakse ühendus

valmis,

s.

o.

teeb

antuks.
Kohalikkude kõnede

juures loetakse käsisüsteemi juures ühendus antuks (§ 246) ainult
pärast kommutaatori teenija poolt sõna „valmis"

kutsumiseks

ütlemist.

Automaatsüsteemis

„valmis" aset erisignaal.
§ 260. Keeldub kõnenõudja

täidab

Kui

kutsutud kõnekoht kõnest võimaldatud

(kõneseatud) ühendusel, võetakse
maksu nõutud kõneliigi kolmeminutilise kestusega kõne eest (§ 259).
lemiseks

Kui

valmis

kõnet nõudva

abonendi kõnekohast

telefoniseade korrasolekul ei tule
selle

ühendamist nõutud

kõnetellimist

enne

vastust

kõnekohaga

pärast
ja kui

kõnelemiseks

ühenduse

valmisseadmist

pole annulleeritud (§ 256) võetakse kõnekoha abonendilt ikkagi maksu kolmeminutilise kõne eest. On kõnenõudja telefoniseade ühendus kinni kaugekõnega ja ei saa
kõnet nõudvast kõnekohast seepärast vastata
sealt tellitud kõnele, ei võeta abonendilt kõnemaksu

ning tellitud kõne pannakse uude järjeajaga.

vastata aga

kutsutud kõnekohast telefo-

niseade korrasolekul kas üldse, või ei tule sealt
vastust

ühenduse andmisel tehtaval teistkordsel

väljakutsel, võetakse kõnenõudjalt väljakutse
maksu ja vastaval korral peale selle veel ka
eramaksu (§ 311).
On kutsutud telefoniseade
ühendus kaugekõnega kinni ja ei saa vastata
kutsutud kõnekohast seepärast väljakutsele,
ei võeta kõnenõudjalt maksu ja kõnetellimist
ei annulleerita, vaid see pannakse uude järjekorda endise ajaga.
Välismaalises

läbikäimises

talitatakse

eel-

poolkirjeldatud juhtudel vastavate konventsioonide, lepingute ja kokkulepete kohaselt nende
eranditega, et sisemaaline kaugekõne vastava
sama või kõrgema liigi välismaalise kaugekõne
võimaldamiseks tarbe korral lahutatakse ja et
välismaal olevast kutsutud kõnekohast mittevastamisel Eestis olevalt
kohast
seda

kõnenõudjalt tariifiväljakutse maksu ka siis võetakse, kui

maksu

rahvusvahelistesse

arvetesse

ei

Kui aga välismaalises läbikäimises sihtkoha abonendi mittevastamisel võetakse maksu,

kanta.

nõudja ja nõutud kõnekoht või üks
väljakutseaja jooksul keskjaamale

või üksteisele ei vasta, tühistatakse kõne nõudmine, kusjuures kõnenõudjalt võetakse maksu
vastavalt
dele.
on

paragrahvis 260

Rikkes

ette

nähtud juhtu-

seadetele tehtavad

väljakutsed

maksuvabad.

§ 265. Riigikõnedeks loetakse kõned, mida
kõneliigi all tellivad:

selle

a) Riigivanem, Riigikogu esimees, ministmaa-, ftiere- ja õhujõudude
ülemjuhatajad, diplomaatilised esindajad (riikide saadikud, täisvolilised ministrid, charges
d’affaires ’id) ja kutsekonsulid;
rid, Riigikontrolör,

b) teised eelmises lõikes nimetamata konsulid, kuid ainult siis, kui nad kõnesid peavad
käesoleva paragrahvi litera a all nimetatud

ametivõimudega.
Riigikõne nõudja

on

kohustatud siis, kui

ta

võõralt telefoniseadeltriigikõnet nõuab, teatama

keskjaama ühenduste andja nõudmisel oma
nime ja kutse ning litera b all ette nähtud
juhtumistel ka väljakutsutava nime ja kutse.

korda tellimise endise
Ei

kella 7-st kuni kella 21-ni ühe

nendest selle

sõna

või kõnelema

on

Ühenduste andja keskjaamas

on

kohustatud

kui võimalik ei ole tellitud

juhtumistel,
riigikõnet kohe anda, kõnetellijalt küsima, kas soovitud kõne kohe tahetakse ja kõnetellija jaatava
vastuse korral peab võimaldama keskjaam kiirriigikõne.
§ 272. Maksuliste kaugekõnede võimaldasise- ja välismaalises
asutustes
läbikäimises teostatakse allpool järjenumbritega näidatud kõneliikide ja nende ees olevate
järjenumbrite järjekorras ja nende märkimiseks registreerimisel kasutatakse igale kõneliigile vastavalt järgnevaid lühendusi:
mist telefoni

Järje

Kõneliigid

Lühendatud

nr.

(Conversations
1) kiir-riigikõned
d’Etat urgentes)
2) välkkõned (Conversations „eclairs")
(Conversa3) tähtajalised kõned
tions ä heure fixe)
4) kiir-ametikõned (Conversations
de service urgentes)

märgid

kr.,

vi.,
t.,

ka.,

Nr.

5
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Järje

Lühendatud

Kõneliigid

märgid

nr.

5) kiir-erakõned
(Conversations
privees urgentes)
6) riigikõned (Conversations d’Etat
ordinaires)
7) ametikõned (ainult sisemaal)
8) liht-erakõned
(Conversations
privees ordinaires)
9) aboneeritud kõned (Conversations par abonnement)
10) ajakirjanduse kõned (Conversations de presse)
11) meteoroloogia kõned (Conversations Meteorologiques)

k.,

ülesannete

......

.

r.,
a.,

.

1,

....

ab.,
b,
о

....

loetakse katsed and-

jäänud ühenduste tegemiseks või ka antud
ühendused ilma järgneva kõneta (§
260),
tähendatakse üles tähega v, kusjuures maksulise
väljakutse korral lühendatud märgile veel vastava toimingu lühendatud märk ette kirjuta-

nementmaksud

takse.

Õhuasjanduse kõnesid

võib

liigis posti peavalitsuse

pidada kiirpeadirektori

poolt kindlaks määratud telefoniseadetelt ja
need tähendatakse registreerimisel lühendatud
märgiga õk. Peale selle on posti peavalitsuse
peadirektoril Õigus võimaldada postiametkonna
asutustest sellekohaste tunnistuste põhjal õhuasjanduse kõnede pidamist.
§ 309 Abonentidelt võetakse telefoniseade
kasutamiseks korraldamise eest järgmisi esimese
liigi makse:
1) Ehitusmaksu iga aboneeritud telefoniseade või selle seade

osa

tamiseks korraldamisel
selle

kohta käesolevas

ehitamisel või tarvi-

kõigil juhtumistel, kui
määrustikus

erandeid

Telefoni
maksu

kas

või osaliselt ümber paigutatakse, ümber

ajutiselt maha võetakse ja kui

seade kõnekoha siseseade abinõud ebaloomuliku
rikkunemise või hävinemise
või

ja kaotsimineku

uuendatakse; kui abonentseade numbrit

ja kui maksuteaduplikaate ja eraldi
kviitunge maksude vastuvõtmise üle keskjaamadest välja saadetakse või antakse.
Telenimetust muudetakse,

teid üle ühe või nende

fonimaksude

vastuvõtmise kviteerimise

maksuteadetel telefonitariifis

ette

eest

nähtud kvii-

tungi maksu ei võeta.
Erandid, millal abonentseadete kasutamiseks korraldamisel ehitusmaksu

ei

näidatud

§§

käesoleva määrustiku

143, 149, 155, 196,
Peale
maksu

selle

ei

203

võeta,
112, 120,
on

ja 242.

võeta

teistkordset

riigi- ja omavalitsuseasutuste poolt oma
teenijatele tellitud ja viimastele nende ametist

koosnevad

kõnekoha

suhtes

äri-

kõnekoha

kuulu-

või

telefoniseadet kasutatakse. Telefoni tege-

beks

peab võimalikult kooskõlas olema
nimetusega abonentide nimekirjas.
On äris omaette telefoniseade olemas ja
samas ruumis veel teisele juriidilisele abo-

lik asukoht

abonendi
on

nendile kuuluv telefoniseade, siis kuulub niisugune telefoniseade erandina käesoleva para-

grahvi eelmise lõike nõudest kõnekoha maksu
kasutaja
äritunnistust pole kohustatud omama või jälle
dividendi või osakasu maksmise võimalusega
organisatsioon (kasutaotlev organisatsioon) ei
ole. Ei ole aga äris omaette telefoniseadet, siis
suhtes korteri liiki, kui abonemendi

maksustatakse äris

olev

võõras telefoniseade

liigi järgi.

Maksu määramisel äri
on

liigis telefoniseade

mõõduandev

äritunnistus

või

organisatsiooni põhikiri.

Kui abonendil

on

äritunnistus

eraldi

kontoriruume

olemas,
ei

aga

äri- või

ja selleks korterit tarvitab, siis maksustatakse niisugune abonentseade
peakõnekoht telefonitariifi ärimaksu
liigi järgi.
§ 311. Abonendilt võetakse toimingumaksu
kohaliku- ja kaugekõne, kõnelekutse, eelteate
ja ametliku järelepärimise eest
(peatükid
XXXIII, XXXIV ja XXXVI) asutuste sunduslikul lahtioleku ajal hariliku tariifi järele
ja mittesunduslikul lahtioleku ajal harilikku

ole

tariifimaksu ühes tariifis

ette

suga.
Eramaksu võetakse tariifis

mittesunduslikul

nähtud eramak-

ette

nähtud

suu-

lahtioleku

ajal
kõigilt abonendi kõnekohast ja kõnepunktidest
keskjaama tehtavatelt väljakutsetelt, vaatamata
ruses

ehitus-

ühekordsed.

abonentseade

kõnekohtadele

siseseade

on

korteriliigi alla
määrab telefoniaparaadi või kontaktpesa tegelik asukoht, vaatamata selle peale, mis otstar-

vuse

soovil abonentseade kõnekoha

tõttu

olid.

dest.

tariifi ärimaksu

vahetatakse või

kasutada

ja kõnekoha ühenduse ja lisaabinõude maksu-

pole tehtud.
2) Erimaksu igal juhtumisel, kui abonendi
tervena

maksuta

Abonementmaksud

mata

kõnede

täitmisel

liigi maksuna võetakse igalt
§
abonendilt abonementmaksu kogu selle aja
eest, mille jooksul aboneeritud telefoniseadet
kasutatakse (abonentseade ühendustekeskpunktiga või teiste abonentseadete kõnekohtadega
kõnelemiseks avamise päevast kuni sulgemise
päevani), kuid alati iga üksiku abonentseade
peakõnekoha ja selle ühenduse kasutamise
üldsummas mitte vähem kui poolaasta
eest
eest, välja arvatud näituse ja neile analoogilised abonentseaded (peatükk XXV), kus abo-

......

Väljakutsed, milleks

jäetavate abonentsea-

310. Teise

,

.

lahkumisel kasutamiseks

dete eest, kusjuures see tingimus maksev on
ka nende seadete kohta, mis teenijatel ameti-

selle peale, kas

asutuste

nõutud

kõne võimaldati või
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ülesanne

ja

keskjaama poolt rahuldati või mitte
järgi riigile maksu

kas abonendilt tuleb tariifi

nõuda või mitte.
Eramaksu

on

vastavalt

ja

ühenduse võimaldanud või katsunud

ühendust anda.

kõnetoimingu lähtekohaks
kust tegelikult kõnet

loetakse

sellele vastavalt arvatakse ka maksu.

Kõnede

Iga

kõnekoht,

see

alati

ja

arvamine ühelt kõnekohalt teisele ei ole lubatud.

Posti-telegraafi-telefoni asutuste ülematel
õigus nõuda abonentidelt toimingumaksude
kindlustuseks kautsjoni tarviduse kohaselt.
on

§ 312. Telefoniseadete kasutamise eest kõnepunktidest vastavalt tarvitamise viisile, võetakse järgmisi kolmanda liigi maksusid: kohaliku- ja kaugekõne, kõnelekutse-, eelteate- ja
ametliku järelepärimise maksu.
Telefoniasutuste sunduslikul lahtioleku ajal
võetakse nimetatud toimingute eest harilik
tariifimaks, mittesunduslikul lahtioleku ajal
tariifimaks ühes eramaksuga.
aga harilik
Eramaksu mittesunduslikul keskjaama lahtioleku ajal kõnepunktidest kõnelemisel võib
ka

ühenduse valmisseadmisele asumist

enne

sisse

nõuda.

Esimese

liigi maksudest võetakse võõraskviitungimaksu, kui kõnelejad ise nõuavad
keskjaamalt kviitungeid.
§ 315. Telefonimaksud abonentseadete ja
nende kõnekohtadest peetud kõnede eest nõutakse sisse juriidilistelt abonentidelt telefoni
keskjaamade ülemate maksuteadete järgi neis
viimastes kindlaksmääratud tähtaegadeks
ja
abonendid on kohustatud neid õigel ajal ja
telt

maksuteates näidatud kohas

on

(§

sude tasumine abonement-vahekorra automaatseks uuendamiseks
abonementmaksud

selle
ette

aja peale, mille

Telefoniseadete kasutamise
summade

pealt tempelmaksu ei

b) hiljemalt

jooksul
perioodi algul
nõudma ja toiming-

abonementmaksude

(§ 314 esimene lõige) ette
(§ 313 lit. c) hiljemalt sama aja jooksul
möödunud kuu eest tagantjärele sisse nõudma,
sellejuures riigija omavalitsuseasutustele
§ 313 lit. c ja § 316 ette nähtud soodustusi
silmas pidades.
Erandina on lubatud telefoni keskjaamade
ülematel posti peavalitsuse peadirektori nõusmakse

olekul, siis abonementmaksude tasumise ooteaegu eelmises lõikes nimetatud ajast pikemaid
määrata, kui abonent
kahtlust
oma

pole,

oma

asukohast ära

on

ja

abonent aboneerimist jätkab

telefoniseade

tõrkumatult
võivad

et

tasub.

eest

kuuluvad

Niisugusel

maksud

juhtumisel

keskjaamade ülemad telefoniseade kõne-

lemiseks

suletuks

hoida

ilma

abonemendi

tasutavate

§ 322. Langeb abonementmaksude poolkestuse ajal äri telefoniseade äri lõpetamise tõttu korteri tariifi liigi alla või avatakse
vastupidi korteri telefoni juures äri, siis hakatakse
abonementmaksu uue olukorra järgi
võtma telefoniseade kasutamise viisi muudatusele

järgneva esimese abonementmaksude poolmaksuperioodi algusest (§ 232).

aasta

Ekslikult määratud ja tariifi nõuetest vähem
võetud abonementmaksu juures

või rohkem

parandatakse postiametkonna

asutustes

abo-

nementmaksude võtmise alused, ja abonementmaksu

puudujäägid nõutakse keskjaama poolt
täiendavalt sisse ja abonentide

abonentidelt
enam

makstud summad arvatakse abone-

peale.

uuesti

eest

arvata.

aasta

kohustatud abonentidelt abonementmakse
ühe kuu

eest

tasutakse.

ära

mentmaksude ettemaksuks

313 lit.

abonenti-

ja võõrastele isikutele nende vastava soovi
korral telefoniasutuste poolt eraldi kviitungid
tariifikohase maksu eest (v. § 309).
§ 317. Ehitus- ja abonementmaksude tasumine telefoniseade aboneerimisel ja sellele
järgnev telefoniseade kasutamiseks avamine ja
pärastine abonementmaksude tasumine kas
täiendavalt järgneva kalendri-poolaasta lõpuni
või terve poolaasta eest loetakse ehitus- ja
abonementmaksude poolaasta eest ette tasumisel sellele järgnev abonentseade peaühenduse keskjaama poolt kõnelemiseks avamine
abonementvahekorra alguseks
telefoniseade
kasutaja ja maksusid sissenõudva posti-telegraafi-telefoni asutuse vahel ja abonendi
poolt toimetatud edaspidine abonementmak-

poolt

tasuma.

antakse

dele

Normaaltüübiliste telefoniasutuste ülemad

alanud

ja

lõpetamiseta hariliku 14 päeva asemele 45 päe(§ 345).

va

Maksude tasumise üle

arvatakse tariifile

sellest olenevalt, kas keskjaam abonendi nõudel kohaliku-, kaugekõne,
või muu ülesande

jaoks

Nr. 5
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Sünnib

järgneva poolaasta

abonementmaksude

plaanide

välja
puudulikkuse läbi,

abonementmaksu

arvama

ekslik

antud kaartide

määramine ametlikult

uue

sus

ja

hakatakse

olukorra kohaselt

eksituse avastumisele

järgneva esimese poolabonementmaksude maksuperioodi al-

aasta

gusest

arvates.

§ 335. Abonendid

vastutavad

on

nende

(piksekõrvaldaja, telefoniaparaat, ümberühendaja,
kontaktpesa, lisakell, lisakuuldetoru ja elemendid) kaotsimineku, varguse, meelega rikkumise, Õnnetuse läbi hävinemine (tulekahju
jne.) ning mitte loomuliku rikkunemise eest.
hoole alla antud telefoniseade abinõude

Abonendid
nud

ja

on

kohustatud

hävinenud

tasuma

telefoniseade

kaotsiläiabinõude

inventuuri hinna

ja meelega või teadmatult

rikutud abinõude

kordaseadmise kulud tele-

foni

asutuste

ametlikkude

arvete

järgi.

rAbo-

Nr. 5

nendid
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vastutavad nende

on

poolt aboneeritud
kõigi maksude eest.

telefoniseadete kasutamise
Abonendid

vabanevad

vastutusest

nende

juures ülesseatud riigi omanduseks kuuluva
postiametkonna varanduse alal ainult peale
posti-telegraafi-telefoni asutuste ülemate poolt
ametitunnistusega varustatud postiametkonna
teenijalt allkirja saamist abonentide telefoniseadete kõnekoha

mahavõetud

siseseadetest

postiametkonna varanduse vastuvõtmise üle.
Vastutusest

telefoniseade

kasutamismaksude

peale kõigi
postiametkonna seaduslikkude nõudmiste raalal vabanevad

abonendid ainult

huldamise.

§ 371. Käesoleva määrustiku käsitamisel
ja punane rist riigi- ja maaa
omavalitsuste liit ja linnade hit omavalitsuseloetakse kaitseliit

asutusteks.

§ 372. Riigiettevõtted, mis Riigi Teatajas
eripõhikirjade alusel ja omavalitsuse-

avaldatud

ettevõtted,

asutuste

mis

omavalitsuste voli-

kogude ja nõukogude poolt vastu võetud erimääruste
järgi iseseisva majandusüksusena
töötavad või millelt Ärimaksu seaduse järgi
nõutakse

äritunnistuste

telefoniseadete

kõnekoha

võtmist,

maksavad

maksu

eraäridega

ühesugustel alustel.

uue

peatü-

järgmises redaktsioonis:

Peatükk XXVIII A

.

Normaaltüübiliste telefoniasutuste

ümberpaigutamisel

ühendatud

telefoni

võtma

abonentidelt

olukorra

uue

kohaselt

agentuuri siseseade ümberpaigutamisele järgneva kalendri-poolaasta algusest.
5
§ 224
Telefoni-kõnepunktide kõnekoha
ümberpaigutamine neis kohtades, kus
kõnepunktid postiamet konna poolt kohuslikult
avatud (v. § 67), teostatakse postiamet konna
poolt riigi kulul, sündigu ümberpaigutamine
postiamet konna enda algatusel või selleks
mujalt avaldatud soovi põhjal.
Kõnepunktide kõnekoha siseseade ümberpaigutamine neis kohtades, kus kõnepunktid
sooviavalduste põhjal ilma sissetuleku miinimumi garantiita (v. § 68) või sissetuleku
miinimumi garantiiga (v. § 69) avatud, teostatakse kõnepunkti juhataja kirjaliku soovi põhjal ja telefonitariifis ette nähtud telefoni abonentseadete kõnekoha abinõude ümberpaigu.

siseseade

tamise

vastava

erimaksu eest.

on
postiametkonnal õigus
paragrahvi eelmises lõikes nimetatud kõnepunktide kõnekohti ilma sooviavaldusteta oma algatusel riigi kulul ümber paigutada.

korral

Käesolev määrus hakkab maksma
nuarist

ümberpaigutamine.

1

siseseade

hakatakse

111.

Normaaltüübiliste telefoniasutuste
§ 224
(v. § 18), s. o. iseseisvate telefonivõrkude
keskjaamade ja posti-telegraafi-telefoni kontorite keskjaamade siseseadete ümberpaigutamine ühest kohast teise teostatakse postiametkonna poolt posti peavalitsuse peadirektori
korraldusel riigi kulul.
.

.

.

Ühenduste keskpunktide siseseadete ühest

§ 2242

postiametkond agentuuri
algatusel posti peavalitsuse
peadirektori otsusel ümber paigutada ilma abonentide soovita riigi kulul.
§ 224 4 Telefoniagentuuri siseseade ümberpaigutamisel jäävad agentuuri abonentide
abonementmaksud endisteks kuni jooksva kalendri-poolaasta lõpuni ja abonementmaksu
oma

käesoleva

Sama määrustikku täiendatakse

kohast teise

Tarbe korral võib

siseseade

Taibe

11.

A
kiga XXVIII

Art. 46—47

jäävad

abonentide

neisse

1929

15.

jaa-

a.

Tallinnas, 31. detsembril 1928 a Nr. 2717.
.

Teedeminister

Osk. Köster.

Posti

peavalitsuse peadirektor G. Jallajas.

47.

Looduslikkude

puhul

hävinenud

Alus:

Hoolekande

õnnetusjuhtumuste
vallasvara muretsemiseks antava toetusenõudmise juhtnöörid.

abonement-

maksud endisteks kuni
aasta

jooksva kalendri-poollõpuni ja abonementmaksu uue muutunud

olukorra kohaselt hakatakse abonentidelt võtma

keskjaama siseseade ümberpaigutamisele järgneva kalendri-poolaasta algusest arvates.
3
§ 224 Telefoniagentuuride siseseade pai.

gutatakse ümber agentuuri abonentide kollektiivsel kirjalikul soovil

(v. § 56) postiametkonna
poolt abonentide kulul.
Agentuuri siseseade ümberpaigutamise tegelikud kulud nõutakse sisse abonentidelt tööaruande põhjal kokkuseatud arvete järgi ühesuurustes

osades.

120/121

seaduse

§

211

(RT

1925).

§ 1. Kui looduslikkude õrmetusjuJhtumuste
puhul kahjukannatajad, kes peale muu elamiseks või töötamiseks kõige hädatarvilisema
vallasvara kaotanud (Hoolekande seaduse §
130), soovivad Töö-hoolekandeministeeriumilt
hoolekandelist toetust saada, siis esitavad
nad toetuspalved
Töö-hoolekandeministeeriumi nimele kohalikule valla-, alevi- või linnavalitsusele kahe kuu jooksul pärast õnnetus-

juhtumust.

§ 2. Eelmises (1) paragrahvis tähendatud
toetuspalvet saades, kogub kohalik valla-,
alevi- või linnavalitsus järgmised andmed:
a) millest tekkis Õnnetusjuhtumus ja millal ta
oli, b) missugune vallasvara hävines õnnetus-

juhtumuse läbi (üksikasjaline nimekiri ja hind),
c) kas vallasvara hävinemine asetas kahjukaneriti, kas kahjunataja viletsasse seisukorda
kannataja kaotas töötamise võimalused, d) kas
võimalik kahjukannatajal
uuesti mureton
seda hävinenud vallasvara, e) missugune on
kahjukannataja perekondlik ja tervislik seisukord, f) missugune varandus on kahjukannatajal peale õnnetusjuhtumust, g) missugune
on
kahjukannataja tegelik tööala ja h) kui
suur

oli

Nr. 5
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Art. 47—50

sissetulek kuus

tema

enne

õnnetus-

juhtumust ja pärast õnnetusjuhtumust.
§ 3. Toetuspalve ja kogutud andmed

saa-

dab kohalik valla-, alevi- või linnavalitsus ühes
kui palju
oma seisukoha äratähendamisega

ja missuguse vallasvara muretsemiseks tarvilik
Töö-hoolekandeministeeriumile

toetust anda

hiljemalt kahe nädala jooksul peale
palve saamist.
31. detsembril

1928

toetus-

a.

49.

täiendus
Alus:

Riigi Teatajas

Riigi Teatajas
51

nr.

sõidu-

Tervishoiu

ja hoolekande
direktori k.

48.

3.

osaliselt

selle

a.

15.

Männik.

võetud

dates,

lihttöölise keskmise

kindlaksmääramise

asja

läbi

vaa-

lihttöölise keskmiseks

töölistele 2 kr. 25 s., naistöölistele 1 kr. 95 s.;
alaealistele (16 a. kuni 17 a.) meestöölistele
1 kr.

1 kr. 47
s., naistöölistele
s.; (15 a.
a.) meestöölistele 1 kr. 38 s., naistöölistele 1 kr. 20 s., lapseealistele (14 a.
kuni 15 a.) meestöölistele 1 kr. 14 s., nais-

kuni

68

16

töölistele 96

s.

Kinnitusameti

juhataja

rahukohtunik
3.

avaldatud

-a.

määrus

seisukohtade

ja täiendada järgmiselt:
—Sõiduautod ja mootorrattad.

Lit.

A

Ära

muuta

ja 39 kaotades 6
seisukoht Suur-Tartu
ja Heeringa
uuli nurgal, 5 auto seisukoht Maneesi uulil
ja 5 auto seisukoht Vabaduse platsil Suur- ja
Väike-Roosikrantsi uuli vahel ja selle asemele
maksma panna järgmiselt:
27
S.-Tartu mnt. maja nr. 52 kohal
p.
6 kohta seismisega pikki kõnnitee äärt;
6 kohta;
1
auto
p. 31—Maneesi uulil
võõrastemaja ~Room“ kohal, 2 autot maja
nr. 5 kohal ja 3 autot krundi nr. 9 plangu kohal,
kõik pikid kõnnitee äärt;
7
Vabaduse puiestee maja nr.
p. 39
kohal 5 kohta seismisega pikki puiestee äärt.
27,

pt.

31

auto

mnt.

C

Ära

Sõiduvoorimehed.

ja kaotada 8 voorimehe
Suur-Karjavärava platsil.
Käesolev muudatus ja täiendus hakkab
maksma 2 nädalat pärast avaldamist Riigi
Teatajas.
Linnapea A. Uesson.
muuta

p.

9

Sekretär

J. Traurig.

Tartu

maavolikogult

E. Hansson.

jaoskonna tööinspektori
eest

1928

50.

a.

vastu

Sundmäärus

30.

oktoobril

võetud

jalgrataste registreerimise kohta Tartumaal.

päe-

päevapalgaks määrata arvates Riigi Teatajas avaldamisest, ühe aasta peale järgmised määrad:
täiskasvanutele (17
a.
ja vanemad) meesotsustas

veoriistade

septembril 1926a.

1928

muuta

tööliste

Kinnitusamet,

1928 avalda-

§ 26.

otsus.

päevapalga kindlaksõnnetujuhtumiste korral
kindlustamise seaduse §§ 405 ja 558 ja kinnitusameti seaduse § 13, 2. jao p. 3 põhjal.
vapalga

7.

vastu

Lihttöölise keskmise

määramine

67

juunil

detsembril

kohta

ringkonna

nr.

47

nr.

määruse

seisukoht

jaoskonna tööinspektori ringkonna

kinnitusameti koosolekul
1928

t.

23.

ja

Lit.

Töö-hoolekandeminister L. Johanson.

ja muudatus Tallinnas.

tud liikumise

ja

poolt määratudsõidu- javeori stadeseisukohtade

Tallinna linnavalitsuse

abi O. Vahtra.

Alus:.Eesti ajutise omavalitsuse 30.
1917
nist

a

.

seaduse teostamise määruse

1917

a.

nr.

kogu

953
nr.

§

7

173

(Seaduste ja
1917 a.).

märtsi

22.

juu-

määruste

§ 1. Kõik Tartumaal väljaspool linnade
ja alevite piiri elavad jalgratta omanikud, kes
jalgrattaid sõiduks tarvitavad, on kohustatud
neid oma elukoha järele vallavalitsustes igal
aastal registreerima hiljemalt 1. maiks, kust
neile registreerimise tunnistused
ja sõidunumbrid välja antakse.
Isikud, kes jalgrattad
peale 1. maid on omandanud, peavad need
1 kuu
jooksul peale omandamist registreerima.

§ 2. Jalgrataste
valdade

vahel

sõidunumbrite

määrab

kindlaks

järjekorra

maavalitsus.

§ 3. Igal jalgrattal, mida sõiduks tarvitatakse, peab olema sadula taga järgmise vormi-
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Nr.

5

line

number

siniseks

välja pandud:

värvitud

musta

Art. 50-rSI

Märkus 1. Kui

plekist valkjas-

äärega

tahvlikene

vad

130 xBO

pääsmete

mm
suur, millise pahemas osas 35
kauguselt musta joonega lahutatud ruumis tähed T/m. ja ülejäädavas osas sama värIlma numbrita sõitmine on
viga number.

selletaolised kutsed, siis

keelatud.

pääsmeid, mis ei
grahvi nõuetele.

mm

§ 4. Sõidul peavad jalgrattasõitjad hoidma
paraja kiirusega ja ettevaatlikult, eesolijaid märgukellaga aegsasti hoiatades.
Pimedal ajal sõites peab olema jalg-

ratta ees

latern.

Tartu maavalitsuse abiesimees

muud

peavad need

§ 3. Peale

juhtudel ka niisuguseid
käesoleva (2) para-

vasta

lõbustuste

korraldamist

lõbustusemaks:

tasumata

ja ühingute poolt hiljemalt
10 päeva, kõigi teiste lõbustuste korraldajate
Kui pääspoolt hiljemalt 3 päeva jooksul.
mete registreerimisel linnakassasse ettemakstud summa ületab lõbustuste korraldajal tasuda tuleva lõbustusemaksu summa, siis makstakse liigselt ettemakstud summa tagasi.
Märkus 1. Müümata
takse

pääsmed, mis

pääsmeteks loeküljest

kontsude

on

lahti rebimata.
Märkus 2. Kui lõbustused

damata, siis

võtmiskeohta Viljandi linnas.

Viljandi linnavolikogu poolt 12. deta
12. aprilli 1920 a. linnade ja
alevite maksuseaduse muutmise ja täiendamise seaduse § 3 p. 7 (RT 61/62
1920) ja
Linnaseaduse § 108 põhjal.

tasuda lõbustusemaks, kui neid ei ole näidata

ette.

.

§ 1. Igasuguste lõbustusemaksu alla kuuja pidustustele pääsemiseks peavad lõbustuste ja pidustuste korraldajail olema valmistatud pääsmed, mis vastavad käesoleva sundmääruse § 2 nõuetele.
Pääsmed tulevad linnavalitsuses registreerida
hiljemalt lõbustuste korraldamise päeval linnakassa lahtioleku tundidel.
Registreerimisel
tuleb maksta ette, kui linnavalitsus peab seda
luvatele lõbustustele

tarvilikuks,

terve

lõbustusemaks või

osa

sel-

lest ühes punaseristi, kultuurkapitali ja muude
maksudega.
Märkus. Riidehoiumaksust langeb lõbustusemaksu

alla

maksu

osa,

mis

§ 4. Linnavalitsuse lõbustusemaksu kontnxlöridel on õigus pääseda maksulistele lõbustustele ja toimetada pääsmete kontrollimist.
Lõbustuste korraldajad või nende asemikud
peavad andma kontrolöridele nende ametikohuste
tama

täitmisel

ette

meta

isik viibib.

Märkus
vad

võimatu

1. Lõbustuste

olema

on

teha

varustatud

tegelased pea-

nimeliste

kaarti-

dega.

üle

Märkus

eraldi

lõbustuste

rida tulevad.

2.

Kõik

hoidma

lõbustustel
alal

viibi-

pääsmed

lõpuni ja näitama

ette

kuni
kont-

rolöri nõudel.

§ 2. Registreerimiseks esitatud pääsmed
peavad olema köidetud raamatutesse nende
hindade järgi eraldi ja nummerdatud järjekorras, kusjuures iga üksik pääse peab kooskontsust,

ärarebitavast

Pääsme ärarebitaval
ja kontramargist.
osal ja kontsul tuleb tähendada ära lõbustuste
korraldaja nimi, korraldamise aeg, koht ja

pääsme müügihind.

Kui aga

kindlaks, missugune pääse peaks tal olema,
siis kÕrgemahinnalise pääsme järgi.

jad peavad

osast:

näi-

ja

lÕbustuste-kohas
§ 5. Kontrolöri poolt
pääsmeta isikutelt on kohustatud tasuma
lõbustuste korraldaja
lõbustusemaksu kahekordses suuruses vastavalt kohale, kus pääs-

mispärast kallima kui 10-sendilise
kordadel riidehoiu
jaoks
pääsmed linnavalitsuses registree-

kolmest

teateid

raamatuid.

leitud

10 sendi,

osast

tarvilikke

nõutavaid

riidehoiumaksu

tuma

jäävad pi-

kohustatud nende korral-

on

daja tooma tagasi linnavalitsusse pääsmed,
kusjuures lahtirebitud pääsmetelt tuleb

Antud

sembril 1928

koha-

likkude" seltside

Õunapuu.

Sundmäärus lõbustusemaksu

tule-

vad esitada linnavalitsusele pääsmete kontsud
ühes lahtirebimata müümata
pääsmetega ja

Sekretär Miller.

51.

vas-

Linnavalitsus võib lubada

Märkus 2.

tarvitada üksikutel

õiendada

§ 5. Keelatud on jalgrattasõit rahvakogumispaikades.
§ 6. See sundmäärus astub jõusse 15.
päeval arvates tema avaldamisest Riigi Teatajas.
§ 7. Selle määruse rikkujad võetakse vastutusele R. n. s. § 29 põhjal.

täida-

või

samadele nõuetele.

tama

paremat kätt, sõitma

aset

kutsekaardid

maksulised

§ 6. Registreerimata pääsmete müügi korral

nõutakse

lõbustuste

sisse

vastuvaidlemata

korras

korraldajatelt lõbustusemaks viiekordses suuruses: a) kui pääsmeid müüakse
raamatust
registreerimata
kõigilt niisuleiduvatelt pääsmetelt;
raamatutes
gustes
b) kui peale raamatusse köidetud pääsmete
müüakse pääsmeid lahtiste lehtedena
müüdava pääsme hinnale vastava registreeritud

Art. 51—52

78

pääsmeraamatu
arvult; d) kui
müügilolevad pääsmed kõik raamatusse köitmata
ja registreerimata
kõigilt müüdud
ja müügilleiduvatelt
pääsmetelt vastavalt
nende hinnale.

§ 7. Pidustuste ja lõbustuste ruumide
nikud

oma-

kohustatud

Nr. 5

nende
kohustatud
poolt tehtud
jalgteed ümber tegema linnavalitsuse juhakäesolevas määtuse järgi, tähtaegadel, mis
ruses
§ 14 ära määratud. § 4. Jalgtee osad (läbisõidud) väravate

nõuetele/

tulevad teha nõgus,

ees

sõit hoovi ei oleks

et

panema üles nähtavale
kohale käesoleva sundmääruse pidustuste ruu-

takistatud.

midesse

vist, kruusast, põlevkivi tuhast

on

ja kassa juurde.

§ 8. Sellest sundmäärusest üleastujad võevastutusele R. n. s. § 29 põhjal.
§ 9. See sundmäärus astub jõusse kaks
nädalat pärast avaldamist Riigi Teatajas.
takse

Linnapea
Sekretäri k.

t.

§ 5. Jalgteid

olema

peab

lubatud

on

sile.

teha liivast,

ki-

jne.

pind peab olema tasane ja
jalgteed tulevad ehiti shooaja
kestvusel alati parandada, selleks käsku oota§ 6. Jalgtee

sile.

Korratud

mata.

§ 7. Jalgteedel

A. Maramaa.

koristada,

ära

linnanõunik Fr. Roosman.

pind

Kaetav

asuvad

samuti

lilleaiad

võimaluse

tulevad

korral

ka

Türi

linnavolikogu poolt 14. detsembril 1928a. vastu võetud

52.

trepid, kui need takistavad jalgtee ehitamist.
§ 8. Jalgtee kõrgus sillutatud tänavatel
peab olema sõidutee keskmise joone kõrgune
või sellest kõrgem, prügitatud või planeeritud
tänavatel aga määrab jalgtee kõrguse
linna-

Sundmäärus

valitsus.

korrashoiu

Antud

jalgteede tegemise ja

kohta

Linnaseaduse

Türi

§

108

linnas.

§ 1. Kõik maakruntide omanikud või rentkrundid kogukondliku tänavate
külge puutuvad või kui need tänavatest on
lahutatud kraaviga või puiesteega, on kohustatud oma maakrundi piires linnavalitsuse
juhatusel tegema oma kulul jalgteed ja neid
nikud, kelle

alati

korras

tänavad

on

hoidma,

vaatamata

sillutatud,

sellele,

kas

prügitatud või ainult

planeeritud.
§ 2. Jalgteede laius peab olema Paide,
Viljandi, Jaama ja Suur-Pärnu tänaval kuni
Näljakülani 2 m,
kõigil
ülejäänud tänavail
1,50 m, sirges joones ja ühesuguses
laiuses, misjuures sõidutee ja jalgtee vahelised jalgtee veerud tulevad sillutada munakividega,
äärekividega või serviti pandud
paekividega.
Märkus 1. Tänavatel, mille laius 2,50
ja vähem meetrit, jalgteid ei tehta.
on

Märkus 2. Tänavatel, kus tänava laius
suurem kui
2,50 m, kuid jalgtee laius

§ 2 määratud laiusest, võib
jalgteed linnavalitsuse loal ja linnavalitsuse poolt määratud laiuses ainult ühel pool
tänavat.
Niisuguste jalgteede tegemise ja
tuleb kitsam
teha

korrashoidmise

kulud

selle tänava

asuvate

nikud

või

ääres

rentnikud

pikkusele, lugedes
joont mööda.

kannavad
kruntide

kõik
oma-

vastavalt kruntide

piiri

pikkust

tänava

§ 3. Maakrundi omanikud või rentnikud,
kes
jalgteed on ehitanud ilma linnavalitsuse
juhatuseta, oma enese äranägemisel, on sel
korral, kui jalgteed ei vasta linnavalitsuse
Hind
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senti.

§ 9. Maakruntide omanikud või nende
peavad tegema ja korras hoidma
peale jalgteede veel veerenni või kraavi.
§ 10. Jalgteedel peab olema väike langus
tänava veerenni poole.
§ 11. Uuesti ehitatavate ja ümberehitatavate
jalgteede joone, kõrguse ja puhta
pinna määrab kindlaks ja näitab kätte linnarentnikud

põhjal.

valitsus.

§ 12. Jalgteede ja veerennide tegemiseks
juhtnööride saamiseks peavad maakrundi omanikud

või

rentnikud

pöörama linnavalitsuse

poole.
§ 13. Katuselt langeva vihmavee ärajuhtimiseks tuleb teha jalgtees veerennid,
mitte
üle 6 sm laiad ja mitte üle 4 sm sügavad.
Märkus. Vihmavett

juhtida
kaudu,

tänava

asetades torud

§ 14. Uute
nade

ka

on

lubatud

renni maa-aluse torustiku

jalgteede

ümberehitamiseks

jalgtee alla.
tegemiseks ja
vastavalt

va-

käesoleva

sundmääruse nõuetele, määratakse maakruntide omanikkudele

või

rentnikkudele kuue-

kuuline

tähtaeg, linnavalitsuse teadaande kättesaamise või
väljakuulutamise
päevast ar-

vates.

Märkus 1. Selles
kestvusel ei võeta
rist

kuni

§ määratud tähtaja

arvesse

aeg

1. oktoob-

1 maini.

Märkus 2. Linnavalitsusel

on
õigus
põhjustel
jalgteede
tegemise
mõjuvatel
tähtaega üksikutel juhtumistel pikendada.

§ 15. See sundmäärus astub jõusse kaks
pärast avaldamist Riigi Teatajas.

nädalat

Linnapea A. Laas.
Sekretär

Kiiks

on.

Riigi trükikoja trükk.

