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Juhatuskiri kodanikkude alalisse kaitseväkke sundaega
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võtmise

40.

alal.

Vabariigi Valitsuse poolt vastu võetud
17. aprillil 1929 a.

esimees ainult siis, kui nad on esitatud kirjalikult ja vähemalt üks nädal enne koosoleku

293.

kutsete

tervishoiu-nõukogu kodukord.

Riigi

Alus: Rahva

tervishoiu

korraldamise

duse § 10 RT 2

§ 1. Tervishoiu-nõukogu
nõuandvaks

asutuseks

kandevalitsusele

-rahva

sea-

1928.

hoolekandevalitsuse kantselei kaks nädalat

kõrgemaks
tervishoiu- ja hooleon

tervishoiu

alal.

Ta

arutab kõiki rahva tervishoiu ja arstlikku alasse,
apteegi- ja rohuasjandusse kui ka kohtu-arstiteaduslikku

väljasaatmist.
§ 5. Koosoleku kutsed ühes päevakorraga
ja päevakorras ette nähtud küsimuste juurde
kuuluva
materjaliga saadab tervishoiu- ja
koosoleku

enne

nõukogu liikmetele
Koosolekul on õigus küsimuste järjekätte.
korda päevakorras muuta ja päevakorda täiendada uute küsimustega, mis erakordselt kiired
ja

kokkuastumist

tähtsad.

§ 6. Nõukogu koosolekuid juhatab esimees

ekspertiisi ja kohtukeemiasse kuu-

luvaid küsimusi, vaatab läbi kõik rahva tervishoiu alal Vabariigi Valitsusele esitatavad

või

seaduse eelnõud

kandevalitsuse

tema

inspektor,

asemik,
tema

sekretäriks

on

tervishoiu

abiks tervishoiu-

ja hooletehakse

häälteenamusega, häälte poolenemisel
Üksikute liikmete
otsustab
juhataja hääl.
isearvamised kantakse protokolli ainult siis,
kui liige seda nõuab ning oma isearvamise
kirjalikult esitab juhatajale. Protokollile kirjutavad alla, peale koosoleku juhataja ja sekretäri, kolm koosoleku poolt määratud nõukogu
liiget.
§ 7. Nõukogu koosolekud on otsustuse-

üks

võimelised, kui nendest

kord

aastas.

Erakorralisi

koosolekuid

nõukogu esimehe
algatusel või vähemalt kuue nõukogu liikme
kirjalikult motiveeritud soovil, mis esitatud
nõukogu esimehele.
§ 4. Koosoleku päevakorra seab kokku
nõukogu esimees. Nõukogu liikmetel, samuti
ka ministeeriumidel ja maa- ja linnavalitsustel
on
õigus esitada tervishoiu-nÕukogule § 1
peetakse

tarvidust mööda

loetletud aladesse
vaatamiseks
küsimusi

ja

kuuluvaid

seisukoha

küsimusi

võtmiseks.

läbiNeid

päevakorda võtta otsustab nõukogu

sekretär.

Otsused

ja üleriikliku tähtsusega määruste kavad
ja algatab või töötab neid välja
(R. t. k. s. § 6).
§ 2. Tervishoiu-nõukogu asub tervishoiuja hoolekandevalitsuse juures. Ta asjaajamine
sünnib tervishoiu- ja hoolekandevalitsuse kantselei kaudu (R. t. k. s. § 11).
on
§ 3. Tervishoiu-nõukogu koosolekud
korralised ja erakorralised. Korralise koosoleku
kutsub
kokku
nõukogu esimees vähemalt

liht

kümme

või

osa

võtavad vähemalt

liiget, nende hulgas nõukogu esimees

tema

asemik ja sekretär.

§ 8. Nõukogu esimehel on Õigus kas oma
algatusel või nõukogu soovil nõukogu koosolekutele kutsuda eriteadlasi ja eksperte, kes
koosolekutest vastavate küsimuste arutamisel

sõnaõigusega osa võtavad.
§ 9. Asjade ettevalmistamiseks ja küsimuste
läbitöötamiseks on nõukogul õigus oma liikmetest
moodustada
komisjone ning anda
nendele
tarvilikke
juhtnööre. Komisjonide
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juhatajatel on õigus kas oma algatusel või
komisjoni soovil kutsuda komisjoni koosolekutele eriteadlasi ja eksperte, kes koosolekutest
vastavate küsimuste arutamisel sõnaõigusega
osa

võtavad.

§ 10. Nõukogu liikmetele, eriteadlastele
ja ekspertidele, kui nad on riigiteenistuses
ja istungitele sõidavad väljastpoolt koosolekute
kohta, makstakse nõukogu, samuti ka komisjonide koosolekutest osavõtu
puhul päevaja sõiduraha nende palga astmele vastavate
normide järgi.
Nõukogu liikmed, eriteadlased ja eksperdid, kes ei ole riigiteenistuses,
saavad päeva- ja sõiduraha vastavalt Riigiteenijate ametisõitude tasu seaduse § 10 II
järgule (RT 54—1927).
§ 11. Nõukogu otsused küsimustes, mis
haaravad mitmeid
ministeeriume, kinnitab
Vabariigi Valitsus Hariduse- ja sotsiaalministri
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ettepanekul ning nad saadetakse täide vastavate asjaomaste ministeeriumide kaudu, otsesed
mis
maksvate
seaduste
küsimustes,
alusel kuuluvad tervishoiu- ja hoolekandevalitsuse kompetentsi,
kinnitab
Hariduseja

sotsiaalminister

ja

hoolekandevalitsus.

linnavalitsuste

viib

ja

ellu

Otsused
esitatud

poolt

tervishoiu-

mis maksvate seaduste alusel kuuluvad
või

linnavalitsuste

või

maa-

küsimustes,
maa-

ülesannete hulka, saadab

nõukogu esimees väljavõttena nõukogu protokollist

maa-

või

linnavalitsuste korraldusse

§ 12. Käesolev kodukord hakkab maksma
kinnitamisega Vabariigi Valitsuse poolt.

tema

Riigivanem A. Rei.
Hariduse- ja sotsiaalminister L.

Johanson.

Riigisekretär K. Terras.

Juhatuskiri kodanikkude alalisse kaitseväkke sundaega

teenima

võtmise

alal.

(Alus: Kaitseväeteenistuse seadus §62 RT 43. 1-926).
1.

peatükk.

Üldised alused.
Sl.
Eesti

Vabariigi meeskodanikkude alalisse

võtmine sünnib

Kaitseväeteenistuse seaduse

kaitseväkke sundaega teenima kutsumine ja
1926 ja RT
1
põhjal (RT 43
1928).

§2.
sundaega teenima võtmisele selle aasta 1-ks jaa(Kvt. sead. §§ 3, 20, 64).
Ühes eelmistega võetakse alalisse kaitseväkke sundaega teenima ka kõik need 20>—30 aastased meeskodanikud, kes mõnesugustel põhjustel ei ole ära teeninud seaduses ettenähtud
sundaega alalises kaitseväes või kes sellest kohustusest on seaduslikul alusel vabastamata
(Kvt. sead. § 66).
Iga

aasta

kuuluvad alalisse kaitseväkke

nuariks 20-aastaseks saanud meeskodanikud

Eesti

kodakondsusse

astunud

välisriikide

arvestatakse nendele teenistus, mis nad
tud dokumentidega (Kvt. sead. § 19).

on

kodanikkude

teeninud

välisriigi

sundaega teenima võtmisel
sõjaväes, kui see on tõesta-

30—55-aastaseid kodanikke ei võeta alalisse kaitseväkke sundaega teenima, vaid nad,
pärast nende kaitseväeteenistuseks kõlbulikkuse äramääramist, arvatakse vastavalt nende
vanusele

ja tervisele kas
(Kvt. sead. § 2).

tusest

reserv-

Välisriikides elutsevate
väeteenistuse
nende

või maakaitseväkke või vabastatakse

30—55-aastaste

Eesti kodanikkude

komisjoni ei ole sunduslik. Nad arvatakse

vanusele

ilma

reserv-

kaitseväeteenistuseks kõlbulikkuse

hoopis kaitseväeteenis-

isiklik ilmumine kaitse-

või maakaitseväkke vastavalt

äramääramiseta.

§3.
Kaitseväkke ei

sunnitööle mõistetud isikuid; kaitseväeteenistuse asemele määratakse nad kaitseväe huvikohastele töödele (Kvt. sead. § 4).
arvata
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§4.
ja tööteenistusest vabastatakse ainult haiguste või kehaliste puuduste tõttu
Vabariigi Valitsuse poolt 7. jaanuaril 1927 a. kinnitatud Haiguste ja kehaliste puuduste nime1927) järgi teenistuseks kõlbmatuks tunnistatud kodanikud (Kvt.
~A“ (RT 7
kirja lit
sead. §§ 5 ja 46).
Kaitseväe-

.

§5.
Sundaega teenima kutsutavate kodanikkude nimekirjad seatakse kokku kutsealuste elukoha järgi kutsealustelt kogutud teadete ja muude andmete põhjal.
Otsekohesed kutsealuste nimekirjade kokkuseadmist teostavad asutused, keda käesolevas juhatuskirjas nimetatakse arvestamise allüksusteks, on:
vastav vallavalitsus;
1) valla piirkonnas elutsevate suhtes
vastav alevivalitsus;
2) alevi piirkonnas elutsevate suhtes
3) linna piirkonnas elutsevate suhtes
politseikomissar, kelle piirkonnas kutse alla kuuluv
-

kodanik elab:

4)
5)

välisriikides

vastavad Eesti konsulaadid, ja
ja välisvetes viibijate suhtes
vangimajades vahiall viibijate suhtes -—vastavad vangimajade ülemad (Kvt. sead. § 63)
-

§ 6.
Igas kaitseväeringkonnas juhib ja teostab kodanikkude sundaega teenima kutsumist ja
teenistusse võtmist vastav kaitseväeringkonna ülem (Kvt. sead. § 54).
§7
Üleriiklikult juhib kaitseväeteenistuse kohustuse täitmist Kaitseministri korralduste
järgi kindralštaap (Kvt. sead. § 54).
-

§ 8.
Kõik kaitseväeteenistusse võtmisse puutuv kirjavahetus, kutsealuste isikute nimekirjade
kokkuseadmise korraldus, igasuguste kaitseväeteenistusse puutuvate tunnistuste väljaandmine

tegelikus teenistuses mitteolevate kodanikkude kohta
ringkonna ülemate asutustes.
§9.

on

koondatud

vastavates

kaitseväe-

Igasugused palved, mis on ühenduses kodanikkude sundaega teenima võtmisega, esidokumentidega vastavale kaitseväeringkonna ülemale, kusjuures kutsealuste nimekirjadesse kantud kodanikkude palvetes tähendatakse ära veel arvestamise allüksus, kus paluja on kantud kutsealuste nimekirja.
Vabatahtlikult sundaega teenima astuda soovijad lisavad oma palvele juure, peale
Kvt. sead. § 90. ettenähtud dokumentide, veel teated, mis nõutakse kutsealustelt nende kutsealuste nimekirjadesse kandmisel.
tatakse ühes tarviliste

§ 10.
§ 48. põjhal esitatavad ajapikenduse saamise palved saadetakse sellele kaitseväeringkonna ülemale, kelle ringkonna kutsealuste nimekirjadesse paluja
on kantud, kusjuures perekondlikkudel ja majanduslikkudel põhjustel ajapikenduse saamise
palved esitatakse kaitseväeringkonna ülemale vahetult, kuna hariduse jätkamiseks ajapikenduse saamise palved esitatakse vastava koolijuhataja kaudu.
Kaitseväeteenistuse seaduse

§ И.
Hariduse jätkamiseks siseriigi koolide õpilaste poolt esitatavatel ajapikenduse saamise
palvetel koolijuhataja märgib ära klassi, missuguses paluja õpib, või lisab palvetele juure
sellekohased tunnistused, ja saadab palved edasi vastavale kaitseväeringkonna ülemale.
Kõrgemates Õppeasutustes õppijate kohta tähendatakse ära aeg, millal paluja on astunud õppeasutusse ja teaduskond, missuguses ta õpib.

§ 12.
Õpilased esitavad ajapikenduse saamise palved Haridusministeeriumi kaudu, juure lisades õppeasutuse tunnistuse eelmises (11) paragrahvis siseriigi koolide
Välisriikide koolide
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õpilaste kohta tähendatud andmetega. Haridusministeerium tähendab palvel ära õppeasutuse tüübi Eestis, missugusele palves tähendatud välisriigi õppeasutus vastab, ja saadab palve
edasi kindralstaabi V osakonna ülemale. Viimane saadab palve vastavale kaitseväeringkonna
ülemale.

§ 13.
juhatuskirjas „kutse “all mõistetakse kodanikke, keda järjekorralisele sundaega teenima võtmisele kutsutakse, kusjuures jaanuaris võtmisele kutsutavad kodanikud
moodustavad jaanuari kutse ning septembris võtmisele kutsutavad kodanikud moodustavad septembri kutse.
Käesolevas

2.

peatükk.

Arvestamise allüksustele.

§ 14.
Arvestamise allüksused

1. novembriks kodanikkude registreerimise ja
põhjal kokku seadma nimekirja nendele meeskodanikkudele,
kes Kaitseväeteenistuse seaduse põhjal kuuluvad sundaega teenima võtmisele eeltuleval aastal (Kvt. sead. § 63).
asutuses

on

kohustatud

olevate muude andmete

§ls.
Arvestamise allüksus võtab kõik abinõud

tarvitusele,

et

kõigil arvestamise allüksuse piir-

konnas elutsevatel kutse alla kuuluvatel kodanikkudel oleks teada kuuluvus kutse alla,

dete andmise tähtaeg ning kord ja kaitseväeteenistuse komisjoni ilmumise
kõiki arvestamise allüksuse

tea-

aeg, kohustades

piirkonnas elutsevaid kutsealuseid andma oma isiku kohta nõueja kutsealuste nimekirja kandmiseks (Kvt. sead. § 64).

tavaid andmeid teatelehe täitmiseks

§ 16.
Paragrahv

14-as tähendatud

kodanikku määratud

ajaks

oma

nimekirjas mitteolemine ei vabasta kutse alla kuuluvat

isiku kohta teadete andmisest.

§ 17.
Iga kutsealuse kohta täidetakse arvestamise allüksuse ametniku või kutsealuse enese
poolt ~Teateleht“, mis alla kirjutatakse nii kutsealuse enese kui ka teatelehe vastuvõtja asutuse ametniku poolt.
§ 18.
Teatelehed täidetakse vastavalt blanketil olevatele küsimustele.

Et andmed oleksid

õiged ja täpsed, võrreldakse teatelehtede täitmisel kutsealuse poolt antud andmeid asutuses
olevate või kutsealuse poolt esitatud dokumentidega, kusjuures vanaduse ja kesk- või ülikooli
lõpetamise kohta esitatakse dokumendid, kuna teised teated võib sisse kanda ka ilma tõendavate

dokumentideta.

§ 19.
Teatelehe täitmisel:

1) kutsealuse perekonna-, ees- ja isanimi kirjutatakse isikutunnistuse järgi selgelt, kergeltloetavalt; perekonnanimi krüpsutatakse alla;
2) kutsealuse sündimise aeg kirjutatakse uue kalendri järgi.
Kui kutsealuse sündimise aja andmetes on lahkuminek, siis märgitakse teatelehele isikutunnistuses näidatud sündimise aeg, kusjuures arvestamise allüksus on kohustatud
vastavate asutuste kaudu välja selgitama lahkumineku.
Kui õige sündimise aeg on välja selgitatud enne teatelehtede ärasaatmist kaitseväeringkonna ülemale, siis arvestamise allüksus märgib õige sündimise aja teatelehte ja kutsealuste nimekirja; kui aga teatelehed on juba ära saadetud kaitseväeringkonna ülemale,
siis arvestamise allüksus teeb vastava paranduse kutsealuste nimekirjas ja teatab kaitseväeringkonna ülemale kutsealuse õige sündimise aja paranduste tegemiseks teatelehes;
3) kutsealuse elukutse (amet) näidatakse võimalikult täpselt, näiteks: raudteel teenijate kohta:
vedurijuht, roopasäädja, kontoriametnik, masinist, motorist, tehnik, montöör, jne.;
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põllumajanduses:
põllutööline-taluperemehe poeg, põlTutööüne-taluomanik, põllutööline-palgaline võõra juures, talurentnik, talurentniku poeg jne.; käsitöös: kingsepa-,
rätsepa-, sepa-, lukusepa- jne. Õpilane nii-mitu aastat, või iseseisev;
4) kutsealuse kesk- või ülikooli hariduse märkus tõestatakse kutsealuse poolt arvestamise
allüksusele esitatud dokumendiga, kusjuures teatelehte märgitakse tunnistuse nr., väljaandmise aeg ja väljaandja asutuse nimetus.
Kui aga kutsealune ei esita haridust tõendavat dokumenti, siis tehakse teatelehte selleN N kooli
tunnistust ei ole esitatud".

kohane märkus, näiteks: „Lõpetanud
Haridusetunnistuse

originaali või tõestatud ärakirja sellest on kutsealune kohustatud
kaitseväeringkonna ülemale kaitseväeteenistusse vastuvõtmise juures.
Hariduse tasapind nende kutsealuste kohta, kes ei ole keskkooli lõpetanud või üldse koolis käinud, näidatakse järgmiselt: lõpetanud NN kesk- või algkooli nii-mitu klassi, koolis
ei ole käinud, kirjaoskamatu jne.
„Kirjaoskaja" märkida ainult nende kohta, kes ei ole kusagil koolis käinud, kuid oskavad lugeda ja kirjutada;
esitama

5) kohtu või eeluurimise all olevate kutsealuste kohta teatelehe vastavas lahtris anda nii
selged andmed, et nende järgi kaitseväeringkonna ülem võiks teha järelepärimisivastavatelt võimudelt;

6) sunnitööga karistatute kohta teatelehe sellekohases lahtris tehakse märkus: missuguse
kohtu poolt, missuguse süüteo eest või missuguse seaduse ja § põhjal ja millal on karistatud, ära tähendad es. ka Kohtuministeeriumi poolt väljaantava „Karistusteadete raaaasta ja nr., kuhu kodanik on sisse kantud;
7) samuti kui eelmises punktis (6) näidatud, täidetakse ka teatelehe vastav lahter nende
kutsealuste kohta, kes on kohtu poolt muude karistustega karistatud;
8) teatelehe lahtris „Muud teated" tähendatakse ära kutsealuse kohta käivad muud andmed, nagu: tema endine kaitseväeteenistuses olemine, äratähendamisega missuguses
kaitseväeteenistuse komisjonis vastu võeti, soodustused, missugusesse väeossa soovib
astuda teenima jne.
§ 20.
Teatelehe täitmisel kontrollitakse, kas isikutunnistuses on olemas vastavad leheküljed
pealkirjaga: „Teated ja muudatused kaitseväeteenistuse kohta".
Kui need lehed isikutunnistuses puuduvad, siis kohustatakse kutsealust kõrvaldama
seda puudust enne kaitseväeteenistuse komisjoni ilmumist.

§ 21.
Kui kutsealusel

puuduvad või kui nad näivad ebaõigeja väljaselgitamiseks puudub võimalus, kantakse vanus teatelehte ning nimekirja olevate
andmete järgi, mille kohta tehakse teatelehes vastav märkus. Niisuguste isikute vanus määratakse kaitseväeteenistuse komisjoni poolt välimuse järgi (Kvt. sead. § 65).
vanust

tõendavad dokumendid

tena

§ 22.
Teatelehe vastuvõtmise üle annab arvestamise allüksus teatelehe

sisseandjale „Allkirja".
Allkirjas tähendatakse: 1) arvestamise allüksuse nimetus, kus kutsealune on teatelehe
sisse annud; 2) mis aasta kutsealuste nimekirja kutsealune kantakse; 3) kutsealuse perekonna-,
ees- ja isanimi; 4) aeg, millal teateleht on arvestamise
allüksuses vastu võetud; 5) vastuvõtja
allkiri ja 6) aeg ja koht, millal ja kuhu kutsealune on kohustatud ilmuma kaitseväeteenistuse
komisjoni arstlikule läbivaatusele, kusjuures need kutsealused, kes kantakse kutsealuste
nimekirja „А" (vaata § 24), kohustatakse ilmuma kaitseväeteenistuse komisjoni kutsealuste
nimekirjade kokkuseadmisele järgneval aastal jaanuaris, ja need, kes kantakse kutsealuste
nimekirja „В", kohustatakse ilmuma kutsealuste nimekirjade kokkuseadmisele järgneval aastal septembris.
Välisriikides Eesti konsulaatidele teatelehe sisseandnud kutsealused kohustatakse ilmuma
teenistusse võtmiseks

Harju ringkonna kaitseväeteenistuse komisjoni, kui nemad teatelehe
ringkonna kaitseväeteenistuse komisjoni
ilmumiseks, mis teatelehel ära märgitakse (Kvt. sead. § 75).
sisseandmisel ei ole avaldanud erilist soovi mõne teise
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Vangimajas vahiall viibivatele katsealustele allkirja täitmisel jäetakse märkimata aeg,
on kohustatud ilmuma kaitseväeteenistuse komisjoni, ning allkiri ise hoitakse vangimaja kantseleis kuni kutsealuse vahialt vabastamiseni. Kutsealuse vahialt vabastamisel märgitakse allkirjale kaitseväeteenistuse komisjoni ilmumise aeg ja antakse allkiri
kutsealusele. Kui kutsealune vabaneb vahialt enne vastava kutsega teenistusse võetud kodanikkude tegelikku teenistusse astumiseks määratud tähtaega, siis kohustatakse vahialt vabanev kutsealune ilmuma kaitseväeteenistuse komisjoni võimaluse korral ühes teiste sama kutse
alla kuuluvate kodanikkudega, või selleks komisjoni istungi päevaks,'] mis eriti hiljaksjääjate
millal kutsealune

läbivaatamiseks

on määratud.
Kui aga kutsealune vabaneb vahialt pärast tähendatud tähtsiis
tema ilmuma kaitseväeteenistuse komisjoni ligemal komisjoni istungil.
kohustatakse
aega,
Kutsealuste vahialt vabastamisest on vangimajade ülemad kohustatud teatama iga-

kord vastavale

kaitseväeringkonna ülemale (Kvt. sead. § 77).
§ 23.

Teatelehtede sisseandmiseks määratud
allüksus võrdleb sisseantud teatelehti

tähtaja lõpul, s. o. 20. novembril, arvestamise
§ 14-s tähendatud nimekirjaga ja nõuab teateid kutse-

alustelt, kelle teatelehed puuduvad.

§ 24.
rit,

Pärast teatelehtede vastuvõtmiseks määratud
jaotatakse teatelehed kahte ossa: A ja B.
Esimese

osa

tähtaja lõppu,

s. o.

pärast 20-dat novemb"

~A“ moodustavad teatelehed:

1) kõigile nendele meeskodanikkudele, kes on saanud 20-aastaseks teatelehtede täitmise
aastal enne 1-st juiüit;
2) kõigile nendele meeskodanikkudele, kelle vanuse kohta puuduvad kindlad andmed, kuid
kes välimuse järgi otsustades on kutsealuste aastates, ja
3) kõigile nendele 20—30-aastastele meeskodanikkudele, kes mõnesugustel põhjustel ei
ole kantud eelmiste kutsete nimekirjadesse.
Teise osa ~B“ moodustavad teatelehed kõigile nendele meeskodanikkudele, kes on saanud või saavad 20-aastaseks teatelehtede täitmise aastal pärast 30. juunit.
Igas osas korraldatakse teatelehed kutsealuste perekonnanimede järgi tähestiku järjekorda ning kantakse selles järjekorras (iga osa eraldi) vastavatesse kutsealuste nimekirjadesse,
kusjuures esimene osa moodustab nimekirja ~A“ ja teine osa —nimekirja ~B“ (Kvt. sead.
§§ 66 ja 67).
Välisriikides Eesti konsulaatidele samuti ka vangimajas vahialuste poolt sisseantud
teatelehtedes tähendatud isikuid kutsealuste nimekirja ei kanta.
§ 25.
Vabatahtlikult kaitseväeteenistusse

astuda

soovijaid ning ükskõik mil põhjusel ajapikenduseloüjaid arvestamise allüksus ei kanna kutsealuste nimekirja. Vabatahtlikud pööravad palvega seaduses ettenähtud korras vahetult vastava kaitseväeringkonna ülema poole,
kuna ajapikenduselolijad (ka välisriikes vübijad), ajapikenduse tähtaja lõpul või koolist väljaastumise korral, seavad kokku teatelehe selles kaitseväeteenistuse komisjonis, kust nad on
ajapikendust saanud (Kvt. sead. §§ 90, 91 ja 66).
Kui käesolevas paragrahvis tähendatud kodanikkudelt saadetakse teatelehed arvestamise allüksusele, siis viimane saadab need edasi kaitseväeringkonna ülemale kutsealuste
nimekirja kandmata.
§ 26.
Kutsealuste
mitte

nimekirjad kirjutatakse alla arvestamise allüksuse juhtide poolt ja pannakse
hiljem kui 1. detsembril kaheks nädalaks arvestamise allüksuse kantseleis nähtavale
üles kõigile kodanikkudele tutvunemiseks (Kvt. sead. § 68).

§ 27.
nimekirjade kokkuseadmist ja üldiseks tutvunemiseks väljapanemist
saadetakse teatelehed ~A“ ja ~B“ 5. detsembriks kohalikule kaitseväeringkonna ülemale,
kumbki osa eraldi „Kaaskirja" juures.
Pärast kutsealuste
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osa-

kaitseväeringkonna ülemale.

konsulaatides

ja vangimajades vahialustele kokkuseatud teatelehtedes tähenkaaskirja.
Kaaskiri ühes kaitseväeteenistuse komisjoni otsustega ja noorte väeosadesse määramise
märkustega saadetakse kaitseväeringkonna ülemalt pärast noorte väeosadesse ärasaatmist
tagasi arvestamise allüksustele (välja arvatud vangimajad ja konsulaadid).
datud isikuid

ei

kanta

§ 28.
,
Paragrahv 26-s tähendatud kahenädalise tähtaja möödumisel, kuid mitte varem kui
15. detsembril, võetakse väljapandud kutsealuste nimekirjad maha ja saadetakse 20-maks
detsembriks kohalikule kaitseväeringkonna ülemale (Kvt. sead. § 70).
§ 29.
Kui pärast teatelehtede (kuid enne kutsealuste nimekirjade) ärasaatmist kaitseväeringkonna ülemale selgub, et arvestamise allüksuse piirkonnas elab veel kutse alla kuuluvaid isi-

kuid, kellele ei ole veel seatud kokku teatelehti ja kes ei ole veel kantud ühtegi kutsealuste

nimekirja, siis arvestamise allüksus kohustab neid isikuid viibimata ennast teatama teatelehe kokkuseadmiseks ja kannab nad täiendavalt kutsealuste nimekirja. Hiljaksjääjale antakse
harilikus korras „Allkiri" teatelehe vastuvõtmise üle.
Teateleht hiljaksjääja kohta saadetakse viibimata kaitseväeringkonna ülemale, kusjuures saatekirjas arvestamise allüksus teatab isiku hiljaks jäämise põhjustest ja kas hiljaksjääja on võetud vastutusele tähtajal mitteteatamise eest.
Välisriikides Eesti konsulaatidele sisseantud teatelehed saadetakse kindralstaabi V
osakonna ülemale.

§ 30.
nimekirjade ärasaatmist, kuid enne vastava kutsega teenistusse võetegelikku teenistusse astumiseks määratud tähtaega, ilmsiks tulnud kutse

Pärast kutsealuste
tud kodanikkude

alla kuuluvatele kodanikkudele, kellele ei ole veel seatud kokku teatelehti ja kes ei ole veel
kantud

ühtegi nimekirja, arvestamise allüksus, pärast teatelehe kokkuseadmist ja allkirja
et nad on kohustatud ilmuma kaitseväeteenistuse komisjoni ühes teiste sama
kutse alla kuuluvate kodanikkudega või selleks komisjoni istungi päevaks, mis eriti hiljaksjääjate läbivaatamiseks on määratud.
Teatelehed aga saadetakse kaitseväeringkonna ülemale § 29. tähendatud korras (Kvt.
andmist, teatab,

sead. §§ 75 ja 78).

§ 31.
tegelikku teenistusse astumiseks
kutsega
tähtaega ilmsiks tulnud kutsealuseid, kellele ei ole veel seatud kokku teatelehti
ja kes ei ole veel kantud ühtegi nimekirja, arvestamise allüksus, pärast teatelehe kokkuseadmist ja allkirja andmist, kohustab ilmuma kaitseväeteenistuse komisjoni ligema järjekorralise kutse kodanikkude sundaega teenima võtmise ajaks.
Teatelehed' saadetakse kaitseväeringkonna ülemale § 29. tähendatud korras.
Pärast

vastava

teenistusse, võetud kodanikkude

määratud

§ 32.
Kui arvestamise allüksus mõne isiku

põhjendatud nõudel peab tegema parandusi ülväljapandud kutsealuste nimekirjas, siis parandab ta vastavalt nii kutsealuste nimekirja kui ka teatelehed. Kui aga teatelehed on kaitseväeringkonna ülemale ära
saadetud, siis peale nimekirja parandamise saadab veel kaitseväeringkonna ülemale andmed
paranduse tegemiseks teatelehtedes (Kvt. sead. § 69).
diseks tutvunemiseks

§ 33.
Arvestamise allüksuse (välja arvatud vangimajad ja konsulaadid) juhtivad ametnikud
(valla- ja alevivanemad ja linnas
politseikomissarid) või nende asetäitjad on kohustatud
ilmuma arvestamise allüksuse pürkonnas elutsevate kutsealuste arstlikuks läbivaatamiseks
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määratud päeval kaitseväeteenistuse

komisjoni, viibima seal tähendatud kutsealuste läbivaaaja kestel ja vajaduse korral tarvitusele võtma abinõud kutsealuste korralikuks ja
määratud ajal ilmumiseks.
§ 34.
tamise

Arvestamise allüksused

on

kohustatud valvama selle

desse kantud kodanikud, kes ei ilmunud määratud

järele, et kutsealuste nimekirjaajaks arstlikule läbivaatusele kaitseväe-

teenistuse komisjoni, või kes pärast teenistusse vastuvõtmist ei ilmunud nendele määratud
kogumiskohtadesse väeossa saatmiseks, teeksid seda viibimata pärast ilmumisttakistava põhjuse kõrvaldamist (Kvt. sead. §§ 75, 77 ja 82).

§ 35.
Iga 20—55-aastase meeskodaniku asumisel arvestamise allüksuse piirkonda tuleb temalt nõuda dokumenti, mis selgitab tema kaitseväeteenistuse vahekorra lahendamise küsimust (allkiri teatelehe täitmise üle, ajapikenduse tunnistus, vabastamise tunnistus, j.n.e.).
Kui kodanikul ei ole esitada sellekohast dokumenti, siis arvestamise allüksus (Kvt.
sead.

§§ 19, 141, 143, 146 ja 147):
kodanikuga (s. o. kutseealisega) talitab nagu eelpool kutsealuste kohta

1)

20'—30-aastase

2)

30—55-aastast

tähendatud;
kodanikku

(s. 0., kes ei kuulu sundaega teenima astumisele), pärast
allkirja andmist, kohustab ilmuma arstlikule läbivaatusele
kõlbulikkuse äramääramiseks ligemal kaitseväeteenistuse
komisjoni istungil. Tema teateleht saadetakse kaitseväeringkonna ülemale ühes teatega,
mis põhjusel oli seni lahendamata kaitseväeteenistuse vahekord.
teatelehe kokkuseadmist ja
kaitseväeteenistuseks
tema

Välisriikides

elutsevate

30—55-aastaste

Eesti

kodanikkude teatelehed

saadetakse

kindralstaabi V osakonna ülemale, kes teatelehed edasi saadab vastavale

kaitseväeringkonna
ülemale. Nende kodanikkude isiklik ilmumine kaitseväeteenistuse komisjoni ei ole sunduslik.
§ 36.
Kõikidest

ilmsiks

tulnud

kaitseväeteenistuse

kohustuse

sihiga tehtud liikmevigastustest, terviseriketest või pettustest
hustatud vübimata teatama kaitseväeringkonna ülemale.

täitmisest kõrvalehoidmise

on

arvestamise

allüksus ko-

§ 37.
Arvestamise allüksused annavad

sellekohased tunnistused kutsealustele, kes

seadus-

likkudel

põhjustel ei või ilmuda määratud ajaks kaitseväeteenistuse komisjoni arstlikule läbivaatusele või kogumiskohta väeossa saatmiseks.
Välisriikides viibivate kutsealuste haiguse tunnistused kinnitab Eesti diplomaatlik esitaja või konsul (Kvt. sead. § 76).
§ 38.
Kaebused kutsealuste

nimekirjades

ettetulnud

vigade ja puuduste üle saadab see asuõiendustega ja oma seletusega 7 päeva vältel
175).

tus, kellele kaebus sisse antud, ühes tarviliste

kaitseväeringkonna ülemale (Kvt. sead. §

§ 39.
juhatuskirja järgi tarviliste blankettide saamiseks tuleb arvestamise allüksusel aegsasti pöörata nõudmisega kohaliku kaitseväeringkonna ülema poole.
Eesti konsulaate varustab tarviliste blankettidega kindralstaabi V osakond,
Käesoleva

3.

peatükk.

Kaitseväeringkonna ülematele.
§ 40.
Kaitseväeringkonna ülem juhib kaitseväeteenistuse kohustuse täitmist temale alluvas
kaitseväeringkonnas (Kvt. sead. § 54).
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41.

teenima võtmise

alal kaitseväeringkonna ülem annab juhtsundaega
ja seletusi arvestamise allüksustele, teostab kodanikkude teenistusse võtmist ja viib
täide kaitseväeteenistuse komisjoni ning peakomisjoni otsused.
Asjade otsustamisel kaitseväeteenistuse komisjonis kaitseväeringkonna ülem, kui komisjoni esimees, valvab selle järele, et otsused tehtakse kooskõlas maksvate seadustega,
määrustega ja juhtnööridega.
nööre

§ 42.
Iga aasta oktoobri kuus kaitseväeringkonna ülem esitab kaitseväeteenistuse komisjonile kinnitamiseks komisjoni järjekorraliste istungite päevade kava eeltuleva aasta peale.
Kaitseväeteenistuse

1)
2)

komisjoni järjekorralised istungid

kutsealuste teenistusse võtmiseks
mitte vähem kui üks kord kuus

on:

määratud aja jooksul, ja
vahepeal sissetulnud asjade otsustamiseks.

§ 43.
Eelmises

(42) paragrahvis tähendatud komisjoni järjekorraliste istimgite päevade kava,

pärast kinnitamist komisjonilt, kaitseväeringkonna ülem saadab teadmiseks arvestamise allüksustele, kaitseväeteenistuse komisjoni liikmetele, kindralstaabi V osakonnale ja kaitseväeteenistuse

Peakomisjonile.
§ 44.
1-ks novembriks

Hiljemalt
kaitseväeringkonna ülem saadab arvestamise allüksustele
väljapanemiseks avalikkudes kohtades kuulutused kõigile kutse alla kuuluvatele kodanikkudele
teadmiseks nende kutse alla kuuluvusest ja teadete andmise tähtajast kutsealuste nimekirjadesse kandmiseks ning ajast ja kohast, millal ja kuhu sundaega teenima kutsutud kodanikud
on kohustatud ilmuma arstlikule
läbivaatusele tegelikku teenistusse võtmiseks (Kvt. sead.
§ 57).
§ 45.
Arvestamise allüksuste nõudmisel kaitseväeringkonna ülem varustab neid käesoleva
juhatuskirja järgi ettenähtud tarviliste blankettidega.

§ 46.
Kaitseväeringkonna ülem hoolitseb selle eest, et kutsealuste teenistusse vastuvõtmiseks
ajaks komisjonil oleksid vastavad ruumid, valgustus, küte, inventar, tarvilised
abinõud ja et komisjoni liikmetel oleks teada istungite aeg j.n.e.,
üldse võtab tarvitusele
määratud
kõik

abinõud,

et

kutsealuste läbivaatus võiks sündida määratud

ajal takistamata.

§ 47.
Võimalikkude

korrarikkumiste

ärahoidmiseks

kogumiskohtade räSoonis kutsealuste
sundaega teenima võtmisel ja väeosadesse saatmisel kaitseväeringkonna ülem teatab kutsealuste kogumistest kohalikule prefektile või politseikomissarile.
§ 48.
Kutsealuste teatelehti arvestamise allüksustelt kätte saades kaitseväeringkonna ülem
kontrollib, kas need nõuetekohaselt täidetud; tarbekorral kogub kutsealuste kohta täiendavaid
andmeid vastavatelt asutustelt (kohtulikkude karistuste üle, endise kaitseväeteenistuse üle
j.n.e.).
Kõik kutsealuste kohta saadud dokumendid, palved, kaebused, teated hiljaksjäämise
üle j.n.e. lisatakse vastavate kutsealuste teatelehtede juure.

§ 49.
nimekirjade kättesaamist arvestamise allüksustelt võrreldakse
sellega teatelehti ja kui nimekirjades on tehtud parandusi, parandatakse vastavalt ka teatePärast

lehed.

kutsealuste
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§ 50.
nimekirjadesse kantud kodanikud, pärast
(48. ja 49.) paragrahvides tähendatud andmete kontrollimist ia õienduste tegemist,
kantakse kaitseväeringkonna ülema asutuses peetavasse üldisesse nimekirja, mida nimetatakse „Kaitseväeteenistuse komisjoni pearaamatuks'
Kõik

arvestamise allüksustes

kutsealuste

eelmistes

4

.

Pearaamatusse kandmisel

ja järjekorra number,

märgitakse kodaniku teatelehel pearaamatu

kuhu kodanik

Kaitseväeteenistuse

on

aasta

ning kutse

sisse kantud.

§ 51.
komisjoni pearaamat jaguneb kahte

ossa:

A

ja B, vastavalt järje-

korralistele kutsetele.

~A“ ossa kantakse kõik need meeskodanikud, kes kutsutakse sundaega teenima võtjaanuari kutsega, ja kõik need, kes kohustatakse ilmuma kaitseväeteenistuse komisjoni
arstlikule läbivaatusele kaitseväeteenistuseks kõlbulikkuse äramääramiseks aja jooksul 1-st
jaanuarist kuni sama aasta septembri kutse sundaega teenima võtmise alguseni.
misele

CC

ossa kantakse kõik
need meeskodanikud, kes kutsutakse sundaega teenima võtseptembri kutsega, ja kõik need, kes kohustatakse ilmuma kaitseväeteenistuse komisjoni
arstlikule läbivaatusele kaitseväeteenistuseks kõlbulikkuse äramääramiseks aja jooksul septembri kutse sundaega teenima võtmise algusest kuni sama aasta lõpuni.

~B

misele

Mõlemad

ja

tema asutuse

osad, pärast nende lõpetamist, kirjutatakse alla kaitseväeringkonna ülema
kantseleiülema

poolt.
§ 52.

Kõik pearaamatusse kantud kodanikud kantakse ühtlasi ka nende sündimise aastale
vastavasse tähestikku.

Iga sündimise

aasta

jaoks peetakse eraldi tähestiku

raamat.

Tähestikku kandmisel

ning kutse ja järjekorra

märgitakse tähestiku sellekohases lahtris selle pearaamatu
number, kuhu kodanik on sisse kantud.

aasta

§ 53.
Kutsealuste ülekandmisel ühest pearaamatust teise tehakse mõlemates pearaamatutes
lahtrites sellekohased märkused: selles pearaamatus, kust üle kantud,
mis-

vastavates

suguse kutse pearaamatusse ja mis järjekorra numbri alla üle kantud; selles pearaamatus,
kuhu üle kantud,
missuguse kutse pearaamatust ja mis järjekorra numbri alt üle kan-

tud; sündimise
raamatusse

aasta

ja mis

tähestiku

järjekorra

vastavas

lahtris

tehakse

märkus

—missuguse kutse pea-

numbri alla üle kantud.

§ 54.
Arvestamise allüksustelt saadud kutsealuste nimekirjad hoitakse alal ühes teatelehtedega,
korraldatud pearaamatusse kandmise

järjekorras, iga kutse eraldi kaustas.

kaaskirjad saadetakse arvestamise allüksustele (välja arvatud konsulaadid
ja vangimajad) tagasi pärast noorte väeosadesse ärasaatmist, kusjuures kaaskirjades iga kutsealuse kohta märgitakse missugusesse väeossa ta teenistusse saadetud või tema kohta tehtud
Teatelehtede

otsus.

Kutsealused, kes ei ole sattunud kaaskirja arvestamise allüksuses (välja arvatud konsulaadid

ja vangimajad), kantakse kaaskirja kaitseväeringkonna ülema

asutuses.

§ 55.
Kõik ühenduses kaitseväeteenistusse

võtmisega sisseantud palved, kaebused ja küsi-

mused, mis kuuluvad kaitseväeteenistuse komisjoni või Peakomisjoni otsustada, vaadatakse ja
kaalutakse läbi

kaitseväeringkonna ülema poolt enne otsustamiseks esitamist ning nendele
juure kõik asja selgitavad andmed ja tarvilised dokumendid, et otsustamine võiks
sündida kiirelt ja takistamata.

lisatakse
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§ 56.
Peakomisjoni nimele esitatud, kaebused saadetakse 14 päeva vältel ühes kaebustesse
puutuvate protokollidega, dokumentidega ja seletustega peakomisjonile (Kvt. sead. § 177).
§ 57.
Sissetulnud

palved ajapikenduse saamiseks perekondlikkudel ja majanduslikkudel
põhjustel ning hariduse jätkamiseks esitatakse otsustamiseks arvestusega, et oleks võimalik
tehtud otsusest anda teada palujale enne üldist kutsealuste vastuvõtmise algust (Kvt. sead.
§ 75).
§ 58.
komisjoni või Peakomisjoni poolt tehtud otsused viiakse
täide kaitseväeringkonna ülema .poolt otsekohe pärast otsuse tegemist või kättesaamist.
Kõik

kaitseväeteenistuse

§ 59.
Kutsealuste kohta tehtud peakomisjoni otsused, mis kuuluvad pearaamatusse kandmisele
(ajapikenduse andmised, peakomisjoni järelevaatamise tagajärjed j.n.e.) kantakse pearaamatusse kaitseväeringkonna ülema poolt Peakomisjoni otsuste põhjal.

§ 60.
Peakomisjoni
kaitseväeteenistuse

ja nende täideviimisest kaitseväeringkonna ülem kannab
komisjonile protokoleerimiseks lähemal istungil.

otsustest

ette

§ 61.
Kaitseväeteenistuse

komisjoni poolt kaebuse peale tehtud otsusest kaitseväeringkonna
ülem annab teada kaebajale ja kaebuse vastuvõtnud asutusele seitsme päeva vältel
pärast
otsuse tegemist (Kvt. sead. §
176).
§ 62.
anda
ajapikendust, kaitseväeringkonna ülem
ajapikenduse tunnistuse rohelisel paberil ja nad kantakse üle selle kutse pearaamatusse,
millal nad on kohustatud ilmuma kaitseväeteenistuse komisjoni teenistusse võtmiseks (s. o.
järjekorralise kutse aeg pärast ajapikenduse tähtaja lõppu).
Tunnistuse numbrina pannakse selle pearaamatu järjekorra number, aasta ning kutse,
kuhu isik on üle kantud, ja tekstis märgitakse:
1) kutsealuse nimi ja sündimise aeg,
2) kuupäev, aasta ja pearaamatu järjekorra number, millal ja kus otsus tehtud, 3) mis põhjusel ajapikendust antud, ja 4) see aasta ning järjekorraline kutse (jaanuari või septembri),
milleni ajapikendust antud.

Kutsealustele,

kellele

on

otsustatud

annab

§ 63.
Hariduse

jätkamiseks ajapikendust saanud kutsealuse ajapikenduse tunnistusel märgitakse ajapikenduse lõputähtajana see järjekorraline kutse, mis järgneb ajapikenduse saaja
vastava eluaasta lõpule,
s.
o. nende kodanikkude ajapikenduse tunnistusele, kes
on sündinud aja jooksul 1. veebruarist kuni 30. septembrini,
ajapikenduse lõpuna tähendatakse
septembri kutse, ja nendele, kes on sündinud aja jooksul 1. oktoobrist kuni 31. jaanuarini,
ajapikenduse lõpuna tähendatakse jaanuari kutse.
§ 64.

0

Hariduse

jätkamiseks ajapikenduseloüja ülemineku korral ühest Õppeasutusest teise
samaõiguslisse (ajapikenduse saamise mõttes) kaitseväeringkonna ülem, saades ajapikenduselolijalt koolijuhataja kaudu sellekohase teadaande ühes Õppeasutuse ja endise ajapikenduse
tunnistusega, teeb viimasel märkuse teise õppeasutusse ülemineku kohta ja saadab ajapikenduse tunnistuse omanikule

tagasi. Selles pearaamatus, kus isikule oli otsustatud anda ajapikendust, teeb kaitseväeringkonna ülem märkuse teise Õppeasutusse ülemineku kohta.
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§ 65.
Hariduse

jätkamiseks ajapikenduselolija ülemineku korral ühest õppeasutusest teise
mittesamaõigu.slisse, mis on ühenduses ajapikenduse lõputähtaja muutmisega, ajapikenduse uue tähtaja määramine sünnib kaitseväeteenistuse komisjoni otsusel. Selleks kantakse isik üle selle

misjonis

järjekorralise

otsustamisele. Pärast

kutse

otsuse

pearaamatusse, millal tähendatud küsimus tuleb kota üle vastavalt uuele ajapikendusele.

tegemist kantakse
§ 66.

jätkamiseks ajapikenduselolija lahkumisel õppeasutusest enne temale antud
ajapikenduse lõppu pannakse tema ja koolijuhataja poolt sisseantud teadaanded ootele kuni
ligema järjekorralise kutsega sundaega teenima kutsutud kodanikkudele ajapikenduse saamise
palvete esitamiseks ettenähtud tähtaja lõpuni. Kui selleks tähtajaks koolist väljaastunu esitab
uue palve ajapikenduse saamiseks, siis võib temale uuesti ajapikendust anda. Uue ajapikenduse andmine sünnib eelmistes (64. ja 65.) paragrahvides tähendatud korras. Kui aga koolist
väljaastunu ei esita uut palvet ajapikenduse saamiseks, siis kantakse ta üle ligema järjekorra lise kutse pearaamatusse ja selles pearaamatus, kus isik seisis olles ajapikendusel, teeb kaitseväeringkonna ülem märkuse koolist väljaastumise kohta komisjoni otsuste jaoks määratud
Hariduse

lahtris.

§ 67.
Kõik vabatahtlikult teenistusse astuda

soovijad, kes nõuetele vastavad, kantakse peaja vastavalt sündimise aastale tähestikesse ühel alusel teiste kutsealustega ja
nende teatelehe esikülje ülemisel äärel tehakse märkus „vabatahtlik".
Vabatahtlikkude arstlik läbivaatus kaitseväeteenistuse komisjonis sünnib ühes järjekorraliste kutsealustega (Kvt. sead. § 91).
raamatusse

§ 68.
Jaanuari kutsega
kuuluvad

ei

või

vabatahtlikuna

sundaega teenima võtmisele

sama aasta

kaitseväeteenistusse

võtta

kodanikke, kes

septembri kutsega (Kvt. sead. §§ 87 ja 3).

§ 69.
Arvulised andmed vabatahtlikult teenistusse astuda soovijate kohta kaitseväeringkonna
ülem esitab kindralstaabi V osakonna ülemale:

jaanuari kutsega teenistusse astuda soovijate
hiljemalt 15. detsembriks, ja septembri kutsega teenistusse astuda soovijate kohta hiljemalt 15. augustiks.
Nende andmete põhjal kindralstaabi V osakond teatab kaitseväeringkonna ülematele
vabatahtlikkude arvu, mis võib vastu võtta ja väeosad, kuhu nad määrata (Kvt. sead §§ 84
ja 88).
§ 70.
kohta

Kodanikud, kes on astunud kaitseväe õppeasutustesse, kantakse õppeasutustest saadud
põhjal sündimise aasta tähestikku ja selle järjekorralise kutse pearaamatusse, millal nad on õppeasutuses vastu võetud. Pearaamatus komisjoni otsuse jaoks määratud lahtris teeb kaitseväeringkonna ülem märkuse kaitseväe õppeasutuses vastuvõtmise
kohta, ja nende vastuvõttelehed saadetakse vastavale õppeasutusele (Kvt. sead. § 101).
sellekohaste teadete

§ 71.
Kutsealuste ühest

kaitseväeringkonnast teise üleviimise palved vaatab läbi kaitseväeringkonna ülem ja teatab oma otsusest palujale. Üleviimise korral saadetakse paluja teateleht viibimata sellele kaitseväeringkonna ülemale, kuhu paluja üle viiakse.
Saades teate, et
paluja teateleht on kohale jõiÄLnud ja seal pearaamatusse ja tähestikku kantud, kustutatakse
paluja pearaamatust ja tähestikust sellekohase märkuse tegemisega.
Teatelehe asemele jäetakse selle ärakiri märkusega üleviimise kohta (Kvt. sead. §§ 71,
72 ja 73).
§ 72.
Arvestamise allüksustes kutsealuste
30

a.) ja vanemad (30

a.

nimekirjadesse kandmata kutseealised (20

a.
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sugustel põhjustel veel lahendamata (optandid, kodakondsusse vastuvõetud j.n.e.), kantakse
teatelehtede järgi otsekohe vastavasse pearaamatusse ja sündimise aasta tähestikesse.
Nende arstlik läbivaatus kaitseväeteenistuse komisjonis sünnib (Kvt. sead. §§ 19 ja 78):
1) kes alla 30 a. vana
ligema järjekorralise kutse kodanikkude sundaega teenima võtmise
ajal;

2)

kes

30 —55

a.

ligemal järjekorralisel kaitseväeteenistuse komisjoni istungü.

vana

§ 73.
Pearaamatusse

eksikombel

kantud isikud

kustutatakse pearaamatust punase

ja kustutamise põhjuste üle teeb kaitseväeringkonna ülem märkuse komisjoni

tindiga

otsuste

jaoks

määratud lahtrites.

§ 74.
Kaitseväeteenistuse

komisjoni

väeringkonna ülem võtab
1)
2)
3)
4)

arstlikule

läbivaatusele ilmunud

kutsealustelt

kaitse-

ära:

allkirja teatelehe täitmise üle;
isikutunnistuse;
keskkooli

ja kõrgema

haridusega kutsealustelt

haridust tõendavad

dokumendid;

soodustuse vääriliseks tunnustatud kodanikkudelt —sellekohase tunnistuse katse

soo-

ritamise

5)

kohta, ja
ajapikenduselolijatelt

ajapikenduse tunnistuse.

Kõik kutsealustelt äravõetud dokumendid lisatakse teatelehe

Punktides 2., 3.
noortega väeosadesse.

ja

4. tähendatud dokumendid

juure.

kaitseväeringkonna ülem saadab ühes

§ 75.
Kui kodanikkude

sundaega teenima vastuvõtmise ajaks komisjoni ilmub kutseealine
kodanik, kes pearaamatusse kandmata, seatakse temale teateleht kokku kaitseväeringkonna
ülema asutuses, kantakse kohe pearaamatusse ja sündimise
võtmine sünnib harilikus korras (Kvt. sead. § 78).

aasta

tähestikku ja

tema

vastu-

§ 76.
Ajapikenduselolijate ilmumisel
seatakse nendele

kaitseväeteenistuse

komisjoni arstlikule läbivaatusele

kokku teatelehed.

§ 77.
Kutsealuste teatelehed esitatakse kaitseväeteenistuse

komisjonile ühes kõigi vastavate
kogutud andmetega, dokumentidega, kirjavahetusega j.n.e. Kui kutsealuse
kohta oli peetud pikem kirjavahetus, siis tehakse sellest veel lühike kokkuvõte, mis ühes
kirjavahetusega lisatakse teatelehe juure.
kutsealuste kohta

§ 78.
Kodanikkude läbivaatus kaitseväeteenistuse
dele käesolevas

komisjonis sünnib komisjonidele ja arstijuhatuskirjas 4. ja 6. peatükkides antud juhtnööride järgi.
§ 79.

Tegelikku kaitseväeteenistusse vastuvõetud kodanikkudelt kaitseväeringkonna ülem
soovide üle väeossa määramiseks ja märgib selle teatelehele. Samuti
pärib järgi nende
märgitakse teatelehele muud andmed, mis võivad mõõduandvad olla isiku väeossa määramisel.
§ 80.
Pärast
otsusele

komisjoni

vastav

otsuse

äramärkimist

teatelehel valmistatakse

selle

järgi komisjoni

tunnistus, mis kodanikule kätte antakse.

§ 81,
Rivi- või rivituteenistuseks kõlbulikuks tunnustatud kodanikkudest need,
likku teenistusse

astumiseks

määratud

tähtajaks

on

alla 30

aastat

vanad

kes tege-

ja ei ole

ära tee-
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sundaega, kuuluvad tegelikku teenistusse astumisele, kusjuures
sunnitöölemõistmisega, määratakse tegelikku tööteenispoolt
(Kvt. sead. §§ 2, 4 ja 165).
§ 82.

ninud seaduses ettenähtud

need, kes
tusse

on

karistatud

kohtu

Tegelikku kaitseväe- või tööteenistusse vastuvõetud, kuid Kaitseväeteenistuse seaduse
§ 82. põhjal ajutiselt koju lastud kodanikkudele antakse tunnistus, kuhu peale kodaniku nime
märgitakse veel aeg ja koht, millal ja kuhu kodanik on kohustatud ilmuma tegelikku teenisTunnistuse numbriks pannakse selle pearaamatu järjekorra number ja
tusse astumiseks.
aasta, kus komisjoni otsus on tehtud.
Kui tegelikku teenistusse astumisele kuuluv kodanik lastakse koju määramata aja
peale või kuni korralduseni, siis temale antavas tunnistuses märgitakse: „ajutiselt koju lastud
kuni korralduseni".

§ 83.
Rivi- või rivituteenistuseks kõlbulikuks tunnustatud kodanikkudest need, kes

on

ära

teeninud seaduses ettenähtud

sundaja (mis dokumentidega tõestatud) või kes oma vanaduse
tõttu ei kuulu tegelikku teenistusse astumisele (kes tegelikku teenistusse astumiseks määratud
tähtajaks on 30 aastat vanad ja vanemad), arvatakse kaitseväeringkonna ülema poolt (Kvt.
sead. § 2 pp. 3 ja 4 ja §§ 14—19):
reserwäe I järku;
1) 20—30-aastased, kes on ära teeninud sundaja ■
2) 30—45-aastased:
■—kes on ära teeninud sundaja'—reserwäe I järku,
reserwäe II järku;
■—kes ei ole ära teeninud sundaega
3) 45 —55-aastased:
kes on ära teeninud sundaja
maakaitseväe I järku,
kes ei ole ära teeninud sundaega
maakaitseväe II järku.
—

4

\

§ 84.
Eelmises

(83) paragrahvis tähendatud kodanikkudest, samuti ka 111 järgu maakaitsetunnustatutest need, kes on kohtu poolt karistatud sunnitöölemõistmisega,
arvatakse kaitseväeringkonna ülema poolt tagavaraväkke tööteenistuskohuslastena (Kvt.
sead. §§ 2, 4 ja 165).
§ 85.
väkke kõlbulikuks

I

ja II järgu reserv-, või I, II ja 111 järgu maakaitseväkke, või tööteenistuskohustagavaraväkke arvatud kodanikkudele antakse vastavalt kas kaitseväeteenistuse tunnistus või tööteenistuskohuslase tunnistus. Nende tunnistuste väljaandmine sünnib kindralstaabi poolt antud „Juhtnöörid kaitseväeteenistuse tunnistuse (raamatukujulise) väljaandmiseks" järgi.
Tunnistuse numbriks pannakse selle pearaamatu järjekorra number, kus tähendatud kodaniku teenistuseks kõlbulikkus on komisjoni poolt ära määratud.
lastena

§ 86.
hoopis vabaks tunnustatud kodanikkudele antakse tunnistus valgel paberil. Tunnistusel, peale kodaniku nime ja tema sündimise aja, tähendatakse ära aeg, millal
komisjoni otsus on tehtud ning haiguste ja kehaliste puuduste nimekirja litera ja punkt, mille
põhjal kodanik on teenistusest vabastatud. Tunnistuse numbriks pannakse selle pearaamatu
järjekorra number ja aasta, kus otsus on tehtud.
Teenistusest

Vabatahtlikult

§ 87.
sundaega teenima astuda soovijatest võetakse

vastu

ainult neid, kes

on

kõlbulikud riviteenistuseks.
Kui ei ole võimalik määrata vabatahtlikku sinna väeossa, kuhu

ta

soovib,

on

temal

õigus loobuda teenistusse astumisest.
§ 88.
Teenistusse mittevastuvõetud vabatahtlikule selle üle
Kutseeaüseks saamisel

peab

ta ennast teatama oma

elukoha

mingisugust tunnistust ei antajärgi kutsealuste nimekirja kand-
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miseks, seadma kokku teatelehe ja uuesti ilmuma arstlikule läbivaatusele ühel alusel teiste
kutsealustega.
§ 89.
ajal vastuvõtmisele mitteilmunud vabatahtlik kustutatakse kaitseväeringpoolt pearaamatust sellekohase märkusega (Kvt. sead. § 92).

Määratud
konna ülema

§ 90.
Tegelikku kaitseväeteenistusse vastuvõetud, kaitseväeteenistusest vabaks tunnustatud,
reserv-

või maakaitseväkke

või tööteenistusse arvatud kodanikkude isikutunnistustele teeb

kaitseväeringkonna ülem sellekohase märkuse („Täiendav

määrus

isikutunnistuste kohta",

RT 58
Nende kodanikkude isikutunnistustele, kellele mõnesugustel põhjustel on antud ajapikendust, samuti ka teenistusse mittevastuvõetud vabatahtlikkude isikutunnistustele ei
tehta mingisugust märkust.
§ 91.

Tegelikku kaitseväe- või tööteenistusse saadetavate kodanikkude isikutunnistused,
pärast märkuste tegemist, saadetakse väeosadesse ühes nende omanikkude teenistusse saatmisega,

kuna

omanikkudele

kõikide teiste

isikutunnistused, pärast tarviliste märkuste tegemist, antakse

tagasi.

§ 92.
lõppu, kuid hiljemalt kaks nädalat enne tegelikku
kaitseväeringkonna ülem esitab kindralstaabi V
osakonna ülemale: a) teated tegelikku teenistusse vastuvõetud kodanikkude üle, ja bj nimestiku tegelikku teenistusse vastuvõetud keskkooli ja kõrgema haridusega kodanikkudele.
Kohe pärast kutsealuste vastuvõtmise
teenistusse astumiseks määratud tähtaega,

§ 93.
(92) paragrahvis tähendatud andmete põhjal kindralstaabi V osakond saadab kaitseväeringkonna ülematele andmed teenistusse vastuvõetud kodanikkude väeosadesse
jaotamiseks, mille järgi kaitseväeringkonna ülem toimetab noorte nimelist väeosadesse määramist Kaitseväeteenistuse seaduse §§ 84., 170. ja 172. põhjal antud erijuhtnööride järgi.
Eelmises

§94.
1)

Tegelikku teenistusse astumiseks määratud päevaks kaitseväeringkonna ülem:
nõuab välja teenistusse saadetavatele kodanikkudele väljamaksmiseks seaduses ettenähtud

2)

valmistab

toidurahad;

igale vastuvõetud kodanikule vastuvõttelehe.

Vabatahtlikult teenistusse vastuvõetud kodaniku vastuvõttelehe
tehakse märkus: „vabatahtlik".
korra number, kus
vastavatelt

otsus

3)

nõuab

4)

valmistab nimestikud kahes

esikülje ülemisel äärel
pannakse pearaamatu järje-

tehtud;

väeosadelt

lar saadetakse väeosast

Vastuvõttelehe numbriks

noorte

vastuvõtjad;

eksemplaris väeosadesse saadetavatele noortele (teine eksemptagasi märkusega noorte kohalejõudmisest).
§95.

Viis

päeva

enne

noorte

ralstaabi

111 osakonna ülemale

mis kella

ajaks nad

on

kaitseväeringkonna ülem teatab kindpalju noori missuguse raudteejaamani saadetakse ja

väeosadesse ärasaatmist
kui

ärasaatmiseks valmis.

§ 96.
Vastuvõetud kodanikkude ilmumisel

kogumiskohta väeosadesse saatmiseks kaitseväeringkonna ülem varustab neid ettenähtud toidurahadega ja annab nad üle väeosadelt saadetud
toidu atestaatidega,
vastuvõtjatele ühes vastuvõttelehtedega,
nimestikkudega ja noortelt
äravõetud dokumentidega. Tarbekorral varustab neid ka sõidupiletitega.

Art. 294

512

Nr. 40

§ 97.
tähtpäevaks kogumiskohta väeossa saatmiseks mitteilmunud kodanikkude
dokumendid jäetakse kaitseväeringkonna ülema asutusse ja väeossa
saadetavas nimestikus
Määratud

tehakse märkus

mitteilmumise üle.

§ 98.
Üksikute

noorte

väeosadesse saatmine sünnib ilma

kaitseväeringkonna ülemalt tunnistusega, kus

ära

muma; tema dokumendid aga saadetakse väeossa

vastuvõtjata, üksikult, varustatud

tähendatakse kes, kuhu ja millal peab il-

postiga.

§ 99.
tegelikku teenistusse astumiseks määratud tähtaega võib tegelikku teenistusse
saatmisele kuuluvaid, kuid hiljaksjäänud kodanikke saata väeosadesse kuni 10-päevalise
hiljaksjäämisega. Pärast seda tähtaega ilmunud tegelikku teenistusse saatmisele kuuluvatele
kodanikkudele, kelle tähtajal mitteilmumise põhjused on seaduslikuks loetud, kaitseväeringkonna ülem annab välja § 82. tähendatud tunnistuse ning lükkab väeosadesse saatmise edasi
kuni ligema järjekorralise kutsega tegelikku teenistusse võetavate kodanikkude väeosadesse
saatmiseni. Kui aga tähendatud kodanikkude hiljaksjäämise põhjused ei ole seaduslikud,
Pärast

siis

saadetakse nad pärast ilmumist viibimata väeossa.

§ 100.
Pärast

noorte

väeosadesse ärasaatmist

kaitseväeringkonna ülem esitab kindralstaabi

V osakonna ülemale:

1)
2)

aruande tegelikku teenistusse vastuvõetud ja väeosahiljemalt kahe nädala jooksul
desse saadetud noorte üle, ja
aruande vastava kutsega teenistusse kutsutud kodanikkude üle.
hiljemalt ühe kuu jooksul

§ 101.
tunnustatud, kuid mõnesugustel põhjustel (§ 99.
Kõigile
tähtajaks hiljaks jäänud, või pärast vastuvõtmist I või II j. reserv- või I, II või
111 j. maakaitseväkke või tööteenistus-kohustuslasena tagavaraväkke arvatud või määramata
aja peale koju lastud) väeosadesse saatmata jäänud kodanikkudele seatakse kokku, peale vastuvõttelehe, veel teenistuseleht, kus ära märgitakse:
1) millal ja missuguses komisjonis läbi vaadatud ja missuguseks teenistuseks (kas rivi või
rivitu või 111 j. maakaitseväe) kõlbulikuks tunnustatud;
2)
mis põhjusel kaitseväeringkonna ülema poolt väeossa saatmine edasi lükatud või reserv-või maakaitseväkke või tööteenistusse arvatud või määramata aja peale koju lastud, ja
3) millal ning mis numbri all vastav tunnistus on välja antud.
Kui hiljaksjäämise eest järgnes kohtu alla andmine, siis ka see märgitakse teenistuse
teenistuseks kõlbulikuks

tähendatud

lehes.
Teenistus eleht ühes

vastuvõttelehega hoitakse alal kaitseväeringkonna ülema asusundaega teenima saatmisel märgitakse tema ilmumise ning teenistusse
saatmise aeg teenistuselehte ja saadetakse viimane ühes vastuvõttelehega väeossa.
tuses.

Kodaniku

§ 102.
Pärast

noorte

väeosadesse ärasaatmist kõik

mitteilmunud kodanikud, välja arvatud

need, kellele on otsustatud anda ajapikendust, kantakse mitteilmunute nimestikku, ja pearaamatu ning sündimise aasta tähestiku märkuste lahtris tehakse märkused mitteilmunute
nimestikku

kandmise

üle.

Mitteilmunute nimestiku

raamat

täissaamisel kantakse üle uude
Arstlikule läbivaatusele

seatakse sisse määramata

raamatusse

ainult need, kes

aja peale, kusjuures
pole üles leitud.

raamatu

mitteilmunute teatelehed hoitakse mitteilmunute nimestiku

juures eraldi kaustas.
§ юз.
Iga teadmata põhjustel või seaduslikkude põhjusteta kaitseväeteenistuse komisjoni
läbivaatusele või pärast vastuvõtmist tegelikku teenistusse astumiseks määratud tähtajaks
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kogumiskohta mitteilmunud kodaniku kohta saadab kaitseväeringkonna ülem eraldi teadaande kohalikule politseikomissarile nende ülesotsimiseks ja tähtajal mitteilmumise põhjuste
väljaselgitamiseks. Kui kohalik otsimine tagajärgi ei anna, alustatakse isikute üleriiklikku
otsimist selleks ettenähtud üleriikliku otsimise korra järgi (Kvt. sead. § 217).
§ 104. .
tähtajaks mitteilmunud pearaamatusse kantud kodanikkude
arstlik läbivaatus sünnib pärast tähendatud kodanikkude ilmumist või ülesleidmist ligemal
kaitseväeteenistuse komisjoni istungü (Kvt. sead. § 77).
Arstlikule läbivaatusele

§ 105.
Kui

tähtajal läbivaatusele mitteilmunud kodanik ei ilmu kuni selle kutse pearaamatu
lõpetamiseni, lots ta on sisse kantud, siis teeb kaitseväeringkonna ülem mitteümunud kodaniku kohta pearaamatus komisjoni
lahtrite märkuse mitteilmumise
Pärast seda

ja arstide

otsuste

jaoks määratud üle kõigi tühjaks jäänud

üle.

tähtaega ilmunud või tabatud mitteilmunute nimestikku kantud kodanik

kantakse üle mitteilmunute nimestikust selle kutse pearaamatusse, millal sünnib tema vastuvõtmine, ja tähestikus tehakse tähendatud kodaniku kohta märkus tema ilmumisest ja teise
pearaamatusse ülekandmisest.

§ 106.
Kutsealused, kes

surnud, kustutatakse pearaamatust või mitteilmunute nimestikust
ja tähestikust kaitseväeringkonna ülema märkusega arvestamise allüksustelt saadud sellekohaste teadaannete või vastavate dokumentide põhjal.
§ 107.
Pearaamatusse kantud

kes seaduslikkude

kodanikud,
põhjusteta ei ilmunud määratud
ajaks kaitseväeteenistuse komisjoni arstlikule läbivaatusele, või kes pärast teenistusse vastuvõtmist seaduslikkude põhjusteta
ei ilmunud tegelikku teenistusse astumiseks määratud
tähtajaks kogumiskohta, võetakse kaitseväeringkonna ülema poolt seaduslikule vastutusele.
4.

peatükk.

Kaitseväeteenistuse

komisjonidele.

§ 108.
komisjonid on kohustatud (Kvt. sead. §§ 57 ja 40):
kontrollima tegelikku kaitseväeteenistusse sundaega teenima kutsutavate kodanikkude
nimekirju;
otsustama, kellele sundaega teenima kutsutavatest anda kaitseväeteenistusse võtmiseks
ajapikendust Kaitseväeteenistuse seaduse § 48. põhjal;
välja kuulutama koha ja aja, kuhu ja mülal tegelikku kaitseväeteenistusse kutsutud kodanikud peavad ilmuma teenistusse vastuvõtmiseks, ja
tegelikku kaitseväeteenistusse ja arstlikule läbivaatusele kutsutud kodanikke arstlikult
läbi vaatama ja nende kaitseväeteenistuseks kõlbulikkuse ära määrama.
Kaitseväeteenistuse

1)
2)
3)
4)

§ 109.
Kaitseväeteenistuse

1)

2)

komisjoni istungid on:
järjekorralised:
a) kutsealuste teenistusse võtmiseks määratud ajal ja
b) mitte vähem kui üks kord kuus vahepeal sissetulnud asjade otsustamiseks;
erakorralised
kaitseväeringkonna ülema korraldusel edasüükkamata asjade otsustamiseks.

§ 110.
Järjekorraliste istungite koha ja päevad määrab komisjon kaitseväeringkonna ülema
ettepanekul iga aasta oktoobrikuus eeltuleva aasta peale, kusjuures kutsealuste teenistusse
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vastuvõtmiseks
ilmuma

iga arvestamise allüksuse kohta tähendatakse
komisjoni läbivaatusele.
§ 111.

aeg, millal kutsealused

peavad

Kaitseväeteenistuse komisjon kutsutakse kokku oma esimehe korraldusel ning komisjoni
istungid on otsusevõimulised, kui on ilmunud esimees ja mitte vähem kui kaks liiget, nende
hulgas arst (Kvt. seadus §6l).
§ 112.

Iga istung avatakse ja lõpetatakse esimehe poolt,

kes määrab

asjade arutamise järjekorra

ja valvab sisemise korra järele.

§ из.
Liige, kes tahab istungi ajal avaldada mingisugust teadaannet või üles võtta küsimust,
oma
ettepanekuga pöörama esimehe poole, kelle korraldusel asi kas kohe arutusele
võetakse või järgmise istungini edasi lükatakse.
peab

Asjad

otsustatakse

esimehe

otsustav

§ 114.
komisjonis lihthäälteenamusega. Häälte pooleks

jagunemisel

on

hääl.

§ 115.
Kutsealuste läbivaatus sünnib

politsei jaoskonna komissari või

vastava
tema

valla- või alevivanema

või

tema

abi

(linnas

abi) juuresolekul.
§ 116.

nimekirjade kokkuseadmisel isiku vanadus jäi ära tähendamata tõenpuudusel, siis määrab komisjon vanaduse kindlaks välimuse järgi lihthäälteenamusega (Kvt. sead. § 65).
Kui kutsealuste

davate dokumentide

§ 117.
Kui isik, kelle vanadus on häälteenamusega ära määratud, kutsealuseks tunnustatakse,
vaadatakse tema arstlikult läbi üldises korras; kui aga nooremaks loetakse, tehakse komisjoni

poolt

otsus ja kohustatakse teda kutseea vanaduses
nimekirja.
§ ИВ.

vastav

kutsealuste

ennast

uuesti laskma sisse kanda

Kui

komisjoni ilmuvad vastuvõtmise ajaks kutsealused, kes veel ei ole kantud pearaakaitseväeringkonna ülema asutuses viivitamata teateleht kokku,
kantakse pearaamatusse ja võetakse vastu üldises korras (Kvt. sead. § 78).
matusse,

seatakse nendele

§ 119.
Läbivaatamiseks

peavad komisjonis olema järgmised abinõud: 1) mõõdupuu
pik2) tsentimeetermõõt 1,5 meetri pikkune'—kehaosade mõõtmiseks, 3)
kaalud
raskuse mõõtmiseks kilogrammides, 4) spaatelid, 5) stetoskoop, 6) kurgu, kõrva
ja nina peeglid, 7) oftalmoskoop, 8) otsaesise reflektor, 9) pintsett, 10) hügroskoobilist vatti
umbes 200 grammi, 11) Snelleni tabel
nägemise teravuse kindlaks määramiseks, 12) üks
kuse

mõõtmiseks,

terariistade desinfitseelamp mitte alla 10-küünlalise valguse jõuga, 13) piirituse lamp
ja lambi jaoks 500 grammi piiritust, 14) mingisugune antiseptiline aine —kätepuhastamiseks, 15) kolm käterätikut ja 16) kaks taldrekut.

rimiseks

§ 120.
Läbivaadatavaid kutsutakse

ette

kindlas

järjekorras nimepidi ja vaadatakse läbi üksikult.

§ 121.
Läbivaatamine

algab pikkuse mõõtmisega, kusjuures läbivaadatav peab seisma

mõõ-

ja saabasteta. Pikkuse, rinnamõõdu ja kaalu märgib komisjoni esimees või
lugetest pearaamatu selleks määratud lahtrisse. Pikkuse mõõtmisel tuleb tähele

riieteta

dupuul
komisjoni

üks

panna, et isik peaga,

seljagaTja kandadega mõõdupuusse puutuks, kusjuures

pea ei tohi olla
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selga tõmmatud. Enne pikkuse äramärkimist peab järele
puutuks hästi pealae vastu.
§ 122.
Kui läbivaadatav kasvu
visliku seisukorra üle, mille
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põikpuu

poolest teenistuseks kõlbulik, nõutakse temalt teateid ta terjärele asutakse keha üldisele vaatlemisele ja üksikute liikmete

ja organite järelekatsumisele.
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§ 123.
Üldisel läbivaatamisel pannakse läbivaadatav sirgelt seisma vastu valgust vabalt rippukätega kindla pildi saamiseks kehaosade, lihaste ja kondikava proportsioonaalsest
üldisest
ebanormaalsustest kehaehituses
keha
kujunemisest, võttes
arenemisest,
ja
tundemärke:
sitke
elastiline nahk,
aluseks
kehaehituse
järgmisi hästi
kujunenud
kõva kukal, laiad Õlad, õieti kujunenud rind ja selg, kindlad selja järele seisvad labaluud,
tugevad kondid, tarviliselt arenenud lihased, painduvad käed ja terved jalad.
vate

§ 124.
Pea ja
järelevaatamisel pannakse tähele eksanteemi, mädahaavu, arme, kasvajaid,
j.n.e., näolihaste kramplikke tõmbeid või nende halvatust, pisar- ehk sülguuriseid, silmalaude kokkulütumist, ninasõõrmete ehk kõrvatoru kinnikasvamist, silmaripsmete loomuvastast kasvamist silmamuna poole, köitkile ja silma teiste osade ebaloomulist seisukorda,
kõõrdimist ning määratakse ära nägemise teravus, vaadatakse kas ei ole mädajooksu kõrvast,
kuulmenaha defekte, luupõlendikke, polüüpe ja missuguses seisukorras on järelvaadatava
kuulmine, kas nina vahesein ja üldse nina krõmpsluud on normaalsed ja kas ei ole luupõlendikke ehk polüüpe ninas.

■

näo

§ 125.

Suu

järelevaatamisel pannakse tähele huuli, hambaid, igemeid, keelt, kurgupurju,
nibu ja lage, nendes olevate muutuste järku ja iseloomu, tehes kindlaks närimise, neelamise
ja kõne korralikkust.
§ 126.
Kaela

ja selgroo järelevaatamisel pannakse tähele nende kuju, liikumise ja üksikute
ja hingekõri (trachea) seisu ning kilpnäärmete suurust.

lülide seisukorda, kõrisõlme

§ 127.
Rinna

järelvaatamisel võetakse

liigutuste korralikkust ja hingamise tugevust;
järele võrreldakse rinna ümbermõõtu pikkuse mõõduga: rinna ümbermõõt täiskasvanud
inimesel ei ole alla poole pikkuse. Mitterahuldav rinnamõõt täielise tervise ja kehaehituse
arvesse

selle

juures ei ole mõõduandev läbivaadatava teenistuseks kõlbmataks tunnustamiseks.

Kopsude ja südame seisukorra täpseks kindlakstegemiseks tuleb neid
ja auskulteerida, kusjuures tarvilise rahu eest hoolitseb komisjoni esimees.

perkuteerida

§ 128.
Kõhu

tähele

tema suurust, naha, kubeme ja reie kanali seisu
järelevaatamisel pannakse
vaevajate kindlaks tegemiseks, ning katsutakse järele maksa ja põrna suurust.

§ 129.
Niude

järelevaatamisel pannakse tähele niude luude ja puusaliigendite ehitust ning
kusitoru välist avaust, kas ei ole gonorrhoea tundemärke ja haavu ehk kõvendisi suguosadel,
kas munad ja seemneköidikud on normaalsed, kas ei leidu kusikanali
ehk uruaugu (anus)
uuriseid, kas on näha päraka väljalangemist ehk tema teisi haigusi.
§ 130.
Kehalügete järelevaatamisel pannakse tähele nende tundelikkust ja lihaste jõudu, lihaste
sümmeetriliselt arenemist, suurte liigendite ehk sõrmede ja varvaste lülide jämenemist, kõvenemist ehk liikumatust, kõverdusi,
kokkukiskumisi, lühendusi või muid puudusi, mis
enam

ehk vähem liikumist takistavad. Tarbekorral toimetatakse kehaliikmete mõõtmist.
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§ 131.
arvamise avaldamisel tuleb arstidel silmas

Läbivaatamisel

ja
pidada, et haigused ja kehapuudused ning vigastused võivad olla:
tõelised* mis läbivaadatav tõesti põeb; sellejuures tuleb silmas pidada, et mõned
kutsealused mitmesugustel põhjustel varjavad oma haigusi, mispärast ei või usaldada
läbivaadatavate seletust, et nad on täiesti terved, vaid neid peab igakord põhjalikult
järele vaatama;
simuleeritud ehk järeletehtud, kui haiguste hoogude ehk tundemärkide avaldamisel kahtlus tekib, et nad on kunstlikult välja kutsutud ja alal hoitakse teenistusest
kõrvalehoidmise sihiga;
valed, kui läbivaadatav teatab sümptoomidest, missuguseid tema juures ei ole märgata.

lised

1)

2)

3)

§ 132.
Haiguste, iseäranis sisemiste, määramisel, mis võivad teha inimese kaitseväeteenistuseks kõlbmatuks, tuleb
suurem

arvesse

võtta mitte üksikuid tundemärke, vaid kõiki ehk vähemalt

jagu haiguse olulisi tundemärke.
§ 133.

Kui läbivaadataval leidub

viga või haigus, mis täiesti ei allu haiguste ja kehaliste puuduste nimekirjas tähendatud punktidele, tuleb arstidel oma arvamise väljendamisel käia nende
punktide järgi, mis kõige enam vastavad käesolevale juhtumile.
§ 134.
Simuleeritud

ja meelega tehtud haigused niisama ka valed haigused tuntakse ära sellest,
et mõned vastavatele haigustele omased tundemärgid puuduvad, või haige peolt näidatud
tundemärgid on omased muudele haigustele, või lõpuks leiduvad võõraskehad, võõrasollused,
sööjad ja muud ained, iseäranis väliste vigastuste juures.
§ 135,
Pärast

läbivaatamist teatavad

arstid,

kas

läbivaadatav

on

teenistuseks

kõlbulik

või

mitte

ja üks arstidest kirjutab pearaamatu selleks määratud lahtrisse isiku tervisliku seisukorrast vastava märkuse, näiteks: ~Terve“, „Adissoni haigus “, „bronchiaal-asthma
j.n.e.,
kusjuures tähendatakse kõik leitud haigused ja puudused vaatamata sellele, kas isik teenistuseks
kõlbulik või mitte. Märkus kirjutatakse alla mõlemate arstide poolt, kui komisjoni istungist
kaks arsti osa võtavad; vastasel korral aga ainult komisjonist osavõtja arsti poolt.
c‘

§ 136.
Kodanikkude

kaitseväeteenistuseks

kõlbulikkuse

äramääramisel

kaitseväeteenistuse

komisjon käib Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud Haiguste ja kehaliste puuduste nimekirja
lit. ~A“ (RT 7
§ 137.
Nõrga kehaehitusega ja haiglastele kodanikkudele, keda kaitseväeteenistusest ei või
hoopis vabastada, nii ka neile, kes kannatavad pikaajalist ravimist vajavate kuid parandatavate haiguste ja kehaliste puuduste all, või kes raske haiguse järele veel täielikult ei ole paranenud, annab kaitseväetenistuse komisjon ajapikendust tegelikku teenistusse võtmiseks
tervise parandamise otstarbel kuni järgmise järjekorralise kutse kodanikkude sundaega teenima võtmiseni, kusjuures ajapikendust võib anda ainult nende haiguste ja kehaliste puuduste
järele, mis on ette nähtud Haiguste ja kehaliste puuduste nimekirja lit. ~A“ p. 90. —RT 7
§ 138.
Tervise

parandamise otstarbel ajapikendusel olnud kodanikkudele võib pärast ajapikenajapikendust. Uue ajapikenduse andmine võib sündida

duse lõppu anda samal otstarbeluuesti

ka pärast seda niimitu korda, kui seda nõuab kaitseväeteenistusse kutsutava tervis.

Seal-
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juures võib tervisparanduslikuks otstarbeks antud, üksteisele järgnenud ajapikenduste üldkestus, arvates esimest korda antud ajapikenduse algusest, kogusummas ulatuda kõige rohkem
kuni kahe aastani.
Hiljemalt nimetatud tähtaja lõpul ajapikenduselolija, vastavalt tema tervisele, kas võetakse tegelikku kaitseväeteenistusse, või arvatakse maakaitseväe 111 järku, või
vabastatakse täiesti kaitseväeteenistusest (Kvt. sead. § 45).
§ 139.
Tervisparanduslikul otstarbel ajapikendust saanud kodanikud vaadatakse arstlikult
läbi sama ringkonna kaitseväeteenistuse komisjonis, kus neile ajapikendust antud (Kvt.
sead. § 45).
§ 140.
Isikud, kes põevad lühikeseajalist ravimist vajavaid haigusi, võetakse kaitseväeteenistusse
ja saadetakse väeosadesse harilikus korras, kui
tervislikkudel põhjustel.

komisjon ei

otsusta

neile anda

ajapikendust

§ 141.
Kui arstlikul läbivaatusel kaitseväeteenistuse

komisjonil

on

võimata otsekohe kindlaks

olemasolu, või kui komisjonil tekib kahtlus, et tegelikku kaitseväeteenistusse kutsutava haigus või vigastus on kunstlikult välja kutsutud, otsustab komisjon
teha

haiguse

määra või tema

isiku

järelekatsumiseks lähemasse nõuetekohaselt sisseseatud kaitseväe, linna või maahaigemajasse, kusjuures nende haigustega ja kehaliste puudustega, mille väljaselgitamiseks on haiguste ja kehaliste puuduste nimekirjades ette nähtud järelekatsumine ravimisasutuses, ei või kodanikke kaitseväeteenistusest täiesti vabastada, rivitu teenistusse või maakaitseväe 111 järku määrata järelekatsumata haigemajas (Kvt. sead. §§ 79 ja 46).
saata

konna

§ 142.
Haigemajasse järelekatsumiseks saatmine sünnib kaitseväeringkonna ülema korraldusel
saatekirja juures, kus peale saadetava nime veel tähendatakse haiguse nimetus ehk haiguste
ja kehaliste puuduste nimekirja lit. ja punkt.
§ 143.
Haigemajadesse järelekatsumisele saadetud isikute kohta teeb kaitseväeteenistuse komisjon lõpuliku otsuse pärast teadete saamist haigemajast, kusjuures haigemajade ja nende komisjonide teated ei ole otsustavad, vaid ainult täidavad haiguste selgitamise otstarvet.

Kohtu

§ 144.
poolt sunnitöölemõistmisega karistatud kodanikud vaadatakse läbi ning nende

kaitseväeteenistuseks kõlbulikus määratakse kindlaks

ühel alusel teiste kaitseväeteenistus-

kohustuslikkude

kodanikkudega, kusjuures ajapikendust nad võivad saada ainult tervislikkudel ja majanduslikkudel põhjustel (Kvt. sead. §§ 4, 5 ja 166).
§ 145.
Komisjoni poolt kaitseväeteenistuseks lahkarvamisega kõlbmatuks tunnustatud isikud
saadetakse, kui seda nõuab keegi komisjoni liikmetest,kaitseväeteenistuse Peakomisjoni uuesti
järelevaatamiseks (Kvt. sead. § 80).

§ 146.
Isikuid, kellele kaitseväeteenistuse komisjon on annud ajapikendust tervisparanduslikul otstarbel ja kelle kohta kahtlus tekib või andmed saadakse, et nende haiglane olek või
nõrk kehaehitus, mille põhjal nad said ajapikendust, oli välja kutsutud kunstlikult, võib
kaitseväeringkonna ülem ja kaitseväeteenistuse komisjon ajapikenduse kestusel igal ajal etteteatamata kutsuda kaitseväeteenistuse komisjoni arstlikule järelevaatusele (Kvt. sead. §BS).
§ 147.
Isikuid, keda kaitseväeteenistuse komisjon teenistusest vabastanud, kuid kelle kohta
kaebuse või muul teel kahtlus tekib, et haigus või vigastus, mille põhjal isik teenistusest
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vabastati, oli välja kutsutud kunstlikult, või et teenistusest vabastatud isik arstlikul järelevaatusel haigust simuleerides on viinud komisjoni eksiarvamisele, on kaitseväeringkonna
ülemal ja kaitseväeteenistuse komisjonil Õigus kolme aasta vältel pärast nimetatud isikute
kaitseväeteenistusest vabastamist neid uuesti kutsuda kaitseväeteenistuse komisjoni arstlikule
järelevaatusele, kusjuures kaitseväeringkonna ülem on kohustatud igakord peakomisjonile
teatama sarnaste isikute järelevaatusele kutsumisest ja selle tagajärgedest (Kvt. sead. § 86).
§ 148.
tähtajal läbivaatusele mitteilmunud kodanikkude kohta teeb komisjon
pärast nende komisjoni ilmumist (Kvt. sead. § 77).

Määratud
otsuse

v

oma

§ 149.
parandamatu raske haiguse või vigastuse iseloomu tõttu on kodanikul võimata
komisjoni (näiteks: halvatu, pime, jalutu, nõdrameelne j.n.e.), võib kaitseväeteenistuse komisjon loobuda kodaniku isikliku ilmumise nõudmisest ja otsustada arsti ja omavalitsuse asutuse või politsei poolt antud tõenduste põhjal. Tarbekorral võib komisjoni korraldusel kohapeal järelevaatust toimetada üks riigi- või omavalitsuse teenistuses olevatest
Kui

ilmuda isiklikult

arstidest.

§ 150.
tegelikuks kaitseväeteenistuseks kõlbulikuks tunnustatud kodanik enne väeossa
ärasaatmist saab haiguse või vigastuse, mida temal vastuvõtmise ajal ei olnud, on kaitsesaatmist uuesti
väeossa
väeteenistuse komisjon kohustatud tähendatud kodaniku enne
arstlikult läbi vaatama ja tema kaitseväeteenistuseks kõlbulikkuse uuesti ära määrama.
Komisjoni poolt tehtud uus otsus märgitakse sealsamas, kus eelminegi otsus.
Kui

§ 151.
Pearaamatusse kantud kodanikkude kohta

komisjoni poolt tehtud otsused tähendatakse

pearaamatu selleks määratud lahtris.
Pearaamatus

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

märgitakse:

teenistuseks kõlbulikkuse otsustamine;
teenistusest

vabastamised kõlbmatuse

pärast;

tervislikkudel

põhjustel;
järgi;
ajapikenduse andmised hariduse jätkamiseks;
ajapikenduse andmised tervislikkudel põhjustel;
ajapikenduse andmised perekondlikkudel põhjustel;
haigemajasse järelekatsumisele saatmised;
peakomisjoni järelevaatusele saatmised;
liikmevigastajate kaitseväeteenistusse võtmised.

maakaitseväkke
vanaduse

määramised

kindlaks

määramised

välimuse

§ 152.
(151) paragrahvis tähendatud otsused kantakse pearaamatusse esimehe või
komisjoni liikme poolt tindiga lühidalt, näiteks: „ajapikendust tervislikkudel põhjustel
kutseni lit. A p
kuni 19.... a
põhjal", „vaba
põhjal“, „rivisse", „rivitu p
Samad otsused märgitakse ka teatelehtedele. Otsused kirjutatakse
põhjal"
j.n.e.
p
alla otsuse sissekandja poolt.
Eelmises

Ajutised komisjoni otsused, nii kui haigemajasse järelekatsumisele ja peakomisjoni
järelevaatusele saatmised, kantakse pearaamatusse võimalikult tihedalt, et ruumi jääks komisjoni lõppotsuste sissekandmiseks. Kui mõne isiku kohta lahtris komisjoni otsuste tegemiseks tuleb ruumist puudus, siis kantakse teated selle isiku kohta uuele joonevahele,
seda vastavas lahtris ära tähendades.
Kui kutsealune mitmete
rivituteenistusse

punktid.

või
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j.

punktide põhjal kaitseväeteenistuseks kõlbmatu või kõlbulik
siis tähendatakse komisjoni otsuses kõik

maakaitseväkke,
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§ 153.
Komisjoni tegevusele peetakse protokolli raamat, milleks võib

võtta lihtne kontori

raamat.

Protokolli

pärast

otsuse

raamatusse

kantakse

kõik

komisjoni tööd hiljemalt kolme päeva jooksul

tegemist.
§154.

Protokolli

märgitakse: aasta, kuupäev, protokolli nr. ja komisjoni liikmed, kes võtsid osa istungist, komisjoni tegevus punktide järgi (näiteks: kaebuse sisu, asja kohta käivad
õiendused ja dokumendid, seaduse paragrahvid) ja lõpuks komisjoni arvamine ja otsus.
Kutsealuste
takse

läbivaatuse

ja vastuvõtmise kohta

protokolliraamatusse lühidalt, näiteks: läbi

tuseks kõlbulikuks

pearaamatusse tehtud otsused kan-

vaadatud

120 meest, kellest riviteenisrivituteenistuseks
kõlbulikuks tunnustatud 10
meest,
lastud tervislikkudel põhjustel 10 meest j.n.e.

tunnustatud 45

meest, ajapikendusele
Protokoll kirjutatakse

alla esimehe

ja kõikide istungist osavõtnud liikmete poolt.
§ 155.

Kui

otsused

ei ole tehtud ühel häälel, vaid häälte enamusega, siis võivad liikmed,
kes enamusega nõus ei ole, sisse anda erilise arvamise, tehes protokolli allakirjutamisel
oma nime juurde märkuse: „Jään erilise arvamise juure selles
ja selles asjas“. Kui mittenõusolevad liikmed ei soovi erilist arvamist sisse anda, siis kantakse
vähemuse arvamine protokolli.

peale

enamuse

otsuse

ka

§

156.

Eriline arvamine peab ära antama kolme päeva jooksul esimehele ja kantakse kohe
protokolliraamatusse.
Liige, kes tähtajaks erilist arvamist ära ei anna, loetakse komisjoni otsusega nõusolevaks
ja tema poolt tehtud märkused erilise arvamise juurde jäämise kohta tühistuvad.

§

157.

ja protokolliraamatusse kantud komisjoni otsustes ei tohi olla mingisuguseid puhastusi või väljakraapimisi. Kõik eksikombel kirjutatud sõnad ja tehtud vead
tõmmatakse peenikese kriipsuga läbi ja peale kirjutatakse parandus punase tindiga.
Pearaamatusse

Kõik

protokolliraamatus

tehtud

parandused tähendatakse

ära

protokolli lÕppus

enne

allkirju.
Pearaamatus tehtud parandused kirjutatakse alla: üldosas
kaitseväeringkonna ülema
vastavalt parandusetegija arsti või komisjoni liikme
poolt, arstide ja komisjoni lahtrites
poolt.

5.

peatükk.

Kaitseväeteenistuse

Peakomisjonile.

§ 158.
Kaitseväeteenistuse

Peakomisjon valvab kaitseväeteenistuse komisjonide ja kaitseväe
haigemajade arstlikkude komisjonide tegevuse järgi, vaatab läbi ning otsustab nimetatud komisjonide vastu tõstetud kaebused (Kvt. sead. § 58).
§ 159.
Kaitseväeteenistuse

Peakomisjonil

on

õigus:

igal ajal oma äranägemise järgi kõiki kaitseväeteenistuse komisjonide ja
abikomisjonide ning kaitseväe haigemajade arstlikkude komisjonide otsuseid;

1)

kontrollida

2)

igal ajal

muuta eelmises (1) punktis nimetatud otsuseid liikmevigastajate
ja pettuse
teel kaitseväeteenistusest vabastatud kodanikkude suhtes, kõikide teiste kaitseväeteenistusest

vast,

vabastatud kodanikkude suhtes aga kolme

ja

aasta

vältel

arvates

vabastamise

päe-

Art.
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uuele arstlikule

järelevaatusele kutsuda kaitseväeteenistuseks kõlbmatuks tunnustatud
ravimisasutustesse järelekatsumisele ja korraldada nende arstlikku
järelevaatust kaitseväeteenistuse komisjonide ja kaitseväe haigemajade arstlikkude komisjonide kaudu (Kvt. sead. § 60).

isikud, neid

saata

§

160.

Kaitseväeteenistuse

Peakomisjoni tegevust ning asjaajamist juhib kaitseväeteenistuse
Peakomisjoni esimees, kes saades palve ehk kaebuse, mis kuulub Peakomisjoni otsustamisele,
kogub asja kohta käivaid tarvilikke täiendavaid andmeid, missugused koos asjatoimetusega
ning kõikide asja selgitavate tarvilikkude dokumentidega esitab Peakomisjonile otsustamiseks.

§ 161.
ajapikenduse saamiseks Kaitseväeteenistuse seaduse § 48. p. 3. alusel otsustatakse
arvestusega, et oleks võimalik tehtud otsust teatada palujale, kui ka vastavale kaitseväeringkonna ülemale enne üldist kutsealuste vastuvõtu algust.
Palved

§ 162.
Kaitseväeteenistuse

Peakomisjon kutsutakse kokku oma esimehe korraldusel tarviduse
järgi ja tema istungid loetakse otsusvõimsaiks, kui neist osa võtab esimees ja kaks liiget, nende
hulgas arst (Kvt. sead. § 61).
§ 163.
Iga istungi, avab ja lõpetab Peakomisjoni esimees, kes iihtlasi määrab ka asjade arutajärjekorra. Peakomisjoni esimees valvab ka selle järgi, et asjade otsustamisel otsused
tehtaks kooskõlas maksvate seadustega, määrustega ning juhtnööridega.

mise

§ 164.
Liige, kes tahab istungi ajal avaldada mingisugust teadaannet või üles võtta küsimust,
peab oma ettepanekuga pöörama esimehe poole, kelle korraldusel asi kas kohe arutusele
võetakse või järgmise istungini edasi lükatakse.
§ 165.
Asjad otsustatakse liht häälteenamusega. Häälte pooleks jagunemisel

on

otsustav

esi-

mehe hääl.

§ 166.
Peakomisjonis ning nende haigemajadesse järelekatsumisele
sünnib samadel alustel, nagu kaitseväeteenistuse komisjonides.

Isikute arstlik läbivaatus
saatmine

§ 167.
Kõik Peakomisjoni otsused kantakse hiljemalt kolme päeva jooksul vastavasse protokolliraamatusse, kuhu märgitakse: protokolli nr., aasta, kuupäev, komisjoni koosseis, läbiarutatud asjade sisu ja komisjoni otsused. Protokoll kirjutatakse alla esimehe ja kõikide
istungist osavõtnud liigete poolt.

§ 168.
Kui

otsused ei ole tehtud ühel häälel, vaid häälte enamusega, siis võivad liikmed,
kes
enamusega nõus ei ole, esitada eriarvamise, tehes protokolli allakirjutamisel oma nime

juure märkuse: „Jään eriarvamise juurde selles ja selles asjas“.

§ 169.
Eriarvamine antakse esimehele

kirjalikult kolme päeva jooksul istungi päevast arvates
ja kantakse kohe protokolliraamatusse. Liige, kes tähtajaks eriarvamist ära ei anna, loetakse
komisjoni otsusega nõusolevaks ja tema poolt tehtud märkused eriarvamise jume jäämise
kohta tühistuvad.
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§

170.

Protokolliraamatusse kantud

komisjoni otsustes ei tohi olla mingisuguseid puhastusi
väljakraapimisi. Kõik eksikombel kirjutatud sõnade ja tehtud vigade parandused tähendatakse protokolli lõppu enne allkirju.
või

§ 171.
Kaebajatest vaatab Peakomis jon uuesti arstlikult läbi ainult need, kelle kohta kaitseväeteenistuse komisjoni otsused ei ole tehtud ühel häälel. Kaebajaid, kelle kohta otsus kaitseväeteenistuse komisjonis on tehtud ühel häälel, vaatab Peakomisjon uuesti arstlikult läbi
ainult siis, kui selle tarviliseks leiab (Kvt. sead. § 178).
§ 172.
peale tehtud Peakomisjoni otsused antakse teada kaebajale ja kaebealusele
seitsme päeva vältel pärast otsuse tegemist (Kvt. sead. §§ 176 ja 179).
Kaebuste

6.

peatükk.

Arstidele.

§

173.

Kaitseväeteenistusse kutsutavate läbivaatamisel tuleb

püüda

ära

kasutada

iga läbi-

vaadatava kohta kõik subjektiivsed ja objektiivsed andmed, millel võiks olla tähtsus

tema

tervisliku seisukorra äramääramiseks.

§ 174.
Läbivaatamisel tuleb silmas

pidada, et enese terveks tunnistamine läbivaadatava poolt
ei vabasta veel tema üksikasjalisest läbivaatamisest, sest ta võib oma viga kas mitte teada,
teda mitte tähtsaks lugeda kartuse, ärrituse või häbitunde pärast või mitmesugustel põhjustel
temast vaikida ehk teda katsuda varjata (dissimilatio).
§ 175.
Arvesse võttes katsete võimalust läbivaadatava

poolt viia arsti eksiteele, tuleb arstidel
pidada, et näidatavad haiguse tunnused võivad olla: valed, simuleeritud, suurendatud
või haigus, viga ehk üksikud tunnused kunstlikult sünnitatud.
silmas

§ 176.
Vale teadete all tuleb mõista läbivaadatava

seletust, et ta põdevat haigust, mida temal
Kõige segedamini näidatakse haigusi ehk nende tunnuseid, mis korduvad
määramata vaheaegade järele, näit., Epilepsia, Hysteria, Neurasthenia, Psychosis, Neuritis,
Neuralgia, Asthma bronchiale, Haemaptoe ja iseäranis Enuresis.
aga

tõesti ei ole.

§ 177.
Simulatsiooni all

juhtumisi, kui läbivaadatav mitte ainult ei ütle omal
teatava haiguse olevat, vaid püüab ka
järele teha mõnda haiguse tunnust, kuid ei tarvita
selle juures mehaanilisi ehk keemilisi vahendeid, mis oleks juba tõeline enesevigastamine.
Simuleeritakse näit. nägemise, kuulmise vähenemist ehk isegi keerulisi sümptomokomplekse, näiteks langetõbe ehk hysteriataolisi hooge ja psühoose.
tuleb mõista

§ 178.
Liialdamise või suurendamise all mõistetakse
teenistusest vabastamise määrani

oma

juhtumisi, kui läbivaadatav suurendab
haigust või kehalist viga, mida ta tõelikult põeb,

kuid mis kaitseväeteenistust ei takista.

Kunstlikult
mis

läbivaadatava

esile kutsutud

§ 179.
haiguste ja sümptoomide all mõistetakse tõelikke haigusi,

poolt meelega esile kutsutud kaitseväeteenistusest kõrvalehoidmise

ees-
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märgiga. Need haigused võivad olla esile kutsutud: füüsiliselt, näit. hammaste puudumine,
kuulmenaha defektid, kõrvalestade puudulikkus, vaevajad, päraka väljalangemine, kehalised paistetused, kasvajad, jalgade pinnaliste tõmbsoonte laiumine j.n.e.; 'keemiliselt, näit.
armid, mädahaavad, nahahaigused, mädajooks kõrvust, välise kõrvtoru kitsenemine ja kinnikasvamine, verehüübumatus (raskete metallise soolaga), kollatõbi, mao ja soolte katarr,
hingamistorude katarrid, südame neuroosid, täpid sarvnahal, verikusemine j.n.e.

Kui

§ 180.
haiguse kunstliku tekkimise ehk liialdamise kohta, tuleb läbivaajärelekatsumisele ravimisasutusse.

on

datav saata

andmeid

§ 181.
Läbivaatamine ja järelekatsumine sünnib järgmises korras: läbivaatamine algab pikkuse
mõõtmisega, milleks alasti läbivaadatav seatakse mõõdupuule, nii et kannad, ristluu ja
selgroo kõige suurem kumerus puudutaksid vertikaal puud, kusjuures pead ei tohi hoida
taha, ette ega kõrvale. Enne pikkusemõõdu lugemist tuleb vaadata, kas põikpuu puudutab
pealage.
Enne läbivaatamise algust tuleb mõõdupuu tingimata järele vaadata.

§ 192.
tegemist võetakse rinna ümbermõõt,
pikkuse
ja
juures tsentimeeter seatakse ilma suurema pingutuseta nii, et ta läheks seljataga labaluu
nurkade alt ja eest 4. küljeluu vahelt. Rinna mõõtmisel peab läbivaadatav seisma püsti,
jalad koos, käed pea peal kokku pandud; mõõtmise ajal läbivaadatav loeb pikkamööda kuni
Pärast

mõõtmist

raskuse kindlaks

mille

20-ni.

§ 183.

'

Pärast mõõtmist asutakse

järelepärimisele tervise üle, siis objektiivsele läbivaatamisele.
Järelepärimiste ajal pannakse tähele hingelist seisukorda, kas läbivaadatav orienteerub ajas
ja ruumis, kas ta on teadev enese isikust, kas tal on meelespidamist olevikust ja minevikust, kas ettekujutuses on korratusi. Jämeda simuleerimise eraldamiseks tõelikust nõrgameelsusest tarvitatakse arvude, rahalugemise ja lillede nimetamise meetodit. Simulant kaldub harilikult isiku kujutamisele, kes ei oska järjekindlalt lugeda, ei saa ülelugeda nädalapäevi j.n.e., tõelisel nõrgameelsel on sel alal teadmisi, kuigi õige piiratud määral.
§ 184.
Üldisel läbivaatamisel kästakse läbivaadatav, pärast mõne sammu käimist, tulla arsti
ette, jääda temast mõne sammu kaugusel seisma nägu valguse poole pööratud ja vabalt
rippuvate kätega, keha hoida sirgelt ja jalad kokku suruda nii, et suurte varvaste liigendid,
pahkluud ja põlved puutuksid võimalikult kokku. Pärast igakülgset vaatlemist otsustavad
arstid, kas keha osad on proportsionaalselt arenenud, kas lihastik ja luustik on hästi kujunenud, kas on olemas ebanormaalsusi ehk toitmise korratusi, rõhku pannes naha ja väljapaistvate ilanahkade värvile ja nahahaigustele.
§ 185.
Üldisel järelevaatamisel silmas pidada järgmisi ilmseid kehalise degeneratsiooni tunnuseid: pealuu formatsiooni (brachiocephalia, dolichocephalia) äärmused, otsaesise ebakujud, näo assimetriad, Cranium viscerate arenemine Cranium cerebrale kulul, alumise
lõualuu ja sõrmede liigarenemine (akromegalia), puudulik hammaste arv, ebaloomuline
paigutus ja kujuetteseisev alumine lõualuu (ülemine lõualuu alumise taga), liig kõrge ja
kitsas kurgu kaar (palatum durum), lame ja sadulataoline kurgulagi, kõrvalestade ilmne
ebasarnasus ehk arenematus, liig eemal või liig ligiseisvad kõrvad, kõrvanuka ja vastasnuka
ebaloomuline arenemine (Tragus ja antitragus), kõrvaloti puudumine ehk külgekasvamine,
silmaterade sünnipärane eralduv suurus ja värvkile mitmekesine värv, otsaesiste luude,
värvkile, kõva ja pehme kurgulae ja huulte lõhed, liig suured vahed keskmiste lõikhammaste
vahel ülemises ja alumises lõualuus.
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§ 186.
järelevaatust asuvad arstid üksikute kehaosade järelevaatamisele,

selgusele läbivaadatava

isiklikkudes

et

jõuda

iseäraldustes.

§ 187.
Pea

järelevaatamisel pööratakse tähelepanu sellele, kas suurus ja kuju on loomulikud,
on õieti kujunenud,
kas ei leidu muhke ja lõhke, millises seisukorras on
osad, kas ei ole eksanteeme, mädahaavu, arme, kasvajaid j.n.e.

pea luud
juustega kaetud

kas

§ 188.
Näo

järelevaatamisel pööratakse tähelepanu sellele, kas ei ole assimetriat ja muid degeneratsiooni tunnuseid, missugune on naha ja silmavalge värv, kas ei leidu paistetusi,
eksanteeme, kasvajaid, mädahaavu, uuriseid, arme, halvatisi ja halvatusi, krampe, atrophiat,
punnissilmi j.n.e.
§ 189.
Kuulmiseorgani läbivaatamisel vaadatakse kõige enne kõrvlesta ja näsaluud, ühes
sellega ära määrates viimase tundelikkust. Siis tõmmatakse kõrvlest eemale ja vaadatakse,
millises seisukorras on kuulmetoru. Sel ajal võib lasta kutsealust oma põsed täis puhuda,
pigistades kinni ninasõõrmed. Kuuluv kahin tunnistab, et kuulmenahk on rikutud. Mädajooksu, nüri kuulmise või mõne muu haiguslise nähtuse avalikuks tulemisel võetakse ette
.
põhjalikum järelevaatus.
§ 190.
põletiku ületuleku tagajärjel näsaluu piirkond võib olla infiltreeritud ehk
Näsaluu põletikku mitte vahetada
valus, mis näitab keskkõrva põletiku rasket iseloomu.
mõne muu põletikuga, mis tekkinud näsaluu piirkonnas iseseisvalt ehk kuulmetoru paise
Keskkõrva

kaasnähtusena.

§ 191.
tähelepanna, kas ei ole kasvajaid, mädahaavu ja
patoloogilisi ehk sünnipärase loomuga protsesse, millest eraldada mädahaavu (exulceratio), infiltraate, põletishaavu, nahaaluseid, verevalanguid ja pigmentatsioone, mis tekkinud kõrva sihiliku mehaanilise ehk keemilise ärrituse tagajärjena.
Kõrvalesta

järelevaatamis J

tuleb

muid

§ 192.
järele vaadates tuleb rõhku panna selle kinnikasvamise või kitsenemise võimalusele, temas peituvatele võõraskehakestele, kõrvavaigule, sammaspoolele (eczema),
polüüpidele, eksostoosidele, granulatsioonidele ja uuristele, kusjuures keskkõrvas kasvavaid
polüüpe eraldada kõrvaseina ägedaist granulatsioonidest, mis tekkinud ärrituse tagajärjel.
Armid kõrvas, mis on ühenduses naha karvade hävinemisega, niisama ka kõrvatoru kitsenemine ehk kinnikasvamine on sagedasti põletavate ainetega põletamise tagajärjed, mis tehakse
teenistusest kõrvalehoidmise eesmärgiga.
Kõrvatoru

§ 193.
Kuulmenaha järele

vaatapiisel tuleb silmas pidada valguse koonust, kuulmenaha kumerust, tumestust, paksenemist, lupjumist, armilisi muudatusi, defekti suurust ja iseloomu,
vasarvarre
lühenemist, kuulmeluude põlendikku, keskkõrva ilanaha rikkeid, mäda lõhna ja
värvi.

§ 194,
Kuulmise

teravust

katsutakse

tasase

sosistamisbäälega, mida sünnitatakse reservõhuga

pärast sügavat väljahingamist ja hariliku kõnehäälega, tarvitades üksikuid, sidumata sõnu.
Normaalne kõrv kuuleb kinnises ruumis sosistamishäält 20—25 meetri ja kõnehäält 50 meetri
kauguses. Kumbki kõrv võib järele katsutud saada ka üksikult. Üksiku kõrva kuulmise teravuse äramääramise
puhul tuleb teine kõrv sõrmega sulgeda. Üldise kuulmise kindlakste-

gemisel kõneleb järelevaataja järelevaadatava seljatagant.
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Vastavate ruumide puudusel määratakse kuulmise
res

arst

teravus

peab teadma, kui kaugelt normaalne kõrv kuuleb

tema

40

taskukella abil, mille juukella käiku.

§ 195.
Silma

on

järelevaatamisel alatakse silma välise järele vaatamisega, kus

varustamata silmaga
kerge kindlaks teha silmkude, silmamuna, sarvkile ja pisarvoolu seisukordi, missugused

vabastavad teenistusest.

§ 196.

hu-

lgal läbivaadataval tuleb järele vaadata köitkile, tõmmates eemale alumise silmalau.
§ 197.
Nägemise
alles läbivaatuse
kutsealust mitte

teravus

määratakse Snelleni tabeli järele. Tabel näidatakse läbivaadatavale
Läbivaatuse toas peab olema nii palju ruumi, et oleks võimalik seada

algusel.
ligemale kui

7

valgustatud tabelist. Nägemise teravuse jävalgustamisel niiviisi ülesseatud lamp-reflektoriga, et
läbivaadatav seda ei näe. Läbivaadatav isik, nägu tabeli poole pööratud, läheneb sellele
künni 5 meetri kauguseni, mis on põrandal ära märgitud. Arst katab läbivaadatava vasaku
(pärast parema) silma kartongitükiga, silma sealjuures mitte puudutades ja käsib nimetada
tähti, arvusid ehk märke. Pahema ja parema silma teravus märgitakse eraldi. Kui nägemise teravuse alanemise põhjus on kergesti nähtav (näit., sarvkile tumestus), ehk kergesti
kindlakstehtav külgvalgustuse, skiaskoobi (refraktsiooni anomaalia) ja oftalmoskoobi abil,
siis võib järelevaatamist lõpetada, sest kõlbmataks tunnustamiseks on leitud küllalt põhjusi.
Nägemise teravuse alanemisel selguseta põhjustel ehk vastukäivate seletuste korral tuleb
saata läbivaadatav põhjalikuks järelekatsumiseks ravimisasutusse.

relevaatus

meetrit hästi

sünnib tabeli kunstlikul

§ 198.
Suu

järelevaatamisel tuleb silmas

ja kurgu
pidada huulte defekte ja ehitust, hammaste
ning korrasolekut, igemete seisukorda, keele muutusi, kurgulae defekte, kurgu
purju, kahepoolsete (tonsilla) ja kurgu tagaseina muutusi, niisama keele, kurgupurju, aluarvu, vormi

mise lõualuu j.n.e. liikumist.

§ 199.
Nina järelevaatamisel
osad

on

peab

arst

tähele panema, kas luud,

krõmpsluud ja nina pehmed

terved ja kas ninasõõrmed läbi käivad.

§ 200.
Kaela tuleb

järele vaadata luude ja lihaste vormi, liikuvuse ja seisukorra poolest. Peale
kilpnäärme seisukorda.

selle tuleb tähele panna veel mahlanäärmete ja

§ 201.
Rinna

järelevaatamisel tuleb silmas pidada naha seisukorda, rinnakasti kuju (rahiitiline, madal, vaaditaoline j.n.e.), luude korralikkust, hingamise tihedust, sügavust ja korralikkust, kas rinnapoole laienemine on ühesugune läbi nina sissehingamisel. Peale selle määratakse ära sisemiste organite seisukord perkussioni ja auskultatsiooni abil.
§ 202.
Kõhu järelvaatamisel tuleb

silmaspidada

tema

vormi

(kuju) ja

suurust,

katete, naha

veresoonte, linia alba, naba ja kubeme kanali seisukorda; kõhulihaste ja vaevajate äratundmiseks lastakse katsealust seistes kõht täis puhuda. Palpatsiooni abil tehakse kindlaks kõhu-

Suguorganite järelevaatamisel tähele panna, kas ei
(Epispadia, Hypospadia ja muud), muna ja seemneköisiku vesitõbe ja kuidas on munade ja kõrvalmuna seisukord. Tammi ja päraka järelevaatamisel juhtida tähelepanu sellele, kas on olemas uruaugu näsasid, uuriseid, kõvenemist, ilanaha ehk
päraka väljalangemist ehk teisi haiguslisi nähtusi (fistulae ete.), samal ajal püüda selgusele
jõuda, kas ei ole sugu- ja nahahaigusi.
organite seis,

suurus

ja konsistens.

ole arenemise anomaüsid
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rõngast, kubeme ja reiekanali laiumist ilma sisekonna väljapaisu-

vaevajaks.

§ 203.
Selja järelevaatamisel tuleb silmas pidada selgroo seisu (kyphosis, lordosis, skoliosis),
piirkonnas),

lüli rõngaste kokkukasvamist (spina bifida), liikumist (iseäranis kaela ja nimme
selja lihaste ja labaluu seisu, labaluude liikumist (scapulae alatae) j.n.e.

§ 204.
Ülemiste kehaliigete järelevaatamisel seatakse läbivaadatav vabalt rippuvate kätega
valgust, peopesa ettepoole ja pöial väljaspoole pööratud, ning vaadatakse: kas on
kehaliigete kuju ja suurus normaalne (akromegalia, atrophia, luxatio), kas ei ole ebaarenevastu

vigu ja kas lihastik on võrrendiliselt arenenud, kas ei ole pundumisi
(oedema), mahlanäärmete paisumist, arme, uuriseid, kasvajaid, mädahaavu, eksanteemi
j.n.e. Palpatsiooni abil määratakse ära luude, kondikesta.de, veresoonte seisukord (aneurysma),
kas mahlanäärmed on suurenenud ehk on olemas kasvajaid. Peale selle kästakse läbivaadatavat käed välja sirutada, üles tõusta, küünarliigendis painutada, proneerida ja supineerida,
randmes sirutada ja pingutada, rusikasse tõmmata, pöialt pöörata, niiviisi ära määrates
kõikide liigendite liikuvust.
mist ehk omandatud

§ 205.
Alumisi kehaliikmeid

kuju, iseäranis

labajala

atrophia, luxatio),

peab kõigiti järele vaadatama, kusjuures tähele

ja varvaste,

on

normaalne, kas

kas ei ole arenemise riket ehk omandatud

mete

suurenemist, tõmbsoonte laiumist,

Selle

järele palpatsiooni abil määratakse

arme,

panna, kas nende

(akromegalia,
vigu, puudumisi, mahlanäär-

suurus

on

vastav

uuriseid, kasvajaid, mädahaavu, eksanteeme.

ära luu

kestade, veresoonte ja mahla-näärmete seisukord; vaadatakse kas ei ole kasvajaid ja missuguses seisukorras on reie kanal. Peale selle
liigendite liikuvuse äramääramiseks kästakse läbivaadatav tõusta varvastele ja kükitada,
tõsta jalga ette ja kõrvale. Tarbekorral kästakse läbivaadatavat jooksta ehk mõõdetakse
alumisi kehaliikmeid.

§ 206.
Ülemiste kehaliikmete lühinemise äramääramiseks tuleb neid mõõta, andes nendele
võimalikult

ühesugune seis. Kui mõõdetavale kehaliikmele on võimata anda mõõtmiseks
(§ 207), tuleb terve kehaliige mõõta selles seisandis, missugune on omane

tarvisminev seis

haigele kehaliikmele.
§ 207.
Ülemiste kehaliikmete mõõtmisel peab käsi vabalt rippuma, õlgvars kehaga kokku puuMõõdetav
tuma, käsivars olema küünarnukist õigenurgas ja peopesa ülespoole pöördud.
võib istuda ehk seista; mõõdetakse väljaspoolt küljest alates õlanukist kuni õlavarreluu eeskonarani, meeles pidades pikkust, sealt edasi kuni kodarluu astlani (proc. styloideus radii),
kus teine arv ära märgitakse. Kui mõlemate ülemiste kehaliikmete viimased arvud on ühesugused, kuid esimesed mitte ühesuurused, siis on õlgvars lühendatud; kui esimesed arvud
on

ühesuurused ja viimased arvud mitte ühesuurused, siis

on

käsivars lühendatud.

§ 208.
Käsivarre kodarluud
detakse

küünarluud võib mõõta tarbekorral üksikult. Kodarluud mõõ-

ja
küünarliigendi vahelt kuni kodarluu astlani; küünarluud

küünarnukist kuni

küünarluu astlani.

§ 209.
Alumiste kehaliikmete mõõtmisel

pannakse mõõdetav väljasirutatud jalgadega ja kokkupandud kandadega horisontaalsele kindlale pinnale, rõhku pannes, et keha ülemise osa ja kuni
kandadeni pikendatud niuete keskjooned annaksid ühise sirge joone. Nende joonte ühtejooksmist on kõige parem kontrollidamõõdetava jalgade poolt. Sarnase üleüldise läbivaatuse järele asutakse alumiste kehaliikmete ja vaagna vahekorra äramääramisele, missuguseks otstarbeks tuleb
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tõmmata Roser-Nelaton’i

jooned puusaluu eelsest ülemisest nukist (Spina iliaca ant. sup.)
(tuber, ossis, ischii) kõige ettenihkuvama kohani. Selle joone äramääramisel lamab haige küljeli, hoides pealmist jalga põlvest õigenurgas. Allpool või ülevalpool
seda joont seisev reie luu pöörkühm (trochanter major) tunnistab vaagna ja reieluu kõrvalekaldumist loomulikust vahekorrast;
kui aga mõlemad pöörkühmad seisavad kas allpool
või ülevalpool seda joont ja luude ja käimises ei ole tähelepanna mingisuguseid muutusi,
tuleb niisugust vahekorda pidada loomulikuks.
kuni istmeluu konaruse

§ 210.
Alumise kehaliikme täie

pikkuse mõõtmisel tuleb võtta mõõt puusaluu ülemisest eelpoolsup.) kuni sisepoolse pahkluuni (malleolus medial) ja kummagi
liikme mõõtmisel saadud arvusid võrrelda üksteisega. Alumiste kehaliikmete mõõtmiseks tarbekorral tõmmatakse joon keha keskmise joone ja puusaluu ülemisi eelmisi nukkisid ühendava
joone ristlemise punktist kannatallani. Kui niisugusel mõõtmisel üksikute alumiste kehaliikmete pikkuse vahe on 1 %sm, siis mõõdetakse väljasirutatud alumise kehaliikme osad üksikult;
reie mõõtmiseks tõmmatakse mõõt pöörkühma tipust kuni kederluu alumise ääreni; sääremõõtmiseks
joon kederluu alumisest äärest (liigendi vahe joonest) kuni välispoolse pahkluu
alumise ääreni. Kummagi alumise kehaliikme mõõtmisel saadud arvud võrreldakse üksteisega ja selle järgi määratakse nende üleüldise pikkuse vahe.
sest

nukist

(spina iliaca

ant.

7.

peatükk.

Politseile.

§ 211.
Kõik

politsei

võimud

on

kohustatud:

1)

andma võimalikku abi arvestamise allüksustele kutsealuste

2)

järelevalvama,etkaitseväeteenistusekomisjoni ilmuvad isikud ei rikuks rahu ja korda ning
ei lärmitseks teel ja kaitseväeteenistuse komisjoni ruumide ning kodanikkude kogumiskohtade ümbruses; tarbekorral olema abiks komisjoni esimehele korra jalule seadmisel;

3)

energiliselt tegevad olema kaitseväeteenistusest kõrvalhoidjate isikute otsimisel ja taba-

nimekirjade kokkuseadmisel;

misel;

4)

võtma tarvitusele kõik abinõud kaitseväeteenistusest kõrvalehoidmise
pettuste ja süütegude
sead. §§ 217 ja 218).

paljastamiseks ja

1

vastavate

eesmärgiga tehtud
(Kvt.

isikute vastutusele võtmiseks

§ 212.

Tähtajal arstlikule läbivaatusele mitteilmunud kutsealuste suhtes, kes ilmsiks tulevad
enne
tegelikku teenistusse astumiseks määratud tähtaega, kantakse hoolt, et nad ilmuksid
kaitseväeteenistuse komisjoni arstlikule läbivaatusele mitte hiljem tegelikku teenistusse astumiseks määratud tähtpäeva (Kvt. sead. §§ 77 ja 217).
§ 213.
arstlikule läbivaatusele mitteilmunud kutsealuste

suhtes, kes ilmsiks tulevad
tähtaega, kantakse hoolt, et nad ilmuksid
arstlikule läbivaatusele kaitseväeteenistuse komisjoni ligemal komisjoni istungil ja ühtlasi
teatatakse sellest kaitseväeringkonna ülemale ühes asja kohta toime pandud juurdlusega (Kvt;
sead. §§ 77 ja 217).
Tähtajal
pärast tegelikku teenistusse astumiseks

määratud

§

214.

tegelikku teenistusse astumiseks määratud tähtaega ilmsiks tulnud kodanikkude
on juba teenistusse vastu võetud, kuid määratud
kohta,
tähtajaks teenistusse astunud ei ole, seatakse kokku juurdlus tähtajal mitteilmumise põhjuste
ja eesmärgi väljaselgitamiseks ning kantakse hoolt, et seaduslikkude põhjusteta hiljaksjäänud
kodanikud viibimata ilmuksid kaitseväeringkonna ülema korraldusse (Kvt. sead. § 82).
Pärast

kes kaitseväeteenistuse komisjoni poolt
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peatükk.

kutsumisega ja vastuvõtmisega seotud kulud.
§ 215.

Kõik

teenistusse kutsumisega ja vastuvõtmisega seotud
nagu kantselei., postid
ja muud, kannavad asutused, kes on kulud teinud, kui see Kaitseväeteenistuse seaduei ole teisiti ette nähtud (Kvt. sead. § 181).

telefoni
ses

§ 216.
Komisjoni väljasõidu puhul kõik komisjonis töötavad isikud saavad seaduses ettenähtud
päeva- ja sõiduraha Kaitseministeeriumi eelarve summadest.
Kui

väljasõidu koht on ühendatud vee- või raudteega, siis aimab kõigile väljasõitvatele
ja tagasisõiduks kaitseväe sõidupiletid kaitseväeringkonna ülem (Kv. sead.

isikutele edasi-

§ 182).
§ 217.
Kodanlistele või

erahaigemajadele kutsealuste järelekatsumise eest kuuluv tasu maks(Kvt. sead. §§ 42, 60, 79 ja 181).

takse välja Kaitseväe tervishoiuvalitsuse korraldusel

§

218.

Kaitseväeteenistuse komisjoni
poolt haigemajadesse järelekatsumisele saadetavatele
isikutele, kui haigemaja teises linnas asub, antakse edasi- ja tagasisõiduks kaitseväe sõidupiletid (Kvt. sead. § 185).

§

219.

Kodanikkudele, kes kaitseväeteenistuse Peakomisjoni uuele järelevaatusele saadetakse,
antakse edasi-

ja tagasisõiduks vee-ja raudteedelkaitseväe sõidupiletid (Kvt. sead. §§ 80 ja 185).
§ 220.

Kodanikkudele, kes kontrollimise mõttes kutsutakse kaitseväeteenistuse
antakse edasi-

Peakomisjoni,
ja tagasisõiduks vee- ja raudteedel kaitseväe sõidupiletid (Kvt. sead. §§ 60 ja 185).
§ 221.

Kodanikkudel, kes oma kaebuste põhjal kutsutakse kaitseväeteenistuse Peakomisjoni
uuele järelevaatusele, ei ole Õigus kaitseväe sõidupiletite peale (Kvt. sead. § 183).
§

saa

222.

Kaitseväeteenistuse komisjoni ilmumise ja läbivaatamise aja
riigi poolt mingisugust tasu ega varustust (Kvt. sead. § 183).

eest

kutsealused isikud ei

§ 223.
Tegelikku teenistusse vastuvõetud kodanikud saadetakse väeosadesse riigi kulul; palgale,
ja muule varustusele arvatakse nad tegelikku teenistusse astumiseks määratud kogumiskohta, või kui ilmumine sündis otsekohe väeossa, siis väeossa ilmumise päevast (Kvt. sead.
§ 184).
toidule

§

224.

Paragrahvides 216., 218., 219., 220. ja 223. tähendatud kaitseväe sõidupiletid ja tarvivälja kaitseväeringkonna ülem.

lised päeva-, sõidu- ja toidurahad annab
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peatükk.

Vastutusele võtmisest.

§ 225.
Kaitseväeteenistuse kohustuste rikkumise

eest

vastutusele võtmine sünnib korras, mis

nähtud Kaitseväeteenistuse seaduse XVIII

peatükis ja süüdlasi karistatakse Kaitseväeteenistuse seaduse rikkumise asjus antud karistuse määruste (RT 100
1926 ja 51
1928)
ja Soja nuhtluseseaduse art. 128.—134. põhjal.
on

ette

§ 226.
Eelmises

(225) paragrahvis tähendatud Karistuse määruste põhjal vastutusele võtmine
politseikomissaride kaudu, kes algavad kohtulikku jälgimist nii vahetult, kui
ka Kaitseministeeriumi, kaitseväeringkonna ülemate või arvestamise allüksuste teadaannete
põhjal.
Sõja nuhtluseseaduse järgi vastutusele võtmine sünnib Sõjakohtu seaduses (S. S. K.
XXIV r.) ettenähtud korras.
sünnib

vastavate

§

227.

Vastutusele võtmine Karistuse määruste
talt sellest, kas kutsealune kaitseväeteenistusse

§
Kutsealuste

teta

§§ 2., 3., 5., 6.,
vastu

7.

ja 9. põhjal sünnib rippuma-

võetakse või mitte.

228.

kantud kodanikkude vastutusele võtmine seaduslikkude

nimekirja
tähtajal kaitseväeteenistuse komisjoni arstlikule läbivaatusele mitteilmumise

põhjus-

eest

võib

sündida ainult pärast tähendatud kodanikkude kaitseväeteenistuseks kõlbulikkuse äramääramist, sest sellest oleneb nende alluvus kohtule: tegelikku teenistusse vastuvõetu allub kohtule

ja karistusele kaitseväe seaduste järgi, tegelikku teenistusse mitte vastuvõetu allub aga
(Kvt. sead. §§ 211 ja 212 ja Karistuse määrused § 4).

kodanlikule kohtule

10.

peatükk.

Blankettide vormid.

Käesoleva

§ 229.
juhatuskirja järgi tarvilised blankettide vormid annab välja kindralstaap.

11.

peatükk.
§ 230.

Käesoleva

1)
2)

juhatuskirja maksmahakkamisega kaotavad oma maksvuse:
ja Siseministri poolt 1. detsembril 1921 a. kinnitatud Juhatuskiri kutsealuste
nimekirjade kokkuseadmiseks ja kaitseväeteenistusse võtmiseks, ja

Kaitse-

ja Siseministri poolt 8. jaanuaril 1927 a. kinnitatud Ajutine juhatuskiri valla-,
ja linna omavalitsustele ning neile politseikomissaridele, kelle peale on pandud
kohused kutsealuste nimekirjade kokkuseadmises kodanikkude sunduslikku tegelikku
Kaitsealevi-

teenistusse

kutsumise

Tallinnas 6.

alal.

aprillil 1929

a.

Kaitseminister M.
Kohtu-

Hind 20

senti.

Juhkam.

ja siseminister T. Kalbus.

Riigi trükikoja

trükk.

