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327.

Juhtnöörid

nr.nr.

1929

Määrus

329.

Määrus surnud ja hukatud loomade

330.

Määrus loomakaitse

331.

Sundmäärus

tuleõnnetuste

332.

Sundmäärus

kauplemisaja

333.

Sundmäärus

kauplemisaja,

334.

Sundmäärus

pagari, kondiitri, kompveki ja leivaküpsetamise

õuede korrashoiuks

61

Alus:

muutmise

tariifide

kõrvaldamise kohta Tallinnas.

kohta Tallinnas.
vastu

võitlemiseks

korra ja sisseseadete

59,

nr.nr.

Tariifinõukogu seadus
1923).

41

lased,

60

(RT
kes

Harjumaal.

käsitööstuste kohta Võrus.

9

on

avaldatud

1927) §

veotariifis

12.

Kooliõpi-

varustatud koolivalitsuste

tun-

vaheajal koolist koju
nistustega,
saavad 50%
ja kodunt kooli sõiduks,
hinnaalandust täispileti hinnast.
koolitööde

määrus.

(RT

kohta trahteriärides

tarvitamise kord
nr.

ja täiendamise

Harjumaal.

kohta Harjumaal.

kinnitatud
Veeteede

ja

Tallinnas.

korjuste

Vabariigi Valitsuse poolt 8. mail 1929a.
326.

tarvitamise

kohta.

328.

majade ja

46.

59, 60 ja 61 muutmise ja täiendamise määrus.

sisse- ja väljaveetavate kartulite kontrollimise, kaubatähiste

erimaksu võtmise

ja

Nr.

a.

106

Sama

tariifi

§

12 tehakse

järgmine

muu-

datus :
I.

Kaup eritariifi järgi, IV liik, Rohuküla
kantjalg"
asemele kirjutatakse „kr. 2,50 m 3 (kantmeeter )“ ja Rohuküla—Triigi—Taaliku sadamate
vahel „0,7 senti kantjalg"
asemele kirjutatakse „kr. 3,50 m 3 (kantmeeter)".
Pagas:
„2 senti kg" asemele kirjutatakse „1,5 senti kg".
—

Veeteede

tariif

nr.

59

(RT

40

1928)

§ 11 juures olev märkus 1 muudetakse ja
pannakse maksma järgmises redaktsioonis:
Märkus

1. Kaitseväelaste,

kaitseliit-

laste

ja piirivalvurite ametlik vedu vastavate
veodokumentidega ja kaitseväelaste, kaitseliitlaste ja piirivalvurite sõit hinnaalandust õigustava tunnistuse ettenäitamisel
(veotariif nr. 71, §§ 11—15, RT 102
1928) ja s—lo aasta vanuste laste vedu
(veotariif nr. 41, § 4, RT 9
1927) sünnib
50% hinnaalandusega.

Õppereisidest
ministeeriumide

osavõtjate,

vastavate

ja koolivalitsuste poolt
õppeasutuste ja pikemaajaliste kursuste õpilaste ja õpetajate vedu,
kui gruppides sõidavad, sünnib 50% hinnaalandusega täispileti hinnast. Õppereisidest osavõtjad peavad olema varustatud
kooüde või kursuste juhatuse poolt välja
antud
milliste
võim
ja
tunnistustega,
registreeritud

Heltermaa sadamate vahel „0,5 senti

11.
Veeteede

§

1

juures

takse
sioonis

tariif

nr.

olev märkus 2

60

(RT

40

1928)

esimene lõige muude-

ja pannakse maksma järgmises redakt:

Kaitseväelaste, kaitseliitlaste ja piirivalvuvastavate veodokumentidega
ja kaitseväelaste, kaitseliitlaste ja piirivalvurite
sõit hinnaalandust
Õigustava tunnistuse ettenäitamisel (veotariif nr. 71, §§ 11—15, RT 102
1928) ja 5-—lO aasta vanuste laste vedu
(veotariif nr. 41, § 4, RT 9
1927) sünnib
50% hinnaalandusega.

rite ametlik vedu
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Sama tariifi

§ 2:

kaup eritariifi järgi, IV

IV.

liik, „0,7 senti kantjalg“ asemele kirjutatakse
„kr. 3,75 m 3 (kantmeeter)Pagas „2,4 senti
kg“ asemele kirjutatakse „1,5 senti kg“.

Veeteede tariifid
takse

nr.

59, 60 ja 61 täienda-

järgmise märkusega:
Vähemakaaluliste kaubasaadetiste

111.

maksu

tariif nr. 61
(RT 40
1928)
juures oleva märkus 1 esimene lõige muudetakse ja pannakse maksma järgmises reVeeteede

§

seks

vähem kui
20 kg.
kilogrammid iga kaalu
liigi kohta loetakse täieks 10 kg. Pagasisaadetistel alatud 5 kg loetakse täieks 5 kg.

1

Kaitseväelaste,

kaitseliitlaste

ja

kaaluks

mitte

Mittetäied kümned

daktsioonis :

valvurite ametlik vedu

piiri-

veodoku-

vastavate

veo-

väljaarvamisel loetakse maksualu-

V.

mentidega ja kaitseväelaste, kaitseliitlaste
ja piirivalvurite sõit hinnaalandust õigustunnistuse ettenäitamisel (veotariif
tava
nr.
1928) ja
71, §§ 11—15, RT 102
s—lo aasta vanuste laste vedu (veotariif
nr.
41, § 4, RT 9
1927) sünnib 50%
hinnaalandusega.

Käesolev määrus hakkab maksma 15. maist
1929

a.

Riigivanem A. Rei.
Teedeminister

Sama

tariifi § 2:
kaup eritariifi järgi,
„0,4 senti kantjalg“ asemele kirjutatakse
m 3 (kantmeeter)".
Pagas:
„kr. 2.
„1,2 senti kg“ asemele kirjutatakse „1 sent kg“.

Osk. Köster.

Riigisekretär K. Terras.

IV liik,

—

327.

Põllumajanduse peavalitsuse

juhtnöörid sisse- ja väljaveetavate kartulitekontrolimise,kaubatähiste tarvitamise ja erimaksuvõtmise kohta.

Alus: Kartulite veokontrolli teostamise määruse

§

1. Riikide

§ 27,

RT 76 —1928.

nimestik, kuhu kartulite väljavedu kuulub kontrolli alla (v. RT

1928,

76

§ 9):
1.

Rootsi,

2.

Norra,

3.

8. Prantsusmaa,
9. Helveetsia,

Taani,
4. Hollandi,
5. Belgia,
6. Luksemburg,
7.

•

Suur-Britannia,
Märkus. Kartulite

15. Poola,
16. Latvia,
17.

10. Itaalia,
11.

Portugaalia,

12.

Öehoslovakkia,

13.

Ungari,

14.

Saksamaa,

vedu

Soome

18.
19.

Põhja-Ameerika üh.,
Argentiina,
Brasiilia,

20.

Lõuna-Afrika üh.,

21.

Alžiir.

sadamatesse lahtiselt

kontrollivaba, kuna kartulivedu Soome pakitud

laevas müümiseks

kujul kuulub kontrolli

alla

on

üldises

korras.

1.

2.

§ 2. Kartulite veokontrolli inspektorid ja nende asukohad:
Trubok
Tallinna, Toom-Rüütli uul. nr. 12—4, telef. 8-37, teostab kontrolli
Tallinnas ja tarviduse järgi igalpool E. Vabariigi piirides.
Ernst Ant, maa-agronoom
Haapsalu, maavalitsus, telef. 16, teostab kontrolli HaapArtur

salus.
3.

Erich Martin,

maa-agronoom

Kuresaare, maavalitsus, telef.

107, teostab kontrolli

Kuresaares.
4.

Adam

5.

Jaan Laas, jaoskonna-agronoom, Pärnu maavalitsus, telef. 4, teostab kontrolli Pärnus.
Maurus Vahtrik, maa-agronoom
Valga, Riia uul. nr. 10/12, k. 7, telef. 88, teostab

6.

Kiindok, jaoskonna-agronoom

kontrolli

Valgas.

7.

Evald Timusk,
rolli Narvas.

8.

Mart

9.

Herman

Nurk,

Tartus.

Hiiu-Kärdla, teostab kontrolli Hiiu-Kärdlas.

jaoskonna-agronoom

jaoskonna-agronoom
Anderson, maa-agronoom

Jõhvis, Turuplats

nr.

1, telef. 74, teostab kont-

Abja-Paluoja, teostab kontrolli Mõisakülas.
Tartu, maavalitsus, telef. 2-73, teostab kontrolli
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August Reinart

põllumajanduse peavalitsuses, Tallinnas, telef. 19-51, teostab kontjärgi igalpool Vabariigi piirides.
Julius Aamisepp
Jõgeva, sordikasvandus, telef. 43, teostab seemnekartuli sordi-ehtsuse ja puhtuse kontrolli Kartulite veokontrolli teostamise määruse
§ 22 põhjal tarviduse järgi igalpool Vabariigi piirides.

rolli tarviduse
11.

Kartulite veokontrolli insepktorite
põllumajanduse peavalitsuse abidirektori

tegevuse
B.

Martini

ja revideerimine pannakse

järelevalve
peale.

Kontrollimise vahendite tarvitamise kord.

§3. Väljaveetavate kartulite suuruse ja valiku kontrollimiseks on põllumajanduse
peavalitsusel välja töötatud kolme sõela ja ühe mullalauaga varustatud ~kontrollsõel“ (suurus
1x0,50 m).
Sõelte
Sõel

nr.nr.

1,

nr.

ja nende ruutaukude suurused
suurus

augu

2
~

~

~

45x45
35 X35

mm

~

on

järgmised:

kartulite Ekstra
~

valiku

Priima

jaoks.

~

~

3
20x20 . „
seemnekartuli
„
„
„
Igal eksportööril peab olema laos põllumajanduse peavalitsuse kontrollsõelale
kontrollsõel ja kaalud grammivihtidega kuni 5 kg.
„

vastav

§ 4. Kartulite kotid plommitakse kinni eksportööri tööjõudude poolt kontroll-inspekjuuresviibimisel. Plommid tulevad hästi kokku pigistada, et kiri selgesti nähtavale tuleks.
Tinaplommid tuuakse kohale eksportööri poolt.
tori

Plommitangid hoiduvad kartulite kontroll-inspektori käes.
Kaubatähiste tarvitamise kord.

§ 5. Kaubatähised laseb eksportöör trükkida oma arvel põllumajanduse peavalitsuse
originaaltähise proovi järgi ning kontroll-inspektori järelevalve all:
Kaubatähiste

kuju

ja pealkirjad

on

järgmised:

Ekstrakartulite kaubatähis.
Esimene

Eesti Kartul
Ekstra Valik

Teine

külg.

Kontroll-

Estonian Potatoes

tunnistus
г

‘

külg.

Quality
О

О

Net

weight 50 kg.

Exported

Eksportöör:

Extra

under

Government
Control

Priimakartulite kaubatähis.
Esimene

Eesti Kartul
Priima Valik

Teine

külg.

Kontroll-

Estonian Potatoes

tunnistus

Quality Prima
О

Eksportöör:

külg.

x

Net weight 50 kg.
Exported under Government
Control
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Seemnekartulite kaubatähis.
Esimene

Teine

külg.

Eesti Seemne-

Kontroll-

kartul

tunnistus

\

külg.

Estonian Seed Potatoes
4

/

Sort

Sort:

°

°

Esportöör:

\

z

\

•

Net wei

Sht

50 k
§-

Exported under Government
Control

Kaubatähiseid võivad

trükikojad valmistada ainult kontroll-inspektori kirjalikkude kor-

ralduste alusel.

Erimaksu vastuvõtmise kord.

§ 6. Eksportööride poolt kontrolli inspektoritele antavad avaldused (v. RT 76
1928,
1—10) tulevad sisseandja arvel varustada 50-sendilise tempelmargiga (v. Tempelmaksu seaduse tempelmaksu tariifi I osa p. 1).
§ 12

p.

Saadetise ja veovahendite (laevad, vagunid j. t.) seadusele vastavuse
korral annab
kontroll-inspektor eksportöörile välja kontroll-tunnistuse I eksemplari esitamiseks Eestis
vastavale tolliametile, mille alusel tolliametid kartuleid välja vedada lasevad, II eksemplari
ühes sihtmaal tarviliku arvu ärakirjadega esitamiseks sihtmaa võimudele.
Tunnistuse

kuupäevaks tuleb võtta kartulikottide kinniplommimise päev (v.

RT

76

1928, § 5).
Tunnistus tuleb nummerdada murruga, kus lugeja (ehk esimene nr.) on inspektori
(vaata § 2), kuna nimetaja (ehk teine nr.) tähendab kontroll-tunnistuse järje-

erinumber tähisel
korranumbrit

järjekorra

(näiteks kontroll-inspektor E. Martini nr. 3 poolt antud kontroll-tunnistuse
oleksid järgmised 3/1, 3/2, 3/3, 3/4 j.n.e.).

nr.nr.

Vabariigi Valitsuse otsusega 30. aprillist 1926 a. on määratud sisse- ja väljaveepealt eksportööridelt ja importööridelt võetava erimaksu normiks 0,07 senti
iga kartuli brutto kg pealt (s. o. tonnilt 70 senti), milline maks tuleb tasuda avalduse sisse7.

§

kartulite

tavate

andmisel

enne

kartulite kontrollimist.

Erimaksu vastuvõtmise üle annavad kontroll-inspektorid

eksportööridele ja importööpõllumajanduse peavalitsuse pitsatit ja kontrolöri allkirja kandva kviitungi.

ridele

Kviitungil peab olema tähendatud vastuvõetud rahasumma, kartulite kontroll-tunnistuse
ja tunnistuses tähendatud kartulite kvantum kg.

number

§ 8. Kontroll-inspektorite poolt vastu võetud erimaksu summad tulevad ühe nädala
jooksul, kuid igal juhtumisel sama kuu viimasel päeval, kanda Eesti Panka põllumajanduse
peavalitsuse taimesaaduste väljaveo kontroll-jaama jooksvale arvele nr. 3273, või kohalikku
Eesti Panga osakonda, ülekandmiseks Eesti Panka põllumajanduse peavalitsuse jooksvale
arvele

nr.

3273.

§ 9. Paragrahv 7 nimetatud kartulite sisse- ja väljaveo erimaksu võivad eksportöörid ja
importöörid ka otsekohe kanda Eesti Panka põllumajanduse peavalitsuse jooksvale arvele
nr. 3273
ja selle üle tõenduse (kviitungi) esitada kontroll-inspektorile.
Põllumajanduse peavalitsuse direktor

Allmann.
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Tallinna

linnavolikogu

poolt

17. april il 1929a. vastuvõetud

Art.

15.

juunist, 2.

avaldatud

328—330

1916

ja 23. novembrist

a.,

Eestimaa

Lehes
Kubermangu
nr. 21
1916) Uulitsate, platside ja hoonete
puhtuses hoidmise korra kohta §§ 18 ja 19.
§ 10. Käesolev määrus astub jõusse kaks
nädalat pärast selle avaldamist Riigi Teatajas.
Linnapea A. Uesson.
-

328.

Majade

ja

õuede

korrashoiu

määrus.

(Linnaseaduse §

108

p.p.

14,18,19.)

Majade õued, ühised koridorid, ees§
kojad, trepikojad, pesuköögid, rullikuurid,
väljakäigukohad ja keldrid, peavad olema alati
puhtad.
§ 2. Keelatud on hoida majade ühistes
koridorides, eeskodades, trepikodades ja treppidel kaste, mööbleid, toidujäänuste kogumise
nõusid, mustavee ämbreid ja halvasti lõhnavaid ja tolmu tekitavaid aineid;
samuti on
keelatud hoida elumajade keldrites, pööningutel, pesuköökides, puu- ja rullikuurides
1.

halvasti

lõhnavaid ja tolmu tekitavaid aineid,
toidujäänuseid, kaltse ja teisi

konte,

nagu

lehkavaid

ja

õhkurikkuvaid

§ 3. Keelatud

on

asju.

tekkide, patjade, mad-

põrandavaipade j.n.e. puhastamine
ratsite,
koridorides, treppidel, trepikodades ja palkosamuti

nitel,

ka

akendel.

tama.

dega

peavad olema kivija alati korra-

Surnud

puhastatud.
§ 5. Prügi ja muude jätiste kogumiseks
peab olema maja õuel prügikast. Viimane
peab olema kindla põhja ja seintega ning kaePuust
kast
tud pragudeta kaanega.
peab
olema tõrvatud seest, väljastpoolt kaetud tumeda õlivärviga või ka tõrvatud. Vedelikke
prügikasti kallata on keelatud. Prügikasti peab
Prügitühjendama enne tema täissaamist.
kast peab nii olema ehitatud, et ta kaas ala-

ja hukatud

looma

16

korjuste kõrvaldamise määrus.

6.

või

värava

25

ja

§ 1. Tallinna linna piirides on keelatud
loomakorjuste matmine.
§ 2. Igast hobuse, veise, eesli, sea, lamba, kitse, koera ja kassi surmast on looma
omanik ja selle maja omanik või tema asetama

kohalikule

politseijaoskonna

tea-

komissa-

rile

loomakorjuse kõrvaldamiseks.
§ 3. Politsei või linna loomaarsti korraldusel viiakse loomakorjus linna utilisatsiooni
asutusse
kahjutult kõrvaldamiseks kooskõlas
17

19

vastu

60

võitlemise

seaduse

1923).

ja
(RT
§ 4. Loomakorjuste viimine utilisatsiooni
linnavalitsuse kulul ja veoasutusse sünnib
abinõudega.
§ 5. Käesolev määrus astub jõusse kaks
nädalat pärast Riigi Teatajas avaldamist.
Linnapea A. Uesson.
Sekretär

Tallinna

ti kinni seisaks.

linnavolikogu

J. Traurig.

poolt

17. april il 1929a. vastu võetud

kõr-

§
Maja peasissekäigu
peab olema nähtaval kohal maja number
(politsei number). Samuti tuleb maja alumise
korra trepikojas
või
koridoris
üles seada
korteripidajate nimelaud.
§ 7. Majaomaniku, tema asetäitja või kojamehe väljakutsumiseks peab olema paigutatud
signaalkell peasissekäigu või värava

val

vastava

17. april il1929a. vastu võetud

poolt

(Antud Linnaseaduse § 108 pkt.
põhjal.)

§§

likult

pealkirjaga.

§ 8. Majade ühised koridorid, eeskojad ja
trepikojad peavad olema pimedal ajal õhtuti
kuni kella 22-ni tarviliselt valgustatud.
jõusseastumisega
linnavolikogu sundusliku määruse (16. aprillist 1914 a., täiendustega ja muudatustega 1. aprillist 1915 a
§ 9. Käesoleva

329.

linnavolikogu

Loomataudide

sillutatud või asfalteeritud

kõrvale ühes

Tallinna

Traurig.

mik, kelle krundil suri loom, kohustatud

§ 4. Talvel peab majade õuet lumest
puhastama sedavõrt, kui seda nõuab vaba
liikumise tarvidus,
ja majade
välistrepid
lumest ja jääst puhastama ja liivaga üle ripuSissesõidukohtade õued

Sekretär J.

määruse

kaotab maksvuse Tallinna

.,

330.

Loomakaitse määrus.

(Linnaseaduse § 108 p. 24.)
§ 1. Loomade piinamise ärahoidmiseks

on

keelatud:

a) tarvitada veoks, tööks ja sõiduks haigeid, vigastatud ja võimetuid loomi; haiguse
tunnustega loomi võib tarvitada tööle loomaarsti loaga;

b) sundida vedama silmanähtavalt ülejõu
käivat koormat;
d) peksta loomi

kepiga, nuiaga ja metallabinõudega;
e) lüüa suguosadele, pähe, kõhule ja jalgadele ja kiskuda toorelt ohjadest;
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g) rakkes looma sundida tõusma löökidega;
loom tuleb ülestõusmiseks rakkest

vabastada;

h) jätta seisma katmatult veolooma uulil,
platsil või õuel lumesaju ja külma puhul;
i) istuda raskele koormale, eriti minnes
mäge;

vastu

j) rakendada looma riistadega, mis pigistavad või hõõruvad kaela ja rinda;
k) ajada lahtiselt loomi linna ehituspiirkonnas uulidel, samuti Kose ja Pirita teedel;
sundida looma käima sabaroo murdmi-

l)

ja toore piinamisega;
m) asetada või köita loomi nende vedamisel

sega

või kandmisel
valu või

niiviisi,

et

sünnitab neile

see

piina, või takistab hingamist;

n) lamada või istuda loomadel nende transponeerimisel;
o) lüüa ja peksta koeri uulil või muudes
avalikkudes kohtades, välja arvatud inimestele
ja loomadele kallaletungimise juhud;
p) .jätta haigeid või vigastatud loomi
uulile või mujale avalikule kohale;
r) loomade näljutamine ja janutamine,
pahatahtlik vigastamine, piinavalt ümberkäimine ja piinavalt surmamine;
s) õuekoeri pidada ilma kindla kongita;
t) tarvitada talvel libedal teel veoks ja
sõiduks

nüridalt

§ 2. Käesolev
nädalat

rautatult

loomi.
astub

jas.
Linnapea A. Uesson.
Sekretär

ja nõdrameelseid kui ka loomi järelevalveta
kus lahtiselt põlev tuli ei ole

ruumidesse,

asetatud neile kättesaamatusse kohta.
3. Keelatakse
jätta järelevalveta lahtist
ahjudesse ja pliitide alla, eriti vihtlemissaunadesse, kuivatustaredesse, pesu- ja sepikodadesse, kui ka sütega köetavaid tee- ja
kohvimasinaid ja triikraudu
eluruumidesse,
koridoridesse, eeskodadesse, trepikodadesse,
treppidele, töökodadesse, kuuridesse ja mujale,
kus väljakukkuvad põlevad söed ja väljalendavad sädemed võivad langeda tuldvõtvale ümbrusele ning süüdata selle põlema.
Samuti on keelatud jätta järelevalveta lahtise
taeva alla tehtud tuli, olgu see metsas, karjamaal, heinamaal, väljal või mujal; lahkudes
jälgitagu hoolega, et tehtud tuli oleks kustunud

§

tuld

täielikult.
л

§ 4. Keelatakse pilduda põlevaid tiku-,
paberossi- ja sigariotsi kui ka puhastada põlevaid piipusid kohtades, kus on kergesti süttivaid aineid, nagu:
õled, heinad, valminud
vili, kuiv rohi ja kanarbik, kuivad puud, põõsad, turvas ja muud sarnased, eriti on maksev
see keeld metsakohtades suveajal.
§ 5. Keelatakse bensiini, petrooleumi, piirituse, eetri ja teiste sarnaste kergesti süttivate
vedelikkude valamine tulle.

jõusse kaks
pärast selle avaldamist Riigi Teatamäärus

Nr. 46

J. Traurig.

Samuti keelatakse

igasuguste kergesti süttivate ja põlevate ainete
hoidmine

lähemal kui
1
m
tuleasemeist,
aurukatlaist, küttetorudest ja korstnaist, eriti
katusealuseis, kui ka paberijätiste, kaltsude

j.n.e. hoidmine soemüüride, korstna ja seinte
vahel.
6. Keelatakse tuletegemine
väljas hooja kergesti põlevate ning süttivate ainete
hoiukohtade juures lähemalt kui 25 m.
§ 7. Keeta ja valmistada tõrva ja muid tule-

§

Harju maavolikogu
1929

331.

a.

19.

poolt

vastu

märtsil

võetud

Sundmäärus tuleõnnetuste vastu
võitlemiseks

ajutise omavalitsuse 30. märtsi
juu(VSKK 1917 a. nr. 173, art. 953)

Eesti

1917

seaduse teostamise määruse 22.

nist 1917
7

a.

Kubermangu ja maakonna semstvo
seaduse 9. juunist 1917 a.
(VSKK 1917 a.
870
nr.
157, art.
1) põhjal.
p.
§

ja

1.

Igaühe kohuseks on käia ettevaattulega, tuletikkudega, keemiliste
tulesüütajatega ja plahvatavate ning muude
kergesti süttivate ja põlevate ainetega.
Isikuid, kellele kuulub teiste järelevalve,
§

likult ümber

kohustatakse
tarviliku
datud

valvama,

et

nende

ettevaatusega käiksid

valvealused

ümber

tähen-

ainetega.

2.

Keelatakse hoida § 1 loetletud aineid
ja nõrgameelsetele kättesaadavates kohtades, usaldada lahtiselt põlevat lampi või
küünalt lastele ja nõrgameelsetele ja jätta lapsi

§

lastele

hädaohtlikke aineid võib ainult

ruumides;

Harjumaal.

Antud:
a.

nete

tulekindlates

erandina võib seda teha ka

väljaspool, kuid vaikse ilmaga ja vähemalt 25 meetri
kauguses hoonetest, puuriitadest, hao-, turba-,
õle- ja heinakuhjadest, risuhunnikutest, valminud viljapõldudest, metsast ja turbarabadest.

§ 8. Aurukatelde korstnad olgu töötamisel
korrapäraste sädemepüüdjatega või
sädemekustutajatega.
Valvatagu hoolega, et
juhuslikud väljalendavad tulesädemed ei tekitaks tuleõnnetust.
Töötava aurukatla juures
olgu tulekustutusabinõud, kas harilik tuletõrje-prits või vähemalt toober-prits (hüdropult), mis täidetud veega, või üks täidetud
keemiline käsitulekustutaja.
§ 9. Tuleõnnetuste, iseäranis metsapõlenvarustatud

gute ärahoiuks varustatagu sädemeid-andvate
jõuvankrite ja muude masinate korstnad korra-

päraste sädemepüüdjatega (näit. tiheda traatvõrguga) ja ahjude ning tuhakastide uksed olgu
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hoonetest, metsadest ja turbamaadest
hoolitsegu juhid, et ei

terved;

mööda- või läbisõidul
lendaks
kukuks

tulesädemeid

ega

küttekoldest

ei

välja põlevaid küttejätiseid.

§ 10. Keelatakse kanda süsi ja tuhka tuleja jahtumatult tuldkardetavaisse kohtadesse.
Tuhk ja söed hoitagu kustutamiseks ja jahutamiseks tulekindlast
materjalist valmistatud tulekindla kaanega
varustatud
nõudes
niisugustes ruumides,
nus
põrand samuti tulekindlast materjalist,
kagu kivi, savi, muld, liiv— tuldkartvaist
asemeist kustutamatult

seintest mitte lähemal kui 1
11.

§

Keelatakse müüa

tulevärki.

Samuti

12.

§

keelatakse

alla

lubada

tivate ainete

maksvatele

§

neile

hoiukohtadest lähemal kui 35

m.

vastama

nõuetele.

Tuldhakkavate

kaitseplekiga

lagedega ruumides
ja seinalambid klaasilöödagu lagi lampide
(mitte tsinkplekiga) ja

asetatagu lambid sinna alla mitte lähemale kui
У2 m lambiklaasi ülemisest otsast arvatuks

§ 15. Ruumides, kus hoitakse
kergesti
põlevaid ja süttivaid aineid, kohustatakse tarvitama laternaid, millesse
tulepesa kõvasti
kinnitatud
tule
juhuslikult väljakukkumise
ärahoiuks.

§ 16. Rehtedes, tallides, lautades, küünides, puukuurides, lakkades, puutöökodades,
katusealuseis ning üldse igas kohas, kus on
kergesti põlevaid aineid, nagu heinu,
linu,
laaste,
õlgi,
kaltse,
paberijätiseid j.n.e.,
tarvitatagu valgustamiseks ainult kinniseid
laternaid, mis pandud põlema väljaspool neid
ruume.

Keelatakse suitsetada nendes ruumides kui
ka üldse

kergesti põlevate ja süttivate ainetega
tegutsemisel, samuti katusetöödel ja rehepeksmisel, olgu see hoones või masinaga väljas.
§ 17. Rehekütmisel valvatagu hoolega tule
järele ja hoitagu seal lähedal igaks juhtumiseks
veega. Ahet ei tohi asetada lähe1 meetrit ahjust.
Reheahjud, kui nad

suurem

male

nõu

keristega, olgu pealt kinnised ja lagedega.
Reheahjud,

mis

ei

vasta

nõudele, tulevad ehitada ümber
sul,

arvates

sundmääruse

eeltähendatud
2 aasta

jook-

maksmahakkami-

sest.

§ 18. Ahjud, pliidid, truubid, korstnad ja
ehitatagu täiesti tulekindlalt ja

tulemüürid

§ 20. Majaomanikud või nende asemikud
hoolitsegu, et iga kahe kuu järel, töökodades
aga igas kuus kord, korstnaid ja lõõre korralikult puhastatakse.
põletamine korstnates võib sündida
tuletõrje üksuse peamehe või
asetäitja teadmisel.

vaiksel
tema

sarnaste

varustatagu põlevad laekohalt kaitsevarjuga või
kohalt

§ 19. Ahjude ja pliitide ette, kus ei ole
põrandaid, naelutatagu vähemalt
45 sm laiad metall-lehed, mis ulatuvad kütteavause
sm.
kummalegi poole vähemalt 25
tulekindlaid

Tahma
as

tulevärgi-tegemine metsas
ja kergesti põlevate ning süt-

§ 13. Elektri-sisseseaded peavad
14.

14

Keelatakse

kui ka hoonetest

eriti avahoitagu alati puhtad ning korras,
asutistes ja tööstusettevõtetes. Pliitide kohal olevad seinad ning tuleasemete esiste
põrandad ja seinad isoleeritagu tulekindlalt.

likkudes

m.

lastele

püssirohu ja muude

mängida tule,
asjadega.

Art. 331

ilmal

§ 21. Majaomanikud ja nende asemikud
oma
majades olevate korstnate,
ahjude, pliitide, lõõride või truupide ja muude
vastutavad

tuleasemete

korralikkuse

eest.

Üürnikud, kelle korteris korstnate, ahjude,
pliitide, lõõride või muude tuleasemete juures
leidub vigastusi või muid puudusi, on kohustatud teatama sellest kohe majaomanikule või
asemikule.

tema

Õlikütte- ja malmahjude kui ka oli§
piirituseköökide tarvitamisel isoleeritagu
22.

ja

need

tuldkartvatest ehituseosadest tulekindla

katte abil või tulekindlal alusel vähemalt 1

m

kaugusse asetamisega.
§ 23. Igas

suuremas

tööstuse-ettevõttes,

tehastes, veskites j.n.e.,
samuti süttivate materjalide ladudes, puuhoovides j.n.e. olgu harilik tuletõrje-prits ühes
tarvilise veesaamise võimalusega; avalikkudes
asutustes, nagu võõrastemajades, haigemajades, hoolekandeasutistes, kõikides avalikkudes
rahva- ja seltsimajades ja muis kohtades, kus
korraldatakse avalikke ettekandeid ja rahvakogumisi,
olgu saadaval kergemad mehaanagu

nilised

vabrikutes,

tulekustutuse-abinõud,

nagu

hüdro-

pult, Minimax või mõned muud.
ja nende
ja asutistes
määrab maavalitsus ja temal on õigus oma
esindaja kaudu ka selle paragrahvi nõuete
täitmist igal ajal kontroleerida.
Tulekaitseks

asetuse

tarvilikud abinõud

tähendatud

ettevõtetes

§ 24. Talu- ja majaomanikud on kohustapidama oma majade juures tulekahju
kustutamise tarvis: a) pange, b) vee-vaadi või
-torre, vähemalt 10-pangelise, d) pootshaagi
e) raudkangi, g) kirve, h) 2 redelit, ühe 4 m
pika ja teise vähemalt kõrgema hoone katuseräästa ulatuseni, ja
i) tugevajõulise helisignaali
lokulaua, signaalpasuna või mõne muu,
kohaliku vallaomavalitsuse
määramisel. Iga
tud

üksiku

asuva

talu või elamu koonduse juures

olgu kaev, mis tuleõnnetuse korral võimaldaks
saamist vähemalt esialgu.
vee
Kaevud tulevad korda seada hiljemalt 3
aasta jooksul.
§ 25. Tuleõnnetustest teatatagu kohe signaali andmisega kohaliku vallaomavalitsuse
poolt määratud alarmeerimise viisil; naabrid,
kes signaali kuulevad, on kohustatud seda
edasi andma.

Ühtlasi

teatatagu

mata kohalikule

§

26.

takse

tuleõnnetusest

viivita-

Küla või aleviku elanikke kohusta-

oma

veo-

kindlaks

mille kohta

pole allpool erandit
äripäevadel
20-ni ja pühapäevadel ning muudel pühadel, mil kauplemine lubatud
kella

kella 8-st

13-st

kohalik

Harju maavalitsuse esimees Rud. Kuris.
Sekretär M.

Harju

maavolikogu

332.

Sundmäärus

Antud:

15. novembri 1906

1929

a.

d) kauplustes,

vastu

Kruusimaa.

poolt

19. märtsil

võetud

kauplemisaja kohta
Harjumaal.

Normaalpuhkeaja seaduse (VSKK), selle seaduse 2. septembri
1907 a. muutmise seaduse (VSKK), Omavalitsuse seaduse elluviimise määruse § 7 (VSKK
173
1917 a., art. 953) ja Piirituse ja alnr.
koholiste jookide müügi seaduse § 38 (RT 50
1927) põhjal.
a.

§ 1. Kauplemine ja töötamine on lubatud:
a) igasugustes ärikontorites, kaubandusettevõtetes ja teistes ärides ning kauplustes,

müügikohtades

ja

kioski-

tes, kus müüakse alkoholita jooke, nagu kali,
limonaad, selters j.n.e., küpsiseid ja maiustusi
Jkohaltarvitamiseks

ning kus kaubeldakse tubaja tuletikkudega
äripäevadel kella
22-ni ja pühapäevadel kella 8-st —'22-ni;

kasaaduste
7-st

,e) õlle ja veinide kohaltarvitamise õigumüügikohtades külmade toitude ja suuäripäevadel kella 9-st
pistete müügiga
22-ni ja pühapäevadel ning muudel pühadel,
mil kauplemine lubatud
kella 12-st—22-ni.
sega

Märkus 1. Peale

kauplemiseks ja tööaja möödumist peavad
olema suletud kõigis kauplustes äriruumid.
tamiseks lubatud

vallaomavalitsus.

Tulekahjule ilmumine ja tulekustutamisest
osavõtmine on sunduslik kodanikkudele piirkonnas, mille määrab maavalitsus kohaliku
vallavalitsuse ettepanekul.
§ 27. Käesoleva määruse täitmise järelevalve valdades kuulub peale politsei ja nende,
kes selles määruses eriti nimetatud (§ 23), vallavanematele, nende abidele ja tuletõrje ühingu juhatuse liikmetele.
§ 28. Käesoleva sundmääruse rikkujad võetakse vastutusele R. n. s. § 29 järgi, kui nad ei
lange muule eriti ette nähtud karistusele.
§ 29. See sundmäärus hakkab maksma
viieteistkümnendal päeval pärast avaldamist
Riigi Teatajas.

16-ni;

b) kauplustes, kus müüakse ainult toidukala ja nende saadusi,
aineid, nagu liha,
piima, saia, leiba, aiavilja j.n.e.—äripäevadel
kella 7-st
19-ni ja pühapäevadel ning muudel pühadel, mil kauplemine lubatud
kella
9-ni ja 13-st
7-st
16-ni;

tuletõrjele ja politseile.

kodakondsetega,
ja tulekustutuseabinõudega viibimata tulekahjule appi ruttama ja seal alluma tuletõrje juhataja, kui see
aga kohal ei ole, siis politsei või vallavalitsuse
esindaja kustutamistööde korraldustele.
Samuti on tuletõrje-abinõude omanikud ja
valitsejad kohustatud andma ja välja saatma
tuletõrjeabinõusid tarvitamiseks tulekahju-kordadel, ka kui neil enestel mõnel tungival põhjusel pole võimalik minna tulekahjule.
Veo-ja tulekustutuse-abinõud, mis tulevad
kaasa võtta tulekahjule appi minnes, määrab
ette
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Art. 331—332

§ 2. Kauplemine on täiesti keelatud kõigis § 1 nimetatud ettevõtetes kevade-, suviste- ja jõulupühade esimesel päeval.
Peale selle on kauplemine keelatud § 1
punkt ~a“ all loetletud ärides:
uuel-aastal,
Eesti Vabariigi iseseisvuse päeval, palvepäeval
taevaminemispäeval, suurel-reedel, kevade-,
suviste- ja jõulupühade teisel päeval ja erandina kõigis alkoholiste jookide kauplustes, kus
see
lubatud väljaviimiseks, ja punkt ~e“ all
nimetatud müügikohtades:
esimesel
mail,
Riigikogu ja omavalitsuste esituskogude valimis- ja rahvahääletamispäevil valimispiirkonnas valimise algusest kuni lõpuni.

Kauplemine § 1 punkt ~a“ all nimetatud
lõpetatakse kell 18: kevade-, suviste- ja
jõulupühade laupäeval ja vana-aasta päeval.

ärides

§ 3. Kaupluste pidajad, kes kasutavad
palgatud tööjõudu, peavad täitma Töökaitse
seaduse nõudeid tööaja pikkuse kohta.
§

4.

ärides

Käesolev sundmäärus

ja asutistes

§ 1 nimetatud
pannakse välja nähtavale

kohale.

§ 5. See sundmäärus ei ole maksev ärija ettevõtetele, mille kohta on pandud

dele

maksma erikorraldused või erimäärused.
Samuti ei ole

see

määrus maksev

alevites,

samasugused määrused antud alevivolikogult, arvatud välja kauplused õlle- ja viinamüügiga väljaviimiseks ja § 1 punkt ~e“ all
kus

nimetatud asutised.

§

6.

Loetletud määruse

takse vastutusele

§

Art. 332—333

609
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7.

vastu

sellekohase

Käesolev

eksijad võepõhjal.

seaduse

sundmäärus

astub

jõusse

kahe nädala möödumisel pärast Riigi Teatajas
avaldamist, millisest ajast kaotab maksvuse
1926 a . avaldatud SundRiigi Teatajas 14
määrus kauplemise aja kohta Harju maakonnas

b) alkoholita trahteriäridel: kevade-,
ja jõulupühade esimesel päeval.

Harju maavalitsuse esimees Rud. Kuris.
Sekretär M.

§ 3. Kauplemine on täiesti keelatud:
a) alkoholiste jookidega trahteriäridel: palvepäeval, suurel-reedel, esimesel kevadepühal,
esimesel mail, esimesel suviste- ja jõulupühal,
Riigikogu ja omavalitsuste esituskogude vahmis- ja rahvahääletamispäevadel valimispiirkonnas valimiste algusest kuni lõpuni;
su-

viste-

Kruusimaa.

4.

§

Trahteriärisid võib avada ruumes, mis

vastavad käesoleva määruse nõuetele.
Nimetatud äridel

Harju

maavolikogu

19.

poolt

märtsil 1929 a.vastu võetud

on

peale seda muretsetud
333.

Sundmäärus

tatakse

ja alkoholiste jookide müügi
seaduse § 38 (RT 50
1927), 15. novembri
1906 a.
Normaalpuhkeaja seaduse (VSKK),
selle seaduse 2. septembri 1907 a. muutmise
seaduse (VSKK), Omavalitsuse seaduse ellu1917 a.,
viimise määruse § 7 (VSKKnr. 173
art. 953), Trahteriseaduse § 6 (VSKXIIk.)
ja
selle seaduse muutmise seaduse § 5 (RT 105
1928) põhjal.
—

Alkoholiste

jookidega trahteriärides,
igasugustes alkoholiste
jookidega einelaudades, õlle ja veini müügikohtades kohaltarvitamiseks ühes soojade söökidega, kus alkoholiseid jooke müüakse omavalitsuste nõusolekul, on kauplemine lubatud;
§

nagu

restoranides,

a) äripäevadel kella 9-st

24-ni;

b) nädalapühapäevadel ja teistel pühadel,
mil kauplemine lubatud, kella 12-st
24-ni.
Suvituskohtade

suvirestoranides, kus alkoholiseid jooke müüakse selle paragrahvi
on
esimeses lõikes nimetatud tingimustel,
kauplemine lubatud:
a) äripäevadel kella 9-st (päeval)
(öösel),

1-ni

b) nädalapühapäevadel ja teistel pühadel,
kauplemine lubatud, kella 12-st (päeval)
1-ni (öösel).

mil

§ 2. Alkoholita trahteriärides, nagu seltside, ühingute j.n.e. einelaudades, tee-, kohvija söögimajades, kondiitriärides, kui viimaseis
müüakse toiduaineid kohaltarvitamiseks,
on
kauplemine lubatud:
a) äri- kui ka nädalapühapäevadel ja teistel pühadel kella 7-st
22-ni.
Märkus.

Seltsimajade alkoholita eine-

laudades avalikkude pidude ajal
kaubelda

kella 12

(päeval)

enne

alata

kauplemislüba.
allpool

nime-

asutisteks.

§ 5. Asutisel

Antud: Piirituse

1.

vastav

Märkus. Trahteriärid

kauplemisaja, -kor a jasis eseadetekohta trahteriärides

Harjumaal.

keelatud

tegevust, kui nende ruumid on maavalitsuselt
vaadatud järele ja tunnistatud kõlvulisteks ja

on

2-ni

lubatud

(öösel).

olgu kaks sissekäiku. Peaolgu tänavalt; tema esine
peab olema puhas, prügitatud kividega või
kaetud kruusaga.
Ukse ees olgu jalanõude
puhastamiseks matid või restid. Hobuste kinnisidumiseks peavad olema lasipuud.
sissekäik

6.

ärisse

peavad kandma nende otsja võivad müüa ainult
neid aineid ja jooke, milleks neil luba.
§

Asutised

tarbele vastavaid silte

§

7.

Asutise

peasissekäik, kojad ja kõik
olgu valgustatud
pimedal ajal.

asutise alla kuuluvad ruumid

äri

lahtiolekul
8.

peab olema vähemalt kaks
olgu kuivad, põrandad
puhtad ja värvitud, laed ja seinad siledad ja
valgendatud või viimased tapeeditud ja kõrgus
vähemalt 2,5 meetrit. Õhupuhastamiseks olgu
§

Asutisel

äriruumi.

vastav

Ruumid

ventilatsioon.

9.

Asutise äriruumides olgu tarvitamisüljekausid veega ja tuhatoosid; vesi
süljekaussides tuleb uuendada vähemalt kord

§

seks

päevas.

§ 10. Asutise mööbel, kui see ei ole poleelakitud, olgu värvitud ja pehme mööbel kaetud puhta mööblikattega.

ritud või

§ 11. Lauapesu ja -nõud olgu alati korras
ja puhtad.
§ 12. Keedu- ja köögiriistad peavad olema
puhtad ja tervishoiunõuetele vastavast materjalist või seestpoolt kaetud samasuguse võõbaga.
§ 13. Asutise köök peab olema puhas, põrandad

värvitud

või

laed ja seinad siledad

siledast

tsementainest,

ja valgendatud või värvitud heleda värviga. Söögijätiste hoidmine köögis on keelatud. Pliit peab olema pottkividest,
mis kaetud võõbaga või heleda värviga, ning
korras ja puhas.

Art. 333—334
14.

§

610

Asutise

tarvitada

äriruume

ja kööki

ei

või

eluasemeks.

§ 15. Asutises peavad olema korralikult
valgendatud ja alati puhtad väljakäigukohad,
eraldi meestele

§

ja naistele.

16. Alkoholiste

Nr.

kauplemise aja ja korra kohta Harju maakonnas
alkoholsete jookide kauplemisõigusega trahteriasutustes
(restoranides ja einelaudades),
tee-, kohvi- ja söögimajades.
Maavalitsuse esimees Rud. Kuris.

i

jookide müük

46

on

lubatud

Sekretär M. Kruusimaa.

ainult kohemaksetava raha eest;
võlgumüük
ja vahetamine asjade ning produktide vastu on
keelatud.
17.

Igas asutises olgu tagavaraks külmad
toidud. Müügilaual olevad toidud olgu kaitstud mustuse ja putukate juurdepääsu eest.
§

Toiduained peavad olema värsked ja rikkumata; nende hoidmiseks olgu eriruum, mille
lagi ja seinad olgu valgendatud ja siledad, viimased vähemalt 1,5 meetri kõrguseni värvitud
valkja õlivärviga või kaetud mõne muu valkja
võõpainega ja ruum ise ei tohi puutuda kokku
väi jakäigukohaga.

§ 18. Asutise ruumes peab olema joogiveega soovijatele tasuta tarvitamiseks.
Vesi olgu keedetud, jahutatud ja uuendatud
igapäev.

riist

§

19. Lubatunnistused

ja käesolev sund-

määrus

olgu välja pandud nähtavale kohale.
§ 20. Kui praegu tegutsevate asutiste ruumid ja sissesead ei vasta käesoleva sundmääruse
nõuetele, on maavalitsusel õigus anda tähtaega
nende kordaseadmiseks.

§

21.

Asutises

tegutsejad ja teenijad olgu
ja korralikult. Alkoholiste
jookidega trahteriäri naisteenijad ei või olla

riietatud

puhtalt

alla 20-aastased.

Sugu-, nahapõdejail asutises

ja teisi nakkavaid haigusi
tegutsemine on keelatud.
Maa-arstil, samuti ka jaoskonna tervishoiu
arstil on õigus igal ajal järele vaadata asutises
tegutsevate isikute

tervislikku

seisukorda.

§ 22. Maavalitsuse liikmed ja maavalitsuselt selleks volitatud isikud võivad ilma takistamata

üle

vaadata asutiste

ruume.

§ 23. See sundmäärus ei ole maksev öömajadele (RT 159/160
1925) ning võõrastemajadele ja möbleeritud tubadele (RT 14
1929), mille kohta on pandud maksma erimäärused, ja alevite administratiiv-piirkonnas
asuvatele alkoholita trahteriäridele, kui nendele

on

antud sundmäärus kohalikult alevivoli-

kogult.
§

24.

määruste

Käesolevas

sundmääruses

loetletud

eksijad võetakse vastutusele
sellekohaste seaduste põhjal.
vastu

§ 25. Sundmäärus astub jõusse kahe nädala möödumisel pärast Riigi Teatajas avaldamist, millisest ajast kaotab maksvuse Riigi
1926 a. avaldatud Sundmäärus
Teatajas 29

334.

Sundmäärus
pagari, kondiitri,
kompveki ja leivaküpsetamise käsitööstuste kohta Võru linnas.

Alus: Linnaseaduse

ja

Rahva

(RT
I.

§ 108 p.p. 16, 18 ja

tervishoiu

korraldamise

22

seaduse

2

Tööstuse

avamise

kord

ja

järele-

valve.

§ 1. Pagari, kondiitri, kompveki või leivaküpsetamise käsitööstust võib avada ja pidada ainult siis, kui tööstuse ruumid ja seaded
vastavad tervishoiunõuetele ja käesolevale sundmäärusele.
Märkus. Eelmises

(1) paragrahvis loetalljärg-

letud

käsitööstused

nimetatakse

nevate

paragrahvide tekstis lühidalt „töös-

tus".

§ 2. Isik, kes soovib avada tööstust, peab
registreerima oma tööstuse Suur-, kesk- ja
väiketÖÖstuse seaduse § 24 ja selle märkuse
1 põhjal linnavalitsuses.
Registreerimisavaldus tuleb anda linnavalitsusele kirjalikult ja
selles avalduses tuleb tähendada tööstuse avaja
nimi ja perekonnanimi ning elukoht kui ka
avatava tööstuse asukoht ja tööstuses
peetavate
töötegijate ülemarv.
Samas
susele

korras

tuleb

registreerimiseks

kordsest

avaldada

linnavalit-

tööstuse asukoha

iga-

muutmisest.

§ 3. Eelmises (2) paragrahvis tähendatud
registreerimisavalduse saamisel linnavalitsus
registreerib avalduses nimetatud tööstuse ja
ühtlasi määrab komisjoni registreeritud tööstuse
ruumide ja seadete ülevaatamiseks, et selgusele
jõuda, kas ruumid ja seaded vastavad tervishoiunõuetele ja käesolevale
simdmäärusele;
ülevaatuse tagajärgedest annab linnavalitsus
tööstuse omanikule kirjalikult teada.
§ 4. Olemasolevate tööstuste pidajad, kes
oma
tÖÖstusi ei ole veel registreerinud linnavalitsuses, peavad seda tegema kahe nädala
jooksul, arvates käesoleva sundmääruse maksmahakkamisest (§ 29).
11. Tööstuse ruumid

ja seaded.

§ 5. Tööstuse ruumid on lubatud ainult
korras ja nad peavad olema
vähemalt 2,7 meetrit kõrged ning niisuguse

hoone alumises

Nr. 46
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mahuga,

et

iga töötegija kohta oleks vähemalt
põran-

Art. 334

et

nimetatud hoiuruumide suhtes ei ole nõue-

15 kantmeetrit õhku või 5 ruutmeetrit

tavad

dapinda.

ruumide

Ruumid olgu kuivad, tarviliselt valgusakende, ja
tatud, loomuliku vaiguse ajal
elektrivoolu kaudu,
ning
pimedal ajal
varustatud

korraliku
õhupuhastuseseadega.
valgusepinna ja põrandapinna vahekord olgu vähemalt 1:12.
§ 6. Tööstuse ruumide põrandad peavad olema puhtad, tihedad ja kindlad, ilma
pragudeta ja aukudeta; põrandate materjaliks
võivad olla kas parkettkivid, tsement, asfalt
või mõni muu valatav kõva segu või punnitud
ja pealt hööveldatud lauad; laudpõrandad
olgu kas õlivärviga värvitud või kaetud linoleumiga või puust parketiga. Seinad ja laed
peavad olema puhtad, siledad ja pragudeta
ning kas valgendatud lubjaga või värvitud
heleda värviga. Seinte kui ka lagede katmine
tapetiga, paberiga või papiga on keelatud.
Akende

§ 7. Tööstuse ruumis olevate ahjude ja
ja seisukord peab vastama

korstnate ehitus
tulekaitse

nõuetele.

§ 8. Tööstuse ruumis ei tohi leiduda
Rottide, hiirte ja
prussakaid ja lutikaid.
kärbeste kõrvaldamiseks tööstuse ruumest tuleb
tarvitada kõik

võimalikud

Koerte, kasside ja teiste loomade pidamine
on

ruu-

keelatud.

§ 9. Tööstuse ruumid peavad olema eraleluruumest laeni ulatuva vaheseinaga,

milles võib olla eluruumi viiv uks.
10. Tööstuse

ruume

ei

või

§ 16. Tööstuses peab valitsema alati täiepuhtus nii ruumide kui ka kogu seadete
ja tööriistade suhtes. Tööriistad tuleb hoolega
puhastada peale igakordset tarvitamist ja
hoida kuni järgmise tarvitamiseni puhta katte
all; vähemad riistad hoitagu kinnises kapis.
111.

§ 12. Tööstussaaduste valmistamiseks tarainete (jahu, suhkru, keediste
j.n.e) tagavarad, samuti ka valmissaadused
tuleb hoida
või tööruumist
küpsetamisvisjminevate

eraldi ruumis.

Küpsetamis- või tööruumis
võib hoida jahu ja suhkrut mitte rohkem
kui 3 päeva tööstuse jaoks ja ainult kinnistes kottides või kaantega kastides; valmisMärkus.

võib

hoida

siis, kui selleks

tähendatud

ruumis

olemas

erilised

on

riiulid.

§ 13. Valmistamisainete tagavarade ja valpeavad üldiselt vastama §§ s—ll tingimustele, kuid selle vahega,

missaaduste hoiuruumid

Saaduste

valmistamine

ja väljas-

tamine.

tarvitada

samuti on keeega magamiseks;
latud neis ruumes pesu pesemine ja selle
kuivatamine kui ka igasuguse kõrvalise koli
ja kraami hoidmine, millel ei ole tööstusega
mingit ühendust.
§ll. Tööstuse ruumes on keelatud tubaka
suitsetamine, alkoholsete jookide tarvitamine
ja joobnud isikute sisselaskmine.

saadusi

mõõdud

laudadest kaaned.

§ 17. Saaduste

elamiseks

ainult

minimaalsed

nähtud

kõrguse ja mahu ning akende valgusepinna kohta.
§ 14. Tööstuse ruumes peavad olema peale
harilikkude seadete ja tööriistade veel järgmised asjad:
1) kapp töötegijate riiete ja jalanõude hoidmiseks, kui selleks puudub eeskoda või
eriruum;
2) käepesunõu puhta ja jooksva veega,
seebiga ning puhta kuivatusrätikuga;
3) vähemalt üks süljekauss, mis täidetud
igapäev uuendatava veega või desinfitseeriva
vedelikuga, ja
4) tarvilik arv istmeid töötegijatele.
§ 15. Kõik tööstuses tarvitatavad tööriistad, nagu: astjad, künad, kasrid, toobrid,
pangid, lauad, vormid, plekid, katlad, labidad j.n.e. peavad olema korralikud ja tervishoiuliselt lubatud materjalist. Katlad peavad olema seestpoolt kaetud tervishoiuliselt
lubatud võõbaga.
Taignakastidel, -künadel
ja -astjatel peavad olema ilma hingedeta
tihedalt peale käivad hästi kokku liidetud

datud

§

5 ette

lik

abinõud.

tööstuse ruumis või sisselaskmine neisse
messe

§

vad

ained, nagu:

valmistamiseks

tarvitata-

vesi,

jahu, suhkur, puuvili, siirupid, keedised, munad j.n.e. peavad
olema laitmata väärtusega, puhtad ja võltsimata.

§ 18. Keelatud

on

tarvitada saaduste val-

mistamiseks :

1) niiskunud, koitunud, läppuma ehk haljahu, marju,

litama või muul teel rikki läinud
keediseid

j.n.e;
2) sahariini, dultsiini, maarjajääd ning teisi
sarnaseid surrogaate (aseaineid) ja igasuguseid
värvitervishoiuliselt mitte lubatavaid
ja
muid kõrvalaineid.

§ 19. Valmissaadused (leib, sai, koogid,
pirukad, kuivikud, kompvekid j.n.e.) peavad
olema korralikult läbi küpsetatud, maitsevad
ja laitmata välimusega.
§ 20. Valmissaaduste

tööstusest

väljave-

damiseks tarvitatavad veoabinõud, nagu: vank-

j.n.e. peavad
puhtad ja korras ning varustatud
korralikkude, puhtate ja väljastpoolt õlivärviga
rid,

käsikaarikud, reed, kelgud

olema alati

Art. 334
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kastidega; kastid kandku tööstusepidaja nime ja olgu kaetud veekindla kumera
kaanega. Saaduste tööstusest väljakandmiseks
tarvitatavad käsikorvid ja muud kandenõud
olgu alati puhtad ja korralikud ning kaetud
puhta kattega.
värvitud

IY.

Nr. 46

Uute tööstuste avamisel

Märkus.
hendatud

§ 21. Kõik tööstuses tegevuses olevad isikud
peavad olema töö juures alati puhtalt ja
korralikult riides, kandma valgest riidest puhast särki, peakatet ja rindakatvat põlle ning
üldse hoolitsema valmistamisainete ja tööriistade tarvitamisel täieliku puhtuse ja korra

Linnaarst

tegevuses

olla. Naha-

või

nakkus-

haiguste tundemärkide ilmsiks tulekul enese
või teiste tööstuses olevate
isikute juures on
tööstusepidaja kohustatud viibimata

teatama

sellest vastavaks korralduseks linnaarstile, viimase

puudumisel aga
kelle

Isik,
pärast

asetäitjale.
haiguse

tema

linnaarst

tunnistab

tööstuses töötamiseks

kõlbmatuks, tuleb

kohe tööstusest eemaldada kuni tervekssaamiseni.

Tervekssaanud

tegevusse astumine

isiku

võib

tööstuse

uuesti

sündida

linnaarsti

loal.

§ 23. Esmakordselt uuesti teenistusse astöötegijalt on tööstusepidaja kohustatud nõudma ja oma juures alal hoidma arsti
poolt antud tervisetunnistuse. Sarnane tuntuvalt

nistus ei tohi olla üle ühe kuu

Hind

10

senti.

vana.

tä-

on

Õigus igal ajal

vaa-

tegevuses olevate isikute,
kaasa arvatud, tervislikku sei-

tööstusepidaja
sukorda.

§ 25. Eelolevates §§ 22—24 ette nähtud
tingimused on maksvad ka
tööstuse valmissaaduste väljastajate (vedajate,
kandjate) kohta.

tervishoiulised

Üldosa.

V.

tööstuses

§23

tööstuses

eest.

§ 22. Naha- või nakkushaigusi põdevad
isikud, tööstusepidaja kaasa arvatud, ei tohi

annab

tervisetunnistused maksuta.

§ 24. Linnaarstil
data läbi

Töötajad.

(registreerimisel)

tuleb samasugune tervisetunnistus esitada linnavalitsusele ka tööstusepidaja enese kohta.

§ 26. Enne käesoleva sundmääruse maksjuba töötavatel tööstustel, mille
ruumid ei vasta §§ 5,6, 9 ja 13 nõuetele, on
õigus linnavalitsuse sellekohasel loal töötada
edasi neis ruumes hiljemalt kuni 31. detmahakkamist

sembrini 1929

a

.

§ 27. Käesolev sundmäärus peab olema
pandud nähtavale kohale igas sellele sundmäärusele alluvas

tööstuses.

sundmääruse
rikkujad
ja karistatakse vastavate
karistusseaduste põhjal.
§ 29. Käesolev sundmäärus astub seaduslikku jõusse kaks nädalat
pärast Riigi

§ 28. Käesoleva

võetakse vastutusele

Teatajas avaldamist.
Linnapea
Sekretär P.

Rii

F.

Suit.

Reimann.

gi trükikoja

trükk.

