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Kaitseväe

esindajatelt välisriikides võesiseriigis asuvatelt sama
kogu tegevliikmetelt saadava kõrgeima liikmetakse

538.

Vabariigi ohvitseridekogude

põhikirja muudatus.

liikmemaksu

maksu määra
Teistelt

I.

Vabariigi

Valitsuse

poolt 7. detsembril
1927 a. kinnitatud Vabariigi
ohvitseridekogude
põhikirja (RT 112
1927) §§ 29, 50, 52 ja
63 muudetakse ja
pannakse maksma järgmises

redaktsioonis:

§ 29. Osavõtmine üldkoosolekust, samuti
üldkoosolekul, on tegevliikmetele sunduslik; teenistusest vaba olev tegevliige võib üldkoosolekult ära jääda ainult
väeosa ülema loaga.
hääletamisest

Kui nõuetav
meid kokku

arv

1
(§§ 8 ja 33) tegevliik-

ei

tule, siis määratakse seitsme
päeva jooksul, kuid mitte varem kui kaks päeva
pärast pidamata jäänud koosolekut, sama päeva-

korraga uus koosolek, mis on otsustusevõimne:
1) neil juhtudel, kus on nõuetav kogu nimekirjas olevatest tegevliikmetest kahekolmandiku
osavõtmine (§§ 8 1 ja 33)
kui koos on vähemalt pool kogu nimekirjas olevatest tegevliikmetest ; 2) muil juhtudel
kokkutulnud liikmete

arvu

peale

vaatamata.

§ 50. Liikmemaksu võetakse auesimehelt,
kõigilt tegevliikmetelt ja üldkoosoleku otsusel
ka toetajatelt
liikmetelt.
Auesimehelt, tegevliikmetelt ja väeosas
teenivatelt toetajatelt liikmetelt võetakse liikmemaksu ühe protsendi (1 %) suuruses nende
põhipalgast.

metelt

võetakse

mis nemad
nides

suuruses.

välisriikides

viibivatelt

liikmemaksu

tegevliik-

selles

määras,

siseriigis viimasel ametikohal

tee-

maksid.

Teise väeosa

juurde komandeeritud tegev-

liikmelt maksu ei võeta, kui tema
tud komandeerimise
asukohas

maksusta-

on

toetaja

liik-

mena.

Erakordsete
olek võib

kulude

määrata

katmiseks

väeosa

ülema

üldkoos-

nõusolekul

ühekordset lisaliikmemaksu.
Liikmemaks arvatakse maha tegevliikmete
ja kaitseväes teenivate toetajate liikmete palgast ja saadetakse kogu juhatuse käsutusse.

§ 52. Ohvitseridekogud saavad nii riigieramajades ruume, kütet ja valgustust

kui ka

samadel alustel kui teised kaitseväe asutused.
Kaitseministri otsusel võib anda ühes garasuvatele
ohvitseridekogudele ühise

nisonis

ruumi, kusjuures diviisi või vastava asutuse
ülem käsukirjas kindlaks määrab ruumi kasutamise korra.
Ruumide

suuruse

määrab kindlaks

Kait-

seminister.

Ohvitseridekogud, kellele
tada

ühine

ühises

ruum,

ruumis

võivad

ainult

õn

antud kasu-

asutada

põhikirja

§§

einelaua
68—71

korras.

§ 63. Kogu eesmärkide saavutamiseks asumajanduslikkudele oludele,
kasiinod söögi- ja lugemistubadega, sporditatakse vastavalt
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väljad ja saalid ühes spordiabinõudega, raamatukogud ja muud kogu eesmärkide saavutamiseks
vajalikud ettevõtted ja tarbekorral
laenu- ja hoiukassad.
Laenuja hoiukassad teotsevad Kaitseministri poolt kinnitatud põhikirja alusel.

Nr. 80

vad allohvitseri

ja neile palgaastme järgi vastaametikohtadel;
väeosas teenivad üleajateeni2) hiljem
jad, kes teenivad allohvitseride või neile palgaastme järgi vastavatel ametikohtadel ja kes on
kogu üldkoosoleku poolt tegevliikmeteks vastu
vatel

võetud.
II.
Sama

põhikirja

täiendatakse

1
2
§§ 8 ja 8

järgmises redaktsioonis:
1
Väeosa või asutus, kus alaliselt
§ 8
.

tee-

nib 10 või rohkem ohvitseri, võib liituda kogu
loomiseks teise väeosaga või asutusega diviisi
või vastava asutuse ülema loal.

Juba asutatud

ohvitseridekogud võivad liituda samasugustel
tingimustel, kui liitumist on otsustanud kõik
asjaosalised ohvitseridekogud.
Väeosa jaotamise puhul iseseisvateks üksikuteks väeosadeks võib asutada liitunud kogu
endise väeosa kogu asemel, kusjuures liituda
võivad kas kõik uuesti asutatud väeosadekogud
või ainult

osa

neist.

Otsuse teevad

kogud üldkoosolekutel, kuskogu nimekirjas olevatest

nõuetav

juures
tegevliikmetest vähemalt kahekolmandiku osavõtmine.
Otsus tehakse koosolekul olijate
kahekolmandiku häälteenamusega.
Endise ohvitseridekogu või kogude likvideerimist teostatakse üldiste kogude
likvideerimise määruste järele, kusjuures kogude
liitumise korral likvideerimisel ülejäänud varandus antakse üle liitunud kogudele.
2
§ 8 Erakorralistel juhtumistel võib Kaitseministri
abi loal asutada ohvitseridekogu
on

.

väeosas või asutuses, kus alaliselt teenib vähem
10

kui

ohvitseri.
III.

Käesoleva muudatuse
kaotab maksvuse
XX

r.

1869

(II väljaanne) §

maksmahakkamisega
Sõjaväe seadluste

a.

2 lisa

11.

Riigivanem O. Strandman.
Kaitseminister Osk. Köster.

Riigisekretär K.

Valitsuse

Vabariigi

poolt

Terras.

11.

septembril 1929a.kinnitatud

Tegevliikmeks võib vastu võtta üleajateenijaid, kes on teeninud tegelikult üleajateenijana väeosas allohvitseri või temale palgaastme
järgi vastaval ametikohal vähemalt kuus kuud.

Üleajateenija,

kes

teeninud

on

väeosa

koosseisus

üleajateenijana
allohvitseri või
temale palgaastme järgi vastaval ametikohal
ühe aasta, omab sellega tegevliikme õigused,
rippumata üldkoosoleku otsusest.
Ühe väeosakogu tegevliige, kes teenistusse
teise väeossa üle viiakse, on ilma erilise vastuvõtmiseta selle teise väeosakogu tegevliige,
kuid

langeb oma endise teenistuskoha kogu
tegevliikmete nimekirjast välja.

§ 14. Toetajateks liikmeteks on:
1) väeosa koosseisus allohvitseride ja neile
palgaastme järgi vastavatel ametikohtadel teenivad üleajateenijad, kes ei ole veel vastu
võetud tegevliikmeks;
2) teiste üleajateenijatekogude tegevliikmed ja kõik teistest väeosadest juurdekomandeeritud üleajateenijad, kes teenivad allohvitseride või neile palgaastme järgi vastavatel
ametikohtadel.
Peale selle võib

toetajateks liikmeteks vastu
kapralite ja reameeste
ning neile palgaastme järgi vastavatel ametikohtadel teenivaid üleajateenijaid,
ajateenijaid allohvitsere, üleajateenijaid teistest väeosadest ja piirivalvest, samuti ka tagavaraväe
allohvitsere ja endisi üleajateenijaid kaitsevõtta väeosa koosseisus

liidust.

§ 15. Alalisteks külalisteks on kõik ohvitja kaitseväe-ametnikud, kõik need oma
ja teiste väeosade ajateenijad allohvitserid ja
üleajateenijad, kes kogu toetajate liikmete
hulka ei kuulu, ja kogu tegev- ja toetajate liikmete
perekonnaliikmed.
serid

Peale selle võib alaliseks

külaliseks

vastu

võtta

539.

Kaitseväe

üleajateenijatekogude
põhikirja muudatus.
I.

Vabariigi
1927

a.

kogude

kinnitatud

poolt

kaitseväe

põhikirja (RT

14, 15, 24 ja
ma

Valitsuse

112

42 muudetakse

7.

detsembril

üleajateenijate1927) §§ 13,

ja pannakse
järgmises redaktsioonis:

maks-

§ 13. Tegevliikmeteks on:
kõik väeosa
1) kogu asutamise korral
koosseisu kuuluvad üleajateenijad, kes teeni-

iga isikut, kes kogu toetab ja kogu põhimõtteid pooldab.
§ 24. Osavõtmine üldkoosolekust, samuti
hääletamisest üldkoosolekul, on tegevliikmetele sunduslik;
teenistusest vaba olev tegevliige võib üldkoosolekult ära jääda ainult väeosa ülema loaga.
Kui nõuetav arv (§§ 10 1 ja 26) tegevliikmeid
kokku ei tule, siis määratakse seitsme päeva
jooksul, kuid mitte varem kui kaks päeva pärast

pidamata jäänud koosolekut,
uus

koosolek, mis

tudel, kus

on

on

sama

päevakorraga

otsustusevõimne:

nõuetav

1) juhkogu nimekirjas oleva-

80
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tegevliikmetest kahekolmandiku osavõt1
kui koos on vähemalt
(§§ 10 ja 26)
pool kogu nimekirjas olevatest tegevliikmetest;
kokkutulnud liikmete arvu
2) muil juhtudel
peale vaatamata.
§ 42. Üleajateenijatekogud saavad nii riigi- kui eramajades ruume, kütet ja valgustust

Art. 539—541

test

vait

mine

maha kustutatud

kui kaitseväe
Ruumide

asutused.
määrab kindlaks

suuruse

Kait-

seminister.
II.
Sama

põhikirja täiendatakse §§ 10 , 13
1
ja 42 järgmises redaktsioonis:
l
Ühte diviisi või garnisoni kuuluvad
§ Ю
üleajateenijatekogud, rippumata liikmete ar1

1

13 2

.

vust, võivad liituda teiste üleajateenijatekogudega uueks liidetud koguks, kui iga liituv

kogu

sellekohase otsuse teeb
asutuse

ja diviisi

ülem liitumise kinnitab.

otsused

kogud

teevad

või vastava

Sellekohased

otsustatud

Otsus

üldkoosolekutel, kus-

tehakse

Tallinnas, 6. septembril
Tervishoiu

on

1929

direktori

kahekolmandiku

Farmatsöidiline

Männik.

eest

inspektor R. Vallner.

Vabariigi Valitsuse

.

a.

ja hoolekande

koosolekul

olijate
häälteenamusega.
Liituvad üleajateenijatekogud
likvideeritakse üleajateenijatekogude likvideerimise üldiste määruste järgi.
1
Piirivalve
§ 13
üleajateenijatekogudes
võib tegevliikmeteks vastu võtta kõiki üleajateenijaid rippumata palgaastmest, kui nad on
teeninud üleajateenijana vähemalt kuus kuud.
2
§ 13 Kuni selle seadluse maksmahakkamiseni vastu võetud tegevliikmed
jäävad tegevliikmeteks, vaatamata auastmele või palgaast-

nimekirjast

järgmised:

Afenil
(Knoll & Со.).
Arcanol, tabletid (Schering).
Bacillosan, pulber ja tabletid (Güstrovi
keemiavabrik).
Bilival, pillid (Boehringer Sohn).
Catamin (J. Riedeli keemiavabrik).
Cibalgine (Pabjaniitse keemiatööstuse anonüümühisus).
Codenol, tabletid (Knoll & Со.).
Granugenol (Knoll & Со.).
Klimakton-Bohnen (Knoll & Со.).
Mitigal (Bayer & Со.).
Otalgan (Saksi seerumitehas).
Paracodin, ampullid (Knoll & Co.).
Perichol (Boehringer Sohn).
Promonta, pulber ja pastillid (Promonta
keemiatehas).

juures on nõuetav kogu nimekirjas olevatest
tegevliikmetest vähemalt kahekolmandiku osavõtmine.

arstirohtude

otsus

11.

septembrist 1929a.

Kinnitada.

Riigivanem

O.

Strandman.

.

mele.
1
§ 42 Kaitseministri otsusel võib anda
ühes garnisonis asuvatele üleajateenijatekogudele ühise ruumi, kusjuures diviisi või vastava asutuse ülem käsukirjas kindlaks määrab

Kohtu- ja

siseminister T. Кa lbus.

Riigisekretär
Tallinna

linnavolikogu poolt

К. Terras.

19.

juunil 1929a. vastuvõetud

.

ruumi kasutamise korra.

kellele
vad

on

Üleajateenijatekogud,

antud

asutada

põhikirja §§

kasutada ühine ruum, võieinelaua ühises ruumis ainult

60 —63 korras.

541.
Otsus ehituste kohta sundusliku
määruse muutmise ja täiendamise kohta.
1. Linnavolikogu poolt 11. detsembril 1902
välja antud ja 1. septembril 1904 a. täiendatud ja Eestimaa Kubermangu Lehes 15. mail
1903 a. nr. 20 ja 2. detsembril 1904 a. nr. 49
a.

avaldatud

Riigivanem O. Strandman.
Kaitseminister Osk. Köster.

määruse

§
järgmiselt:

ehituste
14

ära

kohta
muuta

I

ja II rajoonis

Arstiseaduse §§ 379 ja 386 alustel
otsustatud

arstirohtude

nimekirja muudatus.

Alus: Rahva tervishoiu korraldamise seaduse

§ 4
Tervishoiu-

p.

26.

ja hoolekandevalitsus teatab
1927 avalRiigi Teatajas 28
datud Arstiseaduse §§ 379 ja 386 alustel eita-

käesolevaga,

et

olevate

puumajade kapineile igasugune
puust pealeehitus keelatud. Niisama on I ja
II
rajoonis keelatud puust kõrvalhoonete
taalne

540.

sundusliku

§ 14.

Riigisekretär K. Terras.

eitavalt

käiva

ja maksma panna

on

ümberehitamine

eluruumideks

ja

ümberehitamine.

Linnavalitsusel

on õigus kuni 1. oktoobrini
lubada teises linna ehituserajoonis puust
majade kapitaalseid parandusi neil juhtumis-

1931

a.

tel, kui
Luba

on

tarvis olevaid kortereid alal hoida.

niisuguste ehituste jaoks tuleb nõutada
linnavalitsuselt iga
üksiku ehitustöö jaoks,

Art.

541—542

kusjuures

see
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luba

on

maksev

ainult

kuu

kuue

jooksul loa väljaandmise päevast ja
lõpetuseni arvates.
Merepuiestee,

Narvamaantee,

töö

Veneturu,

Gonsiori uuli, Maneeshi uuli, S.-Tartumaantee
Veneturult kuni Kompassi uulini ühelt
poolt ja kuni S.-Pääsukese uulini teiselt poolt,
Maakri

uuli

Veneturult kuni V.-Tartu-

maanteeni, V.-Tartumaantee
S.-Tartumaantee

vahel,

Nr. 80

Linnavalitsusel on Õigus lubada uuli- või
platsiäärsete ajutiste piirdete ehitamist üle
linnaplaanil ette nähtud uuli või platsi piirjoone neil juhtumistel, kui krundil olevad
hooned asuvad üle uuli või platsi
piirjoone
ja need hooned ei kuulu otsekohe lammutamisele ja kui need hooned halvastavad uuli või
platsi korrapärast ilmet.

Maakri uuli

Estonia

ja
puiestee, Va-

Estonia
puiestee, V.-Pärnumaantee
puiesteest kuni Kentmanni uulini ja kesklinnapoolsel uuli äärel Tatari uulist kuni TõnisVabaduse puiestee
mäeni, Kentmanni uuli

2. Täiendada
uue

baduse

ja

V.-Pärnumaantee

vahel,

Tatari

uuli

Vabaduse

puiesteelt kuni V.-Pärnumaanteeni,
Vabaduse platsil, V.-Roosikrantsi uuli, S.-Roosikrantsi uuli, Kaarli puiestee. Sadama uuli,
Kalda uuli, Võrgu uuli ja S.-Patarei uuli ääres
asuval maa-alal 20 meetri kauguseni krundi
sisse arvates Teedeministri poolt 26. veebruaril 1929 a. kinnitatud Tallinna linnaplaanil
näidatud ehitusepiirjoonest (punasest joonest)
ei ole maksev käesolevas paragrahvis linnavalitsusele antud õigus.
§ 12-nes tähendatud kivist ja mittesütmaterjalist ehituste hulka kuuluvad I
ja II rajoonis ka krundi uuli- või platsiäärsed
piirded ja need piirded kuuluvad ka käesolevas
paragrahvis ette nähtud puust ehituste ümberehituste ja kapitaalse
paranduse keelu alla.

paragrahvi

sama

sundmäärust

järgmise

14-ga:
§ 14-a.

Kui hoone või krundi uuli- või platsiäärse
piirde värv või inetu välimus halvastab uuli
või platsi korrapärast ilmet, siis on linnavalitsusel õigus nõuda nende korratuste kõrvaldamist selleks määratud tähtajaks.
3. Punkt 1

ja 2 näidatud muudatused hak-

kavad maksma 2 nädalat pärast nende avaldamist Riigi Teatajas.

Linnapea abi K. Virma.
Sekretär J.

Traurig.

tuvast

linnavalitsuse

542.

Mootorsõiduriistade

määratud

poolt

seisukohad

Paides.

Linna administratiivses
kõik uuli- või

piirkonnas tulevad
platsiäärsed piirded nende ehi-

Paide

tamisel, ümberehitamisel, uuendamisel või
kapitaalsel
parandamisel asetada uuli või
platsi piirjoonele, mis on kindlaks määratud
ehitusepiirkonnas linnaplaanil ja väljaspool
ehitusepiirkonda linnavalitsuse poolt kinnitatud partselleerimise projektidel.
piirded peavad olema ehitatud vähemalt 0,50 meetri kõrguseni maapinnast ja
sellele alusele (soklile) asetatud kivist postide
vahed võivad olla puust —ka I ja II rajoonis.
Kivist

Kõik

Alus: Paide
ril 1928

Paide
miselt

miseks või

kit.

kuuluvad

linnavalitsuse

kinnita-

projekti esitamisel ei ole sunduslik
kutseõigusega tööjuhataja vastutavuse teadaPiirdete

linnavalitsuse

poolt

on

määratud

seisukohad kindlaks

järg-

:

2) Turuplatsil nr. 10 ja nr. 11,
pärijate majade ees

E. Gottsch’i

Märkus.

E. Koik’i
5 sõidu-

Majade sissekäigu uste ja
peab reasseisvate sõidu-

kite vahele vähemalt 3 meetrit vaba ruumi

jääma.
See korraldus hakkab maksma kaks nädalat

anne.

Linnavalitsusel

õigus jätta kinnitamata
kujutatud piirded
võiksid halvastadauuli või platsi korrapärast
projektid,

ilmet.

Hind 5

Mootor-

Õueväravate kohal

misele.

piirdete

avaldatud

1) Turuplatsil nr. 8 ja nr. 9, Kaubatarvitajate ühisuse ~Iva“ ja linnavalitsuse majade
ees
5 sõidukit,
ja
ja

kapitaalseks parandamiseks

a.

ja -veoriistade tarvitamise ja liikumise
sundmääruse peatükk V § 35.

mootor sõiduriistade

projektid uuli- ja platsiäärsete piir-

piirkonnas

linnavolikogu poolt 25. septembvõetud ja Riigi Teatajas 93

vastu

16. novembril 1928
sõidu-

dete ehitamiseks, ümberehitamiseks, uuendaehituse-

a.

senti.

on

millel

pärast ilmumist Riigi Teatajas.

Linnapea Purfeldt.
Sekretär Ülem.

Riigi trükikoja

trükk.

