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Nr.

24.

Art.

28.

127.

Posti, telegraafi, telefoni ja raadio seadus.

128.

Liha

129.

Otsus kaitseseisukorra

130.

Eelkontrolli

ja lihasaaduste

sisseveo

131.

Määrus

132.

Otsus Laiksaare

kuldfrangi

24.

määrus.

maksvuse

teostamise

Nr.

märtsil 1980.

tähtaja pikendamise kohta.

määrus.

kursi kohta tolli-

ja

sadamamaksude

võtmisel.

ja Häädemeeste valla piirimuutmise asjas.

133.

Otsus Kolovere

134.

Jaamaesistele pääsemise

määruse

täiendamise

135.

Korraldus

õppetöö

alguse

ja Kalju valla

merekoolide

ühendamise

asjas.

ja

määruse õiendus.

õpilastelt

nõutava

sõidutsensuse

kohta

kooliaastal.

1930/1931
136.

Täiendav nimestik

137.

Teadaanne

väetiste kohta,

naiste ja

mis

kuuluvad

lastega kauplemise

vastu

väetiste

müügi

ja hoiu seaduse alla,

võitlemise konventsiooni

jõusseastumi-

sest.

138.

Teadaanne

139.

Täiendus

tollivormaliteetide

sundmäärusele

lihtsustamise

ehituste

kohta

Riigikogu poolt 13. märtsil 1930 vastuvõetud
127.

Posti, telegraafi,
raadio

Riigi

Õigused

telefoni

ja

seadus.

•

1. peatükk.

ja

kohused

sidetalituste

alal.

oleva seaduse alusel.
on

ainuõigus:

edasi toimetada kinnisi või lahtisi

1)
kirju
ja kirjalikke teateid sisalduvaid kaarte ning
üldse sõnumeid, teateid ja igasuguseid andmeid sisaldavaid dokumente või pabereid,
mis

saadetakse

isiklikus

või

muus

läbikäi-

mises ;

2) luua ja ekspluateerida saate- ja vastuvõi igasuguseid muid seadeid:
a) sõnumite, märkide, signaalide, kuju-

võtuseadeid
tiste
sel

või

või

helide

edasitoimetamiseks

raadioelektrilisel

b) raadio

jõusseastumisest.

1) kui kirja või teiste § 1 p. 1 tähendatud
saadetiste viimist toimetab saatja ise või tema
ülesandel teine isik tasuta või igakord kokkulepitud

tasu

eest

juhuslikult, ilma

et

teeks

enesele sellest alalise teenimisala;

§ 1. Riik teostab postiametkonna kaudu
posti, telegraafi, telefoni ja raadio talitusi käesRiigil

konventsiooni

Rakveres.

elektrili-

teel,

ringhäälingu saateks.

§ 2. Eelmises (1) paragrahvis nimetatud
ainuõigus ei maksa järgmistel juhtudel:

2) kui laeva või õhulaeva juhil kaasas
kirjad kaubasaatjailt nende agentidele või klientidele sama laevaga või õhulaevaga saadetava
kauba

kohta;

kiri saadetakse ühes kaubaga või
3)
asjadega, mis hariliku veoabinõuga või kättekandjaga saadetakse, ja väljastatakse ühes
saadetava kaubaga või asjadega;
kui

4) kui
teenijate

tegemist
vaheliste

raudteede

asutuste

raudteeteenistusse

ja

puutu-

kirjadega ja muude dokumentidega, mis
edasi toimetavad oma abinõudega
ja teenijaskonnaga;

vate

raudteed

5)

kui

tegemist

on

saate-

ja

vastuvõtusea-

detega ning muude vajalikkude abinõudega
sõnumite, märkide, signaalide, kujutiste ja
helide edasitoimetamiseks elektrilisel või raadioelektrilisel teel, mida tarvitatakse või mis
lubatud eratarvituslikuks

sidepidamiseks või
(nagu teaduslikud ja erakatsejaamad, amatöör-saatejaamad);
need seaded

muuks huviks
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Nr.

ja abinõud kuuluvad postiametkonna järele-

välismaalised

valve

laksmääratud

alla

käesolevas

seaduses

ettenähtud

piires.
§ 3. Eriotstarbeliste telegraafi, telefoni ja
raadio saate- ja vastuvõtuseaded ning abinõud
teotsevad

seadluste

või

erimääruste

alusel.

§ 4. Vabariigi Valitsus võib:
1) anda kontsessioone käesolevas seaduses
ettenähtud piires nende seadete ehitamiseks
ja ekspluateerimiseks, mis määratud sõnumite, märkide, signaalide, kujutiste ja helide
edasitoimetamiseks
elektrilisel teel

või

elektrilisel

või

raadio-

raadio

ringhäälinguliseks
saateks, ning anda riigi raadio-saatejaamu eraisikutele või ühingutele ekspluateerimiseks;
2) lubada heategevaks otstarbeks postmarkide valmistamist ja müüki postisaadetiste
frankeerimiseks, heategevaks otstarbeks kuuluva hinnaosa tähendamisega, ning lõpetada
nende müük ja need maksvusetuks tunnustada, kusjuures nende postmarkide valmistamist ja müüki toimetab postiametkond.
§ 5. Kõik postisaadetistesse ja telegrammidesse või nende sisusse puutuv on saatja
See maksab ka igasuguste
ja saaja saladus.
posti ja telegraafi operatsioonide ning telefoniliste läbikäimiste kohta.

Postiametkonna

teenijaile ja agentidele keelatakse:
1) avada kinnisi postisaadetisi või nende
suhtes võtta

ette

muid toimetusi sisu teada-

saamiseks ;

2) anda kolmandaüe isikuile teateid, mis
postiametkonna teenijaile või agentidele saanud teatavaks neile usaldatud postisaadetistest, dokumentidest, telegrammidest ja tele-

käimistest;

4) võimaldada kellelegi teisele p.p. I—3
toiminguid.
§ 6. Peale vastavates seadustes ettenähtud
muude erandite tehakse eelmisest (5) paragrahvist järgmised erandid:
1) lõplikult väljastamata kinnised postisaadetised võidakse ametikorras ja postimääkeelatud

ruste

kohaselt avada nende isikute kindlaks-

tegemiseks, kel saadetiste omandamiseks õigus,
või

saadetiste

hävitamiseks,

rikkiläinud saadetised võib

kuna

samas

saatmisel

korras avada

nende seisukorra

selgitamiseks (§ 25);
2) asutustele ja ülemustele antakse nende
kirjalikul nõudmisel teateid neile alluvate
isikute ametlikkude postisaadetiste ja -operatsioonide ning telegrammide üle.
§ 7. Posti, telegraafi, telefoni ning raadiotelegraafi või raadiotelefoni tariifid määratakse Tarüfi nõukogu seaduses (RT
106
1923) ettenähtud korras, välja arvatud need

koostatakse

kind-

viimased arvutariifiosadest;
tab postivalitsus maksvate konventsioonide,
Tariifi
kokkulepete ja reglamentide alusel.
nõukogu seaduses ettenähtud korras määratakse ka postiametkonna teenijate kasuks erimaksud väljaspool avalikuks talituseks lahtioleku

aega

antavate

telefoni

ühenduste

eest

(§34 teine lõige).
§ 8. Teedeminister kokkuleppel Majanduseministriga annab määrusi tariifide ja maksunormide ekvivalentide määramiseks ning rahakursside
seks

arvutamise

korra

kohta

läbikäimi-

välismaadega posti, telegraafi, telefoni ja

raadio talituste kaudu.

§ 9. Kui vastavate seaduste alusel posti,
telegraafi, telefoni ja raadio sidetalitusi ja
operatsioone või seadeid üldiseks tarvitamiseks
ajutiselt katkestatakse, piiratakse või
pannakse kontrolli alla, ei ole sidetalituste
tarvitajal õigust kahjutasu saada ega makse
tagasi nõuda.
§ 10.

Kui

või

maksude, rahakursi,

sissemak-

juhtunud eksitusi, on postiametkond õigustatud nõudma
juurde puuduva summa ja selleks õigustatud
isikute nõudmisel kohustatud maksma tagasi

sude

muus

arvutamises

ülemäära makstud
Kui

summa.

nõudmine

postiametkonna vastu ei
kirjalikult esitatud ühe aasta jooksul, loetakse nõudeõigus postiametkonna vastu kustunuks. See tähtaeg arvatakse toimingu päevale
järgnevast päevast.
ole

2.

fonikõnedest;

3) anda teateid isikute või asutuste posti,
telegraafi, telefoni või raadioside teel läbi-

mis

tariifid,

24

peatükk.

Postiametkonna korraldus.

§ 11. Postiametkonna moodustavad posti-,
telegraafi- ja telefonivalitsus, lühendatult
postivalitsus, ning kohalikud posti, telegraafi,
telefoni ja raadio asutused.
Postiametkonna tegevuse üldjuhtimist ja
järelevalvet teostab Teedeminister.
§ 12. Teedeministri

võimkonda

kuulub

eriti:

1) posti, telegraafi, telefoni ja raadio sideekspluateerimisse ja teenistusse puutuvate määruste ning üldkorralduste maksmapanek;
2) posti, telegraafi, telefoni ja raadio seadete
ehitamisse
ja korrashoidu puutuvate
tehniliste määruste maksmapanek;
3) posti, telegraafi, telefoni kontorite ja
abikontorite, telefonivõrkude, raadiotelegraafi
jaamade ja telegraafi-telefonivõrkude avalikuks
talituseks lahtioleku aja
määramine;
4) postisaadetiste ja -operatsioonide ning
posti, telegraafi, telefoni ja raadio talituste
talituste

maksude

tasumise viiside määramine;
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5) ametkonna teenijate ametiastmeis
gendamise aluste määramine;

kõr-

6) ametkonna kõrgemate ametnikkude ameriigiteenistuse seaduse kohaselt;
7) ametkonna teenistuseks ettevalmistamise tingimuste kinnitamine;
8) postmarkide, märgitud ümbrikkude ja
muude postimaksuvahendite kavade kinnitamine, nende vahendite müügüemääramine,
müügi lõpetamine ja nende maksvusetuks
tunnustamine, välja arvatud § 4 p. 2 all ettejuhud;

9) posti,

telefoni

kontorite

ja

telefonivõrkude, raadiotelegraafi

ja telegraafi-telefonivõrkude klassiliigitamise ning nende asutuste koos-

jaamade
desse

seisude aluste määramine;

10) asutuste majapidamise, tehniliste tööde
kulunormide kinnitamine;
materjalide
ja
11) abiasutuste tüüpide ja abiasutuste juhatajaile tasunormide määramine ning abiasutuste
kantselei ja majapidamise kulunormide kinnitamine;

12)

ametkonna asutustes Eesti
panga agen-

tuuride avamiseks
vate

loaandmine

pangaoperatsioonide

vastava tasu

eest

ja toimetatariigi kasuks

määramine;

13) ametkonna teenijate olukorra
damise erikapitali tarvitamise määruste
mapanek.

paran-

4) ametkonna
abiliste

asutuste

ülemate

ja nende

teenistusekohuste määramine;

5) ametkonnale

järgi määratud
ja nende krediitide
seadusepärase kulutamise järele valvamine ning
aruandmine ametkonna tuludest ja kuludest;
6) abiasutuste lahtioleku ja neis talituste
toimetamise aja määramine, olenevalt tarvidusest ja kohalikest oludest.
krediitide

§

eelarve

käsutamine,

15. Postivalitsusel

on

materjalide

laod

§ 16. Posti, telegraafi, telefoni ja raadio
ja operatsioonide toimetamiseks
avatakse tarviduse järgi kohalikud asutused:
1) linnades, alevites ja muudes rahvarikkamates
kohtades
posti, telegraafi, telefoni
kontorid ja abikontorid, telefonivõrgud, raadiotelegraafi jaamad ja telegraafi-telefonivõrgud;
sidetalituste

või

järgi.

Direktor peab olema kõrgema haridusega
ja abidirektor kõrgema tehnilise haridusega.
Direktori

määrab ametisse ja vallandab
Vabariigi Valitsus Teedeministri ettepanekul.
sellest

§ 14. Postivalitsuse direktori võimkonda
ja tema ülesandeks on:
1) postiametkonna töö korraldamine ja
otsekohene järeletegevuse üldjuhtimine;
valve ametkonna asutuste peale pandud kohustuste ja ülesannete täitmise üle, ja kõigi posti,
telegraafi, telefoni ja raadio talituse ja seadete
loomise, korraldamise, ekspluateerimise ja teenistuse alal vajalikuiks osutuvate abinõude
tarvitusele võtmine seaduste ja määruste pukuulub

2) mujal,
ajutine

kus

sidetalituse

posti,

tarvidus

telegraafi,

väike

telefoni

ja

raadio abiasutused.

§ 17. Posti,

telegraafi, telefoni kohalikpeab rahvale nähtaval kohal
olema asutuse silt ja teade asutuse lahtioleku
ja operatsioonide toimetamise aja kohta, samuti
teated posti mineku ja tuleku kui ka postikastide tühendamise aja üle ning tariifide tabelid.

kudes

maks-

§ 13. Postivalitsus koosneb direktorist, abidirektorist, inspektorist ja teistest teenijatest
koosseisude

riigiteenistuse seaduse koha12 p. 6 ettenähtud juhud;

ja töökojad.

telegraafi,

abikontorite,

või vallandamine

selt, välja arvatud §

tisse nimetamine või vallandamine

nähtud

Art. 127

asutustes

§ 18. Posti, telegraafi ja telefoni abiasujärgi:
1) raudteejaamades, teistes riigiasutustes

tused avatakse tarviduse

ja -ettevõtetes;
2) sellekohasel kokkuleppel omavalitsuseasutustes kui ka
eraasutustes
ja -ettevõtetes
ning eraisikute juures.
§ 19. Posti, telegraafi, telefoni ja raadio
juhatajate tasu alammääraks on
1
ülemmääraks
kahekordne kõige alama
/ 20'ja
klassi posti-telegraafi-telefoni kontori ülema
abiasutuste

palk muude lisatasudeta.
Posti, telegraafi, telefoni ja raadio abiasujuhatajad kui ka kõik muud postiametkonna agendid, kes võtavad osa ametkonna
tuste

ülesannete täitmisest, vastutavad ühistel alustel

postiametkonna teenijatega.
3.

peatükk.

Posti side.

res;

2) uute posti, telegraafi, telefoni kontorite
ja abikontorite, telefonivõrkude, raadiotelegraafi jaamade ja telegraaf i-telefonivõrkude
ning abiasutuste avamine, viimaste ümbermoodustamine kontoriteks või

abikontoriteks

ja ümberpöördult;
3) postiametkonna määraliste ja ülemääraliste teenijate ja agentide ametisse määramine

§ 20. Kohalikud postiasutused toimetavad
järgmisi operatsioone:
1) võtavad postile, saadavad edasi sihtkohta, toimetavad koju ning väljastavad aadressi järgi igasuguseid kirjaposti saadetisi ning
ajalehti ja muid perioodilisi väljaandeid, samuti
väärtpabereid, väärtasju kui ka igasuguseid
muid

väärtusi, asju ja kaupu;

Art.
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2) müüvad postimaksuvahendeid, posti era(§ 27 viimne lõige), tempelmarke ja
vekslipaberit;
3) toimetavad edasi rahasummasid;
4) kasseerivad saadetiste saatjate kasuks

artikleid

Nr. 24

§ 24.

Pärast

saatja, kui

ta

saadetise

postileandmist

vastavad maksud

väljastamiseni nõuda saadetise tagasiandmist,
tamist teise sihtkohta.

Sama maksab ka kassee-

rimiskäskude, sissemakstud

5) võtavad vastu Eestis kui ka välismail
ilmuvate ajalehtede ja muude perioodiliste
väljaannete tellimisi;
6) kasseerivad hinnaliste dokumentide või
paberite põhjal rahasummasid;
7) võtavad summasid posti jooksvale arvele ning toimetavad väljamaksmisi ja ülekandmisi posti jooksvalt arvelt.

vate arvete

Vabariigi Valitsusel on Õigus panna postipeale veel teisi üldriikliku tähtsusega
ülesandeid, kui need seotud riigi tulude vastuvõtmisega, riigisummade väljamaksmisega või
teiste sarnaste toimingutega.
§ 21. Postisaadetiste ja-operatsioonide üksikasjalikud liigid ja tingimused ning postisaadetiste postilevõtmise ja väljastamise kord määratakse

Teedeministri määrustega,

välismaa-

lises

kokkukõlas maksvate,
läbikäimises,
konventsioonidega ja kokkulepetega ning nende
täideviimise määrustikkudega.
22. Keelatakse saata:

§

1) asju, mis võivad oma iseloomu või
pakkimisviisi tõttu saada hädaohtlikuks postiteenijaile või määrida või rikkuda postisaadetisi ;

2) plahvatavaid, kergesti süttivaid või muid
3) oopiumi, morfiumi, kokaiini ja muid
aineid, välja arvatud saatmine
postipakkides arstlikul otstarbel;
4) nilbeid ja kõlblusevastaseid asju või
uimastavaid

saadetisi;

5) asju, mida postisaadetiste või -operattingimuste korras määruste järgi
postile võtta ei või edasisaatmiseks, või mille
sioonide

levitamine
või

ja

saatmine

keelatud

seadustega

määrustega.
Hädaohtlikkude

saatjad

on,

1

(p.p.

ja 2)

saadetiste

ettenähtud

peale seadustes

karis-

tuse, vastutavad seesugusest saatmisest tekkivate

kahjude

eest.

saadetiste sisu tähendamist
seda

tegemast,

näivate

ja, kui saatja keelpostile mitte

saadetist

2) konfiskeerida saadetis,
22

p.p. I—4 keelatud

3) jätta
sisaldavad

edasi

kui

see

sisaldab

asju või aineid;

saatmata

pärast

aastase

ära müüa või, kui
väärtusetu, hävitada, kusjuures neist lei-

tud

dokumendid antakse

ja nende sisu võib

politseivõimude

saadetised,

mis

kergesti purunevaid või puudulikult pakitud asju, või mis oma omaduse tõttu
võivad kergesti minna rikki.

kor-

raldusse.

Müügist saadud summad, samuti lõplikult
välja maksmata jäänud summad transfertide,
lunade ja postikassangu talitustes ning suletud
jooksvate arvete summad kantakse rügi tuluSelleks Õigustatud isikud võivad saada
deks.
need
summad postiametkonnalt, kustagasi
juures selle nõudeõiguse kustumise tähtajaks
loetakse 3 aastat,

arvates

saadetise või

summa

postileandmise päevast.
§ 26. Postisaadetised

ja
-operatsioonid
postitarnfis ettenähtud määrade järgi. Frankeerimata või puudulikult frankeeritud kirjaposti-saadetiste
eest,
kui need edasi toimetatud, võetakse puuduv
maks adressaadilt juurdemaksuna kuni kahekuuluvad maksustamisele

kordse suuruseni.
Maksuvabad

§ 27.

on

postiametkonna asutuste
operatsioonid.

saadetised ja
Uute

postimaksuvahendite väljamüügilemääramisest või müügilt
äravõtmisest ning
maksvusetukstunnustamisest avaldatakse Riigi Teatajas üldteadmiseks.
andmisest,

Maksuvahendite

maksvusetukstunnustamise

tähtaeg peab olema vähemalt 6 kuud, arvates
Riigi Teatajas teate avaldamise päevale järgpäevast.

nevast

Müüdud

postmarke või muid postimaksutagasi ei raha ega posti-

vahendeid ei vahetata
maksuvahendite

vastu.

Postivalitsusel
soetada

ja

õigus

on

ametkonna

valmistada

asutustes

müüa

või

posti

kaudu läbikäimise

tarbematerjale
posti eraMüügist saadud summadest, pärast
materjalide tagavara muretsemiseks

artikleid.

tarvitatud summade mahaarvamist,

võtta;

§

avatakse

saadetised,

tagasi nende
tähtaja möö-

see

dumist

nende

§ 23. Postiasutusel on õigus:
1) nõuda saatjalt hädaohtlikuna
dub

kui ei ole korda läinud neid anda

saatjaile,

ja jooks-

summade

operatsioonide kohta.
§ 25. Lõplikult väljastamata

ametlikud

hädaohtlikke aineid;

võib
kuni

kättetoimetamist teisele adressaadile või süli-

lunasummasid;

asutuste

tasunud,

moodus-

tatakse

postiametkonna teenijate olukorra parandamise erikapital (§ 12 p. 13).
§ 28. Postisaatjad varustatakse posti kaitseks tarviduse korral relvadega. Posti kaitseks
relvadega varustatud postisaatja, kes teenistuse
kohuste täitmisel, võib tarvitada relvu määruste
järgi, mis politseiametnikkude jaoks
kohustetäitmisel
võib

ette

postisaatjaid

välise

märgiga.

või

nähtud.

Postiametkond

posti vedajaid

varustada

Nr. 24
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paragrahvi alla kuuluvad ka
postiteenijad, kes saadavad posti vaguneis või on valvel rahakappide või varakambrite juures ja relvadega varustatud.
Käesoleva

need

viisil, nii kuidas

igal

kiirem või otstarbekoha-

Posti ei tohi teel kinni

pidada, välja arvatud
ja määruste
täitmise või möödapääsematu tarviduse tõttu.
Teedeministril on õigus lubada laevadele,
mis posti veavad, postilipu all sõita.
kui

juhud,

see

sünnib

seaduste

§ 30. Postivalitsusel on Õigus maksta tasu
ja asutustele, kes on andnud kaasabi
postile juhul, kui teel seda tabanud mingi
isikutele

õnnetus või takistus.
31. Isikul,
kes
kaotsiläinud
postiasja
postisaadetistega ja toimetab edasi postiasutusse, on õigus saada postivalitsuselt rahatasu leiu väärtusest 10%, aasta jooksul, arvates asja üleande päevast.

§

leiab

4.

1.

32.

jagu.

§

Telefoniseaded

on:

2) eriotstarbelised ja

likud,

seaded.

1) üldtarvitus3) eratarvitus-

likud.

Üldtarvituslikud
nikkude

üldiseks

telefoniseaded

on

koda-

ning nende
ehitamine ja korrashoid toimub postiametkonna
korraldusel ja tema eelarve piires.

tarvitamiseks

Eriotstarbelised

telefoniseaded

hoitakse

neid

korras

ametkondade

seadeid

ehitatakse
kasutavate

telefoniseaded ehitatakse

ja hoitakse korras nende omanikkude
ja kulul.

§ 33. Üldtarvituslikkude
kasutamine

toimub

poolt

või alalise

Telefoniseadete tüübid

ja liigid ning nende kasutamise viisid ja kord
määratakse lähemalt Teedeministri
34.

määrustega.

Telefoniseadete kasutamine

telefonitariifis

ettenähtud

maksu

toimub

eest.

Peale

riigi kasuks võetava hariliku maksu
väljaspool telefoni avalikuks talituseks
lahtioleku aega antavate ühenduste ja tehtavate kõnelekutsete eest võtta erimaksu postiametkonna teenijate ja agentide üleaja tehtud
võib

tasuks.

§ 35. Postiametkonna teenijaile
tidele,

kelle

ülesandeks

on

korras

muudatused

kõik

§ 37. Postiametkond ühendab abonendi,
viimane ' ei ole avaldanud erilisi soove,
ühe abonendile ligemaloleva telefoni-keskjaavõi agentuuriga, kes hakkab andma
maga

kui

abonendile

kõnelemiseks

ühendusi.

Posti-

Õigus tarviduse korral abonenti
oma
äranägemise järgi ümber ühendada riigi
kulul ühest keskpunktist teise.
ametkonnal

on

§ 38. Kõik

kõned
ühe
keskpunkti abovälja arvatud paralleelühenduste
abonendid, sünnivad keskpunkti ühendusseade
kaudu.
Selleks otstarbeks ühendatakse iga
abonent ühendusseadega eraldi juhtmete abil,
mis ehitatakse ja hoitakse korras riigi kulul.

nentide vahel,

ruumidesse,

§

kus

on

telefoniseaded.

40. Telefoniseade

mise .või

hävine-

rikkumise,

kaotsimineku

puhul postiametkonnast olenematuil põhjusil on abonent kohustatud tasuma postiametkonnale telefoniseade
parandusekulud või hävinenud või kaotsiläinud

telefoniseade hinna.

Teedeministril

õigus kahjusaaja palvel teda vääramatu
jõu juhtudel ülalnimetatud kahjutasu maks-

on

ja

§ 41. Abonent võib
Õigused ja kohused

oma

agenvõi

juhtimine

kestel

ruumis kasutamise kohta mõnele teisele,

teatades
enne
kirjalikult telefonivõrgule ning saates koos teadaandega ka uue abonendi allkirja õiguste ja kohuste ülevõtmise

kohta.

§ 42. Postiametkond võib nõuda, et abodeponeeriks summad või annaks muu
tagatise maksude tasumise kindlustamiseks.

nent

§ 43. Iga
kaudu

abonent

vastutab

oma

telefoni

nõutud

ja peetud kõnede, kõnelekutsete ning eelteadete eest telefoniasutpse arvete
järgi.
Need
arved koostatakse postiametkonna
poolt tehtud ülesmärkimiste põhjal, mis loetakse õigeteks kuni tõestatud ei ole
vastupidine.
§ 44. Abonent on vastutav ebaviisaka üles-

järelevalve posti, telegraafi, telefoni ja raadio

astumise
nent oma

telefonid Teedeministri

abonementaja

anda üle telefoniseade

sellest

seadete üle, seatakse
loal maksuta.

teostatakse

olevas telefoniseades.

samas

telefoniseadete

kõnepunktidest

abonemendi korras.

kii-

misest vabastada.

poolt ja kulul.

Eratarvituslikud

ehitatakse võimalikult

postiametkonna eelarve-summade piires.

andeks

Üldtarvituslikud telefoni

töö

Telefoniseade
resti

§ 39. Postiametkonna teenijad, kelle ülestelefoniseadete tehniline järelevalve,
on
õigus seadete järelevaatamise, proovimise
ja rikete parandamise otstarbel minna abonendile soodsal ajal abonendi juurde neisse

peatükk.

Telefoni side.

§

ülemale.

Samas

sem.

ja

§ 36. Kui keegi soovib telefoni aboneerida,
ta kirjaliku sooviavalduse kohaliku telefonivõrgu või posti-telegraafi-telefoni kontori

esitab

29. Posti võib edasi toimetada või vedada

§

Art. 127

tarvitada

eest

oma

telefoni kaudu.

Kui abo-

telefoni kuritarvitab või laseb kuritelefoni

keskjaama

teenijaskonna

Art. 127

aadressil haavavateks

väljendusteks, on Teedeõigus abonementi lõpetada, kui ametlik juurdlus näitab, et seesugune abinõu tar-

ministril
vilik.

§

45.

Kui

korrashoidu

toimetab

postiametkond

tarvituslikkude

telefoniseadete

üld-

ehitamist

ja
maa-alal, tuleb
valdaja sooviavaldus-

eraomanduslikul

arvestada omaniku või
tega

ja korrashoid

kulusid ehitiste
nikele

või

kahju

ja muude kinnisvarade

valdajaile,

varanduse

Telefoniseadete ehita-

ei tohi tekitada

vabas

ega

ega

oma-

takistada neid

oma

kasutamises.

telefoniseadete
§ 46. Üldtarvituslikkude
ehitamisel ja korrashoiul on postivalitsusel
õigus:
1) tasu maksmata püstitada poste, tornikuid ja kaablikappe, tõmmata juhtmeid ja
õhukaableid ning maandada kaableid:
a) linnade, alevite ja muude rahvarikkamate asukohtade piires tänavail ja platsidel;
b) väljaspool lit. a tähendatud piire avalikkude teede piirjoontel,
piirpeenardel ja
kallasradadel ning raudteedele võõrandatud
maaribadel;

2) raudteevalitsuse

loata

Ei

viia telefoniliine

kokkuleppele, määrab tasu postikuu jooksul, arvates nõudmise
saamise
päevast. Pärast seda, kui postivalitteatanud
sus
maaomanikule või
-valdajale
määratud
on
tasusumma,
postiametkonnal
õigus asuda neil eraomanduslikkudel maadel
ühe

telefoniseadete

jooksul,

arvates

kättesaamise

likkude
hoiul

tööde

linnades

tasu

on

õigus üldtarvitusja korras-

maksmata tõmmata

telefoniliine

ehitada

era-

selleks

ja
Seejuures peab maakonna või linna telefonivõrgu ülem kinnisvara
omanikule või valdajale teatama kavatsetavast ehitusest ja sellest, et on õigus esitada vastuväiteid telefonivõrgu ülemale kavatsetava
ehituse vastu kahe nädala jooksul, arvates
teate kättesaamise päevast.
kõik tarvilikud seaded.

§ 48. Postivalitsus on kohustatud omavõi valdajale maksma nende nõudel

nikule

vastava

likkude

tasu maa

kasutamise

telefoniseadete

tasu

päevast,

määramise
esineda

teadaande

kohtus

vastu

telefoniseadete
§ 50. Üldtarvituslikkude
on
postivalitsusel õigus, telefoni-

korrashoiul
all

seade
või

oleval

maaribal ilma selle maariba

sellega piiritleva
luba

maa

omanikult või valda-

püstitada tarvilikkudel
kohtadel poste, tornikuid ja kaablikappe ning
tarvitada muid abinõusid, tõmmata juhtmeid
ja õhukaableid ning maandada kaableid kui ka
raiuda puude ja põõsaste oksi, kui need takisjalt

liini

küsimata

ümberehitamist või

oleva

seade

§ 51. Kahjude korral, kui need tekitatud
ehitamisega ja korrashoiuga,
on kahjusaajail
tasusaamise õigus.
§ 52. Eelmises (51) paragrahvis tähendatud tasu määramiseks peab kahjusaaja esitama kolme kuu jooksul pärast tööde lõppu kirNõudmise
jaliku teadaande postivalitsusele.
andmatajätmine tähendatud aja jooksul loetelefoniseadete

telefoniseadete ehitamisel

kinnisvaradele

-valdajal, kes määratud
rahul, on õigus kolme kuu

tiametkonnalt.

töötamist.

enne

või

postinõudega tsiviilkohtu korras.
Eeltähendatud nõude esitamise tähtaeg tähendatakse postivalitsuse teadaandes.
Telefoniseadete paigutamise eest ehitiste
ja hoonete külge ei ole õigust nõuda tasu posvalitsuse

tavad

algust.
§ 47. Postivalitsusel

maaomaniku

Maaomanikul või
tasusummaga ei ole

järgi, kusjuures raudteevalitsusele tuleb
tada kavatsetavaist töist kaks nädalat

ehitamisele

-valdaja loata.

üle raudteede sellekohaste tehniliste määruste
tea-

24

jõuta

valitsus

nõu-

niipalju, kuivõrt seadete tehnilised

ded seda võimaldavad.

mine

Nr,
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eest

takse

väljaspool
piire neil juhtudel, kui tarvis püstitada
poste, paigutada tornikuid ja teisi abinõusid
või tõmmata juhtmeid ja maandada kaableid
võõra maa peale, kus see lubatud ei ole tasu
maksmata (§ 46 p. 1). Tasu võib olla ühekordvõi koosneda tähtajalistest
ne
maksmistest.

loobumiseks.

§ 53. Paragrahv 51. nimetatud tasu suuruse
postivalitsus kokkuleppel kahjusaajaga. Kui kokkuleppele ei jõuta kolme kuu
jooksul, arvates tasunõudmise esitamise päevast, on kahjusaajal õigus nõuda tasu kohtumäärab

teel tsiviilkohtu korras.
telefoniseadete
§ 54. Üldtarvituslikkude
riigi- või omavalitsuseasutustelekuu-

üldtarvitus-

ehitamisel

tasust

ehitamisel

linnade

luvaile

Tasunõudmine ühes

postivalitsusel õigus valida seadete jaoks
sünnis koht kokkuleppel vastava riigivõi
omavalitsuseasutusega. Viimasele jääb Õigus,
kui ei saavutatud kokkulepet, esineda postivalitsuse kaudu Teedeministrile vastuväidetega
vastuvaidlev asutus
kahe nädala jooksul. Kui

sega
kuu

esitatakse

tasusumma

tähendami-

postivalitsusele hiljemalt ühe

jooksul, arvates sellest päevast, mil omanikule või valdajale teatati, kus ja mis kavatsetakse

ehitada.

§ 49. Eelmises (48) paragrahvis tähendatud tasu määratakse omavahelisel kokkuleppel.

k

või

nende

valdamisel

olevaile

maile

on

ei ole nõus

Teedeministri otsusega, otsustab

Vabariigi Valitsus asja lõplikult.
§ 55. Omanikul või valdajal, kelle kinnisvarale postiametkond telefoniliini ehitanud,
postid ja tornikud püstitanud või muid töid
teinud, on õigus nõuda nende ehitiste ajutist
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Nr. 24

ümberpaigutamist postiametkonna kulul, kui
see

tarvilik kinnisvara remondi või ümberehi-

tuse

puhul.

rektorilt, kes tarviduse korral määrab ehituse
tehnilised tingimused.
Kui

nähtud nõudmiste

esitamine ei kohusta tööd

panema.

kindluse piirriigi mannerpiiri äärsele 15 kilomeetri laiusele maaribale, küsib postivalitsus
konda

ehitamine kavatsetud

või

loaandmist

enne

Kaitseministeeriumi

§ 63. Eratarvitusliku telefoniseade ehita(§ 62) avalduse esitamisel
annab ettevõtja kohustuse, et ta ei alusta tele-

miseks loa saamise

§ 57. Postiametkond

kohustatud

on

kõik,

foniseadete

rikutud, viima endisesse seisukorda.

maa-aladel maaomaniku või

mõ§ 58. Telefoniseadetele kahjulikult
juda võivate elektriseadete ehitamisel ja korraspidamisel on nende seadete omanikud

kohustatud võtma tarvitusele omal kulul kõik
nähtud määrustes

ette

raldustes selleks,

et

ja kor-

võimaldada telefoniseadete

korralikku

ja hädaohutut töötamist. Käesoleva
paragrahvi nõudmise täitmata jätmise korral
on Teedeministril õigus panna seisma elektriseadete tegevus kuni põhjuste kõrvaldamiseni,
mis halvavalt mõjuvad telefoniseadetele. Kui
elektriseadete omanikuks on riigi- või omavaastub
Teedeminister
nende
litsuseasutus,
seadete seismapaneku asjus ühendusse vasKui ei saavutata kokkutava ametkonnaga.
lepet, otsustab küsimuse lõplikult Vabariigi
Valitsus Teedeministri ettepanekul.
§ 59. Telefoniseadete ehitamisel seal, kus
juba olemas elektriseaded, mis võivad kahjulikult mõjuda telefoniseadetele, on postiamet-

kond kohustatud omal kulul võtma tarvitusele

telefoniseadete
nähtud

kaitseks

mis

abinõud,

ette

§ 58, kui ka abinõud elektriseadete

kaitseks telefoniseadete

eest.

2.

ja

ehitamist

likkudel teedel

temale

ning platsidel

mittekuuluvad

-valdaja

ja

ava-

omavalit-

vastava

loata.

suseasutuse

64. Eratarvituslikke telefoniseadeid ühe-

§
ainsa

eraomanduse piirkonnas võib ehitada
eriloata, teatades ehitamisest kohalikule telefonivõrgu ülemale, kui liinid ei lähe üle või
mööda üldtarvituslikke liikumisteid, samuti
üle
või
mööda
üldtarvituslikke telegraafi,
telefoni või muid elektriliine.

§ 65. Eratarvituslikud telefoniseaded, mis
üldtarvituslikkude ja eriotstarbeliste telegraafi- või telefoniliinide ehitamist ja
tegevust, peavad postivalitsuse nõudmisel teise
paika üle kantama või maha võetama nende
takistavad

Kui seade omanik seda ei tee,
postivalitsus selle saata korda seade

omaniku kulul.
võib

omaniku kulul.

§

66.

Loa

põhjal (§ 62) ehitatud eratarvi-

tuslikkude telefoniliinide omanikud
tatud

pidama need liinid korras.
või kui telefoniseade

rikkumisel,
või

seisukorralt

või liikumist teedel takistab,

on

on

kohus-

Selle nõude
oma

ümbruskonnale

kohustatud alistuma
sele

Eriotstarbelised

nõus-

olekut.

mis telefoniseadete ehitamisel või korrashoiul

abinõud, mis
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§ 56. Kinnisvara omaniku või valdaja poolt
algatatud kaebused ametniku ja telefoniseadete
tööde-kordasaatja korralduste ja tegevuse vastu
(§§ 45, 47, 50), samuti §§ 48, 49 ja 51 —53 etteseisma

Art.

ehituselt

hädaohtlik

seade omanik

postivalitsuse korraldu-

puuduste kõrvaldamiseks.

Kui

seade

omanik korraldust ei täida, viib postivalitsus
korralduse täide seade omaniku kulul.

jagu.
eratarvituslikud

telefoni-

§ 67. Eratarvituslikkude telefoniseadete jäpostivalitsuse direktori üles-

seaded.

relevalve kuulub

§ 60. Eriotstarbelised telefoniseaded ehija hoitakse korras Teedeministri poolt

tatakse

Direktor võib panna selle ülesande
ametnikkude peale.

annetesse.

temale

alluvate

kinnitatud üldiste tehniliste määruste kohaselt.
Nende telefoniseadete
rashoiul

ehitamisel ja korkäiakse käesoleva seaduse §§ 45—59

määruste

järgi, kusjuures nõudmised §§ 48
põhjal esitatakse vastava ametkonna ülemale, kellele esitatakse ka §§ 45 ja 51—57
ettenähtud vastuväited, avaldused ja kaebused.
ja

49

§ 61. Eriotstarbelisi
ühendada endi

telefoniseadeid

vahel kui

ka

viimasel juhul
telefonivõrguga;
kokkulepe Teedeministriga.

§ 62. Eratarvituslikkude
ehitamiseks nõutatakse luba

võib

üldtarvitusliku
on

tarvilik

telefoniseadete

postivalitsuse di-

§ 68. Eratarvituslikud telefoniseaded, mis
riigi telefonivõrguga, on ainult
nende omanikkude eneste tarvituseks ning ei
ühendamata
või

neid

maksu

anda

eest

tarvitada

kõnelemiseks.

kõrvalisile
Selle

isikuile

eeskirja

vastu

eksimisel võib

postivalitsuse direktori korralduseltelefoniseade sulgeda.

§ 69. Eratarvituslikud telefoniseaded võipostivalitsuse loal postiametkonna
asutustega postivalitsuse poolt määratud tingimustel.
Seesuguse ühendamisega
dakse ühendada

seotud

kulud

foniseadete

jäävad eratarvituslikkude tele-

omanikkude

kanda.

Art.
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s.

6.

peatükk.

Telegraafi side.
võetakse

§
Telegramme
posti-telegraafi kontorites
70.

abiasutustes

nende

Raadio

kõigis
ja posti-telegraafi

avalikuks

vastu

talituseks lahti-

oleku

ajal ning raudteejaamades, kui seal ei
ole telegrammide vastuvõttu toimetavat postiametkonna asutust.
Kohtades, kus puudub
telegraaf, avatakse tarviduse järgi telegrammide
vastuvõtt üleandmiseks telefoniga või edasisaatmiseks' postiga.
§ 71. Telegrammide liigid ja tarvitatav
järjekord nende telegraafile võtmisel, üleandmisel ja kätteviimisel määratakse Teedeministri
kokmäärustega, välismaalises läbikäimises
kukõlas maksvate konventsioonidega ja nende
juurde kuuluvate teenistusemäärustikkudega.

§ 72. Eratelegramme, mille sisu riigi julgeolekule hädaohtlik või käib seaduste, avaliku
korra või kombluse vastu, ei võeta saatjailt
vastu või ei saadeta edasi ega toimetata saajaile
Sellest teatatakse saatjaile.
kätte.
§ 73. Telegrammid kuuluvad maksustamisele telegraafi tariifis ettenähtud määrade
järgi. Maksuvabad on Teedeministri ja postiametkonna posti, telegraafi, telefoni ja raadio
teenistusse puutuvad ametlikud sisemaalised
telegrammid; samuti; on maksuvabad meteoroloogilised telegrammid.
§ 74. Telegrammi saatjal või saajal on
õigus, tõestades oma isikut, nõuda selle telegrammi algkirja ettenäitamist ja tariifis ettenähtud maksu eest sellest saada Õigekstunnustatud ärakirja aja jooksul, mil telegrammide
algkirjad Teedeministri määruste kohaselt telegraaf iasutustes alal hoitakse. Telegrammide
algkirju ei anta saatjaile tagasi; need algkirjad hävitatakse pärast eeltähendatud -alalhoiu
tähtaja möödumist.

§ 75. Telegraafiseadete ehitamine ja korrashoid

toimub

samadel alustel, mis telefoni-

seadete ehitamiseks ja korrashoiuks
ette nähtud.
76.

§§

45—61

võtma

telegramme postiametkonna
ni jaskonnalt.
Postiametkonna

asutustes

tehniliselt

võetakse

tee-

tasuta

Teedeministri määrustega.

määratakse

§ 78. Teedeministril on õigus:
1) keelata salakeelte tarvitamist
delises

nete

erasaatejaamu

side

ülesan-

täitmisele.

§ 79. Keelatud on:
1) raadioelektriliste seadete abil õigustuseta anda edasi või võtta vastu eraiseloomuga
korrespondentsi;
2) kõnelda edasi korrespondentsi sisu või
ainult olemasolu, mida kinni püüda võidi
raadioelektriliste seadete abil;
3) õigustuseta avaldada või tarvitada teateid,

mis

raadioelektrilise

seade

abil

vastu

võetud;

4) anda edasi või lasta liikvele vale
pettusbkke hädasignaale või hädakutseid.

või

§ 80. Saatejaamade saateaparaate käsitada
lubatakse ainult neid isikuid, kes omavad raadio telegrafist-

raadiotelefonist-operaatori

või

oskusetunnistuse.

Need

eksami sooritanude.
rab

tunnistused

Eksami

antakse

tingimused

mää-

Vabariigi Valitsus.
§ 81. Raadiojaamadele tegevuseload annab
tema määruste põhjal pos-

Teedeminister või

tivalitsuse direktor.

§ 82.

ülesseatud

Loata

vastuvõtuseaded

raadio
saateja
ja aparaadid konfiskeeritakse

postivalitsuse direktori korraldusel.
§ 83. Postiametkond teostab valvet raadio
pidamise ja ekspluateerimise kohta maksmapandud tingimuste ja talituste korra üle
riigi piires ja läbikäimises välismaadega. Selleks on tal õigus oma ametnikkude kaudu
side

kontrollida kõiki raadioseadeid ja nende tegevust, välja arvatud Kaitseministeeriumi raadio-seaded.

§ 84. Välismaade

laevad,

Õhulaevad

muud liikumisvahendid võivad kasutada

raadioaparaate
toriaalvetes

Eesti

territooriumil

vastavalt

ja

oma

ja terri-

Teedeministri määrus-

tele.

§ 85. Pärast raadioseade ehitamise algust
riigi raadiojaamade, samuti raadio ringhäälingu saatejaamade läheduses 2 km raadiuon

sega

sõõris keelatud Teedeministri loata teha

ja toimetatakse edasi telegraafil või telefonil ametitelegrammid, mis käsitavad raudteeametkonna telegraafi ja telefoni või kaitseväe

masinaid ja seadeid, mis

sideteenistuse seadete rikete kõrvaldamist.

töötamisele.

vastu

raadiosea-

läbikäimises;

2) rakendada

Telegraafi

ja edasi andma samasisulisi ametlikke

ja ringhääling.

§ 77. Raadio saate või vastuvõtu jaamade
ja seadete ülesseadmise, avamise, teotsemise
ja sulgemise tingimused, välja arvatud Kaitseministeeriumile alluvad jaamad ja seaded,

jaamad ja

ja telefoniseadete rikete
kõrvaldamist käsitlevad postiametkonna telegrammid antakse tarbekorral tasuta edasi
raudtee telegraafil või telefonil. Samuti tasuta
raudtee telegraaf kohustatud telegraafile
on
§

peatükk.

side

niisuguseid ehitusi
valt või

ja

panna

üles

aparaate,

mõjuvad absorbeerisegavalt raadiojaamade korralikule
Keelu

vastu

tehtud ehituste, ара-

Nr.
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raatide,

masinate

kohustatud

oma

ja

seadete

omanikud

on

kulul kõrvaldama

raadiojaama
kuu jooksul ei ole

segavaid mõjusid. Kui 2
täidetud postivalitsuse sellekohane nõudmine,
kõrvaldab postivalitsus segavad mõjud seadeomaniku kulul. Ehitused, aparaadid, masinad
ja seaded, mis võiksid segada riigi raadiojaamade või raadio ringhäälingu saatejaamade töönähakse

tamist,

ette

Teedeministri määrustes.

§ 86. Riigi raadiojaamade ehitamisel ja
vastuvõtuaparaatide ülesseadmisel on lubatud
kinnitada välisvõrgu antenne võõra maa ning
hoonete külge, kusjuures kõik vara omanikele
või valdajaile seeläbi tekkinud kahjud tasub
ametkond.

vastav

Teedeminister.

§ 90. Teedeministril on õigus anda määrusi raadio ringhäälingu kuulamist
segavate
seadete

kasutamise kohta.

§ 91. Raadio ringhäälingu ettekannete
vade

läbiarutamiseks moodustatakse

ministri

kui

tegemist puuduliku või ebaõige kasseerimisega;
5) postikassangu korras kasseeritud summade eest, samuti ka siis, kui kasseerimiseks
määratud dokumendid posti süü läbi väljastati
sissenõudmiseks

määratud

summat

nõud-

ei lähe korda võlakohuslaselt saada

kätte ei dokumenti ega kasseerimiseks määratud summat;

6) posti jooksvale arvele sissemakstud
made

sum-

eest.

Kahjutasu maksmise tingimused ja korra
ning tähtajad kui ka p.p. 1 ja 2 tähendatud
juhtudel kahjutasu normid määrab Teede-

ka-

Teede-

juhtnööride alusel ringhäälingu

saate-

eelmises
(92)
§ 93. Postiametkond on
paragrahvis tähendatud vastutusest vaba:
1) vääramatu jõu juhtudel;
2) kui ta saadetiste üle ei suuda anda aru
talitusedokumentide hävinemise tagajärjel, mis
oli tingitud vääramatu jõu juhust;
3) kui tegemist saadetisega, mille saatmine
keelatud § 22 järgi;
4) kui ei ole avaldatud järelepärimist aasta
jooksul, arvates saadetise postileandmise päevale järgnevast päevast;
5) kui väärtsaadetistele ja postipakkidele
kahju sündinud saatja eksituse või hooletuse
läbi-või kahju on tingitud saadetava asja iseloomust;

6) kui tegemist väärtsaadetistega ja väärtpostipakkidega, mille sisu oli pettuslikult avaldatud kõrgemalt
selle tõelisest
väärtusest;
7) saadetiste ja summade eest, kui need
väljastatud asutusile või isikuile, kel õigus
nõuda nende väljastamist.
§ 94. Postile edasisaatmiseks vastuvõetud
ja aadresside järgi väljastamiseks määratud
transfertsummad, lunasummad, postikassangu
korras kasseeritud summad, posti
jooksval
arvel

teiste

duv

peale
esindajate Teede-, Kohtu- ja sise- ning
Hariduse- ja sotsiaalministeeriumi esindajad.
komitee

tegevuse

kohta

annab

Teedeminister.
7.

peatükk.

Postiametkonna

vastutus.

§ 92. Postiametkond on vastutav:
1) tähtsaadetiste ja postikassangusaadetiste
kaotsimineku eest;

2) väärtsaadetiste ja postipakkide kaotsimineku, rüüstamise ja rikkumise eest;
3) rahatransfertide summade eest ajani,
transferdid korrapäraselt välja makstud;
4) sissekasseeritud lunasummade eest, kui
need välja maksmata õigustatud saajaile, või
lunasummade eest, kui lunasaadetis posti süü
läbi väljastatud lunasummat nõudmata või

mil

ja kui

mata

kava komitee kelle koosseisu kuuluvad

Juhtnöörid

127

minister.

§ 87. Kui eraraadioseadete välisantennid
takistavad riigi telegraafi, telefoni või raadioseadete välisvõrgu ehitamist ja korrashoidu,
on riigil õigus neid ümber paigutada omal kulul.
§ 88. Eraisikud ja ühingud, kes käesoleva
seaduse põhjal saanud loa üles seada raadiosaatejaamu või -vastuvõtuseadeid ja aparaate,
on
Õigus kinnitada õhuantenne võõra maa ja
hoonete külge kohaliku omavalitsuse nõusolekul ka kinnisvara omaniku või valdaja loata;
seeläbi kinnisvara omanikule või valdajale
tekkinud kahju
tasub raadiosaatejaam
või
vastuvõtuaparaadi omanik.
Õhuantennide kinnitamiseks riigi- ja omavalitsuseasutuste päralt olevate kinnisvarade
külge on vaja vastava asutuse nõusolek.
§ 89. Raadio ringhäälingu kasutamise eest
võetakse ringhäälingu kasutamismaksu.
Selle
maksu määrab

Art.

olevad

kuulu

väärtsaadetistes sisal-

summad,

raha, väärtasjad

või

muud

väärtused ei

poolt väljaantud täitmislehtede järgi kinnipidamisele ega aresti alla.
§ 95. Postiametkond ei ole vastutav kahjude või tagajärgede eest, mis võiksid tekkida
telegraafi talituse riketest, eksimistest, hilinemistest või muudest vigadest telegrammide
vastuvõtmisel, üleandmisel ja kättetoimetamisel
(ka telefoniga) ning ekslikkude seletuste andmisest. See on maksev ka telefonitalituse ning
raadioelektrilisel teel toimetatava telegraafikohtuasutuste

lise või telefonilise läbikäimise
Postiametkond

ei

mis tekkinud vääramatu
liste

rikete
96.

suhtes.

kahjude eest,
jõu juhtudel tehni-

vastuta

tõttu.

telegraafi, telefoni ja raadio
tagasimaksmisele Teedeministri määrustes ettenähtud juhtudel.
§

maksud

Posti,

kuuluvad

127—128

Art.

8.

peatükk.

Lõppeeskirjad.
põhjal riigi
posti, telegraafi, telefoni ja
raadio maksude summad kui ka raadio ring§

97.

Nr. 24
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Tarnfide või määruste

kasuks kuuluvate

häälingu kasutamismaksud nõutakse sisse tasumatajätmise korral maksukohuslasilt vastuvaidlemata korras, välja arvatud § 26. ettenähtud juurdemaksu juhud.
§ 98. Käesolev seadus maksab välismaadega posti, telegraafi, telefoni ja raadio teel
läbikäimiste kohta

niivõrt, kuivõrt maksvad

konventsioonid, kokkulepped ja nende täideviimisemäärustikud kui
muud seadused ei sisalda

asjasse puutuvad
teistsuguseid korral-

ka

dusi.

§ 2. Välismaalt võib sisse tuua ainult niisugust liha, mis päritolumaa avalikus riikliku
valve all
töötavas
tapamajas loomaarstlikul
järelevaatusel tunnustatud täisväärtuslikuks ja
inimtoiduks tingimusteta kõlvuliseks ning sellekohaselt ära märgitud.
Sissetoodav liha peab
vastama Eestis maksvate tapamajade ja lihajärelevaatamise seaduse ning määruste nõuetele liha

ja lihatoodete täisväärtuslikkuse suhtes.

3. Päritolumaal loomaarstlikul

§

gimusi kõlvuliseks tunnustatud liha sissevedu
Samuti on keelatud peeneks
on
keelatud.
raiutud liha (hakkliha, jahvatatud liha) sissevedu.

Nimetatud liha lubatakse sisse

ainult

teaduslikuks

tehniliseks

ja

tuüa

otstarbeks

loomatervishoiu-osakonna

§ 99. Käesoleva seaduse maksmahakkamisega kaotavad maksvuse:
1) Ministeeriumide seaduse §§ 320—329
(VSK I к. V r.) kõigi täiendustega ja muuda-

eriloaga.
§ 4. Veise-, hobuse- ja sealiha on lubatud sisse tuua kas kogukehadena või lahutatuina mitte vähemateks osadeks kui veerandiVasika

teks.

tustega;

lubatud sisse

2) Posti-telegraafi seadus (VSK XII к. 1 j.)
kõigi lisadega, täiendustega ja muudatustega;
3) Telefoniühenduste ehitamise ja ülal27. aprilpidamise seadus (VSKK nr. 108
list 1916 art. 874) I osa ühes lisaga (korraldusega) ning II ja 111 osa;
4) Posti-telegraafi seaduse täiendamise seadus (RT 197/198
1925);
5) Postiagentuuride seadus (RT 44 —1922);
1926).
6) Raadio seadus (RT 2

dena.

1.

järelevaa-

tusel vähemväärtuslikuks või inimtoiduks tin-

§ 100. Käesolev
aprülist 1930.
Algkirjale alla

seadus

hakkab

maksma

Suitsetatud, soolatud või muul viisil kontuua tükkides,

serveeritud liha lubatakse sisse

mis ei ole suuremad kui veerand lihakeha
mitte vähemad kui 4
ei

või

sisse

ja

kg rasked.

Inimtoiduks määratud
rasva

tuua

sulatamata looma-

vähemates kui

1

kg

raskustes tükkides.

§ 5. Sisseveetav liha olgu puhas ja puhtalt
pakitud.
§ 6. Iga lihasaadetise pakkimisüksus olgu
varustatud päritolumaa riikliku kontrolltunnistusega, milles on märgitud, kus ja mülal
liha

kirjutanud:

ja teiste väikeloomade liha on
vähemalt poolte lihakeha-

tuua

on

valmistatud ja

et

liha

on

tunnustatud

selleks volitatud loomaarsti

Riigikogu Esimees K. Einbund.
Abisekretär A.

Tõllassepp.

poolt täisväärtuslikuks ja inimtoiduks tingimusteta kõlvuliseks.
Kontrolltunnistusel olgu päritolumaa vastava
loomaarsti allkiri ja ametipitser.

Asjadevalitseja E. Maddison.

§ 7. Peale igal pakkimisüksusel oleva kontolgu lihasaadetis varustatud pä-

rolltunnistuse
ritolumaa

selleks

volitatud

ametliku

looma-

arsti

Vabariigi Valitsuse
1930

128.

Liha

vastu

poolt

19. märtsil

võetud

lihasaaduste

ja

sisseveo

määrus.

Alus:

§

Tapamajade ja lihajärelevaatuse
duse § 30 (RT 108
1923).

1. Liha,

inimtoiduks

s.o.

loomade kehaosi
sisse

tarvitatavaid

ja elundeid kui ka lihast

inimtoiduks valmistatud tooteid,
Eestisse

sea-

ainult

on

lubatud

niisugustest välisriikidest, kus tapamajaasjandus ja liha avalik
järelevaatus on korraldatud Eestis maksvate
põhimõtete ja nõuete kohaselt.
tuua

üldsaatekirjaga, müles olgu märgitud
pakkimisüksuste arv, nende eristusmärgid ning
saadetise kontrollimise ja teelesaatmise aeg.
Saatekiri
olgu legaliseeritud Eesti vastava
konsuli poolt.
on

§ 8. Piiripunktid ja sadamad, müle kaudu
ja lihatoodete sissevedu välis-

lubatud liha

maüt, määrab kindlaks Põllutööminister.

§ 9. Lihakauba kohalejõudmisest teatab
tolliamet piirüoomaarstile või tema
asetäitjale, ära tähendades kauba revideerimise
päeva ja tunni.
Sissetoodud lihakauba annab tolliamet välja
omanikule või kaubakäsutajale pnriloomaarsti
sellekohase kirjaliku korralduse järgi.
vastav

Nr. 24

10.

§

Sissetoodud

liha

lihajärelevaatuse asutises maksvate lihajärelevaatuse

kohaselt.

määruste

§ 18. Käesoleva

järele

vaadatakse

erilises riiklikus või kohaliku omavalitsuse

kas

Art. 128—130
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sega

kaotab

liha

kohta

59

sisseveo

saaduste

Tarvilikud kee-

des.

Riigisekretär K.

§ 11. Tapaloomade pealt võetava riigi %maksu seaduses (RT 65/66
1920) ja Tapamajade ja lihajärelevaatuse seaduses (RT 108
1923) ette nähtud riigi %-maksu ja lihajärele-

129.

Vabariigi Valitsuse

vaatusega ühenduses olevad, samuti ka keemiliste analüüside kulud tasub sissetoodud
lihasaadetise omanik

või

§ 12. Kui sissetoodud liha ei vasta käes§§ 4 —7 nõuetele, on lihakontrolli teostaval loomaarstil õigus keelduda lihakontrollist.
Niisugusel korral tuleb lihakulul
saadetis omaniku
või kaubakäsutaja
kolme päeva jooksul saata lähtemaale tagasi.
Kui

omanik või

kaubakäsutaja lihakaupa
tagasi ei saada, talitatakse
ette

või

19. märtsist

Riigivanem
Kohtu-

O.

Strandman.

ja siseministri k.t. J. Hünerson.
Riigisekretär K.

Terras.

või lubatakse

politsei järelevalvel
omaniku või kaubakäsutaja

kasutamiseks

saadetakse

kulul

tagasi lähtemaale, kui kõlbmatuks tunnistamise põhjuseks ei olnud nakkushaiguse
või taudi kindlakstegemine, mis tagasisaatmise

Riigi
18.

130.

poolt

kontrol nõukogu

märtsil

1930

vastu

võetud

teostamise määrus.

Eelkontrolli

teeb hädaohtlikuks.

§ 14. Arstlikul
kõlvuliseks

järelevaatusel

tunnustatud

sisseveoks

iga tükk templiga, mis sisaldab sõna
„Import". Tehniliseks kasutamiseks vabaks
antud lihakaup märgitakse templiga, mis sisalsõna

4

„Toiduks kõlbmatu

Templid
pikkusega.

on

ruutnurgelised 5

sm

külje-

Templid annab kasutada loomatervishoiuainuõigus on looma-

tervishoiu-osakonnal.

§ 15. Kui sissetoodud lihakauba omanik
kaubakäsutaja ei jää piirikontrolli teostava

loomaarsti otsusega rahule, lahendab küsimuse
loomatervishoiu-osakond.

§

16. Peale

jal,

kuuluvad

sisse-

piirikontrolli
müügikohas järele-

toodavad lihakaubad nende

vaatusele kohaliku omavalitsuse määruste kohaselt.

§ 17. Käesoleva määruse alla ei kuulu
postisaadetised ega reisijatel kaasas olev lihakaup, kummalgi juhul kuni 5 kg raskuseni,
samuti ka transiidina läbiveetav
ja laevadel
kaasas
olev reisijate
ja meeskonna toiduks
tarvitatav lihakaup.

RT

71

19

põh-

1919.)

seaduse
§ 1. Riigikontrolli
ajutise
(RT 9
1919) §3 teostamiseks alluvad
sellest erandit
kui
seadused
eelkontrollile,
ei

'.

osakond. Nende tellimise

või

(Antud Ajutise riigikontrolli seaduse §

lihakaubast tembel-

datakse

dab

1930.

novembrist

§ 13. Arstlikul järelevaatusel inimtoiduks
kõlbmatuks osutunud lihakaup hävitatakse ära
tehniliseks

otsus

Vabariigi Valitsuse otsusega
1929 (RT 92
1929) määratud ja Riigikogu poolt 4. detsembril 1929
1929) kinnitatud kaitseseisukorra
(RT 98
(sõjaseisukorra) maksvuse tähtaeg kuni 1. aprillini 1931, selles ulatuses, nagu väljakuulutatud
Vabariigi Valitsuse määruses 18. juunist 1926
(RT 54
1926).
20.

nähtud korras.

kontroll-loomaarsti korraldusel

Terras.

Pikendada

kaubakäsutaja.

oleva määruse

kolme päeva jooksul
sellega tolliseaduses

ja liha—1926).

Põllutööminister A. Kerem.

laboratooriumi-

vastavates

(RT

Riigivanem O. Strandman.

milised analüüsid toimetatakse riiklikkudes või
omavalitsusasutiste

määruse maksmahakkami-

maksvuse Määrus

tee:

1) tagasimaksud riigi sissetulekute arvelt
krediitidest, kui tagasimaksu
summa on üle 500
kr., välja arvatud järgmised
juhud, mis vabad on eelkontrollist summa
suuruse
peale vaatamata:
a) tagasimaksud kohtuotsuste põhjal,
b) omavalitsuste heaks vastavates maksuseadustes ettenähtud maksuosade väljamaksmised ja ülekandmised riigituluja

vastavatest

dest,

2) alljärgnevate tehingute (resp. lepingute)
kui tehingu rahaline väärtus on üle
2.000 krooni: igat liiki varade tasulise omandamise, nende kasutamisele võtmise, ruumide
üürimise, riigi varade müümise ja kasutamisele
andmise
ning tööde väljaandmise kohta, samuti ka
väljapakkumiste tingimuste (Riigi
hangete seaduse § 93 SK X к. 1. j.) kavad,
kui
tehingut toimetatakse enam-, vähemvõi võistluspakkumise kaudu.

kavad,

Art.

232

130

rahaliseks

Tehingu
summa,

mille ulatuses

väärtuseks

loetakse

tehing alluks tempel-

alla 2.000 krooni, saadetakse Riigipeale nende sõlmimist.

Märkus

I.

Selle

paragrahvi
muutmise

tehingute

p.

2

kavad

(lisatehingud) alluvad eelkontrollile lisatehingute rahalisele väärtusele vaatamata.
Märkus 11. Metsamüükide
misel

või

enam-

eelkontrollile

teosta-

võistluspakkumisel

ainult

võistluspakkumiste

üldine
kava

enam-

allub
või

ja neis tehtavad

muudatused.

2.000 krooni:

väljapakkumistest tööde väljaandmise, varade ostmise, müümise ja kasu1) kõigist

andmise kohta,

2) varade ja tööde vastuvõtmisest, hindamisest, proovimisest ja varade kõlbmatuks
tunnistamisest ja hävitamisest,
3) uutega

asendamisele,

kapitaal-ümberümbertegemisele määratavate
vanade ehitiste, majade, masinate, mehhanismide j.n.e. järelevaatusest.
ehitamisele või

Metsamüükidest

või

võistupakkumise teel, samuti ka metsamaterjalide üleandmistest ostjaile teatavad asutised Riigikontrollile siis, kui mainitud toimingute väärtus

ulatub
Peale

enam-

üle 5.000 krooni.

selle

seisukohta võtta, tingimusel,
Riigikontrollil jääks võimalus nende läbivaatamiseks 48 tunni jooksul.

Riigikontrolli vastus ei jõua asutise
tähtajaks, milles on arvesse võetud kaläbivaatamise ja kirvatsuste Riigikontrollis
javahetuse saatmise aeg, võib asutis oma
kavatsuse teostada sellest teatades RiigikontKui

kätte

rollile.
Käesolevas

paragrahvis määratud tähtaega
'riigiasutistel silmas pidada ka Riigikontrollile § 2 ettenähtud, teadete saatmisel.
tuleb

Erandeid

tähtaegades võib
juhataja (ministri)
ja Riigikontrolöri, erilistel
juhtudel asutise
ja Riigikontrolli vastava osakonna
juhataja kokkuleppel.
Märkus.

§ 2. Kontrolli teostamiseks Riigikontrolli
poolt on kõik riigiasutised kohustatud Riigikontrollile teatama järgmistest toimingutest,
kui nende objekti rahaline väärtus on üle

tamisele

ja materjalid, mis

et

kontrollile teadmiseks

loendatud

vastavad kavad

kavatsuse kohta

Ärakirjad kõigist tehinguist (resp. lepinka

teostamist

võimaldaksid Riigikontrollil eelkontrollile alluva

maksustamisele.

guist),

Nr. 24

tuleb

Riigikontrollile

teha

vastava

keskasutise

§ 5. Riigikontrolli mittenõusoleku avaldus
peab olema motiveeritud.
protest
Riigikontroll võib oma asutiste ja esindajate kaudu §§ 1 ja 2 ettenähtud asjades protesti avaldada
järgmisel alusel:
1)

toiming ei ole seaduseriigi eelarvele,

kavatsus või

et

pärane või ei

vasta

2) et kavatsus või toiming ei ole riigile
majanduslikult kasulik või ei vasta riigi majanduslikkudele huvidele.
juhul (punkt 1)
poolt, kelle kavatsuse

Esimesel
asutise
vastu

protest

on

esitatakse
või

asi

toimingu

avaldatud, kui asutis

oma

kavatsust või

toimingut tarvilikuks või õigeks
peab, lahendamisele vastava ministri ja Riigi-

kontrolöri vahel. Kui asja sel teel ei otsustata,
viivita-

asi

esitatakse

teatada kõigist
kuritarvitustest
mata
ning
majanduslikkude raamatute või dokumentide
õnnehävimisest summa peale vaatamata,
neil juhtudel, kui seeläbi tekkinud
tustest
arvatav riigi kahju ulatub üle 500 krooni.

asutiste kaudu'

Riigikontrollile saadetavas teates peab olema
märgitud toimingu sisu, koht, aeg ja
toimingu objekti teadaolev või arvatav raha-

konnale,

line väärtus.

alluv asutis

ära

§ 3. Riigikontrolli esindaja ilmumata jäämine § 2 mainitud toimingutele ei takista
asutisi
toimingu teostamises.
Niisugusel
juhul asutise poolt toimingu kohta kokkuseatud aktis või protokollis peab olema ära
tähendatud
Riigikontrollile saadetud teate
nr.
ning kuupäev ja aktist või protokollist
tuleb otsekohe saata ärakiri Riigikontrollile.
§ 4. Käesoleva määruse § 1 ette nähtud
asjus on asutised kohustatud saatma Riigikontrollile enne asja otsustamist või toimingu

ministri

poolt

Vabariigi

Va-

litsusele otsustamiseks.
Kui

esindajate või
protesti
avaldanud käesoleva paragrahvi p. 2 alusel
kavatsuse või toimingu kohta, mille otsustaRiigikontroll

mine või

on

oma

mittenõusoleku

teostamine
valitsusele

on

või

ministeeriumi
vastavate

osa-

õigustega

asutisele alluva asutise

esitab
võimupiiris,
asja ühes Riigikontrolli protestiga

ministeeriumi osakonna, valitsuse või viimase
õigustega asutise juhatajale otsustamiseks, kes
oma

otsuse, viimasest otsekohe teatades

võib

kontrollile,
protest

on

valitsuse

juhataja

teostamisele

Riigi-

määrata;

kui

avaldatud ministeeriumi osakonna,
asutise
või
vastavate
õigustega

otsustamis-võimupiirides oleva katoimingu kohta, esitab viimane asja

vatsuse või

vastavale ministrile

otsustamiseks,

kes

oma

otsuse, viimasest teatades Riigikontrollile, võib
teostamisele määrata;
Riigikontrolli
poolt

protestitud asjad, mis

on

ministri otsustamis-

Nr. 24

võimupiirides, esitatakse ministri poolt
bariigi Valitsusele otsustamiseks.
Märkus.

Va-

Käesolevas

lahendatakse

korras

kontrolli esindaja osavõtmine on ette nähtud,
protestitud otsused, kui seadus nende
suhtes ei näe

ette

teist lahendamise korda.

Riigikontrolli esindaja, teostades § 2
ettenähtud
toimingutel kontrolli või osa
võttes § 5 märkuses ettenähtud nõukogude
ja komisjonide koosolekutest, võib omale
kirjalikult reserveerida õiguse motiveeritud
Viimasel
protesti avaldada 48 t. jooksul.
juhul esitatud protest tuleb ametiasutise poolt
juurde lisada vastavale aktile või protokollile.
6.

§ 7. Käesolev
aprillist 1930.

1.

hakkab

määrus

1927

vastuvõetud Eelkontrolli teostamise
30

(RT

1927).

Riigikontrolör

K.

ja

f

e

kursi

kuldfrangi

Määrus

e и

sadamamaksude

1 d t.

kohta

võtmisel.

Аlи

s: Tollitariifide
maksmapanemise sea§2 (RT 81/82
1924), Sadamamaksude
seaduse §§ 14 ja 15
(RT 83/84
1924)
konventsiooni
ja Eesti-Läti vahelise
§ 2
20/21
(RT
1924).

duse

Määrusega 31. detsembrist 1927 nr. 8398/M
(RT 2
1928) maksma pandud kuldfrangi
kurss (1 k.-fr.
0,73 kroonile) jäetakse maksvaks ka 1930 a. aprillikuu peale.
=

19.

märtsil

1930. Nr.

otsuse

järgheraldada Laiksaare vallast
vallaga:

Häädemeeste

1) Laiksaare riigimetsa maadest planeeritud
Mängle nr. 4, Sillatoime

Võidu küla kohad:
nr.

5,

Nissi

Karjama

nr.

Leisaare

nr.

Tammaru

6, Vambola nr. 7, Aru nr. 8,
9, Abaja nr. 10, Saaremetsa nr. 11,
nr.

12, Sipelga nr. 13, Kabatse nr. 14,
15, Vanatoa nr. 16, Aavanina

nr.

18, Suuremetsa

nr.

Uuetoa

nr.

nr.

21, Aaviku

19, Pajumetsa
22, Püvasilla

nr.

nr.
nr.

20,
23,

Kasemetsa nr. 25, Vahtra nr. 26,
27, Papisilla nr. 28, Murru nr. 29,
Jalakniidu nr. 30, Männiku nr. 31, Soo nr. 32,

Käära

24,

nr.

Keskküla

Kanali

nr.

nr.

33, Jõe

nr.

34,

kokku

535,68 hek-

taari;

nr.

2) Laiksaare riigimetsa maadest planeeriSoo küla kohad:
Sookuninga nr. 35 ja
36, Rahesaare

nr.

Astra

nr.

1944.

nr.

sepa

39,

nr.

45, Allika
48,

37, Saadu
40, Kase

Rät-

ja nr. 42,

43,
nr.

juurdelõige nr. 50, Astra nr. 40 juurdelõige
nr.
51, Rätsepa nr. 39 juurdelõige nr. 52,
Linda nr. 53, Teekääru nr. 45 juurdelõige
nr.
54, Rahesaare nr. 37 juurdelõige nr. 55,
Soobiku nr. 49 juurdelõige nr. 56, Rahesaare
nr. 37 juurdelõige nr. 57, Saadu nr. 38 juurdelõige nr. 58, Mäeotsa nr. 44 juurdelõige nr. 59,
Allika nr. 46
60, kokku
juurdelõige nr.
82,43 hektaari;
3) riigi

metsa-

ja soomaad 591,41 hektaari;

4) riigi metsavahikohad Tolkuse ja Maakõik kokku
sika, koLku 187,90 hektaari,
maa-alasid 1397,42 hektaari, hinnatud maksustamiseks 664,91 puhaskasurubla.

Ühes mainitud maa-aladega lähevad Laiksaare

ette

vallalt Häädemeeste vallale

seadustes

nähtud kõik üldised avalikud

kohused nende maa-alade

Majanduseminister J.Zimmermann.

38,

nr.

nt. 41

Mäeotsa nr. 44, Teekäära
46, Juurika nr. 47, Lepiku
Soobiku nr. 49,
Metsniku nr. 43

Metsniku

nr.

Soonberg.

Asjadevalitseja aj. k.t. A. L

tolli-

ja

nr.

Riigikontrollnõukogu esimees

131.

Selle
liita

tud

§ 8. Käesoleva määruse avaldamisega kaokontrollnõukogu poolt 14. märt-

sil

ja Häädemeeste valdade piirimuutasjas.

maksma

tab maksvuse

määrus

Laiksaare
mise

paragrahvis
Riigikontrolli esindajate poolt ka riigiasutiste nõumillest
kogudes ja komisjonides,
Riigiettenähtud

§

Art. 130—132

233

ja seal

Õigused ja

asuvate

ela-

nikkude suhtes.
Piirimuudatus

teostada ühes
õiguste ja
üleandmisega 1. aprilliks 1930; vastuväited jätta tagajärjeta.

kohuste

132.

Kohtu-

ja siseministri 11. märtsi
ja Häädemeeste valdade piirimuutmiseasjas.

1930 otsus Laiksaare

Alus: Eesti

ajutise

omavalitsuse

30.

1917 seaduse

teostamise määruse 22.

1917

§

V

osa

Kinnitan
30.

detsembrist

1

(VSKK
art. 953).

Pärnu
1929

1917

maavolikogu
(prot. nr. 5

Kohtu-

ja siseministri k.t. J.

Hünerson.

Administratiiv-osakonna direktor E. D
märtsi

juunist
173,

nr.

otsuse

p.

III)

о

1 f.

Art.

133—137

133.
1930

Alus:

ja siseministri 11. märtsi
ja Kalju valdade
ühendamise asjas.
Kolovere

Eesti

ajutise omavalitsuse 30. märtsi
juunist
§ 1 (VSICK 1917 nr. 173, art. 953).

1917 seaduse teostamise määruse 22.
1917 V

osa

Lääne

Kinnitan

otsuse
maavolikogu
21. detsembrist
1929 (prot. nr. 11 p. VIII)
Kolovere ja Kalju valdade ühendamise asjas.

Selle

järgi Kalju vald iseseisva omavalitsuse üksusena likvideerida ja kõigi oma
asutustega ja varandustega, õigustega ja kohustega ühendada Kolovere vallaga 1. aprilliks

1930

§ 3.

Kohtuotsus

Nr. 24

234

võetakse merekooli

sügisel

a.

ettevalmistusklassi ka

endiste 2-kl. ministee-

riumikoolide, ev.-luteriusu kihelkonnakoolide
ja 2-kl. kr.-õigeusu kihelkonnakoolide lõpetajaid, kui nad vähemalt 16 kuud tekimehena
merel sõitnud.
10. märtsil

' Tallinnas,
Hariduse-

ja

1930.

Nr.

24791.

sotsiaalminister J. Hünerson.

Koolivalitsuse

direktor

G.

О liik.

otsuse

1930.

136.
mis

Täiendav nimestik väetiste kohta,
väetiste müügi
ja hoiu

kuuluvad

seaduse alla.

Tähendatud

tähtajaks Kalju vallavalitsusel
anda üle Kolovere vallavalitsusele kõik Kalju

Alus:

vallaomavalitsuse asutused, varandused, arhiiv

ja 8

ja asjaajamine ning lõpetada Kalju vallavalitja vallavolikogu tegevus.

müügi ja hoiu seaduse §§ 1
(Seaduste ja korralduste kogu 1916 a.
nr.
200, art. 1674).

Väetiste

p. 4

suse

Ühendatud vald nimetada Kolovere-Kalju
vallaks:
Kohtu-

ja siseministri

k.t.

J.

Hünerson.

Administratiiv-osakonna direktor E.

134.

20

RT

1930

avaldatud

müügi ja hoiu seaduse alla kuujärgmiste väetiste hoidmine ja müük ning
need
väetised peavad
sisaldama
vähemalt
järgmisel arvul taimedele kasulikke toitaineid:
Lubi

salpeeter (Kalksal15%
peter)
Lubi
ammon-salpeeter
(Kalkammonsalpeter) .20%

Dolf.

Jaamaesistele pääsemise määruse

täiendamise määruse

Väetiste

lub

Diammonphos

õiendus.
Teedeministri

„

(f°%
Г 16%

N

”

16% P 2 0 5
119,5 % K 2O

täiendamise

komisjoni

N
»

Nitrofoska

jaamaesistele pääsemise määruse
kohta lugeda sõnade „jaamaliikmed”
asemel
„jaamamisjoni

määruses

....

üldse.

N

„

Põllutööminister A. Kerem.

liikmed”.

Põllumajanduse-osakonna
direktor R. Allmann.

135.

Hariduse-

ja

sotsiaalministeeriumikorraldus merekoolide õppetöö

alguse ja õpilastelt nõutava sõidutsensuse
kohta 1930/1931 kooliaastal.
Alus:

Merekoolide

seaduse

(RT 137

Õpilaste,

§ 1.

§§ 8, 50 ja
1923)..

vastuvõtmine

desse 1930 aasta

51

merekooli-

sügisel on 13. ja 14.
ja õppetöö algus 15. oktoobril.

oktoobrü

§ 2. Merekooli ettevalmistus-, I ja II
klassi astujailt nõutakse 1930 a. sügisel meresõitusid
vähemalt järgmisel määral:
ettevalmistusklassi astujailt
12 kuud, I klassi
14 kuud ja II klassi astujaüt
astujailt
28

kuud

sõitusid

111 klassi võetakse

kaugesõidu
sõitnud
sõidus.

tekimehena.
vastu

tüürimehe eksami

vähemalt

12

Merekooli

neid, ..kes õiendanud

ja tüürimehena
kuud ligi- või kauge-

137.

Välisministeeriumi teadaanne.

Välisministeerium
1930

Sekretariaadis

teatab,
Genfis

deponeeriti

Genfis

et

28. veebruaril

Rahvaste

30.

septembril
sõlmitud Naiste ja lastega kauplemise
võitlemise

kohta

ventsiooni

(RT

käiva

rahvusvahelise

Liidu
1921
vastu

kon-

1930) eestipoolne rati-

1

fikatsioonikiri.
Vastavalt

oma

artiklile

konventsioon Eesti kohta
s.o.

28.

veebruaril

Konventsioon

11

astus

mainitud

jõusse samal päeval,

1930.

juba varemalt jõusse
järgmiste maade suhtes:
Albaania,
Saksamaa, Austria, Belgia, Briti Impeerium,
on

astunud

Austraalia, Lõuna-Aafrika Unioon,
Uus-Meremaa, India, Bulgaaria, Tshiili, Hiina,
Kuuba, Taani, Hispaania (välja arvatud HisKaanada,

paania valdused Aafrikas ja Hispaania

pro-
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Art. 137—139

235

Vabariigi Valitsuse

tektoraadi all olevad territooriumid

Marokos),
(välja arvatud Prantsuse koloniid,
Prantsuse mandaadi
protektoraadimaad ja
all olevad territooriumid), Kreeka, Ungari,
Itaalia (ühes koloniidega), Jaapan, Läti, Norra,
Paanama, Hollandi (ühes koloniidega), Peruu,
Poola ja Dantzigi Vaba Linn, Portugal, Rumeenia, Serblaste, kroaatlaste ja Sloveeniaste
Kuningriik, Siiam, Rootsi, Helveetsia, Tshehhoslovakkia, Uruguai.

10.

Prantsusmaa

Välisminister

J.

Lattik.

Kinnitada.

Riigivanem
Kohtu-

Välisministeeriumi

Välisministeerium teatab,
1930

Genfis

Sekretariaadis
sõlmitud

3.

28. veebruaril

Rahvaste
novembril

Tollivormaliteetide

Liidu
1923

lihtsustamise

rahvusvahelise

konventsiooni

kolli (RT 3
kirjad.

1930) eestipoolsed ühinemise-

Vastavalt

oma

ja selle proto-

artiklile 26 astub mainitud

konventsioon Eesti kohta

jõusse üheksakümmend päeva peale ühinemiseteadaande kättesaamist
Rahvaste Liidu
Peasekretäri poolt,
s.o.

28. mail

К. Te

r r a s.

linnavolikogult 23. augustil
ja 26. oktoobril 1928 vastu võetud ja
19. detsembril 1930 ühe
aasta
peale
pikendatud

Rakvere

Täiendus

sundmäärusele

ehituste kohta.

teadaanne.

et

Genfis

deponeeriti

ja

O. Strandman.

siseministri k.t. J. Hünerson.

Riigisekretär

139.
138.

otsus

1930.

1930.

Konventsioon

on
juba varemalt jõusse
järgmiste maade suhtes: Saksamaa,
Austria, Belgia, Brasiilia, Briti Impeerium,
Austraalia, Lõuna-Aafrika Unioon, Uus-Meremaa, India, Bulgaaria, Hiina, Taani,
Egiptus, Soome, Prantsusmaa (välja arvatud tema
võimule alluvad kolonüd), Kreeka, Ungari,
Itaalia, Luksemburg, Prantsuse protektoraat
Marokkos,
Norra, Hollandi (ühes koloniidega), Persia, Rumeenia, Serblaste, kroaatlaste ja Sloveeniaste Kuningriik, Siiam, Rootsi,
Helveetsia, Prantsuse protektoraat Tuniisis,

astunud

Linnavolikogu poolt 21. märtsil 1911
välja antud ehituste kohta käiva sundmääruse
§ 3 märkus muuta ja täiendada järgmiselt:
Märkus. Linnavalitsusel
raioonides

on

tähendatud

ehitusplaanil

õigus linna

kiviehituste

olemasolevate

puumajade väikparandusi lubada, nagu
üksikute mädanenud
seinapalkide, aampalkide, sarikate j.n.e. uuendamist või
parandamist; samuti võib linnavalitsus
lubada nende majade eeskülgede muutmist ja mansardkorra või pööningukambrite
pealeehitamist elukorteriteks, kui
see maja nägususe tõstmiseks ja
korteriolude lahendamiseks tarvilik ja kui ehituskomisjon seinte kandejõu selleks külsemaid kapitaalseid

laldaseks

on

tunnistanud.

Luba

sarnaste

tööde

jaoks tuleb nõutada linnavalitsuselt,
kusjuures antud luba on maksev kuue
kuu jooksul.
See

pärast

täiendus
tema

maksev ühe

astub

jõusse kaks nädalat
Riigi Teatajas ja on
jooksul.

avaldamist
aasta

Tshehhoslovakkia.
Välisminister

J.

Lattik.

Linnapea
Sekretär

Hind

10

senti.

J.

Pääro.

Kadaja.

Riigi trükikoja trükk.

