Riigi Teataja
Art.

79.

521.
522.

10.

Juhtnöör

määramiseks

isikumaksu

Korraldus

Eesti

oktoobril

ja võtmiseks

valla-

ja aleviomavalitsuste

sularahas

arvete

tempelmaksmise

523.

Määrus

524.

Juhtnööride muudatus kinnisvara hindamiseks Tõrva linnas.

525.

Sundmäärus

kauplemisaja

kohta

ja siseministrilt kokkuleppel
Majanduseministriga 23.
septembril
1930 kinnitatud

Juhtnöör

määramiseks javõtmiseks valla- jaleviomavalitsuste heaks.

isikumaksu

Valla- ja maaomavalitsuste sissetuleeelarvete ja aruannete
väljaminekute,
kute,
1920, seadus 83)
ajutise seaduse (RT 18/19
§ 68 ja Omavalitsuste maksuseaduse muudatuste seaduse (RT 83/84
1924, seadus 58)

sularahas

Tempelmaksu seaduse
(RT 45
1928).

Isikumaks

määratakse

ja

võetakse

valla- või aleviomavabtsuse heaks, kelle

maksumaksjal oli alaline elukoht eeleelmisel

Käesoleva
kaotab

selle

piir-

ja siseminister

Majanduseminister
Kohtu-

ja

A.

p.

19

ette

nähtud korras.

§ 2. Käesolev korraldus maksab 29. septembrist s.a.
Tallinnas, 4. oktoobril 1930.

Majanduseministri

eest

A.

Nr.

739/g.

Merits.

Maksudevalitsuse direktor H. Kukk.

kokkuleppel

Rahaministriga 6. oktoobril 1927 kinnitatud
juhtnöör isikumaksu määramiseks ja võtmiseks
valla- ja aleviomavalitsuste heaks (RT 93
1927).
Kohtu-

596

maksmahakkamisel

Siseministrilt

17

§ 1. Luban Eesti tarvitajateühisuste keskTeravilja kaitseseaduse alusel viljaostmisel kokkuseatavad arved (aruanded) tem1928
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15. detsembril.

juhtnööri

maksvuse

§

ühisusele

art.

osa.

tempelmaksmise korra kohta.

Anderkopp.

523.

Alus

J. Zimmermann.

iseministeeriumi

administratiiv-osakonna direktor E. Dolf.

:

Määrus Teedeministeeriumilekin tamiseksita vateprojektide, e larvet sel tuskirjadevalmistamiseärusemu tmise täiendamisekohta.

ja

IV

ja

522. Majanduseministri korraldus Eesti
keskühisuse
tarvitajateühisuste
poolt
Teravilja kaitseseaduse alusel viljaostmiselkokkuseatavate arvete (aruannete)

Alus:

arveaasta

alusel
kohta.

Antsla alevis.

Alus:

konnas

korra

Teedeministeeriumile
kinnitamiseks
esitatavate
eelarvete
projektide,
seletuskirjade valmistamise määruse muutmise ja täiendamise kohta.

Kohtu-

521.

heaks.

tarvitajateühisuste keskühisuse poolt Teravilja kaitseseaduse

viljaostmisel kokkuseatavate

79.

Nr.

1930.

Ehituseseaduse

§

10

ja

Nr.

(VSK XII k. 1. j.).

I.
Teedeministeeriumi

määrus

ministeeriu-

mile

ja üksikutele peavalitsustele kinnitamiseks esildatavate projektide, eelarvete ja sele-

tuskirjade valmistamise kohta (RT 27/28

Art. 523—524

862

1924), §§ 6 ja 24 muudetakse ja pannakse
järgmises redaktsioonis:

maksma

Nr. 79

§ 24. Igale kinnitamiseks esildatud
jektile olgu juurde lisatud seletuskiri.

§ 6. Projekti joonestused, nii uute kui ka
kapitaal-ümberehituste üle, tuleb värvida:
uued

puuosad
kollasega),

gummigoutte’iga (kroom-

vanad puuosad

heleda

uued raudkiviosad

jäävad val-

geks,
uued
või

tsement

ulatus.

eeskirjad

maksvad

on

kõigi Teedeministeeriumile alluvate asutiste
poolt kokkuseatavate ja kinnitatavate, kui ka
kõigi Teedeministeeriumi poolt kinnitatavate
projektide, eelarvete ja seletuskirjade kohta.
Tallinnas, 30. septembril 1930. Nr. 1503.

silikaat-, põlevkivituha
slakk-kividest osad —tsinnoobriga,

Teedeministri

materjalidest vanad osad

Maanteede

karmiiniga,

K.

eest

Jürgenson.

ja ehituse osakonna
direktori

tsement-betoonkivist uued osad

neljan-

uue

järgmiselt:

Käesoleva määruse

telliskivist,

nendest samadest

täiendatakse

IV. Määruse maksvuse

heleda violetiga,

ja raudkiviosad

määrust

da osaga

neutraaltindi-

ga 3

vanad pae-

II.
Sama

põletatud sienaga,

uued paekiviosad

pro-

eest

Perna.

tumeda

neutraaltindiga,
tsement-betoonkivist vanad osad
da

tume-

betoonist uued osad
rohekashalliga (lahja tušiga ja kroom-kollase seguga),
betoonist vanad osad
raudbetoonist

uued

sinikashalliga
heleda

raudbetoonist vanad osad

preisi

sinisega,

16.

linnavolikogult

septembril 1930vastu võetud

indigoga,

tumeda

põletatud sienaga,

heleda

§ 25. Vabrikute,

lahjendatud tušiga,

telliskivist

ahjud pott

uued
ahjud
ber/indigoga,

tsinnoo-

tsinnoo-

plekk-kestaga

ahjud
miin/valgega,

pott

telliskivist

kar-

kar-

plekk-kestaga

järgi ühes kõigi sisseseadete, masinate
ja muude päraldistega.
Märkus. Ajutine tööseisak,
välja
arvatud § 3 p. 9 ja 10 ette nähtud juhtumised, ei takista hindamist ja maksusta§ 26. Vabrikute,

seadete
võib

miin/indigoga,

komisjon

ultramariiniga,
tsinnoobri-

preisisini-

sega,

kasutada asutise äriraama-

plaanis

Masinate

navalitsus.
muudatus astub

jäävad

val-

lide värvid

osade

olgu projektil eriti

ära

jõusse

kaks

nädalat

Linnapea M. Reisenbuk.
Sekretär

ehituse

väärtust

ja sisseseadete
hindamiskomisjon ühes
asjatundja eriteadlasega, keda määrab linSee

nimetamata

vara

pärast Riigi Teatajas avaldamist.

mustaga,

geks.
Siin

hoonete ja sissekindlakstegemiseks

hindamist toimetab

ja keskkütte äravoolu torud

ventilatsioonlõõrid

ära

Märkus.

seepiaga,

plaanis

väärtuse

tõendavaid dokumente.

juurdevoolu torud

suitsulõõrid

tõeliku

tööstuste, töökodade ja

asutiste

tuid, arveid ja muid hinnatava

indigoga,

puhtaveetorud
keskkütte

olevad hooned

tuse

kaubanduslikkude

ahjud

raiskveetorud

tööstuste, töökodade ja

mist.

vanad

raudahjud

panna need

hinnatakse maksustamiseks nende tõelise väär-

ber/valgega,

vanad

põhjal.

Linnavolikogu otsustas ära muuta 30. augustil 1929 prot. nr. 6 p. V all vastu võetud
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kaubanduslikkude asutiste all

põletamata sienaga,

mahalõhutavad osad
uued

28

§

linnas §§ 25 ja 26, ning maksma
paragrahvid järgmisel kujul:

violetiga,

naturaalseepiaga,

liiv

Antud Linnamaksuseaduse

va

tumeda

raudkiviprügi
kruus

Juhtnööride muudatus kinnisvara
hindamiseks Tõrva linnas.

nööride muudatus kinnisvara hindamiseks Tõr-

metallosad

savi

524.

heleda rohelisega
a
osad

(lahja tušiga ja ultramariiniga),

ga,

Tõrva

seepiaga,

materjaseletatud.

A.

Freiv

a

1 d.

863

Nr. 79

Antsla

alevivolikogult

21.

septembril 1930vastu võetud

Art. 525

suvisteja jõulupühade esimesel,
ja kolmandal päeval, 1. mail, ristipäeval
ja jaanipäeval.

kevade-,
teisel

525.

Sundmäärus

kauplemisaja kohta

Märkus

1.
Toiduainetekauplustes
kauplemine palvepäeval, ristipäeval,
jaanipäeval, kevade-, suviste- ja jõulupühade teisel ja kolmandal pühal lubatud

Antsla alevis.

on

(Antud

Aleviseaduse

§

62

põhjal.)

§ 1. Kauplemine Antsla alevis
1. äripäevadel:
a) toiduainetekauplustes
kella

on

lubatud:

tee-,

kella

kohvi-

7-st

kuni

ja söögimajades

kella 7-st kella 22-ni,

c) teistes kauplustes kella
d) kioskid kella

7 kuni kella

6 kuni kella

18-ni,

21-ni;

13

kuni

kella

8 kuni 9-ni

17-ni,

b) võõraste-, tee-, kohvi- ja söögimajades
samal ajal kui äripäevadel,
c) teistes kauplustes kella

13

kuni

kella

17-ni,

d) kioskid kella

10 kuni 21-ni.

§ 2. Kauplemine on keelatud järgmistel
uuel-aastal,
pühadel:
iseseisvusepühal
(24. veebruaril), palvepäeval, suurel-reedel,

Hind

5 senti.

on

sulutud ainult

uuel-aastal, kevade-, suviste- ja jõulupühade esimesel pühal.
§ 3. Käesoleva sundmääruse vastu
jaid karistatakse R. n. s. § 29 põhjal.
15.

2.

pühapäevadel ja pühadel:
a) toiduainetekauplustes kella

10-ni.

Märkus 2. Kioskid

18-ni,

b) võõraste-,

ja

kella 7 kuni

eksi-

maksma
§4. See sundmäärus hakkab
päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 5. Käesolev sundmäärus ei ole maksev
kauplemise kohta.

laadal

§ 6. Käesoleva sundmääruse maksmahakkamisega kaotab maksvuse Antsla alevivolikogult 19. augustil 1928 vastu võetud ja Riigi
1928 avaldatud Sundmäärus
Teatajas 91
kauplemise aja kohta Antsla alevis.
Alevivanem T

a s s o.

Alevisekretär Kull.

Riigi trükikoja

trükk.

