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1930

detsembril
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muutmine ja
Mustvee alevis.

646.

Kalapüügi korraldamise määrus.

Alus:

Kalapüügi seaduse (RT 43 —1923 ja
33 —1930) §§ 1, 2, 4 ja 20.

vastuvõetud

645.

Riigiasutuste koosseisude ja ri giteenijate palkade seadusemu tmise

§ 1. Peipsi

seadus.

takse kindlaks

§ 1. Riigiasutuste koosseisude ja riigiteenijate palkade seaduse § 3 (RT 27 ja 113
1927)

ning

kalade

järve Pedaspää lahel määrapüügiriistade ülesseadmise kord
läbikäiguks kalatee järgmiselt:

—

muudetakse Kohtu- ja siseministeeriumi koosseise rahukogude osas järgmiselt:
3.

Rahukogud.

Ametinimetus

Liik

Arv

Kuupalk

Rahukohtunik

a

54

260.

Tähtsamate asjade kohtu-uurija

a

3

270.

Kohtu-uurija

a

25

260.

—

—

—

§ 2. Koondamise läbiviimiseks vabastab
Riigikohus tarvilikul korral ametist tähtsamate
asjade kohtu-uurijaid ja kohtu-uurijaid.
§ 3. Käesoleva seaduse alusel ametist vakorral saavad tähtsamate asjade
kohtu-uurijad ja kohtu-uurijad oma endise
ametikoha järgi palka edasi Riigiteenistuse
seaduse (RT 149 —1924) § 17 ettenähtud
bastamise

määral,

vaatamata

sellele,

kas

nad

seisavad

1. Kalatee

algab Pedaspää leedet ja Kaejõesuu paremat kallast ühendavalt
otsejoonelt ning läheb Pedaspää lahe lõuna
randa. Kalatee piirjoonteks on: a) Pedaspää
poolt küljest otsejoon, mis algab PedaspääKaevandu otsejoonelt 200 meetri kaugusel
Pedaspää leete otsast ja läheb otsesuunas
Pedaspää randa Tartu ülikooli ja Pedaspää
maa-alade piirimärgile; b) Kaevandu poolt
küljest otsejoon, mis algab Pedaspää-Kaevandu
otsejoonelt 240 meetri kaugusel Kaevandu
jõesuu parempoolse kalda kõige idapoolsemast
otsast
ja läheb otsesuunas Pedaspää randa
Tartu ülikooli ja Pedaspää maa-alade piirimärgile.

vandu

Kalatee

peal

on

igasugune kalapüük keejuulini ja 1. augustist

latud 15. märtsist kuni 1.
kuni

15. novembrini.

ametnikkude reservis või mitte.
v2. Kalamõrra

sihte Pedaspää lahel vette
järgmiselt:
a) lahe Pedaspää
poolt küljest WSW (lääne-edela) sihis kuni
kalateeni; b) lahe Kaevandu poolt küljest
NO (kirde) sihis kuni kalateeni.
asetada

Algkirjale

alla

kirjutanud

Riigikogu Esimees

K. Einbund.

Sekretär O. Gustavson.

Asjadevalitseja

E. Maddison.

tuleb

3. Mõrrasihtide vahed peavad
hemalt 60 meetrit.

olema vä-

4. Mõrrasihtide vahel on püügihooaegadel
igasugune kalapüük keelatud.

Art. 646 -648
5.

Püügihooaegadeks arvatakse: a) keva1. juulini ja b) sügisel

15. märtsist kuni

del*
1.

1002

augustist kuni 15. novembrini.

Nr. 99

ma

2. Atesteeritava isiku omaduste

6.

Iga püüdja on kohustatudkinnitama
mõrra liidu kalateepoolse otsa külge laua
nime ja elukoha äratähendamisega.

oma
oma

ja võimete
peab atestatsioon sisaldama
atesteeritava kohta järgmisi andmeid:
iseloomustuseks

1) korralikkus ja hoolsus,

§ 2. Kalapüügi keelupiirkonnad ja keeluajad allnimetatud jõgedel määratakse järg-

2) tööoskus ja -viljakus,
3) algatus- ja otsustamisvõime.

miselt :

3. Atesteerimist toimetatakse iga

a) Norraallika jõgi (Järvamaal) ja sellesse
b) Pedaniku jõgi (Järvamaal)

ja sellesse

suubuvad allikad.

jõgi (Järvamaal),

jõe algusest

kuni Jäneda Vanaveski tammini.

Ülevalnimetatud
keeluaeg

1.

veeb-

p.p. a, b, c piirkondades
aprillist kuni 1. juulini ja 1. sep-

jooksul vastmöödunud atesteerimisaasta
andmetel, kusjuures atesteerimisaasta
langeb ühte kalendriaastaga.
Eelmise

atestatsiooni võib pikendada
peale, kui atesteeritava isiku
omadustes ja võimetes pole muudatusi sün-

järgmise

d) Kurna jõgi Ülemiste järvest kuni Lehmja mõisa maade piirini ühes ümbritsevate luhtadega üleujutuse piirides.
Keeluaeg 15. märtsist 15. juulini.

25. Atestatsiooni

§ 4. Tamula järvel pannakse kalapüügi
§ 2 põhjal järgmine kalastamise kord

keelatud.

b) Kalastaja ei või paati ankrusse panna
teistest kalastajatest.

lähemale kui 15 meetrit
Talvel ei või

kalapüügiks jääauku raiuda
(viie) meetri kaugusele varem
kohale asunud kalastajast.
lähemale kui 5

avaldatakse

juhatajate (resp. peasekretäri) poolt
atesteeritavaile allkirja vastu atestatsioonilehel,
kusjuures atesteeritavaile, kes „mitte rahuloldavalt" atesteeritud, atestatsioonilehe teisend
kätte antakse.

Riigikontrolör K. Soonberg.
Peasekretär Leufeldt.

Mustvee

maksma:

a) Igasugune kalapüük, välja arvatud püük
käsiõngedega ja spinningitega, on aasta läbi

tulemused

osakonna

§ 3. Västratega (ahingitega) ja teiste riistadega, mis kalu välispidi haavavad, kalapüügi
keelupiirkondadeks määratakse:
a) Kunda
jõgi, alates Jõesuust kuni a.-s. Port-Kunda
jõujaama tammini ja b) Irboska (Gorodištše)
järv. Keeluaeg aasta läbi.
seaduse

aasta

aasta

dinud.

tembrist kuni 31. detsembrini.

c)

aasta

ruarikuu

suubuvad allikad.

c) Jäneda

ja p. 3 täiendatakse ning pannakse maksjärgmises redaktsioonis:

takse

alevivolikogult 10.septembri1 1930(prot. nr. 10p. II)vastu

võetud

648.

ja kinnitatud

juurdevedamise taksid Mustveealevis.

Tulekustutuseabinõude

Tuleõnnetuste

puhul makstakse hobuste,
ja sõiduabinõude pidajatele tulekustutuseabinõude juurdevedamise eest tasu järgmisel
veo-

määral:
esimesele tulekustutuseabinõude kohaletoo-

Põllutööminister A. Kerem.

jale

5

krooni;

teisele

Põllumajanduse-osakonna
direktor Allmann.

—

jale

—

3

tulekustutuseabinõude

kohaletoo-

krooni;

kolmandale tulekustutuseabinõude kohale-

toojale
647.

Riigikontrolli ametnikkude ateste rimise kor a mu tmine ja täiendamine.

—

2

krooni;

igale järgmisele tulekustutuseabinõude ko1 kroon.
haletoojale
—

Need taksid hakkavad maksma kaks nädalat

Riigikontrollnõukogu poolt 13. detsembril 1930

pärast Riigi Teatajas avaldamist.
Mustvees,

1.

novembril

1930.

heaks kiidetud.

Riigikontrolli ametnikkude atesteerimise
korra (RT 115 —1927) p.p. 2 ja 25 muude-

Hind

5

senti.

Aj. alevivanem G. Ventschikov.
Sekretär

J.

Pоmm

e r.

Riigi trükikoja trükk.

Tähelepanemiseks

Riigi Teataja
tellijaile.
Riigi Teataja talitus palub kõiki
mata

1930

tellimisraha,

a.

Kõiki
tellimist

tellijaid,

aegsasti,

kellel

1.

tellimisaeg lõpeb

hoida ära

et

ametiasutusi

ja eraisikuid, kellel

on

õienda-

tasuda veel käesoleval aastal.

see

takistused

jaanuarist 1931, palume uuendada

Riigi Teataja väljasaatmises.

Tellimisi võetakse vastu ainult aasta või

poole-aasta peale.

Aasta hind

12 kr.

Poole-aasta hind

6
„

Välismaale aastas

20

Välismaale

10

Lisadena

I.

„

pooles-aastas

ilmuvad

Sundnormide

1931

a.

esimesel

„

poolel:

(seaduste ja määruste)

süsteemiline nimestik.
Hind 5

II.

krooni, Riigi Teataja tellijaile 4 krooni.

Riigi Teataja

tähestikuline

1925—1930
Hind 2 krooni

50 s.,

a.

Riigi Teataja tellijaile 2 krooni.

Tellimisi

Kõik

võtavad

vastu:

Pärnus:

vabariigi postkontorid.
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