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302.
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kind-

lustamiseks.
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307.

Määrus

308.

Määrus

maaelanikkude

metsamaterjalidega

Majanduseministeeriumi

tabelite

ja

tee-

ja muutmise kohta.
varustamiseks riigi

ülemääraliste

riigiteenijate

metsadest.
koosseisu

muutmise

kohta.
309.

Teadaanne

arstirohtude, kosmeetiliste preparaatide ja kunstlikkude

ainete
310.
311.
312.

1. jaoskonna tööinspektori ringkonna kohta vastu võetud otsused.
Nakkushaiguste ärahoidmise ja nende vastu võitlemise sundmäärus
Nakkushaiguste vastu võitlemise sundmäärus Antsla alevis.

313.

Sundmääruse

311.

Sundmäärus

Riigikogu

poolt

muutmine kauplemisaja

autode

8.

mail

1931

Eksportkrediidi kindlustamiseks
garantii andmise seadus.

§ 1. Välismaile krediiti müüdud Eesti töösja põllumajandusesaaduste müügihinna
tasumise kindlustamiseks on Majanduseministril õigus eksportkrediidi komitee ettepatuse-

nekul määrata tekkinud kahjude katteks riiklikku garantiid, mis ei ületa 75% müüdud saaduste hinnast.

§ 2. Käesoleva seaduse põhjal antud garankogusumma ei või ühel ajal ületada

tiide

3.000.000 krooni.

§ 3. Riiklikku garantiid antakse ainult eksportkrediidi komitee poolt heakskiidetud kindvastu kuni

kindlustatud mõne

9

kuuks;

kui

sega

leni

riikliku

lustuse

maitse-.

krediit

on

välisriigi või välisriigipanga
poolt, võib garantiid anda osakaupa tasumi-

Virumaal.

kohta Baltiskis.

ja voorimeeste seisukohtade üle

vastuvõetud

295.

toidu- ja

proovimise hindade kohta.

kuni

18

antakse

Narva-Jõesuus.

hilisem tähtpäev, milkuuni;
garantiisid, on 1. jaanuar 1940.

§ 4. Riiklikult garantiilt võetakse garantiisaajalt preemiat, mille määrab Majanduseminister eksportkrediidi komitee ettepanekul;
preemia ei või ületada 3% aastas.
Preemiasummadest moodustatakse
duseministeeriumi

Majanjuurde eksportkrediidi kind-

lustamise fond, millest kaetakse krediidi kind-

lustamisega seotud kulud ja tekkinud kahjud.
Kui preemiasummadest ei jätku selleks otstarbeks, täiendatakse fondi riigi eelarve korras.
§ 5. Riikliku garantii saamiseks esitatud
palvete läbivaatamiseks moodustatakse Majanduseministeeriumi juurde eksportkrediidi koKomitee koosneb Majanduseministeemitee.
Põllutööministeeriumi, Välisministeeriumi, kaubandus-tööstuskoja ja Tallinna pankade ühingu esindajaist, igast üks esindaja;
riumi,

esindajad kinnitab ametisse Vabariigi Valitsus
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Majanduseministri ettepanekul. Komitee otsused astuvad jõusse pärast kinnitamist Vabariigi Valitsuse poolt.
§ 6. Riiklik garantii antakse tehingute eest,
mis sõlmitud pärast 1. aprilli 1931.
§ 7. Vabariigi Valitsus, Majanduseministri
ettepanekul, annab käesoleva seaduse teostamiseks vajalikud määrused, eriti riiklikkude
garantiide põhjal summade väljamaksmise tingimuste ja korra kohta.
Algkirjale alla kirjutanud:
Riigikogu Esimees К.

E i

n

b

u

n

d.

Sekretär A. Schulbach.

Asjadevalitseja E. M

a

d d i

4) osamaksu suuruse, kui ühing asutatakse
osakapitaliga;
5) aruannete koostamise, revideerimise ja
kinnitamise korra ja tähtajad;
6) kasude ja kahjude jaotamise korra;
7) peakoosolekute ja esindusekogude kokkukutsumise korra ja tingimused, mil nad on
otsusevõimelised, ning otsuste tegemise ja
protokollimise korra.
Põhikiri võib sisaldada eeskirju, mis korraldavad liikmete vahekorda omavahel ja ühingu
vahekorda kolmandate isikutega, kui ka muid
eeskirju.
§ 24. Ühingu

liige

võib

anda edasi mitteliikmele
s о n.

8.

poolt

mail

1931

vastuvõetud
296.

nende
Kooperatiivühingute
ja
ja täiendamise

liitude seaduse muutmise

kirjaliku kokkuleppe alusel, kui ühingu
kus seda pole
nõukogu või
juhatus annab
nõusoleku üleandmiseks ja isik, kellele antakse
üle põhikirjas ettenähtud korras, on võetud
vastu liikmeks.
Ühingu liige, kes andnud üle
äriosad, vabaneb, arvates üleandmise teostamise silmapilgust, vastutusest ühingu kohustuste

seadus.

kestel

hase

—

Riigikogu

äriaasta

äriosad selleko-

oma

—

eest.

Äriosade edasiandmine liikmete vahel
I.
liitude
Kooperatiivühingute
ja nende
1917,
(VSKK nr. 72, art. 414
1919 ja 32
RT 110/111
1926) §§ 4, 8, 9,
24,34, 38, 40, 41, 42,58,70 ja 72 muudetakse
ning pannakse maksma järgmises redaktsiooseaduse

—

—

—

nis:

§ 4. Kooperatiivühingud asutatakse põhikirjade või lepingute alusel.
Kooperatiivühingute asutamiseks ei ole
tarvis

administratiivvõimu

luba.

Erandina

vajavad asutamiseks ja põhikirjade muutmiseks
1) ühistegelikud
Majanduseministri luba:
laenuasutised ja 2) vastastikused kindlustuseühingud, välja arvatud valla kindlustuseühin-

gud..
Ühingu
teise

või liidu nimeks ei või võtta mõne

ühingu

või

liidu

nime

eraldava

vahe

tähendamata.

§ 8. Põhikirja järgi

ühingu avaregistrisse Ühingute, seltside ja nende liitude registreerimise
seaduses (RT 37
1926) ettenähtud korras.
§ 9. Registreerimiseks esitatud põhikirjal
peavad olema vähemalt seitsme asutaja liikme
allkirjad ja ta peab sisaldama peale Ühingute,
seltside ja nende liitude registreerimise seaduses ja vastavates eriseadustes ettenähtud nõuete
järgmisi andmeid:
1) ühingu kestuse tähtaja, kui ühing asutatakse ajutise ettevõtte jaoks;
2) liikmete vastutuse ühingu kohustuste
eest (§
13);
3) kapitalide loomise määrused ja korra,
kui kapitalid nähtud ette põhikirjas;
miseks

on

tarvilik

ta

—

on

keelatud.

asutatava

kanda

§ 34. Juhatus kutsub kokku peakoosolekud
aastas põhikirjas määratud
tähtajaks.

vähemalt üks kord

Peale selle võib tarviduse korral

peakoosjuhatuse, revisjonikomisjoni või nõukogu otsusel või Vio ühingu
liikmete nõudmisel.
Kui juhatus ei kutsu
kokku
peakoosolekut kahe nädala jooksul,
oleku kutsuda kokku kas

arvates

sellekohase

nõudmise

kutsub

saamisest,

peakoosoleku kokku nõukogu,
viimase puudumisel revisjonikomisjon.

siis
või

Kui juhatus, nõukogu või revisjonikomisjon seaduses ettenähtud tähtajaks ei kutsu
kokku peakoosolekut, on Kohtu- ja siseministril õigus Vio ühingu liikmete palvel nõuda
juhatuselt peakoosoleku kokkukutsumist. Selle
nõude mittetäitmisel annab Kohtu- ja siseminister asja algatanud liikmete volinikkudele
loa peakoosolek kutsuda kokku ülesvõetud
küsimuste

otsustamiseks.

Ka

revisjoniliidul, kelle liikmeks on ühing,
on õigus nõuda peakoosoleku kokkukutsumist,
kui
välisrevisjoni tulemused nõuavad kiiret
Kui juhatus, nõukogu
peakoosoleku otsust.
või revisjonikomisjon keelduvad peakoosolekut
kokku kutsumast määratud ajaks, siis teeb
seda revisjoniliit ise.
§ 38. Ühing likvideeritakse:
1) kui peakoosolek või esindusekogu teeb
sellekohase otsuse;
2) kui põhikirjas määratud tegevuse tähtaeg möödunud ja peakoosolek ei ole otsustanud

ühingu tegevust jätkata;

Nr. 42

3) kui

tunnustatakse

ühing

maksujõue-

tuks;

4) kui ühing liitub teise ühinguga;
5) Kohtu- ja siseministri otsusega:
a) kui ühingu tegevus ei vasta seaduste või
põhikirja nõuetele;
b) vastava revisjoniliidu ettepanekul, pärast
asjaomase ministeeriumi arvamuse ärakuulamist, kui ühing ei kõrvalda määratud tähtajaks
revisjonil avalikuks tulnud puudusi;
c) iseäralise kinnituseasjade komitee motiveeritud ettepanekul, kui ühing teotseb vastastikuse kindlustuse alal.

Käesoleva
maksvad

paragrahvi p. 5 eeskirjad ei ole
ühistegelikkude laenuasutiste kohta.

Ühistegelikud

likvideeritakse

laenuasutised

Krediidiseaduse

§§

(VSK

XI

X

к.)

osa

116—173 ettenähtud korras.

§ 40. Paragrahvi 38 punktides 1, 2, 5 ja
ettenähtud juhtudel peab juhatus viivi§
tamata kutsuma kokku peakoosoleku, kes määrab ühingu likvidatsiooni korra.
39

§ 41. Peakoosoleku otsusest likvidatsiooni
määramise kohta (§ 40) teatatakse Kohtu- ja
siseministeeriumile ja kuulutatakse Riigi Teatajas.
§ 42. Ühingu asjade likvideerimist toijuhatus, kui see põhikirja või peakoosoleku otsuse järgi ei ole tehtud kohuseks teis-

metab

tele isikutele.
Kui

likvideerimist ei

võimalik

teostada

teostata

seatud

likvideerimist

Kohtu-

määratud üks

või mitu

korras,

või ei

siseministri

ja

ole

toimetab

poolt

likvidaatorit, kelleks
määratakse eeskätt ühingu või liidu liikmed,
nende

puudusel

matuse
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või nende isikliku kõlb-

aga

korral teised

isikud.

talitavad käesoleva seaduse

§§

Likvidaatorid
44—46 kohaselt

liitu kuue kuu

jooksul,

reerimise päevast.
Kui ühing selle

arvates

ühingu regist-

aja jooksul ei ole alanud

tegevust, peavad asutajad sellest teatama Kohtuja siseministeeriumile ühingu registrist
kustutamiseks.

Viimane kustutab

gistrist ka siis, kui

ta

ühingu

re-

ei ole saanud seitsme kuu

jooksul teadaannet tegevuse alguse kohta ja
kogutud andmetest nähtub, et ühing ei

kui

ole

alanud

oma

tegevust.

§ 72. Revisjoniliidud võivad muuta oma
põhikirju ainult Kohtu- ja siseministri loal.
Kohtu- ja siseminister annab revisjoniliitudele loa sunduslikkude välisrevisjonide toimetamiseks liikmeks olevais ühinguis.
on
Kohtuja siseministri
ettepanekul
revisjoniliidud kohustatud välisrevisjoni toimetama ka neis ühinguis, kes ei ole liidu liikmeiks, kusjuures revisjoniliidul on õigus võtta
ja
revisjonimaksu § 77 ettenähtud alusel
korras.
II.
Sama
79

seadust

täiendatakse

§§

48 1—48 4

1

järgmises redaktsioonis:
1
Neil juhtudel, kui ühing likvideeritakse liitumise teel mõne samaliigilise teise
ühinguga, koostatakse liitumisleping, mis astub jõussekinnitamisega peakoosolekute poolt.
Leping peab sisaldama tingimuse, et kõik
likvideeritava ühingu varad ja kohustused
lähevad üle liitvale ühingule.
2
§ 48 . Liitunud ühing loetakse likvideerituks liitumislepingu
jõusseastumise päevast,
ja

§

48

.

millest teatatakse
mile

Kohtu-

ja

siseministeeriu-

Kõik
Riigi Teatajas.
ühingu arveraamatud, asjatoimetused
ja dokumendid antakse liitumise puhul liitvale ühingule.
3
§ 48
Liitumislepingu jõusseastumise päeloetakse kõik
vast
liitunud ühingu liikmed
liitva ühingu liikmeiks ja nende lisavastutuse
kohustused üleantuks ning maksvaks liitva
ühingu kohustuste eest täiel määral. Lisavasei või liitva ühingu poolt
tutuse kohustust

ja

kuulutatakse

liituva

.

ning esitavad

oma

aruande Kohtu-

ja sisemi-

nistrile kinnitamiseks.

§ 58. Ühingute

registreeritakse ja
ühingud. Liidu
põhikirja esitamisel registreerimiseks lisanda-

asutatakse

takse

samas

sellele

muutusest

liidud

korras kui

liidu liikmete nimestik.

Igast

liidu koosseisus teatatakse Kohtu-

ja siseministeeriumile vastava märkuse tegeLiidu liikmeks tunnustaregistrisse.
takse ainult registreeritud ühing.
Registreerimisasutus võib pidada lisaregist-

miseks

rit

liitude nende liikmete kohta, kelle koos-

seisu märkimiseks ei jätku ruumi

põhiregistris.

välisrevisjone toimetavad ühistegelikkudes asutistes revisjoniliidud, mis on loodud ühistegelikkude asutiste
eneste poolt.
Iga ühistegelik ettevõte peab olema ühe
revisjonüiidu liikmeks. Teotsevad ja asutatavad ühingud on kohustatud astuma revisjoni§

70.

Sunduslikke

vähendada

enne

ühe

aasta

möödumist,

arva-

liitumislepingu jõusseastumise päevast.
Liitunud ja liitva ühingu liikmete osamaksud ja liikme lisavastutuse kohustused ühtlustatakse vastavalt põhikirjale ja peakoosoleku
otsusele hiljemalt kahe aasta jooksul, arvates
liitumislepingu jõusseastumise päevast.
4
Liitunud
§ 48
ühingu liikmetega, kes
ei ole päri liitumise otsusega ega soovi jääda
liitva ühingu liikmeks, lõpetatakse vahekord
liitunud ühingu põhikirja alusel, kui nad oma
tes

.

lahkumise

soovist

teatavad kuue

kuu

kestel

pärast liitumislepingu jõusseastumist; pärast
kuue kuu möödumist aga liitva ühingu põhikirja alusel.
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§ 79

Majanduseministril on õigus korrevisjoniliitude tegevuse kontrollimist ühistegelikkude laenuasutiste ja vastas-

II.

.

raldada

kindlustuseseltside

tikuste
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duseministeerium

Üksikute

alal.

laenuasutiste revideerimist

toimetab

MajanX

Krediidiseaduse

osa

§§ 119 ja 141 ettenähtud juhtudel kui ka oma
äranägemise järgi. Vastastikuste kindlustuse-

§ 7. Süüdlast selles, et ta rikkus Kalakauba
väljaveo kontrolli seaduse või selle seaduse
alusel antud määruste eeskirju, karistatakse:
rahatrahviga mitte üle ühe tuhande krooni
või arestiga mitte üle kuue kuu.
Peale

seltside revideerimist toimetab iseäraline kin-

aastani

Vene
Tsiviilseaduse
nituseasjade komitee
(VSKX k. I j.) §2200 märkuse 1. lisa §§ 6—8

valt.

ettenähtud korras.

võib

väljaveo

kohus

võtta

süüdlaselt
ühest

Õiguse

kuni

viie

ja sellise üleastumise kordumisel jääda-

§ 8. Põllutööminister võib käesoleva seaja selle alusel antud määruste rikkujaile
ajutiselt keelata kalakauba väljaveo kuni kohtuotsuse
jõusse astumiseni.
§ 9. Käesoleva seaduse paragrahvis 7 ettenähtud süüteod alluvad rahukohtunikule ja
duse

III.
Sama seaduse

selle

kalakauba

§

79 märkus kaotab maks-

vuse.

Algkirjale alla kirjutanud:
Riigikogu Esimees К.
Sekretär A.

neile kohaldatakse Uue Nuhtluseseaduse üldE i

n

b

u

n

d.

osa.

Algkirjale alla kirjutanud:

Schulbach.

P

Riigikogu abiesimees R.

Asjadevalitseja E. Maddison.

e n n o.

Abisekretär Oskar Gustavson.
12. mail

poolt

Riigikogu

M

Asjadevalitseja E.

1931

a

d d i

s о n.

vastuvõetud

297.

Kalakauba

väljaveo

kontrolli

Riigikogu

seadus.

298.

I.

Otsus

kaitseseisukorra

§ 1. Eestist võib vedada välja ainult nii-

kohaselt valmistatud, sorteeritud

ja

pakitud.

Riigikogu otsustab:
Kinnitada Vabariigi
1931.
mille

Kalakaubana mõistetakse käesoleva seaduse

elusaid, värskeid, soolatud ja konser-

mõttes

veeritud kalu

ning muul viisil ümbertöötatud

kalasaadusi kui ka vähke.
20

kestuse

a.

otsus

järele

Valitsuse

märtsi

25.

kaitseseisukorra kestuse

neis

kus

kohtis,

asjas,

kaitseseisukord

praegu veel ära kaotatud ei ole, määratakse
1931. a.,
1. november
maksvuse tähtajaks

välja arvatud kitsaroopaliste raudteede
kond,

Kalakauba väljaveo kontrolli alla
kalakaubasaadetised kuni

1931

mail

asjas.

sugust kalakaupa, mis vastab käesoleva seaduse
põhjal antud määruste nõuetele ja mis nende
määruste

12.

poolt

vastuvõetud

kus

piir-

kaotada kaitseseisukorra maksvus.

ei kuulu

Algkirjale alla kirjutanud:

kg brutto isiku

kohta nädalas.

Riigikogu Esimees К.

§ 2. Põllutöömini steerium.il on õigus nõuda, et kalakauba eksportööridel oleksid Põl-

Sekretär A.

Asjadevalitseja E.

lutööministri määruse nõuetele vastavad kala-

E i

n

b

u n

d.

Schulbach.
M

a

d d i

s о n.

kauba hoiu-,
mid

pakkimis- ja ümbertöötamisruuning tarvilikud transpordiabinõud.

§ 3. Kalakauba kontrolli teostavad isikuil
õigus kontrollimise eesmärgiga pääseda
kala hoiu-,
ümbertöötamis- ja pakkimisruu-

Vabariigi

Valitsuse
1931

on

299.

Määrus

13.

poolt

mail

antud

Eesti meremeeste

raha saatmisekohta välismaalt Eesti.

messe.

§ 4. Isikud ja asutised, kes soovivad vedada
välja kalakaupa, peavad registreerima Põllutööministeeriumis
hoiu-

§

oma

kalatööstused,

Alus:

§ 1. Välismaal

Põllutööministeerium teostab kalakau-

ba kontrolli

vastavate

organite kaudu.

§ 6. Põllutööministril
pel Majanduseministriga,

on

õigus, kokkulep-

anda

oleva seaduse teostamiseks.

määrusi käes-

19 (RT 28

—

1928).

ja pakkimisruumid.
5.

Meremeeste seaduse §

kala

kes

soovivad

saata

kutele,

asutistele,

muule

hoiukohale

olevad

Eesti meremehed,
palgaraha üksikutele isi-

hoiukassale

kodumaal,

või
on

mõnele

õigustatud

seda tegema iga Eesti välisesinduse
fkonsulaadi, saatkonna; kaudu, kellele säärane raha-

Nr. 42

ei

saatmine
duste
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ole

keelatud

kui

järgi,

asukohariigi

edasisaadetav

summa

seaon

vähemalt 10 krooni.

Laevajuhtide kohta

see

2. Rahasaatmine

soodustus ei maksa.

Rahatasuta.
§
võesaatmisega ühenduses olevad kulud
takse riigi arvele.
§ 3. Raha võetakse vastu igas valuutas.
Väljamaksmine toimub eesti rahas.
§ 4. Raha võetakse vastu § 1 tähendatud
välisesindustes
sellekohase
kirjaliku teadaande põhjal, milles on märgitud: 1) saatja
eesja perekonnanimi; 2) meremehe kutsetunnistuse väljaandmise aeg,
koht
ja nr.;
3) laev, millel meremees teenib, või elukoht
välismaal; 4) isiku või asutise täielik nimi
ja aadress, kellele rahasaadetis määratud;
5) rahasaatmise eesmärk (kui raha saadetakse
rahaasutisse hoiule, siis tuleb ära
mõnesse
näidata, missugusel arvel soovitakse raha
hoida); 6) saadetava summa suurus selles
valuutas, milles raha välisesindusele antakse.
Välisesindus
märgib teadaande vastuvõtmisel sellele juurde kontravaluuta eesti

rahaüksustes,

sünnib

võttes valuuta ümbervahetamise

aukonsulaadile

mis

korras.

§8. Arvepidamise teel
ministeeriumi

2 eks.

frankeeritud

ühes

kellele

välisesindusele,
on

laadile

meremees

semplari
saatma.

jääb

on

saatkonnale, kellele

resp.

vastutus

nõude

kelle kaudu toimub raha edasisaatmine

saadetakse

mittetäitmise

korral

rahasaatmise

poolt

.

§ 10. Välisministeeriumi korraldusse jõudraha toimetatakse adressaadile edasi mi-

arveja majandusbüroo poolt.
kaetakse ministeeEdasitoimetamise kulud
riumi postikulude krediidist.

§ 11. Käesoleva
nöörid annab

henditult

täitmise

määruse

juht-

Välisministeerium.
К

Riigivanem
Välisminister

Päts.

.

J. Tõnisson.

Teedeminister A.

Oinas.

Riigisekretäri abi R. Övel.
Vabariigi
300.

Valitsuse

poolt

1931

võetud

vastu

13.

mail

Tapaloomade hindade keskmiste
ja nende järgi 1931/1932 e larvea stvaõletava ri gi%-maksu muudatus.

määrade

vastuvõetud

Välisministeeriumi korral-

(sularahas või Välisministeeriumi nimelises
rahatsekis) või raha
ülekandmisega arvepidamise teel.
§ 7. Väärtkir jades saadetakse raha edasi
nende aukonsulaatide poolt, kes alludes va-

dusse kas

Vä-

lisministeeriumile

kanda.

§6. Välisesinduste
raha

saatma.

mittekorraliku

meremehe

eest

aukon-

see

aukonsulaat

Rahasaatja
kviitungi teise ekümbrikus posti kaudu ära

Selle

ühes

väärtkirjas, § 7 ette nähtud korras,
ja peakonsulaat resp. saatkond talitab
sellega § 8 ette nähtud korras.
Aukonsulaatide
poolt tasutud saatekulud tasub oma postikrediidist välisesindus,

kohustatud

selles

ku-

vastu-

sulaat allub,

ümbrikuga, mis

vastav

kohustatud raha edasi

järjekorralistes

rahasaatja teadaandega (§ 4), millest ärakiri
Välisjäetakse välisesindusele, saadetakse
ministeeriumile posti teel kohe.
§ 9. Kui raha on vastu võetud aukonsulaadi poolt, kes vahenditult Välisministeeriumile ei allu,
siis saadetakse raha peakonsu-

Välisministeeriumile või sellele

adresseeritud

ministeeriumiga

on

Arvestamine toimub

Aukonsulaadid annavad vastavad kviitun-

gid

kes

lude aruannetes, kuid teadaanne raha
võtmise kohta välisesinduse kassasse

nisteeriumi

§ 5. Raha vastuvõtmise kohta annab välisesindus raha saatjale kviitungi, milles märgitakse rahasumma selles valuutas, milles
ta antud,
ja vastav summa eesti rahaüksustes,
ning kellelt ja milleks raha saadud. Kviitungid
antakse meremeeste rahasaadetiste jaoks seatud kviitungiraamatust.

Välisnende

arvepidamise vahekorras.

oodiliselt saadetakse Välisministeeriumi kaudu.

ostukursi

kantakse

rahas aadetised

arvele

välisesinduste poolt,

nud

krooni

suu-

makstakse

tagasi
postikulude krediidist
sellekohastes Välisministeeriumi
erijuhtnöörides ette nähtud
sus,

kohapealse koteerimise järgi või kui niisugust koteerimist ei
ole, siis kursi võrdlustabeli järgi, mis perialuseks

saatekulude

ära

Kaaskirjas märgitakse

Alus:

Välisministeeriumile

ei

ole

Tapaloomadelt
seaduse

väärtkirjas

võetava

§ 2 (RT 65/66

Riigi Teatajas

29

1931

—

riigi %-maksu
1920).

—

avaldatud Tapa-

loomade hindade keskmised määrad

järgi
aasta

ja nende
riigi %-maks 1931/1932 eelarvekohta muudetakse järgmiselt:

võetav

mi-

nisteeriumiga
arvepidamise vahekorras.
rahasaaVäärtkirjades edasisaadetavatele
detistele lisatakse juurde rahasaatja kirjalik
teadaanne (§ 4), millest ärakiri jäetakse välisesinduse kirjavahetuse juurde.

Tühistatakse:
A.
40

Vasikad

(lihakaal kuni

Vasikad

(lihakaal kuni 40 kg)

kg)

.

.Kr. 20.

.

.Kr. —.20

—

B.

Art. 300—303

Nr.

550

Pannakse maksma:

302.

Täiendav määrus

Alus:

Tempelmaksu seaduse §26 (RT
1928).

veksli

42

tempelpaberite kohta.

A.

Vasikad (lihakaal kuni 60 kg)

.

.

Kr.

20.

—

B.

Vasikad (lihakaal kuni 60 kg)

.Kr.

.

K.

Riigivanem

—,20

Päts.

Põllutööminister A. Jürman.

Riigisekretäri abi
301.

Määrus

R.

Övel.

proovimaksu tagasimaksmisekohta eksporteeritavate kuld- ja

§ 1. Veksli tempelpaberite määruse (RT 60
1928) § 5 muudetakse ja täiendatakse märkus
1-sega ning kogu paragrahv pannakse
maksma järgmises redaktsioonis:
§ 5. Endised veksli tempelpaberid, mille
tempelmaksu summa 6 marka ja rohkem, on
maksvad tarvitamiseks kuni 1. juulini 1932.

74

kasutamata

—

bereid
ümber

§ 1. Eesti Vabariigi prooviga varustatud
ja hõbeasjade proovimaks maksetakse
tagasi juhusel, kui need asjad Eesti kullasepa
ettevõtte poolt välismaale müügiks saadetakse.
§ 2. Eesti kullasepa ettevõte peab käesoleantava

soodustuse kasutamiseks

valmistatud ja Eesti Vabariigi prooviga
varustatud kuldja hõbeasjade välismaale

võivad nende

omanikud

uute

18. mail

1931. Nr.

855/L.

Majanduseminister M. Pung.
Rahanduseosakonna

direktor

oma

müügiks saatmisel need toimetama proovikotta ja sellejuures avaldama proovikoja juhatajale palvet, et temale tagasi maksetaks nende
asjade proovimaks.
§ 3. Eksporteeritavate kuld- ja hõbeasjade
kohta koostab proovikoda akti, millesse tähendatakse üksikasjaliselt asjade nimetus,
arv,
kaal ja proov.
Peale läbivaatamist pakitakse
asjad kahe proovikoja ametniku ja asjade
omaniku või tema esindaja juuresolekul, pitseeritakse proovikoja pitseriga
ja saadetakse
proovikoja poolt asjade omaniku kulul tolliasutusele ühes aktiga 2 eksemplaris välismaale
läbilaskmiseks.

§ 4. Tolliasutus teeb asjade välismaale
proovikoja aktile sellekohase märkuse,
andes 1 eksemplari aktist proovikojale tagasi.
§ 5. Tolliasutuse läbilaske märkusega varustatud proovikoja akti põhjal arvutab proovikoda tagasimaksmisele kuuluva proovimaksu
summa
ja korraldab selle tagasimaksmist
laskmisel

samas

korras,

mis maksvusel

määrusega kassa

korra kohta

riigitulude alal riigitulude arvele
makstud summade tagasimaksmise osas.
§ 6. Kui käesoleva määruse järgi välja
veetud Eesti Vabariigi prooviga varustatud
kuld- ja hõbeasjad Eestisse tagasi tuuakse, siis
toimetatakse need asjad proovikotta ja nende
pealt määratakse uus proovimaks.
§ 7. Proovimaks makstakse tagasi kuldja hõbeasjade eest, mis eksporteeritud alates
25. märtsist
12.

mail

1931.
1931.

Nr.

1425130

Majanduseminister

.

M.

Pung.

vahetada

veksli

tempelpaberite vastu
soovitavates liikides Eesti Panga osakondades kuni 30. septembrini 1932.

kuld-

määrusega

Ülaltähendatud tähtajaks
jäänud endisi veksli tempelpa-

Märkus.

31

§
(RT
1924)
ja Lõivu seadustiku §392 (VSK V, 1913).

va

—

—

hõbeasjade pealt.
Alus: Prooviseaduse

45

308.
üldiste

J.

Sui

j

a.

Määrus

õppetöö vaheaegade ja
ning kohaliste
pühade kohta
1931/1932 kooliaastal.

Alus: Avalikkude

algkoolide seaduse § 23,
1920), Avalikkude keskkoolide
19 (RT 155/156
1922), Tööstuslikkude koolide seaduse § 17 (RT 1
14
seaduse
1926), Majanduskoolide
§
1926) ja Eraõppeasutuste seaduse
(RT 1
§ 19 (RT 97
1927).
(RT 75/76
seaduse §

—

—

—

—

—

§ 1. Õppetöö algab 1931/1932 kooliaaskeskning kutsekoolides esmaspäeval
31. augustil, linnasasuvais algkoolides teisialgkoolipäeval 1. septembril, maalasuvais
des neljapäeval 1. oktoobril ja õpetajate seminaride V ja VI klassis ning Tallinna pedagoogiumis esmaspäeval 7. septembril, kuna
31. augustist kuni 5. septembrini korraldatakse seminarides ja pedagoogiumis kursused
praktika-aasta lõpetajaile. Linnasasuvais algtal

koolides

võib

alata

valitsuse otsusel ka
kui

kohalised

olud

koolitööd

vastava

kooli-

neljapäeval 10. septembril,
seda

nõuavad.

2. Koolides, kus

§
õppetöö algab 31. augustil, 1. või 10. septembril, seisab õppetöö
30. ja 31. oktoobril, teistes koolides
31. ok—

toobril.

§ 3. Jõulupühade puhul lõpeb õppetöö
19.
detsembril
laupäeval
kõigis koolides
kell 12 ja algab maalasuvais algkoolides esmaspäeval 4. jaanuaril, teistes koolides neljapäeval 7. jaanuaril.
§ 4. Kevade- (ülestõusmis-) pühade puhul lõpeb õppetöö linnasasuvais algkoolides

Nr. 42

551

Art. 303—304

kesklaupäeval
ja kutsekoolides
19. märtsil kell 12 ning maalasuvais algkooli-

töö

des kesknädalal 23. märtsil kell

§ 12. Koolides, mille õppetöö alguse ja
lõpu kohta maksavad erikorraldused, tuleb
käia erikorralduste järgi.

ning

—

õppetöö peale pühi maalasuvais
kesknädalal

30.

märtsil,

12

ja algab
algkoolides

teistes koolides

es-

maspäeval 4. aprillil.

Tallinnas,

§ 5. Suvistepühade puhul õppetöö lõpeb
kõigis koolides reedel 13. mail kell 12 ja
algab jälle kesknädalal 18. mail.
§ 6. Suviseks

õppetöö

algust nõnda,

vaheajaks

11. mail

Koolivalitsuse

õppetöö

võiks

näidatud päevadel.

1931. Nr.

3516.

direktor

P.

Mägraken.

lõpeb
304.

ja muis koolides kesknädalal 8. juunil kell 12.

juhtnöörid

§§ 2—5 näidatud päevade seikõigis koolides
palvepäeval
17. veebruaril, iseseisvusepäeval 24. veebruaril ja ristipäeval 5. mail Pühade ja puhkepäevade seaduse (RT 155/156
1922) alusel
ja a) kooli aastapäeval, b) neitsi Maria sündimise päeval 8. septembril, ristiülendamispäeval 14. septembril ja neitsi Maria templisse
viimise päeval 21. novembril neis
koolides,
kus Õigeusulisi õpilasi on
vähemalt 80%,
ja d) kohalisel vabastamise päeval, kui seda
päeva üldiselt pühitsetakse, sellekohase aktuse toimepanemiseks,
Hariduseministeeriumi
määruse
üldiste ja kohaliste pühade kohta
(RT 149
1924) alusel.
§

korralik

Hariduse- ja sotsiaalminister J. Piiskar.

õppetöö maalasuvais algkoolides laupäeval
28. mail, teistes algkoolides teisipäeval 31. mail

sab

et

alata käesolevas määruses

Hariduse-

sotsiaalministri
ja
pensionikapitali heaks pensioniõguslik udeisikute palgaksatheprotsendilse maha rvamiskeohta.

7. Peale

õppetöö

—

Antud

kokkuleppel Majanduseministriga Riigikogu poolt 28. aprülil 1931 vastu võetud
Pensionikapitali heaks pensioniõiguslikkude
isikute
palgast kaheprotsendilise mahaarvamise seaduse § 3 alusel (RT 38
1931).
—

§ 1. Palkamaksev

asutus

täiendab

palga-

lehte, juhul kui lehel palkadest kinnipidamise
lahter

puudub, lahtritega: „Kinnipidamised"
ja „Kuulub väljamaksmisele", paigutab kinnipidamiste lahtrisse iga isiku kohta tema palheaks mahaarvamisele
gast pensionikapitali

kuuluva

summa

ja arvab selle

summa

maha

—

§ 8. Kesk- ja kutsekoolides on õpilaste
järelkatsed 27., 28. ja 29. augustil 1931 ja
uute
õpilaste vastuvõtmine samal ajal ning
9., 10 ja 11. juunil 1932.
Algkoolides on uute õpilaste vastuvõtmine
1931 aastal kolme päeva vältusel
aastaks

2.

ja

algust

töö

vastava

juunil

enne

õppe-

1932/1933 koolikoolivalitsuse otsusel
1. ja

järgnevaks

1932.

§ 9. Riigikaitselise õppuse eripäevad korraldatakse kesk- ja kutsekoolides 1932 aastal
30. maist kuni 7. juunini. Riigikaitselisest
õppusest tähendatud eripäevadel on kohustatud võtma osa 5 —6-aastase kursusega koolide
III—VI klassi ja 3-aastase kursusega koolide
II ja III klassi meesõpilased,
kusjuures
koolide pedagoogikanõukogudel on õigus kooliarsti ettepanekul vabastada nõrga tervisega
õpilasi kehaliste harjutuste iseloomuga õppustest.

§ 10. Alevivolikogud võivad oma otsusalevialgkoolide
õppeaja lin-

tega ühtlustada

naalgkoolide

omaga, kui aga sellist otsust ei
töötavad
alevialgkoolid ühisel

ole

tehtud,

ajal

maalasuvate

§ 11. Kõik

algkoolidega.

õppetööks vajalikud eeltööd,
nagu õppetöö jaotus õppejõudude vahel, tunniplaani ja Õpilaste nimestikkude koostamine,
kooliruumide korraldamine,
õppevahendite
soetamine j.m. tulevad toimetada enne õppe-

isiku

palgast, kandes ülejäänud osa lahtrisse
„Kuulub väljamaksmisele".
kuuluva
§ 2. Mahaarvamisele
palgaosa
kohta lisab palkamaksev asutus maksukäsule
juurde remargi kahes eksemplaris (vt. juurdelisatud vorm).
§ 3. Palgamaksukäsk kirjutatakse
välja
terve palgasumma peale,
märgitakse maksukäsul
remargis tähendatud pensionikapitali
heaks minev 2%-line mahaarvamine ja kirjutatakse maksukäsu talong vastavalt vähema
summa peale, võttes sellega Eesti Panga osakonnast välja tegelikult väljamaksmisele kuuluv summa (v.
Majanduseministri määrus
riigi kulude kassa, arvepidamise ja aruandmise
korra kohta § 26).

§ 4. Eesti Panga osakonnad kannavad palremarkide
gamaksukäskudele juurdelisatud
põhjal kinnipeetud summad pensionikapitali
arvele, kusjuures remargi teine eksemplar
Eesti Panga osakonna poolt saadetakse vastava märkusega
Hariduse- ja sotsiaalministeeriumile.

Asutistes, kus on lubatud palgasummad
välja maksta oma kassasummadest, peab palga
väljamaksja ametnik vastava isiku palgast 2%
kinni ja saadab või maksab kinnipeetud summad Eesti Panga osakonda pensionikapitali
arvele kandmiseks sissemaksu kaaskirja juumis esitatakse 3 eksemplaris.
Sissemaksu
res,
kaaskirjadest jääb 1 eksemplar Eesti Panga

Art. 304—306

osakonnale, teine saadetakse

poolt vasja sotsiaalministeeriumile, kuna kolmas eksemplar panga poolt
kviteeritult antakse tagasi sissemaksjale juurdelisamiseks palgalehele.
Välismail

Pühade hulka, mille kindlustamiseks

panga

Hariduse-

märkusega

tava

Nr.

552

asuvatele

riigiteeni jatele

§5.
palga väljasaatmisel

kepäevadena

käesolev

puh-

määrus,

ei

kuulu suur-reede.
HariduseTöökaitse-

peab palga väljasaatja
isiku palgast 2% kinni siseasutus
vastava
riigi selle palganormi järgi, mis loetakse vastava isiku pensioni väljaarvestamise aluseks.
§ 6. Ametnikkude reservi üle viidud ametRiigiteenistuse seaduse § 17 alusel

antud

on

42

306.

ja sotsiaalminister J. Piiskar.

ja sotsiaalkindlustuse-osakonna
direktor Joh. Sonin.

Teedeministri määrus

rigiraudte de ja mandeimekirja, ja madevahelkisatueg ste tabelite ja te harudenimekirja täiendamiseja mu tmkiseohta.

nikkudele

edasimaks tavast

teenistusetasust

ei

tehta

2%-lisi mahaarvamisi.
§ 7. Palga all mõistetakse käesoleva searahapalka, mida maksetakse
isikule koosseisudes kinnitatud palganormide
alusel, välja arvatud Eesti välissaatkondades
teenivad isikud, kelle palga all mõistetakse
§ 5 tähendatud norme.
duse käsitamisel

18. mail
Hariduse-

1931.

Nr. 54808.

ja sotsiaalminister J. Piiskar.

Alus: Raudteede seaduse

ja

sotsiaalkindlustuse-osakonna
direktor Joh.

Sonin.

Riigiraudteede jaamade nimekiri, jaamadekauguste tabelid ja teeharude nime-

vaheliste
kiri

(Üldise

kaubaveotariifi

RT

100

1928, muudat.

—

muudetakse

10nr

19

seks
a.

osakonnale.

Panga

järgi välja-

nr

kirjutatud korralisest kulukrediidi
kanda Haridusesemisel oleva

tabelis

summast

üle

ja sotsiaalministeeriumi valit-

osa,

1929)

nr.

Kr

—

määruse

1927) kohaselt ja 5-,
vastuvõtmi-

põhjal jaamade nimekirjas ja kauguste(järjekorra nr. 24) „Luuri
jaama
täiendatakse märkega ,,Mk
5
44

44

.

„Õisumõisa

jaam lugeda avatuks mittetariifjaamana reisijate veoks kui ka pagasi vastuvõtmiseks ja väljaandmiseks peatusekohtade
2.

kohta

pensionikapitali arvele

Teedeministeeriumi

(RT 37

V

nimetus

Palun maksukäsu

IV
—

44

ja 15-ton. kaubasaadetiste
ja väljaandmiseks.

Selle

,

Eesti

66
96

ja täiendatakse järgmiselt:

maksva

5438-26

nr.

“

„

nr.

RT

jaam lugeda avatuks mittetajaamana reisijate veoks kui ka pagasi vastuvõtmiseks ja väljaandmiseks peatusekohtade

kohta

maksukäsule

(RT22 —1931).

riif

Remark
lisaks

4

I.

1. „Luuri

Töökaitse-

§

maksva

5438-26

44

Teedeministeeriumi

(RT 37

—

määruse

1927) kohaselt.

Selle

(

krooni).
(summa tähtedega)

põhjal jaamade nimekirjas ja kauguste(järjekorra nr. 12a) „Õisumõisa
jaama nimetuse järel kustutatakse „MrR
ja asemele kirjutatakse ,,Mr,Mbp

tabelis

VI

44

44

44

.

(allkiri)

3.

Krediidikäsutaja.

raudtee

Laiaroopalise
jaamade vaheliselt
pealiinilt ärakäänavate, eraisikute ja asutiste
kasutada olevate teeharude nimekirjas kustutatakse maha „Kiviõli

305.

Hariduse-

4. mai

1929

art.

ja

määruse

kohta,

mil

30

kindlustamiseks.

Pagaritööstuses

öötöö

1929,

208) §

—

art.

1931

lubatud

on

keelu
4

p. 2

seaduse

(RT
järgmise lõikega:
määrust

45

—

1929,

kohta käivate

teeharu nimetus

ühes

andmetega.

II.
Käesolev määrus hakkab maksma 20. maist
1931.

Tallinnas, 15. mail 1931. >r. 462.

põhjal.

Ära kuulates tööliste ja tööandjate organisatsioonide arvamise, täiendan 4. mail 1929
antud

kõigi selle

1929,

—

15, maist

öötöö

nädalapuhkepäevade
Antud

45

(RT

325) muutmise määrus

erandite

(RT

sotsiaalministri

44

art.

325)

Teedeminister A. Oinas.
Raudteevalitsuse direktor J.

Raudsep.

Nr. 42

307.

Määrus

maaelanikkude

Alus: Metsaseaduse

metsamaterjalidega varustamiseksriigimetsadest.

äri-

ega

tööstusettevõtteid ega

metsaga

kauple, müüakse metsamaterjale oma majapidamiseks ja koduseks käsitööks:
Taksihinnaga:

a) surnud ja kasvujõuetuseni vigaseid, metsakuivi ja tuulest murtud
heidetud puid;
hooldamisraiete (puhastus- ja harvendusraiete)
saadusi ning kände ja oksi; seejuures võib
metsaülem
poolmädadel
metsamaterjalidel
hinda alandada kuni 50% ja mädadel kuni 75%;
b) aasta raielankidelt kasvavaid puid ja
riigimetsatööstuse tarbematerjale uue elumaja
ja lauda ehitamiseks vallavolikogu soovitusel
ja vallavalitsuse poolt metsaülemale esitatud
nimekirja järjekorras, kui kohapidajal endal
—

ehitusmetsa ei ole: kuni 50

tm

hoone

2

/з ostuhinna tasuvallavolikogu
selle tarvilikuks tunnistanud ja kui ostja võla
kui

kahe, vallavalitsuse poolt Õigeks ja

ei

1.

tähtajaks. Metsaülem võib
mise tähtaega
pikendada,

tasumise kindlustamiseks esitab võlakohustuse

§§ 198 ja 225.

§ 1. Väljaspool linnade ja alevite administratiivpiire asuvatele kodanikkudele, kes ei
oma

Art. 307—309

553

kohta

taludele suurusega üle 8 ha

(kõlbulikku maad);
kuni 30 tm hoone kohta iseseisvatele põllumajapidamistele suurusega 8 kuni 3 ha (kõlbulikku maad) ja kohtadele suurusega 3 ja
vähem ha kuni 30 tm
elumaja ehitamiseks.
Käesoleva punkti kohaselt müüakse materjale
ainult siis, kui selleks aasta raielangist jätkub.

võimeliseks
vara

tunnistatud

omaniku

käemehe

vastutus-

—

kinnis-

allkirjaga: a) kuni ühe aastani

olemas-olevate

hoonete

uuendamise

korral;

b) kuni 3 aastani uutele kohtadele, kus hooned puuduvad, või õnnetuse läbi hävinenud
hoonete asemele uute hoonete püstitamisel.
Võla pealt maksab ostja 6% intresse aastas,
kusjuures võlg ja pikendus arvatakse väljaveoloa andmise päevast.

Ülestöötatud metsamaterjalide müügi korral ülestöötamise kulud

pikendamisele ei kuulu.
§ 5. Kui käesoleva määruse põhjal müüdud metsamaterjale ostja ilma müüja loata
võõrandab või kasutab teiseks otstarbeks, kui
milleks

see,

otsekohe

nad

nõutakse

müüdud,

temalt

peale müügihinna veel võõrandatud või müügiotstarbele mittevastavalt
ära kasutatud materjalide müügiaegne taksisisse

hind.
6. mail

1931.

Nr.

1833.

Põllutööminister A. Jürman.

Riigimaade ja metsade valitsuse

—

direktor J. Luik.

308.
2.

Võistupakkumiselt või keskmise
võistluspakkumise hinnaga:
kõikidel teistel

mis

on

juhendi

nähtud
II

juhtudel, nende eranditega,
riigi metsamajapidamise

ette

osas.

§ 2. Paragrahv 1 p. 1 lit. b all tähendatud
metsamaterjalide soovijate nimekirjad esitab
vallavalitsus iga aasta hiljemalt 1. juuliks kohalikule metsaülemale. Nimekirju, mis esitatud
pärast 1. juulit, arvesse ei võeta ja neis tähendatud kodanikkude varustamine sünnib üldises

Majanduseministri määrus Maj nduseminste riumiülemä ralistreigite nijate ko s eisu mu tmisekohta.

Riigiasutuste koosseisude ja riigiteenijate
palkade seaduse (RT 27
1927) ja Vabariigi
1928
Valitsuse poolt
12. septembril
vastu
võetud ülemääraliste riigiteenijate koosseisude
ja tasude määramise ja ajutiste tööjõudude
palkamise juhtnööride (RT 76
1928)
põhjal muudan Majanduseministeeriumi ülemääraliste riigiteenijate koosseisu (RT 20
1930) tolliametite osas 1. maist 1931 järgmiselt:
—

—

—

korras.

§ 3. Vallavolikogu soovitusel metsamaterjalide saajate nimekirja metsaülem paneb
välja oma kantseleis iga aasta hiljemalt 1. oktoobriks ja saadab sellest teisendi vastavale
vallavalitsusele.
Kui
nimekirjas loetletud
metsamaterjalide

saajad

ei

ole

kasvava

§ 4. Paragrahv

1 p.

Tallinnas,

mail

9.

Kuupalk

1

Kr.

1931. Nr.

5720.

Valvur

60.

—

Majanduseminister M. Pung.
Peasekretär

metsa

peale raiepiletit või valmismaterjalide peale
veoluba välja võtnud hiljemalt järgneva aasta
1. märtsiks, kaotavad nad õiguse § 1 p. 1 lit. b
alusel metsamaterjalide saamiseks.
vate

Arv

Suurendatakse

309.

Tervishoiu-

ja

(allkiri).

ho lekandevalitsuse teada n e arstirohtude,kosme til ste prepara tide jakunstlik ude toidu- jamaitseainetepro vimise hindade

1 lit. b alusel müüda-

metsamaterjalide hinnast peab ostja

raiekohta.

1

pileti võtmisel tasuma vähemalt / 3 kuna üle2
jäänud / 3 osa tasumisele kuulub enne väljaveo
algust, hiljemalt aga operatsiooni lõpu
,

TervishoiuRahva

ja

tervishoiu

hoolekandevalitsuse kaudu
korraldamise

seaduse

Art. 399—310

(RT 2
(VSK

1928)

—

4

§

p.

ja Arstiseaduse
ja 386 nõuetele

26

§§ 379

köide)

XIII

1922 patentrohtude,
115/116
ja vaktsiinide ning farmatsöidiliste,
kosmeetiliste ja
dieteetiliste
preparaatide
valmistusele ja müügile laskmise
sisseveole,
kohta maksma pandud tervishoiunõukogu otsusel
ettevõetavate
proovimiste hinnad on
käesoleva teadaande avaldamisest peale järgkui ka

Nr. 42

554

RT

Nõm-

—

ja

ja

ja

Saalinn ja

ja

me

Kr.

Alaealistele

Kr.

(15 —17 a.) naistöö-

listele

Lapseealistele (12 —15 a.)

1.20

1.

—

1.05

1.

—

mees-

töölistele

Kr.

Ku-

Talin a, linn maa Ha psalu resa re Lä ne- rema

seerumite

mised :

Paldisk Harju-

Lapseealistele (12 —15 a.) naistöö-

1) puhtal kujul esinevate arstliskeemiliste ühendite proovimised
ühendi

listele

—.85

—.75

—

uurimise

eest

10.

II.

—

.

2) liitrohtude, doseeritud preparaatide
ja arstliskosmeetiliste preparaatide
. 20.
proovimiste eest, saaduse pealt
3) puhtkosmeetiliste preparaatide proo.16.
vimiste eest, saaduse pealt
4) kunstlikkude toiduainete proovimiste
15.—
eest, saaduse pealt
maitseainete proovi5) kunstlikkude
miste eest, saaduse pealt
10.
värvimiseks
6) toidu- ja maitseainete
määratud värvide proovimiste eest,
saaduse pealt
10.

Haigemajades arstimine, ühes haige ööpäevase ülalpidamisega (III klassis), tasunor-

—

.

—

.

.

.

—

.....

—

maksmahakkamisega kaotab
ja hoolekandevalitsuse
arstirohtude, kosmeetiliste prepa-

Käesoleva
maksvuse

tervishoiu-

teadaanne

ja kunstlikkude toidu- ja maitseainete
1930.
proovimise hindade kohta RT 86

raatide

—

Tallinnas, 12. mail 1931.
Tervishoiu

•

hoolekande

ja

Farmätsöidiline

direktor

dr.

Mõttus.

inspektor

R.

Vallner.

mideks

otsustas

kinnitusamet Tööstusliku töö

seaduse

§§ 306 ja 395 ja Kinnitusameti seaduse § 13 I p. 7 ja sama paragrahvi II p. 1 põhjal määrata:
1. Tallinna

linna keskhaigemajas:
Talja Harjumaa elanikud ning haigekassade kulul ravitsetavad haiged kolm (3. —)
krooni ja elanikud väljastpoolt Tallinna linna
ja Harjumaad ja igasugused asutused neli krooni
50 senti (4.50).
linna linna

2. Tallinna linna külgehakkavate haiguste
haigemajas: Tallinna linna elanikud ja ühishaigekassa perekonnaliikmed üks kroon 50 senti
(1.50) Tallinna linnas asuvate asutuste kulul
ravitsusel olevad kaks krooni (2. —) ja väljastpoolt Tallinna piire elavate isikute ja samuti ka
kõikide
roosihaigustega isikute pealt kolm
(3. —) krooni.
3. Tallinna linna naha- ja suguhaiguste
kaks (2. —) krooni.
haigemajas
Operatsioonide, rohtude ja analüüside eest
erimaksu ei ole, välja arvatud röntgenikiirtega ravimine, mille eest tuleb maksta 50%
haigemajas maksvast tariifist.
—

310.

1.

1931 selle

jaoskonna tööinspektori ringkon a kin itusametiko solekul 4. mail
ringkonna kohta

võetud

vastu

otsused.

vad

I.
Lihttööliste

keskmisteks

Tööstusliku töö seaduse
nitusameti seaduse
tusamet

otsustas

•

§

13

päevapalkadeks
§§ 405 ja 558 ja KinII p. 3 põhjal kinni-

määrata:
I

Nõm-

Paldiski Harju-

Kuja

I

ja

Saalinn ja

Kr.

2.10

1.80

raatide

.

1.80

1.50

Patenteeritud rohtude

ja

me

Kr.

Täisealistele naistöölistele
Ustele

(15 —17 a.)

.

.

Läänemaa elanikud kaks kroolii 50 senti

(2.50) ja väljastpoolt Läänemaad kolm krooni
50 senti (3.50); b) sise- ja naishaiged ja sünnitajad, kes ei tarvita operatiivset abi, Läänemaa elanikud kaks (2. —) krooni ja väljastpoolt
Läänemaad kolm (3. —) krooni;
sünnitajatelt
väljastpoolt Läänemaad kolm krooni 50 senti
(3.50)

.

ja

Täisealistele meestöölistele .

—

haigemajas: a) haava-, naiskes operatiivset abi tarvita-

aja eest tasu alammäär
Operatsiooni- ja sünnitustoa tarvitamise eest viis (5. —) krooni.
Operatsioonid ja sünnitused tasuta.
Elektriapa-

Talin a, linn maa Ha psalu resare Lä ne- rema
Alaealistele

4. Läänemaa

ja nakkavhaiged,

meestöö-

(5. —) krooni.

tarvitamise

eest

1.35

võetakse

erimaksu.

Läänemaa

haige50% tegelikust hinnast ja haigetelt väljastpoolt maakonda
tegelik hind.

telt

-

1.50

Ravitsusel oleku

viis

—

eest

Nr.

42

5.

555

ja Kärdla haigemajades:
elanikkudel üks kroon 75 senti

Lää-

Lihula

nemaa

või

anaestiseerimise

eest

IV.

(1.75)

ja väljastpoolt maakonda kaks krooni 50 senti
(2.50).
Ravitsusel oleku aja eest tasu alammäär
kolm (3. —) krooni.
Narkoosi

Art. 310—311

Kõik

ülaltähendatud

maksma 3. maist
4. mail
Tallinna 7.

jaoskonna rahukohtunik Kümmel.
Tööinspektor M.

liku hinna

Ambulatoorne

arstimine

kõikides
1

maa haigemajades: esimene visiit
korduvad visiidid 75 senti.

Lääne-

kroon

Viru

1931

311.

võetud

vastu

Nakkushaiguste

nende

vastu

Saar.

28. märtsil

maavolikogult

ja

Väljastpoolt Läänemaa elanikkude hulka
Haapsalu linna elanikud ja haigekassade kulul ravitsetavad haiged.
6. Saaremaa haigemajas:
Saaremaa elanikkudel üks kroon 50 senti (1.50) ja väljastkolm (3. —) krooni.
poolt

hakkavad

1931.

tege-

järgi 1 kuni 10 krooni.
Vanni eest (arstimise otstarbel) 50 senti.
Patenteeritud rohtude eest tegelik hind.
Väiksemad operatsioonid tehakse tasuta;
suuremate operatsioonide eest lõikuse raskuse
järgi 2 kuni 20 krooni.

otsused

1931.

ärahoidmise

võitlemise

ja

sundmäärus

Virumaal.
Alus: Rahva
duse

arvatakse ka

§

tervishoiu

15,

RT

korraldamise
2

—

sea-

1928.

I. Üldised alused.
1. See sundmäärus

on maksev järgmiste
§
ägedate nakkushaiguste kohta, mille ärahoid-

—

III.

Töölistele

natuurapalgana

antavate

ainete

§§ 267 p. 2 ja
403 p. 2 ning Kinnitusameti seaduse § 13 I p. 1
}a sama paragrahvi II p. 2 põhjal otsustas kinnitusamet määrata:

üksus

Mõ du

Tal-

Sa re- Haap-KJure-

Nõm es

Harjumal,lin as, Paldisk

ja

ja

ning ja

Lä ne- maal salus sa res

Kr.

10

Nisu

kg

,,

Oder

„

Kaer

„

Rukkijahu

,,

Sepikujahu
Nisupüül
Odrajahu
Odratangud
Sealiha, seaviisi

,,
,,

.
Loomaliha, supiliha .
Loomaliha, praeliha .

1.15

1.10

—.90

1.55

1.50

3.35

2.60

5.

5.

—

—.70
1.25

1.50

1.60

„

—.55

—.55

„

—.90

—.90

,,

2.05

liiter

—.12

—.11

Kartulid

10

—.31

—.28

—.35

—.33

kant-

8.45

6.40

mee-

6.30

5.50

5.90

5.

kg
kg

I
Kasepuud
Männipuud
Kuusepuud J

Päevane valmistoit
Korteri hinnaks

protsenti palgast.

eriseaduste, erimääruste või

vastavate

antavate

erijuhtnööride järgi.
§2. Võitlust nakkushaigustega Virumaa
piirides juhib Rahva tervishoiu korraldamise
seaduse

alusel

liikumise

maa-arst.

Tema

valvab

hai-

üle

ja juhib ning ühtlustab
guste
tervishoiu personaali tegevust haiguste likvi-

II.

Nakkushaiguste kindlakstegemine ja teatamine.
§ 3. Ägedate nakkushaiguste tähtsamateks

üldisteks

tundemärkideks

on

mitme

isiku

korraga haigeks-jäämine ja palavik. Üksikute
haiguste tähtsamateks tundemärkideks on:
sarlaki, plekilise soojatõve, leetrite, rõugete
juures
punetuse, täppide, tähnide, villikeste
ilmumine kehale, sarlaki ja difteeria puhul
valud kurgus ja kaelas, läkaköha juures
kramplik köha (eriti lastel), koolera ja verise
kõhutõve juures
sagedane verine, vesine
või Omane väljaheide.
§ 4. Iga kinnisvara valdaja või valitseja,
korteriperemees, samuti ka perekonnapea või
tema asemik või kui pole kumbagi,
siis see,
—

Rõõskpiim
Herned

1. koolera

deerimisel.

1.16

2.25

tulevad:

—

—.70

„

Või, meierei

1.80

1.55

2.95

,,

.
.

1.35

3.20

kg
.

1.45
2.20

2.50

„
...

Kr.

2.75

,,

Searasv, sulatamata
Searasv, sulatatud

ja abinõud tarvitusele
(cholera asiatica),
2. katk (pestis), 3. rõuged (variola), 4. verine
kõhutõbi (dysenteria), 5. kõhusoetõbi (typhus
6. paratüüfus
abdominalis),
(paratyphus),
7. plekiline soetõbi (typhus exanthematicus),
8. vahelduv palavik (febris recurrens), 9. sarlakid
(scarlatina), 10. difteeria (diphteria),
11. leetrid (morbilli), 12. läkaköha (pertussis).
Suguhaiguste, tiisikuse, pidalitõve, marutõve ja teiste selles sundmääruses nimetamata
nakkushaiguste vastu võitlemisel tuleb käia
võtta

hinnaks Tööstusliku töö seaduse

Rukis

miseks alltoodud nõuded

—

—

—

ter

.

.

arvata

—.90

—

—.80

kakskümmend

(20)

kelle hoole

alla kuulub haige,

asutuse,

ette-

Art. 311

Nr.

556

võtte, haigekassa juhataja, võõrastemaja, öömaja ja teiste sarnaste asutuste pidajad või
nende
seaduslikud asetäitjad,
eraarstid
on
kohustatud viivitamata teatama igast nakkushaigust põdevast või nakkushaiguse põdemises
kahtlustatavast

isikust

jaoskonna-arstile,

lä-

hemale

politseiametnikule või vallavalitsusele.
Politseiametnikud ja vallavalitsused annavad
viivitamata saadud
teate
edasi
jaoskonna-

42

§ 12. Korteris, kus on kindlaks tehtud
nakkushaigus, on keelatud arsti loata võõraste
kogumine perekondlikkude pidustuste või teiste
sarnaste sündmuste puhul, samuti ka nakkushaige külastamine.
§ 13. Kui selgub, et haige kodune eraldamine on puudulik või võimata ja haige on
ümbruskonnale hädaohtlik, haige paigutatakse
arsti korraldusel haigemajja või mujale ümb-

arstile.

ruskonnale

§ 5. Jaoskonna-arst on kohustatud saadud teate
järgi haigust kindlaks tegema ja
nakkushaiguse konstateerimise korral vajalised abinõud haiguse levimise takistamiseks

haiget tuleb lugeda ümbruskonnale hädaohtlikuks, kui korter, kus haige asub, on kitsas,
asub rahvarikkas majas ja kui haige omastel
on
tegemist toiduainete kauplemisega või
müügi otstarbeks valmistamisega.
14. Koolera-, katku- ja rõugehaiged paigutatakse maa-arsti korraldusel igal juhusel
vastavasse haigemajja.
Marutõbised ja marutõvekahtlased haiged

tarvitusele võtma.

§ 6. Jaoskonna-arst on õigustatud haigelt
kurgalima, röga, väljaheidete ja teisi
tarvilikke proove, analüüsi tegemiseks.
võtma

§ 7. Nakkushaiget ravijatel eraarstidel ning
jaoskonna-arstil tuleb nakkushaigusest teatada maa-arstile Nakkushaiguste registreerimise seaduses ja selles määruses ette nähtud
korras.

§ 8. Maa- ja jaoskonna-arstidel on õigus
ja juhtnööre nakkushaigete ravijatele
eraarstidele nakkushaiguste levimise takista-

anda nõu

miseks.

§ 9. Kui on ilmsiks tulnud mitmed nakkushaiguse juhud ja haigus levida ähvardab,
teha

nakkushaiguse iseloom, selle tekkimise
põhjused, millal ja missugusel arvul inimesi
haigeks jäänud, kui suur on surnute, tervekssaanute
ja haigust veel põdevate inimeste
juba
arv, selgitada, missugused abinõud on
haiguse vastu tarvitusele võetud, ja määrata,
millised abinõud on veel vajalikud või missugused korraldused tuleb muuta.

§ 10. Piirkonnad, talud või majad, kus
nakkushaigus ilmunud, avaldatakse teadmiseks
jaoskonna-arsti korraldusel alevi- või vallavalitsuse ruumides ülespandud teadaandega.
Maa-arsti

ülesandeks

on

hoolitseda

selle

§ 15. Majas, kus on kindlaks tehtud nakkushaigus, asetatakse välisseinale või uksele
jaoskonna-arsti korraldusel nähtavale kohale
silt või tahvel pealkirjaga: „Ettevaatust! Siin
majas on
(haiguse nimetus)' .
Alevi majades tuleb sama silt või tahvel
üles panna peale välisseina ka nakkushaige
4

korteri uksele.
Silti või tahvlit võib maha võtta jaoskonnaloal ja korraldusel peale seda, kui on

arsti

likvideeritud
kui

on

§ 18. Maa-arstil
ettepanekul keelata
hädaohu

ja

õigus jaoskonna-arsti
ajutiselt kuni haiguse

on

toiduainete

möödumiseni,

väljavii-

majapidamistest, kus ilmsiks
võib
tulnud nakkushaigus, mis toiduaineid

infitseerida,

suste kaudu.

tagajärjed

§ 16. Perekondadest ja korteritest, kus
nakkushaigus, on keelatud viia lapsi rõugepanemise kohtadesse üldistel kaitserõugete
panemise tähtaegadel.
§ 17. Kooliõpilastele ja -õpetajatele, kes
on puutunud kokku nakkushaigega, on kooliskäimine keelatud maksva eraldusaja kestel.

nikkudele teatavaks tehakse.

Selleks kasutada

ning selle

haigus

tehtud tarvilik desinfektsioon.

mist või müümist

ajalehti ja teadaandmisi politsei või vallavalit-

Nakkus-

saadetakse maa-arsti korraldusel ülikooli Pas-

jaoskonna-arstide korraldused nakkuseest,
haiguste ja taudide vastu võitlemiseks elaet

ruumi.

teuri instituuti.

maa-arsti ülesandeks viivitamata kindlaks

on

hädaohutusse

nagu

tüüfused; samuti võib

maa-

ajutiselt keelata sarnastest majapidamistest
majapidamise tarbeasjade ja esemete väljaarst

viimist või müümist.
III.

Abinõud

nakkushaiguste

levimise

vastu.

§ 11. Nakkushaiged tuleb tervetest eralHaige juures on lubatud olla ainult
haigetalitajatel. Arstil tuleb selgitada haige
omastele
nakkavuse häja haigetalitajaile
daohtu ning anda juhtnööre haige eraldamise
ja haiguse idude hävitamise ehk desinfektsiooni
kohta haigusaja kestel. Desinfektsiooni täpse
läbiviimise järele valvab ravija arst.
dada.

§ 19. Piimatalitustel ja piimamüügikohtaon keelatud vastu võtta piima majapidamistest, kus ilmsiks tulnud nakkushaigus, mille
idud võivad piima sattudes haiguse edasi
del

Vastava

anda.

keelu

otsustab

maa-arst

ja

sellekohase

teate

piimatalitustele või

piimamüügikohale.

Puma

uuesti vastuvõtmine

saadab
võib

alata

ainult

siis,

põhjused kõrvaldatud ja
maa-arsti

vastav

luba.

kui
on

infitseerimise
saadud

selleks
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Majapidamistest, kus on tegevad tüüfusest
(typhus abdominalis) või paratüüfusest (paratyphus) paranenud isikud, on lubatud viia
piima piimatalitustesse või müügiks ainult
siis, kui bakterioloogilise uurimisega on kindlaks tehtud, et need isikud enam pole haiguse-idude levitajad ehk batsillikandjad.
§ 20. Maa-arstil on õigus jaoskonna-arsti
ettepanekul keelata ajutiselt isikutele, kelle
kohta bakterioloogiline
uurimine näidanud,
et
nad nakkushaiguse idude levitajad ehk
batsillikandjad* on, niisuguse teenistuse- või
tööpidamise, kus nendel on kokkupuutumist
toiduainetega.
Nimetatud teenistuse või töö juurde võivad
need

isikud

uuesti

asuda siis,

loogilise uurimisega
batsillikandjad enam

kui

tõestatud,

on

ei

bakterioet

nemad

ole.

Nimetatud isikutelt analüüsimiseks proove
on
Õigus maa-arsti korraldusel.

võtta

§ 21. Maa-arst võib politsei kaudu sulvõõrastegeda restoranide,
söögimajade,
toiduainete- ja piimapoodide, töömajade,
tubade, kaupluste ja tööstusasutuste osi, kus
ilmuvad nakkushaigused, senikauaks kui nimetatud kohtades
tegevuses olnud nakkushai-

mides

jäänud

isikud

paigutatud haigemajja
või eraldatud kodus nõuetekohaselt ning ruugusesse

läbi

viidud

§ 22. Maa-arst
ja tarbevee

on

desinfektsioon.
võib

ajutiselt sulgeda joogi-

võtmise kohtasid,-

loogilisel uurimisel

vees

on

kui

bakterio-

leitud nakkushai-

idusid või kui nakkushaiguse iseloomu
ja levimise viisi järgi võib tõenäoliselt oletada
nakkushaiguse idude leidumist vees.
Kui vee kõlbmatuse põhjused pole kõrvaldatavad, võib joogivee võtmise koha sulgeda jäädavalt.
surnud
tuleb
§ 23. Nakkushaigustesse
võimalikult ruttu kirstu panna
surnut
ja
guse

võib kohe

matta.

Maa-arsti nõusolekul võib

jaoskonna-arst keelata rahva kogumise leinamajja ja matusele, kui asjaolud seda nõuavad.
§ 24. Nakkushaige haigemajja paigutamise
korral,

tervekssaamise

kohuslik

toimetada

konna-arsti

nõuete

või

surma

järel

ruumides,

haige viibinud, ja ka haigusekahtlastes
des.

Samuti

tuleb

kus

ruumi-

desinfitseerida kõik

ese-

haigega kokku puutunud. Nimelõpudesinfektsioon toimetatakse maakonna desinfektori poolt, kui seda pole tehtud
mis

med,

tatud

ravija
IV.

arsti

korraldusel.

Mustuse

kõrvaldamine,

giveevõtmise- ja

väi

joo-

j akäigukohad.

§ 25. Elumaja ümbrus peab olema puhas
igasugusest mustusest, jätistest ja väljaheidetest.

§ 26. Tööstusettevõtetes, kus mustust ja
jätiseid kogub suuremal määral,
peab olema kinnine õhukindel prügikast kuivade jätiste jaoks, kuna vedelad tuleb ära
juhtida torude või kinniste kraavide kaudu,
nii et need õhku, maapinda ja veekogusid ei
tööstuse

rüveta.

§ 27. Kaev, millest võetakse

joogiks,
majapidamise otstarveteks, tuleb ehitada niisugusesse
kohta, kus ta ei rüvetu tallist, laudast, väljakäigukohast, sõnnikuhoiukohast või teistest
sarnastest
paikadest tulevast veest.
§ 28. Kaev olgu ehitatud korralikult; salvkaevude rakked peavad olema vähemalt üks
meeter
kõrgemad maapinnast ning kaetud
kaanega.
Kaevu ümbrus olgu sile, puhas ja vähemalt
1,5 meetri kauguseni kivi- või kruusa-saviseguga
väljapoole kallakuks sillutatud. Vesi
peab vastama tervishoiu-nõuetele.
§ 29. Mitmele majapidamisele või üldiseks
tarvituseks määratud kaevudel olgu alaline
toidu

pang

valmistamiseks

või mõni

tarvitatakse

või

vett

muudeks

veevõtmise vahend, mida
otstarbeks.

muu

ainult

selleks

§ 30. Igas majas, milles on elu- või
seesuguseid ruume, milles suurem
arv inimesi viibib osa öö-päevast, peab olema
tarvilik arv väljakäigukohti.
Maal peab olema iga elamu juures nõuetele vastav väljakäigukoht.
§ 31. Koolide, rahvamajade, vallavalitsuse
asukohtade, kirikute ja teiste sarnaste asutuste
juures, laada- ja turuplatsidel ning teistel
rahvakogumise kohtadel olgu väljakäigukohad
eraldi meestele ja naistele.
§ 32. §§ 25—31 nimetatud mustuse kõrvaldamise joogivee võtmise kohtade ja väljakäigukohtade eest vastavalt ülevalpooltoodud
eeskirjadele on kohustatud hoolitsema majade,
elamute, talude, asutuste, platside, kohtade
ja ettevõtete omanikud või nende asemikud.
töötube või

V. Abinõud

taudide

vastu

võit-

lemiseks.

on

lõpudesinfektsiooni jaoskohaselt

Art. 311

§ 33. Maadeks

on

ja

jaoskonna-arstide

elanikkude

tutvustamine

ülesan-

nakkus-

haigus tega, eriti nakkushaiguse lahtipuhkemise
Elanikkudele tuleb selgitada nakkushaiguste iseloomu, nende edasikandmise viise,
haigusest hoidumise abinõusid ja desinfekt-

korral.

siooni käsitavaid

küsimusi.

§ 34. Maa-arst on õigustatud korraldama
järelevalvet infitseeritud ja infektsiooni kahtlastest piirkondadest sisse tulnud isikute üle
ja
seadma sisse tervishoiulist järelevalvet esemete
kohta, mis tulevad infitseeritud kohtadest.
§ 35. Kui on vajalik nakkushaiguse levimise ärahoidmiseks keelata rahvakogumisi

kirikutesse, pidudele, etendustele, koosolekutele, või piirata laatade pidamist, teostab
seda maavalitsus

maa-arsti

ettepanekul.

vishoiu-

korraldamise

seaduse

alusel

ter-

ja hoolekandevalitsusele.
VI.

Lõppmäärused.

ja läkaköha puhul on maaõigus teha erandeid selle sundmääruse
eeskirjadest.
§

36. Leetrite

arstil

§ 37. Selle sundmääruse vastu eksijad
takse vastutusele kas

Mõnede seaduste
eest

võe-

üldises kohtukorras või

ja sundmääruste rikkumise

määratavate administratiiv-karistuste

duse

sea-

adminisfratiiv-korras.

järgi

§ 38. Sundmäärus hakkab maksma viiepäeval, arvates Riigi Teatajas

teistkümnendal
avaldamisest.
Viru

maavalitsuse

II.

*

Maa-arst teatab sellest korraldusest Rahva
tervishoiu
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Art. 311—312

esimees

K.

Pajos.

Sekretär

V.

Tartu.

Nakkushaiguste kindlakstegemine ja teatamine.
§

3.

Ägedate nakkushaiguste

üldisteks

tundemärkideks

on

tähtsamateks
mitme

isiku

Üksikute
korraga haigeksjäämine ja palavik.
haiguste tähtsamateks tundemärkideks on sarlaki, plekilise soetove, leetrite, rõugete juuvillikeste ilmures
punetuse, täppide, tähnide,
mine kehale, sarlaki ja difteeria puhul valud
kurgus ja kaelas, läkaköha juures kramplik
köha (eriti laste), koolera ja verise kõhutõve
juures sagedane verine, vesine või limane väljaheide.

§ 4. Iga kinnisvara valdaja või valitseja,
korteriperemees, perekonnapea või tema asemik, või kui pole kumbagi, siis see, kelle hoole
alla kuulub haige, asutise juhataja, võõrastemaja, öömaja ja teiste sarnaste asutuste pidajad või nende seaduslikud asetäitjad on kohustatud viivitamata teatama igast nakkushaigust
põdevast või nakkushaiguse põdemises kahtlustatavast isikust aleviarstile või politseiasutusele.

§ 5. Politseiasutused annavad saadud
viivitamata

edasi

aleviarstile.

kohustatud saadud
Antsla

alevivolikogult

19.

aprillil1931vastu võetud

teate

teate

Aleviarst

on

järgi haiguse kind-

laks tegema ja nakkushaiguse konstateerimise
korral vajalised abinõud haiguse levimise takistamiseks tarvitusele võtma.

312.

Nakkushaiguste

vastu

võitlemise

sundmäärus Antsla alevis.
Alus:

Rahvatervishoiu

duse §
I.

15

(RT

korraldamise
2

—

sea-

1928).

Üldised alused.

§ 1. Käesolev sundmäärus on maksev järgmille
miste ägedate nakkushaiguste kohta,
ärahoidmiseks

sundmääruses avaldatud

nõu-

ja abinõud tuleb tarvitusele võtta: 1) koo(cholera asiatica), 2) katk (pestis), 3) rõuged
(variola), 4) verine kõhutõbi (dysenteria),
5) kõhusoetõbi (typhus abdominalis), 6) paratüüfus (paratyphus), 7) plekiline soetõbi (typhus
exanthematicus), 8) korduv soetõbi (typhus
recurrens), 8) sarlakid (scarlatina), 10) difteeria (diphteria), 11) leetrid (morbilli), 12) läkaded

lera

köha

(pertussis).
ja teiste käesolevas sundmääruses

nakkushaiguste
käia vastavate eriseaduste,
antavate erijuhtnööride järgi.
vastu

tamata

maru-

nime-

2.

Võitlust

valitsuse

guste likvideerimise alal.

analüüsi toimetamiseks.

eraarstidel
ravijatel
§7. Nakkushaiget
tuleb nakkushaigusest teatada aleviarstile nakkushaiguste registreerimise seaduses ja mää1926).
ruses ette nähtud korras (RT 34 ja 46
—

§ 8. Aleviarst annab nakkushaigete ravijatele eraarstidele juhtnööre ja nõu nakkushaiguse levimise takistamiseks.
§ 9. Piirkonnad või majad, kus nakkushaigus ilmunud, antakse teada aleviarsti korraldusel võimaluse korral ajalehtede kaudu,
kui alevis

ruumides

ajalehed ilmuvad, ja alevivalitsuse
kohal ülespandud teada-

nähtaval

andega tahvlitel.
Aleviarsti ülesandeks

on

selle

eest

hoolit-

korraldused nakkushaiguste ja taudide vastu võitlemiseks elanikkudele teatavaks
et

saaks tehtud.

võitlemisel tuleb
erimääruste

või

nakkushaigustega juhib omapiirides Rahvatervishoiu korraldamise seaduse (§ 17 p. 6) alusel aleviarst. Tema
valvab haiguste liikumise üle ja juhib ning
ühtlustab tervishoiu personaali tegevust hai§

proove

seda,

Suguhaiguste, tiisikuse, pidalitõve,
tõve

§ 6. Aleviarst on õigustatud võtma haigelt
kurgulima, röga, väljaheidete ja teisi tarvilikke

III. Abinõud nakkushaiguste levimise vastu.

§ 10. Nakkushaiged tuleb tervetest eralHaige juures on lubatud olla ainult
Arstil tuleb selgitada haige
haigetalitajatel.
omastele ja haigetalitajatele
nakkushaiguse
hädaohtu ja anda juhtnööre haige eraldamise
ning haiguse idude hävitamise ehk desinfektdada.
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siooni kohta

täpse

haiguseaja kestel. Desinfektsiooni
järele valvab ravija arst.

läbiviimise

§ 11. Korterisse, kus on kindlaks tehtud
nakkushaigus, on keelatud ilma arsti loata
võõraste inimeste kogumine perekondlikkude
pidustuste või teiste sarnaste sündmuste puhul.
§ 12. Kui selgub, et haige kodu eraldamine
puudulik või võimata, siis tuleb haige paigutada aleviarsti korraldusel sunduslikult haigemajja või mujale ümbruskonnale hädaohutusse ruumi.
Nakkushaiget tuleb lugeda ümbon

ruskonnale

hädaohtlikuks,

kui

korter,

kus

haige asub, on kitsas ja asub rahvarikkas majas,
puudub omaette väljakäigukoht

kui korteril

ja kui haige omaks etel
tegemist toiduainekauplemisega või müügi otstarbeks valmistamisega.
§ 13. Koolera-, katku- ja rõugehaiged tuleb aleviarsti korraldusel paigutada igal juhtumisel vastavasse haigemajja.
Marutõbised ja marutõvekahtlased haiged
on

tega

saadetakse

aleviarsti

kooli Pasteuri

korraldusel

Tartu üli-

instituuti.

§ 15. Majas, kus kindlaks tehtud nakkushaigus, asetatakse välisele sein ale või uksele
aleviarsti korraldusel nähtavale kohale silt või
tahvel pealkirjaga.,Ettevaatust, siin majas on....
(haiguse nimetus) '. Sama silt või tahvel tuleb
välja panna peale välisseina ka korteri uksele,
4

Nimetatud teenistuse või töö

Silti või tahvlit võib maha võtta aleviarsti
loal ja korraldusel peale seda, kui on likvideeritud haigus ja selle tagajärjed ja kui on tehtud
tarvilik desinfektsioon.

batsillikandjad
Aleviarst

enam
on

ei ole.

õigustatud

1 RT

130

—

1924).
§ 17. Kooliõpetajatele ja -õpilastele, kes
nakkushaigega on puutunud kokku, on kooliskäimine keelatud maksva eraldusaja kestusel
(Haridusemin. korraldus 14. oktoobrist 1919
nr.
14247).
§ 18. Aleviarstil on Õigus ajutiselt kuni
haiguse hädaohu möödumiseni, keelata toiduainete väljaviimist või müümist majapidamistest, kus on ilmsiks tulnud nakkushaigus, mis
toiduaineid võib infitseerida, nagu tüüfused,
verine kõhutõbi, koolera ja teised sellesarnased
nakkushaigused, samuti võib aleviarst ajutiselt keelata majapidamise tarbeasjade ja esemete väljaviimist või müümist sarnastest majapidamistest.

võtma

proove

analüüsimiseks nimetatud isikutelt.

§ 20. Aleviarst võib sulgeda restoranide,
söögimajade, võõrastemajade, toiduainete- ja
piimapoodide, töötubade, kaupluste ja tööstusasutuste neid osasid, kus ilmuvad nakkushaigused, senikauaks, kuni nimetatud kohtades tegevuses olnud nakkushaigusse jäänud
isikud on paigutatud haigemajja või kodus
nõuete kohaselt eraldatud ja ruumides läbi
viidud desinfektsioon.
21.

Joogi- ja tarbevee võtmise kohtasid
ajutiselt sulgeda politsei kaudu,
kui vees on bakterioloogilisel uurimisel leitud
nakkushaiguse idusid või kui nakkushaiguse
isloomu ja levimise viisi järgi võib tõenäoliselt oletada vees nakkushaiguse idude leiduKui vee kõlbmatuse põhjused pole
mist.
kõrvaldatavad, siis võib aleviarst politsei kaudu
joogivee võtmise koha sulgeda jäädavalt.
võib aleviarst

Nakkushaigustesse surnud tuleb võipuusärki panna ja surnut võib
kohe matta. Aleviarst võib keelata rahva kogumise leinamajja ja matusele, kui see tarvilik
nakkushaiguse levimise ärahoidmiseks.
§

22.

ruttu

§ 23. Nakkushaige

§ 16. Perekondadest ja korteritest, kus
on
nakkushaigus, ei ole lubatud viia lapsi
üldiste
kaitserõugetepanemisekohtadesse
panemise
tähtaegadel
(KaitserÕugete
rõugete

juurde või-

vad need isikud uuesti asuda siis, kui bakterioloogilise uurimusega on tõestatud, et nemad

malikult

nakkushaige asub.

panemise seaduse lisamäärus §

§ 19. Aleviarstil on õigus keelata ajutiselt
isikutele, kelle kohta bakterioloogiline uurimine on näidanud, et nad on nakkushaiguse
idude levitajad ehk batsillikandjad, niisuguse
teenistuse või töö pidamise, kus nendel on
kokkupuutumist toiduainetega.

§

§ 14. Veovahendid, mida haige on tarvitanud, tuleb otsekohe peale tarvitamist puhastada ja tarbekorral desinfitseerida.

kus

Art. 312

paigutajärele
on tarvilik toimetada lõpudesinfektsioon aleviarsti nõude kohaselt nendes ruumides, kus
haige viibinud, ja samuti ka haiguskahtlastes
mise korral,

ruumides.

haigemajja

tervekssaamise või

Samuti

tuleb

esemed, mis haigega

surma

desinfitseerida kõik

kokku

puutunud.
Lõpudesinfektsiooni toimetatakse aleviarsti

korraldusel
fektori

IV.

vastava

alevi ametniku või desin-

poolt.

Mustuse kõrvaldamine.

givesi
§

24.

Joo-

javäljakäigukohad.

Maja ümbrus tuleb hoida puhas ja

tervishoiuliselt

rahuldavas

seisukorras.

§ 25. Kaev, millest võetakse vett joogiks,
toiduvalmistamiseks või muudeks majapidamise otstaiveteks, tuleb

ehitada niisugusesse
ja sarnaselt, et see ei rüvetuks tallist,
väljakäigukohast või teistest niisugustest pai-

kohta

kadest tulevast

veest.

Art. 312—314

Kaevu ümbrus

olgu sile, puhas ja vähemalt

1,5 meetri kauguseni

peab
§

vastama

või

Igas majas, milles

26.

inimesi viibib

osa

on

Vesi

elu- või töö-

ruume, milles

suurem

arv

ööpäevast, peab olema

tar-

otstarbekohaselt

Vastu võetud Baltiski

linnavolikogult 30.
§ 108 põhjal.

õhukindlad

hoiu-

majapidamise-

§ 27. Majapidamise- ja muude jätiste ning
ja sõnniku hoiukohad peavad olema
niiviisi asetatud ja korraldatud, et neid kergesti võib tühjendada ja puhastada, et mustus
nendest ei tungiks kaevu läheduses maa sisse
ja ei valguks ümbrusese ning nende lõhn ei
rüvetaks õhku.
Kogunenud mustus, jätised
ja sõrmik tuleb kõrvaldada enne, kui nad põhjustavad tervislikke rikkeid, ja kõrvaldamine
peab sündima tervishoiulistele nõuetele vastaval viisil ning kohasel ajal.
virtsa

Baltiski

linnavolikogult 6. juunil

omanikud või nende asemikud.

§§ 4 ja 5 ära muuta ja maksma panna
järgmisel kujul:
§ 4. Lihapoed võivad kauplemiseks lahti
olla äripäevadel kella 7 homm. kuni kella 5 p.l.,
pühapäevadel kella 7 kuni kella 10 homm.
§ 5. Peale nädalapühade ja eelpool mitte
erandatud päevade on kauplused kinni järgmistel päevadel:
uuel-aastal, kolmekuningapäeval, Eesti Vabariigi iseseisvuse väljakuulutamise
päeval (24. veebruaril), palvepäeval,
suurel-reedel, ülestõusmispühadel (3 päeva),
suvistepühadel (3 päeva), 1. mail, taevaminemispühal, jaanipäeval ja jõulupühadel (3 päeva).
muudatus
astub
Käesolev
jõusse kaks
nädalat pärast Riigi Teatajas avaldamist.
Baltiskis,

9.

mail .1931. Nr.

taudide

võit-

märtsil

314.

alevivolikogult

1931

Sundmäärus

vastu

võetud

ja vo rime ste seisukohtade üle Narva-Jõesu s.

autode

lemiseks.

§ 29. Aleviarsti ülesandeks on elanikkude
nakkushaigustega, eriti nakkushaiguse lahtipuhkemise korral, elanikkudele
tuleb selgitada nakkushaiguste iseloomu, nende
edasiandmise viise, haigusest hoidumise abinõusid ja desinfektsiooni käsitavaid küsimusi.

tutvustamine

§ 30. Aleviarst on õigustatud korraldama
järelevalvet infitseeritud ja infektsiooni kahtlastest piirkondadest sisse tulnud isikute üle
ja seadma sisse tervishoiulist järelevalvet
esemete kohta,
mis tulevad infitseeritud kohtadest.

(allkiri).

Sekretär

Narva-Jõesuu

vastu

118.

Linnapea Odres.

1.
Abinõud

1922 vastu

1922 avaldatud
võetud ja Riigi Teatajas 81
sunduslik määrus kauplemise aja kohta Bal-

§ 28. Üldise puhtushoiu, joogi- ja tarbevee võtmise kohtade ja väljakäigukohtade korrashoiu eest on kohustatud hoolitsema majade

V.

ap-

tiski linnas

ja muude jätiste ning
tarbekorral sõnniku kogumise tarvis.

kohad

kauplemise aja kohta Baltiski linnas.

muutmine

—

Elumaja kasutada olgu peale selle tervishoiuliselt

Sundmääruse

rillil 1931 Linnaseaduse

väljakäigukohti.

arv

313.

kruusa-savi

tervishoiunõuetele.

tuba, või seesuguseid
vilik

kivi

väljapoole kallakuks sillutatud.

seguga

Nr. 42

560

Aleviseaduse

(Antud
§

1.

Narva-Jõesuus

62

§

asuvad

põhjal.)
töötavad

ja

ja veovooriäripidajad on kohustatud
sõidu või veo vaheaegadel oma sõidukid seisma
jätma alevivalitsuse poole kindlaks määratud
sõidu-

seisukohtadele.

§ 2. Autode

seisukohtadeks

S.-Lootsi tänav sadama

on:

teest

endise vab-

poole, S.-Lootsi tän. ja Vabaduse
tän.
vaheline plats hotell Frantsia vastas,
Luha tänav
kuurhoonest pahemale poole,
Aia ja Hahni tänava nurk
paremat kätt mere-

riku hoone

rannalt tulles.
VI.

§
arstil
ruse

LÕppmäärused.

31. Leetrite

läkaköha

§ 32. Käesoleva sundmääruse
jad

võetakse vastutusele kas

või Mõnede seaduste
mise

alevi-

puhul
ja
õigus teha erandeid käesoleva sundmäämõnedest eeskirjadest.

eest määratavate

seaduse

(RT 183/184

on

vastu

eksi-

üldise kohtu korra

ja sundmääruste rikkuadministratiiv-karistuste
—

1925) järgi administ-

ratiivkorras.
Alevivanem Tasso.
Sekretär Kull.

§ 3. Sõiduvoorimeeste seisukohtadeks on:
sadama sillalt tulles pahemat
kätt olev plats, Luha tän. kuurhoonest Hüene
vesiravila poole, Aia ja Hahni tän. nurk pahesadama raioonis

mat

kätt

mererannalt

tulles.

§ 4. Veovoorimeeste seisukohaks on:
tän.
S.-Lootsi
turuplatsi läheduses.
§ 5. Süüdlased käesoleva sundmääruse rikkumises võetakse vastucusele RNS § 29 põhjal.
§ 6. Käesolev sundmäärus astub jõusse
kahe nädala pärast, Riigi Teatajas avaldamise
päevast

arvates.

Alevivanem
Sekretär

Hind 10 senti.

(allkiri).
(allkiri).

Riigi trükikoja

trükk.

