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Sisekaitse ülema sundmäärus

Kaitseseisukorra seaduse

(RT 61

—

1930) §

7

p.

nr.

2

ja §

11.
9

p.p.

1,

2

ja

7.

§ 1. Keelatud on kaitseseisukorra piirkonnas üles näidata sihilikku
lugupidamatust Eesti Vabariigis maksva demokraatliku riigikorra, Riigikogu,
Riigivanema, Vabariigi Valitsuse ja ministrite või nende tegevuse vastu teoga
või suulise või kirjaliku avaldusega või trükitoote levitamisega või avaliku väljapanemisega või kujutise esitamisega ja teha avaldusi või esitada kujutusi, mis
võivad tekitada seltskondlikku ärevust või riivata avalikku julgeolekut või
rikkuda riigikaitse huvisid või riigi välissuhteid.
§2. Kui eelmises paragrahvis tähendatud keelu vastu eksitakse, või
tehakse

süüteo

tundemärke sisaldavaid avaldusi või esitatakse süüteo tunde-

kujutisi koosolekul või ettekandel, siis võib kohal viibiv
politsei esindaja lõpetada koosoleku või ettekande.
§3. Käesoleva sundmääruse § 1 vastu eksijaid karistan administratiivkorras arestiga või vangistusega kuni kolme kuuni või rahatrahviga kuni

märke sisaldavaid

kolme tuhande kroonini.

§4.
§5.

Käesolev sundmäärus hakkab maksma
Käesoleva

minu sundmäärus

nr.

sundmääruse
7

(RT 68

—

avaldamisega.
maksmahakkamisega kaotab maksvuse
1933).

Tallinnas, 22. septembril 1933.
Sisekaitse ülem kindral-major G.

563.

Määrus

postiametkonna

kohalike

asutuste

Jonson.

teenijate

töö-

ja

puhkeaja kohta.
Alus:

Posti,

telegraafi, telefoni ja raadio seaduse § 12 p. 1.
I.

§ 1.

postiametkonna kohalikes asutustes korraldatakse 8-tunnilise
tööpäeva põhimõttel.
§2. Iga teenija aastane töötundide arv, puhkepäevad maha arvatud,
määratakse

Töö

kindlaks

2310

päeva-

või

1540

öötunnile.

Öövalveteenistüse
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tunnid, mil teenija valveloleku aja keskmme töökoormatus ei ületa 20%

nor-

midekohasest koormatusest, loetakse võrdseks päevaste töötundidega.
Märkus. Ööks loetakse aega kella 22—6.

§3.
Teenija aastasest töötundide arvust (§ 2) arvatakse maha töötunnid,
jäävad tegemata:
a) üld- ja erakorraliste puhkuste kasutamisel;
b) haiguste ajal;
c) sünnituste puhul ja sellega seotud eripuhkuse ajal;
d) päevad, mil teenija puudumine töölt tunnustatakse õigustatuks Riigiteenistuse seaduse § 28 põhjal;
e) päevad, mille eest arvatakse palk maha Riigiteenistuse seaduse § 27
põhjal.
Puhkepäevi saavad teenijad 67 päeva aastas. Üld- või erakorra§ 4.
lisele puhkuse ajale, samuti muul põhjusel töölt puudumise ajale langevad
nädala- ja muud pühapäevad arvatakse maha üldisest puhkepäevade arvust.
Kui töö iseloom nõuab, on teenijaile töö kuni 3 tunnini päevas
§5.
kohustav ka puhkepäevadel. Kestab see tööaeg kauem, siis peab teenija 14 päeva
jooksul saama vähemalt 24 tundi katkematut puhkust.
Postide hilinemise või tehniliste rikete tõttu või muudel mõjuvatel
§6.
põhjustel üle normaalaja tööloldud aeg kompenseeritakse ajaliselt järgnevatel
tööpäevadel ühe nädala jooksul. Samal viisil ja sama aja jooksul kompenseeritakse ka puhkepäevased töötunnid.
Kui tehniliste tööde juhid ajutiselt tööde hooajal töötavad rohkem
§7.
kui 8 tundi päevas, siis see rohkem tööloldud aeg kompenseeritakse ajaliselt
muul ajal, mil teenistuse olud seda võimaldavad.
Selle määruse teostamine peab sündima kooskõlas ametkonna
§8.
töökorraldusega ja asutuste isikkonna normamise määrusega.
mis

II.

maksmahakkamisega kaotab maksvuse Teedeministri määrus posti-telegraafi-telefoni peavalitsusele alluvate asutuste tee1923 ja 26
nijate puhke- ja eritööaja kohta (RT 128
1930).
§9.

Käesoleva määruse

—

Tallinnas, 14. septembril 1933.

Nr.

—

1907.
Teedeminister Osk. Köster.

Postivalitsuse direktor G.

564.

Sundmäärus

Ja 11 aja

s.

kauplemise aja kohta Pärnu linnas.

Vastu võetud Pärnu

linnavolikogult 1. juuni ja 16. augusti 1933 otsustega
§ 108 p.p. 18 ja 26 ning Kaubandusasutuste, ladude ja kontori
teenijate normaal puhkeaja kindlustamise seaduse 15. novembrist 1906 ja
12. septembrist 1907 (Vene valitsuse seaduste ja korralduste kogu nr. 270
1906 ja nr. 150 —1907) ja 11. juulist 1930 põhjal.

Linnaseaduse

—

Käesoleva määruse alla kuuluvad kõik Pärnu linna piirkonnas asu§1.
kauplused ja selles määruses nimetatud äriettevõtted, välja arvatud apteegid, pansionid, ajalehtede kioskid, bensiini-automaadid, alkoholiste jookide
müügiõigusega trahteriasutised (peale õlle või marjaveinide kohaltarvitamise
õigusega müügikohtade, kui neis kaubeldakse soojade toitudega), samuti
raudteejaamade ja laevade einelauad ja kirjandusmüügikapid ning laevade
ekspeditsioonikontorid.
vad

Nr.
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ja äriettevõtted, välja arvatud selles määruses ette
kauplemiseks avatud olla äripäevadel:
1) 1. septembrist kuni järgneva aasta 30. aprillini kella 8 kuni 18 (6 õhtul);
2) 1. maist kuni 31. augustini kella 8 kuni 17 (5 p. 1.);
3) kevade-, suviste- ja jõulupühade ning jaanipäeva laupäeval ja vanaaasta viimasel päeval, kui need päevad langevad äripäevadele, kella 8 kuni 15
(3 p. 1.).
§ 3. Pühapäevad ja pühad jagatakse käesolevas määruses kahte liiki:
esimene liik
kevade-, suviste- ja jõulupühade esimene päev; teine liik
kõik ülejäänud pühad ja pühapäevad (nädalapühad).
§ 4. Pühapäevadel ja pühadel on kauplustes ja äriettevõtetes kauplemine keelatud, välja arvatud selles määruses ette nähtud juhud.
§ 5. Peale käesoleva sundmääruse § 2 tähendatud päevade ja tunniaegade on lubatud järgmisi kauplusi ja äriettevõtteid lahti pidada ning nendes
§2.

Kauplused

nähtud erandid, võivad

—

—

kaubelda:

1) III järgu
koloniaalkauplused (vürtspoed), kui
müügil oleva kauba hulgas riiet, nähku, jalanõusid, rauakaupa ja
alkoholiseid jooke ning
2) toiduainete kauplused, nagu: liha, kala, konservide, juur- ja
pagari- ja kondiitriärid:
a) äripäevadel kella 7 kuni 19 (7 õhtul);
b) nädalapühadel ja teise liigi pühadel kella 7 kuni 10 hommikul;
c) kevade-, suviste- ja jõulupühade ning jaanipäeva laupäeval ja vanaaasta viimasel päeval, kui need päevad langevad äripäevadele kella 7 kuni 17;
kui aga pühapäevale, siis kella 7 kuni 12.
II.
Alkoholiste jookide müügi õiguseta trahteriasutised, nimelt: söögimajad, teemajad, kohvikud ja einelauad, välja arvatud näituste, seltside, klubide ja kinode kohvikud ja einelauad:
1) väljaspool Vabariigi Valitsuse poolt tervishoiu kaitse alla kuulutatud piirkonda (RT 40
1926) äripäevadel, teise liigi pühadel ja suviste pühade esimesel päeval:
a) 1. septembrist kuni järgneva aasta 30. aprillini kella 7 kuni 22
(10 õhtul);
b) 1. maist kuni 31. augustini kella 8 kuni 23 (11 õhtul);
2) Vabariigi Valitsuse poolt tervishoiu kaitse alla kuulutatud piirkonnas
(RT 40
1926):
a) 1. septembrist kuni järgneva aasta 30. aprillini kella 7 kuni 22
(10 õhtul);
b) 1. maist kuni 31. augustini kella 9 kuni 24 (12 öösel);
3) näituste, seltside, klubide ja kinode einelauad ja kohvikud: äripäekella 9 kuni 24
vadel, teise liigi pühadel ja suviste pühade esimesel päeval
(12 öösel).
III.
Ettevõtted, kus kaubeldakse, olgugi kohaltarvitamiseks, tee, piima,
piimasaaduste, leiva, maiustuste ja igasuguste karastavate jookidega, nagu:
kali, limonaad, selters j .n.e., kui seal ei kaubelda muude toitude ja suhupistetega:
a) äripäevadel kella 7 kuni 19 (7 õhtul) ja
b) teise liigi pühadel ja suviste pühade esimesel päeval kella 7 kuni 12.
IV.
Paviljonid, kus kaubeldakse karastavate jookide, maiusasjade,
tubakasaaduste ja tuletikkudega:
a) 1. oktoobrist kuni järgneva aasta 30. aprillini kella 8 kuni 21 (9 õhtul);
I.

neis ei leidu

—

—

—

b) 1. maist kuni 30. septembrini kella 8 kuni

23

(11 öösel).

Art. 564

908

Nr. 76

V.

Maksulised saunad, supelasutised ja vannitoad:
a) kevade-, suviste- ja jõulupühade laupäeval ning vana-aasta viimasel
päeval, kui need päevad langevad äripäevadele, kella 8 kuni 22 (10 õhtul);
kella 9 kuni 24 (12 öösel).
b) teistel
VI.
1) Õlle või marjaveinide kohaltarvitamise õigusega müügikohad,
kui neis kaubeldakse soojade toitudega:
a) äripäevadel kella 9 kuni 24 (12 öösel);
b) pühapäevadel ja teise liigi pühadel kella 12 kuni 24 (12 öösel);
2) õlle või marjaveinide kohaltarvitamise õigusega müügikohad külmade toitude ja suhupistete müügiga:
a) äripäevadel kella 10 kuni 22 (10 õhtul);
b) pühapäevadel ja teise liigi pühadel kella 12 kuni 24 (12 öösel), välja
arvatud päevad ja tunniajad, mil alkoholiste jookide müük seaduse järgi on
keelatud.
VII.

Pärnu aastalaada aeg 2. kuni 23. augustini, kauplused, välja
§ 5 p.p. I ja III loetletjid äriettevõtted:

arva-

tud käesoleva sundmääruse

a) äripäevadel kella 8 kuni 17 (5 p. 1.) ja
b) pühapäevadel kella 13 kuni 18 (6 p. 1.).
VIII.
Jõulupühade eelsel pühapäeval kõik kauplused, kui neis ei kaubelda alkoholiste jookidega, kella 7 kuni 12.
Linna turuplatsil äripäevadel:
IX.
a) 1. septembrist kuni järgneva aasta 30. aprillini kella 7 kuni 13(1 päeval);
b) 1. maist kuni 31. augustini kella 6 kuni 13 (1 päeval).
§6. Kogu aja jooksul, mil kauplemine käesoleva sundmääruse järgi
ei ole lubatud, peavad kaupluste uksed olema suletud sissepääsuks publikule.
Kaubanduslik tegevus, mis seotud nende isikute nõuete rahuldamisega, kes
tulnud kauplusse enne määruses ette nähtud äride lahtioleku aja lõppu, võib
kesta tähendatud nõuete rahuldamise lõpetamiseks ka pärast kaubandusasutiste sulgemist, välja arvatud alkoholiste jookide müük.
Üle 8 tunni päevas avatud kauplustes ja äriettevõtetes peab pal§7.
galistele teenijatele vähemalt kaks tundi, teistes kauplustes mitte vähem kui
pool tundi päevas, lõunavaheaega antama.
§8.
Vabariigi Valitsuse poolt tervishoiu kaitse alla võetuks kuulutatud
piirkonnas (RT 40
1926) on keelatud linna parkides, tänavatel ja avalikkudel platsidel ja teede ääres asuvatel maa-aladel väljaspool hooneid ilma linnavalitsuse loata kaupade ja igasuguste ainete müümine ning kiirpäevapildi
(tänav) aparaadiga päevapildistamine.
Linna tänavatel ja avalikkudel platsidel on keelatud ilma linnavalit§9.
suse loata kauplemine saiadega, kookidega, vahvlitega
ja jahust valmistatud
küpsistega.
§ 10. Käesolev määrus peab olema välja pandud igas kaupluses ja äri*

—

ettevõttes.

§ 11.

Käesoleva sundmääruse rikkumises

tusele RNS seaduse

süüdlased võetakse

vastu-

põhjal.

§ 12. Käesolev sundmäärus astub jõusse 2 nädalat pärast selle avalda1930 avaldatud
Riigi Teatajas ja samast ajast kaotab maksvuse RT 43
Sundmäärus kauplemise aja kohta Pärnu linnas.

mist

—

Linnapea O. Kask.
Linnasekretär

Hind

5 senti.

K. Rumvolt.

Riigi trükikoja trükk.

