RIIGI TEATAJA
Nr.

Art.

95.

9. novembril

Nr.

1934.

95.

761.

Insenerikoja

762.

seadus.

Inseneride, arhitektide, keemikute ja tehnikute kutsetegevuse seadus.

763.

Kaitsevägede

764.

Osa tuletornide teenimise Kaitseministeeriumi peale

staabi ülema

õiguste ja kohuste seadlus.

panemiseks,

Narva

sadamakapteni ülesannete täitmise ning Kaitse- ja Teedeministeeriumile
765.

alluvate

Meistrite, õppinud
alade

koostöö
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Riigivanema poolt dekreedina 2. novembril 1934.
1.

peatükk.

Üldeeskirjad.
inseneride, arhitektide, insener-keemikute
ja keemikute kutsehuvide kaitseks ja nende kutselise tegevuse järelevalveks

§

1.

Omal kutsealal

asutatakse

teotsevate

Insenerikoda.

Insenerikoja ülesandeks
1) kõrgema
2) koja

tehnilise

liikmete

on

haridusega

kutsehuvide

eriti:

eriteadlaste koostöö

edustamine;

kaitsmine;

3) järelevalve koja liikmete kutselise tegevuse ja kutse-eetika üle;
4) arvamuse avaldamine tehnilise iseloomuga seaduste ja määruste eelnõude ja
üldtähtsusega tehniliste küsimuste, projektide, plaanide ning tööde kohta
asutiste ja isikute soovil või koja enda algatusel;
5) teaduslikkude uurimisasutiste ellukutsumine ja ülalpidamine;
6) asutiste ellukutsumine ja ülalpidamine, milliste ülesandeks on koja liikmete
ja nende perekondade kindlustamine vanaduse, haiguse, töövõimetuse ja
töötaolu puhul;
7) kõrgema tehnilise haridusega eriteadlaste tegevusse puutuvate kommete
ja aumõistete selgitamine ja fikseerimine;
8) kõigi teiste sellekohaste seaduste ja määrustega koja peale pandavate ülesannete

§ 2.

täitmine.

Koja tegevuse piirkonnaks

Insenerikoja

juhatuse

asukoht

on

on

kogu Vabariigi maa-ala.
Tallinnas.
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§ 3. Koja teenistuses seisvaid isikuid ei loeta riigiteenijaiks, kuid koja
organitesse kuuluvad ja koja teenistuses seisvad isikud vastutavad oma tegevuse alal ühistel alustel riigiteenijatega.
§4.
Kojal on juriidilise isiku õigused ja temal on oma pitsat, mille
kuju kinnitab Vabariigi Valitsus.
Koja ja tema organite kirjavahetus riigi- ja omavalitsusasutistega
§5.
on tempelmaksuvaba.
2.

peatükk.

nende
õigused ja kohused.
Insenerikoja liikmed jagunevad tegevliikmeteks ja liikmekandi-

Insenerikoja
§6.

liikmed,

daatideks.

Koja tegevliikmed on hääleõigus koja organite üldkogus ja sektsioonide
õigus võtta osa valimistest ja end lasta valida.
Koja liikmekandidaatidel on koja organite koosolekutel ainult sõnaõigus;
neil ei ole õigust võtta osa koja organite valimistest ja neid ei või valida koja
üldkoosolekutel kui ka

valitavatesse

ametitesse.

Koja liikmeiks võivad olla ainult Eesti Vabariigi kodanikud.
Teedeminister, ministri abi ning Teedeministeeriumi ametnik, kelle
peale on pandud Teedeministri poolt järelevalve koja tegevuse üle, ei või kuuluda kotta teenistuse kestel.

§7. Koja tegevlükmeiks on:
1) insenerid ja arhitektid, kes omandanud iseseisvalt projekteerimise ning tööde
juhatamise õiguse „Inseneride, arhitektide ja tehnikute kutseõiguste seaduse
1923) alusel;
(RT 33/34
2) Teedeministri poolt koja juhatuse ettepanekul koja liikmeks tunnustatud
insenerid, arhitektid, insener-keemikud ja keemikud, kellel on § 8 ettenähtud tehniline haridus ja kes omavad vähemalt kolmeaastast praktikat omal
erialal, töötades koja tegevliikme juhatusel Eesti Vabariigi piirides, või kes
omavad koja juhatuse poolt vastavaks tunnustatud kolmeaastast praktikat
vastava eriteadlase juhatusel välismaal.
4*

—

Erandina võib Teedeministri kinnitusel

arvesse

võtta ka

praktikat, mis

inseneri, arhitekti, insener-keemiku ja keemiku poolt omandatud iseseisvalt
muul tehnilisel alal, riigi- ja omavalitsusteenistuses või teistsugusel juhatusel
kui

eespool

ette

Kolme

nähtud.

aasta

kestel võib käesoleva

nõuete kohta teha erandeid ka

punkti esimeses lõikes seatud praktika
koja juhatus nõukogu poolt antud juhtnööride

kohaselt.

§8.
arhitekte,

Liikmekandidaadiks võetakse

koja juhatuse poolt vastu insenere,
kes on lõpetanud:
1920) või Tartu ülikooli tehnika teadus-

insener-keemikuid ja keemikuid,

1) Tallinna tehnikumi (RT 81/82
konna (RT 18
1934) või Tartu ülikooli keemia-osakonna või teise samade
õigustega kodumaa kõrgema õppeasutise;
2) või kõrgema tehnilise õppeasutise Vene rügis kuni 15. novembrini 1917;
3) või kõrgema tehnilise õppeasutise välismaal, kui mainitud õppeasutise
lõputunnistus leiab tunnustamist Tartu ülikooli tehnika teaduskonna või
kuni 1. juulini 1935 a. Tallinna tehnikumi poolt (RT 81/82
1920).
—

—

—

Niisuguse kõrgema tehnilise õppeasutise lõpetajale, müle lõputunnistusi
tunnusta Tartu ülikool või kuni 1. juulini 1935 a. Tallinna tehnikum
(RT 81/82
1920), on vastavalt ülikoolil või tehnikumil õigus määrata katseid.
üldiselt ei

—
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9.

Koja liikmeks ei võeta isikuid, kelledel seadus jõusse astunud kohtujärgi
kutseÕigust.
ei ole inseneri, arhitekti, insener-keemiku või keemiku

§ 10. Insenerikoja liikmed maksavad koja kasuks liikmemaksu koja
nõukogu poolt määratud ja Teedeministri poolt kinnitatud alustel ja määral.
Liikmemaksu ülemmääraks
Liikmemaksu
raldusel

1)
2)
3)
4)
5)

on

sada krooni.

tähtajaks mittetasumisel

nõutakse

see

koja

juhatuse kor-

sisse Administratiiv-sissenõudmise seaduses ettenähtud korras.

§11. Insenerikoja liige loetakse lahkunuks koja lükmete hulgast:
läbi;

surma

omal soovil;
Eesti

kodakondsuse

kaotamise

korral;

jõusseastunud kohtuotsuse järgi kutsetegevuse õiguste kitsendamise korral;
määramisel § 6 viimases lõikes tähendatud kohtadele.
§ 12.

tama

Koja liikmeks astuda soovijad isikud peavad koja juhatusele esi-

tarvilikud tõendused kodakondsuse, hariduse ja praktika kohta.
Liikmeks vastuvõtmisel koja juhatus, ära kuulates vastava sektsiooni

vamuse, teeb motiveeritud otsuse

hiljemalt kolmekümne päeva kestel,

liikmeksastumise

saamise

sooviavalduse

ar-

arvates

päevast.

Koja juhatuse otsuste peale liikmeks vastuvõtmisest keeldumise või viivituse või liikmete nimekirjast kustutamise kohta võib asjaosaline kaevata Teedeministrile viieteistkümne päeva jooksul, arvates vastavast tähtajast või otsuse
temale

teadaandmisest.

Kaebuse esitamine

juhatuse

otsuse

Teedeministril
otsus

muuta

ja

liikme

nimekirjast kustutamise asjas paneb seisma
asja lahendamiseni Teedeministri poolt.
õigus asi sisult ise otsustada või Insenerikoja juhatuse

täitmise kuni
on

saata

asi kojale

uueks otsustamiseks.

Liikmeks vastuvõtmise või liikmete

nimekirjast kustutamise või kutseõiguste kitsendamise otsused avaldatakse koja juhatuse poolt „Riigi Teatajas".
3.

peatükk.

Insenerikoja organid.
§ 13. Insenerikoja organiteks on: 1) üldkogu, 2) nõukogu, 3) juhatus,
4) sektsioonide üldkoosolekud ja juhatused, 5) revisjonikomisjon ja 6) distsiplinaarkohus.

§ 14.
§

Koja valitavad ametid

on

tasuta

auametid.

15.

tasutakse

Koja organite ametisikute ja koja huvides teostatavad sõidukulud
nõukogu poolt vastuvõetud ja Teedeministri poolt kinnitatud alustel.

§ 16. Insenerikoja organite teotsemine ja asjaajamine määratakse
Insenerikoja kodukorras, mille võtab vastu üldkogu ja kinnitab Teedeminister.
Insenerikoja organite valimise lähemad alused ja korra määrab Vabariigi Valitsus
Teedeministri ettepanekul.

Üldkogu.
§ 17.
§
1) koja
2) koja
3) koja
4) koja

18.

Koja üldkogu koosneb kõigist koja liikmetest.
Koja

üldkogu võimkonda kuulub:

esimehe valimine,

ametist vabastamine ja tagandamine;
nõukogu liikmete ja kandidaatide valimine;
distsiplinaarkohtu esimehe valimine;
organite valimiste aluste ja korra heakskiitmine;
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5) koja kodukorra vastuvõtmine ja muutmine;
6) koja abifondi moodustamise, valitsemise ja kasutamise aluste vastuvõtmine.

Üldkogu

19.

koosolekud on korralised ja erakorralised.
üldkogu koosolekud kutsutakse koja esimehe poolt kokku iga
kolme aasta järgi hiljemalt 1. septembriks.
Erakorralised üldkogu koosolekud kutsutakse koja esimehe poolt kokku
1
tarviduse järgi koja esimehe, nõukogu, juhatuse, revisjonikomisjoni või / 10 koja
tegevliikmete algatusel.

§

Korralised

Üldkogu

koosolekuid

juhatab koja esimees või

tema

äraolekul

koja abi-

esimees

Üldkogu koosoleku aeg, päevakord ja koht teatatakse koja liikmetele kirjalikult vähemalt kakskümmend päeva enne koosolekut.
Üldkogu

§ 20.

koosolek loetakse

otsustamisel otsusevõimeliseks, kui

on

§

18

koos

4ja 5 ettenähtud küsimuste
koja esimees või abiesimees ja
p.

vähemalt üks kolmandik

koja tegevliikmetest.
üldkogu koosolek luhtub kvoorumi puudumisel, kutsutakse
päevakorraga mitte varem kui kahekümne päeva pärast uus koos-

Juhul, kui
kokku

sama

olek, mis
ära

on

otsusevõimeline ilmunud liikmete arvule vaatamata, mis kutses

tähendatakse.

§ 21.

Üldkogu poolt

teostatavad valimised

üldkogu koosolekutest.

(§

18

1—3) on salajased,
korraga, sõltumatult
Hääletamise materjali võib esitada isiklikult või posti

otsesed ja toimuvad kirjalikult.

p.

Neid valimisi teostatakse

teel.

§
võtjate

22.

Üldkogu

otsused

§19p.4 ja

5

asjas

tehakse

koosolekust

osa-

lihthäälteenamusega.
Nõukogu.

§ 23. Insenerikoja nõukogu koosneb:
1) üldkogu poolt valitud liikmetest;
2) iga sektsiooni poolt valitud kahest liikmest.
§ 24. Üldkogu poolt valitakse nõukogusse kolmeks aastaks iga sektsiooni
poolt esitatud kuuest kandidaadist kaks liiget. Ei esita sektsioon määratud
ajaks kandidaate, siis valib üldkogu need kaks liiget vastava sektsiooni liikmete
hulgast.
Nõukogu valib

Üldkogu

oma

liikmete

või sektsiooni

hulgast juhataja ja abijuhataja.

nõukogu liikme ametikoha vabaneüldkogu või sektsiooni poolt valitud kandidaat, valimistel saadud häälte arvu järjekorras.
poolt

valitud

misel astub sellele kohale vastavalt

§ 25.
koja
ses

Nõukogu juhataja, abijuhataja ja liikmed ei või ühtaegu kuuluda
juhatusse või koja revisjonikomisjoni ega seista koja palgali-

või sektsiooni

teenistuses.

§ 26.
Koja nõukogu võimkonda kuulub:
1) kinnisvara omandamine, võõrandamine ja pantimine ning laenude tegemine;

2) teaduslikkude uurimisasutiste ellukutsumine, toimkondade moodustamine
nõukogu poolt määratavate ülesannete täitmiseks;
3) uute sektsioonide asutamine ja teotsevate sektsioonide kaotamine;
4) juhtnööride andmine juhatusele;
5) koja juhatuse otsuste peale esitatavate kaebuste otsustamine;
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6) koja tegevusaasta tulude ja kulude eelarve kinnitamine;
7) koja tegevusaasta aruande kinnitamine;
8) koja abiesimehe, revisjonikomisjoni esimehe, nelja liikme ja kolme kandidaadi valimine;
9) koja teenistuses olevate isikute tasumäärade kinnitamine;
10) koja tegevliikmete ja liikme kandidaatide liikmemaksu määramine;
11) ettepaneku tegemine koja liikmetelt täiendavate maksude määramiseks
koja heaks;
12) sõidukulude suuruse määramine.
§

27.

Nõukogu koosolekud on korralised ja erakorralised.
nõukogu koosolekud kutsutakse nõukogu juhataja poolt kokku
kaks korda aastas, esimene mitte hiljem kui üks kuu enne
tegevusaasta lõppu
eelarve vastuvõtmiseks järgneva tegevusaasta kohta
ja teine hiljemalt kolm kuud
pärast tegevusaasta lõppu.
Erakorralised nõukogu koosolekud kutsutakse nõukogu juhataja poolt
kokku tarviduse järgi koja esimehe, V
5 nõukogu liikmete, juhatuse, sektsiooni
üldkoosoleku või
revisjonikomisjoni algatusel.
Nõukogu koosolekuid juhatab nõukogu juhataja või tema äraolekul nõukogu abijuhataja.
Nõukogu koosoleku aeg, päevakord ja koht teatatakse nõukogu liikmetele
kirjalikult vähemalt kümme päeva enne koosolekut.
Korralised

§ 28. Nõukogu koosolek loetakse otsusevõimeliseks, kui on koos
kogu juhataja või abijuhataja ja vähemalt pool nõukogu liikmetest.

nõu-

§ 29. Nõukogu otsused tehakse lihthäälteenamusega, välja arvatud
1) kinnisvarade omandamine, võõrandamine ja pantimine, 2) laenude tege-

rnine ja
ettepaneku tegemine koja kodukorra asjas, mis otsustatakse koosole2
kust osavõtjate /3 häälteenamusega. Häälte poolnemisel otsustab nõukogu
või
juhataja
abijuhataja hääl.

§ 30.

Nõukogu koosolekute protokollidest esitab koja juhatus ärakirjad

Teedeministrile.
Teedeministril

on õigus tühistada nõukogu otsuseid seitsme
päeva jookprotokolli ärakirja saamisest, vastasel korral astuvad otsused jõusse.
Teedeministri otsuste peale võib kaevata administratiivkohtu-korras.

sul,

arvates

Juhatus.

§ 31.
Insenerikoja juhatus koosneb:
1) üldkogu poolt valitud koja esimehest;
2) iga sektsiooni esimehest või selle asetäitjast.
Insenerikoja esimees valitakse üldkogu poolt kolmeks aastaks.

Insenerikoja esimehe ametikoha vabanemisel võetakse
jooksul

uued

§ 32.
tamata

ette

kuue nädala

valimised.

Insenerikoja esimees või tema äraolekul abiesimees
Insenerikoja esindaja.

on

eriti voli-

seaduslik

§ 33.

Koja

juhatuse võimkonda kuulub:

1) koja üldkogu ja nõukogu otsuste täideviimine;
2) koja liikmete vastuvõtmine ja nimekirjast kustutamine;
o) koja liikmete tegevuse üle valvamine
ning seaduste piirides tarvilikkude
korralduste tegemine;
4) koja varanduste valitsemine;

Art.
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5) üldkogu ja nõukogu otsustamisele kuuluvate ettepanekute läbitöötamine
ja ettekandmine, kusjuures üldkogule esitatav materjal saadetakse nõukogule teadmiseks;
6) koja tegevusaasta tulude ja kulude eelarve koostamine;
7) koja tegevusaasta aruande koostamine;
8) koja teenistuses olevate isikute ametisse palkamine ja vabastamine ning
nõukogule ettepanekute tegemine tasumäärade kohta;
9) tööandjate soovil koja liikmete hulgast asetäitjate määramine nendele koja
liikmetele, kes kojast lahkunud või muudel põhjustel on takistatud enda
peale võetud töid jätkamast;
10) koja liikmete nimekirja pidamine ja avaldamine;
11) koja liikmetesse puutuvate tunnistuste ja teadete andmine;
12) kõikide ülesannete täitmine, mis Insenerikoja ülesannetesse kuuluvad ning
mis ei kuulu üldkogu, nõukogu ega sektsiooni võimkonda.
§ 34. Juhatuse koosolekud kutsutakse koja esimehe või abiesimehe
poolt kokku tarviduse järgi.
Juhatuse koosolekuid juhatab koja esimees või tema äraolekul abiesimees.
§ 35.
koja

Koja juhatuse koosolek loetakse otsusevõimeliseks, kui
vähemalt

esimees või abiesimees

on

koos

liikmetest.

ja
pool juhatuse
otsused tehakse koosolekust osavõtjate lihthäälteenamusega.
misel annab ülekaalu koja esimehe või abiesimehe hääl.

Juhatuse
Häälte poolne-

§ 36. Koja juhatuse otsuste peale võib asjaosaline kaevata koja nõukogule kümne päeva jooksul, arvates otsuse temale teadaandmisest, kuivõrd
käesoleva seadusega pole seatud muud korda.
Sektsioonid.

§ 37.
1)
2)
3)
4)
5)

Insenerikojal

on

järgmised sektsioonid:

ehitus-,
mehaanika-,
elektri-,
arhitektuuri- ja

keemia-sektsioon.
Koja nõukogu võib Teedeministri kinnitusel tarbe korral kaotada

teotse-

vaid sektsioone kui ka asutada uusi.
Sektsioonide ülesandeks

on

koja ülesannetesse kuuluvate küsimuste üksik-

asjaline läbitöötamine.
Sektsiooni üldkoosolek koosneb kõikidest vastava sektsiooni liik§ 38.
Iga koja liige võib kuuluda ainult ühte sektsiooni.

metest.

§ 39. Sektsiooni üldkoosoleku võimkonda kuulub:
1) sektsiooni esimehe, abiesimehe ja sektsiooni juhatuse kolme liikme ning
kahe kandidaadi valimine;

2) kahe nõukogu liikme ning nende kandidaatide valimine;
3) kuue kandidaadi valimine üldkogu poolt valitavate nõukogu liikmete valimiseks ;

4)
5)
6)
7)

distsiplinaarkohtu liikme ja selle kandidaadi valimine;
sektsiooni tegevuse aruande kinnitamine;
sektsiooni juhatuse otsuste peale esitatavate kaebuste otsustamine;
igasugused sektsioonide erialasse ning sektsiooni liikmetesse puutuvad küsi-

mused, koja kodukorras ettenähtud alustel;
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8) kõik küsimused, milliseid sektsiooni juhatus sektsiooni üldkoosolekule otsustada annab.

§ 40.

Sektsiooni üldkoosolekud

on

korralised

ja erakorralised.
juhatuse poolt

Korralised sektsiooni üldkoosolekud kutsutakse sektsiooni
kokku

igal aastal

üks kord

hiljemalt

1.

septembriks.

Erakorralised sektsiooni üldkoosolekud kutsutakse

sektsiooni juhatuse
1
poolt kokku tarviduse järgi sektsiooni juhatuse või / 10 sektsiooni liikmete algatusel.
Sektsiooni üldkoosolekuid
sektsiooni

juhatab sektsiooni esimees või

tema äraolekul

abiesimees.

Sektsiooni üldkoosoleku
metele

aeg, päevakord ja koht teatatakse sektsiooni liikja koja juhatusele kirjalikult vähemalt seitse päeva enne üldkoosolekut.

§ 41.

Sektsiooni üldkoosolek loetakse otsusevõimeliseks, kui

sektsiooni esimees või abiesimees

ja vähemalt

on

koos

x

/ 4 sektsiooni tegevliikmetest.

§ 42. Sektsiooni üldkoosoleku otsused tehakse koosolekust osavõtjate
lihthäälteenamusega, välja arvatud sektsiooni esimehe, abiesimehe, juhatuse
kolme liikme, nõukogu ja distsiplinaarkohtu liikmete ja nende kandidaatide
valimine, mülised valimised on salajased, otsesed ja toimuvad kirjalikult, kas
sektsiooni üldkoosolekust osavõtmise või posti teel.
Sektsiooni juhatus koosneb:
§ 43.
1) sektsiooni esimehest ja abiesimehest;
2) sektsiooni juhatuse kolmest liikmest.
Sektsiooni esimees, abiesimees ja juhatuse kolm lüget valitakse sektsiooni
üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks.
Igal aastal lahkub juhatusest üks luge,
alguses liisu läbi ja pärast ametivanuse järjekorras.

§ 44.
1)
2)
3)
4)
5)

Sektsiooni

juhatuse võimkonda kuulub:
soovijate isikute kohta arvamuse avaldamine koja juhatusele;
üldkoosoleku otsuse täitmine;
liikmete tegevuse üle valvamine;
tegevuse aruande koostamine;
üldkoosoleku otsustamisele kuuluvate ettepanekute läbitöötamine

lükmeks astuda
sektsiooni
sektsiooni
sektsiooni
sektsiooni

ja ettekandmine.
45.

juhatuse koosolek loetakse otsusevõimeliseks kui on
ja kaks lüget.
Sektsiooni üldkoosolekute ja sektsiooni juhatuse koosolekute
§ 46.
protokollidest esitab sektsiooni juhatus ärakirjad koja juhatusele.
Insenerikoja juhatusel on Õigus panna seisma sektsiooni üldkoosoleku ja
sektsiooni juhatuse otsuseid.
§

Sektsiooni

koos sektsiooni esimees või abiesimees

Revisjonikomisjon.
47.

Insenerikoja revisjonikomisjon koosneb nõukogu poolt kolmeks
aastaks valitud esimehest ja neljast liikmest. Revisjonikomisjoni liikmed ei või
ühtaegu kuuluda teistesse Insenerikoja organitesse.
Revisjonikomisjoni esimehe või liikme ametikoha vabanemisel astub
sellele kohale vastavalt revisjonikomisjoni liige või üldkogu poolt valitud kandidaat, mõlemad valimistel saadud häälte arvu järjekorras.
Revisjonikomisjoni koosolek loetakse otsusevõimeliseks, kui on koos
komisjoni esimees ja vähemalt kaks liiget.
Revisjonikomisjoni ülesandeks on koja asjaajamise, aasta-aruannete ja
§

eelarvete revideerimine kodukorras määratud alustel.
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Distsiplinaarkohus.
§ 48. Insenerikoja distsiplinaarkohus koosneb:
1) üldkogu poolt kolmeks aastaks valitud kohtu esimehest;
2) iga sektsiooni poolt üheks aastaks valitud ühest liikmest.
§ 49. Kohtu esimees, abiesimees ja liikmed valitakse Insenerikoja
hulgast, kes ei kuulu Insenerikoja ega sektsiooni juhatusse ja kes ei ole

liikmete

kohtu poolt karistatud.
Kohus valib enda liikmete

hulgast abiesimehe, sekretäri ja selle asetäitja.
distsiplinaarkohus loetakse otsusevõimeliseks, kui
on koos kohtu esimees või abiesimees, kohtu sekretär või selle asetäitja ja sektsiooni esindaja, millesse kuulub kaebealune.
§ 50.

Insenerikoja

§ 51. Koja distsiplinaarkohtule alluvad koja liikmed:
1) vabapraktikas asetleidnud kutsealaste eksimuste suhtes;
2) ebasündsal käitumisel väljaspool kutsealast tegevust.
Riigi, kaitseväe ja omavalitsuste teenistuses seisvate koja liikmete kutsealased eksimused ameti alal ei allu koja distsiplinaarkohtule.
§
1)
2)
3)
4)

52.

Koja distsiplinaarkohtu poolt määratavad karistused

on:

hoiatus;
noomitus;
rahatrahv mitte üle 300 krooni;

ajutine kutsetegevuse keelamine vabapraktikas kuni ühe aastani.
Koja kohtul on õigus eelnimetatud karistusi määrata tingimisi, katseajaga

kuni kaks

aastat.

§ 53. Koja liige, kelle kutsetegevuse õigused ajutiselt ära võetud, ei
ajal võtta sõna ega hääletada koja organite koosolekuil; sama aja
jooksul ei või ta olla koja valitavais ameteis.
§ 54. Riigi, kaitseväe ja omavalitsuste teenistuses olevad koja liikmed
alluvad koja distsiplinaarvõimule ainult vabapraktika suhtes.
või keelu

§

55.

Asja kannab kohtuistungil

ette üks

kohtu liikmetest kohtu esimehe

määramisel.
Kohtu otsused tehakse pärast ettekande, süüdistatava kirjaliku või suuja, kui kohus seda tarvilikuks peab, tunnistajate seletuste ära-

sõnalise seletuse

Par. 52
2 ja 3
järele karistuse määramisel tehakse otsus lihtp. 1,
häälteenamusega, kusjuures häälte poolnemisel otsustab juhataja hääl. Karistuste määramisel §52p. 4 järele on otsustamiseks vajalik 2/ häälteenamus.
3

kuulamist.

§

56.

Koja liikmed

on

kohustatud koja

distsiplinaarkohtu kutsel tunnis-

tajaks ilmuma ja tunnistust andma, kui seda ei takista erilised põhjused, milliste mõjuvuse üle kohus otsustab. Samuti on süüdistatav kohustatud isiklikult
kohtusse ilmuma, kui kohus seda tarvilikuks tunnustab.
Neist eeskirjadest kõrvalekaldujaid võib koja kohus karistada

§

52 p.

1,

2

ja

3

alusel, kuid rahatrahviga mitte üle

seaduse

30 krooni.

Koja distsiplinaarkohus, kõiki asjaolusid kaalunud, teeb oma
põhjal.
Koja kohtu otsusest teatatakse koja juhatusele ja Teedeministrile. Insenerikoja juhatus teatab sellest süüdistatavale ja asja algatajale, kui need olemas,
§ 57.

otsused südametunnistuse

astudes

samme

otsuse

täitmiseks.

§ 58. Süütegude arutamisele asub koja distsiplinaarkohus koja juhatuse kirjalikul ettepanekul, mille juhatus teeb kas iseseisvalt või sektsiooni juhatuse ettepanekul.
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§

59.

tud karistusi,
Par.

§

52

p.

Distsiplinaarkohtu otsused,
on lõplikud.

52

3

p. 4

Art. 761

mis määravad

alusel tehtud otsused kinnitab

§52p.1 ja

2 ettenäh-

Teedeminister, samuti ka

alusel määratud karistuseotsused, kui määratud rahatrahv

ületab

50 krooni.

§

60.

distsiplinaarkohtu alla käivate tegude karistatavus aegub
arvates huvitatud poolte teadasaamisest teo toimepanemiaja jooksul ei ole esitatud kaebust või ei ole koja juhatuse poolt

Koja

kolme aasta

jooksul,

sest, kui selle

võetud

koja

ette

ametlikke

samme.

§ 61.
Jõusseastunud kohtuotsusega määratud trahvid nõutakse sisse
juhatuse korraldusel Administratiiv-sissenõudmise seaduses ettenähtud

korras.

Sissenõutud trahvid lähevad abifondi.
4. peatükk.
Insenerikoja tuluallikad ja majapidamine.

§ 62. Koja sissetulek saadakse:
1) tegevliikmete ja liikmekandidaatide

liikmemaksudest;
2) koja liikmetelt koja heaks määratud täiendavatest maksudest (§
3) trahvirahadest;

4)
5)
6)
7)

26

p.

11);

koja poolt teostatud ekspertiiside, ettevõtete j.n.e. tuludest;
maksudest koja poolt väljaantud tunnistuste või dokumentide eest;
vabatahtlikkudest annetistest ja
muudest siin

nimetamata

Par. 62

§ 63.

sissetulekutest.

p. 2 tähendatud täiendavate maksude

alused, määrad ja
nõukogu ettepanekul Teedeminister kokkuMäär ei tohi ületada 4% maksualuse kutsealasest

maksustamise korra määrab koja

leppel Majandusministriga.
tegevusest saadud tulust.

Maksud nõutakse sisse

koja juhatuse korraldusel Administratiiv-sisse-

nõudmise seaduses ettenähtud korras.

§ 64. Insenerikoja majapidamise aluseks on iga tegevusaasta kohta koja
juhatuse poolt koostatav tulude ja kulude eelarve, mis esitatakse koja nõukogule
kinnitamiseks.

peab sisaldama koja kõik võimalikud tulud ja tarvilikud
puudujäägita.
Koja tegevusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

Eelarve

ning peab

kulud

olema koostatud

§ 65. Iga möödunud tegevusaasta kohta koostab
aasta-aruande ja esitab selle kinnitamiseks koja nõukogule.
Aruanne

peab sisaldama:

fondide, kapitalide,

koja juhatus koja

1) koja rahalised tulud ja kulud;
2) koja
ning varanduste seisu; 3) ülevaate

asutiste läbikäikude

koja tegevusest.
§ 66. Koja juurde asutatakse abifond, millest toetatakse töövõimetuid ja
koja liikmeid kui ka nende leski ja vaeslapsi. Koja abifondi moodustamise, valitsemise ning kasutamise alused võtab vastu koja üldkogu ja kinnitab
töötuid

Teedeminister.
5.

peatükk.

Järelevalve.

§ 67.

Insenerikoda töötab Teedeministri

Teedeminister võib nõuda
tegevuse kohta

järelevalve all.
koja juhatuselt jooksvaid ettekandeid koja

Insenerikoja esimehe kaudu.

Art. 761—762

Teedeministril või

koja organite
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tema

poolt määratud ametnikel

on

õigus revideerida

tegevust.

§ 68. Vabariigi Valitsusel on õigus Teedeministri ettepanekul
uusi koja organite valimisi enne nende volituste lõppu.

määrata

Koda esitab Teedeministrile iga tegevusaasta viimasel veerandil
§ 69.
ja kulude eelarve järgneva tegevusaasta kohta, ning iga tegevusaasta
esimese veerandi jooksul möödunud tegevusaasta rahalise aruande.

tulude

6.

peatükk.

Elluviimise

§

Vabariigi Valitsus

70.

eeskirjad.

annab

Teedeministri

ettepanekul

vajalikke

määrusi käesoleva seaduse elluviimiseks, määrates ühtlasi elluviimiseks tarvilikkude

§

organite moodustamise alused.
71.

Käesolev

Tallinnas,

2.

seadus

hakkab

novembril

maksma

1.

jaanuaril 1935.

1934.
K. Päts
Peaminister

Riigivanema ülesannetes.
O. Sternbeck.
Teedeminister.

762.

Inseneride, arhitektide, keemikute ja tehnikute kutsetegevuse

seadus.
Antud

Riigivanema poolt dekreedina 2. novembril
1.

1934

peatükk.

Insenerid, arhitektid ja keemikud.

§

1.

Inseneriks, arhitektiks,

isikut, kes

insener-keemikuks ja keemikuks loetakse

on:

1) registreeritud Haridus- ja Sotsiaalministeeriumis tehnika eriteadlaste registreerimise komisjoni poolt Inseneride, arhitektide ja tehnikute kutseõiguste
seaduse (RT 33/34
1923) alusel;
2) või lõpetanud ühe all-loendatud õppeasutisist:
a) Tallinna tehnikumi (RT 81/82
1920),
b) Tartu ülikooli tehnika teaduskonna (RT 18
1934),
c) Tartu ülikooli keemia-osakonna või muu samade õigustega kodumaa
kõrgema tehnilise Õppeasutise,
d) kõrgema tehnilise õppeasutise Vene riigis kuni 15. nov. 1917 a.,
e) kõrgema tehnilise õppeasutise välismaal, kui mainitud õppeasutise lõpu—

—

—

tunnistus leiab tunnustamist Tartu
kuni

1.

juulini 1935

Niisuguse kõrgema
üldiselt ei

§2.
vastavalt

—

tehnilise

poolt (RT 81/82

—

1920).

mille

Tartu ülikool või kuni 1.

Inseneridel
oma

ülikooli tehnika teaduskonna või

Tallinna tehnikumi

õppeasutise lõpetajale,
lõputunnistusi
juulini 1935 a. Tallinna tehnikum
1920), on vastavalt ülikoolil või tehnikumil õigus määrata katseid.

tunnusta

(RT 81/82

a.

erialale:

ja arhitektidel

on

õigus iseseisvalt ja omal vastutusel,
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1) projekteerida ja juhatada igasuguseid töid, koostada projekte, mis kuuluvad
riigi- või omavalitsus-asutiste kinnitamisele ja teostada järelevalvet nende
täideviimisel, pidada ja juhatada tehnikabüroosid ning juhatada § 5 nimetatud tööstusettevõtteid, käitisi ja laboratooriume;

2) teenida riigi-, omavalitsus- ja eraasutistes ja

6 ettenähtud inse-

§

ettevõtetes

neri või arhitekti kohal.
Insener-keemikutel

§3.

tusel, vastavalt

oma

ja keemikutel on õigus iseseisvalt ja omal

vastu-

erialale:

1) juhatada igasuguseid töid, juhatada § 5 nimetatud tööstusi ning laboratooriume, pidada ja juhatada mürgiste ning kangemõjuliste ainete valmistusja müügikohti väljaspool apteeke;
2) pidada ja juhatada § 5 nimetatud keemilis-analüütilisi laboratooriume või
oma eriala büroosid ning toimetada keemilisi analüüse ja ekspertiise;
3) oma allkirja vastu osta mürgiseid ja kangemõjulisi aineid, ilma Õiguseta
neid edasi müüa või edasi anda;

4) teenida riigi-, omavalitsus- või eraasutistes ja
miku

§ 4. Eelmistes §2p.
Insenerikoja tegevliikmetel.
enne

ettevõtetes

§ 6 ettenähtud kee-

ettenähtud

õigused

kohal.
1

ja §

3

p.

1—3

on

ainult

Insenerikoja liikmetele, kes lõpetanud kõrgema õppeasutise Vene riigis
15. nov. 1917 a. või omandanud vastava kutse eksami teel, jäävad neile

seaduste alusel ülikooli diplomiga antud õigused alles.
Järelevalve
õiguste õiglase kasutamise üle kuulub Insenerikojale.
Liikmekandidaatidel on õigus, vastavalt oma erialale, teotseda ja teenida
p. 1 ja §3p. 1—3 ettenähtud aladel ainult Insenerikoja tegevliikme juha-

vastavate

nende

§

2

tusel

ja vastutusel.

§5.

Vabariigi Valitsus avaldab Teedeministri ettepanekul tööde liikide

nimekirja, missuguseid peab täide viidama inseneride,

arhitektide, insener-

keemikute

ja keemikute projektide järgi või nende juhatuse või järelevalve all,
samuti tööstusettevõtete, käitiste, laboratooriumide ja töövõtete liigid, missugused peavad teotsema inseneride, arhitektide, insener-keemikute või keemikute
juhatuse all, arvesse võttes nende erialade ja nende tegevuse kohta käivad eri
seadused.

Vabariigi Valitsusel
lubada

on

õigus eelmise lõike eeskirjadest

üksikutel

juhtudel

erandeid.

§6. Riigi-, omavalitsus- ja eraasutistes ja ettevõtetes määratakse kokkuleppel vastava ministriga Teedeministri ettepanekul Vabariigi Valitsuse poolt
kindlaks kohad, millistel töö iseloomu järgi võivad teenida ainult kas Insenerikoja tegevliikmed või liikmekandidaadid. Eelnimetatud ülesannet Riigikogu ja
Riigikontrolli alal täidab Vabariigi Valitsuse asemel vastavalt Riigikogu juhatus
ja Kontrollnõukogu.
§ 7. Ära kuulates Insenerikoja arvamuse kinnitab Vabariigi Valitsus
Teedeministri ettepanekul inseneride, arhitektide, insener-keemikute ja keemikute minimaaltasu määrustiku, missugune on kohuslik kõikidele riigi-, omavalitsus- ja eraasutistele ja ka eraisikutele määrustikus ettenähtud tööde täitmisel.
2.
Tehnikud

§8.

ja maamõõtjad.

Tehniku kutsenimetust

riigis isikud:

peatükk.
ja § 9 nimetatud õigusi omavad Eesti Vaba-

Art. 762
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a) kes on lõpetanud Tallinna tehnikumi (RT 81/82
1920) poolkursuse
(alamastme kursuse) ja kolm aastat praktiliselt töötanud täieõiguselise inse—

neri või arhitekti

juhatusel;

lõpetanud Tallinna tehnikumi (RT 98
1928) ja kolm aastat praktiliselt töötanud täieõiguselise inseneri või arhitekti juhatusel;
c) kes on omandanud Vene riigis tehniku kutse enne 15. novembrit 1917;
d) kes on lõpetanud Tallinna tehnikumile vastava programmiga ja praktikaga
välismaa õppeasutise,
kui nad registreeritud Haridus- ja Sotsiaalministeeriumi kutseoskuse osakonna
b) kes

on

poolt ja

—

saanud vastava tunnistuse.

Tehniku nimetust
käesoleva

ja kutset omavad Eesti Vabariigis isikud, kes kuni

seaduse maksmahakkamiseni

on registreeritud
tehnika eriteadlaste
registreerimise komisjoni poolt tehnikutena ning omandanud praktiseerimise
seaduse
Õiguse endise Inseneride, arhitektide ja tehnikute kutseõiguste
(RT 33/34
1923) § 5 ja 6 kohaselt.
Tehnikutel on õigus omal erialal olla abilisteks täieõiguselistele
§9.
inseneridele ja arhitektidele, juhatada lihtsamaid töid omal vastutusel ning teenida riigi- ja omavalitsus-asutistes tehniku kohal.
Tehniliste õppeasutiste liigitamist maamõõtjate
§ 10.
ja tehnikute
kutseõiguste määramise otstarbel kutseõiguse saamiseks, tehnikutelt nõutava
praktilise tegevuse arvestamist ja diplomite ja tunnistuste registreerimist ning
Tallinna tehnikumi maamõõdu-osakonna lõpetanuile maamõõtja kutsetunnistuse andmist toimetab Haridus- ja Sotsiaalministeeriumi kutseoskuse osakond.
Vannutatud maamõõtjateks registreerib Põllutööministeerium Maamõõte
seaduse alusel (RT 27
1934).
Maamõõtjateks ja tehnikuteks võib registreerida ainult Eesti Vabariigi
kodanikke.
Erandeid võib sellest teha igakordsel Vabariigi Valitsuse otsusel.
Registreeritute nimed avaldatakse Riigi Teatajas.
—

'

—

3.

peatükk.

Lõpp- ja elluviimise eeskirjad.
§ 11.

Kuni

§5ja

6 alusel

Vabariigi Valitsuse poolt

maksmahakkamiseni inseneri, arhitekti,

antavate määruste

insener-keemiku või keemiku kohal

mitte omal erialal teotsenud või teeninud inseneril, arhitektil, insener-keemikul
või keemikul või mitteinseneril, -arhitektil, -insener-keemikul või -keemikul on

õigus edasi jääda

oma

senisele kohale, kui

ta

sellel kohal

on

teeninud vähemalt

1 aasta.

1920) on õigus edaspidi anda
§ 12. Tallinna tehnikumil (RT 81/82
lõpetajaile diplomeid kutsenimetusega „insener või arhitekt” ja varem väljaantud diplomeid nende esitamisel uute vastu ümber vahetada.
Peale Tallinna tehnikumi tegevuse lõpetamist vahetab diplomeid Haridus- ja Sotsiaalministeeriumi kutseoskuse osakond.
§ 13. Käesolev seadus hakkab maksma 1. jaanuaril 1935 a. Samast
kuupäevast kaotab maksvuse „Inseneride, arhitektide ja tehnikute kutseõiguste
seadus” (RT 33/34
1923).
—

oma

—

Tallinnas, 2. novembril 1934.
K. Päts

Peaminister

Riigivanema

ülesannetes.

N. Kann
/

Haridus-

ja sotsiaalminister.

Art. 763
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768.

Kaitsevägede
Antud

ülema

staabi

õiguste

ja

Riigivanema poolt 2. novembril

kohuste
1934.
4

Riigikaitse rahuaegse korraldamise ja juhtimise seaduse §

Alus:

1934

art.

seadlus.

(RT

18

—

127).

§ 1. Kaitsevägede staabi ülem allub vahenditult Kaitsevägede Juhatajale ning on Kaitsevägede Juhataja lähim abiline.
Kaitsevägede staabi ülem on Kaitsevägede Juhataja asetäitjaks, kui Riigivanem ei ole selleks määranud kedagi teist.
Kaitseministeeriumi organisatsiooni, koosseisudesse ja ametiisikute teenistuskäigusse puutuvate küsimuste läbitöötamise alal täidab kaitsevägede
staabi ülem ühtlasi Kaitseministri käske kui ülema käske.

§2.
teeriumi

Kaitsevägede staabi ülem
nõukogu liige.

§3.

on

riigikaitse nõukogu ja Kaitseminis-

Kaitsevägede staabi ülem:

1) juhib kaitsevägede

staabi

tegevust;

2) töötab välja Kaitsevägede Juhataja
selt ja esitab vastavalt Kaitsevägede

või Kaitseministri korralduste koha-

Juhatajale või Kaitseministrile ettepanekud ja kavad kõigi küsimuste alal, mis puudutavad:
riigikaitset üldse;
kaitsevägede operatiivset

a)
b)
d)
e)
g)
h)

tegevust

ja

dislokatsiooni;

kaitseväelisi vedusid;
teede- ja sidevõrgu sõjalist ettevalmistamist ja arendamist;
kaitseväelaste teenistuskäiku, autasu ja pensione;
kaitseväe
siooni

ja Kaitseministeeriumi organisatsiooni, koosseise, mobilisat-

ja komplekteerimist;

i) tagavaraväelaste ning veo- ja liikumisvahendite arvestamist;
j) tagavaraväelaste õppustele kutsumist;
k) kaitsevägede väljaõpet ja kasvatust;
l) noorsoo riigikaitselist õpetust ja kasvatust;
3) töötab läbi koos kaitseliidu ülemaga Kaitsevägede Juhataja korralduste kohaselt ja esitab vastavalt Kaitsevägede Juhatajale või Kaitseministrile ettepanekud ja kavad, mis puudutavad kaitseliidu sõjalist organisatsiooni, koosseise, dislokatsiooni, mobilisatsiooni ja kaitseliidu komplekteerimist ohvitseridega ;
4) hoolitseb kaitseväe üksuste, asutiste ja nende koondiste tööde ühtlustamise
eest käesoleva paragrahvi
p. 2 tähendatud aladel;
5) hoolitseb Kaitsevägede Juhataja käskude ja korralduste õigeaegse edasieest
andmise
asjaosalistele;
6) valvab kõigi sõjaasjanduse alade
vajalikkude teadmiste levingule
7) töötab välja

ja esitab

arengu järele ning aitab kaasa riigikaitseks
nii kaitsevägedes kui rahva seas;

Kaitsevägede Juhatajale
ja sõjamängudeks.

üldkavad

väekoondiste-

vahelisteks manöövriteks

Kaitsevägede staabi ülem hoolitseb ja on vastutav selle eest, et
Õigel ajal välja töötatud või kinnitamisele
esitatud riigikaitse huvidele vastavad õigusnormid ning vajalikud kavad.
§

§

3

p.

4.

2 tähendatud aladel oleksid

Art. 763

1658
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§5.
Kaitsevägede staabi ülem korraldab ja otsustab lõplikult, maksvate
õigusnormide alusel ja lubatud krediitide piirides, kõik küsimused, mis puudutavad :

1) informatsiooni kogumist sõjalise ja sõjapolitilise olukorra kohta;
2) sõjakirjanduse väljaandmist ja sõjalise iseloomuga rahvuskultuurüiste väärtuste kogumist;
3) topo-hüdrograafilisi töid ning topo- ja hüdrograafiliste kaartide valmistamist;
4) kantselei asjaajamist ja arhüvide korraldamist kaitseväes.
(5) paragrahvis tähendatud alade korraldamiseks eelarning nende kredntide arvel soetatud varade
valitsemise ja korraldamise alal on kaitsevägede staabi ülemal õigused, nagu
need vastavates seadustes ja seadlustes on nähtud ette varustusvalitsuse ülemale.
§6.

Eelmises

vega lubatud kredntide kulutamise

§7. Kaitsevägede staabi ülema poolt suuliselt või kirjalikult antud
Kaitsevägede Juhataja käsud ja korraldused täidetakse kui Kaitsevägede Juhataja isiklikud käsud ja korraldused.
§8. Kaitsevägede staabi ülemal on õigus viibida Kaitsevägede Juhatajale vahenditult alluvate isikute ametialastel suulistel ettekannetel, mis puudutavad § 3 p. 2 loendatud alasid, ja avaldada sealjuures oma arvamusi.
Kirjalikud ettekanded ja ettepanekud, mis puudutavad §
tud

3 p. 2 tähenda-

alasid, esitavad vahenditult Kaitsevägede Juhatajale alluvad ametiisikud

kaitsevägede staabi ülema kaudu.
Peale selle antakse

kaitsevägede staabi ülemale seisukoha võtmiseks kõik

Kaitseministrile, Kaitseministeeriumi nõukogule või Kaitsevägede Juhatajale
tehtavad kirjalikud ettekanded ja ettepanekud relvvarustise, lennukite, soomusmasinate, laevade ja teiste riigikaitseks vajalikkude võitlusvahendite, igasuguse

sõjalise varustise uute tüüpide ja uute normide ning igasuguse varustise sõjatagavarade ja riigikaitseks vajalikkude sõjaliste ehitiste soetamise ja likvideerimise alal.

§9.
Kaitsevägede staabi ülemal on õigus nõuda andmeid ja kontrollida
väljaõpet, mobilisatsiooniks ja riigikaitseks valmisolekut kõigis kaitseväe, Kaitseministeeriumi ja kaitseliidu osades ja asutistes ning anda vajalikke juhatusi
neil aladel.
10.

Kaitsevägede staabi ülemal on Õigus koguda riigi- ja omavalitja teateid riigikaitsega seotud küsimuste kohta ning
Kaitsevägede Juhataja nimel kontrollida kõigi riigi- ja omavalitsus-asutiste
mobilisatsiooni eeltöid ja töid ning riigikaitseks valmisolekut.
§

sus-asutistelt andmeid

§ 11. Juhtimise ja staabiteenistuse ala ametikohtadel teenivate kõrgesõjakooli haridusega ohvitseride suhtes, kes on kaitsevägede staabi ülemast
nooremad, kaitsevägede staabi ülem:
1) valvab nende teenistuskäigu järele, jälgides nende töövõimeid, arengut ja
ma

teenistuskõlblikkust

vastaval

ametikohal;

2) hoolitseb nende teadmiste järjekindla värskendamise ja täiendamise eest:
a) tehes ettepanekuid Kaitsevägede Juhatajale või Kaitseministrile nende
omandamiseks
määramiseks
või
läkitamiseks vastavate kogemuste
staabiteenistuse ala ametikohtadelt juhtimise ala ametikohtadele ja
vastupidi;
b) andes neile täita nende ülemate kaudu erialalisi sõjateaduslikke töid
ja valvates nende tööde eduka täitmise järele.

Nr. 95

Art. 763-764

1659

§ 12. Kaitsevägede staabi ülema võimupiirid temale alluvate isikute
teenistuskäigu küsimuste lahendamise, nende kohtulikule vastutusele võtmise
ja distsiplinaarkaristuste alal on võrdsed diviisi ülema võimupiiridega, nagu
need

nähtud

on

ette vastavates

seadustes

ja seadlustes.
K. Päts
Peaminister

Riigivanema ülesannetes.
P. Lill

kindral-major
Kaitseminister.

764.

Osa tuletornide teenimise Kaitseministeeriumi

Antud

Riigivanema poolt
Alus: Põhiseaduse

2.

peale

panemisek, Narv sad mak pteni ülesan et äitmisenKiagtse- Tejademinste riumilealuvate laev deko stö märusemu tmisemä rus.

novembril 1934.

§ 60

p.

10.

I.
Määrus

tuletornide teenimise Kaitseministeeriumi

peale panemiseks,
sadamakapteni ülesannete täitmise ning Kaitse- ja Teedeministeeriumile
alluvate laevade koostöö kohta II osa (RT 78
1930 ja RT 87
1931) muudetakse ja pannakse maksma järgmises redaktsioonis:
osa

Narva

—

—

II.

§ 10.

Mereside Kunda

rajooni ülema kohuseid täidab Veeteede Valitsadamakapten ja Haapsalu rajooni ülema kohuseid Muhu väina
sadamate kapten, missuguste ülesannete täitmise alal alluvad nemad vahendiNarva

suse

tult Mereside

11.

§
juhatuse

ülemale.

Muhu väina

ja Narva sadamakaptenid vastutavad Merejõudude
kõigi Mereside ülesannetega seotud toimingute eest ja neile alluvad vahenditult Mereside Kunda ja Haapsalu rajooni koosseisus ettenähtud
meeskonnad, kellede suhtes on neil kaitseväe distsiplinaarkorra järgi kompaniiülema Õigused.
§

ees

12.

Kunda

ja Haapsalu rajooni Mereside tegevusega seotud kulud

kannab Kaitseministeerium.
eest, mis Kunda

Kaitseministeeriumi rahasummade

ja Haapsalu rajoonis tarvitusel,

damakaptenid vastutavad Kaitseministeeriumi

on

ja

varustuse

Muhu väina ja Narva

sa-

ees.

§ 13. Muhu väina ja Narva sadamakaptenid Mereside ülesannete täitpeavad tegutsema vastavalt kõigile korraldustele, mis Mereside tegevuse,
asjaajamise, aruandmise ja raamatupidamise alal ette näevad vastavad seadused,
määrused ja Mereside ülema korraldused, kusjuures sadamakaptenite ülemäämisel

rase

koormatuse ärahoidmise eest, mis võiksid takistada Mereside ülesannete

täitmist, hoolitseb Veeteede Valitsus.

§ 14. Muhu väina või Narva sadamakaptenite koha pealt väljakutsumine või läkitamine, kas Veeteede Valitsuse või Mereside ülesannete
asjus,
peab sündima nii Mereside kui ka Veeteede Valitsuse teadmisel.

Art. 764—765

15.

§

Muhu väina

95

Nr.

1660

ja Narva sadamakaptenid määratakse tegelikus kaitohvitseridest ,,Tegelikus kaitseväeteenis-

seväeteenistuses olevatest mereväe
tuses

olevate kaitseväelaste kodanlikkudele ametikohtadele määramise seaduse"

(RT

66

—

1934) alusel,

Teedeministri

ettepanekul

Kaitsevägede

juhataja

nõusolekul.
III.

Käesolev määrus hakkab maksma 2. novembril 1934.

Tallinnas,

2.

novembril 1934.
K. Päts

Peaminister

Riigivanema ülesannetes.
P. Lill

kindral-major
Kaitseminister.

765.

—

Meistrite, õppinud tööliste ja tööstusõpilaste seaduse alla arvatudtö al denimekir (täiendusRT 17 1932RjaT 89— 19t3o du

nimekirjadele).
Alus:

Meistrite, õppinud tööliste ja tööstusõpilaste seaduse §

(RT

38

—

42

punkt

1

ja

2

1931).

§ 1. Tööstusliku kutseoskuse nõukogu otsusel arvatakse Meistrite,
Õppinud tööliste ja tööstusõpilaste seaduse alla käesolevas nimekirjas loenda1933 toodud
1932 ja RT 89
tud tööalad täiendavalt RT 17
nimekirjadele, ja määratakse nende tööalade õppimiseks tööala nimetuste juures
—

—

tähendatud õppeaeg.
II.
III.

Elektritööstus.

2.

Mähkimise tööala

Graafikatööstus.

8.

Kiirfoto

Toiduainete tööstus.

6.

graafia tööala allalana
Rukkileiva, saia ja sepiku
küpsetamise tööala

tööala

—

.

XII.

3 aastat

...

foto.

...

Paragrahv 1 toodud nimekiri hakkab maksma
misel pärast nimekirja avaldamist Riigi Teatajas.
§2.

Tallinnas,

5.

novembril

kolme kuu

2

,,

2
,,

möödu-

1934.

Tööstusliku kutseoskuse

nõukogu esimees
Liikmed:

V. Päts.

N. E

s s e n.

H. Martinson.

Hind

10

senti.

Riigi trükikoja

trükk.

