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Juhtnöörid ja tingimused Riigi 5. klassiloterii teostamiseks.
Antud

Alus:

Majandusministri poolt

12.

juulil 1937.

Riigi rahaliste loteriide korraldamise seaduse (RT 84— 1934) §
otsus 16. aprillist 1937 (prot. nr. 31 pkt. VIII).

2

ja Vabariigi Valitsuse

Riigi 5. klassiloterii teostamise tingimused ja kord
alljärgnevalt:
I.

Klassid,
1.

Riigi

piletite

ettenähtud võitude
või neile

arv

ja

võitude

5. klassiloterii

ja

ning

määratakse kindlaks

preemiate

summa.

4 klassi

jaguneb
(I, 11, 111 ja IV klass), milles
preemiate loosimistest võtab osa järgnev arv pileteid

200.000 piletit, II klassis
poolpileteid: I klassis
190.000 piletit, IV klassis 184.992 piletit, millistele neljal klassi-loosimisel langeb 61256 võitu ja 4 preemiat, kogusummas
vastav

195.000 piletit,

arv

111 klassis

1.077.745 krooni.
Võidud

ja preemiad loositakse välja eraldi igas klassis tähtaegadel, arvul
nagu see määratud Vabariigi Valitsuse poolt otsusega 16. aprillist
1937 kinnitatud plaanis.
2. Riigi 5. klassiloterii piletid lastakse müügile poolpiletitena eraldi
iga (I, 11, 111 ja IV) klassi jaoks.
ja vahekorras,

11.
3.

Klassipiletid

ja

Pilet, mis määratud ühe klassi

nimetatakse

nende

jaotus.

võitude loosimisest

osavõtmiseks,

klassipiletiks.
4.
Iga klassipilet võtab osa ainult selle klassi võitude loosimisest, millisesse pilet kuulub.
5.
Klassipiletid on nelja värvi; seejuures iga numbri all on neli erivärvilist piletit, nimelt: sinine, roheline, kollane ja punane.
6.
Iga klassipilet jaguneb kaheks poolpiletiks A ja B. Poolpileti omanikul on õigus võidu korral piletile langenud võidu ja preemia poolele summale,
samuti selle vahetamiseks järgmise klassi
poolpileti vastu klassipiletite vahetamise kohta (punkt 16—29) maksvad
tingimusil.
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Poolpileti esiküljele, mis varustatud kaitsevõrguga, trükitakse peale
klassi nimetus, pileti hind, üks numbritest 1
kuni
tingimuste
või
A
B, pileti värvi nimetus, loosimiste tähtpäevad ning
50.000, poolpiletit
klassipileti ümbervahetamise lõpptähtpäev ja Riigi trükikoja juhataja kui
riigi rahaliste loteriide direktori allkiri faksiimiles; tagaküljele asetatakse klassipileti müüja poolt templijäljend müügikoha nimetuse ja täpse aadressiga.
On tagaküljele asetatud templijäljend mitteloetav või rikutud ning templijäljendi kohta tekib kahtlus selle õigepärasuse suhtes, siis on Riigi rahaliste
loteriide teostaja õigustatud võtma müügikoha templijäljendi selgitamisele,
lükates edasi senikauaks vastava võidu väljamaksmise.
7.

muude

111. Piletiraamatud.
raamatutesse 4 pileti =8 poolpileti viisi.
Iga raamat on varustatud järjekorranumbriga 1 —50.000. Seega iga klassipiletite raamat kannab sama numbrit, mis on trükitud sellesse volditud
piletitele.
9.
Igasse klassipiletite raamatusse on piletid volditud pileti värvide
suhtes järgmises järjekorras: esimesena
sinine, teisena
roheline, kolmandana
kollane ja neljandana
punane.

8.

Klassipiletid

on

volditud

IV. Piletite
10.

poolpilet

Pilet

ühe

1 kroon.

klassi

loosimisest

Eeltähendatud hinnad

hind.
osavõtmiseks

11,

111

maksab

2

krooni

ja IV klassi piletite

ja

oman-

damiseks

on maksvad vaid siis, kui ostmisel esitatakse käesolevate juhtnööride
pkt. 16—29 korras vastava eelmise klassi pilet; vastasel korral tuleb tasuda
peale ostetava klassipileti hinna ka eelmiste klasside piletite hind.

У.

Piletite

müügitingimused.

11.

Pileteid müüakse kas ühe klassi või

12.

Pileteid

kõigi nelja klassi jaoks.
jaoks müüakse Riigi klassiloterii piletite
müügikohtadest ja Riigi klassiloterii piletite keskmüügikohast, Riigi trükikojast, Tallinnas.
13.
Pileteid kõigi nelja klassi jaoks korraga müüakse ainult piletite
keskmüügikohast.
14. Postiteel saadetakse soovijaile pileteid ainult piletite keskmüügikohast tellimise peale, kui tellija on saatnud pileti hinna ja saatekulu 10 senti
iga saadetise kohta.
Lunasaadetisena postiteel saadetakse pileteid välja ainult üksikute klasside
jaoks piletite keskmüügikohast, kui tellija on saatnud lunasaatekulu
25 senti hiljemalt 20
päeva enne loosimist.
15. Posti kaudu tellitud piletite väljasaatmisel arvestatakse võimaluste
piirides tellijate soovidega pileti numbri või värvi kohta, kusjuures tellija
kohustatud võtma vastu temale saadetud piletid vaatamata sellele, kas
on
tellija soovi pileti numbri ja värvi suhtes on võidud täita.
üksikute klasside

VI.
16.

Kui

Klassipiletite vahetamine.

klassipileti pidaja, kelle pilet ei ole loosimisel võitnud, soovib
järgmise klassi loosimisest, tuleb temal pilet vahetada ümber järgmise klassi pileti vastu müügikohas, kus klassipilet oli ostetud.
Kui klassipiletid on ostetud korraga kõigi nelja klassi jaoks piletite
17.
keskmüügikohast, mil korral need varustatakse märkmega „ei kuulu Ümbervõtta

osa
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vahetamisele",
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pkt. 16 toodud eeskiri ümbervahetamise kohta

ei

ole

maksev.
Vahetamise juures tuleb müügikohas tasuda järgmise klassi pileti
ja ümbervahetatav pilet anda tagasi müüjale.
19. Pileti ümbervahetamisel antakse piletipidajale müügikohast sama
värvi ja sama numbriga varustatud järgmise klassi pilet.
20.
Kui piletipidaja ei ole vahetanud piletil tähendatud aja jooksul
oma pileti järgmise klassi pileti vastu, on
piletimüüjal õigus müüa järgmise
18.

hind

klassi

pilet uuele ostjale.
Piletipidaja, kelle pilet

müügikohas edasi müüdud uuele ostjale
pileti järgmise klassi pileti vastu piletil
tähendatud tähtajaks, kuid soovib võtta osa järgmise klassi loosimisest, peab
ostma uue pileti ja tasuma ka pileti hinna eelmiste klasside eest.
22.
Kui ümbervahetamisele kuuluva pileti vastu ei suudeta anda
piletimüüja mõnesuguste eksituste tõttu pileti müügikohas järgmise klassi,
sama värvi ja sama numbriga piletit, siis piletipidajal
on õigus saada mõnda
teist järgmise klassi piletit pkt.
18 ettenähtud korras.
23.
Kui piletite müügikohast ei suudeta anda vahetuseks üldse mõnda
järgmise klassi piletit, on müügikoht kohustatud varustama vahetamiseks
esitatava pileti oma märkmega, et piletit polnud võimalik ümber vahetada;
ümbervaheseesuguse märkmega varustatud piletipidajal on õigus hiljemalt
tamise viimasel päeval nõuda pileti vahetamist piletite keskmüügikohast;
selleks tuleb pilet ja ühe klassi pileti hind saata vastava avalduse juures piletite keskmüügikohta.
Avaldus peab sisaldama avaldaja soovi pileti vahetamiseks, avaldaja täpse aadressi ja nime. Võimaluse korral keskmüügikoht
rahuldab avaldaja soovi.
24.
Kui ka keskmüügikoht ei suuda anda vahetuseks mõnda järgmise
klassi piletit, maksab ta piletipidajale tagasi pileti ostuhinna loterii möödunud
klasside eest, kusjuures piletipidajal mingisugust muud kahjutasu nõudmise
Õigust ei ole.
25.
Klassiloterii piletite vahetamise juures võetakse arvesse ainult
nende piletipidajate avaldusi piletite kadumise kohta, kes pileti ostmise juures
teatanud pileti müügikohas oma nime ja aadressi.
on
26.
Avaldused vahetamisele kuuluvate piletite kadumise kohta tulevad esitada kirjalikult müügikohale, kus pilet ostetud, hiljemalt klassipileti
vahetamise lÕpptähtpäevaks. Hilisemaid avaldusi arvesse ei võeta. Avalduses
peab olema ära tähendatud pileti number, värv, klass ning kuupäev, millal
pilet ostetud.
27.
Kui keegi esitab müügikohas vahetamiseks pileti, mille kadumise
kohta on tehtud avaldus, nõutakse piletiesitajalt oma isiku tõestamist ja elu21.

seetõttu,

koha

et ta

ei ole vahetanud

avaldamist.

on

oma

Selle keeldumisel ei vahetata müügikohas piletit.
piletiesitaja tõestab oma isiku, siis antakse järgmise klassi
pilet temale välja üldiste vahetustingimuste kohaselt; tema nimi ja elukoht
teatatakse isikule, kes tegi avalduse pileti kadumise kohta, et see võiks kohtukorras oma õigusi kaitsta.
29.
Kui pileti vahetustähtaja jooksul ei ole müügikohale esitatud ümbervahetamiseks piletit, mille kadumise kohta on tehtud avaldus, või
pilet on
esitatud isiku poolt, kes keeldub oma isiku tõestamisest pkt. 27 korras, antakse
järgmise klassi pilet avalduse teinud isikule vastava allkirja vastu kolme päeva
jooksul pärast pileti vahetustähtaja möödumist hariliku klassipileti vahetushinnaga.
28.

Kui
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Võitnud

piletid.

võit, ei võta

enam osa järgmiste klasside lookaotab
selle
ümbervahetamiseks järgmise
piletipidaja
õiguse
pileti
ja
klassi pileti vastu.
Soovib võitnud piletipidaja võtta osa edaspidistest loosimistest, tuleb
temal omandada järgmise kiassi pilet ja tasuda sel puhul pileti hind ka eel-

Pilet, millele langes

30.

simistest

miste klasside eest.
31.

Ühes võiduga makstakse tagasi võitnud piletipidajale ettemakstud

ostuhind nende klasside eest, mille loosimisest võitnud pilet ei võta enam osa.
Võitnud piletite pidajatele tagasimaksmisele kuuluv piletite ostu32.
mis

hind,

6 kuu

jooksul,

arvates

võitude nimestiku avaldamisest,

võtmata, arvatakse loterii tuluks

välja
tagasinõudmiseks.

on
jäetud
ja piletipidajad kaotavad õiguse selle

VIII. Loosimised.
33.
määratud
34.
ruumides
15

Loosimisi toimetatakse Tallinnas,

komisjoni,
Loosimised

riigikontrolli
on

Majandusministri poolt selleks
juuresolekul.

ja politsei esindajate

avalikud, toimuvad kuulutuste teel

teatavaks tehtud

ja kestavad esimeses kolmes klassis kaks päeva, neljandas klassis

päeva.
35.

Võitude nimestikkude koostamise aluseks jäävad loosimise juures
komisjon poolt koostatud protokollid ja loosimisel loosirattaist väljavõetud piletinumbrite, värvide ja võitude sedelid.
Lahkuminekute puhul protokolli ja sedelite andmete vahel loetakse
36.
andmed
sedelitel, milliste kohaselt protokollid parandatakse. Protoõigeteks
kolli parandamise kohta koostatakse komisjoni poolt eriakt.
viibiva

IX.
37.
abil.

Loosimiste kord.

Loterii esimese kolme klassi loosimisi toimetatakse kahe loosiratta

Esimesse

rattasse

pannakse 50.000 kokkurullitud välimuselt ühesarnast

sedelit, mille sisekülgedel leiduvad piletite numbrid järjekorras

1 kuni 50.000.

pannakse loosimisele tulevas klassis ettenähtud võitude arvule
hulk kokkurullitud samasuguseid sedeleid, mille sisekülgedel märgi-

Teise rattasse
vastav

tud

vastav

võidusumma.

Sedelite rattaisse asetamine toimub

pkt. 33 ettenähtud komisjoni juures-

olekul.
Loosimisel võetakse esimesest

rattast üks sedel piletinumbriga ja teisest
järgemööda neli sedelit võidusummaga. Järjekorras esimesena väljavõetud võidusumma loetakse langenuks I rattast väljavõetud piletinumbri
sinisele piletile, teine
kollasele ja neljas
rohelisele, kolmas
punasele.
rattast

Loosimine kestab
võetud

ülaltoodud korras kuni kõik võidud loositavas klassis

44

välja.

44

,

Rattaist

on

väljavõetud piletinumbrite ja võidusummade
sedelid aetakse nööridele ja pitseeritakse Majandusministeeriumi rahandusosakonna, Riigikontrolli ja Politseivalitsuse pitsatitega.
Loosimise katkestamisel,
38.
samuti loosimise lõpetamisel pitseeritakse loosirattad pkt. 37 nimetatud pitsatitega.
Pitseeritud loosirattad hoitakse kindlas kohas loterii teostaja poolt korraldatud valvel ja neid võidakse avada ainult komisjoni juuresolekul.
39.
Neljanda klassi võitude loosimist toimetatakse kolme loosiratta
abil. Esimeses rattas on sedelid piletinumbritega, teises rattas on 46.248 sedelit
värvide nimetustega, kusjuures
„sinise
„rohelise , „kollase
ja „punase

rattast

44

44
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iga värvi nimetusega sedeleid*

11.562.

on

Art. 518

Kolmandas loosirattas

on

sedelid

võidusummadega.
üheaegselt esimesest rattast sedel piletinumbriga,
pileti värvinimetusega ja kolmandast rattast sedel võidu-

Loosimisel võetakse
teisest rattast sedel
summaga.

Kolmandast rattast
mis kannab esimesest

väljavõetud võidusumma loetakse langenuks piletile,
väljavõetud numbrit ja teisest rattast väljavõe-

rattast

tud värvi.
X.

dule, mis
kui

Preemiad.

Igas klassis on üks preemia, milline kuulub juurdelisamiseks võivastava klassi viimase päeva loosimisel osutub
suurimaks; juhul

40.

klassi viimase päeva loosimiseks on jäänud rattasse mitu võrdset
võitu, kuulub preemia juurdelisamiseks rattast esimesena välja-

vastava

suuremat

võetud suuremale võidule;

vastava

klassi viimase päeva loosimiseks

rattasse

jäänud võitude võrdse suuruse juures kuulub preemia juurdelisamiseks
esimesena väljavõetud võidule.

rattast

XI. Võitude nimestikud.

41.
Iga klassi võitude nimestik avaldatakse Riigi Teataja Lisas ja eriväljaandena.
Eriväljaanded saadetakse pärast iga klassi loosimist kõikidesse müügikohtadesse, kus need üldiseks vaatamiseks pannakse välja.
42.
Eriväljaandeid saadetakse kõigile soovijaile, kes saadavad Riigi
trükikojale ä 10 senti postmarkides esimese kolme ja 25 senti neljanda klassi
võitude nimestiku

eest.

XII. Võitude

ja preemiate väljamaksmine.

43.

Võitude ja preemiate väljamaksmine algab kohe pärast iga klassi
võitude nimestiku avaldamist Riigi Teataja Lisas ja kestab kuus kuud.

ning suuremad võidud ja preemiad maksab välja
piletite keskmüügikoht Tallinnas. Vähemaid võite makstakse
välja ka piletite müügikohtades.
45.
Klassiloterii plaanis ettenähtud võitudelt 5 kuni 10 krooni, viikaasa arvatud, võetakse väljamaksmise juures riigimaksuks 10%, võimane
tudelt üle 10 krooni kuni 100 krooni, viimane kaasa arvatud
15%, ja võitudelt üle 100 krooni ning preemiatelt
20%.
46.
Võidud ja preemiad, mis on jäänud välja võtmata kuue kuu jooksul, arvates võitude nimestiku avaldamisest, loetakse loterii tuluks ja võitnud piletipidajad kaotavad Õiguse võidu ja preemia nõudmiseks.
47.
Võidud ja preemiad makstakse välja võitnud pileti ettenäitajale,
kusjuures pilet jääb võidu väljamaksja korraldusse.
48.
Piletitele pealekirjutatud märkmeid pileti omaniku nime või osaõiguse, samuti muude tingimuste ja asjaolude kohta ei võeta arvesse.
49.
Võitnud piletite kadumise kohta võetakse võitude ja preemiate
väljamaksmise juures arvesse ainult nende piletipidajate avaldusi, kes müügikohas piletiostmise juures on teatanud oma nime ja aadressi.
50.
Avaldused võitnud piletite kadumise kohta tulevad esitada Riigi
trükikojale kirjalikult hiljemalt võitude väljamaksmise lõpptähtpäevaks, kusjuures avaldusele tuleb lisandada müügikoha tõendis, et kaotatud pilet on
avaldusetegija poolt sellest müügikohast ostetud ja et müügikoht on pileti
44.

100-kroonised

klassiloterii

kadumise

teatavaks

võtnud.
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on

pileti esitajale

ja preemia kättesaamiseks

esitab

keegi pileti, mille

tehtud avaldus p.p. 49—50 korras, siis võidu ja preemia
maksab välja Riigi trükikoda kolme nädala möödumisel

pärast seda, kui pileti esitaja

on

tõendanud

oma

isiku

ja avaldanud

oma

elukoha.

Riigi trükikoda teatab piletiesitaja nime ja elukoha pileti kadumise
et see võiks kohtukorras oma
õigusi kaitsta.
53.
Kui võidu ja preemia, mis langenud piletile, mille kadumise kohta
tehtud avaldus p. 49—50 korras, väljamaksmiseks ei ole esitatud piletit
on
või võidu ja preemia väljamaksmist ei ole seistatud seaduslikus korras, siis
maksab Riigi trükikoda pärast võitude väljamaksmise lõpptähtpäeva kolme
nädala jooksul võidu ja preemia välja isikule, kes tegi avalduse pileti kadumise
52.

kohta avalduse teinud isikule,

kohta.

teostaja võib oma äranägemisel seistata võidu või preemia
vastava selgitamiseni, kui tekivad põhjendatud kahtlused
väljamaksmise
pileti ettenäitaja õiguse kohta võidu või preemia saamiseks.
55.
Kokkulepped loterii piletite müüjate ja ostjate vahel, mis on vastuolus käesolevate juhtnööridega, ei ole siduvad loterii teostajale, s.o. Riigi
trükikojale.
XIII.
Avaldused rikutud
ja hävinenud piletie kohta.
56.
Rikutud ja hävinenud piletite omanikele võidakse nende sellekohasel avaldusel omistada samad õigused, mis piletite kadumise kohta avalduse tegijatele; rikutud pileti korral tuleb avaldusele juurde lisada rikutud
pilet.
XIV. Järelepärimised ja avaldused.
54.

Loterii

kuni

57.

teostajale saadetavatele järelepärimistele vastatakse ainult
jaoks on lisandatud 10-sendiline postmark.
58.
Igasugused avaldused loterii piletite müüjate tegevuse kohta, kui
neid soovitakse esitada, tulevad saata Riigi trükikojale.
59.
Vaidlused loterii teostaja ja piletipidaja vahel ja eksitused ning
arusaamatused loosimise juures kuuluvad Riigi trükikoja juhataja lahendamisele.
Nende lahenduste peale võib kaevata Majandusministrile kolme
Majandusministri
päeva jooksul lahenduste teatavakstegemisest arvates.
otsused on lõplikud.
Majandusminister K. Selter.
siis,

kui
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Loterii

vastuse

Metsade

ja

Antud

maade

kaitsemetsaks

PÕllutööministri

poolt 6.

Alus: Metsaseaduse
Määran

kaitsemetsadeks

§

Virumaal,

10

(RT

tunnustamise

määrus.

juulil 1937.
45

Püssi,

1934).

Kunda-Malla

ja Varangu
ja looduses piirimärkidega tähistatud järgmised maa-alad :
Püssi vallas, A-Saka maantee ääres asetseva metsa põhjapoolne
1.
umbes 10,0 hektaari, mis piiratud põhjast ja lõunast kruntide
pindalaga
osa,
nr.
A-83, A-38, A-37, A-36, A-35 ja läänest nr. A-39 ning idast nr. A-35
põllumajanduslikult kasutatavate maadega.
valdades asetsevad

Mainitud kaitsemetsa

ossa

kuuluvad osaliselt

a)
„Aravete
b) August Umberg’i „Raja nr.
Isak Huusmann’i

järgmiste talundite maad:

A-83“, kinnistu nr. 9092.
A-35“, kinnistu nr. 6545.

nr.
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c) Eduard Matsi „Matsi nr. A-36“, kinnistu nr. 887.
d) Juhan Piirmaa (Preimuth) „Männiku nr. A-37“, kinnistu
e) Jakob Loll’i „Lolli nr. A-38“, kinnistu nr. 7870.
2.
nistu
mis
nr.

nr.

nr.

5891.

Püssi vallas, Aa asunduses asetseva „Hundiaugu nr. A-42“, kin2764, omanik Rudolf Räis, talu maaosa pindalaga umbes 3,0 hektaari,

piiratud põhjast, idast ja lõunast
piiriga (oja).

sama

talu

maadega ja läänest talundi

A-128
3.

Kunda-Malla vallas,

Männiku

külas

asetsev

umbes

5,0 hektaari

piiratud põhjast krunt nr. A-136 maadega ja Soome
nr.
idast
talundi
A-117 piiriga, lõunast talundite nr. A-118, ja A-119
lahega,
maadega ning Letepää küla teega ja läänest talundi nr. A-109-b maadega.
metsa-ala,

suurune

Sellesse

mis

metsaalasse

kuulub

Jaan Kägi pär. „Nurme
Paul Ong’i „Männimäe

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Aleksander

Braun’i

järgmiste talundite maid:

nr.
nr.

A-109“, kinnistu
A-118“, kinnistu

„Männiku

nr.

A-119“,

14125.

nr.
nr.

14313.

kinnistu

14385.

nr.

Aleksander Tomson’i

„Hiielepiku nr. A-121“, kinnistu nr. 14100.
Mahuranna Kalameeste Ühingu „Augi nr. A-122“, kinnistu nr. 15071.
Ü.E.N.Ü. Mahu osakonna „Hiiemäe
Steinfeldt’i

August

4.

rendikrunt

nr.

nr.

A-123“,

kinnistu

nr.

14732.

A-129.

Kunda-Malla vallas, Toolse jõe vasakul kaldal
A-129“, kinnistu nr. 2744, omanik Marie Tull

asetseva

„Eskola

(Ehrenberg), talu
mets, umbkaudse suurusega 7,5 hektaari, mis piiratud lõunast ja põhjast sama
talu maadega, idast mainitud jõe oru servaga ja läänest Rutja metsandiku kvartaaliga nr. 85.
5.
Varangu vallas asetseva „Tõnuhanso nr. 20“, kinnistu nr. 7753,
omanik Arnold Leihberg, talu metsa osa, pindalaga umbes 2,5 hektaari, mis
piiratud lõunast sama talu viljapuuaia ja metsaga, põhjast Soome lahega, idast
Rutja küla maadega ja läänest Rutja metsandiku kaitsemetsa kvartaalidega
nr. 3
ja 5.
(Esko)

nr.

Põllutööminister N. Talts.

Riigi

Järva

ajutiselt

Maade

maavalitsuselt

Siseministrilt 5.

520.

Sundmäärus

Kohaliku

Alus:
I

ja

Metsade Valitsuse direktor J. Luik.

2. aprillil 1937 vastu
juulil 1937 kinnitatud

kauplemise aja

omavalitsuse korraldamise

võetud

ja

kohta Järvamaal.

seaduse

elluviimise

määruse

1917 art. 953), Kaubandusasutiste, ladude ja kon§ 7 (VSKK 173
1906
torite teenijate normaalpuhkeaja kindlustamise seaduse (VSKK 270
art. 1894 ning 150— 1907
1930 art. 385 ning 40
art. 1150jja RT 57
1933 art. 318) § 9 ja Maakondade ajutise valitsemise seaduse (RT 5
1934
art. 40)
§§ 5 ja 6.
osa

lisa

1.

Käesolev sundmäärus on kehtiv Järvamaal asuvate kaupluste,
ja igasuguste äriettevõtete ja laatade kauplemise- ja tegutsemiseaja
kohta, välja arvatud kauplemine turgudel, apteekides, bensiini automaatjaamades, raudtee einelaudades, sissesõiduhoovides ja kohaltarvitamisõigusega
alkoholimüügikohtades. Võõrastemajades kehtib sundmäärus ainult einelauas
kauplemise kohta.

§

ladude

1184

Art. 520

Nr. 57

§ 2. Kauplemine ja töötamine on. lubatud äripäevadel:
1) tee- ja söögimajades, kohvikutes, kondiitriärides, alkoholita einelaudades jne., kus müüakse toiduaineid ja alkoholita jooke kohaltarvitamiseks
ja kioskites kella

7

kuni 22;

kella 6 kuni 17;
2)
kella 7 kuni 19.
3) eelnimetamata muudes kauplustes ja äriettevõtetes
§3. Kauplemine ja töötamine on lubatud pühapäevadel, riiklikkudel
pühadel ja puhkepäevadel:
1) tee- ja söögimajades, kohvikutes, alkoholita einelaudades ja kohtades, kus müüakse toiduaineid ja alkoholita jooke kohaltarvitamiseks ning
kioskites
kella 8 kuni 22, välja arvatud ülestõusmise- ja jõulupühade esilaatadel

päev;

mene

2) kondiitriärides,

kus

tarvitamiseks kella 8 kuni 22,

müüakse toiduaineid

ja alkoholita jooke kohalvälja arvatud ülestõusmise-, neli- ja jõulupühade

esimene päev;

3) pagariärides ja kauplustes, kus müüakse ainult toiduaineid ja alkokella 7 kuni 10 ja kella 13
jooke väljaviimiseks ja tubakasaadusi
kuni 15, välja arvatud uusaasta (1. jaanuar), iseseisvuspäev, suurreede, kevadpüha (1. mai) ja ülestõusmise-, neli- ning jõulupühade esimene päev;
kella 13 kuni 17,
4) eelnimetamata muudes kauplustes ja äriettevõtetes
arvatud
suurkolmekuningapäev,
iseseisvuspäev,
palvepäev,
uusaasta,
välja
reede, ülestõusmise- ja jõulupühade esimene ja teine ning nelipüha esimene
päev, kevadpüha (1. mai), taevaminemispüha, võidupüha ja surnutepüha.
§ 4. Pidude einelaudades, näitustel ja näitemüükide ajal on kauplemine ja töötamine lubatud äripäevadel, pühapäevadel, riiklikkudel pühadel
ja puhkepäevadel, välja arvatud palvepäeval, suurreedel, ülestõusmisepühade
esimesel päeval, surnutepühal ja
jõulupühade esimesel päeval, mitte üle
holita

12 tunni

ööpäeva kohta.

Vaiksel-, nelipüha-, võidupüha- ja jõululaupäevadel ning vana§5.
aastal (31. detsembril) lõpetatakse äritegevus §§ 2 ja 3 loetletud äriasutistes ajal, mis määratud Pühade ja puhkepäevade seaduse alusel antud vastavate

määrustega.

§ 6.

Väljaspool käesolevas sundmääruses ettenähtud kauplemise ja
olema kõigis äriasutistes ruumid suletud ja laatadel
aega peavad
ning pidude einelaudades lõpetatud äritegevus. Isikutega, kes tulnud äriasutisse ja teinud tellimisi kuni kauplemise lõpetamiseks määratud ajani,
tuleb äritegevus lõpetada hiljemalt poole tunni jooksul pärast äriasutise sulgemist.
Kõik äriasutised, välja arvatud pidude einelauad ja laadakauplu§ 7.
töötamise

sed,

on

kohustatud

käesoleva sundmääruse

paigutama äriruumi nähtavale

kohale.

§ 8.

Teenijate tööjõu tarvitamisel äriasutistes tuleb täita sellekohaseid

seaduslikke nõudeid.

§ 9.

Käesoleva sundmääruse

minaalseadustiku

§

122

vastu

eksijad võetakse vastutusele

Kri-

põhjal.

§ 10. Käesolev sundmäärus hakkab kehtima 15. päeval pärast avalRiigi Teatajas ja sellest ajast kaotab kehtivuse Järva maavolikogult
4. novembril 1933 vastu võetud Sundmäärus kauplemise aja kohta Järva1933 art. 748).
maal (RT 103

damist

Maavalitsuse esimees M. Hansen.

Liige Void. Tartu.
Hind

10 senti.

Riigi trükikoja

trükk.

