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I.
217.

FajanssAntud

tollisoodustuse

ja portselanteoste

määrus.

Majandusministri poolt 25. märtsil 1939.

Alus: Tolliseaduse

§

191

p. 4

(RT 1936, 74, 605).

I.

välja Eestis valmistatud oma kristallõigus Majandusministeeriumi loal ja tema poolt ülesseatud tingimustel ning ulatuses tuua sisse 60%-lise tollialandusega tolli sisseveotariifi § 75 p. 1 nimetatud fajanssteoseid ja sama tariifi § 76 p. 1 nimetatud portselanteoseid vastutasuna nende poolt välja veetud kristallklaasi
§ 1.

Ettevõtetele, kes veavad

klaasi tooteid, antakse

saadustele.

§2. Tollisoodustuse soovija muretseb vastava loa Majandusministeeja esitab selle tolliasutisele, kes selle põhjal vastavad fajanss- või portselanteosed alandatud tolliga läbi laseb.
§3. Tollisoodustuse saaja on kohustatud Majandusministeeriumile
viimase nõudmisel esitama sisse- ja väljaveetavate esemete hindade kontrollimiseks vajalikke andmeid ja aruandeid.

riumilt

11.
Käesolev määrus

jõustub avaldamisega.
Majandusminister L. Sepp.
KaubandusosakonnadirektorE. Uuemaa.
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Arstide-eriteadlaste katsekorralduse
Antud

Alus:

Nr. 30

Sotsiaalministri

määrus.

poolt 22. märtsil 1939.

Tervishoiupersonaali kutsetegevuse seaduse (RT 1932, 24, 181) § 8.
1.

peatükk.

Üldeeskirjad.
§ 1.

Arstina-eriteadlasena

kes käesoleva määruse korras

on

Kõik teised arstid võivad

on

lubatud

tegutseda ainult nendel arstidel,

tunnustatud eriarstiks.
cc

tegutseda kutsenimetusega ~arst

.

§2. Eriarsti nimetuse võib omandada järgmistel erialadel: a) sisehaiguste, b) haavahaiguste, c) suu- ja hambahaiguste, d) naistehaiguste ja
sünnitusabi, e) lastehaiguste, f) naha- ja suguhaiguste, g) silmahaiguste,
h) kõrva-, nina- ja kurguhaiguste, i) närvihaiguste, j) vaimuhaiguste, k) ortopeedia, 1) uroloogia, m) röntgenidiagnostika, n) röntgeni- ja raadiumteraapia, o) meditsiinilise ja toitainete keemia, bakterioloogia ja seroloogia, p) füsioteraapia ja balneoloogia; või loetletud erialade kitsamatel eriharudel, nagu
näiteks sisehaiguste erialal
südamehaiguste, kopsuhaiguste või nakkushaivõi
erialal
närvihaiguste
vaimuhaiguste
psühhoteraapia alal jne.
alal;
guste
Eriharud, milledes võib omandada eriarsti nimetuse, määrab Tervishoiu ja Hoolekande Talituse direktor Arstide Koja juhatuse ettepanekul. Enne
ettepaneku tegemist Arstide Koja juhatus kuulab ära Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna seisukohad.

Samas korras lahendatakse ka kõik vaielused selles,

missuguse eriala raamidesse iga eriharu kuulub.
§3. Üks arst võib omandada eriarsti nimetuse mitte rohkem kui kahel
erialal.
2.

peatükk.

Eriarstiks ettevalmistamise kestus.

§ 4. Eriarstiks ettevalmistamine peab kestma vähemalt:
3 aastat,
a) sisehaiguste alal
3
b) haavahaiguste alal
aastat,
2 aastat,
c) suu- ja hambahaiguste alal
3 aastat,
d) naistehaiguste ja sünnitusabi alal
2
e) lastehaiguste alal
aastat,
2 aastat,
f) naha- ja suguhaiguste alal
alal
2
silmahaiguste
aastat,
g)
2
h) kõrva-, nina- ja kurguhaiguste alal
aastat,
2 aastat,
i) närvihaiguste alal
2 aastat,
j) vaimuhaiguste alal
2
k) ortopeedia alal
aastat,
2 aastat,
l) uroloogia alal
alal
2 aastat,
röntgenidiagnostika
m)
2
n) röntgeni- ja raadiumteraapia alal
aastat,
o) meditsiinilise ja toitainete keemia, bakterioloogia ja seroloogia alal
3 aastat,

p) füsioteraapia ja balneoloogia alal
Eriarstiks
aasta

2 aastat.

ettevalmistusajana arvestatakse
kestnud vaheaega.

aega, milles ei esine üle kolme
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§5.

Ettevalmistumise

kestel

mineku korral võimaldatakse

§

ühelt

ettevalmistumisalalt

4 ettenähtud

teisele

üle-

ettevalmistusaja määradest järg-

mised erandid:

a) kui

arst

on

ettevalmistunud

siis eriarstiks

vähemalt 1 aasta

b)

sisehaiguste erialal vähemalt 2 aastat,
lastehaiguste erialal peab vältama

ettevalmistumine
6

kuud;

haavahaiguste erialal vähemalt 2 aastat,
suu- ja hambahaiguste erialal, nina-,
kõrva- ja kurguhaiguste erialal, ortopeedia erialal või uroloogia erialal peab vältama vähemalt 1 aasta 6 kuud.
kui

arst

on

ettevalmistunud

siis eriarstiks ettevalmistumine

§6. Erialasid ühendada soovijail võimaldatakse eriarstiks ettevalmisjärgmistel soodustatud määradel:
ettevalmistumise kestvus vähemalt 3 a.
a) sisehaigused
„1 a.
ja lastehaigused
„
3 a.
b) sisehaigused
ja meditsiiniline ning toit-

tumine

~

„

ainete keemia,

c)

d)
e)
f)

g)

mõlemal

mub

samas

~

bakterio-

loogia ja seroloogia
haavahaigused
ning nina-, kõrva- ja
kurguhaigused
haavahaigused
ja ortopeedia
haavahaigused
ja uroloogia
haavahaigused
ning suu- ja hambahaigused
röntgenidiagnostika
ja
röntgeni- ning raadiumteraapia, kui ettevalmistus

„

~

~

~

~

~

~

2

a.

3

a.

„

„

„la.

~

~

~

~

~

~
„

„

„

~

~

~

~

~

~

3

a.

1

a.

3

a.

1

a.

3 a:

1
~

~

~

a.

erialal toi-

asutises üheettevalmistumise

aegselt

üldkestvusega

vähe-

malt 3

§ 7.
määrad lühenevad 6 kuu võrra:
Käesoleva määruse

§

4 ettenähtud

a.

ettevalmistumisaja minimaal-

a) Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna instituutides vähemalt ühe aasta
jooksul määraliste assistentidena töötanud arstidele, kui nende eriarstlik

ettevalmistus

toimub mitte

samas

instituudis;

b) arstidele, kes arsti kutsealal on tegutsenud vähemalt kuus aastat.
§B. Käesoleva määruse § 2 loetletud erialade kitsamatel eriharudel
ettevalmistumiseks on nõutav peale § 4 ettenähtud eriala ettevalmistumise
aegade veel ettevalmistumine selle eriala valitud kitsamal eriharul vähemalt
üks

aasta.

3.

peatükk.

Eriarstide ettevalmistusasutised.

§9. Eriarstiks ettevalmistumine toimub:
a) Tartu Ülikooli kliinikutes, polikliinikutes, instituutides ja laboratooriumides ;
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b) teistes raviasutistes ja laboratooriumides, missugused määrab Arstide
Koja juhatus ja kinnitab Tervishoiu ja Hoolekande Talituse direktor.
§ 10.

Käesoleva määruse

§9p. b all tähendatud ettevalmistusasutisteks
juhatusel ja eriarstiks
ettevalmistumiseks küllaldane materjal haigetena ning kliinilisteks uurimisteks
ja raviks vajalikud sisseseaded.
§ 11. Käesoleva määruse § 9 lit. b tähendatud asutiste juures eriarstiks
ettevalmistuvate arstide arvu määrab iga asutise kohta eraldi Arstide Koja
juhatus ja kinnitab Tervishoiu ja Hoolekande Talituse direktor.
võivad olla raviasutised, kus

§

12.

Kui

eriarstiks

on

eriosakonnad eriarstide

ettevalmistumine

on

toimunud

ühes

asutises,

antakse

ettevalmistujale selle asutise juhataja poolt asutise vastava eriosakonna
juhataja kirjalikul ettepanekul lõputunnistus, missugune peab sisaldama tõen-

dise,

et

eriarstiks ettevalmistunu

on

võimeline iseseisvalt töötama valitud eri-

alal.
Kui eriarstiks ettevalmistumine ei ole

lõpule viidud ühes asutises, vaid

toimunud mitmes asutises, antakse tähendatud asutiste juhatajatelt, nende
asutiste vastavate eriosakondade juhatajate kirjalikel ettepanekutel, ettevalon

mistujale tunnistused nendes asutistes toimunud ettevalmistuse kohta. Tunnistused peavad sisaldama andmeid ettevalmistuse aja, ulatuse ja tulemuste
hinnangu kohta. Need tunnistused võetakse arvesse käesoleva paragrahvi esimeses lõigus tähendatud lõputunnistuse väljaandmisel asutise juhataja poolt,
kus eriarstiks ettevalmistumine on viidud lõpule.
4.

peatükk.

Eriarstiks tunnustamine.
13.

Avaldused

Arstide Koja
ja 1. oktoobriks. Avaldusele lisandatakse kandidaadi eluloolised andmed ja tunnistused eriarstiks
ettevalmistumise (§ 12, 17) või sellel alal töötamise (§ 19, 20, 21) kohta.
Koja juhatusel on Õigus nõuda nii ettevalmistusasutistelt kui ka avalduse esitajailt täiendavaid tõendusi ja andmeid.

§
juhatusele kolm korda

eriarstiks

aastas:

1.

tunnustamiseks

jaanuariks,

esitatakse

1. maiks

§ 14. Eriarstiks tunnustamise avalduste läbivaatamiseks Arstide Koja
juhatus võib Arstide Koja ajutise juhatuskirja alusel moodustada eritoimkonna,
kes võtab eriarstiks tunnustamise kohta
asumisel tuleb

oma

seisukoha.

Eitavale seisukohale

seisukoht

põhjendada.
Läbivaadanud asjatoimetuse teeb Arstide Koja juhatus eriarstiks tunnustamise või mittetunnustamise kohta põhjendatud otsuse. Otsuse esitab Arstide
Koja juhatus Tervishoiu ja Hoolekande Talituse direktorile, kes kas kinnitab
Arstide Koja juhatuse otsuse või annab asja Koja juhatusele uuesti läbivaatamiseks. Viimasel juhul esitab Arstide Koja juhatus oma ettepaneku Tervishoiu ja Hoolekande Talituse direktorile, kes otsustab asja lõplikult.
§ 15.
Koja

otsuse

§ 16.

see

Tervishoiu

ja Hoolekande Talituse direktori otsusest või Arstide
Koja juhatusele.

kinnitamisest teatatakse Arstide

Koja juhatus teatab Tervishoiu ja Hoolekande Talituse
Koja otsuse kinnitamisest avalduse esitajale ja
kannab eriarstiks tunnustatu Arstide Koja juures peetavasse eriarstide nimes-

direktori

Arstide

otsusest

või Arstide

tikku.

§ 17.

Arstid, kelle eriarstiks ettevalmistumine

asutistes, tunnustatakse eriarstideks,

kui nad

on

toimunud välismaa

esitavad küllaldased tõendused,
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nende eriarstiks ettevalmistumise
aeg

ja tingimused välismaa asutistes

vasta-

sid Eestis eriarstliku ettevalmistumise alal ülesseatud nõudeile.

§

18.

Tartu

Ülikooli

professorid ja dotsendid kantakse eriarstide
põhjal Arstide Koja juhatuse poolt.
käesoleva määruse jõustumist on töötanud pide-

nimestikku nende sellekohaste avalduste

§ 19.
valt

mõnel

Arstid, kes

enne

2 loetletud

erialal vähemalt kuus aastat, võidakse tunnustada
sellel alal eriarstiks, kui nad esitavad tõendused selle üle, et nad vastaval erialal
on töötanud eeltähendatud määral.

§

Tõendisteks võivad olla tunnistused linna- või maa-arstidelt, arstlikelt

organisatsioonidelt, õiendused arstide nimestike alusel jne.
§ 20. Arstid, kes enne käesoleva määruse jõustumist

on töötanud pidevalt ühel erialal vähem kui kuus aastat, kuid mitte vähem
kui see on nõuaega,
tav eriarstiks ettevalmistumiseks käesoleva määruse § 4, 6 ja 8 järgi, võidakse

tunnustada

§ 13—17 korras sellel erialal tegutsevateks arstideks, kui nad esija vastavad tõendised.
Vastavatel erialadel tegutsevateks arstideks tunnustatud arstid kantakse
erinimekirja ja nad võivad tegutseda vastava kutsenimetusega (nagu:
arst
sisehaiguste alal, arst lastehaiguste alal jne.).
tavad sellekohase avalduse

Kuue-aastase staaži täitumisel võidakse tähendatud arstid tunnustada
eelmises lõikes ettenähtud korras eriarstideks vastavatel erialadel, kui esitatakse
sellekohased avaldused ja tõendused Arstide Koja juhatusele kuue-aastase
staaži täitumise ajale järgnevaks § 13 ettenähtud avalduste esitamise täht-

päevaks.

Vastasel korral kustutatakse nende nimed ülaltähendatud erilisest
ja nad kaotavad õiguse tegutseda eelmises lõikes tähendatud kutse-

nimestikust

nimetusega.
§ 21.
Arstidel, kes enne käesoleva määruse jõustumist on töötanud pidevalt ühel § 2 nimetatud erialal mõnes raviasutises vähem kui kuus aastat,
võidakse

eriarstiks tunnustamisel arvestada nende sellekohase sooviavalduse

ja tõendiste esitamisel erialalist tegutsemisaega soodustatud korras, lugedes
ühe aasta raviasutises töötamisajast võrdseks kahe-aastasele
tegevusele sellel
erialal väljaspool raviasutist.
Lõppeeskirjad.
§ 22.

Käesolev määrus

jõustub 1. mail 1939.
Sotsiaalminister O. Kask.

Tervishoiu ja Hoolekande Talituse direktor Dr. A. Mõttus.

219.

Posti,

telegraafi,

telefoni

asutiste

lahtioleku

aja

määruse muutmise määrus.
Antud Teedeministri
Alus: Posti,

poolt 28. märtsil 1939.

telegraafi, telefoni ja raadio seaduse §

12

p.

3

(RT 1930, 24, 127).

I.

Posti, telegraafi, telefoni asutiste lahtioleku aja määruse § 2 (RT 1936,
104, 863) muudetakse ja pannakse kehtima järgmises redaktsioonis:
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§ 2. Postitalitusteks

on

Tiinmajad:

avatud:

1) Liht- ja tähitatud kirjapostisaadetiste talitusteks
'

.
nmg

’

'

r

Äi-inöpin'l
лпраеуи

posti- ja tempelmaksevahendite müügiks:

Pühapäevii ja
joulu- ning ülestõusmise pühade
kolmandal päeval

a) Tallinna Peapostkontor ja Tartu Posti-Telegraafikontor
b) Tallinn Vaksali Posti-Telegraafi-Telefoni-

9—20

kontor

8—23.30

9—ll

15—16

ja

20—23.30

d) Tallinn

Sadama

kontor

e)

Posti-Telegraafi-Telefoni8—22.30

.

Tartu Vaksali

19—22.30

Posti-Telegraafi-Telefonikon9—24

tor

13—15

ja

20—24

f) Iga

posti-telegraafi-telefonikontor

muu

.

9—lB

.

9—ll

2) Raha-, paki- ja väärtsaadetiste talitusteks:
a) kõik posti, posti-telegraafi ja posti-telegraafitelefonikontorid, arvatud välja p. b-es tähendatud kontorid

b)

Tallinn

9—15

ja Tartu
Vaksali Posti-Telegraafi-Telefonikontor
Vaksali,

Tallinn

Sadama

.

9—21

.

11.
Käesolev määrus

hakkab kehtima alates

Tallinnas, 28. märtsil

1.

aprillist

1939.

1939.

Teedeministri k.t.

Sõjaminister P. Lill.

Postitalituse direktor G.

220.

Arhivaalide hävitamise

Antud

lõpetamisest
on

§ 45 (SK

I

1938, 4,8).

Kuivõrd seadustes, määrustes või

tehtud erandeid, võidakse II

sest

juhendid.

Riigisekretäri poolt 21. märtsil 1939.

Alus: Arhiiviseaduse

§ 1.

Jallajas.

on

möödunud 15

Arhiivinõukogu otsustes pole
liigi arhivaale määrata hävitamisele, kui nende
aastat, ja 111 liigi arhivaale, kui nende lõpetami-

möödunud 5 aastat.

Hävitamisele kuuluvad arhivaalid määrab kindlaks asutise juha§2.
Neis asutistes, kus väikese koosseisu
taja poolt selleks nimetatud komisjon.
tõttu pole võimalik komisjoni moodustada, määrab arhivaalid hävitamisele
asutise juhataja.
§ 3. Hävitamisele määramisel tuleb vastavad arhivaalid läbi vaadata
ja eraldada need, mis mõnesugustel põhjustel väärivad edaspidist säilitamist.
Eraldatud arhivaalidele määratakse uued alalhoiutähtajad, mis tuleb märkida
arhivaalidele ja asutise arhiivinimestikku.
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Hävitamisele määratud arhivaalid kantakse sellekohasesse nimes§4.
(vorm nr. 1).
Esimesse lahtrisse kantakse hävitamisele määratud arhivaali

järjekorra-

number.
Teise lahtrisse kantakse arhivaalil

leiduv number.

Kolmandasse lahtrisse kantakse arhivaali
ta

pealkiri täpselt sel kujul, nagu
Pealkirja puudumisel tuleb sulgudes lühidalt ära tähendada,

leidub arhivaalil.

mida arhivaal sisaldab.

Neljandasse lahtrisse kantakse arhivaali aasta, või kui arhivaalis leidub
materjal, siis alg- ja lõppaasta, mis ühendatud mõttekriipsuga.

mitme aasta

Viiendasse lahtrisse kantakse arhivaali liik.
Kuuendasse lahtrisse kantakse arhivaali lehtede
Seitsmendasse lahtrisse kantakse

igasuguseid

arv.

muid andmeid arhivaalide

kohta.

§ 5. Hävitamisele määratudarhivaalide nimestik koostatakse 3 eksemplaris,
esitatakse Arhiivinõukogule hävitamisloa saamiseks, üks Riigi
Keskarhiivile või sõjaväe, Sõjaministeeriumi ja kaitseliidu osade ja asutiste
kohta Sõjaarhiivile, kuna üks jääb asutisele.
milledest üks

§ 6. Arhiivinõukogu esimees kokkuleppel Riigi Keskarhiiviga või
juhul Sõjaarhiiviga teatab asutisele, milliseid arhivaale esitatud nimestikust ta lubab hävitada ja millised ta on määranud edaspidisele säilitamisele.
vastaval

Säilitamiseks määratud arhivaalid jäetakse asutise
mas, või saadetakse

§
tuses

7.

oma

arhiivi,

kui

see

on

ole-

Riigiarhiivile.

Arhivaalide hävitamine toimub

tulega põletamise või paberitöös-

ümbertöötamise kaudu.

tulega põletamise juures viibib asutise esindaja, kes
Esindaja koostab põletamise kohta akti (vorm nr. 2).
§B.

valvab selle

Arhivaalide

järele,

et

arhivaalid tules tõesti häviksid.

§9. Hävitamisele määratud arhivaalid, eriti aga need, mis koosnevad
palveist või vastustest neile, lepinguist, protokollidest, individuaalse iseloomuga
kirjavahetusest, isikute dokumentidest jne., tuleb enne paberitööstusele ümbertöötamiseks müümist muuta paberimassiks mehaanilise või keemilis-mehaanilise
purustamise teel.

§ 10. Ilma paberimassiks muutmata võib hävitamisele määratud arhipaberitööstustele müüa ainult siis, kui nad koosnevad šabloonilistest
sõidu- või veodokumentidest, kviitungiraamatute kontsudest, statistiliste andmetega täidetud blankettidest, avalikult kehtima pandud eeskirjade ärakirjadest ja teistest sellelaadilistest materjalidest.
vaale

§ 11. Arhivaalide paberimassiks muutmine purustamise teel toimub
riigiasutises, kus vastav seadeldis olemas. Purustamise juures viibib
selle asutise esindaja, kelle arhivaale purustatakse. Esindaja valvab, et arhivaalid tõesti purustataks, ja koostab vastava akti (vorm nr. 3).
selles

§ 12. Arhivaalide või paberimassi müümise kohta koostatakse akt
(vorm nr. 4), mis asutise kui müüja ja paberitööstuse kui ostja esindajate poolt
alla kirjutatakse.

Art. 220

Nr. 30

716

Lisad:
v

Vorm

(§ 4

nr.

,

1.

juurde.)

Nimestik.
. hävitamisele määratud

ar-

(asutise nimetus)

hivaalide kohta, koostatud
“

käskkirjaga
tud

määra-

nr

„

komisjoni poolt

koosseisus
„“

kuni

CC

33

Järje-

Arhi-

korra

vaali

nr.

nr.

T

Arhivaali pealkiri või

..

,

Aastad

Lehtede

...

T
Liik

nimetus

2

.

,

Ma
Märkmed

ary

3

4

5

T~

6

Vorm nr.

(§

8

2.

juurde.)

Akt.

käskkirjaga
nr.

määratud
...

komisjoni poolt

hävitamisele määratud
nr.

...

“
„

,

„

ja Arhiivinõukogu kirjaga

hävitada lubatud arhivaalid

Põletamise

“
„

“

põletati

“
„

“
„

juures viibis

(allkiri)
Vorm

nr.

3.

(§ll juurde.)
Akt.

käskkirjaga
nr.

määratud
...

määratud
arhivaalid

komisjoni poolt

,

hävitamisele

„

ja Arhiivinõukogu kirjaga
purustati

<c
„

“

“

„

,

nr.

...

hävitada lubatud

“
„

(asutise nimetus)

Purustamise

juures viibis

(allkiri)

Nr. 30
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Vorm

nr.

4.

(§l2 juurde.)
Akt.

käskkirjaga „
nr.

...

määratud

määratud

komisjoni poolt

“

“

hävitamisele

„

ja Arhiivinõukogu kirjaga

hävitada lubatud arhivaalid müüdi

“

nr.

~

...

“

~

ümbertöötamiseks.
Arhivaalid andis üle

ja võttis

vastu

(allkiri)

(allkiri)

Riigisekretär

221.

Tööoskusametite

tegevuspiirkondade

ja

K.

Terras.

asukohtade

määrus.
Antud Tööstusliku Kutseoskuse

Nõukogu poolt Haridusministri kinnitamisel

14. märtsil

1939.

Meistrite, õppinud tööliste ja tööstusõpilaste seaduse § 33 põhjal (SK VI
1938, 1, 14) määratakse arvates 1. aprillist 1939 tööoskusametite tegevuspiirkonnad

ja tööoskusametite asukohad järgmiselt:

1.

Tallinna Tööoskusameti ja Tallinna Naistööalade Tööoskusameti
piirkond: Tallinna, Nõmme, Haapsalu, Paldiski, Keila ja Kärdla linnad ning
Harju maakonnast: Anija, Hageri, Harku, Iru, Juuru, Järvakandi, Jõelähtme,

Kehtna, Keila, Kernu, Kohila, Koiga, Kuivajõe, Kuusalu, Kõnnu, Naissaare,
Nissi, Nõva, Padise, Pakri, Peningi, Prangli, Rae, Raiküla, Raasiku, Rapla,
Ravila, Saue, Tõdva ja Varbola vallad; Lääne maakonnast: Asuküla, Emmaste,
Kirbla, Kullamaa, Käina, Kõrgessaare, Martna, Märjamaa, Noarootsi, Oru,
Piirsalu, Pühalepa, Ridala, Riguldi, Taebla, Velise, Vigala ja Vormsi vallad.
Tööoskusametite asukoht: Tallinnas.
2.
Mustvee

Tartu Tööoskusameti piirkond:
Tartu, Elva, Jõgeva,
ja Otepää linnad ning Tartu maakond.

Tööoskusameti asukoht:
3.

Kallaste,

Tartus.

Pärnu Tööoskusameti

piirkond: Pärnu, Kilingi-Nõmme, Mõisaküla
ja Sindi linnad ning Pärnu maakonnast: Are, Audru, Halinga, Häädemeeste,
Kaisma, Kihnu, Laiksaare, Lelle, Orajõe, Paikuse, Rajangu, Saarde, Sauga,
Seliste, Soontaga, Tahkuranna, Tali, Tihemetsa, Tori, Tõstamaa ja Vändra
vallad; Lääne maakonnast: Karuse, Lihula ja Varbla vallad.
Tööoskusameti asukoht: Pärnus.
4.
Viljandi Tööoskusameti piirkond:
Viljandi, Mustla, Põltsamaa ja
Suure-Jaani linnad ning Viljandi maakonnast: Holstre, Karksi, Kõo, Kõpu,
Lustivere, Olustvere, Paistu, Põltsamaa, Raudna, Rimmu, Suislepa, Taevere,
Tarvastu, Tuhalaane, Tänassilma, Vastemõisa, Viljandi ja Võisiku vallad;
Pärnu maakonnast:
Abja vald.
Tööoskusameti asukoht:

Viljandis.
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Paide Tööoskusameti

piirkond: Paide ja Türi linnad ning Järva
Albu, Kareda, Koigi, Käru, Paide, Rakke, Särevere, Vajangu,
Väinjärve, Väätsa ja Võhmuta vallad; Viljandi maakonnast: Imavere, Kabala
ja Pajusi vallad; Harju maakonnast: Kuimetsa ja Kõue vallad.

maakonnast:

Tööoskusameti asukoht:
6.

Paides.

Rakvere Tööoskusameti

piirkond: Rakvere, Kunda ja Tapa linnad
ning Viru maakonnast: Aaspere, Assamalla, Avanduse, Haljala, Kunda, Küti,
Mahu, Paasvere, Palmse, Rakvere, Roela, Rägavere, Salla, Sõmeru, Undla,
Vao, Vihula ja Vohnja vallad; Järva maakonnast: Ambla ja Lehtse vallad.
Tööoskusameti asukoht:

Rakveres.

Narva Tööoskusameti

7.

piirkond: Narva ja Jõhvi linnad ning Viru
Alutaguse, Erra, Illuka, Jõhvi, Kohtla, Lüganuse, Maidla, Mäetaguse, Narva, Piiri, Raja, Tudulinna, Tärivere, Vaivara ja Vasknarva vallad.

maakonnast:

Tööoskusameti asukoht:

Narvas.

8.

Valga Tööoskusameti piirkond:
Valga, Võru, Antsla, Petseri
Tõrva linnad ning Valga, Võru ja Petseri maakond.
Tööoskusameti asukoht:
Valgas.
9.

Kuressaare

Tööoskusameti

piirkond:

Kuressaare

linn

ja

ja

Saare

maakond.
Tööoskusameti asukoht:
10.

Käesolev määrus

Kuressaares.

jõustub 1. aprillil 1939.

Käesoleva

määruse
jõustumisega kaotab kehtivuse Tööoskusametite
ja tegevuspiirkondade määrus (RT 1936, 64, 533).

asukohtade

Tööstusliku Kutseoskuse

Nõukogu esimees V. Päts.
Liikmed

J. Saar.

V. Kesker.

Tallinna

ja

Linnavolikogu poolt 22. veebruaril 1939 vastu võetud
poolt 21. märtsil 1939 kinnitatud

Siseministri

Tallinna

222.

sõiduteede

Alus: Linnaseaduse

§

1.

Kesk-Luha

korrashoiu

erimaksu

määrus.

§§ 28, 226 ja 348 (RT 1938,43,404).

Kristiine tänaval, alates Rulkoviuse tänavalt kuni Luha tänavani;
tänavalt kuni
Rulkoviuse
tänaval, alates Luha
tänavani;

Rulkoviuse

tänaval, alates Luha tänavalt kuni Koidu tänavani; Videviku
tänaval, alates Koidu tänavalt kuni Rulkoviuse tänavani; Koidu tänaval,

alates Kiire tänavalt kuni Pärnu maanteeni; Kiire tänaval, alates Koidu tänavalt kuni Raudtee tänavani; Udu tänaval, alates Koidu tänavalt kuni Raudtee

tänavani; Raudtee tänaval, alates Pärnu maanteelt kuni Udu tänavani ja Väike
Ameerika tänavalt kuni Endla tänavani; Astri tänaval, alates Kullerkupu tänavalt kuni Endla tänavani; Tulbi tänaval, alates Paldiski maanteelt kuni Madara
tänavani; Saue tänaval, alates Rohu tänavalt kuni Oskari tänavani; Mulla
tänaval, alates Telliskivi tänavalt kuni Alberti tänavani; Alberti tänaval, alates
Mulla tänavalt kuni Härjapea tänavani; Valgevase tänaval, alates Girgensoni
tänavalt kuni Vabriku tänavani;
Kalevi tänaval, alates Sõja tänavalt kuni
Kungla tänavani; Kungla tänaval, alates Vabriku tänavalt kuni Soo tänavani;
Tõllu tänaval, alates Sõja tänavalt kuni Kungla tänavani; Järve tänaval, alates
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raudteest kuni Tuisu tänavani;

Tuule tänaval, alates raudteest kuni Järve
tänavani; Välja tänaval, alates Keemia tänavalt kuni Juure tänavani; Juure
tänaval, alates Välja tänavalt kuni Kuldnoka tänavani;
Nõmme tänaval,
alates Väike Ameerika tänavalt kuni Räägu tänavani; Linnu tänaval, alates
Nõmme tänavalt kuni Kadaka

raudteest kuni
Auru

Luite

teeni;

tänavani

ja

Auru

Leete

tänaval, alates kitsarööpmelise
tänaval, alates Kaare tänavalt kuni

tänavani
asetsevate

kimiisvarade

valdajad

vabastatakse

sõiduteede

korrashoiu

naturaalkohustusest ja selle naturaalkohustuse asemel võetakse nende kinnisvarade

valdajatelt sõiduteede korrashoiu erimaksu.
Sõiduteede korrashoiu erimaksu alla kuuluvate kruntide kohal
§2.

teostab sõiduteede korrashoidu Linnavalitsus.

§3.

Sõiduteede korrashoiu erimaksu võetakse

tänava* või avaliku

platsi

äärse

aastas

maksualuse krundi

piirjoone pikkuse igalt meetrilt järgmises

suu-

ruses :

111, IV

või V

ehitusrajoonis asetsevatelt kruntidelt

kr.

1.20,

VI, VII või VIII
ja väljaspool

ehitusrajoonis asetsevatelt kruntidelt kr. —.BO,
ehitusrajoone asetsevatelt kruntidelt kr. —.12.

Linnu tänaval VII

ehitusrajooni kuuluv maa-ala arvatakse käesoleva määväljaspoole ehitusrajoone kuuluvaks.
Kui sõidutee piirab erimaksu alla kuuluvat krunti kahest või rohkem
küljest, millede sisemised nurgad ei ole üle 120°, siis võetakse erimaksu 70%
suuruses käesolevas paragrahvis tähendatud määradest.
Erimaks arvutatakse tervetes kroonides, kusjuures 50 ja rohkem senti
loetakse üheks krooniks ja summasid alla 50 sendi ei võeta arvesse.
Linnavalitsusel on õigus vähendada sõiduteede korrashoiu erimaksu kuni
50%, kui sõiduteede korrashoiu erimaksu esimese määramise ajal sõidutee
ruse

mõttes

vastab ehitusnõuetele.

§4.

Käesoleva määruse

sule määratakse eelarve korras

§
iga

3 tähendatud sõiduteede korrashoiu erimak-

30 % linna summadest juurde.
Sõiduteede korrashoiu erimaks tasutakse ühistel tähtaegadel kin§5.
nisvara hindemaksuga. Tähtajaks tasumata sõiduteede korrashoiu erimaks arvatakse maksuvõlaks ja maksuvõlalt võetakse trahvi üks protsent iga viivitatud
kuu eest, kusjuures alanud kuu arvatakse terveks kuuks. Trahvi alla ei arvata
maksuvõlga, mis tasutakse esimese poole kuu jooksul pärast maksu muutumist
aasta

maksuvõlaks.

Maksuvõlg ühes trahviga nõutakse kinnisvarade omanikelt sisse kinnishindemaksuga ühistel alustel ja korras.
§6. Kui sõiduteede korrashoiu erimaksu teadaanne saadetakse kinnisomanikule pärast kinnisvara hindemaksu
tasumise tähtaega, kuulub
vara
sõiduteede korrashoiu erimaks tasumisele järgmiselkinnisvara hindemaksu tasumise tähtpäeval.
Sõiduteede korrashoiu erimaksust laekunud ja käesoleva määruse
§7.
§ 4 alusel linna eelarve korras määratud summad kulutab Linnavalitsus ainult
vara

sõiduteede korrashoiuks erimaksu alla kuuluvate kinnisvarade kohal.

§B.

Sõiduteede korrashoiu erimaksu

ja

linna eelarve korras määratud summade kohta
linna tulu-

käesoleva määruse § 4 alusel
peetakse eriarve, lahus teistest

ja kulusummadest.

Ülemlinnapea J.
Linnasekretär J.

Soots.

Pinding.
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Nõmme

poolt 24. jaanuaril

poolt 22. veebruaril

linna

reklaami
1939

Jrk.

a.

1939

võetud

vastu

Maksude nimetus

ja kuulutusmaksu

määrad

Maksu-

Viivitus-

määr

maksu

Kr.

määr

Maksu

tähtaeg

Reklaami-jakuulutusmaksu:
A. 1) igasuguselt avalikult väljapandud ärilist iseloomu kandvalt
sildilt, igalt algavalt poolelt ruutmeetrilt

aastas

100%

1. mail

1.

100%

1. mail

4.

100%

Registreeri-

2.

igalt järgnevalt poolelt

ruutmeet-

rilt

1.

—

2) igal ärilist iseloomu kandval ettevõttel

japandud

on

süt

üks avalikult väl-

maksuvaba, mille

ei ületa üht ruutmeetrit;

suurus

kui aga

suurus

ületab ühe

ruut-

meetri, tuleb maksta ületava

osa

igalt algavalt poolelt ruutmeetrilt
Kui reklaamplakatil või seda
asendaval esemel
mel

on

—

reklaam mit-

küljel, siis loetakse iga külg

omaette

sildiks.

Sildiks

nimetatakse igasuguvastupidavast ainest valmistatud ja pikemaks ajaks avalikult
väljapandud ärilist laadi reklaamplakateid või neid asendavaid eseseid

meid.

Valgustus-reklaamsüdid maksustatakse ainult

ühe ja nimelt
külje järgi.
Pärast
1. juulit
ülespandud
reklaamilt võetakse maksu pooles

kõige

suurema

suuruses.

B. 1) üksikute isikute ja väljaspool linna asuvate asutiste ja
seltside avalikult väljapandud ühesisuliste kuulutuste või teadaan10 päeva ja
nete komplektilt iga
algava poole ruutmeetri eest
.

.

—

misel

2)

kohalikkude

asutiste

avalikult

ühesisuliste

seltside

või

väljapandud

kuulutuste või

tea-

ja

1939 kinnitatud

alates.

nr.

1

Nr. 30

Nr. 30

т v

Jr
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‘

Maksude nimetus

nr.

Maksu-

Viivitus-

määr

maksu

Kr.

komplektilt iga 10 päeva
ja algava poole ruutmeetri eest

määr

мa

.

tahtaeg

daannete

.

2.

100%

Registreerimisel

3) ühesisuliste lihtteadaannete
komplektilt iga algava 10 ruutsentimeetri

—.02

eest

kuid mitte vähem kui
С.

1)

vahetatava

laamkastilt,

mis

sisuga

asetsevad

.

.

.

100%

~

—.20

rekneid

väljapandavate ettevõtete ja asutiste maja ukse, seina, värava või
aia küljes,
igalt algavalt ruutmeetrilt aastas

1.

—

100%

Reklaamkasti

registreerimisel

2) vahetatava sisuga reklaamkastidelt, mis asetsevad mujal p. 1
tähendatud asukohtadest,
igalt
algavalt poolelt ruutmeetrilt aas5.

tas

—

100%

„

Linnapea L. Ojaveski.
Linnasekretär A. Malkus.

Valga linnavolikogu poolt 3. veebruaril 1939 vastu võetud ja Siseministripoolt 11.märtsil 1k9i3n9 itatud
224.

Valga

linna

piimatööstuste ja piimaga ja piimasaadustega kauplemise määrus.

Alus: Linnaseaduse § 165 ja Piimaseaduse § 27.

§ 1. Isikud, kes soovivad avada Valga linna adm.-piires piimatööstusi,
piimakauplusi ja toiduainete kaupluste juures piima ja piimasaaduste müügiruume, peavad esitama kirjaliku palve Valga Linnavalitsusele. Piimakaupluste ja
müügiruumide avamise loa annab Linnavalitsus pärast ruumide kõlvuliseks
tunnustamist vastavalt Piimaseaduse teostamise määruse ja käesoleva määruse
nõuetele.

§2. Piimatööstuse ruumid peavad olema avarad, jahedad, hästi valgustatud ja varustatud otstarbekohase õhupuhastuse seadeldisega. Seinad ja
laed peavad olema siledaks krohvitud ja lubjatud või kaetud säärase kattega,
mis võimaldab pesemist. Põrandad peavad olema betoonist või muust veekindlast materjalist. Seinu ja lagesid peab lupjama vähemalt kaks korda aastas.
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§ 3.
Piimakaupluse ruumid peavad olema vähemalt 2,5 m kõrged,
põrandapinnaga vähemalt 8 ruutmeetrit ning vähemalt ühe ruutmeetrilise
valgustuspinnaga.
Piimakauplus peab olema varustatud otstarbekohase piima ja piimasaaduste hoiuruumiga ning tervishoiunõuetele vastava õhupuhastuse seadeldisega.
§ 4. Toiduainete kauplused, missugused soovivad kaubelda piima ja
piimasaadustega, peavad olema varustatud eraldi piimamüügiruumiga, mis
eraldatud muust kauplusest kindlate vaheseinte ja uksega.
See ruum tuleb
ehitada kaupluse akna juurde nii, et valgus küllaldasel määral piimamüügiruumi
pääseks otse kaupluse akna kaudu. Ruumi ühes seinas peab olema aken, nii et
tarvitaja võiks näha toiduainete kauplusest müüdava piima ja piimasaaduste
väljamõõtmist.
§5. Piimatööstused, piimakauplused ning piima ja piimasaaduste
müügiõigusega toiduainete kauplused peavad olema varustatud tervishoidlikult
kõlbliku veega kinnistest kaevudest.

Piimakaupluse ja toiduainete kaupluse juures asuvate piimamüügiriiulid, lauad, toolid ja teised sisustusse kuuluvad
tarbeasjad peavad olema värvitud heleda õlivärviga.
§6.

ruumide seinad, laed, letid,
Krohvitud

ja lubjatud seinad on lubatud, kui neid vähemalt kaks korda
lubjatakse.
Põrandad peavad olema betoonist või muust veekindlast materjalist või
siledaist pragudeta laudadest, kaetud õlivärviga või linoleumiga.

aastas

§7. Piimatööstuste, piimakaupluste ja toiduainete kaupluste piima
müügiruume ei ole lubatud muuks otstarbeks kasutada ja nad ei tohi otseses
ühenduses olla elukorteritega või koristamata ja haisevate ruumidega;
samuti
ei tohi neis ruumes hoida mingeid asju või kaupu, millistel ei ole midagi ühist
piimatööstusega või kauplemisega.
-

Piimakauplused ja toiduainete kaupluste piimamüügiruumid peajahutusseadeldisega jäävannide või jääkastide näol piima
ja koore jahutamiseks aastaajal, millal välise õhu temperatuur on üle +lo° C.
Jahutada võib ka põhjaveega, mille temperatuur ei ulata üle +B° C. Jahutusvannid ja kastid peavad olema betoonist või muust veekindlast materjalist,
seest ja väljast kaetud õlivärviga, varustatud värvitud kaantega, milliste avaustest ulatuvad välja piima- ja koorenõude ülemised osad.
§B.

vad olema varustatud

§9.

Piimakauplustel

on

lubatud müüa

peale piima ja piimasaaduste

veel vorsti, sinki, mune, kinnistes pakendites konserve, moosi, mett, saia, leiba
ja maiustusi, millised kaubad peavad olema korralikult paigutatud ja eraldatud.
Lõhnavate

§ 10.

juustusortide säilitamiseks peab olema eraldi kapp

või

klaaskuppel.

piimaliigid ning piimasaadused peavad olema
koosseisult, omaduselt ning pakkimisviisilt vastavad Piimaseaduse teostamise
määruses

Kõik turustatavad

ettenähtud nõuetele.

§ 11. Lahtise piima ja piimasaadustega kauplemine on lubatud ainult
piimakauplustes, toiduainete kauplustes piimamüügi õigusega ja tootja majapidamises. Tootjalt tarvitajale resp. müügikohtadele üleantud piim peab olema
suletud pakenditesse, mis vastavad Piimaseaduse teostamise määruse nõuetele.
§ 12.

Lahtise

piima ja piimasaadustega kauplemine turgudel, tänavail,

hoovides, trepikodades ja koridorides
Kinnistes

kauplemine

on

on

keelatud.

pakendites ja nõudes piimasaadustega ja piimaga
lubatud ka turgudel.
avamata
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§ 13. Piima ja piimasaaduste hoidmiseks ja pakkimiseks tarvitatavad
ja vahendid peavad vastama Piimaseaduse teostamise määruse (RT 1934,
101, 792) § 99 nõuetele.

nõud

§ 14.
laudades

on

Söögimajades, restoranides, kohvikutes, võõrastemajades ja einepiima müük lubatud ainult kohaltarvitamiseks.

lahtise

§ 15. Piima ja piimasaaduste kauplustes, samuti söögimajades, kohvikutes, võõrastemajades ning einelaudades võib lahtisel müügil olla ainult üks
rõõskpiima valik, mitme liigi müügi korral peavad teised piimavalikud, peale
ühe, kinnistes pakendites olema.
§ 16.

Piimanõude

pesemine piima ja piimasaaduste müügikohtades peab
eelpesemise teel puhta külma veega, pesemise teel kuuma
Selline puhastamine
soodaveega ja järelloputamise teel puhta keeva veega.
ei tohi toimuda pesuköökides pesupesemise abinõude kasutamisega ega pesuOn keelatud nõude aurutamine enne eelpesemist, kui nõud
pesemise ajal.
enne pesemist sisaldasid piima, koort või teisi vedelaid piimasaadusi.
toimuma eriruumis

§ 17.

Piima

ja piimasaaduste mõõtmisriistad ja jaotamisabinõud peavad
vasest või tinutatud plekist ning varustatud
käepidemega, millised võimaldavad nende tarvitamist nii, et kaubaandja oma
kätega kaubaga kokku ei puutu.
olema alumiiniumist, tinutatud

Eeltähendatud

esemete

tinutamine

võib

toimuda ainult inglistinaga,
1%. Iga piima või koore liigi
ning jaotamisabinõud, millised peavad

mille koosseisus ei või olla seatina rohkem kui

jaoks peavad olema eraldi mõõtmisolema alati piinlikult puhtad ja terved.
kauba

§ 18. Keelatud on kauba maitsemine mõõtmisriistadega või maitsemine
jaotamise ja lõikamise abinõult.
§ 19.

Piimanõud

ning piimasaaduste pakendid peavad olema seaduse
nimetusega varustatud. Lahtiselt müüdava rõõskpiima
teatavaks tegemine peab toimuma kauplustes või söögimajades nähtaval kohal
seintel siltidega „Rõõskpiim 1“ või „Rõõskpiim 11“ ja kauplustel samasuguse
sildiga tänavalt nähtavana välisuksel või aknal.

nõuete kohaselt vastava

§ 20. Piimatööstuste, piimakaupluste ja müügikohtade ruume tuleb
iga päev korralikult ja tervishoiu nõuetele vastavalt puhastada ja tuulutada;
põrandale või seintele langenud pritsmed otsekohe ära pesta või pühkida.
Samuti peavad olema piima- ja koorenõud sees- ja välispidiselt puhtad. Kärbseid ei tohi tööstuse- ega müügiruumis olla. Kärbeste hävitamiseks tarvitatagu
meeliimi paberit, mingil tingimusel ei
kõige otstarbekohasemaid abinõusid
tohi tarvitada kärbseseent ega vees leotatavaid mürgiseid kärbsepabereid.
§ 21.

Keelatud

on

piima ja piimasaaduste müügikohtades koduloomade

sisselaskmine, suitsetamine ja põrandale sülitamine, milliste keeldude kohta

peavad olema vastavad sildid nähtaval kohal.
§ 22. Isikud, kes tegelevad piimatööstustes või piimamüügi kohtades,
peavad suurimat hoolt kandma oma ihu puhtuse eest, peavad olema korralikult ja puhtalt riietatud ning kandma ülalt kaelani ning alt põlvini ja randmeni
ulatuvate käistega valgeid põlli.
§ 23. Isikud, kes põevad katku (pestis), koolerat (cholera asiatica),
rõugeid (variola), verist kõhutõbe (dysenteria), kõhusoetõbe (typhus abdominalis), paratüüfust (paratyphus), plekilist soetõbe (typhus exanthematicus),
korduvat soetõbe (typhus recurrens), sarlakeid (scarlatina), difteriiti (diph-
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teria),
epideemilist ajupõletikku (meningitis cerebrospinalis epidemica)
ja epideemilist lastehalvatust (poliomyelitis anterior acuta) või siifilist, pehmet
šankerit ja tripperit nakkavusjärgus, leeprat (pidalitõbe) või lahtist tiisikust või
kes võivad edasi kanda neid haigusi või kelle kätel on mädanevad haavad või
kelle üldine tervislik seisukord võib põhjustada piima või piimasaaduste rikkiminekut või inimtervisele kahjulike omaduste tekkimist, ei tohi teotseda lehmade lüpsmisel, piimasaaduste valmistamisel ning piima ja piimasaaduste liikvele laskmisel ega piima ja piimasaaduste nõude puhastamisel.
Sama keeld

maksev ka nende isikute kohta, kes

on

mises eeltähendatud

on

otseses

kokkupuutu-

haigetega.

§ 24.
Igast §23 tähendatud ja haiguskahtlasest juhust peab piimatööskaupluse või majapidamise omanik või juhataja või nende asetäitja, kelle
ettevõttes eelnimetatud juhtumine ilmsiks tuleb, viivitamata teatama linnaarstile ning haiged ja haiguskahtlased eemaldama piima ja piimasaaduste tootNende isikute
miselt ning liikvele laskmiselt kuni linnaarsti korralduseni.
tuse,

tööle asumine võib toimuda ainult linnaarsti loal.

§

25.

Piima

ja piimasaaduste tootmise ja müügi alal tegelevate isikute

üle teostab arstlikku ülevaatust linnaarst vähemalt 2 korda tegevusaasta jooksul. Tähendatud isikud peavad olema varustatud vastava tervisliku seisukorra

1) järjekorranumber,
raamatuga, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
2) isiku nimi ja perekonnanimi, 3) vanus, 4) arsti märkused tervislikust seisukorrast, 5) järelevaatuse aeg ja 6) arsti allkiri. Uute piimatööstuste, -kaupluste ja piimamüügikohtade tervishoidlikku ülevaatust enne nende avamist
teostab linnaarst.

Piimakauplused ja piimamüügiruumid alluvad linnaarsti tervisjärelevalvele. Nende omanikud või juhatajad on kohustatud igal
ajal ja igas kohas kontrolli teostavatele ametnikele võimaldama kaupluse ruumide, sisseseadete ja saaduste järelevaatust ja tasuta proovide võtmist analüü§ 26.

hoidlikule

simiseks.

§ 27. Enne käesolevat määrust avatud piima ja piimasaaduste kaupluste
ja toiduainete kaupluste müügiruumid peavad olema nõuetekohasesse seisukorda seatud 1. juuniks 1939.
§ 28. Käesolev
pandud olema.
§ 29.

määrus

peab piimamüügikohtades nähtaval kohal välja

Süüdlased käesoleva määruse

vastavate seaduste

rikkumises

võetakse vastutusele

põhjal.

§ 30. Käesolev määrus jõustub 15. päeval pärast avaldamist Riigi
Teatajas. Samast ajast kaotab kehtivuse Valga linnavolikogu poolt 29. märtsil
1928 ja 29. augustil
1929 vastu võetud Sundmäärus piima, koore ja võiga
linnas ja selle sundmääruse muudatus (RT 1928,
kohta
Valga
kauplemise
38, 209 ja RT 1929, 85, 576).
Valgas, 24. märtsil 1939.

Hind

10

senti.

Linnapea

T. Villa.

Linnasekretär

A. Paim.

Riigi Trükikoja trükk.

