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võtnud

alljärgneva seaduse, mille käesolevaga kuulutan välja:

Tööstusliku kutseoskuse seadus.

Meistrite, õppinud
Kogu VI k. 1938. a. vlj. I jao seadus nr. 14
asendatakse uue seadusega ülaltoodud
ja tööstus õpilaste seadus
pealkirja all.

Seaduste
tööliste

I.
1.

peatükk.

Üldeeskirjad.
§

1.

Tööstusliku

kutseoskuse

arendamiseks

ja korraldamiseks käes-

oleva seaduse alla arvatud tööaladel toimub kutseoskuse tõstmiseks vajalikkude
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ning tingimuste loomine, meistrite, oskustööliste ja tööstusõpilaste

kutsealane

ettevalmistamine, kutseoskuses eksamineerimine ja tunnistuste
andmine, samuti järelevalve teostamine käesolevas seaduses ettenähtud korras.
Tööstuslikke tööalasid arvatakse käesoleva seaduse alla
duste

Käesoleva seaduse alla võidakse

tööalasid, kus
alusel

tegelikkude vaja-

ja võimaluste piires.
arvata

ka neid otseselt mittetööstuslikke

Haridusminister kutseoskuse korraldamise käesoleva seaduse

vajalikuks ja otstarbekaks tunnustab.
2.

peatükk.

Tööstusliku Kutseoskuse

§2.

Haridusministeeriumi

Nõukogu.

asub Tööstusliku Kutseoskuse Nõu-

juures
kogu tööstusliku kutseoskuse arendamiseks ja korraldamiseks.
Tööstusliku Kutseoskuse

Nõukogu ülesandeks on:
1) tööalade arvamine käesoleva seaduse alla (§ 1);
2) õppeaja kestuse määramine iga tööala kohta;
3) tööstusliku kutseoskuse ametite esindajate määramine kohtadele,
kus ei ole võimalik tööstusliku kutseoskuse ametit asutada, kuid kus

esindaja asjaajamise huvides on vajalik;
4) tööstusliku kutseoskuse ametite kodukorra väljatöötamine ja

vastu-

võtmine ;

5)

meistri
ruse

ja oskustöölise

eksami maksu

ja registreerimise maksu

suu-

määramine;

6) tööstusliku kutseoskuse ametite vastu tõstetud kaebuste läbivaatamine ja otsustamine;
7) määruste kavade koostamine tööstusõpilaste pidamise ja neile tarbe
korral õppeaja pikenduse võimaldamise kohta;
8) nende käitiste nimekirja pidamine, kellele käesoleva seaduse §2B
alusel on antud tööstusõpilaste pidamise õigus, ja selle nimekirja
avaldamine nõukogu kodukorra kohaselt;
9) nende käitiste nimekirjade koostamine, kus Tööstusliku Kutseoskuse Nõukogu nõudel tööstusõpilaste ja neid õpetama õigustatud
kutseoskusega isikute pidamine on kohuslik;
10) tööstusõpilaste arvu ülemmäära ja kohusliku alammäära kindlaksmääramine üksikutes käitistes (§ 2 p. 9);
11) määruste kavade koostamine ja juhendite andmine tööstusõpilaseks,
oskustööliseks ja meistriks saamise eeltingimuste kohta;
12) õppetöö ja kutsetunnistuste kontrolli teostamine käitistes Tööstusliku Kutseoskuse Nõukogu esimehe poolt selleks määratud volinikkude kaudu;

13) tööala, samuti meistri ja oskustöölise kutse tähistamiseks vastavate
korra
tarvitamise
embleemide väljatöötamine,
vastuvõtmine ja
kindlaksmääramine;

14) oskustöölise eksamile pääsemise loa andmine erandjuhtumeil ja
hooajalise iseloomuga tööaladel väljaspool § 25 ettenähtud korda;
15) muud käesoleva seadusega Tööstusliku Kutseoskuse Nõukogule
pandud ülesanded.
Punktides 1,2, 9, 10,11 ja 13 tähendatud küsimustes kuulab Tööstusliku
Kutseoskuse

Nõukogu

enne

otsuste

tegemist

ära

vastavate

kutsealaste

oma-
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valitsuste

ja punkti
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1 alal ka veel Eesti Linnade Liidu

ja Eesti Maaomavalitsuste

Liidu arvamused.
Punkti 2 alusel määratud
Punkti

1

õppeaeg

ning jõustuvad kolme kuu möödumisel
Punkti

ei või ületada

nelja

aastat.

alusel tehtud otsused kuuluvad avaldamisele

Riigi Teatajas

avaldamise päevast.
9 alusel tehtud otsused kinnitab Haridusminister
kokkuleppel
arvates

Majandusministriga.
§3.

Tööstusliku Kutseoskuse

Nõukogu esimeheks
ja liikmeteks

teeriumi Kutseoskuse Osakonna direktor

on

Haridusminis-

Haridusministee-

riumi, Majandusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Kaubandus-Tööstuskoja, Käsitööstuskoja, Tööliskoja, Kodumajanduskoja ja Õpetajate Koja esindajad, igaühest üks.
Nõukogu esimehe asemikuks on Haridusministeeriumi esindaja.
Kodade esindajad peavad olema mõne tööala meistrid, oskustöölised
või spetsialistid.
Igale esindajale määrab teda saatev asutis asemiku.
Ministeeriumi esindaja volituste kestuse määrab vastav ministeerium.
Koja esindaja volitused kestavad vastava koja koosseisu volituste lõpuni ning
esindaja peab volituste kestel omama valimisõigust vastava koja valimistel.

§ 4. Nõukogul
asjatundjaid.

on

õigus kutsuda

oma

istungeist sõnaõigusega

osa

võtma

§ 5.

Nõukogu asjaajamise ligem kord määratakse nõukogu poolt
ja Haridusministri poolt kinnitatud kodukorras.
Nõukogu asjaajamine toimub Haridusministeeriumi Kutseoskuse Osa-

vastuvõetud

konna kaudu.

Nõukogu esimees võib iseseisvalt otsustada jooksvaid ja kiireiseloomulisi
ette nõukogule.

asju, kandes need hiljem

§6. Nõukogu koosolek on otsusevõimeline, kui on koos vähemalt pool
nõukogu koosseisust, seal hulgas esimees või ta asemik. Koosolekut juhatab
nõukogu esimees või ta asemik. Otsused tehakse lihthäälteenamusega. Häälte
poolnemisel on otsustav koosoleku juhataja hääl. Nõukogu saadab asjaosalistele teate küsimuste arutamise koha ja aja kohta. Asjaosalistel on õigus anda
nõukogule kirjalikke seletusi ning küsimuste arutamisel esineda suuliste seletustega.
7.

Nõukogu koosolekud protokollitakse.
osavõtjad. Kui mõni nõukogu liige ei poolda tehtud
otsust, on tal õigus kirjalikult esitada oma eriarvamus ja, nõuda selle protokolli§

Tööstusliku

Kutseoskuse

Protokollile kirjutavad alla
mist.

või

Nõukogu protokollid esitatakse seitsme päeva kestel Haridusministrile.
Haridusminister kahe nädala kestel kas kinnitab otsused või, jätnud kõik
mõned neist kinnitamata, annab küsimused nõukogule tagasi uueks otsus-

tamiseks.

Nõukogu kinnitatud

otsuse

peale võidakse kaevata Riigikohtusse admi-

nistratiiv-kohtu korras ühe kuu kestel

arvates

otsuse

teadaandmise päevast.

§ 8. Tööstusliku Kutseoskuse Nõukogu ja tööstusliku kutseoskuse
ametite ning nende esindajate (§ 2 p. 3) kirjavahetus kui ka nende poolt antavad ja neile esitatavad paberid on vabad tempelmaksust.
§9.

Tööstusliku

Kutseoskuse

kinnitab Haridusminister.

Nõukogul

on

oma

pitsat,

mille

kuju
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peatükk.

Tööstusliku kutseoskuse ametid.

§

10.

Linnades,

kus

Tööstusliku

Kutseoskuse

Nõukogu tunnustab

selle tarvilikuks, kutsutakse ellu tööstusliku kutseoskuse ametid tööstuslikku
kutseoskusse puutuvate küsimuste lahendamiseks

ja otsustamiseks seaduste,
ja Kutseoskuse Nõukogu poolt antud juhendite alusel. Kutseoskuse
Nõukogu määrab tööstusliku kutseoskuse ametite asukohad ja nende tegevuspiirkonnad.
määruste

Tööstusliku kutseoskuse ametite ülesandeks

1)
2)
3)
4)
5)

on:

eksamite korraldamine

ja kutsetunnistuste andmine;
meistrite ja oskustööliste registreerimine;
tööstusõpilaste ja õppelepingute registri pidamine;
õppelepingute rikkumiste kohta esitatud kaebuste lahendamine;
tööstusliku kutseoskuse ameti esindajate (§ 2 p. 3) vastu tõstetud
kaebuste läbivaatamine

ja otsustamine;

6) õppekohtade juhatamine õpilaseks astuda soovijaile;
7) käitise valdajale õpilaste pidamise keelamine, kui õpilane käitises
satub kõlblusvastaste mõjude alla;
8) käitise valdajale õpilaste pidamise keelamine, kui käitise valdaja või
tegelik tööjuhataja, kes õpilastega kokku puutub, põeb nakkavusjärgus olevat kroonilist või parandamatut haigust, mis võib õpilastele
kardetavaks saada;

9) käitise valdajale õpilaste pidamise keelamine omal suval, kui käitise
valdajat või tegelikku tööjuhatajat kohtulikult karistatakse õiguste
piiramisega;
10) käitise valdajale õpilaste pidamise keelamine või nende arvu piiramine käitises, kui valdaja saadab eksamile nõrgalt ettevalmistatud
õpilasi või kui õpetatakse puudulikult ning Õpetus ei parane tööstusliku kutseoskuse ameti korduvaist hoiatustest hoolimata;

11) käitise valdajale õpilaste pidamise keelamine, kui käitise valdaja või
tegelik tööjuhataja korduvalt rikub käesolevat seadust, selle põhjal
antud määrusi või juhendeid, samuti õppelepinguid;
12) loa andmine oskustöölise eksami õiendamiseks enne määratud
õppeaja lõppu;
13) käitiste kontrollimine Õppimisvõimaluste ja õppevahekordade selgitamise

otstarbel;

14) muude küsimuste lahendamine ja otsustamine, mis käesoleva
duse alusel on pandud tööstusliku kutseoskuse ametile.

sea-

§ 2 p. 9 korras Õpilaste pidamine on
õpilaste pidamise keelamine Kutseoskuse

Neis käitistes, kus käesoleva seaduse
tunnustatud kohuslikuks, toimub

Nõukogu sellekohasel loal.
§ 11. Paragrahvis 10 ettenähtud õpilaste pidamise keelamine võib
olla ajutine või jäädav, kuid punktide 10 ja 11 põhjal võidakse õpilaste pidamist
esimest korda keelata mitte kauemaks kui kolmeks aastaks.

§

12.

Tööstusliku kutseoskuse ameti

Tööstusliku Kutseoskuse
oskuse ameti

otsuste

Nõukogule

kuu

otsuste

aja kestel

peale võidakse kaevata

arvates

tööstusliku kutse-

teadaandmise päevast. Kaebused esitatakse tööstusliku
kes kaebuse ühes asja kohta käivate andmetega saadab

kutseoskuse ametile,
edasi Tööstusliku Kutseoskuse

Nõukogule kahe nädala kestel.
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Tööstusliku kutseoskuse

Art. 238

amet

koosneb 4 liikmest.

Tööstusliku

Kutseoskuse

Nõukogu määrab ameti juhataja vahenditult ja teised liikmed
Kaubandus-Tööstuskoja, Käsitööstuskoja ja Tööliskoja poolt esitatud kandidaatide hulgast, iga koja poolt ühe. Iga koda esitab Kutseoskuse Nõukogule
3 kandidaati.

Igale liikmele määrab Tööstusliku Kutseoskuse Nõukogu asemiku
juhatajale vahenditult, teistele liikmetele eelmises lõikes tähendatud kandidaatide hulgast, iga koja poolt ühe asemiku.
Liikmete ja nende asemikkude volitused kestavad kolm
Tööstusliku kutseoskuse ameti koosolek

on

aastat.

otsusevõimeline,

kui sellest

liiget või asemikku, nende hulgas juhataja või ta asemik.
Tööstusliku Kutseoskuse Nõukogu täiendab eksamite korral tööstusliku
kutseoskuse ameti koosseisu 3 asjatundja-liikmega meistrite, oskustööliste või
spetsialistide hulgast sellelt tööalalt, milles eksamineeritakse. Igale asjatundjaliikmele määratakse asemik. Kutseoskuse ameti täiendamiseks asjatundja-liikmetega ja neile asemikkude määramiseks esitavad Kaubandus-Tööstuskoda,
Käsitööstuskoda ja Tööliskoda Tööstusliku Kutseoskuse Nõukogule igaüks
iga tööala kohta 3 kandidaati. Tööstusliku kutseoskuse ameti täiendatud koosseisu koosolek on otsusevõimeline, kui on koos vähemalt 4 liiget, nende hulgas
ameti juhataja ja üks asjatundja-liige või nende asemikud.
Kui eelmises lõikes tähendatud kodadel puuduvad vastava ala asjatundjad, siis esitavad Tööstusliku Kutseoskuse Nõukogu otsusel teised vastavad
kutsealased omavalitsused asjatundja-liikmete ja nende asemikkude kandivõtab

osa

vähemalt 3

daadid.
Kodade

poolt esitatud kandidaadid peavad olema mõne tööala meistrid,
spetsialistid.
Otsused tehakse lihthäälteenamusega. Häälte poolnemisel on otsustav
tööstusliku kutseoskuse ameti juhataja või ta asemiku hääl.
Kui kojad käesolevas paragrahvis tähendatud kandidaate pole esitanud,
siis määrab Tööstusliku Kutseoskuse Nõukogu kutseoskuse ameti liikmed ja
nende asemikud meistrite, oskustööliste või spetsialistide 'hulgast omal suval
kutseoskuse ameti ettepanekul.
§ 14. Tööstusliku kutseoskuse amet saadab asjaosalistele teate küsimuste
arutamise koha ja aja kohta.
Asjaosalistel on Õigus anda kirjalikke seletusi
tööstusliku kutseoskuse ametile ning küsimuste arutamisel esineda suuliste
seletustega. Tööstusliku kutseoskuse ametil on õigus kutsuda oma istungeist
sõnaõigusega osa võtma asjatundjaid.
§ 15. Tööstusliku kutseoskuse ametil on oma pitsat, mille kuju kinnitab Tööstusliku Kutseoskuse Nõukogu.
oskustöölised või

4.

peatükk.

Meistrid.

§ 16. Meistriks vastaval tööalal loetakse isikut, kes sellena
reeritud tööstusliku kutseoskuse ametis.
§

17.

Tööstusliku

meistriks isikuid, kes

on

kutseoskuse
vähemalt 25

amet
aastat

registreerib
ja kes

vanad

on

vastaval

registtööalal

on:

1) sel tööalal õiendanud meistrieksami käesoleva seaduse alusel;
2) omandanud meistrikutse Tööstuslikkude koolide seaduse § 41
(RT 1926, 1,1), Tallinna tehnikumi põhikirja § 32 (RT 1920, 81/82,
215) või Riigi Kunsttööstusekooli seaduse (SK VI 1938, 1, 10) põhjal
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või saanud meistrikutse Kutsehariduslikkude õppeasutiste seaduse
(SK VI 1938, 1,6) põhjal töötavalt õppeasutiselt, mille lõpetamise
korras

on

nähtud

ette

meistrikutse andmine,

või

mõne teise

ava-

liku

õppeasutise meistri-kutsetunnistusele vastava koolitunnistuse
põhjal, kui seadusega on või oli õppeasutise õigustes ette nähtud meistrikutse andmine,
ministeeriumi

või

omandanud kutsetunnistuse,

Kutseoskuse

Osakond

on

mille

Haridus-

meistri-kutsetunnistusele

vastavaks tunnustanud;
3) omandanud meistrikutse Vene riigis enne 15/28. novembrit 1917;
4) omandanud oskustöölise (selli) kutse enne 15/28. novembrit 1917
ning töötanud omal alal vähemalt viie aasta kestel juhtiva või iseseisvalt tegutseva meistrina, seesuguse meistri kohustetäitjana või käitise
tehnilise juhatajana;
5) omandanud meistritunnistuse, mille on andnud enne 1. juulit 1931
mõni töösturite või meistrite organisatsioon või nende poolt moodustatud eksamikomisjon või tööstus- või käsitöökäitise valdaja, kui
tööstusliku kutseoskuse amet loeb põhjendatuks tähendatud tunnistuse
andmise;
6) omandanud meistritunnistuse mõnes välisriigis, kusjuures Haridusminister määrab Tööstusliku Kutseoskuse Nõukogu ettepanekul,
missuguseid välisriikide asutiste poolt väljaantud meistritunnistusi
võidakse registreerimisel aluseks võtta.
Punktides 3, 4 ja 5 ettenähtud alustel võib tööstusliku kutseoskuse amet
kutsetaotlejat meistriks registreerida kolme aasta kestel arvates vastava tööala
arvamisest käesoleva seaduse alla.

Samadel alustel võidakse neil tööaladel,

mis kuuluvad käesoleva seaduse alla

juba selle jõustumisel, kutsetaotlejat meistriks registreerida ühe aasta kestel arvates käesoleva seaduse jõustumisest.
Tööstusliku kutseoskuse amet võib Tööstusliku Kutseoskuse Nõukogu
nõusolekul ja kutsetaotleja sellekohasel palvel ühe aasta kestel, arvates käesoleva
seaduse jõustumisest, registreerida meistriks ilma eksamita ka neid isikuid, kes
sel tööalal on tegutsenud vähemalt kümme aastat ja omavad tööstusliku kutseoskuse ameti arvates meistrikutsele vastavaid oskusi ja võimeid. Uue tööala
arvamisel käesoleva seaduse alla võidakse kutsetaotlejat meistriks registreerida
samade] tingimustel ühe aasta kestel arvates selle tööala arvamisest käesoleva
seaduse alla.
Punktides 3, 4

ja 5 tähendatud isikuid, kes ei ole suutnud endid ettetähtaegadeks meistriks registreerida, võib tööstusliku kutseoskuse amet
kaaluvatel põhjustel esitada Tööstusliku Kutseoskuse Nõukogule registreerinähtud

misloa saamiseks.

§ 18.

Meistril

õpetada toöstusõpilasi.
õpetada toöstusõpilasi
ka oma tööala sugulasaladel. Sugulasalad määrab Tööstusliku Kutseoskuse
Nõukogu. Meistril ei ole õpilaste Õpetamiseks sugulasalal tarvis tööstusliku
kutseoskuse ameti luba, kui käitises sel sugulasalal töötab selle ala meister või
on

õigus

Meister võib tööstusliku kutseoskuse ameti loal

oskustööline.

§ 19.

Meistril

on

õigus tarvitada

oma

tähistavat embleemi Tööstusliku Kutseoskuse

kutseala,

ja tarvitamiskorra kohaselt.
§ 20. Meistrieksamit võib Õiendada isik, kes
oma

on

töötanud oskustöölisena

aasta piires määrab
Nõukogu, arvestades tööalade nõudeid.

kutsealal vähemalt 3—5

Tööstusliku Kutseoskuse

samuti meistrikutset

Nõukogu poolt määratud kuju

aastat.

Töötamisaja 3—5
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Tööstusliku Kutseoskuse

Nõukogu võib vastava kutseharidusliku Õppegümnaasiumi haridusega isikule anda oskustööliskutse

või

asutise, keskkooli

ja Õppeaja suhtes meistrieksami õiendamiseks soodustusi. Soodustuse andmise
et kutseharidusliku õppeasutise või
gümnaasiumi haridusega
kutsetaotleja on vähemalt kolm ja keskkooliharidusega kutsetaotleja vähemalt
viis aastat töötanud vastaval kutsealal või juhtinud tööstuslikku käitist sel alal.
eelduseks on,

Uute tööalade arvamisel käesoleva seaduse alla võib kolme aasta kestel
Õiendada meistrieksamit ka oskustöölise kutsetunnistuseta
isik, kui ta vastaval
tööalal

on

käitist

sama

isiklikult töötanud vähemalt kaheksa

aastat või

juhtinud tööstuslikku

kaua.

§ 21.

Tööstusliku

kodade arvamused, võtab

Kutseoskuse

Nõukogu,

ära

kuulanud

vastavate

ja Haridusminister paneb kehtima korraldused
kutseeksamite korra, kutseeksamite kavades nõutavate ainete, oskuste ja teadmuste

ulatuse

ning

eksamite korra kohta
arvestataks

vastu

meistri-kutsetunnistuse andmise
antavates

korra kohta.
Kutsekorraldustes määratakse kindlaks, et eksamitel

esmajoones praktilisi oskusi ja

teises

järjekorras teoreetilisi tead-

musi.
Eksamimaksu suuruse
määrab Tööstusliku
Eksamimaks ei või ületada 50 krooni.

Ühekordse eksamimaksu

eest

on

Kutseoskuse

Nõukogu.

lubatud õiendada eksamit 2 korda.

Eksamimaks kantakse Kutsehariduslikkude Õppeasutiste seaduse
1938, 1,6) § 14 ettenähtud fondi.
5.

(SK VI

peatükk.

Oskustöölised.

§ 22. Oskustööliseks vastaval tööalal loetakse isikut, kes sellena on
registreeritud tööstusliku kutseoskuse ametis.
§ 23. Tööstusliku kutseoskuse amet registreerib vastaval tööalal oskustööliseks isikuid, kes on:
1) õiendanud oskustöölise kutseeksami käesolevas seaduses ettenähtud
korras;
RT 1926,
2) lõpetanud tööstuskooli (Tööstuslikkude koolide seadus
SK VI 1938, 1, 12) või mõne
1, lj või Eraõppeasutiste seadus
teise samade õigustega kutsekooli või saanud oskustöölise kutse
Kutsehariduslikkude õppeasutiste seaduse (SK VI 1938, 1,6) alusel
töötavalt õppeasutiselt, mille lõpetamise korras on ette nähtud oskus-

töölise kutse andmine, või omandanud kutsetunnistuse, mille Haridusministeeriumi Kutseoskuse
Osakond
on
oskustöölise kutsetunnistusele vastavaks tunnustanud;

3) omandanud oskustöölise (selli) kutse Vene riigis
vembrit

enne

15/28.

no-

1917;

4) omandanud oskustöölise tunnistuse, mille

on andnud enne
1. juulit
organisatsioon või nende poolt
moodustatud eksamikomisjon või vastava ala käitise valdaja;
5) omandanud oskustöölise tunnistuse mõnes välisriigis, kusjuures
Haridusminister määrab Tööstusliku Kutseoskuse Nõukogu ettepanekul, missuguseid välisriikide asutiste poolt väljaantud oskustöölise-tunnistusi võidakse registreerimisel aluseks võtta.

1931

mõni töösturite või

meistrite

Punktides 3 ja 4 ettenähtud alustel võib tööstusliku kutseoskuse amet
kutsetaotlejat oskustööliseks registreerida kolme aasta kestel arvates vastava
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Nr.

tööala arvamisest käesoleva seaduse alla.
mis kuuluvad

aladel,

Samadel alustel võidakse neil töö-

käesoleva seaduse alla

lejat oskustööliseks registreerida ühe

32

aasta

juba

selle

kestel

jõustumisel, kutsetaot-

arvates

käesoleva seaduse

jõustumisest.
Tööstusliku kutseoskuse
nõusolekul

seaduse

amet

võib Tööstusliku Kutseoskuse

ja kutsetaotleja sellekohasel palvel ühe

aasta

kestel,

arvates

Nõukogu
käesoleva

jõustumisest, registreerida oskustööliseks ilma eksamita ka neid ision tegutsenud vähemalt kahekordse õppimiseks ettenähtud

kuid, kes sel tööalal

aja ja omavad tööstusliku kutseoskuse ameti arvates oskustöölise kutsele vasja võimeid. Uue tööala arvamisel käesoleva seaduse alla võidakse kutsetaotlejat oskustööliseks registreerida samadel tingimustel ühe aasta
tavaid oskusi
kestel

arvates

selle tööala arvamisest käesoleva seaduse alla.

Punktides 3

ja 4 tähendatud isikuid, kes ei ole suutnud endid ettenähtud
tähtaegadeks registreerida oskustööliseks, võib tööstusliku kutseoskuse amet
kaaluvatel põhjustel esitada Tööstusliku Kutseoskuse Nõukogule registreerimisloa

saamiseks.

Tööstusliku Kutseoskuse Nõukogu määrab, millistel tööaladel
§ 24.
ja tingimustel ning kui suurel arvul oskustöölisel on õigus tööstus õpilasi iseseisvalt õpetada.

§ 25.

Oskustöölise eksamit võib õiendada:

1) pärast õppeaja möödumist tööstusõpilane, kes on lõpetanud avaliku
või avaliku kooli õigustega tööstusõpilaste kooli või seda asendava
kursuse;

õppeaja möödumist tööstusõpilane, kes on Õppinud kohas,
tööstusõpilaste kooli või sellele vastavat kursust, kuigi ta ei
ole lõpetanud p. 1 nimetatud õppeasutist või kursust; sel puhul aga
esitatakse eksamiõiendajale eksamil ka küsimusi ja ülesandeid tööstusõpilaste kooli õppekava üldises ulatuses, ja eksamiõiendajalt, kes
algas oma tööala õppimist pärast Kutsehariduslikkude Õppeasutiste
seaduse (SK VI 1938, 1,6) jõustumist, nõutakse, et ta oleks lõpetanud algkooli või sellele vastava kursuse või keskkooliklassi;
3) isik, kes oma tööalal on töötanud või seda tööala Õppinud vähemalt
kahekordse õppimiseks ettenähtud aja ja on saanud 25-aastaseks enne
1. jaanuari 1939, kuigi ta ei ole lõpetanud tööstusõpilaste kooli või
seda asendavat kursust ega sõlminud Õppelepingut.
2) pärast

kus ei ole

Käesoleva seaduse

§ 20 teises ja kolmandas lõikes tähendatud isikuile,
õiendada, võib Kutseoskuse

kes meistrieksamit ei ole suutnud või soovinud

Nõukogu anda oskustöölise eksami õiendamisel soodustusi.
§ 26. Tööstusliku Kutseoskuse Nõukogu, ära kuulanud vastavate
kodade arvamused, võtab vastu ja Haridusminister paneb kehtima korraldused
kutseeksamite korra, kutseeksamite kavades nõutavate ainete, oskuste ja teadmuste ulatuse ning oskustöölise kutsetunnistuse andmise korra kohta.
Kutseeksamite korra kohta
arvestataks

antavates

korraldustes määratakse kindlaks,

et

eksamitel

esmajoones praktilisi oskusi ja teises järjekorras teoreetilisi tead-

musi.
Eksamimaksu tasub käitise
Kui

eksamineeritav kahel

maksab

ta

valdaja, kelle juures õpilane lõpetas õppimise.
eksamijärgul ei ole suutnud eksamit õiendada, siis

iga järgneva eksami maksu

ise.

Eksamimaks ei või ületada 10 krooni.

Eksamimaks kantakse Kutsehariduslikkude

1,6) § 14 ettenähtud fondi.

Õppeasutiste seaduse (SK VI 1938,
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6.

peatükk.

T ööstusõpilased.

§ 27. Tööstusõpilaseks loetakse algkoolikohuse täitnud isikut, kes on
õppelepingu põhjal tööstuslikku käitisse kutseoskuse õppimiseks

astunud

seaduse

käesoleva

alla

arvatud

tööalal.

Käesoleva seaduse alla arvatud tööaladel ei ole lubatud pidada tööala

Õppijatena alaealisi ilma õppelepingut sõlmimata.
§ 28. Tööstusõpilasi võidakse pidada tööstuslikes käitistes, kus on
võimalik praktilise kutseoskuse omandamine ning vastavail tehnilistel abinõudel praktiseerimine ja kus tegelik tööjuhataja omab inseneri, keemiku,
arhitekti või rohuteadlase või vastavalt eriseaduste ning määruste nõuetele
mõne teise kõrgema haridusega isiku või tehniku, meistri või oskustöölise
kutset alal, millel tööstusõpilase õpetamine toimub.
Käitise juhataja või õpilast Õpetav kutseõigusega isik peab oskama eesti
keelt sel määral, kui see on vajalik õpilaste õpetamiseks.
Käitistes, kus õpilaste pidamine on tunnustatud kohuslikuks (§ 2 p. 9),
on käitise
valdaja kohustatud hoolt kandma, et käitises oleks õpilaste Õpetamiseks küllaldaselt eesti keele oskajaid kutseoskusega isikuid.

Õppeleping

§ 29.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

sõlmitakse

kirjalikult ja selles peab tähendatama:

lepingu sõlmimisõ aeg ja koht;
lepingut sõlmivate poolte nimed ja perekonnanimed;
õpitava tööala lähem nimetus;
õppeaja algus ning selle kestus ja tarbe korral kokkulepe töötingimuste
kohta tööstuslikus käitises ühe aasta kestel pärast väljaõppimist;
prooviaja kestus kahe kuu piires;
käitise valdaja kohused õpilase vastu õpetusliku külje suhtes;
palgatingimused ja maksutähtajad, samuti korteri- ja toitlustingimused, kui käitise valdaja muretseb korteri ja toidu;
õpilase kohused;
iga aasta kestel oma tarviduste rahuldamiseks antavate päevade arv,
välja arvatud pühapäevad, pühad, tööstus õpilaste koolis või kursusel
käimise aeg ja seaduslik puhkeaeg.

Tööstusliku Kutseoskuse

päevade

arvu

Nõukogu võib
ja ülemmäära.

Tööstusõpilane

§ 30.
kursusel,

alam-

kui

on

määrata

kohustatud käima

kohal, kus toimub tööõppimine,

punktis

9 tähendatud

tööstusõpilaste koolis või

on vastav

kool või kursus.

Koolis

või kursusel käimise aeg kuulub tööaja hulka.
§ 31. Kui tööstusõpilane saab käitise valdajalt korteri, siis ei tohi korteriks

olla

töötuba

või

tööruum.

§ 32. Käitise valdaja või tegelik tööjuhataja peab õpetama ja kasvatama
tööstusõpilast isaliku hoolega. Ta ei tohi tarvitada ebakasvatuslikke karistusviise ega õpilast kasutada töödeks, mis õpilasele on üle jõu käivad või tema
tervist kahjustavad.
Õpilane on kohustatud täitma talle antud ülesandeid
sõnakuulelikult ja kohusetruult.
§ 33. Õppeaeg ei või ületada tööala õppimiseks ettenähtud aega (§ 2
annab tööstusõpilasele Õppeaja lõpetamise kohta tunnisp. 2). Käitise valdaja
tuse.

§ 34.
oskuse ameti

Kui

tööstusõpilane vajab materjali ja aega tööstusliku kutsepoolt määratud proovitöö tegemiseks, siis peab käitise valdaja
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andma selleks

vajaliku materjali tasuta ning tarviliku aja proovitöö tegemiseks,
ja seda nii aegsasti, et proovitöö valmimine ei hilineks. Proovitöö jääb sel
juhul käitise valdaja omandiks.
Tööstusõpilasel on õigus omandada tehtud proovitöö, tasudes selle eest
käitise valdajale materjali hinna.
§ 35.

Käitise

valdaja

on

kohustatud

kutseeksami õiendamist kolm kuud
vastava

tööala oskustöölise

tikusel

Samuti

palka.

eksami õiendamist töötama

enese

samas

tööstusõpilast pärast oskustöölise
juures tööl pidama ja talle* maksma
on õpilane kohustatud
pärast kutse-

käitises oskustöölisena kolm kuud.

kokkuleppel võidakse neist

kohustustest

Vastas-

loobuda.

§ 36. Paragrahvi 29 p. 5 nimetatud prooviaja kestel võib kumbki
pooltest lõpetada õppelepingu põhjusi nimetamata.
Õppelepingu sõlmimisel arvestatakse prooviaeg õppeajana.
§ 37. Kui õppelepingut prooviaja kestel ei lõpetata (§ 36), peab käitise
valdaja hiljemalt 15 päeva kestel, arvates prooviaja lõpp-päevast, saatma kohalikule tööstusliku kutseoskuse ametile registreerimiseks poolte allakirjutatud
Õppelepingu 3 eksemplaris ühes arstitunnistusega tööstusõpilase tervisliku
kõlblikkuse kohta vastaval tööalal õppimiseks. Kui õpilane on alaealine, peab
lepingule alla kirjutama tema seaduslik eestkostja. Arstitunnistus õpilase
tervisliku kõlblikkuse kohta teataval tööalal Õppimiseks võetakse enne prooviaja
algust. Lepingu registreerimata jätmise korral teatab tööstusliku kutseoskuse
amet hiljemalt 15 päeva kestel mõlemale poolele sellekohase motiveeritud otsuse.
§ 38. Tööstusõpilast ei või rakendada töödele, mis pole seotud käitises
tehtavate töödega ega oskuse õppimisega.
§ 39.

Õppelepingu

sõlmimisel annab käitise valdaja Õpilasele testaatjuhataja või meister, kelle juhtimisel toimub õppimine,
märgib Õpilase igakuise õppekäigu.
Testaatraamatusse võidakse käitise juhataja või meistri poolt teha ainult
Õpilase käitumise hindamine toimub
Õppekäigusse puutuvaid märkmeid.
tööstusliku kutseoskuse ametite või nende esindajate poolt Haridusministri
poolt antud juhendite kohaselt.
Testaatraamatu vormi kinnitab Tööstusliku Kutseoskuse Nõukogu.

raamatu, kuhu käitise

siis

§ 40. Kui õpilane õpib tööala oma vanemate või eestkostjate juures,
lepingu sõlmimist ei nõuta, Jmid õppevahekorrast tuleb teatada kohalikule

tööstusliku

§

kutseoskuse

Õpilase

ametile.

teise arvestatakse Õppeaeg
valdaja või kohalik tööstusliku kutseoskuse
teinud märkme testaatraamatusse õppelepingu lõpetamise kohta.

41.

üleminekul

ühest käitisest

eelmises käitises ainult siis, kui selle
amet

on

§ 42.

Õppeleping lõpeb

õppeaja lõppu:
1) kui selleks avaldavad nõusolekut mõlemad pooled;
2) kui käitise valdajalt võetakse õigus pidada õpilasi või
enne

kui käitis

sule-

takse;

3) kui tööstusliku kutseoskuse amet tunnustab mõjuvaks põhjuseks
asjaolu, millega üks pooltest põhjendab õppelepingu lõpetamise
vajadust.
§ 43. Kui õppeleping on mõjuval põhjusel tunnustatud lõppenuks
(§ 42) lepingu rikkumise pärast kas käitise valdaja või õpilase poolt, teeb tööstusliku kutseoskuse amet vastava avalduse saabumisel kindlaks kahju suuruse.
Tööstusliku kutseoskuse ametil on juhul, kui esitatakse kaebusi, õigus välja
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kutsuda pooled seletuse andmiseks, kahju
kokkuleppe saavutamiseks.
Eelmises lõikes tähendatud
kuu möödumisel

arvates

kahju

suuruse

eest tasu

kindlaksmääramiseks või

nõudmise

õigus kustub kuue
otsus jõustus.

päevast, mil õppelepingu lõpetamise

§ 44.

Käitise valdaja on kohustatud teatama
igast õppelepingu lõppelõpetamisest kohalikule tööstusliku kutseoskuse ametile 15 päeva
arvates
õppelepingu lõppemise või lõpetamise päevast.

misest või
kestel

tööstus õpilane
on
Kui
omandanud kutseoskuse enne
§ 45.
õppelepingus ettenähtud õppeaja lõppu, siis võib tööstusliku kutseoskuse amet,
ära kuulanud käitise valdaja või juhataja
arvamuse, tööstusõpilase eksamile
lubada ja eksami õiendamise korral anda loa Õppelepingu
lõpetamiseks.

Õppelepingud

46.

§

on

vabad tempelmaksust.
7.

peatükk.

Meistri ja oskustöölise

§

47.

kutseõigused.

Tööstusliku Kutseoskuse

Nõukogu poolt käesoleva seaduse alla
arvatud tööaladest määrab Tööstusliku Kutseoskuse
Nõukogu need tööalad,
kus käitise tegelikult juhatajalt nõutakse vastava tööala meistrikutse või sellele
erialakutse omamist.

vastava

Samuti määrab Tööstusliku Kutseoskuse Nõu-

kogu nende käitiste liigid, kus käitiste laadist, ulatusest või asukohast olenevalt
võidakse piirduda tehniku, meistii või oskustöölise kutsega või nende käitiste
laadile vastavate eiialakutsetega.
Haridusministri määrusega, arvestades käitise väikest ulatust, käitise
asukohta, tööala iseloomu ja teisi olulisi asjaolusid, nähakse ette piirkonnad ja

juhud, kus ei
§

48.

nõuta eelmises lõikes tähendatud kutse omamist.

Tööstusliku Kutseoskuse

Nõukogu määrab tähtajad, mil § 47
jõustuvad.
§ 49. Enne §47 esimeses lõikes ja § 48 tähendatud otsuste tegemist
kuulab Tööstusliku Kutseoskuse Nõukogu ära Eesti Linnade Liidu, Eesti
Maaomavalitsuste Liidu ja vastavate kutsealaste omavalitsuste arvamused.
§ 50. Tööstusliku Kutseoskuse Nõukogu määrab sugulasalad, kus
tööala meister võib käitist tegelikult juhtida eeldusel, et käitises töötab
suguesimeses lõikes toodud otsused

iga

üksiku tööala kohta

lasala oskustööline.

§ 51. Kui käitise kohta on kehtiv kutsetunnistuse nõue juhataja suhtes
ja käitise omaniku-juhataja surma puhul käitis läheb üle pärimise teel kutsetunnistuseta isikule,

siis on viimane kohustatud võtma käitise
juhatamiseks
kutsega isiku. Tööstusliku Kutseoskuse Nõukogu lubab
juhtida käitist ühe aasta kestel pärandustombu hooldajal, pärijal või käitise

teenistusse nõutava

teenistuses oleval isikul ka ilma

vastava

kutseta, kui neil sel tööalal

on

tarvilik

vilumus.

§ 52.

Meistrilt või

oskustööliselt, kes

ei ole suuteline

õpilasi õpetama,
Nõukogu ettepanekul kuni
kolmeks aastaks ära võtta meistri või oskustöölise kutse- või
registreerimistunnistusega seotud õigused tööstus õpilaste õpetamise alal (§ 18, 24 ja § 28 esimene lõige).
Meistrile või oskustöölisele, kelle tegevus oma kutsealal ei seisa kutseoskuse kõrgusel, võib Haridusminister Tööstusliku Kutseoskuse
Nõukogu
ettepanekul keelata tegutsemise selle ala meistrina või oskustöölisena kuni
võib

Haridusminister Tööstusliku

kolme aastani.

Kutseoskuse
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8.
Tööstusliku Kutseoskuse

peatükk.

Nõukogu ja tööstusliku
tulud

§ 53.
kaetakse

kutseoskuse ametite

kulud.

ja

Nõukogu ja tööstusliku kutseoskuse ametite kulud

Kutseoskuse

Haridusministeeriumi eelarves

§ 54.

Nr. 32

ettenähtud

summadest.

Peale

§53 ettenähtud eelarveliste krediitide kantakse tööstusliku
kutseoskuse ametite kaudu Tööstusliku Kutseoskuse Nõukogu tuludesse
meistregistreerimismaksud, mille suuruse määrab Kutseoskuse Nõukogu
rilt kuni 3 ja oskustööliselt kuni 1,5 krooni.
Käesolevas paragrahvis tähendatud tulude kasutamise otstarbe tööstusliku kutseoskuse ametite ja Kutseoskuse Nõukogu ülesannete täitmise alal
määrab Haridusminister Tööstusliku Kutseoskuse Nõukogu ettepanekul iga
tegevusaasta kohta eraldi. Tegevusaasta kestab 1. aprillist kuni 31. märtsini.
Tööstusliku Kutseoskuse Nõukogu esimehe, liikmete ja kutsutud
§ 55.
asjatundjate ning vastaval juhul nende asemikkude tasu ja sõidu- ning päevaraha normid kinnitab Haridusminister Kutseoskuse Osakonna direktori

ette-

Nõukogu ja tööstusliku
kutseoskuse ametite eelarved ning tasu ja sõidu- ning päevaraha normid tööstusliku kutseoskuse ametite juhatajaile, liikmeile, asjatundjaile ja esindajaüe
panekul.

(§

2

p.

Samas

korras

kinnitatakse

Kutseoskuse

3).
9.

peatükk.

Järelevalve

teostamine.

§ 56. Peale käesolevas seaduses ettenähtud asutiste ja isikute teostavad
järelevalvet selle seaduse teostamisel veel tööinspektorid Haridusministri poolt
kokkuleppel Sotsiaalministriga antud juhendite alusel.
10.

peatükk.

Lõppeeskiri.
§

57.

Haridusministril

on

Õigus käesoleva seaduse teostamiseks anda

määrusi.

11.

seadustes,
ja muudes kehtivates eeskirjades tuleb
tööliste
„Meistrite,
õppinud
ja
tööstusõpilaste seaduse“ asemel „Tööslugeda
määrustes

Kõigis

tusliku kutseoskuse seadus

cc
,

„tööoskusameti" asemel „tööstusliku kutseoskuse

amet" ja „õppinud töölise" asemel „oskustööline". Kõik enne käesoleva seaduse jõustumist õppinud töölise kutse omandanud isikud loetakse oskustöölisteks.
111.

Käesolev

seadus

jõustub kolme

kuu

möödumisel

arvates

• avaldamise

päevast.
Tallinnas, 3. aprillil 1939.
K.

Päts

Vabariigi President.
K.

Eenpalu

Peaminister.
A. Jaakson
Haridusminister.
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alljärgneva seaduse, mille käesolevaga kuulutan välja:

Riigivolikogu valimise seaduse muutmise seadus.
I.

Riigivolikogu valimise seaduse (SK
ning pannakse kehtima järgmiselt:

I

1938, 3,4) §

1

lisa muudetakse
Lisa

§

1

juurde.

Riigivolikogu valimisringkonnad.
1.

ringkond.
Tallinna linna tänavad: Aia, Aida, Apteegi, Suur-Patarei, Väike-Patarei,
Girgensoni
paaritud numbrid I—ls ja paarisnumbrid, Graniidi
nr.

1,2, 3,4, 5,6, 7,9, 11, 13, Gümnaasiumi, Hobuse, Inseneri,
Kalamaja kalmistu,
Uus-Kalamaja, Vana-Kalamaja, Kesk-

Jahu,

nr.
Kalamaja, Kalda
1,2, 4,6, 8, 10, 12, 14, 16, Kalevi
paaritud numbrid I—ls, paarisnumbrid 2—26, Kalju, Keskvangla,
Kinga
paarisnumbrid, Suur-Kloostri, Väike-Kloostri, Kooli (Kloostri), Kopli
paaritud numbrid I—71 —7 ja paarisnumbrid 2—20, Kotzebue,
Köie, Küti, Suur-Laagri, Väike-Laagri, Laboratooriumi, Lai, Linda
1
paarisnumbrid, Malmi
nr.
paaritud numbrid, Merepuiestee
ja paarisnumbrid 2—14, Mündi, Munga, Müürivahe
paaritud
numbrid 29-st ja paarisnumbrid 40-st alates, Niine, Noole, Nunne
paarisnumbrid, Olevimägi, Oleviste, Pagari, Pikk
paaritud numbrid
ja paarisnumbrid 10-st alates, Prii, Põhja puiestee
paaritud numbrid
1—27 ja paarisnumbrid, Pühavaimu, Raekoja
plats
välja arvatud
nr.
I—s, Rannamäe tee, Suur-Rannavärava, Väike-Rannavärava, Balti
jaama ja Balti Puuvillavabriku vahekohas raudtee territooriumil asuvad
raudtee majad, Saiakang, Soo
paaritud numbrid I—l9 ja paarisnumbrid 2—22,
Sulevimägi, Suurtüki, Sõja
paaritud numbrid
21-st ja paarisnumbrid 30-st alates, Teenri, Telliskivi
paarisnumbrid
60-st alates, Tolli, Toompuiestee nr. 33, 35
ja 37, Uus, Vabriku
paaritud numbrid I—l3 ja paarisnumbrid 2—Bd, Vaimu, Valgevase,
Veelennujaama plats, Vene, Vana-Viru, Viru
paaritud numbrid,
Võrgu.

2.

ringkond.
Tallinna linna tänavad: Aia 0.-ü. ~Kodu“, Balti Puuvillavabrik, Boeckeri
tehas, Eerika, Väike-Eerika, Girgensoni
paaritud numbrid 17-st
alates, Graniidi
8-st
paaritud numbrid 15-st

ja paarisnumbrid
paaritud numbrid 17-st ja paarisnumbrid 28-st alates,
Kalevi pataljon, Kanepi, Suur-Karjamaa,
Väike-Karjamaa, Kopli
paaritud numbrid 9-st ja paarisnumbrid 22-st alates, välja arvatud
raudtee territooriumil asuvad raudtee majad,
Kopli rand, Kungla,
Suur-Laevaehituse, Väike-Laevaehituse, Leigri, Lina, Linda
paaalates, Kalevi

ritud

numbrid, Lõime, Maleva, Malmi
paarisnumbrid, Miinis adam,
Neeme, Niidi, Paavli, Paljassaar, Piiri, Polaari, Puuvilla, Põhja, Sitsi,
Soo
paaritud numbrid 21-st ja paarisnumbrid 24-st alates, Sõja

paaritud numbrid I—l9 ja paarisnumbrid 2—28, Telliskivi
tud

numbrid

numbrid 15-st

57-st

alates,

Tõllu,

Uussadam, Vabriku

paaripaaritud

ja paarisnumbrid 10-st alates, Vene-Balti tehas, Volta.
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ringkond.
Tallinna

linna

tänavad:

Aiavilja,

Baikovi

kallas,

Estonia puiestee
ja Raua tänava vaheline osa, Väike-Gonsiori, Hollandi,
Hollandi põik, Uus-Hollandi,
Imanta
paaritud numbrid I—3l1 —31 ja paarisnumbrid 2—34, Jaama,
nr.
jahtklubid, Jannseni
Ija 2, Jõe, Ülem-JÕe, Kaasani
paaritud
numbrid, Kalda
paarisnumbrid 18—26, Kana, Karu, Klaasingi
paarisnumbrid, Kesk-Kompassi, Suur-Kompassi
paaritud numbrid
23-st ja paarisnumbrid 32-st alates, Väike-Kompassi, Kreutzwaldi
paaritud numbrid I—s ja paarisnumbrid 2 —4, Kuke, Laeva, Lembitu
paaritud numbrid, Lennuki
paaritud numbrid I—ls1 —15 ja paarisnumbrid 2—28, Maakri, Maneesi, Merepuiestee
paaritud numbrid
3alates, Narva maantee
paaritud numbrid 1—79, paarisnumbrid
2 —64, Paadi, Pronksi, Põhjakants, Suur-Pääsukese, Väike-Pääsukese,
Raua
paaritud numbrid ja nr. 2, Reimani, Sadam, Sadama, Sadama
politsei-jsk., Uus-Sadama, Sakala
paaritud numbrid 1 —23 ja
paarisnumbrid 2—28, Seltersi, Siimoni, Tartu maantee
paaritud
numbrid 1—43I—43 ja paarisnumbrid
Tornimäe, Vambola, Vene
paarisnumbrid 2-B, Õuna.
turg, Viimsi
1 —29, Gonsiori

paaritud numbrid

4.

Vene

turu

ringkond.
Tallinna

linna tänavad:

Aspe, Drevingi, Fählmanni, Gildi
paaritud
ja Türnpuu tänavate vaheline osa, Heepaaritud numbrid 3-st ja paarisnumbrid 4-st alates,
ringa, Hermanni
Imanta
paaritud numbrid 33-st ja paarisnumbrid 36-st alates,
Israeli, Jakobi
paaritud numbrid I—l31 —13 ja paarisnumbrid 2—12,
Jakobsoni
paaritud numbrid 1—33 ja paarisnumbrid 2—44, Jannseni
paaritud numbrid 3-st ja paarisnumbrid 4-st alates, Kaasani
paarisnumbrid, Kappeli
paaritud numbrid 3-st ja paarisnumbrid
4alates, Klaasingi
paaritud numbrid, Kollane, Kreutzwaldi
paaritud numbrid 7—31 ja paarisnumbrid 6-st alates, Kuhlbarsi,
Kunderi, Laulupeo
paaritud numbrid 3-st ja paarisnumbrid 4-st
Lennuki
alates,
paaritud numbrid 17-st ja paarisnumbrid 30-st
alates, Liivalaia
paaritud numbrid 51—83, Liivamäe, Lubja
paaritud numbrid 3—ll, Lutheri
paarisnumbrid 2—lß, Poska
nr.
1,2, 3,4, 5, Pärna, Raua
paarisnumbrid 4—42, Reinvaldi,
Saali, Septembri, Tartu maantee
paaritud numbrid 45—57 ja
paarisnumbrid 30 —50, Terase
paarisnumbrid, Tina
paaritud
numbrid 21-st ja paarisnumbrid 24-st alates, Tobiase, Türnpuu, Veski,
Viimsi
paarisnumbrid 26-st alates.
numbrid,

5.

Gonsiori

Raua

ringkond.
Tallinna linna tänavad: Asunduse, Ballasti, Hommiku, Hõbe,

Jakobsoni
paaritud numbrid 35-st ja paarisnumbrid 46-st alates, Joa, Jüri,
Ülemiste järve nurgast kuni Tartu maanteeni, Kadri tee,
Kaare tee
Kantsi, Kase, Katusepapi, Kiive, Kivimurru, Koidula, Kose tee, Kure,
Kuristiku,

Kuuli,

Väike-Lasnamäe,
Narva

maantee

Kuuse,

Köleri,

Künka,

Lahe,

Suur-Lasnamäe,

Lepa, Majaka, Mäe, Mäekalda, Männi, Nafta,
paaritud numbrid 81-st ja paarisnumbrid 66-st

alates, Oru, Suur-Paala, Paala, Väike-Paala, Paekivi, Palli, Petrooleumi,
Pihlaka, Pirita tee, Poska
6-st alates, Punane, Põllu,

paaritud numbrid

7-st

ja paarisnumbrid

Suur-Raevalla, Väike-Raevalla,

Raua
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paarisnumbrid 44—62, Roheline aas, Saare, Sootaga, Suur-Sõjamäe,
Väike-Sõjamäe, Kesk-Sõjamäe, Tamme, Tartu maantee
paaritud

numbrid 97-st ja paarisnumbrid 90-st alates,
Tasuja, Terase
tud numbrid, Tina
paaritud numbrid kuni 19-ni

paarija paarisnumbrid
kuni 22-ni, Tominga, Tormi, Turba,
Valge, Vase, Weizenbergi, Vesivärava, Wiedemanni, Viimsi
paaritud numbrid ja paarisnumbrid
10—24, Voolu, Võidujooksu, Väo tee, Ülemiste jaam, Ülemiste tee.
6.

ringkond.
Tallinna linna tänavad:

Aafrika, Gildi
paarisnumbrid, Hermanni
ja 2, Herne
paaritud numbrid kuni 15-ni ja paarisnumbrid
kuni 20-ni, Hospidali, Invaliidi, Jakobi
paaritud numbrid 15-st ja
paarisnumbrid 14-st alates, Kaare tee
Veerenni tänavast kuni
Ülemiste järve nurgani, Kalmistu,
1 ja 2, Kasarmu,
nr.
Kappeli
1 ja
Kauna, Kesk-Liiva, Kodu, Laadaplats, Laulupeo
nr.
2, Liiva,
Liivaaugu tee, Liivalaia
paaritud numbrid 85-st ja paarisnumbrid
nr.

1

8-st alates,

nr.
kõik paaritud numbrid
Lubja
1, 2 ja 4, Lutheri
ja paarisnumbrid 20-st alates, Magasini, Masina, Naeri, Oa, Odra,
Puhke, Püssirohu, Roosi, Tatari
paaritud numbrid 33—45 ja paarisnumbrid 40—52, Uus-Tatari, Tartu maantee
paaritud numbrid

59—95

ja paarisnumbrid 52—88, Tiigi, Vaikne, Veerenni
numbrid, Õie, Õnne, Õpetajate.
7.

paaritud

ringkond.
Tallinna linna tänavad:

Ahju, Allika, Börsi käik, Dunkri, Estonia puiestee
paarisnumbrid, Falgi tee, Harju, Hariduse, Kaarli, Kaarli puiestee
paaritud numbrid 1 —l3 ja paarisnumbrid, Suur-Karja, VäikeKarja, Kaupmehe, Kentmanni, Kentmanni põik, Kinga
paaritud
numbrid, Kiriku, Kiriku plats, Kiriku põik, Kohtu, Komandandi,
Kullas epa, Kuninga, Lembitu
paarisnumbrid, Liivalaia põik, Liivalaia
paaritud numbrid 3—49, Lossi plats, Lätte, Lühikejalg, Müürivahe
paaritud numbrid 1—27 ja paarisnumbrid 2—38, Niguliste,
Nunne
paaritud numbrid, Piiskopi, Pikkjalg, Pikk
paarisnumbrid
2—B, Vana-Posti, Pärnu maantee
paaritud numbrid I—4l ja paarisnumbrid 2—46, Raekoja, Raekoja plats
I—s,1 —5, Rahukohtu,
nr.

Rataskaevu, Roosikrantsi, Rutu, Rüütli, Sakala
paaritud numbrid
25-st ja paarisnumbrid 28a-st alates, Sauna, Süda, Tatari
paaritud
numbrid

I—3l
ja paarisnumbrid 2 —38, Toomkooli, Toompark,
Toompuiestee
paarisnumbrid, Toomrüütli, Trepi, Uus turg, Vana
turg, Tõnismägi
paaritud numbrid, Vabaduse plats, Vabaduse
puiestee
paaritud numbrid I—7 ja paarisnumbrid, Vaestepatuste

paaritud numbrid, Valli, Viru
numbrid
8.

I—l 1 —11

paarisnumbrid, Vismari
ja paarisnumbrid 2 ja 4, Voorimehe.

paaritud

ringkond.
Tallinna

linna tänavad:

Alendri,

paaritud numbrid
paaritud numbrid kõik ja
paarisnumbrid 2—12, Endla
paaritud numbrid 1—33 ja paarisnumbrid 2 —40, Erbe, Falkpargi
paaritud numbrid I—7 ja paarisnumbrid 2 —lo, Herne
paaritud numbrid 17-st ja paarisnumbrid
22-st alates, Kiire, Kivi, Koidu
paaritud numbrid 1—45 ja 65-st
I—l31 —13

Suur-Ameerika

ja paarisnumbrid, Väike-Ameerika
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ja paarisnumbrid 76-st alates, Kordese, Kristiine, Liivalaia
paaritud numbrid 13-st ja paarisnumbrid 8-st
1,2, 4ja 6, Luha

alates
nr.

—

alates, Kesk-Luha,

Ülem-Luha, Luise, Lõuna,

Paldiski

maantee

paaritud numbrid I—ll ja paarisnumbrid 2—12, Planeedi, Pärnu
maantee
paaritud numbrid 43—89 ja paarisnumbrid 48—100,
tänav

Raudtee

Rulkoviuse,

Väike-Ameerika tänavalt

Suur-Söörensi, Väike-Söörensi

kuni

Pärnu

maanteeni,

paarisnumbrid, Tatari

paaritud numbrid 47-st ja paarisnumbrid 54-st alates, Tehnika
paaritud numbiid I—l31 —13 ja paarisnumbrid, Toomkuninga
paaritud
numbrid I—l3 ja paarisnumbrid 2—20, Toompuiestee
paaritud
numbrid 1—23, Tui, Tõnismägi
paarisnumbrid, Udu, Uue-Maapaarisnumbrid, Veerenni
paarisilma, Varblase, Vaestepatuste
numbrid, Videviku, Vismari
paaritud numbrid 13—23 ja paarisnumbrid 6—14, Õllepruuli.
9.

ringkond.
Tallinna linna tänavad: Aasa, Astri, Kesk-Ameerika, Suur-Ameerika

paaritud numbrid 15-st alates, Väike-Ameerika
paarisnumbrid 14-st
alates, Endla
paaritud numbrid 35-st ja paarisnumbrid 56-st alates,
Juure, Kaarna, Kadaka tee, Kanarbiku, Kannikese, Keemia, Kiili,
Kirsi, Koidu
paaritud numbrid 47 —63 ja paarisnumbrid 58—74,
Kuldnoka, Kuu, Kullerkupu, Lehe, Lille, Linnu
paaritud numbrid
alates Vilja tänavalt kuni Kadaka teeni ja paarisnumbrid alates Nõmme
tänavalt kuni Kadaka teeni, Luha
paaritud numbrid I—ll ja
paarisnumbrid 2—6, Maasika, Madara, Mehaanika, Metalli, Metsa,
Mineraali, Mooni, Muraka, Mustamäe tee, Mõtuse, Nelgi, Nõmme
paarisnumbrid, Paldiski maantee
paaritud numbrid 25-st alates,
Paluka, Parmu, Pilve, Päikese, Raudtee

Endla tänavalt kuni Väike-

Nõmme tänavalt kuni Kadaka teeni,
tänavani, Räägu
Räästa, Sarlotte, Siili, Sinika, Sireli, Sipelga, Sääse, Sõstra, Tedre
Ameerika

paaritud numbrid

27-st

Nõmme
ja paarisnumbrid 16-st alates, Tihase
Juure tänavani, Toomkuninga
paaritud numbrid
15-st ja paarisnumbrid 22-st alates, Tulbi, Tulika, Tähe, Vaarika,

tänavalt

Vilja

kuni

paarisnumbrid, Villardi
paaritud numbrid 25-st ja paarisVälja, Ülase.

numbrid 26-st alates,
10.

ringkond.
Tallinna linna tänavad: Aarde, Alberti, Ao, Aru, Endla
42 —54, Eha, Falkpargi
paaritud numbrid 9-st ja

paarisnumbrid
paarisnumbrid

2—56, Kolde,
Loode,
Merimetsa, Mulla,
puiestee, Kruusa, Kõrre, Lessingi,
Muru, Nurme, Olga, Orase, Oskari, Paldiski maantee
paaritud

12-st alates, Heina,

Härjapea, Koidu

paarisnumbrid

Kolde

paarisnumbrid 14-st alates, Preesi, Pärja, Raudtee
alates, Rohu, Roopa, Russovi, Saani, Sambla, Saue,
Sõle, Sõmera, Söödi, Väike-Söörensi
paaritud numbrid, Taime,
Tarabella, Tehnika
paaritud numbrid 15-st alates, Telliskivi
paaritud numbrid 1 —55 ja paarisnumbrid 2—58, Vainu, Villardi
paaritud numbrid 1—23 ja paarisnumbrid 2 —24, Vismari
paaritud
numbrid 25-st ja paarisnumbrid 16-st alates, Õle.
numbrid 13—23 ja
tänav

11.

45-st

ringkond.
.Tallinna linna tänavad: Alevi, Auru, Juurdeveo, Järve, Kaitseliidu laske-

tiir, Kauba, Kotka, Kullamaa, Käo, Laane, Laine,

Leete, Linnu
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teelt kuni

Nõmme

Vilja tänavani ja paarisnumbrid
Luite, Lõokese, Magdaleena,

tänavani.

Marta, Nõmme
paaritud numbrid, Oksa, Pardi, Pärnu maantee
paaritud numbrid 91-st ja paarisnumbrid 102-st alates, Püü, Rahumäe
Käo tänavalt kuni Nõmme tänavani, Salu, Seebi,
tee, Rähni, Räägu
Side, Siiversi, Suitsu, Tedre
paaritud numbrid 1—25 ja paarisnumbrid

2—14,

Tihase

äärest

raudtee

kuni

Tondi tee, Tüve, Tsemendi, Tuisu, Tuule, Vilja

Nõmme

tänavani,

paaritud numbrid.

Viljandi, Virve, Västriku, Ööbiku, ja
Nõmme linnast: Nõmme linna

põhjapoolne osa, mille piiriks idas on
administratiivpiirist alates Tõdva valla administratiivpiir kuni Tallinn-Pärnu kitsarööpalise raudteeni ja sama raudteed
mööda kuni Liiva raudteejaamani, viimane kaasa arvatud ; sealt mööda
Tallinn-Vääna kitsarööpalist
raudteed
kuni
Tallinnristlemiseni
Haapsalu laiarööpalise raudteega, edasi mööda Tallinn-Haapsalu laiaroopalist raudteed kuni Hiiu jaamani ja sealt laiarööpalise raudtee
haru mööda kuni Nõmme-Väikese jaamani; sealt Tallinn-Vääna kitsarööpalist raudteed mööda kuni Harku valla rajani ja mööda Harku
valla raja kuni Tallinna linna administratiivpiirini.
Tallinna linna

12.

ringkond.

13.

ringkond.

Nõmme

linna osa, mis ei kuulu 11.

ringkonda.

Harju maakonna vallad: Nõva, Pakri, Padise, Nissi, Kernu ja Varbola;
Paldiski

14.

linn.

ringkond.
Harju maakonna vallad: Keüa, Harku, Saue ja Hageri; Keila

linn.

15.

ringkond.
Harju maakonna vallad: Rapla, Raikküla, Järvakandi, Kehtna, Juuru.

16.

ringkond.
Harju maakonna

vallad:

Raasiku,

Peningi,

Kuivajõe,

Ravüa,

Kõue,

Kuimetsa.
17.

ringkond.
Harju maakonna vallad: Kuusalu, Anija, Koiga, Kõnnu, Prangli.

18.

ringkond.
Harju maakonna vallad: Iru, Jõelähtme, Rae, Tõdva, Kohila, Naissaare.

19.

ringkond.

20.

ringkond.

Järva maakonna vallad: Lehtse, Ambla ja Albu; Tapa linn.
Järva maakonna vallad: Vajangu, Rakke, Väinjärve, Koigi.
21.

ringkond.
Järva maakonna vallad: Paide, Kareda ja Võhmuta; Paide linn.

22.

ringkond.
Järva maakonna vallad: Väätsa,

23.

ja Särevere; Türi linn.

ringkond.
Lääne

maakonna

Kärdla
24.

Käru

vallad:

Kõrgesaare,

Pühalepa,

Käina

linn.

ringkond.
Lääne maakonna vallad: Kirbla, Lihula,

Karuse, Varbla.

ja Emmaste;
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ringkond.
Lääne maakonna vallad:

26.

Märjamaa, Vigala, Velise.

ringkond.
Lääne maakonna vallad:

27.
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Martna, Kullamaa, Vormsi.

Asuküla, Ridala,

ringkond.
maakonna vallad:

Lääne

Riguldi,

Noarootsi, Oru, Taebla ja Piirsalu;

Haapsalu linn.
28.

ringkond.

29.

ringkond.

30.

ringkond.

Petseri maakonna vallad:

Petseri maakonna vallad:

Petseri maakonna vallad:
31.

Mäe, Järvesuu, Kalda, Saatse.
Senno, Linnuse.
Lõuna, Roodva, Petseri.

ringkond.
Petseri maakonna vallad: Meremäe

32.

ja Vilo; Petseri linn.

ringkond.
Pärnu

linna Pärnu

jõe vasakul kaldal olev linnaosa.

33. ringkond.
Pärnu

linna osa, mis ei kuulu 32.

Kilingi-Nõmme
34.

ringkond.

35.

ringkond.

36.

ringkond.

37.

ringkond.

Pärnu maakonna

Pärnu

vallad:

Soontaga, Tõstamaa, Audru, Seüste, Kihnu.

maakonna vallad: Lelle, Kaisma,

Pärnu maakonna vallad:

Pärnu

ringkonda, ning Sindi, Mõisaküla ja

linn.

maakonna vallad:

Vändra, Tori.

Halinga, Are, Sauga, Paikuse.
Orajõe, Häädemeeste, Laiksaare, Tali, Tahku-

ranna.

38.

ringkond.
Pärnu

39.

maakonna vallad:

Abja, Rajangu, Tihemetsa, Saarde.

ringkond.
Saare maakonna vallad:

40.

ringkond.

41.

ringkond.

42.

ringkond.

Muhu, Pöide, Laimjala.

Saare maakonna vallad: Leisi, Pärsamaa,

Saare maakonna vallad:

Saare maakonna vallad:
saare

43.

Valjala, Kaarma, Pihtla.

Mustjala, Kihelkonna, Kärla, Lümanda.
Torgu, Salme, Kuressaare ja Ruhnu; Kures-

linn.

ringkond.
Tartu linna

tänavad:
Anne, Jaama, Jänese, Kalda, Kalmistu, Kasarmu,
Kivi, Liiva, Lubja, Maarjaturg, Melts iveski, Mäe, Narva
paaritud
numbrid 21-st ja paarisnumbrid 16-st alates, Nurme, Paju
paaritud
numbrid 11-st ja paarisnumbrid 12-st alates, Peetri, Peetriturg, Pikk

—

paaritud numbrid

1—27

ja paaiisnumbrid

paaritud numbrid 15-st ja paarisnumbrid

2 —30,
12-st

Puiestee,

alates,

Pärna

Raadi aiandus-
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krundid, Raekoja
paaritud numbrid 85-st alates ja paarisnumbrid,
Risti, Roosi, Sauna, Surnuaia, Tallinna, H. Treffneri, Tuule, Uus
paarisnumbrid, Vene, Väike.
44.

ringkond.
Tartu

linna tänavad:

Aida

paarisnumbrid, Aleksandri

paaritud

numbrid I—6l1 —61

«•

ja paarisnumbrid 2—7Ba, Allika, Auriku, Botaanika
paaritud numbrid 7—37 ja paarisnumbrid 20 —76, Emajõe, Herne,
Fortuna, Gildi, Gustav Adolfi
paaritud numbrid 1—59 ja paaris-

numbrid

2—lo,

Holmi,

Hiie,

К. A.

Hermanni,

Ilmatari,

J. Hurda,

C. R. Jakobsoni, J. V. Jannseni, Kaluri, Kalaturg, Kalevi
paarisnumbrid 2—34, Kartuli, Fr. R. Kreutzwaldi, Kauba, Kloostri, Kom-

paaritud numbrid 5—41 ja paarisnumbrid
4—40, Lao, Lepiku, Luha, Lutsu, Magasini, Marja, Meloni, Narva
paaritud numbrid I —l9 ja paarisnumbrid 2—14, Näituse
paaritud numbrid 7-st alates, Oa, Paju
paaritud numbrid I—9 ja
paarisnumbrid 2—lo, Piiri, Pikk
paaritud numbrid 29-st ja paarisnumbrid 32-st alates, Poe, Puu, Põik, Peeter Põllu, Pärna
paaritud
numbrid I—l3 ja paarisnumbrid 2—lo, Raekoja
paaritud numbrid
I—B3, Riia
paaritud numbrid I—l3 ja paarisnumbrid 2—28,
Rüütli, Soola, Suurturg, Söögiturg, Taara puiestee, Tähtvere, Tööstuse
(Tähtvere linnaosas), Turu
paaritud numbrid I—B9 ja paarisnumbrid 2—92, Uusturg, Uus
paaritud numbrid, Vabaduse puiestik,
Võidu
Vikerkaare, Väike-Emajõe,
paaritud numbrid I—l71 —17 ja
paarisnumbrid, Ülikooli
paaritud numbrid 1—35 ja paarisnumbpanii,

L.

Koidula,

Lai

rid 42—66.
45.

ringkond.
Tartu linna tänavad: Aia, Botaanika

paaritud numbrid I—s ja paarisElva, Era, Filosoofi, Gustav Adolfi
paarisnumbrid 12—74, Hommiku, Juhan Liivi, Ilmatsalu, Kabeli, Kastani, Kase,
numbrid 2—lB,

Katoliku,
Lai

nr.

numbrid

Kesk-kaar, Kitsas, Kooli, Kungla, J. Kuperjanovi, Käo,
1,2, 3, Lembitu, Lossi, Lõo, Lõuna, Näituse
paaritud
I—s

ja paarisnumbrid, Kindral Põdra, Pääsukese, Raja,
majad, Riia
paaritud numbrid 15 —129 ja paarisnumbrid 60—100, Riia maantee, Ropka aianduskrundid, Räni, Sakala,
Soinaste, Suur-kaar, Tamme, Tasuja, Tiigi, Toomemägi, Tähe
paaritud numbrid I—ls1 —15 ja paarisnumbrid 2 —14, Tööstuse
algusest
Raudtee, raudtee

tänavani, Tamme puiestee, Tammekuru, Vabriku, Vaksali, Vallikraavi, Vambola, Vapramäe, Veeriku, Veski, Vüjandi, Väikekaar, Väike-Maarjamõisa, Västriku, Võidu
paaritud numbrid 19—39,
Võru
paaritud numbrid 1—95, Õhtu, Õpetaja, Äri, Ööbiku, Ülikuni Näituse

kooli
46.

paarisnumbrid

2—40.

ringkond.
Tartu linna tänavad:

paaritud numbrid

Aardla,
63—131

Aida

ja

paaritud numbrid, Aleksandri
paarisnumbrid 80—134, Alevi, Eha,
paaritud numbrid ja paarisnumbrid

Forseliuse, Ilmarise, Jõe, Kalevi
36-st alates, Kesk, Kevade, Koidu, Kuru, Kuu, Lille, Lina, Linda,
Lootuse, Marta, Nigula, Nõva, Odra, Pargi, Piiskopi, Purde, Päeva,

Rahu, Raua, Rebase, Riia
paarisnumbrid 30—58, Ropka, Rõõmu,
paaritud numbSaekoja, Salme, Side, Sõbra, Teguri, Tolstoi, Turu
rid 91-st ja paarisnumbrid 94-st alates, Tähe
paaritud numbrid 17-st
ja paarisnumbrid 16-st alates,
paarisnumbrid, Õnne.

Vaba,

Vase,

Väike-Tähe,

Võru
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ringkond.
Tartu maakonna vallad:

Sadala, Laiuse, Vaimastvere, Jõgeva ja Kursi;

Jõgeva linn.
48.

ringkond.
Tartu maakonna vallad:
vee

49.

Avinurme, Lohusuu,

Torma

ja Kasepää; Must-

linn.

ringkond.
Tartu maakonna

vallad:

Voore,

Saare,

Alatskivi

Pala,

ja Peipsiääre;

Kallaste linn.
50.

ringkond.
Tartu maakonna vallad: Kuremaa,

Kaarepere, Kudina, Saadjärve, Äksi,

Laeva.
51.

ringkond.
Tartu maakonna vallad:

52.

ringkond.
Tartu maakonna vallad:

53.

Vara, Kavastu, Luunja, Tartu, Tähtvere.

Mäksa, Võnnu, Meeksi, Ahja, Kiidjärve.

ringkond.
Tartu maakonna vallad: Kuuste,

54.

Ropka, Nõo, Kambja, Veski.

ringkond.
Tartu maakonna vallad: Aakre, Rõngu,

55.

ringkond.
Tartu maakonna vallad:

56.

Pühajärve ja Otepää; Otepää linn.

Elva, Rannu, Konguta

ja Puhja;

Elva linn.

ringkond.
Valga ja

Tõrva linn.

57.

ringkond.
Valga maakonna vallad: Põdrala, Vaoküla, Helme, Hummuli, Kuigatsi.

58.

ringkond.
Valga maakonna vallad: Sangaste, Tõlliste, Kaagjärve, Karula, Taheva.

59.

ringkond.
Viljandi linn.

60.

ringkond.
Viljandi maakonna vallad: Põltsamaa, Pajusi ja Lustivere; Põltsamaa linn.

61.

ringkond.
Viljandi maakonna vallad: Imavere, Kabala,

Kõo

ja Taevere;

Suure-

Jaani linn.
62.

ringkond.
Viljandi maakonna vallad: Karksi, Paistu, Rimmu, Raudna, Kõpu.

63.

ringkond.
Viljandi maakonna vallad: Vastemõisa, Viljandi, Võisiku, Olustvere.

64.

ringkond.
Viljandi maakonna vallad: Tänassilma, Tarvastu, Holstre, Tuhalaane ja
Suislepa; Mustla

linn.
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ringkond.
Narva linn: Narva linna

Narva-Jõesuu linna-osa ja Väikesaar ning Narva

linna osa, mis piiratud järgmise joonega: Narva linna ja
valla piirikraavi suubumise kohalt Narva jõkke Narva

Alutaguse
jõe läänepoolset kallast mööda kuni raudtee maa-ala ja Kreenholmi piirini,
raudtee maa-ala piiri mööda läände kuni Heleda tänava äärse kraavini;
Heleda tänava äärest kraavi mööda kuni linna läänepoolse piirini;
linna läänepoolset piiri mööda kuni raudteeni; raudteeliini mööda kuni
linna läänepoolse piiri ja raudteejoone nurgani; linna läänepoolset
piiri mööda kuni Narva linna ja Alutaguse valla piirikraavi suubumise
kohani Narva jõkke.
66.

ringkond.
Narva linna osa, mis ei kuulu 65.
Piiri, Raja, Vasknarva.

67.

ringkond.
Viru maakonna vallad: Palmse,

68.

ringkonda, ja Viru maakonna vallad:

Vihula, Aaspere, Vohnja, Undla.

ringkond.
Viru maakonna vallad: Mahu, Kunda,

69.

ringkond.
Viru maakonna vallad:

70.

Sõmeru, Haljala.

Salla, Paasvere, Avanduse, Vao.

ringkond.
Viru maakonna vallad: Rakvere, Assamalla, Küti,

71.

ringkond.
Viru maakonna vallad:

72.

Erra, Lüganuse, Maidla.

ringkond.
Viru maakonna vallad: Kohtla,

73.

Mäetaguse, Illuka, Tärivere, Tudulinna.

ringkond.
Viru maakonna vallad:

74.

Rägavere, Roela.

Jõhvi, Vaivara, Alutaguse, Narva.

ringkond.
Rakvere, Kunda ja Jõhvi linn.

75.

ringkond.
Võru maakonna vallad:

76.

Lasva, Orava ja Leevi; Võru linn.

ringkond.
Võru maakonna vallad: Vastselnna,

77.

Misso, Haanja, Ruusmäe, Rõuge.

ringkond.
Võru

maakonna

vallad:

Antsla,

Urvaste,

Kooraste

ja Valgjärve;

Antsla linn.
78.

ringkond.
Võru maakonna vallad: Räpina,

79.

ringkond.
Võru maakonna vallad:

80.

Mooste, Põlva, Veriora.

Mõniste, Varstu, Lepistu, Kasaritsa, Linnamäe.

ringkond.
Võru

maakonna

vallad:

Võru, Laheda, Sõmerpalu, Kõlleste,

Kanepi.
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и.
Käesolev seadus

jõustub 1. aprillist 1939.

Tallinnas, 3. aprillil 1939.
K.

Päts

Vabariigi President.
K.

Eenpalu

Peaminister.
A.

Assor

Kohtuminister.

Riigikogu

on

võtnud

vastu

alljärgneva seaduse, mille käesolevaga kuulutan välja:

Õiguskantsleri

240.

tasude seadus.

I.
I k.

Seaduste
ülaltoodud

Kogu
pealkirjaga.

1938.

a.

vlj.

2.

jagu täiendatakse seadusega

nr.

6

§ 1. Õiguskantsler saab palka, sõiduraha ja ametisõitude puhul maksministritega ühistel alustel ja määral. Samuti saab Õiguskantsler riigiteeni jatega ühistel alustel teenistusvanuse tasu, laste-abiraha, haiguskindlustust ja pensioni.
tavaid tasusid

11.

Riigiasutiste ametnikkude koosseisu seadust muudetakse järgmiselt:
I rajoon
Asutise-

ja ametinimetus

j Kuupalk

Aste

rajoon
Kuupalk

Дгу

Kr.
i

i

Kr.

II

ÕIGUSKANTSLER.
Koosseisust kustutatakse:

Õiguskantsler

1

500

111.

Käesolev seadus
takse

arvates

1.

jõustub avaldamisega. Käesoleva seaduse
septembrist 1938.

I

osa

kohalda-

Tallinnas, 3. aprillil 1939.
K.

Päts

Vabariigi President.
K.

Eenpalu

Peaminister.
L.

Sepp

Ma j andusminis ter.
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241.

Vabariigi Valitsuse

otsus

5.

aprillist

1939.

väljaveetud kanamunade eest makstava kindlustatud hinna
12. aprillist 1939 kuni järgneva korralduseni Kr. 0.70 kilofranko
kanamunade kogumispunkt.
eest
grammi
Alus: Kanamunade hinna kindlustamise seaduse (RT 1938,42,
393) § 3.
Peaminister K. Eenpalu.
Määrata

tasemeks arvates

Majandusminister L. Sepp.

242.

Raadiooperaatorite
Antud

Alus: Posti,

Põllutööminister

A.

Tupits.

Riigisekretär

K.

Terras.

kutseeksamite

Vabariigi Valitsuse poolt

telegraafi, telefoni ja

6.

raadio seaduse

aprillil
§

80

raadioamatööride eksami määrus.
1939.

(RT 1934, 61, 538).

raadiotelegraafilist või
-telefonilist talitust võib toimetada ainult isik, kes omab Posti-, Telegraafija Telefonitalituse (edaspidi lühendatult Postitalituse) direktori poolt väljaantud vastavat kutsetunnistust.
Üldtarvituslikkudes kindel- ja maajaamades
raadiotalitust toimetavad isikud peavad omama I või II klassi raadiotelegrafisti
§

1.

Raadiojaamade

(välja

arvatud

ja

sõjaväe)

kutsetunnistust.

§ 2.

Isikud, kes soovivad omandada §

Õiendama kavakohase eksami

(lisad

nr.

1

tähendatud tunnistusi,

peavad

I—9).

Postitalitusele hiljemalt kaks
6
§
ja 9 loetletud dokumentidega.
algust
§ 3. Eksamineerimist toimetab komisjon, kelle alalisteks liikmeteks
1 Haridusministeeriumi, 1 Sõjaministeeriumi ja 1 Veeteede
on 2 Postitalituse,
Talituse
esindaja. Komisjoni juhatajaks on üks Postitalituse esindajaist.
Teised komisjoniliikmed kutsub Postitalituse direktor tarviduse järgi eriteadlaste või isikute hulgast, keda ta peab vajalikuks eksamite paremaks kordaminekuks. Eksameist võivad sõnaõigusega osa võtta asjast huvitatud ringkondade (raadiooperaatorite, raadioamatööride, laevasõidu-, õhusõidu- jts. organisatsioonide) esindajad. Eksamikomisjon töötab Postitalituse direktori poolt
kinnitatud kodukorra järgi.
§ 4. Eksameid korraldatakse tarviduse järgi. Eksamite tähtajad määrab Postitalituse direktor ja annab hiljemalt kuu aega enne eksamite algust
Eksameile

nädalat

enne

ilmumiseks

eksamite

tuleb

vastav

neil

saata

avaldus

avalikult teada.

§5.
Raadiooperaatori kutsetunnistuse soovijad peavad olema Eesti
Vabariigi kodanikud, raadiooperaatori kutsele arstlikult kõlvuliseks tunnustatud
ja eksamile ilmumise ajal vähemalt 20 aastat vanad. Raadioamatööri tunnistuse
soovijad peavad olema Eesti Vabariigi kodanikud ja vähemalt 18 aastat vanad.
Eksamile ei lasta neid, kes on kohtuotsuse järgi kaotanud Õiguse olla
riigiteenistuses või kes on eeluurimise või kohtu all süütegude pärast, millede
eest seaduse järgi võidakse määrata vangimaja ühes õiguste kaotamisega või
raskem karistus, välja arvatud süüteoasjad, mida võidakse lõpetada poolte
leppimisel.
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Paragrahvi 5 esimeses ja teises lõikes toodud nõuetele vastavuse
peavad raadiooperaatorite eksamile ilmujad § 2 nimetatud avalduste juures esitama Postitalitusele: 1) oma isikutunnistuse seaduslikult kinnitatud ärakirja; 2) oma tervisliku seisukorra kohta arstitunnistuse. mis on
välja antud lisades nr. 10 või 11 toodud nõuete kohaselt, ja 3) kutsevaliku
nõuande büroo tunnistuse kõlvulisuse kohta raadiooperaatoriks.
Amatööride eksamile ilmujad on kohustatud esitama ainult oma isikutunnistuse seaduslikult kinnitatud ärakirja.
§7. Isikuid (insenere, navigaatoreid jne.), kes esitavad haridustunnistuse, millest nähtub, et nad on juba eksami õiendanud eksamikavades ettenähtud mingi teoreetilise aine ulatuses, võib eksamikomisjon nende teoreetiliste
§ 6.

tõenduseks

ainete

alal

eksameist

vabastada.

Laevajaamade raadiooperaatorite tervislik seisukord peab vastama
õpilaste kohta. Õhusõidukijaamade
raadiooperaatorite tervislik seisukord peab vastama erinõuetele, mis on toodud
§B.

samadele nõuetele, mis kehtivad merekooli

käesoleva määruse lisas

§9.

Kutsetunnistuse

arvele

ja

vastav

taotlejad

peavad eksamimaksu

viis

Maks tuleb tasuda Eesti Panka või selle osakonda

ette ära tasuma.

Eksameile

11.

nr.

kviitung esitada Postitalitusele §

mitteilmumise

või

nende

(5) krooni
riigi tulude

2 nimetatud avalduse

mitteõiendamise

korral

juures.

eksamimaksu

tagasi ei maksta.

Mitme eksami või lisaeksami õiendamise korral ühtede

samade eksamite

ajal

on

ning

eksamimaks ühekordne.

§ 10. Rahuldavalt eksami Õiendanud isikuile antakse Postitalituse
poolt eksamikomisjoni protokolli põhjal vastav päevapildiga varustatud raadiooperaatori (raadiotelegrafisti,
või raadiovahimehe)
kutsetunnistus või raadioamatööri tunnistus, kusjuures tunnistuse saajad
peavad tasuma selle valmistamise tegelikud kulud. Tunnistuse vastuvõtmisel
on
nad kohustatud andma telegraafid ja telefonisaladuse hoidmise allkirja
(lisa nr. 12).
Tunnistuste väljaandmise kord ja nendega seotud õigused on toodud
§ll—2o.
direktori

Tunnistuste vormid kinnitab
tarvitada Eesti

§ 11.

Vabariigi

suurt

Teedeminister.

Tunnistustel

lubatakse

riigivappi.

1. klassi

kutsetunnistusega raadiotelegrafistid. Isik,
1. klassi raadiotelegrafisti kutseeksami ühes
lisa nr. 1), saab 1. klassi raadiotelegrafisti kutsevastava lisaeksamiga (kava
tunnistuse, mis õigustab teda teotsema õiendatud lisaeksamile vastaval erialal
raadiotelegrafistina ja ka raadiotelefonistina kõigis raadiojaamades. Liikuv
jaama ülemana on ta õigustatud teotsema:
1) I kategooria laevajaama ülemana
tingimusel, et ta omab vähemalt
üheaastast praktikat laeva- või rannajaamas;
2) II kategooria laevajaama ülemana
tingimusel, et ta omab vähemalt
kuuekuist praktikat laeva- või rannajaamas;
3) 111 kategooria laevajaama ülemana kohe pärast kutsetunnistuse kättekes

on

rahuldavalt

õiendanud

-

saamist;

4) raadiotelegraafijaamaga sunduslikult varustatud ja kogu lennu vältel
valvet pidava õhusõiduki jaama ülemana
tingimusel, et ta on
rahuldavalt töötanud 1. klassi raadiotelegrafistina vähemalt 70 lennu
tundi.
Nende lennutundide arvutamisel võetakse vastaval juhul
arvesse ka temalt kui 2. klassi raadiotelegrafistilt nõutud 20 lennu tundi;

-
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II

kategooria õhusõidukijaama ülemana
praktikat õhusoidukijaamas vähemalt 20

tingimusel,

et

ta

omab

lennutundi.

§ 12. 2. klassi

Isik,
kutsetunnistusega raadiotelegrafistid.
klassi raadiotelegrafisti kutseeksami ühes
lisa nr. 2), saab 2. klassi raadiotelegrafisti kutsevastava lisaeksamiga (kava
tunnistuse, mis õigustab teda teotsema õiendatud lisaeksamile vastaval erialal raadiotelegrafistina ja ka raadiotelefonistina kõigis raadiojaamades. Liikuvjaama ülemana on ta õigustatud teotsema:
1) II kategooria laevajaama ülemana
tingimusel, et ta on laeval
rahuldavalt toimetanud raadiotelegraafilist talitust vähemalt kuus
kes

on

rahuldavalt

õiendanud 2.

kuud;

2)

111

kategooria

laevajaama

ülemana

kohe

pärast

kutsetunnistuse

kättesaamist;

3) raadiotelegraafijaamaga sunduslikult varustatud ja tarviduse kohaselt
valvet pidava õhusõiduki jaama ülemana
tingimusel, et ta on rahuldavalt töötanud õhusõiduki 2. klassi raadiotelegrafistina vähemalt
20 lennutundi.

§ 13.

Eritunnistusega raadiotelegrafistid. Isik, kes on rahuleritunnistusega raadiotelegrafisti kutseeksami ühes vastava
lisa nr.
lisaeksamiga (kava
3), saab raadiotelegrafisti eritunnistuse, mis
õigustab teda õiendatud lisaeksamile vastaval erialal toimetama raadiotelegraafilist talitust:
1) eriotstarbelistes kindel- ja maa jaamad es, välja arvatud Õhusõidudavalt õiendanud

jaamad;

2) jaama ülemana laevadel ja muil sõidukeil (välja arvatud Õhusõidukid),
kus raadiotelegraafijaam ei ole sunduslik rahvusvaheliste kokkulepete
järgi;
3) jaama ülemana rahvusvahelisi või mandritevahelisi korrapäraseid
õhusõiduliine teenindavad õhusõidukeil,
kus
raadiotelegraafijaam
ei ole sunduslik rahvusvaheliste kokkulepete järgi; need õhusõidu
kijaamad võivad ühendusse astuda maa- või liikuvjaamadega, mitte
aga õhusõidutalituse jaamadega, ja neil pole lubatud osa võtta üldtarvitusliku korrespondentsi rahvusvahelisest talitusest; õhusõidukijaama ülemana on ta õigustatud teotsema tingimusel, et ta on rahuldavalt töötanud õhusõiduki raadiotelegrafistina vähemalt 10 lennutundi.
-

§ 14.

Piiratud

Isik, kes
tunnistusega raadiotelegraafistid.
piiratud tunnistusega raadiotelegraafisti kutseeksami
lisa nr. 4), saab raadiotelegrafisti piiratud tunnistuse, mis õigustab
(kava
teda toimetama raadiotelegraafilist talitust avalikku vedu mittetoimetavail
õhusõidukeil (turismilennukeil), milledel üldiselt pole lubatud kasutada korrapäraste rahvusvaheliste või mandritevaheliste liinide jaoks organiseeritud raadioelektrilist talitust ega astuda ühendusse teiste jaamadega peale õhusõidutalivõtta üldtarvitusliku korrespondentsi talitusest.
tuse jaamade,
ega osa
on

rahuldavalt õiendanud

Niisuguse tunnistuse omanikul on õigus toimetada talitust ainult nendes
Õhusõidukijaamades, mis võivad töötada vaid õhusõidutalitustele omistatud
sagedusastmikes või sagedustega ja mis ei tekita häireid teistes talitustes; ta
võib ühendust pidada ainult sellekohastes piirkondlikkudes
kokkulepetes tähendatud õhusõidujaamadega. Kõnealuse õhusõidukijaama ülemana teotsemiseks
peab ta õhusõiduki raadiotelegrafistina olema rahuldavalt töötanud vähemalt
10 lennutundi.
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Neid piiratud tunnistusi antakse ainult rahvusvaheliste piirkondlikkude
kokkulepete alusel ja neis kokkulepetes määratud tingimuste kohaselt. Nende
kokkulepete ja tingimuste kohta, samuti ka maade kohta, millede suhtes see
tunnistus on kehtiv, tehakse Postitalituse direktori poolt märge kõnealustele
raadiotelegrafistidele väljaantavais tunnistustes.
§ 15. Raadiovahimehed. Isik, kes on rahuldavalt õiendanud raadiovahimehe kutseeksami (kava
lisa nr. 5),
saab raadiovahimehe kutsetunnistuse, mis õigustab teda pidama raadiovalvet laevajaamades, kus jaama
ülemana teotseb kutsetunnistusega raadiotelegrafist.
raadiotelefonistid. Isik, kes on rahul§ 16. Üldtunnistusega
davalt õiendanud üldtunnistusega raadiotelefonisti kutseeksami ühes vastava
lisa nr, 6), saab raadiotelefonisti üldtunnistuse, mis
lisaeksamiga (kava
õigustab teda teotsema õiendatud lisaeksamile vastaval erialal eriotstarbelistes kindelja maajaamades ning liikuvjaamades, mis on varustatud nõrga
võimsusega raadioelektrilise seadmega, mille kandelaine võimsus antennis
ei ületa 100 watti ja mida kasutatakse ainult raadiotelefoniliseks läbikäimiseks.

ÕhusÕidukijaama

ülemana

on

raadiotelefonisti

üldtunnistuse omanik

õigustatud teotsema tingimusel, et ta on rahuldavalt töötanud õhusõiduki üldtunnistusega raadiotelefonistina vähemalt 10 lennutundi.
§ 17.

Isik, kes
tunnistusega raadiotelefonistid.
piiratud tunnistusega raadiotelefonisti kutseeksami
ühes vastava lisaeksamiga (kava
lisa nr. 7), saab raadiotelefonisti piiratud
tunnistuse, mis Õigustab teda teotsema õiendatud lisaeksamile vastaval erialal
eriotstarbelistes kindel- ja maajaamades ning liikuvjaamades, mis on varustatud nõrga võimsusega raadiotelefonilise seadmega, mille kandelaine võimsus
on

Piiratud

rahuldavalt õiendanud

antennis ei ületa 50 watti.

ÕhusÕidukijaama ülemana on raadiotelefonisti piiratud tunnistuse omanik
õigustatud teotsema tingimusel, et ta on rahuldavalt töötanud õhusõiduki piiratud tunnistusega raadiotelefonistina vähemalt 10 lennutundi.
§ 18.

Eritunnistusega raadiotelefonistid. Isik, kes on rahullisa
eritunnistusega raadiotelefonisti kutseeksami (kava
nr. 8), saab raadiotelefonisti eritunnistuse, mis õigustab teda teotsema raadiotelefonijaamades, mis vastavad selleks eriti sõlmitud rahvusvahelistes piirkondlikkudes kokkulepetes ettenähtud tehnilistele ja ekspluatatsiooni-tingimustele.
davalt õiendanud

Neid eritunnistusi antakse ainult eriliste tarviduste rahuldamiseks sõlmitud rahvusvaheliste

piirkondlikkude kokkulepete alusel ja neis kokkulepetes
tingimuste kohaselt. Nende kokkulepete ja tingimuste kohta, samuti
ka maade kohta, millede suhtes see tunnistus on kehtiv, tehakse Postitalituse
direktori poolt märge kõnealustele raadiotelefonistidele väljaantavais tunmääratud

nistustes.

§l9.

Raadioamatöörid.

amatööri eksami

(kava

lisa

nr.

Isik, kes

on

rahuldavalt Õiendanud raadio-

9), saab amatööritunnistuse, mis Õigustab
enda või teiste arvel amatöörsaatejaamas või

teda käsitsema aparaate kas tema
erakatsejaamas, millel on lubatud toimetada saateid.

Raadiotelegrafisti kutsetunnistuse kõrgem järk annab tunnistuse
järgu raadiotelegrafisti Õigused. Samuti annab raadiotelefonisti kutsetunnistuse kõrgem järk tunnistuse omanikule kõik madalama
järgu raadiotelefonisti õigused.
§ 21. Paragrahvides 11, 12, 13, 16 ja 17 tähendatud kutsetunnistustele
tehakse Postitalituse direktori poolt vastavail juhtumeil märge, et operaator
§

20.

omanikule kõik madalama
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oma eriala kohase lisaeksami ja vastab oma teenistuskoha jaoks
tingimustele.
§ 22. Paragrahvides 11, 12, 13, 14, 16 ja 17 tähendatud praktikaaegade
ja lennutundide arvutamisel võetakse arvesse ka raadiooperaatorite praktikaajad
ja lennutunnid sõjaväe raadiojaamades.

on

õiendanud

ülesseatud

§ 23.
tuse

Paragrahvides 11—18 nimetatud tunnistused antakse Postitalipoolt kehtivusega määramata ajaks. Postitalituse direktoril on

direktori

õigus nõuda tunnistuste omanikelt eksami uuestiõiendamist kas osaliselt või
täies ulatuses:

1)

kui

see

uute

seaduste või määruste või rahvusvaheliste

kokkulepete

järgi osutub tarvilikuks, või
2) kui tunnistuse omaniku kohta on korduvalt avaldatud kaebusi talituse
alal tehtud vigade üle, või
3) kui tunnistuse omanik (välja arvatud raadioamatöör) on raadioelektrilisest talitusest (ka sõjaväelisest) eemal viibinud pidevalt kaks aastat.
Sellise täiendava eksami korral on
vabastatud
raadiooperaator
eksamimaksust (§ 9). Täiendava eksami õiendamise kohta teeb Postitalituse direktor raadiooperaatori kutsetunnistusele vastava märkme.
Kui operaator soovib ühelt erialalt teisele üle minna, on ta kohustatud
õiendama vastaval erialal lisaeksami, tasudes § 9 ettenähtud eksamimaksu.

§ 24.

Postitalitusest

väljaantud tunnistuste kaotsimineku korral antakse
poolt välja tunnistuste duplikaadid ainult pärast sellekohase kuulutuse avaldamist Riigi Teatajas ja pärast duplikaatide valmistamise
Postitalituse direktori

kulude tasumist.

§ 25.

Käesoleva määruse alla ei käi

eksamineerimine

§ 26.

sõjaväe raadiojaamade operaatorite

ja teenistus.

Käesoleva määruse

torite kutseeksamite

jõustumisega kaotab kehtivuse Raadiooperaaja raadioamatööride eksami määrus (RT 1934, 26, 198).

Lisa

1. klassi

nr.

1, § 11 juurde.

raadiotelegrafistide kutseeksami kava.
Üldkava.
A.

Praktiline

osa.

1.

Raadiotelegraaf. Morse märkide korralik üleandmine ja kuulamisega korralik vastuvõtmine koodrühmade (tähtede, numbrite ja kirjavahemärkide segu) korral kiirusega 20 (kakskümmend) rühma minutis ja lihtkeelse
teksti korral kiirusega 25 (kakskümmend viis) sõna minutis.
Iga koodrühm peab sisaldama 5 märki, kusjuures iga number või kirjavahemärk loetakse kaheks täheks. Lihtkeelse teksti sõna peab sisaldama keskmiselt viis tähte. Niihästi üleande kui ka vastuvõtu kestus peab olema vähemalt
viis minutit.
2.

Raadiotelefon. Raadiotelefoniliste sõnumite korralik üleandmine

ja vastuvõtmine—ulatuses jakiirusega, nagu see on ette nähtud üldtunnistusega raadiotelefonistide kutseeksami kavas (Praktiline osa 1 ja 2). Raadiotelefonilised kõnelused.
3.
Raadiotelegraafilise ja raadiotelefonilise sideme loomine, teostamine
ja lõpetamine; SOS, XXX, TTT, MAYDAY, PAN ja SECURITE talitused.
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4. Raadiotelegraafi ja -telefoni saatejaamade ja vastuvõtuseadmete reguleerimine; korrastamine ja käsitsemine.
5.
Peilimisaparaatide käsitsemine.
6.
Raadiojaamas kasutatavate manusaparaatide käsitsemine.
7.
Rikete leidmine ja raadiojaamas olevate abinõudega parandatavate
rikete kõrvaldamine.
8.

Mõõteaparaatide käsitsemine.
B.

Teoreetiline
I.

osa.

Elektriteooria.

1. Elektriavaldused. Algmõisted elektrooniteooriast. Elektrostaatiliste
laengute omadused. Elektriline tasakaal. Elektrostaatiline induktsioon. Elektrostaatilise välja tugevuse sõltuvus kaugusest.
Staatilised, atmosfäärilised ja
välgu lahendused. Dielektrik. Isolaatorid ja juhid. Potentsiaal, volt. Kehade
mahtuvus, farad, sentimeeter. Elektrilaeng, kulong.
2.
tus,

Vooluringid. Elektromotoorne jõud ja pinge. Aine elektriline takis-

oom.

Elektrivool,

amper.

Oomi seadus. Takistuste

arvutus.

3.
Elektri võimsus ja töö, watt, kilowatt, dšaul, kilowatt-tund. Elektri
võimsus ja töö ühikute vahekord mehaanilise ja soojuse võimsuse ja töö ühikutega; kalor,

meeterkilogramm, hobusejõud.

Magnetiväli, tungjooned. Magnetomotoorne jõud, amperkeerd.
Magnetivälja tugevus. Magnetiline läbitavus. Magnetvoog. Magnetvoo tihedus. Raua magnetilised omadused. Magnetiline hüsterees. Magnetid. Raua
mõju kompenseerimine (laevas).
4.

Elektrivoolu magnetilised
Elektromagnetid.

5.

ümber.

omadused.

Magnetiväli voolu

juhtme

6.

induktsioon.
Elektromagnetiline
Elektromagnetilise induktsiooni
jõud. Liikuv juhe magnetiväljas. Juhe muutuva magnetivälja
tugevusega magnetiväljas. Eneseinduktsioon. Induktiivsus. Vastastikune induktsioon. Henry, sentimeeter. Voolu juhe magnetiväljas.
7.
Vahelduvvoolu
periood, sagedus ja amplituud. Vahelduvvoolu
effektiivsuurus. Induktiivne ja mahtuvuslik takistus. Näivtakistus. Faasi nihe.
elektromotoorne

Vahelduvvoolu võimsus. Kolmefaasiline vool.
8.
Primaarelemendid. Elemendi koosseis, elektromotoorne jõud, depoAkumulaatorite konstlarisaator, sisetakistus. Tina- ja leelis-akumulaatorid.
ruktsioon, töötamise põhimõte, mahtuvus, kasutegur. Ampertund, watttund. Akumulaatorite laadimine ja tühjendamine, elektrolüüdi erikaal, korrashoid. Elementide

ja akumulaatorite ühendusviisid. Elektrolüüs.
generaatorite ja mootorite algteooria, tüübid ja konstruktsioon. Käsitsemine ja korrashoid.
10.
Vahelduvvoolu generaatorite
ja mootorite algteooria, tüübid,
konstruktsioon ja käsitsemine. Asünkroon-mootorid.
11.
Transformaatorite ja drosslite algteooria, tüübid, konstruktisoon ja
9.

Alalisvoolu

kasutamine.
12.
13.
mõte

Voolumuundajate algteooria, tüübid, konstruktsioon ja käsitsemine.
Alalis- ja vahelduvvoolu mõõteriistad. Mõõteriistade töötamise põhi-

ja kasutamine.
14.

tusviis

Ettevaatuse

abinõud

Õnnetuste vältimiseks. Kaitseabinõud. Tali-

kõrgepinge juhtmetega kokkupuutumise korral.
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11. Raadioteooria.
1.

Kinnine

ja lahtine võnkering. Võnkeringi osade konstruktsioon.
ja kustuvad võnkumised. Kustuvuse põhjused, dekrement. Võnkumiste tingimused. Sageduse arvutus võnkeringis.
Pinge ja voolu puhmad ja
sõlmpunktid võnkeringides. Sidestusviisid. Resonants. Sidestuse tugevusest
olenevad nähted sidestatud võnkeringides.
Kustumatud

2.

Elektromagnetiline kiirglemine. Sagedust, perioodi väldet, levinemisja lainepikkust siduvad valemid. Harmoonilised võnkumised. Interferents. Elektromagnetiliste lainete levinemine. Lainete reflektsioon, refraktsioon
ja diffraktsioon. Elektromagnetiliste lainete skaala. Raadiotalitustes kasutatavad
lainepikkused ja nende omadused olenevalt lainepikkusest. Moduleeritud lained.
Elektriseadmete poolt tekitatavad
ja atmosfäärilised häired.
kiirust

3.

Antennide

elektrilised

tegurid, mahtuvus, induktiivsus, takistus
paigutatud induktiivsuse ja mahtuvuse mõju.
Voolu ja pinge jaotus antennis. Antennide häälestamine. Saatejaamade
(ka
õhusõiduki) antennide tüübid ja konstruktsioon. Saatejaamade antennide toitAntenni omalaine pikkus. Antenni

misviisid. Võimsuse määramine antennis. Vastuvõtuseadmete antennid. Antennide suundomadused.
4.

võrega

Elektronlambi koosseis
elektronlambid.

ja töötamise põhimõte. Võreta, ühe ja

Elektronlambi

omadusi

iseloomustavad

mitme

suurused.

Elektronlampide kasutamine alaldajaks, kõrge- ja madalsageduse võimendajaks,
ja kõrgesageduse generaatoriks. Elavhõbe auruga töötavad alaldaja-lambid.

detektoriks

5.
Kustuvate lainetega väikese võimsusega saatejaamade
algteooria,
tüübid, konstruktsioon, käsitsemine ja korrashoid. Võõrergutusega lampgeneraatorid. Eneseergutusega lampgeneraatorid. Kristallergutusega
generaatorid.
Generaatorite anoodvooluga toitmise viisid. Sageduse stabiliseerimise viisid.
Tähtsamate ja tüübilisemate saatejaamade lülituskavad. Kristallergutusega
saatejaamad. Lühilaine saatejaamad. Saatejaama osade konstruktsioon ja töötamisviis. Kustumata lainete saatejaama võtmega tastimise viisid. Mikrofoni
tüübid, konstruktsioon ja töötamisviis. Modulatsiooni võimendajad. Moduleerimise viisid. Modulatsiooni sügavus. Saatejaama toitevoolu allikad.
6.

Vastuvõtujaamade koosseis. Vastuvõtuseadmete antennide tüübid,
ja töötamise põhimõte. Demoduleerimise viisid. Kontaktdetektorid. Detektorvastuvõtjad. Otsevastuvõtjad.
Tagasiside. Vahesagedusega vastuvõtjad. Kõrge- ja madalsageduse võimendajad. Vastuvõtujaama osade konstruktsioon ja töötamisviis. B-, Aj-, A
ja A 3-tüüpi lainete vastuvõtmise iseäraldused. Segavate jaamade mõju kõrvaldamine vastuvõtu
juures. Filtrid. Simpleks ja dupleks töötamine.
Kaitse- ja blokeerimise abinõud. Vastuvõtuseadkonstruktsioon

-

mete

toitevoolu allikad.
7.

Peilunglainete

levinemise

kasutamine

raadiojaamaga varustatud
raamiga ja Bellini-Tosi raadiogoniomeetrite töötamise põhimõte, konstruktsioon ja käsitsemine. Lainete kõrvalekaldumine. Deviatsiooni mõõtmine ning saadud andmete kasutamine. Raadiomajakate töötamise põhimõte ja kasutamine.
sõiduki asukoha määramiseks. Pööratava

8.
Lainemõõtjate tüübid, konstruktsioon, gradueerimise kõverjooned
ja käsitsemine. Saate- ja vastuvõtujaamade häälestamise tabelite ja kõverjoonte
valmistamine. Kõrgesageduse mõõduriistad. Voolutugevuse mõõtmine antennis. Saatejaama võimsuse määramine.
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111. Administratiivne ala.

Allpool loendatud dokumentide üksikasjaline teadmine:
1.
Teleühenduste rahvusvaheline
Konventsioon
ja sellele lisatud
Reglemendid.
2.
Posti, telegraafi, telefoni ja raadio seadus, teised telegraafi, telefoni
ja raadio alal kehtivad siseriiklised seadused ja määrused.
3.
Teleühendustesse puutuvad karistusseadustikkude paragrahvid.
4.
Raadiotalituse nomenklatuurid ja tariifid. Raadiotelegrammide koostamine, sõnade loek ja maksud. Raadiokõneluste maksud.
5.
Raadiojaama päevik, statistika, aruanded peetud trafiku alal.
IV.

Füüsika.

kiirendus, tung, Newtoni seadused. Tungide liitmine
ja lahutamine. Nurkkiirus. Torsion. Ekvivalentide energia. Soojus ja tempeKiiruse mõisted:

ratuur.

Baromeeter,

termomeeter.

V. Matemaatika.

Ruutjuurimine. Logaritmid. Teise astme võrrandid ühe tundmatuga.
ja trigonomeetria. Raadiotalitustes ettetulevad graafilised märkimis-

Gonioviisid.

VI.

1.

Maateadus.

Euroopa riigid, pealinnad, tähtsamad jõed ja sadamad. Maailma-

jaod, ookeanid, mered, väinad, lahed, mäeahelikud, saared. Maailma tähtsamad linnad.
2.

Raadio-otseühendused

3.

Eesti

Eesti ja välismaade vahel.
telegraafi-telefoni võrk, raadiojaamad.
VII.

Navigatsioon.

Kompass ja tema liigid. Kurss (tõeline, magnetiline ja kompassi).
Navigatsiooni kaardid. Mõiste Merkaatori projektsioonist. Laiuse ja pikkuse
määramine ja kauguste mõõtmine navigatsioonikaartidel. Raadiopeilung ja
meridiaanide konvergensi õiendus. Meridiaanide ja aja suhe. Greenwichi aeg;
piirkondlik aeg ja kohalik aeg. Demarkatsioonioon. Kronomeetri korrektsiooni määramine ajasignaalide järgi.
VIII. Meteoroloogia.
Meteoroloogia ülesanded. Õhkkonna koosseis. Õhu temperatuur.
Õhurõhk. Baromeeter. Õhu liikumine. Tsüklon ja antiTermomeeter.
1.

(kõrge- ja madalrõhkkonnad), nende rõhk aja kohaselt, tekkimiskohad,
Tuuled ja orkaanid, nende põhjused, kiirus, jõud.
suuna muutmine.
Beauforti skaala. Õhu niiskus. Nähtavus. Pilvede liigid, nende rahvusvaheline märkimine.
Sademed, nende liigid.
tsüklon

suund,

.2.

Õhkkonna füüsika. Mõõtmised vabas atmosfääris. Ilmaennustused.

Sünoptilise ilmakaardi mõiste ja väärtus. Ilmakaartide
joonestamine. Meteoroloogilised bülletäänid ja koodid. Navigatsiooni meteoroloogia. Atmosfääriliste olude ja kellaaja mõju raadioühendustele.
Tormi hoiatused.

IX.
1.

Inimkeha anatoomia

2.

Esimene

abi

Mitmesugused alad.
ja tervishoiu algteadmised.
ja haiguste korral.

Õnnetuste
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3.

EttevÕttatulevad

raatori elukutse

abinõud
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õnnetuste

ja haiguste juhul raadioope-

alal.
X. Võõrkeeled.

1.

keel. Nomenklatuurides

Inglise

terminite mõistmine.

terminoloogia.
2.

Raadioside teostamine

ja ametteadetes tarvitatavate
inglise keeles. Elektrotehniline

Telegrammide koostamine ja telefonilised ametikõned.
keel. Nomenklatuurides ja ametteadetes tarvitatavate

Prantsuse

terminite mõistmine.
3.

Saksa

keel.

Samas ulatuses nagu prantsuse keel.
Lisakavad.

A.

Lisakava

kindeljaamade

raadiotelegrafistidele.

Telegrammide vastuvõtt kirjutusemasinal kiirusega 125 tähte minutis. Kirjutusmasinal töötamise oskust nõutakse ainult üldtarvituslikkude
kindeljaamade raadiotelegrafistidelt.
2.
Talitused kindeljaamades.
3.
Üldtarvituslikkude kindeljaamade raadiooperaatorite kandidaate eksamineeritakse peale ülaltoodud ainete veel Postitalituses eriainetes, Postitalituse direktori poolt määratud kava järgi, näit.: üldtarvituslikkude kindeljaamade talituse kord, neis jaamades tarvitatavate eriaparaatide (undulaator,
kiirmorse, perforaator jne.) teadmine jne.
1.

R. Lisakava
1.
elektrilist

ja laevajaamade raadiotelegrafistidele.
julgeoleku Konventsioon, kuivõrd see puutub raadio-

ranna-

Merel inimelu
talitust.

Teised meresõidu

raadiotalituse

alal

kehtivad rahvus-

vahelised määrused
2.

ja kokkulepped.
Navigatsiooni seadused.

Koostöö laevajuhiga.
Meremeeste
ja teised eesti seadused ja määrused, mis on seoses meresõidu raadiotalitusega. Abiandmine raadio teel mitmesugustel juhtudel.
3.
Navigatsioon. Tuletornid ja muud meremärgid. Nende ülesanded. Navigatsiooni takistused ulgumerel ja rannavetes (jää, vrakid, miinid
jne.). Jääteated, nende kood. Hoiatused ja teadaanded meresõitjaile.
4.
Telegraafi-, telefoni- ja raadiotalituse juhtnöörid, kuivõrd need
puutuvad meresõidu raadiotalitust.
5.
Euroopa tähtsamad rannajaamad ja nende tegevuspiirkonnad. Eesti
laevastik. Merealused kaablid ja nende teed.
6.
Laevajaamades kasutatavate raadioseadmete tüübid; abisaatejaamad; autoalarm aparaadid; sügavusemõõtjad.
7.
Üldtarvituslikkude rannajaamade raadiotelegraafid
peavad peale
selle õiendama veel eksami lisakavas A p. 1 ja 3 toodud kava järgi.
seadus

C.

Lisakava

õhusõidu

ja

Õhusõidukijaamade

raadiotelegrafis-

tidele.

Õhusõidu konventsioon ühes lisadega. Õhusõidu raadiotalituse alal
rahvusvahelised määrused ja kokkulepped.
Eesti seadused ja määrused, mis on seoses
2.
õhusõiduraadiotalitusega.
Abiandmine raadioteel õhusõidus. Rahvusvahelised märgid õhusõidus.
3.
Telegraafi-, telefoni- ja raadiotalituse juhtnöörid, kuivõrd need
puutuvad õhusõidu raadiotalitusse.
4.
Euroopa tähtsamad õhusõidujaamad ja nende tegevuspiirkonnad.
1.

kehtivad

Eesti õhusõidukid.

Art. 242

5.
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Õhusõidukeil

kasutatavate

ja

saate-

vastuvõtuseadmete

tüübid.

ja konstruktsioon.
Õhusõidukeil

propellergeneraatorid
ja umformerid.
plahvatuste vältimiseks lühiühenduste ja
sädelevate kontaktide tõttu. Abinõud mootori süüteseadmete poolt tekitataÕhusõidukeil kasutatavad valgustus- ja soenvate häirete kõrvaldamiseks.
6.

Ettevaatuse

abinõud

kasutatavad

võimalike

dusseadmed.
7.

Üldtarvituslikkude õhusõidujaamade raadiotelegrafistid peavad peale
1

selle õiendama veel eksami lisakavas A p.

ja

3 toodud kava

Lisa

2.

klassi

järgi.

nr.

2, § 12 juurde.

raadiotelegrafistide kutseeksami kava.
Üldkava.
A. Praktiline

1.

osa.

ja kuulamisega korralik vastuvõtmine koodrühmade (tähtede, numbrite ja kirjavahemärkide segu) korral kiirusega 16 (kuusteist) rühma minutis.
Iga koodrühm peab sisaldama 5 märki, kusjuures iga number või kirjavahemärk loetakse kaheks täheks. Niihästi üleande kui ka vastuvõtu kestus
peab olema vähemalt 5 minutit.
2.

Raadiotelefon.

ja vastuvõtmine
sega

Morse märkide korralik üleandmine

Raadiotelegraafi

Raadiotelefoniliste sõnumite korralik üleandmine

ulatuses

ja kiirusega, nagu see on ette nähtud üldtunnisturaadiotelefonistide kutseeksami kavas (Praktiline osa 1 ja 2). Raadio-

telefonilised kõnelused.
3.
mine

Raadiotelegraafilise ja raadiotelefonilise sideme loomine, teostaja lõpetamine; SOS, XXX, TTT, MAYDAY, PAN ja SECURITE

talitused.
4.
Raadiotelegraafi ja raadiotelefoni saatejaamade ja vastuvõtuseadmete
reguleerimine, korrastamine ja käsitsemine.
5.
Peilimisaparaatide käsitsemine.
6.
Raadiojaamas kasutatavate manusaparaatide elementaarne käsitsemine.
7.

Rikete

leidmine

ja raadiojaamas olevate abinõudega parandatavate

väikeste rikete kõrvaldamine.
8.

Mõõtmisaparaatide käsitsemine.
B.
I

ja

Teoreetiline

11. Elektriteooria

osa.

ja raadioteooria.

1. klassi

raadiotelegrafistide kutseeksami kava teoreetilises osas I ja
II all loendatud ainete (elektri- ja raadioteooria) elementaarne teadmine.
lII—X. Administratiivne ala, füüsika, matemaatika, maateadus, navigatsioon,
meteoroloogia, mitmesugused alad ja võõrkeeled.
1. klassi raadiotelegrafistide kutseeksami kava elementaarne teadmine.
Lisakavad А, В, C.

raadiotelegrafistide kutseeksami kava elementaarne teadmine
(kirjutusmasinal vastuvõtt kiirusega 80 tähte minutis).
1. klassi
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Lisa

Eritunnistusega raadiotelegrafistide

nr.

3, §

13

juurde.

kutseeksami kava.

Üldkava.
A. Praktiline
1.

osa.

Morse märkide

korralik üleandmine ja kuulamisega korralik vastuvõtmine koodrühmade (tähtede, numbrite ja kirjavahemärkide segu) korral kiirusega 16 (kuusteist) rühma minutis.
Iga koodrühm peab sisaldama 5 märki, kusjuures iga number või kirja-

Raadiotelegraaf.

vahemärk loetakse kaheks täheks.
2.
3.

sideme

Raadiotelegraafilise

loomine,

teostamine

ja

lõpetamine;

TTT.

SOS, XXX,

Raadiotelegraafi saatejaamade ja vastuvõtuseadmete reguleerimine,
ja lihtne korrastamine.
Lihtsate rikete leidmine ja kõrvaldamine.
Mõõteaparaatide käsitsemine.

käsitsemine
4.
5.

B.

Teoreetiline
I.

1.

Elektriavaldused.

Dielektrik.

osa.

Elektriteooria.

Staatilised, atmosfäärilised ja välgu lahendused.

Elektrijuhid ja isolaatorid.

Potentsiaal, volt. Kehade mahtuvus,

farad, sentimeeter.
2.

Vooluringid.

Aine

elektriline takistus,

oom.

Elektrivool,

amper.

Oomi seadus.
3.

Elektri võimsus ja töö, watt, kilowatt, kilowatt-tund.
Magnetiväli, tungjooned. Raua magnetilised omadused. Magnetid.
5.
Elektrivoolu magnetilised omadused.
Magnetiväli voolu juhtme
ümber.
Elektromagnetid.
6.
Elektromagnetiline induktsioon. Liikuv juhe magnetiväljas. Juhe
muutuva magnetivälja
tugevusega magnetiväljas. Eneseinduktsioon. Henry,
4.

sentimeeter.
7.

Vahelduvvoolu

periood, sagedus ja amplituud. Induktiivne ja mah-

tuvuslik takistus.
8.

Primaarelemendid.

Kuivelement.

Tina-

ja leelis-akumulaatorid.

Akumulaatorite mahtuvus, laadimine ja tühjendamine, elektrolüüdi erikaal,
korrashoid.
Elementide ja akumulaatorite ühendusviisid.
9.

Alalisvoolu

töötamise
10.
mõte

generaatorite ja mootorite tüübid, konstruktsioon,
põhimõte, käsitsemine ja korrashoid.
Transformaatorite ja drosslite konstruktsioon, töötamise põhi-

ja kasutamine.
11.
Alalis- ja vahelduvvoolu mõõteriistade tüübid ja käsitsemine.
11. Raadioteooria.

1. Kinnine ja lahtine võnkering. Kustumatud ja kustuvad võnkumised.
Sageduse muutmine võnkeringis. Sidestusviisid. Resonants. Nõrk, keskmine
ja tugev sidestus.
2.
Elektromagnetiline kiirglemine.
Sagedust, perioodi, väldet, levinemiskiirust ja lainepikkust siduvad valemid. Interferents. Elektromagnetiliste lainete levinemine.
omadused

olenevalt

Raadiotalitustes kasutatavad

lainepikkusest.

atmosfäärilised häired.

lainepikkused ja nende
poolt tekitatavad ja

Elektriseadmete
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3.

Antenni

mahtuvuse

mõju.

omalaine pikkus.
Antenni paigutatud
induktiivsuse ja
Saatejaamade antennide tüübid ja konstruktsioon. Vastu-

võtuseadmete antennid.
4.
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Antennide häälestamine.

Elektronlambi koosseis

ja töötamise põhimõte. Võreta ning võrega
ja nende omadused. Elektronlampide kasutamine alaldajaks,
ja madalsageduse võimendajaks, detektoriks ja kõrgesageduse gene-

elektronlambid

kõrge-

raatoriks.
5.

Kustuvate lainete

väikese võimsusega saatejaamad.
saatejaamad. Elektronlamp generaatorina. Küttevoolu allikad. Anoodvoolu allikad. Alaldajad. Filtrid. Saatejaamade koosseis.
6.
Detektor-vastuvõtjad.
OtsevastuvÕtjad. Aj-tüüpi lainete vastuvõtmine.
Segavate jaamade mõju kõrvaldamine vastuvõtu juures. ToiteKustumatute lainete

voolu allikad.
111. Administratiivne ala.

Allpool loendatud dokumentide elementaarne teadmine, kuivõrd
need puutuvad raadiotelegraafilist talitust:
1.
Teleühenduste rahvusvaheline Konventsioon ja sellele lisatud Raadioühenduste Üld- ja Lisareglemendid ja Telegraafireglement.
2.
Teised telegraafi ja
Posti, telegraafi, telefoni ja raadio seadus.
raadiotelegraafi alal kehtivad siseriiklikud seadused, määrused ja juhtnöörid.
3.
Teleühendusse puutuvad karistusseadustikkude paragrahvid.
Raadiotalituse nomenklatuurid
4.
ja tariifid.
Raadiotelegrammide
koostamine, sõnade loek ja maksud.
5.
Raadiojaama päevik, aruanded.
IV.
Esimene abi Õnnetuste

Mitmesugused alad.
ja haiguste juhul raadiooperaatori elukutse alal.
V. Võõrkeeled.

Inglise keel. Raadioside
saamiseks tarvilikus
Prantsuse

toimetamiseks

ja nomenklatuuridest

aru-

ulatuses.

keel. Raadiosidetalituse alal ametmärkmete teadmine.

Lisakavad.
A. Lisakava
1.

2.

kindeljaamade raadiotelegrafistidele.

Kindeljaamade talituse kord.
Kindel jaamades tarvitatavate raadiotelegraafis eadmete tüübid.

B. Lisakava

ranna-

ja laevajaamade raadiotelegrafistidele.

raadiotelegraafilise talituse kord. Merel inimelu julgeoleku Konventsioon, kuivõrd see puutub raadiotalitusse.
2.
Laevajaamades kasutatavate raadiotelegraafi-seadmete tüübid; abi1.

Meresõidu

saatejaamad.
C.

Lisakava

õhusõidu-

ja

õhusõidukijaamade

raadiotelegra-

fistidele.

Õhusõidu raadiotelegraafilise talituse kord.
Õhusõidukeil kasutatavate raadiotelegraafi saate- ja vastuvõtujaamade tüübid ja nende iseäraldused.
1.

2.

3.

Antennide tüübid ja konstruktsioon.

Nr.
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Õhusõiduki jaamades kasutatavad propeller-generaatorid ja umfor-

4.
merid.
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Ettevaatuse abinõud võimalike

ja sädelevate kontaktide

plahvatuste vältimiseks lühiühenduste
poolt tekiÕhusõidukeil kasutatavad valgustus- ja

Abinõud mootori süüteseadmete

kõrvaldamiseks.

häirete

tatavate

tõttu.

soendusseadmed.

Lisa

Piiratud

tunnistusega raadiotelegrafistide

Õhusõidu

nr.

4, §

14 juurde.

kutseeksami

kava.

piirkondlikes kokkulepetes ettenähtud tingimuste kohaselt.

Lisa

nr.

5, §

15 juurde:

Raadiovahimehe kutseeksami kava.
Morse märkide korralik kuulamise

järgi vastuvõtmine koodrühmade
(tähtede, numbrite ja kirjavahemärkide segu) korral kurus ega 16 (kuusteist)
1.

rühma minutis.

Iga koodrühm peab sisaldama viis märki, kusjuures iga number või
kirjavahemärk loetakse kaheks täheks.
Oskus korralikult vastu võtta alarm-, häda-, julgeoleku- ja knr2.
vajadusesignaale, kui neid signaale antakse segatult teiste märkidega. Nende
signaalide tähenduse teadmine.
3.
Laevajaamades kasutatavate vastuvõtuaparaatide reguleerimine ja
nende aparaatide rikkesoleku äratundmine.
4.
Raadiotelegraafide talituse alal kehtivate seaduste, määruste ja
juhtnööride elementaarne teadmine, eriti meresõidu julgeoleku talituse alal.

Lisa

Üldtunnistusega

nr.

6, §

16

juurde.

raadiotelefonistide kutseeksami kava.

Üldkava.
A.

Praktiline

osa.

1.

Raadiotelefoni (või ka hariliku telefoni) kaudu kõnede korralik üleja vastuvõtmine eesti- ja ingliskeelsete telefonogrammide kujul, mis
koosnevad lihtkeelsest tekstist ja numbrite ning tähtede rühmadest.
Veeriandmine

mistabeli teadmine.
Kõne kiirus

peab olema eestikeelse teksti korral vähemalt 20 süpi mi-

nutis, ingliskeelse teksti korral vähemalt 15 silpi minutis.
2.
Raadiotelefonilise sideme
teostamine
loomine,
MAYDAY, PAN, SECURITE.

ja

lõpetamine;

3. Raadiotelefoni

saatejaamade ja vastuvõtuseadmete reguleerimine,
ja käsitsemine.
Raadiojaamas olevate abinõudega parandatavate rikete leidmine ja

korrastamine
4.

kõrvaldamine.
5.

Raadiojaamas kasutatavate manusaparaatide elementaarne käsitse-

6.

Mõõtmisaparaatide käsitsemine.

mine.
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В. Teoreetiline

Nr. 32

osa.

I. Elektroteooria.
1.

Elektriavaldused.

Staatilised, atAlgmõisted elektroniteooriast.
ja välgu lahendused. Isolaatorid ja juhid. Potentsiaal, volt.
Kehade mahtuvus, farad, sentimeeter.
Elektriväli, tungjooned.
2.
Aine elektriline takistus, oom. Elektrivool, amper.
Vooluringid.

mosfäärilised

Oomi

seadus.
3.

Elektri võimsus

ja töö, watt, kilowatt, kilowatt-tund.
Magnetiväli, tungjooned. Raua magnetilised omadused. Magnetiline hüsterees. Magnetid.
5.
Elektrivoolu magnetilised
omadused.
Magnetiväli voolujuhtme
ümber. Elektromagnetid.
6.
Elektromagnetiline induktsioon. Liikuv juhe magnetiväljas. Juhe
Eneseinduktsioon. Henry,
muutuva magnetivälja-tugevusega magnetiväljas.
sentimeeter.
Voolujuhe magnetiväljas.
7.
Vahelduvvoolu periood, sagedus
Induktiivne ja
ja amplituud.
4.

mahtuvuslik
8.

takistus.

Näivtakistus.

Primaarelemendid.

Elemendi elektromotoorne jõud, sisetakistus.
Akumulaatorite
mahtuvus,
ja leehs-akumulaatorid.
laadimine ja tühjendamine, elektrolüüdi erikaal, korrashoid.
Ampertund,
watt-tund. Elementide ja akumulaatorite ühendusviisid.
9.
Alalisvoolu generaatorite ja mootorite tüübid, konstruktsioon ja
töötamise põhimõte; käsitsemine ja korrashoid.
10.
Transformaatorite ja drosslite tüübid, konstruktsioon, töötamise
põhimõte ja kasutamine.
11.
Alalis- ja vahelduvvoolu mõõteriistade tüübid ja käsitsemine.
Kuivelement.

Tina-

11. Raadioteooria.
1.

Kinnine

ja lahtine võnkering. Võnkeringi osade konstruktsioon.
ja kustuvad võnkumised. Sageduse arvutus võnkeringis. Pinge
ja voolu puhmad ja sõlmpunktid lahtises võnkeringis. Sidestusviisid. Resonants.
Nõrk, keskmine ja tugev sidestus.
2.
Elektromagnetiline kiirglemine.
Sagedust, perioodi, väldet, levinemiskiirust ja lainepikkust siduvad valemid.
Harmoonilised võnkumised.
Interferents. Elektromagnetiliste lainete levinemine. Raadiotalitustes kasutatavad lainepikkused ja nende omadused olenevalt lainepikkusest. Elektriseadmete poolt tekitatavad ja atmosfäärilised häired.
3.
Antennide elektrilised tegurid, mahtuvus, induktiivsus, takistus.
Antenni omalaine pikkus.
Antenni paigutatud induktiivsuse ja mahtuvuse
Voolu ja pinge jaotus antennis.
mõju.
Saatejaamade antennide tüübid ja
Kustumatud

konstruktsioon.
4.

Vastuvõtuseadmete antennid.

Elektronlambi koosseis

Antennide häälestamine.

ja töötamise põhimõte. Võreta, ühe ja

mitme

Elektronlambi omadusi iseloomustavad suurused.
võrega elektronlambid.
Elektronlampide kasutamine alaldajaks, kõrge- ja madalsageduse võimaldajaks,
detektoriks ja kõrgesageduse generaatoriks. Elavhõbe auruga töötavad alaldajalambid.

Võõrergutusega generaator. EneseerKristallergutusega generaatorid. Generaatorite anoodTähtsamate ja tüübilisemate generaatorite lülitusvooluga toitmise viisid.
kavad. Kristallergutusega saatejaamad.
Saatejaama osade konstruktsioon ja
5.

Generaatorlülituste tüübid.

gutusega generaator.
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töötamisviis.
vus.
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Võtmega tastmise viisid. Moduleerimine. Modulatsiooni sügaVõrepinge modulatsioon. Võre alalisvoolu modu-

Moduleerimise viisid.

latsioon.

Anoodmodulatsioon. Toitevoolu allikad.

6.

Vastuvõtu jaamade koosseis.

Vastuvõtuseadmete antennide tüübid,
Demoduleerimise viisid.

konstruktsioon, häälestusviisid ja töötamise põhimõte.
Kontakt-detektorid.

Detektor-vastuvõtjad. Audionlülitus. Anood-detektorid.
Otsevastuvõtjad. Tagasiside. Vahesagedusega vastuvõtjad. Kõrge- ja madalsageduse võimendajad. Vastuvõtujaama osade konstruktsioon ja töötamisviis.
Segavate jaamade mõju kõrvaldamine vastuvõtu juures. Filtrid.
Simpleks
ja dupleks töötamine. Toitevoolu allikad.
7.
Peilunglainete levinemise kasutamine raadiojaamaga varustatud
sõiduki asukoha määramiseks. Pööratava raamiga ja Bellini-Tosi raadiogoniomeetrite töötamise põhimõte ja käsitsemine. Lainete kõrvalekaldumine. Raadiomajakate töötamise põhimõte ja kasutamine.
8.
Saate- ja vastuvõtuLainemõõtjate konstruktsioon ja käsitsemine.
jaamade häälestamise tabelite ja kõverjoonte valmistamine.
Ampermeetrid
kõrgesagedusele. Voolutugevuse mõõtmine antennis.
111. Administratiivala.

Allpool loendatud dokumentide teadmine, kuivõrd need puudutavad
raadiotelefonilist talitust:
Teleiihenduste Rahvusvaheline konventsioon

1.

ja sellele lisatud Raaja Lisareglemendid ja Telefonireglement.
Posti, telegraafi, telefoni ja raadio seadus.
Eesti siseriiklised määrused ja juhtnöörid raadiotelefonilise talituse

dioühenduste Üld2.
3.

alal.
4.

Raadiotalituse nomenklatuurid

5.

Raadiojaama päevik, aruanded.

ja raadiotelefonitariifid.

IV. Matemaatika.

Ruutjuurimine. Logaritmid. Esimese astme võrrandid ühe ja kahe
tundmatuga. Trigonomeetria. Raadiotalituses ettetulevad graafilised märki1.

misviisid.
V.
1.

Viie

Maateadus.

maailmajao üldgeograafia tundmine:

riigid, mered, väinad,

lahed, poolsaared, neemed, tähtsamad linnad.
VI.

Esimene abi õnnetuste

Mitmesugused alad.
ja haiguste juhul raadiooperaatori elukutse alal.
VII. Võõrkeeled.

1.

Inglise keel.

Raadiosideme toimetamiseks ja nomenklatuuridest

arusaamiseks tarvilikus ulatuses.
2.

Prantsuse keel.

Raadiosidetalituse alal ametmärkmete teadmine.

Lisakava.
A. Lisakava kindelaamade raadiotelefonistidele.
1.
2.

Kindel jaamade talituse kord.
Kindeljaamades kasutatavate raadiotelefoniseadmete tüübid.
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B. Lisakava

Nr. 32

ja laevajaamade raadiotelefonistidele.

ranna-

1.

Meresõidu raadiotelefonilise talituse kord. Merel inimelu julgeoleku
konventsioon ja määrused, kuivõrd need puutuvad raadiotelefonilist talitust.
2.

Euroopa raadiotelefonilised rannajaamad

3.

Ranna-

ja nende tegevuspiirkon-

nad.

ja laevajaamades kasutatavate raadiotelefoniseadmete

tüü-

bid.
C.

Lisakava

õhusõidu-

ja

õhusõidukijaamade

raadiotelefonis-

tidele.
1.

Õhusõidu raadiotelefonitalituse kord.-

Euroopa tähtsamad õhusõidujaamad ja nende tegevuspiirkonnad.
Õhusõidujaamades ja õhusõidukeil kasutatavate raadiotelefoni saateja vastuvõtujaamade tüübid.
4.
Antennide tüübid ja konstruktsioon.
5.
Õhusõidukijaamades kasutatavad propellergeneraatorid ja umformerid. Ettevaatuse abinõud võimalike plahvatuste vältimiseks lühiühenduste
ja sädelevate kontaktide tõttu. Abinõud mootori süüteseadmete poolt tekitaÕhusõidukeil kasutatavad valgustus- ja soentavate häirete kõrvaldamiseks.
2.
3.

dusseadmed.

Lisa

Piiratud

nr.

7, §

tunnistusega raadiotelefonistide kutseeksami

17 juurde.

kava.

Üldkava.
A. Praktiline
1.

osa.

Raadiotelefoni

(või ka hariliku telefoni) kaudu kõnede korralik üleandmine ja vastuvõtmine eestikeelsete telefonogrammide kujul, mis koosnevad
lihttekstist ja numbrite ning tähtede rühmadest. Veerimistabeli teadmine.
Kõne kiirus peab olema eestikeelsete telefonogrammide puhul vähemalt
15 silpi minutis.
Raadiotelefonilise sideme loomine, teostamine ja lõpetamine; MAY2.
DAY, PAN, SECURITE.
3.

saatejaamade ja vastuvõtuseadmete reguleerimine,
ja käsitsemine.
Mõõteaparaatide käsitsemine.
Raadiotelefoni

korrastamine
4.

B.

Teoreetiline

osa.

Administratiivala.

Üldtunnistusega

raadiotelefonistide kutseeksami

programmis „111. Ad-

ministratiivala“ all loendatud dokumentide elementaarne teadmine, kuivõrd
need

puutuvad raadiotelefonilisse talitusse.
Lisakavad.
A. Lisakava

Kindeljaamades
B. Lisakava
1.
2.

kasutatavate

ranna-

Meresõidu
Ranna-

kindeljaamade raadiotelefonistidele.
raadiotelefoniseadmete tüübid.

ja laevajaamade raadiotelefonistidele.

julgeoleku talitus.
ja laevajaamades kasutatavate raadiotelefoniseadmete tüübid.

779
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C. Lisakava

Õhusõidu-

Art. 242

ja õhusõidukijaamade raadiotelefonistidele.

*

Õhusõidu julgeoleku talitus.

1.

Õhusõidukijaamades ja õhusõidukeil
ja vastuvõtujaamade tüübid.

2.
saate-

3.

Antennide tüübid

4.

Õhusõidukijaamades

ja konstruktsioon. •
kasutatavad

propellergeneraatorid ja umforplahvatuste vältimiseks lühiühenduste
Abinõud mootori süüteseadmete poolt tekitaÕhusõidukeil kasutatavad valgustus- ja soen-

Ettevaatuse abinõud võimalike

merid.

ja sädelevate kontaktide
tavate

raadiotelefoni

kasutatavate

tõttu.

häirete kõrvaldamiseks.

dusseadmed.

Lisa

18

8, §

nr.

juurde.

Eritunnistusega raadiotelefonistide kutseeksami kava.
Piirkondlikes

kokkuleppeis ettenähtud tingimuste kohaselt.

Lisa

§

19 juurde.

Morse märkide korralik üleandmine

ja korralik

9,

nr.

\

Raadioamatööride eksami kava.
A. Praktiline
1.

Raadiotelegraaf.

osa.

vastuvõtmine emakeele lihtkeelse teksti korral

juures iga
2.

sõna

kiirusega 10

sõna

minutis, kus-

peab sisaldama keskmiselt viis tähte.
Raadiotelefoni (või ka hariliku telefoni) kaudu

Raadiotelefon.

vaheldamisi raadiokõne toimetamine.
3.

Veerimistabeli teadmine.
Raadiosideme loomine, teostamine ja lõpetamine; julgeoleku talitus.

4.
Raadiotelegraafi ja raadiotelefoni saatejaamade ja vastuvõtuseadmete
reguleerimine, korrastamine ning käsitsemine.
5.
Rikete leidmine j a kõrvaldamine.
6.
Raadiojaamas kasutatavate manusaparaatide käsitsemine.
7.
Mõõtmisaparaatide käsitsemine.

B.
I.
I

Teoreetiline

Üldtunnistusega

osa.

raadiotelefonistide eksami kava

(elektriteooria) täies ulatuses.
11.

II

Elektriteooria:

Raadioteooria:

(raadioteooria)

pp.

Üldtunnistusega

raadiotelefonisti eksami

1,2, 3,4, 5 ja 6 täies ulatuses

ja

p.

8

kava

järgmises

redaktsioonis:
Mõõtmisviisid ja mõõtmisaparaadid.
Lainemõõtjate konstruktsioon,
gradueerimise kõverjooned ja käsitsemine. Saate- ja vastuvõtujaama häälestamise tabelite kõverjoonte valmistamine.
Ampermeetrid kõrgesagedusele.
Voolutugevuse mõõtmine antennis. Saatejaama võimsuse määramine.

Art. 242
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Lisa

10, §

nr.

6

juurde.

Arstliku läbivaatuse tulemused.
Kandidaadi
Perekonnanimi1)

Vanadus

Eesnimi

Elukutse

Isanimi

Perekonnaseis:

Vallaline 2 )

Elukoht

Abielus
Lesk

(kandidaadi allkiri)

1. Kas kandidaat
liku arsti
2. Mis

on kunagi enne mõne
poolt läbi vaadatud ?

põhjusel

andmed 3).

Kandidaadi

A.

amet-

sõjaväeteenistusele kõlb-

on

matuks tunnistatud?
3.

Kunagi põetud haiguste loetlus ja nende kestvus.

4. Kas

kandidaat

on

kunagi langetõvetaolises
krampidehoos

või meelemärkuseta olekus või

olnud ?
5.

Kas kandidaadi vanemad veel elavad?

Kui

mitte, siis

mis

kui vanaks nad elasid

ja

haigusse nad surid?
6. Kas

kandidaadi

perekonnaliikmete seas on
langetõbe, vaimu- ja
närvihaigusi ning alkoholismi?
ette

tulnud tiisikust,

'

1

'

"■

Tõendan

oma

allkirjaga,

■"

j-i.-

need andmed

et ma

oma

■■

parema

teadmisega

Õiglaselt olen avaldanud.
“
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(kandidaadi

B. Arsti

otsused.

1. Kehaehitus.

2. Pikkus

ja rinna ümbermõõt sentimeetrites.
3. Kas

põhjused,

teenistusele

mis

kandidaadi

kõlbmatuks

tegid,

sõjaväevõimalda-

vad teda raadioalal teenistusse võtta ?
x

) Need teated kirjutab kandidaat ise.
) Vastav teade alla kriipsutada.
3
) Need andmed märgib arst kandidaadi sõnade järgi sellele lehele.
2

a.

allkiri)

Nr.

4.

32
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Kas kandidaat

ha- või

põeb mõnd külgehakkavat nalimanahahaigust ? Märkeid siifilise

kohta.
5. Kas kõnelemine

takistusteta

on

arusaadav

(ei ökita, ei kogele,,
jne.)? Kas hääl on puhas?

6.

ja kergesti
ei

pudista

Kuulmise võime?
Kas kõrvade läbivaatamiseks

on

eriarsti vaja ?

7.

Nägemise võime:
a) kas silmadel on normaalnägemine ?
b) lühike nägemine?
d) ülenägemine?
e) kas silmadel on muid puudusi?

8.

Hingamisorganid.

9.

Vereringvoolu organid.

10.

Seedimisorganid ja hammaste kõlvulisus.

11. Kas

olemas

on

pärivuslikke vigu,

sünni-

vigu?
12. Kas

kõik

13. Kas

on

jälgi
14. Kas
suse

jäsemed

endiste

olemas

ja

on

terved?

vigastuste, eriti luumurru,
missuguseid?

vigastatud kehaosa on endise kõlvulija jõu täiel määral tagasi saanud?

15. Kas song olemas ja kas
või hiljem tekkinud ?

Missugusel
Kas

on

16. Kas

on

see

sündides

on

olnud

määral takistab ta töötamist?

tundemärke

songi tekkimiseks ?

muid ebanormaalsusi keha-

ja vaimu-

seisukorras märgata?
Minu ja eriarstide poolt toime pandud läbivaatuse alusel loen kandidaadi
raadiotelegraafi ja -telefoni teenistuseks
kõlvuliseks kindel- ja maa-, laeva-*), õhusõiduki-**) jaamades.

“
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...a.

(arsti allkiri)

*) Laevajaamade raadiooperaatorid
mis

on

tulevad arstlikult

läbi vaadata tingimuste kohaselt,

seatud üles merekooli õpilaste kohta.

**) Õhusõidukijaamade raadiooperaatorid tulevad arstlikult
kohaselt, mis on seatud üles käesoleva määruse lisas nr. 11.

läbi

vaadata

tingimuste

Art. 242
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Lisa

Õhusõidukite

raadiooperaatorite

arstliku

nr.

11, § 6

läbivaatuse

juurde.

tingimused.

1.
Iga õhusõiduki raadiooperaatori kandidaat peab kutsetunnistuse
omandamiseks või uuendamiseks ilmuma arstlikule läbivaatusele, mida toimetavad Postitalituse direktori poolt selleks äratähendatud arstid, kes omavad
eriteadmisi õhusõidu alal.
2.

Sel

arstlikul

vaimlisi võimeid

allpool

läbivaatusel
pp.

4

konstateeritakse

kandidaadi

a) —e) toodud alustel, kusjuures

kehalisi ja

erilist rõhku

pannakse:
1) ninakäikude normaalsele läbilaskuvusele;
2) eustachiuse torude täiuslikkusele;
3) keskkõrva põletiku puudumisele; kõrvavaigust tekkivate või epidermiliste ummistuste puudumisele;
4) 2 m 50 sm kaugusel või kaugemalt sosistatud hääle kuulmisele, kummagi kõrvaga eraldi;
5) 512 —2048 vaheliste õhuvõngete täielisele tajumisele;
6) suurte isetekkivate või tekitatud labürintiliste vigade (peapööritused,
oksendused, tasakaalu kaotus) puudumisele.
3.
Arvesse võetakse läbivaatusel pärivuslikud ja isiklikud, tervisliku
seisukorra kohta

tasakaal;

käivad faktid kandidaadi minevikus, eriti aga närvisüsteemi

nende andmete kohta annab kandidaat

tud avalduse, mis

tema enese poolt allakirjutapeab läbivaatust toimetavate arstide poolt rahuldavaks tun-

nustatama.

4.
a) Üldine kirurgiline läbivaatus: kandidaat ei tohi kannatada
mingi haava ega vigastuse all, ei tohi olla opereeritud ja tal ei tohi olla mingit
sünnipärast või hiljem tekkinud ebanormaalsust, mis võiks olla takistuseks
lennuki juhtimisel harilikkudes tingimustes.
Kõhu ja kõhukoopa elundite, eriti
kaksteistaga maovärati, sapipõie,
sõrmesoole ja pimesoole piirkondade komplemine ei tohi tuua ilmsiks mingit
paistetust või selget valu; vastasel juhul peab ette võetama raadioskoopiline
ja raadiograafiline uurimine.
Igasugune anatoomiline vigastus seedimistrakti ükskõik millise osa seintes, igasugune seedimistrakti kitsenemine, igasugused kivid ja võõrkehad, igasugune kõhukelme vigastus, mida konstateeritakse kliinilisel, või laboratoorsel
läbivaatusel, kutsuvad esile kandidaadi tagasilükkamise. Erand võidakse teha
kramplikkude kitsenemiste kohta, millega ei käi kaasas teised vead, ja ptooside
(vajede) kohta, mida kompenseerib tubli kõhu muskulatuur.
Iga kandidaat, kes on läbi teinud sapiteede või seedimistrakti kirurgilise
operatsiooni (välja arvatud pimesoole kirurgiline operatsioon), mis toob kaasa
ühe niisuguse organi täielise või osalise kõrvaldamise või derivatsiooni, tunnustatakse kõlbmatuks, välja arvatud, kui kirurgilisest operatsioonist on möödunud kaks aastat ja operatsiooni tagajärjed ei näi enam põhjustavat äkilist
võimetust lennu ajal, või kui arst, kellel on teada operatsiooni põhjustanud
haiguse iseloom, tunnistab, et pole karta kohaseid või edaspidiseid järelmõjusid.
Maksahaigused (kaasa arvatud sapiteede haigused) ja maonäärme (pankreasi) haigused võetakse, kui see tarvilikuks arvatakse, laboratoorsetele uurimistele, eriti raadiograafilisel teel, kui ka vere ja uriini uurimise teel, ja nad
põhjustavad kandidaadi tagasilükkamise ainult siis, kui nende tekitajaks on
kivi, kasvaja või vigastus, mis kutsub esile nende organite alati halva funktsioneerimise.
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b) Üldine arstlik läbivaatus: kandidaat ei tohi kannatada mingi
haiguse või kehalise puuduse all, mis võib äkki teha ta võimetuks juhtima õhusõidukit.
Tema süda, kopsud ja närvisüsteem peavad olema suutelised
välja
kannatama kõrguse mõjusid. Ta peab olema vaba neeruhaigustest, tal ei tohi
avalduda mingit kliinilist siifilise tundemärki 1) ja tal ei tohi olla
südamevigu.
c) Silmade läbivaatus: kandidaadi silmade nägemisteravus prillide abil peab olema kokku vähemalt 50% normaalsest nägemisteravusest2 ),
kusjuures üks silm võib täiesti puududa. Nägemisteravust mõõdetakse Landholti optotüüpide seeriaga, mida valgustatakse 15 lux’iga. Binokulaarne nägemine ja silmade liikuvus võivad olla allnormaalsed.
Värvide normaalset tajumist ei nõuta.

d) Kõrvade läbivaatus: keskkõrv peab olema normaalne. Kandidaapeab olema kuulmisteravus vähemalt selline, et ta kuuleb 2,5 meetri kaugusel või kaugemalt sosistatud häält. Sisekõrv peab olema normaalne, mitte
ületundeline ja mõlemalt poolt võrdne.
e) Nina, kurgu ja suu läbivaatus: kandidaadi nina- ja kõrvakäigud peavad mõlemal poolel olema täiesti vabad.
Arstliku läbivaatuse kohta antakse kandidaadile arsti poolt vastav tundil

nistus käesoleva määruse lisa
Arsti tunnistuse
teenistuseks

põhjal

kõlvulisuse

nr.

10 kohaselt.

teeb Postitalituse direktor kandidaadi Õhusõidu-

kohta

vastava

märkme

operaatori kutsetunnistusele.

Lisa

nr.

12, §

10 juurde.

Telegraafi- ja telefonisaladuse hoidmise allkiri.
Allkiri.

Mina,

allakirjutanu,

järgmise tõotuse.
kõigi telegrammide, raadiotelegrammide, raadioteadete ja raadiokõnede sisu, mis minule teatavaks on saanud, kõige kindlamas saladuses hoida
ja ei iial ühelegi kõrvalisele isikule avaldada, kes, kellele ja kunas on keegi telegrammi saatnud või kellelt saanud, või kellega, milliseid ja millal raadioteel
teateid või kõnesid vahetanud, kui ka
seda, millal telegrammid või sõnumid on
vastu võetud, aparaatidel üle antud ja adressaatidele väljastatud.
Seda tõotust
kohustun pidama ka pärast raadioalal tegutsemisest loobumist.
annan

Tõotan

x

) Juhul, kui nahal

tunnustama kandidaadi

on

mingeid siifilise tunnuseid, peab

arstlikku

läbivaatust toimetaja

kõlbmatuks kolmest kuni kuue kuuni.

Siifilise olemasolu kontrollitakse kahe serodiagnostilise meetodiga (vt. Rahvasteliidu
soovitus, Siifilise serodiagnoosi 2-se Laboratoorse konverentsi aruanne, Kopenhagen, 21.5
4. 6. 1928, lk. 12 § 2).
Kõlbmatuse

perioodi lõpul, kui kandidaat ilmub uuele arstlikule läbivaatusele, peab

esitama tõenduse, et ta
Kui

vereproov

on

ta

läbi teinud küllaldase ravi.

siis näitab

negatiivseid tagajärgi,

võidakse

kandidaat

vastu

võtta

või

edasisele läbivaatusele määrata perioodide vältel, mis ei ületa normaalset perioodi.
Kui

mingi kliiniline tunnus uuesti ilmub nähtavale pärast seda, kui läbivaadatav on
kohuste täitmisele, tuleb ta jälle tunnustada kõlbmatuks kolmest kuni kuue kuuni.
Juhul, kui on tegemist mingi siseelundi või närvisümptoomiga, mis avaldavad sügavamat
ja vanemat infektsiooni, tuleb kandidaat tunnustada lõplikult kõlbmatuks, välja arvatud, kui

asunud

oma

läbivaataja pärast
et kandidaati võib
2

kandidaadi

nõudmisel

vastu võtta või edasi

ette

võetud

vere

ja selgroovedeliku uurimist arvab,

jätta teenistusse.

) 100-le (normaalsele) võrduv nägemisteravus on see, mis isikule võimaldab ettekirjutatud tingimusis ära tunda teatud rühma Landholti optotüüpide seerias, mida valgustatakse
15 lux’iga.

Art. 242—244

tõotuse mittetäitmise korral mind

Seda allkirja andes tean, et selle
järgi vastutusele võetakse.

duse
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sea-

a

Allkirja andmise juures olid:
(kahe ametniku allkirjad)

Peaminister K.

Eenpalu.

Teedeminister N.

Vi it ак.

Riigisekretär К. Terras.

243.

Tollitariifi

Antud

§ 41

järgi tollitavate väetisainete nimekirja täiendus.

Majandusministri poolt 30. märtsil 1939.

Alus: Sisseveotollitariifi

§ 41 (RT 1935, 4,

18).

I.

Tollitariifi
täiendatakse

§ 41 järgi tollitavate väetisainete nimekirja (RT 1935, 25, 228)
alljärgnevate väetisainetega:
kainiit,
tolmkainiit.
11.

Käesolev

nimekirja täiendus jõustub avaldamisega.

Majandusminister L. Sepp.
Tööstusosakonna direktor

244.

Tallinna

Antud

Teedeministri
Alus:

Kaubasadama

poolt

avaliku

kokkuleppel

Sadamate seaduse

julgeoleku

Siseministriga

(allkiri).

ja heakorra määrus.

31. märtsil

1939.

(RT 1937, 84, 695) § 8.

1.
1. peatükk.
Laevade liiklemine ja seismine.

§l.

Laevade liiklemist sadama

määramist korraldab

§2.

piirkonnas ja neile seal sildumisplatside

sadamakapten.

Pärast laeva lossimise või laadimise

ruumi andma teisele laevale töötamiseks samal

lõpetamist peab
kohal,

kui seda

see

laev kohe

sadamakapten

nõuab.

§3.
käske laeva

Sadamakapteni ja tema volitatud alluvate ametnikkude nõudmisi ja
ümberpaigutamiseks tuleb viivitamata täita.

Nr.

Art. 244
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1000-bruto-reg.-tormiliste laevade ümberpaigutamine ühest
puhul üle viie palli peab toimuma vedurlaevade
abil, kui seda sadamakapten nõuab.
§5. Kui sadam on laevadest üle küllastatud, nii et sillakohtadest tuleb
puudus, siis võidakse laevu paigutada mitmesse ritta. Silla ääres olev laev ei
tohi enda kõrval olevail laevadel kaupade pealevõtmist või tühjendamist takistada, kui tema oma töö selle läbi ei kannata, välja arvatud juhud kivisüte,
koksi ja teiste toimuvate ja määrivate kaupadega töötamisel.
Kinnitatud sõiduplaani järgi sõitval laeval on eesõigus silla juures kohta
saada. Teised laevad on kohustatud sadamakapteni korraldusel temale silla
Üle

§4.

sadamabasseinist teise tuule

ääres koha

vabastama.

esindajad või kaubakäsutajad on kohustatud teatama
võimalikult aegsasti sadamakaptenile, millal neile aadressitud laev saabub sadaLaevade

§6.

masse

või

väljub sadamast.

peab laevajuht või -esindaja
järgmisel hommikul laeva sadakohe,
pärast ametiaega,
esitades
laeva
lipu- või registrimistunnistuse
sisse
klaarima,
makapteni juures
ning kirjalikke üldteateid kauba ja reisijate kohta.
§7.

Kui

laev

saabub

sadamabasseini,

või kui laev saabub

siis

Eesti laevade sisseklaarimisel tuleb esitada veel munsterroll. Kui laev
kasutab sadamat hädasadamana või tuleb sadamasse mõnel muul eriotstarbel,
ta teatama, mis oli sadamasse tuleku põhjuseks.
Sisse ja välja klaarida ei tule laevu, mis sõidavad küll sadama administraklaatiivpiiresse, kuid ei peatu sadamasilla ääres. Jahtklubidesregistritud jahid

siis

peab

ritakse sisse

ja välja jahtklubides.
Väljasõiduloa saamiseks tuleb laev sadamakapteni juures välja
Eesti laevade kohta
klaarida, esitades üldteated kauba ja reisijate kohta ning
§ 7 nimetatud dokumendid.
Kui laev tuleb merelt tagasi sadamasse halva ilma tõttu või muul põhjusel, peab laeva saabumisest ja uuestiväljumisest teatatama sadamakaptenile.
Kui väljaklaaritud laev mingil põhjusel välja ei sõida ning jääb sadamasse
järgmiseks päevaks, siis peab teatatama sellest sadamakaptenile.
laev peab kandma oma
§9.
Iga sadamasse sisse- või sealt väljasõitev
§B.

riigi lippu.
§ 10.

peavad laevad liikuma kõige väiksema kiiruon
keelatud, läbides sadama sisseja
mootorpaatidel
sega.
käike, Viktoria silla otsa ja jahtklubi silla vahelist kitsust, liikuda üle 3-miilise
üle 5-miilise kiirusega. Möökiirusega tunnis ja mujal sadamabasseinides
dudes töötavast ujuvkraanast või vee all töötavast tuukrist, peavad laevad
mukrid
stoppama masina ja liikuma lainetust tekitamata. Ujuvkraanad ja
öösel
ja
nähtavale
kohale
päeval
lipu
oma
tööajal
punase
peavad välja panema
Sadamabasseinides

Vedurlaevadel

punase

tule.

§ 11. Purjelaevadel on keelatud sadamabasseinides loovimine, samuti
sisse- ja väljasõit sadama väravaist haalamise abil.
§ 12. Kõik vähemad ujuvabinõud, nagu jahid, mootorpaadid, purje- ja
aerupaadid, samuti ka vedurlaevad, peavad andma teed sadamabasseinides liikuvaile kauba-, reisijate-, pukseeritavaile ja pukseerivaile laevadele, hoidma neist
võimalikult eemale ja liikuma äärmise ettevaatusega.
§ 13. Sadamabasseinidesse sisse sõites või neist

välja

sõites

peab igal

laeval ankur olema klaar. Lõunaväravas, Kaupmehe silla ja Viktoria silla ning
lasta
jahtklubi vahel, kus asetsevad veealused kaablid, on keelatud ankrut vette

ja vedada mööda põhja.

Art. 244
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Aeru- või

purjepaadid, liikudes sadama piirides öösel, peavad
valge tulega laterna ning näitama aegsasti tuld kokkupõrke
ärahoidmiseks, kuna mehaanilise jõuga liikuvad ujuvabinõud peavad näitama
ka parda signaaltulesid.
§ 15. Sadamas seisvad laevad ning jahtklubides ja muunimelistes
veespordiühingutes ning nende liitudes registritud ujuvabinõud peavad sadamakapteni nõudmisel suurtel pühadel ja muudel erilistel juhtudel panema end
lipuehtesse.
§ 16. Laevu tohitakse kinnitada ainult selleks määratud postide või
rõngaste külge, kusjuures kinnitustrossid peavad olema korralikult pingul.
Laevade kinnitamine sillakaitseraamide külge on keelatud.
§ 17. Laevajuhid on kohustatud tormise ilma korral tarvitusele võtma
kõik abinõud laeva ohutuks kinnitamiseks ja teistele laevadele kahjutegemise
§

valmis hoidma

ärahoidmiseks.

§

18.

Laeval tuleb sadamabasseinides seistes teise laeva

tulemise korral kõik esemed,
tuvad üle laeva ääre basseini

§
jäänud

19.

Kui

peale fendrite,
poole.

ära

laev sadamabasseinides või

tema

kõrvale

koristada, kui need esemed
neisse

sissesõiduteil

on

ula-

kinni

põhja vajunud, peab laevajuht või -omanik tarvitusele võtma kõik
abinõud laeva lahtisaamiseks või põhjast ülestõstmiseks. Kui seda ei ole tehtud 24 tunni jooksul arvates õnnetusmomendist, siis on sadamakaptenil Õigus
kinnijäänud või põhjavajunud laeva lasta ära koristada selle omaniku kulul.
§ 20. Kui laeval sadama piirkonnas kukub vette mõni ese, mis takistab
laevade liiklemist, või laevakere või seadiste juures juhtub või tuleb ilmsiks
suurem rike, siis peab laevajuht või selle esindaja teatama sellest kohe sadamakaptenile. Põhjavajunud eseme asukoha peab laev tähistama ujuva märgiga
ja ajaviitmata tarvitusele võtma kõik abinõud põhjavajunud eseme veest väljatõstmiseks. Kui põhjavajunud eset ei hakata kohe üles tõstma, siis sadamakaptenil on õigus lasta seda üles tõsta
laevajuhi või -omaniku kulul.
Kõik sadama piirkonnas väljaspool sadamabasseine ja neisse
§ 21.
sissesõidu teid põhjavajunud või mõnel muul teel kõlbmatuks muutunud laevad ja ujuvabinõud peavad omanikud ära koristama või ümber paigutama
sadamakapteni poolt määratud ajal ja korra järgi. Kui laev või ujuvabinõu ei ole
sadamakapteni poolt määratud ajaks ära koristatud või ümber paigutatud, talitatakse sellega uppunud ning randunud varade kohta käivate eeskirjade kohaselt.
§ 22. Erakorralistel juhtudel võib sadamakapten seisma panna igasuguse laevade liiklemise sadamas, sellest laevadele ette teatades.
Silla või lainetemurdja juures seisev laev ei tohi töötada oma
§ 23.
propelleriga, välja arvatud juhud, kus propeller pannakse käima masina soendamiseks või proovimiseks kõige väiksema käiguga.
§ 24. Laeva raadiojaamaga töötamine on sadamas keelatud. Sadamakapten võib lasta saatejaama kinni pitseerida. Erakorralistel juhtudel on sadamakaptenil õigus lubada laeval olevat raadiojaama kasutada sadamas.
§ 25. Vee väljapumpamisel kui ka auru väljavoolamisel peavad laeva
külje- ja klosetiaugud kinni kaetud olema, et vesi või aur ei voolaks sillale või
või

teisele laevale.

§ 26. Igast laeval ettetulnud erilisest juhtumist, nagu tapmisest, vargusest, tulikahjust, õnnetustest inimestega, peab laevajuht või tema esindaja
teatama ajaviitmatä sadamakaptenile ja politseile.
Sadamas uppuvaile või muul viisil hädaohus olevaile inimestele
§ 27.
on

laevad kohustatud andma võimalikku abi.
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meid,
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29.

et

Seismisel sadamas peab olema laevas tarvilik arv
tarbe korral oleks võimalik laeva ümber paigutada.

laevapere liik-

§ 30. Kui laev või laevapere sadamas rikub või hävitab sadama sildu,
kaisid, laevu, ujuvabinõusid või muud riigi, omavalitsuse või eravara, siis on
laevaomanik või -juht, kelle laev kahju tekitanud, vastutav
kahjude eest ning
ta on kohustatud teatama sündmusest viivitamata
sadamakaptenile.
Laeval oma ametikohuste täitmisel olev loots on kohustatud või§ 31.
malikult kohe teatama sadamakaptenile kõigist õnnetus juhtumeist sadama
piirkonnas inimestega, laevadega kui ka teiste ujuvabinõudega, nagu:
1) kokkupõrkeist laevadega ja teiste ujuvabinõudega ning nende kokkupõrgete tagajärgedest;
2) laevade ja ujuvabinõude kinnijäämisest sõiduvees või madalikule;
3) laevadel või sadama piirkonnas olevaist tulikahjudest, plahvatustest
ja inimestega ettetulnud õnnetusjuhtumeist, nagu uppumistest, surmast ja vigastustest;
4) laevadega sildadele, kaidele ja kaitseraamidele tekitatud vigastustest.
§ 32.
Suplemine, lõbusõit paatidega ja kalapüüdmine püünistega on
sadamabasseinides sadamakapteni eriloata keelatud.
§ 33. Sildunud aurulaevad peavad võimalikult korraldama oma katlatuled nii, et korstnast ei tuleks tahma
ega palju suitsu.
§ 34. Tallinna alumise tuletorni sektoris, Tallinna Vana-sadama sissesõiduteel toodrite ja sadamamuuli vahel, Tallinna linna Kalasadama sissesõiduja Lennusadama, Peetri Tehaste ning Uue-sadama sissesõiduteil nende

teel

sadamate välismuulidest kuni 300

m kaugusel on keelatud ankrusseismine laeja muudel ujuvabinõudel. Laevadel ja muudel ujuvabinõudel on keelatud sõita läbi Keskvangimaja ees olevast
toodritega tähistatud veealast.

vadel

2.

peatükk.

Laevade talvekorteris seismine.

§ 35.

Laevade talvekorteris seismise koha määrab

sadamakapten. Laepaigutamise või remontimiseks seismajäämise sooviga
peavad nende omanikud või juhid pöörduma sadamakapteni poole, teatades
laevaomaniku nime ja aadressi.
vade

talvekorterisse

§ 36.

Kui

talvekorteris seisva laeva omanik või juht lahkub sadamast

pikemaks ajaks, peab ta teatama sadamakaptenile oma asemiku nime, kes
jääb vastutajaks laeva hoidmise ning teenijate ja vahtide käitumise eest.
§ 37. Talvekorteris seisva laeva välise korraliku puhtuse ja valve eest
peab hoolt kandma laevaomanik või -juht.
Kui on tarvis muuta talvekorteris seisva laeva seisukohta, ankrut
§ 38.
uuesti sisse lasta või siduda trosse või ette võtta muid
toiminguid korra ja julgeoleku alalhoidmiseks laeva suhtes
sadamas, peab juht või laeva eest vastutaja
täitma
töö

sadamakapteni nõudmisi,

ära teha

vastasel korral laseb

sadamakapten tarviliku

laevaomaniku kulul.

§ 39. Tulikahju või jää läbi tekkida võivate vigastuste ja muude kahjude ärahoidmine kui ka üle talve hoitava laevavara alalhoidmine on laevajuhi
või vastutava hoidja kohuseks.
Kui laevateenijad talveks teenistusest vabastatakse, peab laeva§ 40.
omanik või -juht korraldama laevale tarviliku valve.
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§ 41. Kui sadamas talvekorteris seisvate laevade vahid sadama avajulgeoleku ja heakorra määrusi ei täida, peab laevaomanik sadamakapteni
nõudmisel palkama nende asemele korralikud vahid.

liku

Sadamasilla ja muulide juures seisvad laevadel võidakse ette
§ 42.
igasuguseid väliseid parandustöid ainult sadamakapteni loaga, kes määrab
selleks võimaluse järgi erikoha. Värvimistööd, samuti vähemad parandustööd
ei käi selle määruse alla.
Jäänuseid parandustöist, nagu laaste, planguotsi,
pühkmeid on keelatud heita vette või jätta talvel jääle.
võtta

§ 43.
kus

ääres,

Laevad, mis seisavad talvekorteris

või

on

toimetatakse laevade lossimist või laadimist,

kapteni nõudel andma kohta silla

parandusel sadamasilla
on

kohustatud sadama-

ääres lossimisel või laadimisel olevale laevale.

2.
1.

peatükk.

Laevade lossimine

§
dadelt

ja laadimine.

Laevade lossimist ja laadimist, samuti ka kauba äravedamist sil-

44.

peab toimetatama võimalikult kiiresti ja tarviliku ettevaatusega.
Laevade lossimise ja laadimise kiiruse, samuti ka tööaja kohta
sadamas Kaubandus-Tööstuskoja poolt väljakuulutatud

§ 45.
kehtivad

Tallinna

kombed.
sadama kommetes ettenähtud tähtajaks
lõpetanud, peavad tarbe korral vabastama silla
järjekorda ootavale laevale, kui sadamakapten seda nõuab, ja ootama uuesti
järjekorda.
§ 47. Laevade järjekorra lossimiseks ja laadimiseks määrab sadamakapten, võimalikult laevade saabumise järjekorras.

Laevad,

§ 46.

mis

Tallinna

lossimist või laadimist ei ole

Laevadele, mis kauplevad põletuspuudega, määrab kohad sada§ 48.
makapten omal suval. Need laevad võivad kaubelda määratud kohal, kusjuures
silda võidakse kasutada järgmiselt:
Kui

laeval

75

on

33

33

33

33

33

33

33

33

33

250

m 3 puid
„

„

~

~

~

~

325
33

33

Laevad, milledel
malt 50

m

33

on

üle 450

sadamakapteni

peab

ta

8

päeva
~

~

9
~

10
~

~

~

m 3 puid, peavad lossima päeva jooksul vähe-

tähtajaks

korraldusel loovutama

ise uuesti

§ 49.

Э

3.

Kui laevad nimetatud

asuma

450

3

Kui

oma
oma

kaubast ei
koha

vabane, siis peavad nad
järjekorda ootavale laevale ja

järjekorda.
laev lossitakse _voi laaditakse

tarbe korral

ülalnimetatud tähtaega,
enne
sadamakapteni nõudmisel vabastama kai või silla viivita-

mata.

§ 50.
Sadamakapteni loata ei tohita maha panna hoiule mingisugust
kaupa sadama sillale, kaile või nende juurde kuuluvale maa-alale.
§ 51.
Sadamakapteni loaga sillale laotud kaubad ja nende paigutuspeab ära veetama selleks määratud tähtajaks ja sild peab olema puhastatud kauba käsutaja poolt. Et ära hoida kraanakolide platsi ummistamist tollimaja ees, peab kõik kolid peale tollimist mujale ära veetama.
abinõud
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§ 52. Kui laeva lossimisel või laadimisel mõni ese vette kukkudes
upub, peab kaubakäsutaja teatama sellest sadamakaptenile ja uppunud eseme
omal kulul ajaviitmata veest välja võtma. Vastasel korral tehakse seda sadamaon keelatud
kapteni korraldusel kauba omaniku kulul. Sadamakapteni loata
sadamas igasuguste asjade väljavõtmine põhjast.
§ 53. Kõigi pudenevate kaupade, nagu kivisöed, koks, kartulid, vili,
lossimisel või laadimisel peab laeva ja silla vahe olema kaetud tihedalt presendiga või muu vastava abinõuga kaupade vettevarisemise ärahoidmiseks.
§ 54. Joobnud töölistel ei lubata töötada sadamas, ei sillal ega laevades.
Samuti ei tohita tarvitada töö juures alkoholiseid jooke.
§ 55. Õnnetusjuhtumeist, mis laevade juures töötavate töölistega ette
sadatulevad, peavad nende palkajad viivitamata teatama sadamakaptenile ja
mapolitseile.
§ 56. Viljaelevaatori ette tulev laev, kui sadamakapten nõuab, peab
tööks täiesti valmis olema ja vilja lossima või laadima takistuseta, vahetpidamata
ja tarbe korral ka öösel ja pühapäevadel.
auru all
§ 57. Aurulaev, mis tuleb elevaatorist vilja võtma, peab olema
nõudmisel
võib
silla
laadimise
kohe
esimesel
et
ta
juurest
sääraselt,
lõppedes
lahkuda.

§ 58.

Kivisüte

ja koksi lossimiseks võidakse kasutada ainult Põhja-

muuli ja sadamabasseini

nr.

1 sildu. Kui seda olukord

nõuab, võidakse sada-

makapteni eriloal lossida kivisütt ja koksi ka sadama teiste basseinide sildadel.
Sadamakaptenil on õigus laeva sadamas kinni pidada, kui laev
§ 59.
või
on ohtlikult laaditud, istub sügavamal sees, kui vabaparda märk seda lubab,
kui tal on peal reisijaid üle lubatud määra.

Lõhke-

2. peatükk.
ja tuleohtlikkude ainetega käitumine laevade lossimisel ja
laadimisel.

Laevajuhid, kelle laevadel on kaubana tuleohtlikke mineraalõlisid
1000 kg, püssirohtu või muid lõhkeaineid, peavad
sellest teatama sadamakaptenile enne sadamasse jõudmist ja on kohustatud
reidile tulekul üles tõstma punase signaallipu, rahvusvahelise signaalraamatu
§ 60.

või nende destillaate üle

järgi tähe ~B“, ja öösel punase tule ning teatama vastusõitvale lootsile, et laeval
käesolevas paragrahvis tähendatud kaupa. Loots paigutab laeva seniks
on
sadama piirkonda ankrusse, kuni sadamakapten on teinud korralduse säärase
paigutamiseks vastavale kohale.
esimeses
viivitamata
Laeva
sildumisel peab
kardetav kaup
§ 61.
kohe
Ülestõstetud
ära
veetama.
punast lippu
järjekorras laevast lossitama ja
või tuld ei tohita enne alla lasta, kuni kogu kardetav kaup on laevast lossitud.
Lõhkeained peab laevale laaditama viimases järjekorras ja laev on kohustatud

laeva

lõppemisel kohe sadamast lahkuma.
§ 62. Püssirohtu ja muud lõhkeainet võidakse laevale laadida Määrustiku sõjaväe vedude korraldamiseks raud- ja veeteedel (RT 1928, 55, 342)
§ 187—199 ettenähtud korras. Lossimine või laadimine peab toimuma piirotehniku või asjatundja juhatusel.
§ 63. Lõhkeainete lossimine ja laadimine peab toimuma päevavalgel
ning ilma põrutuseta ja loopimiseta, võttes tarvitusele kõik ettevaatusabinõud
õnnetuste ärahoidmiseks. Erakorralistel juhtudel võidakse laadimist teostada
ka öösel, kusjuures valgustamiseks tuleb kasutada elektrilampe või nende
laadimise
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puudumisel äärmise ettevaatusega muid kinnisi valgustusabinõusid. Kinnisteks valgustusabinõudeks loetakse elektrilampe ja valgustust, mis paistab
eemalolevast hoonest, kõrvalruumist või ruumist, mis eraldatud klaasaknaga.
Lõhkeainete laadimisel tuleb erilist hoolt kanda selle eest, et
§ 64.
laaditav laevaruum oleks tulekindel. Lõhkeaine tuleb paigutada eemale aurukatlaist, suitsu- või aurutorudest, mootoreist, gaasitorudest jne., nii et ta
merel laeva kiikumisel ei liiguks, veereks ega põrkaks vastu seina, ja nii, et
muu kaup ruumis ei langeks lõhkeaine peale.
Lõhkeainele peab ruumis jäetama juurdepääs, et teda tulikahju korral
võiks kergesti kätte saada ja laevast eemaldada. Lõhkeainet on keelatud laevale laadida vigastatud pakendeis. Pakendi kaheldava korrasoleku puhul tuleb
see asjatundja poolt lasta järele vaadata.
Vigastatud pakendist väljavarisenud lõhkeaine tuleb viivitamata kahjutuks teha ja kõrvaldada.
§ 65. Lõhkeainega täidetud ruum tuleb pärast laadimist sulgeda ja
katta presendiga, kusjuures tuleb hoolitseda selle ruumi korraliku ventilatsiooni

eest.

Ruumi, kus asetseb lõhkeaine,

tarviduse korral

on

lubatud minna ainult äärmise

laevajuhtkonna liikme juuresoleku],

võttes

tarvitusele kõik

ettevaatusabinõud.

§ 66.
vedurlaevade

On keelatud

suitsetamine, lahtise tule tegemine, raudteevedurite,

ja paatide sõit lähemal kui

100 meetrit lõhkeainete lossimis-

ja

laadimiskohast.

§ 67.

Laeval, millel veetakse lõhkeaineid, peab hoitama tarvitamisval-

mina kõik nõutavad tulekaitse-abinõud. Kui lõhkeaine lossimisel või laadimisel

peetakse tuld abikatla all, ahjudes või laeva kambüüsis, siis nende korstnad,
pole juhitud peakorstnasse, peavad olema varustatud otstarbekohaste
sädemepüüdjatega. Kui lõhkeaineid veetakse praamil või purjelaeval, siis on
seal keelatud igasugune tuletegemine ja suitsetamine.

kui nad

3.
Tööliste

julgeolek

peatükk.

laevade lossimisel

ja laadimisel ning tööliste

oote-

ruumi kasutamine.

§ 68.

Laeval, mis seisab silla või teise laeva parda ääres lossimisel või
peab olema julgeks laevale minekuks ja laevalt tulekuks heast
materjalist, tugev ja küllaldaselt lai maalekäigu trepp, otstarbekohaselt asetatud küljetrepp või mõni muu kohane käigutrepp.
Need laevale pääsu
abinõud peavad olema varustatud astmetega või põikliistudega ja küllaldase
kõrgusega käsipuudega või köitega mõlemal pool; toed peavad olema kindlustatud väljatõmbamise või mahalangemise vastu. Küljetrepil võivad olla
käsipuud ühel pool ainult tingimusel, et teine pool on küllaldaselt kaitstud
laeva küljega.
Laevale pääsu abinõud peavad olema küllaldaselt pikad, et kallak ei
oleks liiga suur, tugevasti ja korralikult kinnitatud ja pimedal ajal küllaldaselt
valgustatud.
laadimisel,

Töölised ei

tohi tarvitada ega

ei tohita neid sundida tarvitama teisi

laevale pääsu abinõusid, kui eespool lubatud.
Lossimis- ja laadimispurded ja -tellingud,

mis viivad

kaldalt laevale,

peavad olema tugevasti pukkide peale asetatud ja korralikult kinnitatud.
Lossimiseks ja laadimiseks kui ka inimeste liiklemiseks ülesseatud purded,
sillad ja trepid tuleb libedal ajal üle raputada libisemist ärahoidva ainega.
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peab
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peavad laevale minema või sealt tagasi tulema

nende hädaohuta

abinõusid,

mis

veo

vastavad

vett

kaudu,

kindlustamiseks tarvitatama sellekohaseid veesõidusarnase

veo

tingimustele. Laevatrepi juures peab
päästerõngas viskeliiniga.

olema kättesaadaval kohal vähemalt üks

§ 69. Kuni töölised viibivad laeva lossimisel või laadimisel, ei tohita
jätta lahtiseks ja kaitseseadmeta kaubaruume, punkerluuke või muid avausi
dekis. Iga lahtine luuk, mis ei ole kaitstud komingsiga vähemalt 60 sm kõrguseni, tuleb ümbritseda käsipuuga, ketiga või köiega kuni 90 sm kõrguseni,
kui see ei takista operatsioone selle luugi juures.
Käsipuud ei ole sunduslikud, kui on korraldatud sellekohane valve.
Tööliste julgeoleku kindlustamiseks luukide avamisel
ja sulgemisel
peavad luugikaaned ja -tugipalgid varustatud olema nende mõõdule ja kaalule
nii et töölistel ei oleks tarvis tõusta nende peale.
vastavate käepidemetega,
Luugikaaned ja luukide tugipalgid peavad varustatud olema nähtavate tunnusmärkidega. Lossimisel või laadimisel peavad luugi tugipalgid olema välja
võetud või kinnitatud tugevate poltidega või riividega.
Laeva laadimisruumi pääsuks peavad trepid olema korralikud ja kinnitatud tugevasti laeva külge. Kui selleks otstarbeks tarvitatakse lahtist treppi
või redelit, siis peavad need olema varustatud oma ülemisel otsal konksudega
või teissuguste seadistega nende tugevalt kinnitamiseks.
Töölised

ei tohi tarvitada ega neid

ei tohita sundida

tarvitama

muid

ruumi

pääsemise abinõusid peale nende, mis on selleks määratud. On keelatud
kraanaga või vintsiga inimesi alla ruumi lasta või sealt üles tõsta, välja arvatud
vigastatute ülestõstmine õnnetusjuhtudel.
Juurdepääsutrepid ruumesse, samuti kõik kohad laevas, kus töölised
töötavad või kus nad tööajal liiguvad, peavad olema tarvilikult valgustatud;
valgustusabinõud ei tohi olla hädaohtlikud töölistele ega takistuseks teistele
laevadele navigeerimisel.
§ 70. Mingisuguseid tõsteabinõusid ei tohita koormata üle lubatud
maksimaalkoormatuse. Kõik tõsteabinõude liikuvseadmed, nagu ketid, terastrossid, rõngad, haagid, peavad olema iga kord
laevajuhtkonna või tööde juhataja poolt.

§
võtta

71.

enne

Kette ei tohita lühendada sõlmede

abinõud,

kette

trosse ei

rikutaks

abil;

algust üle vaadatud

ühtlasi tuleb tarvitusele

teravaid servi. Trossist

stropid
spleisitud ainult ühest kohast.
Kahe paigalseisva tõstepoomi tarvitamine ühtelukustatud vintsivaieritega
lossimiseks ja laadimiseks on lubatud ainult siis, kui tõstepoomi otstel on tugevad väliskaide silmad (rõngad) ja väliskaid ise on küllalt tugevad.
Püsivalt kohalolevaid kahvleid võidakse tarvitada lossimiseks ja laadimiseks ainult siis, kui nad on varustatud hoideseadisega. Patentlülide kasutamine
on keelatud lossimis- ja laadimisseadmete juures.
Tõstekraanade ja vintside hammasrattad, elektrijuhtmed ja aurutorud
peavad olema varustatud kaitseabinõudega. Et ära hoida töökoha udustamist,
kus töölised töötavad, läbitöötanud ja erakordsetel juhtudel värske auruga,
et

ja

tööde

vastu

tohivad olla

tuleb tarvitusele võtta vastavad abinõud.
Kui töökoht on laadimisruumis luugi all, siis ei tohita fosshaaki
§ 72.
puuvilla, villa, korgipallide, džuudikottide või teiste sääraste kaupade sidemete ja kinnituste külge ega tünnihaake tünnide külge, välja arvatud
stroppide vabastamiseks või laadungi stroppidesse mahutamiseks. Ülestõstetud

kinnitada

koorma all seismine

on

keelatud.
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Stroppide, haakide ja muude raskete esemete allaviskamine tohib sünÕigeaegset hoiatust. Enne allaviskamist peab viskaja isiklikult
et keegi ei seisa all.
§ 73. Sadamatööliste ooteruume võivad kasutada ainult need isikud,
kellel on sadamakapteni poolt välja antud tööluba. Teistel isikutel on ooteruumis
dida ainult pärast
kindlaks tegema,

viibimine keelatud.

§

74.

Alkoholiste

viibimine ooteruumides

jookide tarvitamine, hasartmängud ja joobnud olekus
on

keelatud.

Ooteruumide kasutamise kodukorra kinnitab

4.

sadamakapten.

peatükk.

Elektrikraanade kasutamine.

§

75.

Sildade

juures, kus asetsevad riigi elektrikraanad,

on

laevad

kohustatud neid tarvitama, välja arvatud lossimine ja laadimine Läänemuulil
esimesel raudteel ja vooridega. Käsivintsidega töötavaile laevadele ei ole elektrikraanade tarvitamine sunduslik.

§ 76. Laev, mis seisab elektrikraanade kohal neid tarvitamata, on kohussadamakapteni nõudmisel vabastama koha laevale, mis soovib töötada
elektrikraanaga.
§ 77. Elektrikraana tarvitajal on keelatud kraanat koormata üle lubatud
maksimaalkoormatuse. Kaup ei tohi kraana otsas rippuda kauem, kui seda
on vaja lossimiseks või laadimiseks.
§ 78. Elektrikraana töötamisel peab olema laevaluugi juures vilunud
signaalimees.
tatud

3.
1.

peatükk.
Laoplatside kasutamine.
§ 79. Sadama vabade maa-alade väljaandmist kaupade laoplatsideks
sadamakapten. Sadamakapteni loata ei tohita platsidele maha panna
mingisugust kaupa.
§ 80. Mahalaaditavad kaubad ja materjalid peavad olema eemal laiarööpmelise raudtee välisroopast
1,7 m, kitsarööpmelise raudtee välisroo1,6 m, hooneist ja ehitistest aga vähemalt
6,5 m.
past
Pealäbisõidutee kauba- ja materjalivirnade vahel ning raudtee ülesõidukohtadel peab olema vähemalt 8,5 m lai.
Materjalivirnade vaheteed peavad olema vähemalt 6,5 m laiad.
§ 81. Materjalid peavad olema laotud virnadesse nõnda, et nad ümber
ei kukuks ega laiali ei variseks. Virnade kõrgus ei tohi ületada:
4,2 m,
1) sadama viljaelevaatori raudtee ringtee vahel
2,4 m,
2) raudtee signaalide juures
korraldab

6 m.
3) teistel kohtadel
Üksikute virnade suurus ei tohi ületada 500 kantmeetrit.

§ 82.
neisse

Virnad

elektrijuhtmete all ei tohi olla nii kõrged,

et inimene

võiks

puutuda ladumisel.

§ T53.
Laoplatsi kasutaja on kohustatud temale rendileantud platsi
puhastama ja korras hoidma vastavalt tervishoiu- ja tulekaitsenõudeile.
Laoplatsidel on keelatud:
§ 84.
1) ette võtta töid, mis rikuvad või muudavad kauba mahapanekuks
väljaantud platsi pinda;
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2) rikkuda ja ümber paigutada platsil olevaid tulpasid ja piirimärke;
3) asetada kasutada antud platsile kergesti süttivaid aineid;
4) sõita sillutamata raudteegabariidi piires ja sillutamata maa-alal;
5) sulgeda laoplatsidele viivaid teid materjali juurdevedamisel;
6) jätta platsile laialipillatud olekus tuldvõtvat prahti ja esemeid.

2.

Aitade

§ 85.

Tallinna

peatükk.

ja laohoonete kasutamine.

sadama

piirkonnas asetsevate kahekordsete aitade ja
ja laohoonete põrandaid, mis ehitatud

samuti aitade

laohoonete põrandaid,
taladel või muudel kandekonstruktsioonidel

võidakse koormata ainult neis

asjatundjate poolt.
põrandapinna koormamise kohta peavad olema üles

piires, mis iga üksiku lao
Vastavad andmed

või aida kohta kindlaks määratud

pandud igas aidas või laos nähtaval kohal.
Kaupu ja materjale aitades ja ladudes võidakse laduda üksikutesse virna100 kantmeetrit, ja virnade ning virnade
suurus ei tohi ületada
ja seinte vahed ei tohi olla vähemad kui % m kusjuures pealäbikäigu laius
peab olema vähemalt 1,1 m. Virnade kõrgus peab lõppema aida või laohoone
г
laest vähemalt / 2 m kaugusel.
desse, millede

J

Virnade vahesid

ja läbikäike ning aitade ja laohoonete uksi, treppe ja
kaupade või materjalide ladumisega või muul

luuke ei tohita kitsendada sinna
viisil.

Lõhkeainete, isesüttivate ja kergesti süttivate ainete paigutamine üldistesse

aitadesse või laohoonetesse ei ole lubatud. Nende ainete hoidmine

lubatud ainult selleks otstarbeks ettenähtud eriaitades

§ 86.

on

ja eriladudes.

Ladudes, kus hoitakse lahtist teravilja, peab laotama

seinte kait-

kaugusel
barjääre;
peavad
ja olema korrapäraselt laotud, nimelt vähemalt järgmiselt: kolm alumist
korda laotud nelja koti laiuselt üksteise peale vaheldumisi, üks kott pikuti ja
kaks põigiti; järgmised kolm korda kolme koti laiuselt, üks kott pikuti ja kaks
põigiti; kolm viimast korda kahe koti laiuselt, vaheldumisi üks rida põigiti ja
teine rida pikuti laotud. Barjääri astmeline külg peab asetsema seina pool. Kui
mõni teine barjäär või barjääri ladumise viis pakub sama kindlust ja sama
lahedat läbipääsuvÕimalust, kui eelkirjeldatu, siis on lubatud seda tarvitada.
seks kottidest

viimased

vähemalt 15

asetsema

sm

seinast

§ 87. Läänemuuli ja basseini nr. 1 lõunapoolsel kaldal olevaisse ladusõidukitega toodavad ja ladudest väljaviidavad kaubad laaditakse võimalikult otsaustest (vähemalt need kaubad, mis asetsevad või asetatakse kuni 30 m
kaugusele otsaustest).
desse

§ 88.

Paragrahvis

87

nimetatud

ladudesse

raudteega toodavad ning
tagumiselt raudteeharult.

neist viidavad kaubad laaditakse võimalikult ladude

§ 89.
nist, siis
kui

see

§

on

Kui Läänemuulis seisev laev lossib
keelatud töötada samal kohal

vagunisse või laadib vaguvagunist aita või ümberpöördult,

segab laevatööd.
90.

Kõigis ladudes peab olema nähtavale kohale välja pandud suitse-

tamiskeeld, tulikahju teatamise kohtade nimekiri, lubatud põrandakoormatus
ja ladude ning aitade kasutamise tingimused.
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4.

Pallast

ja laevade ning sildade prügist puhastamine

§ 91. Laeva pahasti pealepanemist või mahavõtmist võidakse toimetada
sadamakapteni loaga.
'§ 92. Sadamas on keelatud laevadelt heita kaldale, vette või jääle:
tuhka, süte- ja igasugust muud puru ja prügi, pallastit, liiva, korve, laaste,
köögijätiseid ja kõike muud, mis võiks rüvetada sadama vett või kaldaid.
Petrooleumi ja muude tuldvõtvate õlide jätiseid ei tohita sadamas vette kallata
ega pumbata. Kui laeval on prügiviskamismasinaid, siis nendega töötamine
ainult

sadamas

on

keelatud.

Laeva liikumisel sadamavetes

peab loots valvama käesoleva paragrahvi
järele ja üleastumistest teatama sadamakaptenile. Kui laeva
soovitakse puhastada prügist ja tuhast, siis tuleb tähendatud jätised toimetada
sadamakapteni või Tallinna linnavalitsuse poolt määratud kohta.
§ 93. Laevade laadimisel või lossimisel sadamakaile jäävad kaubajäänused peab kaubakäsutaja või tema arvel töötav ettevõtja igal Õhtul pärast
tööde lõppu kokku pühkima, ära viima või laeva juhi nõusolekul asetama laeva
dekile. Kui kaubakäsutajaid on mitu, siis puhastavad nad ühiselt või kannavad
ühiselt puhastamiskulusid.
eeskirja

täitmise

Kui laeva laadimine või lossimine

samas

kohas kestab mitu päeva, siis

võidakse

lõplikku puhastamist sadamakapteni nõusolekul edasi
tööde lõpuni.

lükata

kuni

5.
Abinõud tuleohu

vastu.

Sadama piirkonnas asetsevais kaubaladudes, sadama sildadel või
ning kauba mahalaadimise kohtadel on keelatud ilutule ja lahtise
tule tegemine ning suitsetamine.
§ 95.
Iga kauba lossimisel või laadimisel laevaruumes ja -luukide
juures on suitsetamine keelatud. Laeval võidakse suitsetada ainult laeva juhi
poolt määratud kohtades ja sealgi tarviliku ettevaatusega.
§ 96. Tõrva ja pigi keetmine on puulaeval keelatud. Kui laeval on tarvis teha triivimistööd ja selleks keeta pigi või teha rottide hävitamiseks suitsu
või muu tarvidusekorral lahtist tuld, siis peab sellest teatatama sadamakaptenile,

§

94.

muulidel

kes võimaluse korral määrab selleks eri koha.

Signaalimiseks laevas olevad püssirohi, raketid ja muud plahvaajal laeval kindlas kohas.
§■9B. Talvekorteris seisval laeval võidakse tuld teha ja pidada ainult
sadamakapteni loal.
§ 99. Iga sadamas seisev laev peab kõik oma tulekustutusabinõud,
nagu pumbad, torud ja voolikud, hoidma alati valmis ning korras, et tulikahju
§ 97.

tusained tuleb hoida laeva sadamas seismise

korral oleks võimalik kohe abi anda.

§ 100. Tulikahju korral peavad kõik sadamas seisvad kauba-, päästeja vedurlaevad kui ka raudteevedurid tulekustutus- ja päästetöid juhtiva tuletõrjejuhi nõudmisel andma sadamakapteni käsul igasugust võimalikku abi.
Tulekustutus- ja päästetöid juhtiva tuletõrjejuhi nõudmisel on sadamakapten kohustatud tegema laevadele tarvilikke korraldusi abiandmise teostamiseks.

§
on

101.

Sadamas

metsamaterjalide laoplatside ja laohoonete kasutajad
veeaame ämbritega ja

kohustatud valmis hoidma tulikahju ärahoidmiseks
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hüdropulte ning veetavaid voolikukaste voolikutega ja joatorudega seal, kus
hüdrandid

olemas.

on

Tulekustutusabinõude

üksikasjalise koosseisu ja asukoha määrab kindsadamakapten, ära kuulates Tallinna tuletõrjebrigaadi pealiku arvamuse.
§ 102. Laoplatsidel ja nende läheduses asetsevate kontori- ja vahimajakeste omanikud või kasutajad on kohustatud valvama selle järele, et
köetavais ruumes ahjud, pliidid, korstnad, torud
ja lõõrid oleksid alati tulekind-

laks

las seisukorras.

Plekkahjutorud ja -korstnad

peavad olema tulekindla sisseseadega ja
püüdmiseks.
§ 103. 1. maist kuni 1. oktoobrini on keelatud tuletegemine laoplatsidel
asetsevais kontori- ja vahimajakestes.
§ 104. Sadamas asetsevad õlipaagid peavad olema varustatud, vastavalt paagi läbimõõdule, I—3 metalltoruga vahugeneraatorite voolikute
jaoks.
Eelnimetatud torude läbimõõt peab olema 75 mm ja toru alumine, ots
peab ulatuma paagist eemale 25—60 m ning olema varustatud 75-mm ~Storz“
süsteemilise vooliku-ühendajaga.
Eelnimetatu kohta annab lähemaid juhtnööre sadamakapten.

korstnate

otsas

kaitsevõrk sädemete

6.

Sõidukite liiklemine sadamas.

§ 105.

Läänemuulile sõites

peavad sõidukid liikuma muuliaitade tagant
ja muulil
sadamapoolsel muuliosal. Kui sadama tegevus seda nõuab, võib
sadamakapten lubada sellest korrast kõrvalekaldumisi.
§ 106. Kaupmehe sillal toimub reisijatevedu laevadele silla paremat
äärt mööda ja laevadelt
vasakut äärt mööda, linna poolt vaadates.
§ 107. Puukattega sildadel viljaelevaatori idapoolsel kaldal ja sadama
lõunaavausest ida pool asetseval laadimissillal on sõitmine keelatud 3-tonnilistel (ühes jõuvankri tühikaaluga) ja raskemail veoautodel.
§ 108. Sõitmine üle pöördsilla peab toimuma tasakäiguga ning kogumine sillale

on

keelatud.

§ 109. Raudtee ülesõidukohtadel peab sõidukijuht ise hoiduma
rongide eest.
§ 110. Tolli-, piirivalve-, politsei-, sadama- või liiklusjärelevalve-ametniku sellekohasel märguandmisel käetõstmisega peab sõidukijuht viivitamata
peatama

oma

sõiduki.
7.

Ärilised
§
avamine

111.

Einelaudade,

sadamas toimub

ettevõtted.

tööstuste, kaupluste
Tallinna linna

ja teiste äriliste

määruste

kohaselt

ettevõtete

sadamakapteni

nõusolekul.

§ 112.

Kauplemine sadamas korvidest

või kärudelt

on

sadamakapteni

loata keelatud.

§ 113. Laevade pukseerimis-, lossimis- ja laadimisettevõtted peavad
registrima sadamakapteni juures.
§ 114. Sadamabasseinides on sadamakapteni loata keelatud lõbusõitjate ja reisijate vedu mootor-, purje- või sõudepaatidel, välja arvatud reisijate
vedu laevast maale või maalt laevale laeva omade paatidega. Sadamas laevadelt
paatide väljaüürimine lõbusõiduks on keelatud.
end
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8.

Lõppeeskirjad.
§

115.

võib

Sadamakapten

kui käesoleva määruse mõne

Veeteede

Talituse

direktori

nõusolekul,

eeskirja täitmine mõnel põhjusel osutub

matuks, lubada üksikkordadel kõrvalekaldumisi käesolevate

määruste

teosta-

eeskir-

jade nõudeist; ka võib sadamakapten Veeteede Talituse direktori nõusolekul,
kui see hädavajalik julgeolekut ähvardava ohu ärahoidmiseks, teha üksikkordadel korraldusi käesoleva määruse eeskirjadest kaugemaleminevate võimalikkude julgeoleku- ja heakorraabinõude tarvitusele võtmiseks.
Käesoleva määruse § 60—67, 79—90 ja 94—104 eeskirjade täitmise
järelevalvet on õigus teostada ka Tallinna tuletõrjebrigaadi pealikul ja tema
poolt volitatud tuletõrjejuhtidel.
Teedeminister N. V i i
Veeteede Talituse direktor E.

245.
liht-

Uute

18-sendiliste

postmarkide

ja vastusega postkaartide
Antud Teedeministri

Alus: Posti,

ja

A

ta
v

k.

i k.

välismaaliste

müügilelaskmise

määrus.

poolt 3. aprillil 1939.

telegraafi, telefoni ja raadio seaduse § 12 p. 8 (RT 1930, 24, 127)

17. aprillil 1939 lastakse müügile ja käibele uued 18-sendilised
§ 1.
postmargid ja pealetrükitud margikujutusega (frankeeritud) välismaalised lihtja vastusega postkaardid.
18-sendilised margid on püstiasetuvad, trükitud valgele kriit§2.
Nende värv on tumepunane. Margijoonise keskpaberile ja perforeeritud.
osas on Vabariigi Presidendi K. Päts’i näopilt, mis valmistatud Gabriel Kirillovi ülesvõtte järgi Tallinnas;
joonise kummaski ülemises nurgas on valge
hinnanumber „18“, joonise alumises osas põiki üle margi on valgete tähtedega
sõnad „EESTI POST“. Margijoonis igast äärest lõpeb piirjoonega. Margid
16 X 20,5
on väiksekaustalised; nende joonise suurus koos piirjoonega on
mm;
markide suurus perforeerimise jooneni on 19,5 X 24,2 mm.
Välismaalised

trükitud tumepunase värviga;
nende
on
esikülje parempoolses ülemises nurgas on
18-sendilise postmargi kujutus, margikujutusest allapoole 6-realine joonestik
adressaadi nime ja aadresssi tähendamiseks ning vasakpoolses alumises nurgas
saatja nime ja aadressi tähendamiseks kaks rida tekstiga „Saatjaja „Aadress
Adresse:
Expediteur:
Margikujutus koosneb tumepunase põhjaga nelinurgast, kõrgusega 21 mm ja
laiusega 16 mm, mille keskel riigivapi keskosa kujutus —kolm leopardi; leopardide all ühes reas tekst „EESTI 18 s“. Kaardi ülemisel äärel (margikujutiCARTE POSTALE“.
sest vasakul) sõna „POSTKAART
suurus

on

150

X

lihtpostkaardid

105

mm.

Kaardi

Välismaalised vastusega
Postkaart koosneb kahest osast

postkaardid on trükitud tumepunase värviga.
(kahest üksteise peale pööratud üksikkaardist),
Vastusega kaardi kumbki osa pealetrükilt
suurusega kumbki 150 X 105 mm.
sarnaneb ülalkirjeldatud välismaalise lihtpostkaardi pealetrükile, kuid vastusega
kaardi

esimesel

osal

on

sõnade

„POSTKAART

CARTE POSTALE“

Nr. 32

Art. 245—246

797

all sõnad

Avec reponse

„Vastusega

sõnad „Vastuse jaoks

§3.

payee“ ja kaardi teisel

osal

samas

kohas

Rõponse“.

Käesolev määrus hakkab kehtima

avaldamisega.
Teedeminister N. Viitak.

Postitalituse direktor

246.

Põllutööministri

G. Jallajas.

teadaanne.

Maakorraldusseaduse

(RT 1937, 30, 290) § 47 põhjal määratakse maaja maakorralduskomisjonide asukohad ja tegevuspiirkonnad, arvates
1. aprillist s. a. alljärgnevalt:

ametite

Maa-ameti

Jrk

-

,

duSomisToni

Asukoht

Tegevuspiirkond

nimetus

1

Harju maakond; Lääne maakond, välja arvatud Karuse, Lihula ja Varbla vallad; Tal-

Harju

Tallinn

linna, Haapsalu, Nõmme, Paldiski, Keila

ja Kärdla linnad.
2

Viru

Viru maakond; Järva maakonna vallad: Albu,

Rakvere

Ambla, Kareda, Lehtse, Rakke, Vajangu,
Väinjärve ja Võhmuta; Rakvere, Narva,

Tapa, Jõhvi ja Kunda linnad.
maakond; Valga maakonnavallad: Kuigatsi, Sangaste ja Tõlliste; Tartu, Otepää,
Valga, Elva, Jõgeva, Kallaste ja Mustvee

3

Tartu

Tartu

4

Võru

Võru maakond; Petseri maakond;

Tartu

linnad.

Valga maaKaagjärve, Karula ja Taheva; Võru, Petseri ja Antsla linnad.
Pärnu maakond,
välja arvatud Abja vald;
Lääne maakonna vallad: Karuse, Lihula ja
Varbla; Pärnu, Kilingi-Nõmme, Mõisaküla
ja Sindi linnad.
Viljandi maakond; Järva maakonna vallad:
Käru, Väätsa, Paide, Särevere ja Koigi;
Pärnu maakonna Abja vald; Valga maa-

Võru

konna vallad:

5

Pärnu

6

Viljandi

Pärnu

Viljandi

konna vallad: Helme, Hummuli, Põdrala
ja Vaoküla; Viljandi, Paide, Türi, Põltsamaa,

Mustla, Suure-Jaani ja Tõrva lin-

nad.
7

Saaremaa

Saare maakond; Kuressaare linn.

Kuressaare

Tallinnas, 31. märtsil 1939.
Põllutööminister A.
Katastri

T

u

p i t

s.

ja Maakorralduse Osakonna direktor A. Lepik.

Art. 247—248
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Kantselei

vabateenijate ko s eisu mä rusemu tmise ja täiendamisemä rus.

Vabariigi Presidendi Kantselei Ülema poolt kokkuleppel Majandusministriga 20. veebruaril 1939.
Alus:

Riigiteenijate tasude

seaduse

§

5

(RT 1935, 31, 262).

I.

Vabariigi Presidendi Kantselei vabateenijate
(RT 1938, 52, 485) muudetakse järgmiselt:
Teenistuskoha nimetus

koosseis

Kuupalk

Arv

Oru

lossi

alal

Täiendused

Kr.

Koosseisust

kustutatakse:
1

Asjaajaja

88

Korter,

küte,

valgustus
Vabariigi Presidendi Kantselei vabateenijate koosseis Kadrioru lossi
ja Vabariigi Presidendi Kantselei alal (RT 1938, 52, 484; 1938, 83, 743)
muudetakse järgmiselt:
Teenistuskoha

Koosseisu

nimetus

Kuupalk

Arv

Täiendused

täiendatakse:
1

Raamatupidaja

90

Korter,

küte,

valgustus
11.

Käesolev määrus

jõustub 1. aprillist 1939.
Kantselei

Ülem

E. Tambek.

Pearaamatupidaja J. Saarmaa.

248.

Tariifinõukogu
nr.

195

otsus

(Protokoll
Alus:

31. märtsist

1939

eriveotariifi

kehtimapanemise kohta.
455 p.

nr.

1.)

Tariifinõukogu seadus (RT 1923, 106, 82).
I.

Eriveotariif

Sugutäkkudega paaritamisele

viidavate

nr.

195.

sugumärade ja Riiklikule Hobusekas-

vandusele kuuluvate hobuste veoks.

§ 1. Sugutäkkudega paaritamisele viidavate sugumärade vedu sihtjaama toimub üldise tariifi järgi, kuid tagasivedu esialgsesse saatejaama toimub

Nr. 32

799

Art. 248

saatekirja juurde esialgse saatekirja ja käesoleva
järgi välja antud tunnistuse, millised lisatakse tagasiveo-saadetise teekirja juurde.
§2. Riikliku Hobusekasvanduse kui ka tema osakondade sugu- ja
noorhobuste ning riigisugutäkkude veo eest raudteel võetakse maksu kaubaveo
tariifis ettenähtud kaalumäärade ja klasside järgi 50% hinnaalandusega käesoleva tariifi lisas 2 toodud vormi järgi Riikliku Hobusekasvandusepoolt välja
antud tunnistuse põhjal, milline lisatakse saadetise teekirja juurde.
maksuta, kui saatja esitab

uue

tariifi lisas 1 toodud vormi

11.

Käesolev tariif

on

kehtiv 5.

aprillist kuni

1.

augustini 1939.

Tariifinõukogu eesistuja Teedeministri abi K. Jürgenson.
Sekretäri

Lisa

eest

1 eriveotariifi

A. Remma.

juurde.

nr

Tunnistus.
vallas

Paarituspunktis
talus

on

märaomanik

vallast
talust

välja antud paaritustunnistus
õigus

oma

mära

paaritanud sugutäkuga ja
Eriveotariifi

nr

mära raudteel vedada

jaamani

temale

on

alusel

on

nr

jaamast

tasuta.

“

1939

„

a.

Paarituspunkti juhataja.

Lisa

Tunnistus

2

eriveotariifi

tunnistusega

juurde.

nr

50% veohinna alanduse saamiseks eriveotariifi
Käesoleva

nr

tõendatakse,

et

põhjal.

nr

Riikliku

Hobusekasvandusele

kuuluvad

(Hobuste

arv

ja liik)

transporditakse Riikliku Hobusekasvanduse korraldusel
jaamast
jaama.
Riikliku

Pitsat.

hobusekasvanduse

juhataja.

Art. 249—250

Nõmme

Linnavolikogu
Siseministri

ja
249.

poolt 27. veebruaril 1939 vastu võetud
poolt 21. märtisl 1939 kinnitatud

Nõmme kirjanduse

ja ajakirjanduse kioskite määrus.

Alus: Linnaseaduse

§

1.

Nr. 32

800

Kirjanduse ja ajakirjanduse

§ 165

p.

27.

kioskites võib müüa ja hoida:

a) aja-

lehti, ajakirju ja raamatuid; b) postkaarte, kirjaümbrikke ühes kirjapaberiga;
c) tubakat ja tubakasaadusi; d) tulitikke; e) maiustusaineid pakendites ja

f) puuvilja.
Kioskis võib kaubelda: a) äripäeval kella 7 kuni kella 22; b) nä§2.
dalapühapäevadel, uusaastal, kolmekuningapäeval, iseseisvuspäeval, palvepäekevadeval, suurel reedel, ülestõusmise püha teisel ja kolmandal päeval;
pühal, taevaminemise pühal, nelipühil, võidupühal, jaanipäeval, usupuhastuskella 9 kuni
pühal, surnutepühal ja jõulupühade teisel ja kolmandal päeval
kella 21.

§3. Kauplemine on keelatud: ülestõusmise püha esimesel päeval ja
jõulupühade esimesel päeval.
vaiksel laupäeval, neli-, võidu§ 4. Kauplemine lõpetatakse kell 18
ja jõulupühade laupäeval ning vana-aastal.
§5.

Käesoleva

määruse

vastu

võetakse

eksijad

seaduslikule

vastu-

tusele.

§6.
44,
f ja

Selle määruse kehtima

avaldatud

410

Nõmme

hakkamisega kaotab kehtivuse RT
kauplemisaja sundmääruse § 1 p. к ja §

1938,
2

pp.

c.

§7. Käesolev
Riigi Teatajas.

määrus

hakkab kehtima

10.

päeval pärast avaldamist
Linnapea L. Ojaveski.

Linnasekretär

Nõmme

Linnavolikogu poolt 27. veebruaril
Siseministrilt 21.

250.

Nõmme

märtsil

1.

1939

vastu

võetud

ja

kinnitatud

lillekaupluste määrus.

Alus: Linnaseaduse

§

1939

A. Mai kus.

§ 165

Lillekauplusi võib avada ainult neis

p.

27.

ruumes,

mis

vastavad käes-

oleva määruse nõuetele.
Ruumide
moodustatud

määrusenõuetele

vastavuse

teeb

kindlaks

Linnavalitsuselt

komisjon.

Lillekaupluse ruumil peab olema: 1) põrandapinna suurus vähemalt 8m ;
2) kõrgus vähemalt 2,75 m; 3) valgustatud välisvalgusega, kusjuures akna pinna suhe põrandapinnaga vähemalt 1 : 10; 4) õhupuhastuse
seadeldis; 5) põrand tsemendist, õlivärviga värvitud punnlaudadest või mõnest
muust veekindlast materjalist;
6) seinad ja lagi siledad ning pragudeta, heledaks värvitud või õlivärvi tapetiga tapeeditud.
§2.

2

Art. 250—251
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Nr. 32

§3.
§ 4.

Kaupluse

ruumis ei või

magada ja sööke valmistada.

Lauad, letid ja riiulid olgu värvitud heleda õlivärviga või kaetud

heleda vahariide või

linoleumiga.
§5. Kaupluses võib kaubelda: a) äripäevadel kella 9 kuni kella 18;
b) nädalapühapäevadel, palvepäeval, ülestõusmise püha teisel ja kolmandal
päeval, taevaminemise pühal, nelipühi teisel päeval, jaanipäeval, surnutepühal
ja jõulupühade teisel ja kolmandal päeval kella 9 kuni kella 12 ja kella 16 kuni

kella

18.

uusaastal, kolmekuningapäeval, ise§6.
Kauplemine on keelatud:
seisvusepäeval, suurel reedel, ülestõusmise püha esimesel päeval, kevadpühal,
nelipühi esimesel päeval, võidupühal, usupuhastuspühal ja jõulupühade esimesel

päeval.
vaiksel laupäeval, neli-, võidu§7.
Kauplemine lõpetatakse kell 14
ja jõulupühade laupäeval ja vana-aastal.
Käesoleva määruse vastu eksijad võetakse seaduslikule vastutusele.
§B.
See määrus hakkab kehtima 10. päeval pärast avaldamist Riigi
§9.
Teatajas.
Linnapea L. Ojaveski.
Linnasekretär A. Malkus.

linnavolikogu poolt 18. veebruaril 1939 vastu võetud ja
Harju Maavanema poolt 28. veebruaril 1939 kinnitatud

Paldiski

251.

Paldiski

linna

loomade

karjatamise

Alus: Linnaseaduse

§

165

p.

keelu

määrus.

7.

§ 1. Hobuseid, sarv- ja muid kariloomi on keelatud tänavatel, väljakutel, puiesteedel, parkides ja muudel üldkasutamiseks määratud paikades karjatada ja hulkuda lasta.
Samuti on keelatud hobuseid, sarv- ja muid kariloomi karjatada linna
administratiivpiire läbistava raudteeliini maaribal ja linna administratiivpiires asuvatel hoonestamata erakruntidel, mis aiaga piiramata.
§2. Hobuseid, sarv- ja muid kariloomi on keelatud ajada ja talutada
jalakäijaile määratud jalg- ja kõnniteedel.
§3. Hobuseid ja kariloomi võib linna tänavatel ajada ainult karjase
saatel.

Karjane

on

kohustatud

hoolt kandma selle

eest,

et

kari sõiduteel

ei

takistaks liiklemist.

§ 4. Keelatud
puude külge.

on

hobuseid kinni siduda

määruse

§5.

Käesoleva

§ 6.

Käesolev määrus

vastu

postide, aedade ja kasvavate

eksijad võetakse seaduslikule

vastutu-

sele.

jõustub 15. päeval pärast avaldamist Riigi Teakarjatamise kohta

Sellest ajast kaotab kehtivuse Sundmäärus loomade
Baltiski linna tänavatel (RT 1923, 113).

tajas.

Paldiskis, 15. märtsil

1939.
Linnavanem J. Odres.
Linnasekretär A.

Sirgmets.

Art. 252

Antsla

252.
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linnavolikogu poolt
Maavanema poolt

14.

Määrus

pidamise

jalgratta

25.

märtsil
märtsil

1939

vastu

1939

võetud

sõidu

ja

ja Võru

kinnitatud

kohta

Antsla

linnas.
Alus: Linnaseaduse

§ 165

p.

13.
1

§ 1.

administratiivpiires elutsevad jalgrattaomanikud on
kohustatud sõiduks tarvitatavad jalgrattad registreerima Antsla Linnavalitsuses igal aastal hiljemalt 30. aprillil.
Pärast eelnimetatud tähtaega omandatud jalgrattad tuleb registreerida
14
päeva jooksul pärast omandamist.
§2. Registreerimisel antakse välja metall-sÕidunumber ning sõidunumbri saamisel tasutakse linnakassasse linnavolikogu poolt määratud jalgrattamaks ja linnavalitsuse poolt kindlaksmääratud sõidunumbri hind.
Sõidunumbrit võib tarvitada ainult selle jalgratta küljes, mille
§3.
jaoks see antud.
Sõidunumber on kehtiv väljaandmise ajast kuni järgmise aasta
§4.
30. aprillini.
Sõidunumbri lunastamisel on jalgrattaomanik kohustatud tõrku§5.
mata andma jalgratta kohta kõik temalt nõutavad andmed, nagu jalgratta ostuaeg, firma jne.
§ 6. Jalgratta sõidunumbri suuruse, kuju ja värvi määrab linnavalitsus.
Sõidunumber kinnitatakse kokkumurdmata jalgratta taha raami,
§7.
porikaitse või pakkraami külge nii, et see tagant vaadates täiesti nähtav oleks;
sõidunumber tuleb hoida alati loetavas seisukorras. Sõidunumbri katmine paki
või

muu

Antsla linna

esemega on keelatud.
Kaotatud või rikutud sõidunumbri asemele

§B.
eest

uus,

tatud sõidunumber kuulutatakse kehtetuks

Teatajas.

antakse

vastava

kusjuures rikutud number tuleb linnavalitsusele tagasi anda.
Kuulutamine toimub

linnavalitsuse

tasu

Kao-

kuulutusega Riigi

jalgrattaomaniku kulul.

§9. Numbrita jalgrattal sõitmine on keelatud.
§ 10. Jalgrattasõitja on kohustatud alati kaasas kandma jalgrattamaksu
kviitungit, seda nõudmise korral näitama linnavalitsuse kontrolöridele, politseivõimudele ja teemeistritele.
§ 11. Parkides ja puiestikes on jalgrattal sõitmine lubatud ainult linnavalitsuse poolt selleks määratud teedel.
§ 12. Käesoleva määruse rikkujad võetakse vastutusele Kriminaalseaduse põhjal.
§ 13. Käesolev määrus jõustub kümnendal päeval pärast avaldamist.
Samast ajast kaotab kehtivuse Antsla alevivolikogu poolt 27. juunil 1924 vastu
võetud Sundmäärus jalgrattapidamise ja sõidu kohta Antsla alevis, mis on
avaldatud RT

1924, 103.
Linnavanem

K. Hommik.

Linnasekretär L. Kull.

Nr.

32

17. märtsil 1939 vastu võetud

Tapa Linnavolikogult

253.

Tapa linnas

Alus:

Art. 253—254

803

usuühingute

asetsevate

ja Järva Ma valitsusekltirjaga 27. märtsil 1939nr.204-21 täitmisel ubatud

avalikkude

matmispaikademaksunormid 1939, 1940ja 194a1.

Matmispaikade seaduse (RT 1925, 171/172, 86) § 8 ja Siseministri
poolt antud Matmispaikade määruse (RT 1926, 67) § 35.
1.

Ev.

L.

I

Matmiseplats

järgu

maa,

H
„

„

„

111

„

„

2.

reamatus

I
II
111

„

on

õigus

Kr.
»

„

„

15.

8.6.-

55

tasuta.

Matmiseplats
33

matmispaik.

2

hauaplats

1

Ap.-Õigeusu koguduse

Tapa

Vaestel

5,20 m
5,20 „
5,20

»

Reamatus

Vaestele

avalik

Jakobi koguduse

Tapa

oma

avalik

liik, 5,95 m
5,95
33
5,95

„

surnuid

2

matmispaik.

Kr.

~

53

„

53

12.
8.
6.-

matta tasuta.

Tapal, 31. märtsil 1939.
Linnavanem J. Maidre.
Sekretär J. Alamäe.

II.

254.

Vabariigi Presidendi käskkiri
Antud
4.

Kustutada kohtunikkude

nr.

64.

eriõigusel.

aprillil 1939.

nimekirjast Kohtukoja liige

Ernst

Erdmann,

kes suri 27. märtsil 1939.
Alus:

Riigikohtu esitis

nr.

312 30. märtsist 1939.

K.

Päts

Vabariigi President.

Art. 255

Nr. 32
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255.

Vabariigi Presidendi käskkiri
Antud
5.

Nimetan

Tallinna

nr.

65.

eriõigusel.

aprillil

1939.

ringkonnakohtu üldsekretäri kohuste täitja Roland-

Rudolf Rand’i lisakohtuniku kohale.
Alus:

Riigikohtu esitis

nr.

313 30. märtsist

1939.

K. Päts

Vabariigi President.

Hind

40

senti.

Riigi Trükikoja trükk.

