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Sisu:
1. Päevakorra täiendamine ja muutmine.
2. Teatamine V. Kaaver'i, A. Kirikalt
ja L. Kääru väljalangemisest komisjonidest.
3. Teatamine komisjonidesse antud seaduseelnõudest.
4. Komisjonide täiendavad valimised.
5. Eesti Vabariigi 1929/30. aasta kulude
ja tulude lisaeelarve nr. 1 — II lugemisel.
6. Järgmise koosoleku määramine.

21. märtsil 1930.

Käär — rahaasjanduse komisjonist —
laiendatud koosseisus, maakomisjonist,
haridusekomisjonist ja Riigikogu valimise, rahvahääletamise ja rahvaalgatamise seaduse väljatöötamise erikomisjonist.
3. Teatamine komisjonidesse antud
seaduseelnõudest.

S e k r e t ä r : Riigikogu juhatus andis:
1. pärandusmaksu muutmise seaduse
rahaasjanduse komisjoni;
2. tulesüütajate maksu seaduse rahaKoosoleku avab teine abiesimees R.
asjanduse komisjoni;
Penno kell 17.23 min.
3. sisseveo lepingtollitariifide kohalSekretäri kohal sekretär A. Schulbach. damise seaduse viski ja kunstsiidist kangaste kohta rahaasjanduse komisjoni;
1. Päevakorra täiendamine ja muutmine.
4. Balti Eraseaduse maksvuse laiendamise seaduse asja- ja nõudeõiguse osaJ. V o i m a n (stp) : Teen ettepaneku, des Petserimaa ja Narvataguse maa peale
võtta ära päevakorrast 5. punkt — üldkomisjoni;
läbirääkimised Vabariigi Valitsuse
5. Petseri maakonnast ehitus- ja kütvastamise puhul arupärimisele Ha- tepuude väljaveo keelu seaduse maksvuse
riduse- ja sotsiaalministri ebasea- kaotamise seaduse maakomisjoni;
dusepäraste sammude kohta õpeta6. tulumaksu vähendamise
seaduse
jate lahtiregistreerimise ja vallan- rahaasjanduse komisjoni;
damise suhtes.
7. Eesti-Soome kauba- ja laevanduseLugu on nimelt säärane, et Riigikohtu lepingu juurde käiva Lisakokkuleppe ja
motiivid alles praegu saabusid, ja see- selle Lõpp-protokolli kinnitamise seaduse
tõttu ei saanud neid läbi vaadata. See- rahaasjanduse komisjoni, välispolitilise
pärast oleks parem nimetatud päeva- külje suhtes seisukoha võtmiseks väliskokorra-punkt järgmise arupärimis-koos- misjoni.
oleku päevakorda võtta.
4. Komisjonide täiendavad valimised.
M. Martinsona (põl) ja J. Loosalu (as)
ettepanekul t ä i e n d a t a k s e
päevaValitakse:
k o r d a 1. punktiga — komisjonide täienrahaasjanduse komisjoni — laiendadavad valimised; J. Voimana (stp) ettepanekul j ä e t a k s e
p ä e v a k o r r a s t tud koosseisus — M. Laarman'i asemele
K. Tamm (põl), P. Järve asemele A.
v ä l j a 5. punkt.
Vann (põl), K. Pajos'i asemele V. Uuka2. Teatamine V. Kaaver'i, A. Kirikalt ja reda (põl) ja J. Saare asemele H. Miller
L, Kääru väljalangemisest komisjonidest. (as).
S e k r e t ä r : Kuna Eesti tööliste par- 5. Eesti Vabariigi 1929/30. aasta kulude
tei Riigikogu rühma liikmed A. Kirikal, ja tulude lisaeelarve nr. 1 — II lugemisel.
Th. Schmidt ja 0. Tork teatanud, et
Rahaasjanduse komisjoni laiendatud
nemad astuvad välja Eesti tööliste partei
koosseisu
aruandja J. F u k s .
Riigikogu rühmast, ning seega tähendatud
rühma liikmete arv langenud alla 3,
(Pealkiri.)
mille tõttu rühma ennast Riigikogu kodukorra § 6. järgi enam ei ole, otsustaH. S u m b e r g (rhv): Lugupeetud
takse lugeda väljalangenuks: V. Kaa- Riigikogu liikmed! 1929/30. a. lisaeelarver — üldkomisjonist ja omavalitsuse ko- vesse on valitsuse poolt erakorraliste kumisjonist; A. Kirikal — rahaasjanduse lude alla üles võetud kaks summat: üks
komisjonist ja sotsiaalkomisjonist; L. on ptk. IV. „Kesk-Kalale" — 13.815
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krooni ja teine ptk. III. Põllumajanduse
osakond. „Kesk-Kalale" — 30.000 krooni.
Need summad on rahaasjanduse komisjon
kustutanud, ja ma tahaksin nende summade juures natuke peatuda. Niipalju
kui silma puutus rahaasjanduse komisjoni motiividest, oli see summa kustutatud teatud põhjustel, mille kohta pikemaid läbirääkimisi ei olnud peetud. Selle
summa juures tahaksin peatuda mitte
„Kesk-Kala" seisukohalt, sest ,,KeskKala" kui niisugust ei ole enam, see on
likvideeritud. Neid summasid tuleb lahus
käsitleda: 30.000 krooni on summa, mis
määratud valitsuse poolt kalaasjanduse
fondi näol. See oli kahe laenuasutuse
kaudu Tartus konto-korrent laenu näol
välja antud. Teine summa, see on 13.815
krooni, on antud kaubandus-tööstusministeeriumi poolt toetusena „Kesk-Kalale".
Need 30 tuhat krooni ehk 3 miljonit senti,
millest siin praegu jutt, on seisnud aastat
kolm või neli kahes Tartu laenu-hoiuasutuses lahtiselt, nimelt esimeses laenuhoiuühisuses ja kolmandas laenu-hoiuühisuses. Neis asutustes seisis ,,Kesk-Kala"
võlg just seepärast, et läbi rääkides mitmete Majanduseministritega ja valitsustega oldi asutud seisukohale, et seda summat laenuasutused ei hakkaks sisse
nõudma. Laenuasutusel on teatud kindlustused olemas. Nende kindlustuste arv
ei ole väike. Näiteks kui ma üldsummas
ütlen, siis on olemas rohkem kui 200 üksikut vekslit, millel on üksikute ühingute
ja liikmete pealkirjad ja allkirjad, nii et
kui nende vekslite kaudu asuda sissenõudmisele, siis ei ole väike üksikute majapidamiste arv, mis tulevad likvideerimisele.
See on põhjuseks, mispärast paluti laenuasutusi võla sissenõudmisele mitte asuda,
vaid oodata, ja oldi seisukohal, et see
summa maha kustutataks ja just sellepärast on need summad laenuasutuses
seisnud lahtiselt. Selles asjas peetud läbirääkimiste lõpptulemus oli, et see 30 tuhat
krooni võeti lisaeelarvesse. „Kesk-Kala"
veksleid, mis „Kesk-Kala" kaudu tulnud
üksikutelt inimestelt, on kolmandas laenuhoiuühisuses 27.218 krooni ja esimeses
laenu-hoiuühisuses 22.330 krooni eest.
Neist vekslitest annaks laenu-hoiuühisus
välja 41.240 krooni ehk 4.100.000 sendi
väärtuses. Jääb järele kahele laenuasutusele veel 7.308 krooni eest veksleid, mis ei
kuulu „Kesk-Kala" laenu juurde, vaid on
üksikute kalameeste ja ühingute poolt
kauba vastu antud ärivekslid. Laenuasutused on asunud seisukohale, kui küsimust
lahendatakse kompromiss-alusel, siis on
võimalik „Kesk-Kalalt" 7.308 krooni kätte
saada, ilma et see vapustusi sünnitaks,
sest võlgnikud on saanud selle eest noote
ja teisi väärtusi. Lisaeelarvesse võetud

protokoll.
summad on välja antud ajal, kui tindikalaasja hakati korraldama. Aga mina
selle küsimuse juures ei taha peatuda,
peatun vaid selle juures, et selle summa
likvideerimine on kestnud aastate viisi,
seepärast, et selle sissenõudmist soovitavaks ei peetud üldmajandusliku seisukorra seisukohalt. Pilt on selge. Kui
need vekslid oleksid sissenõudmisele pööratud, siis müüdaks maha terve Peipsi
rannik. (K. B a a r s , töer: Kui suure
summa peale on Peipsi kalameeste vekslid?) Neid on 41.840 krooni eest, ja need
vekslid on tulnud kõik kalameesteühingute kaudu. (M. M a r t n a , stp: Kui
palju shirante on?) Kogusummas on umbes 200 vekslit, ja neile on kalameesteühingu juhatus ja liikmed alla kirjutanud. Võib arvata, et igal vekslil on 3—4
pealkirja, nii et saame 7—800 inimest,
kes vapustuse alla tuleksid. (K. B a a r s ' i ,
töer vahelhüüe.)
„Kesk-Kala" juhatuse suhtes on likvideerimise komisjon kohtulikus korras
määratud, see on oma seisukoha võtnud,
selle likvideerimise komisjoni aruanded
on Majanduseministeeriumis olemas, ja
see seisukoht, mis komisjonis võeti, et likvideerimist rahulikul teel teha tuleks, on
pooldamist leidnud. Riigikogu on ka juba
selles asjas oma seisukoha võtnud ja
1926./27. aasta lisaeelarves nr. 2 määrati
kahjude katmiseks Kr. 11.186.—. Sellest
summast pidas kaubandus-tööstusministeerium kinni 6.186 krooni, ja välja anti
5.000 krooni.
Põhimõttelikult on Riigikogu seega
asunud seisukohale, et see küsimus tuleks
likvideerida ilma suurearvulise üksikute
majapidamiste likvideerimiseta. Majanduseministeeriumis on andmed, kuidas
sisevete kalaasjandus kohapeal arenenud,
ja seisukord on niisugune, et kalamehed
saavad ennast enam-vähem elatada. Kui
aga Riigikogu ütleb ära selle summa vastuvõtmisest, siis tuleb kohtu korras asuda
summade sissenõudmisele, ja kalamehed
satuvad väga raskesse seisukorda.
Teen ettepaneku, lisaeelarvesse võetud
summad Kr. 13.815.— ja Kr. 30.000.—
vastu võtta, nagu see Vabariigi Valitsuse
poolt ette pandud.
A. U s a i (stp): Lugupeetud Riigikogu liikmed! Rkl. Sumberga poolt on
ette toodud need andmed, mida tahtsin
ka avaldada „Kesk-Kala" vekslite summa
kohta Tartu I ja III laenu-hoiuühisuses.
Pean samuti konstateerima, et kalurite
ühingult nõutakse sisse, sel korral kui Riigikogu vastu ei võta valitsuse poolt esitatud summasid, 42.240 krooni. See on
selge, sest „Kesk-Kala" kui niisugust
enam ei ole, ja „Kesk-Kalalt" ei ole enam
võimalik midagi sisse nõuda.
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Nüüd tekib küsimus kalameesteühin- nõnda jätta ei olnud põhjust. Kui juba
gute ja ta liikmete seisukorrast. Meil on komisjon määrati, siis oleks tulnud asi
teada, et vekslitega on seotud suurearvu- lõpuni viia, ja Vabariigi Valitsus oleks
lised kalameestepered, nii Petserimaal kui võinud määrata kas Riigikontrolli või
ka peipsiäärsetes valdades, kus vekslite mõne erilise agendi, kes oleks „Kesk-Kala"
arv tõuseb kuni 200-ni. Arvesse võttes, asju selgitanud ja vastutusele võtnud neid
et veksleile kirjutas alla kolm-neli meest, tegelasi, kes kurjasti tarvitanud ühelt
nagu rkl. Sumberg näitas, siis nõutakse poolt valitsuse ja teiselt poolt kalurite
need summad umbes 700—800 kalurilt usaldust. Seda ei ole aga tehtud, ja seepäsunniteel sisse. III Riigikogu tegevuse rast ei saa kogu süüd veeretada kõige
ajal, kui seda küsimust arutati, anti selge nõrgemale poolele, ja kalurid on siin just
pilt „Kesk-Kala" tegevusest ja siis tehti kõige nõrgem pool, kes ei suuda end kuijuba ettepanek, kustutada need võlad. dagiviisi kaitsta. Kui juba valitsus lasi
Muu seas oli tehtud ettepanek, luua vas- enese sisse vedada teatud ulatuses, aga
tav uurimise komisjon, kes selgitaks neid nüüd oma vigu veeretab kaluritele, siis ei
asjaolusid, mis kutsusid esile säärase ole see riiklikust ja üldinimlikust seisukopankroti „Kesk-Kalas". Kuid kahjuks jäi |I hast kuidagi lubatav.
see otsus täide viimata vormilistel põh.Seepärast arvan, et üldriiklikust seijustel, sest Riigikogu ei määranud komis- sukohast oleks soovitav kustutada „Keskjoni koosseisu. Nii jäi see küsimus lahti- Kala" võlg, seega oleksid kustutatud ka
seks, ja nii on see küsimus aastate viisi kalurite võlad.
õhus rippunud. Kuid sellest võib üle
(Koosolekut hakkab juhatama Esimees
saada, nagu ma juba tähendasin, sel teel,
et vastavad krediidid võtab Riigikogu K. Einbund.)
nende võlgade" kustutamiseks, või tulek- Ma ei taha uskuda, et Riigikogu enasid need võlad kaluritelt sisse nõuda.
sooviks, et läheks oksjonile nende
Kuid neid võlgu kaluritelt sisse nõuda mus
viimne vara, võibolla noodad,
oleks ülekohtune. Siin oli härra aruandja kalurite
lootsikud
ja, kellel veel on, lehmad. See
Fuks'i poolt ette toodud väide, et igaüks oleks peipsiäärsete
kalurite majanduslipeab kooliraha maksma oma rumaluse kult hävitamine. Teisiti
ei saa seda küsieest. Seetõttu peaksid ka kalurid maksma must võtta.
kooliraha oma rumaluse eest. Aga vaaMis puutub pretsedenti võlgade kustame, kuivõrt on kalurid süüdi. „Kesk- tutamises,
arvan, selleks on küllalt
Kala" oli väga soliid ettevõte, mis teotses näiteid meiesiis
riigi
ajaloos. Neid võib ette
laiaulatuslikult ärioperatsioonide alal. Ja tuua. Võtame näiteks
linavabriku
vähe sellest, et sellel ettevõttel olid laiad kõiksuguste ärimeeste Abja
võlgade
kustutaoperatsioonid, see organisatsioon vääris mise, mis sündinud sadade miljonite
ulaka tolleaegse Vabariigi Valitsuse usaldust, tuses. Ei leidu põhjusi, et need suurärisest „Kesk-Kalale" oli antud laiaulatus- mehed, kes tunnevad veksli operatsiooni
likke laene ja toetusi, mis ulatusid kuni ja äri, rohkem vääriksid tähelepanu kui
6 miljonini. Kalurid ja nende esindajad, kalurid. Kui kalurid andsid garantiivekskes olid „Kesk-Kala" juhatuses, nägid, et lid, siis kinnitati neile, et see ei olevat
see on soliid asutus, riik toetab seda ette- midagi, et see on tühi asi, vekslid antakse
võtet, ei ole karta midagi, asi on täiesti teile jällegi tagasi, ja kalurid toimisid
kindel, et küll Vabariigi Valitsus oma heas usus. Nüüd tuleb arvestada asjaolu,
organite kaudu valvab „Kesk-Kala" tege- et võlgade sissenõudmine kaluritelt lööks
vuse järele ja ei lase asja käest minna. neil majanduslikult jalad alt. Teiselt
Ma arvan, niisugune vaade kalurite kes- poolt, nagu tähendasin, ei ole võlgade kuskel oli küllalt põhjendatud, sest tõepoolest, tutamine uus pretsedent. Kui rikkamakui riik annab ettevõttele laiaulatuslikku tele klassidele on seda tehtud, siis võiks
laenu, siis on loomulik, et riik või Vaba- kord kustutada ka kehvade kalurite võlad.
riigi Valitsus usaldab seda asutust. Kui
Vabariigi Valitsusel oli usaldus „KeskJ. S o o t s (põl): Lugupeetud rahvaKala" vastu, siis lubage mulle püstitada saadikud!
See raha, mis riigi eelarve korküsimus, miks ei võinud siis lihtsüdamlik- ras välja antakse,
tuleb iga vabariigi kokudel kaluritel usaldust olla selle asutuse daniku taskust. Seepärast
peaks vist
vastu? Ma arvan, neil oli veel rohkem selge olema, et eelarve-komisjonil
tarpõhjust usaldada, seda rohkem, et nad ei vis teada, mis otstarbeks ja kuhuonantud
olnud kaugenägelikud. Süüdistada kalu- raha läheb, ning kas selle maksmine on
reid naiivsuses on täiesti asjata. Kalurid õigustatud. „Kesk-Kala" võla kustutatoimisid siin küllalt kindlalt. Kuid tuleb mises
ei olnud eelarve-komisjonil selarvesse võtta asjaolu, et siin oleks siiski gust. Valitsuse
esindaja ei suutnud nõudpidanud sündima juurdlus asja kohta
tarvilikult põhjendada. Nende ametomalajal, sest tõepoolest säärast nähtust mist
nikkude seletustest, kes seal olid, selgus,
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et „Kesk-Kala" juhatus on asja halvasti
ajanud, ja seetõttu ,,Kesk-Kala" organisatsioon pankrotti jäänud, ja et äris on
kalameeste vekslid sees olnud, mis diskonteeritud ja mis nüüd kalameestel tuleksid
välja lunastada, mis aga kalameestel
raske olevat.
Ühtlasi selgus, et „Kesk-Kala" juhatus
on teotsenud seadusevastaselt ja diskonteerinud garantiiveksleid.
(0. G u s t a v s o n a , stp vahelhüüe.) Seal seletati,
et juhatus ei ole vastutusele võetud. Seepärast muidugi oli eelarve-komisjon arvamisel, et kõigepealt on tarvis selgusele
jõuda „Kesk-Kala" juhatuse süü suhtes,
kas ta on süüdlane või mitte. See on
üks asi.
Teine asi on see, et meil on riigis küllalt olnud juhte, kus linnast tulnud
„spetsid" on maalelavaid lihtinimesi sisse
vedanud, .talusid on küllalt teiste süü pärast müüdud, aga kuskil ei ole riik neile
inimestele appi tulnud, aga kui on kalamehi sisse veetud, siis tahetakse neile
kohe riigi rahadega appi rutata. Kas Teie
olete teiste poolt sisseveetud Abja põllumeestele vastu tulnud? (O. G u s t a v s o n , stp: Oh, jah!) Ei ole midagi maha
kustutatud. (O. G u s t a v s o n , stp: Siiamaani on kustutatud 62 miljonit.) Minu
teada ei ole talumeestelt midagi kustutatud. Nõnda on nende kõigiga talitatud,
kes mitmete organisatsioonide ja nende
juhtide poolt ükshaaval sisse veetud.
Tehke kõik kindlaks, kes on säärasel viisil teiste süü läbi kannatada saanud, ja
tulge siis ettepanekuga kõikide kohta,
aga mitte üksikute äravalitutega, nagu
oleksid ühed pärislapsed, teised aga võõraslapsed. Niisugust jagamist ei tohi olla.
Sellepärast ei võinud eelarve-komisjon
seda ka vastu võtta.
Mis puutub rkl. Usai ütlusse, nagu
oleksid suured summad maha kustutatud
ühel või teisel juhul, siis minu teada eelarve korras ei ole seda tehtud. Kui mõned
pangad seda oma põhikirja järgi mõnele
on teinud, siis on see panga oma asi. Kui
nangad seda omal jõul võivad teha, siis
tehku nad seda, see pole Riigikogu asi.
Kuid eelarve korras eraettevõtete võlgade
tasumine on täna esimest korda päevakorral, on pretsedent, mida soovitada ei
või.
V . S m i r n o v ( v n ) : MHoroyBa)KaeMbie *iJieHbi Tocy^apcTBeHHoro CoopaHHaJ
MHe Ka>KeTCH, T T O npaBHTejibCTBo, BHecm e e B AonojiHHTejibHbiH oio/pKeT CVMMM
B norameHHe AOJETOB pwoauKOH opraHH3auHH «KecK-Kajia», HMejio nojiHoe ocHOBaHHe ÄJIH 3 T o r o . H VBepeH, HTO npeACTaBHTejiH e r o H3JiomaT BaM Bce oocTOHTejibCTBa
neqajibHoro HBJICHHH B aKOHOMH^ecKOH

Ä H 3 H H rocyAapcTBa, KOiyja HyamaH ÄJIH
u e j i o r o Kpan opraHH3au,HH npHHVÄAeHa
obijia npeKpaTHTb cBoe cymecTBOBaHHe H
npHHeCTH yÖbITOK HapO/jy- HcJIOJKHTb 3TH
oõcTOHTejibCTBa H He õ e p y c b — S T O , noBTopHK), ^ejio npaBHTejibCTBa.
H o H xoTeji 6bi KOCHyTbCH B o n p o c a o
TOM, KaK HCKJUOHeHHe
H3
ÄOnOJIHHTe^bHoro oio/UKeTa HasHaqeHHbix cyMM
OlpaSHTCH
Ha BeCbMa ÖOJIbUIOM HHCJie
pbiõaKOB, HacejiHiomHx õ e p e r a HyACKoro H
ÜCKOBCKOrO 0 3 e p .
M H o r o roBopHJiocb H MHoro nncajiocb
o oe/jcTBeHHOM nojiOÄeHHH pwoaKOB, p a 3 o peHHbix BOHHOIO, n o T e p e i o BHCLUHHX

pbm-

KOB H HeKOTopoio 3aobiTOCTbio B nepBbie
TO^bl caMOCTOHTC/IbHOCTH 3CT0HHH, HO
/ieHCTBHTejIbHOCTb HHKOr^a nOJIHOCTbK) He
öbuia o T p a ^ e H a HH B p a 3 r o B o p a x , HH B
neqaTH. A 0Ha — ymacHSL. B >KH3HH
pbiõaKOB qacTO HacTynaiOT TaKne nepHOAbi, K o r ^ a 3 # e c b uapHT rojiOA, — y HHX
HeT 3'eMJiH, Ka^AbiH KycoK xjieoa 3Aecb
KynjieHHbiH. B c e noTpeOHOCTH Ä H 3 H H 3Aecb
AOJDKHM
noKpbiBaTbCH njio^aMH n p o Mbicjia, a BbiexaTb Ha STOT npoMbiceji He c
neM, T. K. CTapbie ceTH HCTpenajincb, a H O B H X KynHTb HeT AeHer.
T e MH3epHbie accHrHOBaHHH, KOTOpbie
npoiujiH q p e 3 ye3AHyio y n p a B y B BHRe
ccy^bi HapoAHoro oaHKa, n p n HajiHMHH
MHOrHX TbICHM pbiõaKOB He ^aK)T B03MOÄHOCTH yAOBJieTBOpHTb pbiõaKOB CCTJIMH.
H a Bce pbioauKHe'coK)3bi, Hanp. n e n e p CKoro ooo3epbH, ccyA 3a Bce BpeMH n o c r y nnjio OKOJIO 150.000 KpoH, TaK HTO Ha
pblOaUKOe X03HHCTBO
npHXOÄHTCH
He
oojiee 50 KpoH — Ha S T H AeHbrn He 3aBeAeuib H OAHOH ceTH, He nocTaBHUib x o 3HHCTBO TaK, WTOObl OHO AaBajIO B03Mo^HocTb HMeTb KycoK xjieöa.
PbioaKH 3aTHHyjiHCb B AOJirn, H K o r ^ a
OHH B03BpamaK)TCH C JIOBJIH, BCH HX AOobiMa nocTynaeT B pyKH MCCTHMX ToproBueB, CHaoiKaiomHX pbiõaKOB CCTHMH, C
HaKHAKOK) Ha HX CTOHMOCTb AO 1 0 0 % , H
ynjia^HBajomHx
pbioanaM 3a p w o y Ha

400—500%% HH)Ke en

PMHOHHOH CTOHMOCTH. ECJIH Kyneu njiaTHT 200 M. 3a nyA,

TO MOHCHO C yBepeHHOCTbK) CKa3aTb, HTO
pbioa B PeBejie CTOHT cBbiuie 1000 M. 3a
TOT ^ e nyA. n p n TaKOM c n o c o o e cobiTa
CBOeft pblObl, pblOaKH, KOHe*IHO, AOJDKHbl
>KHTb BnporojioAt» BO BpeMH JIOBa H B 6e3-'
bicxoAHOH Hy>KAe TorAa, KorAa JIOB n o TOH
HJIH HHOH npn^HHe

npeKpamaeTCH.

IlpoooBajiH pbioaKH oopoTbCH c KynuaMH B AeJie cobiTa pbiow q p e 3 CBOH
pbiöauKHe coK)3bi, HO nocjieAHHe, HeHMeio-

37. k o o s o 1 e k. 2 1 . m ä r t s i l
ujHe CBOHX KanHTajiOB — 6e3AeHe)KHbie,
nojiyqaiomHe jiHUib
MH3epHbie
ccy/jbi,
KüTopbix

He/tocTaeT

RÄSI

O^HOH

COTOH

MaCTH *IJieHOB COK)30B, He MOrjIH, KOHeHHO,
oopoTbCH c KanHTajiaMH ^a>Ke MCCTHHX
HeoojibuiHX KynuoB H O ^ H H 3a /tpyrHM
nornOJiH, He naB pbioaKaM Bbixo/ta H3
nOJIOJKeHHH.
BnojiHe ecTecTBeHHo, HTO K o r ^ a Ha ö e p e r y BO3HHKJIH cjiyxn, HTO B TapTy o p r a HH3yeTCH oomecTBO, CTaBHin,ee CBoeio 3a^ a q e i o CHaomeHHe pbioaKOB CCTHMH, n p n HCKaHHe pbIHKOB ÄJIH CÖbITa pblObl, H
o o m e e ynopHAoneHHe p b i ö a u K o r o n p o MblCJia, HTO OHO B03rJiaBJIHeTCH H3BeCTKWMH KoonepaTopaMH H Haxo^HT n o £ ^epyKKy B npaBHTejibCTBeHHbix c4>epax —
pbioaKH B3AOXHyjiH CBooo^Hee B HaReyKjie,
mo CKOpo OKOHqaTCH HX newajibHbie Ä H B .
ZZeftcTBHTejibHo Ha õ e p e r BCKope n p n e x a j i n
opranH3aTopbi HOBaro oomecTBa, nocMeHJiHCb Ha/i; nonbiTKaMH pbiöaKOB caMocroHTeJIbHO B HaCTOHLHHX yCJIOBHHX opraHH30BaTbCH, ^OKa3biBajiH,
HTO
MecTHbie
coK)3bi He MoryT VMCHO BCCTH Aejia, He
MoryT nojiy^HTb KpcuHTa, T. K. KTO >Ke
noBepHT AeHbrH HHIHJHM, H ,aajiH TBep^oe
yBepeHHe, HTO Bce 3 T O c^ejiaeT JiHiub neHTpajibHaa opraHH3au,HH — «KecK-Kajia» —
KaK npe^nojio>KeHo OHJIO Ha3BaTb 9Ty
opranH3aunK). OHa jiooyjier
PMHOK, OHa
Hcxo^aiaHCTByer ccy/jbi, OHa ooe3ne^HT
paooTOH õe3paooTHbix, OHa » e /lacT H
KHcrpyKTOpoB ÄJIH npaBHJibHoft
nocTaHOBKH pbiOHoro npoMbic/ia H cobiTa noftME.HHOH pblübl.
EoJIbHIHHCTBO COI030B, OCOOeHHO TeX,
ryie B npaBjieHHHX He OHJIO HHTejurareHTHbix paöoTHHKOB, M o r y m n x n p e ^ y n p e ^ H T b
OT H3JIHHIHHX yBjie^eHHH, c pa/jocrbio y x BaTHJIHCb 3a 3TH 00eiH,aHHH H CTajIH MJieHaMH-opraHH3aTopaMH «KecK-Kajia», H n o CJICZIHHH Haqajia

CBOIO p a o o T y .

KaK uuia p a o o T a B Hanajie H roBopHTb
He Oy^y
ÖblJIH H3BeCTHbIH £OCTH>KeHHH,
ÖblJIH OUIHOKH. HO OblJia CBH3b C pblÖaKaMH H noi<ynaTejiHMH pbiöw H Koe HTO
OHJIO c/iejiano B CHaÖÄenHH pbioaKOB
CCTHMH. öbiJia B nepBbift ro,a; ^;a>Ke HCKOT o p a a npnobijib O T OOOPOTOB. PbiöaKH c
ÄOBepneM OTHOCHJiHCb K «KecK-Kajia», en
AemeÄH c'yMejiH BHy>KHTb HM, HTO H FtpaBHTejIbCTBO coBepmeHHO ^OBepfieT HM, H
B ,HOKa3aTejIbCTBO npHBOAHJIH ÄOBOJIbHO
KpynHbie Hbi(|)pbi ccyn, KOTOpbie nojiyqeHbl OT FIpaBHTeJIbCTBa.
BcKope HaqajiHCb, o^naKo, Hey^aMH c
npo^aÄeio
pbiow, noHBHjmcb
yobiTKH,
CTajiH pocTH Ronni H, noKa OHH noKpbi-
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BajiHCb Ka3eHHbiMH jeHbraMH, pbioaKOB He
6e3noKOHJiH. H o B O T Ka3eHHbie ^eHbrn
HcnepnaHbi H /jeHTejiH «KecK-Kajia» noiujiH
na ,n,0B0JibH0 HeojiaroBHAHoe Aejio, — OHH
yBepHJiH pwoaKOB, w o ÄJIH nojiyneHHH
HOBMX ccy^, Heooxo^HMo nojiyqHTb OT
npaBjieHHH COK)30B rapaHTHHHbie BexcejiH.
O H H yBepHJiH pbioaKOB, *ITO, K o r ^ a 6y,a,yT
nojiy^eHbi ^eHbrn, pbiöaKH MoryT nojiyMHTb HJIH ^eHbraMH HJIH CCTHMH ccy/jbi c
Bbi^aqeio oöbmHbix ToproBbix BeKcejien,
KOTOpbie o y ^ y T y^TeHbi B õaHKax, a S T H
rapaHTHHHbie BexcejiH 6y^;yT jiemaTb B
nopT(J)ejie «KecK-Kajia».6e3 BCHKoro yqeTa
HX B õaHKax, jiHuib Ha T O T cjiy^aH, ^ T O O H
He OHJIO 3JiocTHbix HenjiaTejibmHKOB. 3 T O
TpeõoBaHHe OHJIO npe^;'HBjieHO H K O - O H Ha

ocHOBaHHH ycTaBa.
TaK KaK, noBTopHio, pbiöaKH c /ioBepneM OTHOCHJiHCb K «KecK-Kajia» H T. K.
OHH no noHBjieHHH Ha õ e p e r y «KecK-Kajia»
coBepmeHHO He OHJIH 3HaKOMbi c BeKcejibHblMH OnepailHHMH, TO OHH H Bbl^aJIH
npocHMbie BeKcejiH, He mejiaH co3^aBaTb
3aTpy^HeHHH ^ J I H nojiyqeHHH c c y ^ «KecKKajia». TaKHM o6pa30M OHJIH Bbi^aHbi BO
1) O T 3a6ojiOTHoro oomecTBa pwoaKOB
Ha 1.000.300 M., 2) O T By^OBHMCKoro
oonjecTBa pbi6aKOB — 400.000 M., 3) O T
KyjiencKoro oomecTBa pwoaKOB — 400.000
M., 4) O T CeHHCKoro pbioojiOBHoro o o n t e CTBa — 50.000 M., .5) O T KojinHHCKoro
pbioojiOBHoro
oomecTBa — 128.000 M.,
6) OT oomecTBa «3ojioTan PwOKa» —
1.330.000 M., 7) O T KHKeTO-ParomcKoro
oomecTBa — 100.000 M.
E m e O T ÄByx PHOOJIOBHMX npejinpHHTHH OHJIH BbwaHbi oomecTBy «KecK-Kajia»
rapaHTHHHbie BeKcejiH Ha noKpbiTHe Tex
TOBapOB, KOTOpbie OHH nOJIV^HJIH OT
«KecK-Kajia». 3 T H me 7 pbioojioBHbix
oouiecTB HHnero He nojiyHH.nH OT «KecKKajia», a ^ajiH TOJibKo T y ^ a CBOH BeKcejiH.
CKoosoWnt hakkab
a b i e s i m e e s R. P e n n o . )

juhatama

teine

npaBJieHHe >Ke «KecK-Ka.7ia» n e ocTaBHJIO, o,zmaKo, KaK o o e m a j i o , S T H BeKcejiH
y ceÖH B nopTcf)ejie, a y^Jio HX B õaHKax,
npn^eM nojiyieHHbie j e H b r n nouuiH Ha
noKpbiTHe ÄOJiroB «KecK-Kajia», noKpbiTHe
ee yobiTOK H Ha cojzep>KaHHe ^OBo,7ibHO
^ o p o r o cTOJintero a n n a p a T a , a pbiöaKH He
nojiy^HjiH HH ccv^;, HH ceTeft, HH paooTbi,
H Tenepb c HHX oaHKH HaMepeHbi B3bicxaTb
n o 3THM BeKcejiHM nojiHbie cyMMbi.
CTajio cjibimHo, MTO «KecK-Kajia» JIHK-,
BH^HpyeT
CBOK) jieHTejIbHOCTb, pbiöaKH
riojKajiejiH, HO ÖMJIH cnoKOHHbi TO Tex n o p ,
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noKa He nojiyqnjm noBecTOK OT HOTapHyca
oo yruiaTe cyMM no rapaHTHHHbiM BeKcejiHM.

Tenepb Ha õepery 03ep napHT naHHKa,
TaK KaK H oe3 Toro njioxne xo3HHCTBa
ZIOJUKHM õy/jyT no/j,BeprHyTbCH
oKOHqaTe^ibHOMy pa3opeHHK). 3/üecb 3acTyqHT
MOJIOTOK
cy/teOHoro
npHCTaBa,
cio^a
HBHTCH aKyjibi, cos/jatomne cBoe OJiaroriojiyqHe Ha Hec^acTbH Äpyrnx H HH B qeM
HenOBHHHbie, KpOMe H3JIHIHHeH ^OBepHHBOCTH, pbioaKH, He nojiyMHBLUHe K TOMy me
HH^ero, ocTaHyTen Ha yjinne.
BOT MTO ^;OJI>KHO nojiy^HTbCH, ecjiH
FocyAapcTBeHHbiM CoopaHHeM He oy^yT
npHHHTbi npe/i;jio}KeHHbie npaBHTejibCTBOM
Kpe^HTbi Ha noKpbiTHe ztojiroB «KecKTKajia».
MHoroyBamaeMbie qjieHbi Tocy^apcTBeHHoro CoopaHHn! B Te^eHHe 11 jiex H
ÄHBy cpe/m caMoro oe/moro HacejieHHH Ha
öeperax t-Iy^cKoro H ÜCKOBCKoro 03epa.
TaM aapH,jia H Tenepb napHT ymacHan HHmeTa, KOTopoö HeT B #pyroM MecTe Hauieft
crpaHbi. H Tenepb Ha STHX Hec^acTHbix
pbioaKOB na^aeT Tänan õe/ja, MTO nocjiejiHne HX ÄHjiHina oy^,yT onncaHbi n npo/taHbi. H yöem^eH, HTO Te rpomn /UDJUKHU
öbiTb /naHbi Tocy/japcTBeHHbiM CoopaHHeM,
H ecjin pbioaKH oy/jyT cnaceHbi OT STOH
onncn, OHH HecoMHeHHo BHecyT B rocy^apcTBeHHyio Ka3Hy MHoro npnobijin. J\jin
3TOrO ^OCTaTO^HO HajIOÄHTb 1 ceHT Ha
KHjiorpaMM pbiobi, ecjin ero oy^yT BMBO3HTb 3arpaHHny. npoft^eT 1—3 r o ^ a H
3TH MHJIJIHOHbl BepHyTCH B rOCy/japCTBCHHyK) Ka3Hy. ECJIH me pbioaKH Tenepb oynyr
onncaHbi, ecjiH HX xo3flücTBa oy^yT pa30peHbi, Tor^a
rocy^apcTBeHHan
Ka3Ha
;i,oji>KHa HecTH ropa3^o oojibinne pacxoÄbi,
Bbi^aBan HM MHJIOCTH B OÄHOM HJIH B
FOM B H ^ C

Äpy-

H. S u m b e r g ( r h v ) : On päris õige,
nagu rkl. h ä r r a Soots ütleb, et iga summa, mis eelarve korras välja läheb, peab
ka eelarve korras sisse tulema. See on
päris õige. Minu arvates võib siin öelda
nii, et vaadake, siin on üks peatükk, mille
kohta on seisukoht lõplikult selge. See on
kalameeste j a kalastuse küsimus, nagu
see omalajal üles võeti. J a seda küsimust olenevaks teha sellest, kas on
valitsusel või aruandjal võimalik öelda,
kuidas on „Kesk-Kala" talitanud, ei
saa. Valitsusel on a r u a n n e „Kesk-Kala"
likvideerimise komisjonilt, j a selle küsimuse m ä ä r a b kohus, kas j u h a t u s süüdi
või mitte. Niipalju kui ma olen kuulnud
likvideerijatelt, nad on seletanud, et nad
kuritahtlikkust siin leidnud ei ole. Seal

protokoll.
on mitmesugused olukorrad, millest kahjud tingitud. Aga niipalju, kui ma olen
saanud informatsiooni sellest, kuritahtlikkust pole leitud. (K. B a a r s , t ö e r :
Kas nõutakse see teist korda sisse nende
käest või mitte?) Ei ole midagi saadud.
(J. S o o t s , põl: Need olid garantiivekslid.) Kuulge, h ä r r a Soots, meie seadus
garantiiveksleid ei tunne. Ta on veksel,
kui ta liigub, kas ta on konto-korrent
laenu juures või kommerts veksel. (V a h e l h ü ü e : Seal on ikka vahe.) Sellepärast, ma ütlen, on ükspuha, missugused
need on, aga kui nende vekslite j ä r g i
nõuda tuleb, on see kalameeste hävitamine.
(Hulgalised
vahelhüüded.)
Kalameestele on välja antud 3 miljonit
m a r k a pankade kaudu, j a kui see r a h a on
kalameesteühingule välja antud, siis on
selge, et kalamehed selle saanud on. (K.
B a a r s'i, töer vahelhüüe.)
Laenu-hoiuühisus ei ole tagasi saanud ühtki kopikat.
(K. B a a r s , t ö e r : Kalamehed said r a h a ! )
Said küll. (K. B a a r s , t ö e r : Kas on tagasi makstud?) Ei ole makstud.
(K.
B a a r s , t ö e r : Seletage siis, kuidas asi
oli.) Vaadake, vekslite peal on nimed.
(K. B a a r s , t ö e r : Veksleid ei toodud
rahaasjanduse komisjoni.) Kui on tarvis
selgust saada, siis andmed on valitsuse
esindaja käes, j a neist võib näha, et vekslid on antud üksikute nimede peale. Asi
seisab selles, et vekslid on olemas, j a kui
tahetakse teada, kelle vekslid need on, siis
võib seda ju teada saada. On umbes 200
vekslit, kusjuures toimingusse tuleb tõmm a t a umbes 800 inimest. (J. S o o t s ,
põl: öelge kõigepealt, kes need sissevedajad olid?) H ä r r a Soots, mina ei ole kalamees. (J. S o o t s , põl: Kuidas Teie tahate, et ma pean r a h a andma!) Andmed
on valitsuse käes, Teie olite rahaasjanduse komisjonis aruandja, ja mina ei saa
Teile dikteerida nende inimeste nimesid,
kelle vekslid need on, võtke j a lugege.
(J. S o o t s , põl: Valitsuse esindaja ei toonud midagi ette. Mina ju ütlesin, et kui
valitsus t a h a b r a h a saada, siis põhjendagu j a näidaku, kust r a h a saada. On
keegi kelmust teinud . . . ) Teil ei ole tõendust, et keegi on kelmust teinud. ( 0 .
G u s t a v s o n ' i , stp vahelhüüe.)
Kui keegi on kurja teinud, siis võetakse ta vastutusele, v a a t a m a t a sellele,
kas Riigikogu lisaeelarve vastu võtab või
mitte, muidu tuleb nii välja, et meie
jääme ootama otsitavat või a r v a t a v a t
kurjategijat. On aga tegemist kõrvaliste
rahaasutustega, kes ei saa igavesti ootama
jääda, ja kelle bilanssides on lahtine
summa, siis rahaasutused on sunnitud
asuma nende summade sissenõudmisele,
tähendab Peipsi ranniku maha müüma.
Vaadake, minu h ä r r a d , „Kesk-Kala" küsi-
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must on siin Riigikogus kord juba arutaKäesoleval puhul on tähtis teada, kas
tud, see küsimus peaks selge olema. Kui valitsusel on selge, kuidas tekkisid kõnes„Kesk-Kala" ajalooline külg Riigikogu olevad võlad, ja kuidas oli võimalik, et
liikmeid huvitab, siis on võimalik ka seda „Kesk-Kala" võis diskonteerida garantiiselgeks teha.
veksleid.
Küsimus seisab selles, et siin on asjaRiigikogu huvitaks kahtlemata, kas
osalised kolmandad asutused, rahaasutu- on astutud samme selleks, et võtta vastused, kes igavesti ootama ei jää. Kui Riigi- tusele süüdlased. Mina ei ole jurist, aga
kogu ütleb, et meie tahame selgusele jõuda ma oletan lihtkodanikuna, et kui siin on
,,Kesk-Kala" ajaloolise arenemise kohta kuritarvitus vekslitega, siis loomulikult
ja selle järele vaatame, mis saab, siis on peab vastutust kandma kuritarvitaja.
pilt selge. Aga vaadake, need läbirääki- Valitsus peaks tulema ja ütlema, kuidas
mised on kestnud 3—4 aastat, ja kogu seisukord tõepoolest on, ning ka, kas ta
aja on nii olnud, et selle sissenõudmisele toetab seda, et kalamehi aidataks või
mitte asuda, kuni Majanduseministee- mitte. Aga vaikida praegusel korral, see
riumi esindaja nende summade kohta ei on kõike muud kui tark politika.
ole jõudnud selgusele. Majanduseministeeriumi esindaja ja ka Riigikontrolli
Majanduseminister
J. Z i m me r esindaja käisid Tartus, seal näidati raa- m a n n : Asjaajamist läbi vaadates ei ole
matud ette, kusjuures iga summa sai sel- selgunud, et siin oleks olnud mingisugugeks. Minu arusaamise järgi ei ole siin sed kuritarvitused vekslitega. Terve asjamidagi, mis selge ei oleks.
ajamine on mitu aastat kestnud minu eelPeipsi rannikule antakse iga aasta käijate-ministrite ajal. Praegune valitsus
töötatööliste toetamiseks suured summad. tegi selles mõttes niisuguse ettepaneku,
Seal on ette võetud rannakindlustusi, et et kalamehi päästa oksjonihaamri alt.
aga inimestele tegevust võimaldada. Ja
kui meie nüüd seda teisiti likvideerima
J u h a t a j a : Käesoleva seaduseelnõu
läheme, siis tähendaks see rannaäärsete II ja III lugemisel jätan ära teksti ettekalameeste elu põhjalikku hävinemist. kandmise. Selle minu korralduse kohta
Kokkulenpel asja lahendamise andmed on sõna ei soovita.
kõik Majanduseministeeriumil
olemas,
Pealkiri võetakse vastu.
siin ei seisa küsimus selles, kas need andV
õ e t a k s e v a s t u kulude vähenmed on olemas või mitte, vaid küsimus
Riigiseisab selles, kas need on Majandusemi- damise osas R i i g i k o g u ,
nisteeriumi esindaja poolt täpselt ette k o n t r o l l i , R i i g i v a n e m a j a r i i kantud, ja kas nende kohta on seisukoht g i k a n t s e l e i , H a r i d u s e - j a s o t võetud. Andmete kohta võib Majanduse- s i a a l m i n i s t e e r i u m i , K a i t s e m i ministeeriumi esindaja seletust anda. Nii n i s t e e r i u m i , K o h t u - j a s i s e Majandusemiet ei saa süüdistama hakata, et see asutus m i n i s t e e r i u m i ,
Põllutööminisoma viisi likvideeritakse. On ju palju n i s t e e r i u m i ,
asutusi, kes heas usus asja juurde asu- t e e r i u m i , T e e d e m i n i s t e e r i u m i
korranud, kuid katastroofini jõudnud. Ega see j a V ä l i s m i n i s t e e r i u m i
igakord nende asutuste süü ei ole. Selle l i s e d k u l u d n i n g r i i g i v õ l a d .
asemel, et süüdistama tulla, peame kat(Hariduse- ja sotsiaalministeeriumi
suma seda olukorda parandada, või kui erakorralised kulud — vähendamise osas.)
seal enam edasi teotseda võimalik ei ole,
siis katsuma neid asutusi otstarbekohaseL. J o h a n s o n (stp): Austatud Riimalt likvideerida.
gikogu liikmed! Praegumaksvas riigi eelarves on erakorraliste kulude all Hari0. G u s t a v s o n (stp) : Läbirääkimi- duse- ja sotsiaalministeeriumile toetuseks
sed on selgitanud, et krediit on komisjo- omavalitsustele hoolekande korraldaminis kustutatud põhjusel, et valitsus ei seks 525 tuhat krooni. Nagu ühel viimaole tarvilikke seletusi andnud, olgugi, et sel koosolekul, peale selle, kui lisaeelarve
seda on mitmel korral nõutud. Minagi nr. 1 juba läbi oli arutatud ja vastu voepean imestama, et ei minister ega ka tei- tud rahaasjanduse komisjoni poolt, selsed ministeeriumi esindajad vaevaks ei gus härra Hariduse- ja sotsiaalministri
võta ühtki sõna seletuseks öelda. See näib seletusest, jääb sellest krediidist üle
kujunevat süsteemiks, et valitsus oma umbes 20 miljonit senti seepärast, et
seisukohad Riigikogus rinnaga läbi surub, omavalitsused ei ole kasutanud seda sum(A. J õ e ä ä r , stp: Vaikimine on ka hea.) mat. On üksikute omavalitsuste, näiteks
Tänagi olevat üldkomisjonis ette tulnud Tartu linnavalitsuse tähelepanu otse seljuht, kus Majanduseminister ei tahtnud lele summale juhitud, kuid tema ei ole
üht eelnõu kaitsma tulla. Ja ametnikule, nõudnud siit endale toetust, kuigi Tartus
kes sinna määrati, anti direktiiv: vait olla valitseb võrdlemisi suur puudus, ja selja suud mitte lahti teha.
lest summast oleks omavalitsusel võima-
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lik anda just laste toetamiseks summasid
välja neil alustel, mis hoolekandenõukogus omalajal võeti vastu. On ka teisi näiteid, kus maavalitsuste poolt olid summad
keskvalitsustelt küll välja nõutud, kuid
need olid kas seisma jäetud või jälle muudeks otstarbeteks kasutatud. See näitab,
et meil üksikud omavalitsused oma ülesannetest vildakult aru saavad või üldse
neid ei mõista. 52 K miljonit oleks ära
kulunud üle maa omavalitsustele lasterikaste perekondade toetamiseks. Kahjuks
aga omavalitsuste loiduse ja arusaamatuse tagajärjel ei ole seda krediiti küsitud, mille tagajärjel rahvas, eriti vaesedlapsed kannatavad, ülejääk on olemas, ja
seda ülejääki tuleks juhtida enne 1. aprilli teistele aladele, kus terve rida ülesandeid seisavad teostamata raha puudusel. Seepärast teengi ettepaneku, riigi
eelarves kulusid vähendada ja toetusest
omavalitsustele hoolekande korraldamiseks kustutada 150.000 krooni, see on
15.000.000 senti, ja see üle kanda kulude
suurendamise ossa: Korralised kulud. Hariduse- ja sotsiaalministeerium.
Peatükk IV. Tervishoiu- ja hoolekandevalitsus. A. Keskasutus. § 15. Kultuurilised
toetused, h) hoolekande alal 50.000.—.
Siin on ette nähtud toetus omavalitsustele, mitmesugustele hoolekande organisatsioonidele ja teistele. Nagu komisjonis
selgus, on sellel alal terve rida nõudmisi,
näiteks Saaremaal on nõudmised sellel alal
rahuldamata jäänud seepärast, et vastavates paragrahvides puuduvad krediidid.
Edasi on praegu terav tööpuudus,
mille all kannatavad just lasterikkad nerekonnad, aga ka nõrgajõulised. Siin
oleks võimalik sellest krediidist, mis olemas, osa juhtida nende toetamiseks, ja j
seepärast teen ettepaneku, kanda kulude j
suurendamise ossa: Korralised kulud.
Hariduse- ja sotsiaalministeerium. Peatükk IV. Tervishoiu- ja hoolekandevalitsus. § 89. Riiklik hoolekanne: d) abiandmine tööpuuduse puhul Kr. 100.000.—,
nii et kokku teeks suurendamine 150.000
krooni ja vastaks vähendamisele.
A. K ä r n e r (stp): Lugupeetud Riigikogu liikmed! Rkl. Johanson tähendas,
et omavalitsused ei ole küsinud neid summasid. See võib õige olla nii mõnegi omavalitsuse kohta. Mina, kui Saaremaa j
esindaja, tean tõendada, et Saaremaa \
maavalitsus esines läinud suvel ja sügisel
kaks või kolm korda, käis neid summasid !
palumas Hariduse- ja sotsiaalministee- J
riumilt, sest oli teada, et need summad
eelarves on. Kõige suurem puudus lahtise i
hoolekande alal on just kaugemates maa- !
kondades, nagu Saaremaal, Petserimaal j
ja mujal. See, kes seal käinud ei ole, ei j
tunne olukorda, ei tea, kuidas seal kehvus

ja vaesus otse silmatorkavad on. Ja nüüd
on imelik kuulda, et summasid on üle jäänud. Kui riigi hoolekandenõukogus on
vastu võetud põhimõte, et kui omavalitsused ise annavad 50%, siis annab riik
teise poole, siis on see nõudmine ülekohtune kehvemate maakondade kohta. Maavalitsused oma eelarvesse seda summat
võtta ei saa, sest väheste sissetulekute
tõttu on see võimata. Siin peaks minister
oma äranägemise järgi talitama, mööda
minnes hoolekandenõukogu otsusest. Seadus seda ei keela. Minul on teäda, et Saaremaa maavalitsus tahab enne esimest
aprilli veel kord palvet korrata. Arvesse
võttes vaeste inimeste rasket seisukorda
maal, toetan rkl. Johansoni ettepanekut,
et 10 miljonit senti saaks alles jäetud töötute ja viletsate kodanikkude toetamiseks,
sest tööpuuduse vähendamiseks antud
summad ei ole mahavisatud raha. Mineval aastal anti Saaremaale väike summa
selleks otstarbeks, mis Kuressaare mereranna kordaseadmiseks ära tarvitati. See
raha ei ole kaduma läinud, inimesed said
tööd ja teenistust tööpuuduse ajal, ja tehtud töö oli otstarbekohane. Kui kurdetakse, et põllumajanduses on häda ja
kriis suur, siis on vaestel inimestel see
häda palju suurem. Raha on olemas, mis
tuleb välja anda selleks, milleks ta mullu
määratud, see on vaeste, puudustkannatavate kodanikkude toetamiseks.
Hariduse- ja sotsiaalminister J. H ü n e r s o n : Lugupeetud Riigikogu liikmed!
Rkl. härra L. Johanson'i ettepaneku motiivide kohta oleks mul omalt poolt järgmist tähendada. Härra Johanson rääkis
sellest, kuidas muu hulgas ka Läänemaal
teatav rahasumma on tarvitamata seisnud. Tahaksin seepeale tähendada, et
härra Johanson oli ekslikult aru saanud,
kui ta arvas, et see Läänemaal tarvitamataseisev või valestitarvitatud raha siin
sellest lahtise hoolekande toetusesummast
oleks tulnud. Meie rääkisime selle toetusega ühenduses üldse lastekasvatuse toetamisest, muu hulgas ka koolilaste toetamisest, ja Läänemaa summa oli kehvemate koolilaste toetamiseks. See käib
teise paragrahvi alla, kuid otstarve ja
siht on neil ühine.
Teiseks tegi härra Johanson ettenaneku, kuidas arvatavasti vabaks jääva
eelarve-summa võiks teisiti ära kasutada.
Ma pean ütlema, et mul täpselt teada ei
ole, missugune summa just vabaks jääb.
seda enam, et eelarve-aasta lõpuni veel
võimalik on ühel või teisel omavalitsusel
neid toetusesummasid saada ja võtta, mis
seal on. Ja mis sealt järele jääb, seda ma
tänselt ei saa öelda. Aga igatahes ma ei
taha kuidagiviisi pooldada, et mõni päev
enne eelarve-aasta lõppu Riigikogus ette-
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panekutega tullakse, et nii- ja niipalju
miljoneid jagame ära. Ma ei taha öelda,
et Hariduse- ja sotsiaalministeerium ei
saaks 10—15 miljoni jagamisega nädalapäevade jooksul nakkama, sellega saame
juba toime, aga kas see õieti ja otstarbekohaselt läheb, see on küsitav.
Teiselt poolt tahaksin tähendada, et
uus eelarve-aasta algab 1. aprilliga, ja
igatahes on ka uue eelarve-aasta eelarves
teatud summad olemas, millega juba harilikus korras hädatarvilikku saab Õiendada ja lahendada, nii et vast alles aasta
teisel poolel võiks puudujääkidest juttu
teha. Selles mõttes ma igatahes vaidlen
sellele vastu, et neid muudatusi tehakse,
mis siit rkl. Johanson nüüd soovitas. Kui
rkl. Kärner omalt poolt seda soovi toetab,
siis minule näib see asjaolu nõnda olema,
et rkl. Kärner tuleb selle mõttega välja,
vaadake, Saaremaal on palju kehvi inimesi ja mis ime siis, kui neile 10 miljonit senti jagame! Ei, ega siis riigi rahaga
ei saa niiviisi ümber käia. Meie riigil on
praegu väga kitsas aeg käes, ja nüüd tuleb igat senti enne kõvasti kaaluda, kuhu
see anda ja kuidas seda jaotada, enne kui
seda peost anda. Nõnda, et nii kergel viisil pikemate kavatsusteta ja kaalumisteta ei tohiks summasid ühele või teisele
poole määrata. Seda ei saa meie üldist
rahalist seisukorda silmas pidades kuidagi pooldada, ja sellelt seisukohalt pean
mina ütlema, et Hariduse- ja sotsiaalministeeriumi summasid muuta ei tuleks.
A. K ä r n e r (stp, fakt. märk.): Faktilise märkusena tahaksin öelda vastuseks
Hariduse- ja sotsiaalministrile, et Saaremaa maavalitsus pole nõudnud kümneid
miljoneid sente, vaid kõigest 1K miljonit. Seda summat palus maavalitsus juba
mineval suvel ja tegi sellekohase ettepaneku. Ettepanekus on toodud selle summa
kohta täielik eelarve ja kalkulatsioon.
Pole nii, nagu tahaks Saaremaa maavalitsus suuri summasid välja pigistada.
Kaks korda paluti, aga vastati, et krediiti ei ole.
E. K i n k (stp): Härra Hariduse- ja
sotsiaalminister arvas, et praegu, aasta
lõpul, oleks krediitide ülekandmine otstarbetu ja kerge käega raha pillamine.
See ei ole õige. Kui vaatleme näiteks
mõne omavalitsuse hoolekande ja töökorralduse olukorda, milleks toon teile näitena Tallinna ligidal asuva Nõmme hoolealuste ja töötatööliste seisukorra praegusel momendil, siis näeme õige kurba pilti.
Hariduse- ja sotsiaalministri määrusega
möödunud kevadest makstakse omavalitsustele tagasi neist toetusesummadest,
mis antud lasterikastele perekondadele
laste toetamiseks, 50%, kuid omavalit-
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sused on niivõrt raskes seisukorras, et
nemad ei saa isegi seda 50%-gi vähegi rahuldaval määral välja anda,
sest omavalitsuste sissetulekud on äärmiselt piiratud, ja seetõttu on ka summad väikesed, mis antakse perekondadele, kus 5—6 last toita, kus vanemad
töövõimetud, või kus üksainuke toitja,
kõigest 10, 12 või paremal juhul 15
krooni. On selge, et selle summaga neid
ülal pidada ei saa. Ja need töövõimetud
ja viletsas seisukorras inimesed otsivad
tööd ühiskondlikkudel töödel. Aga ka seal
ei ole ruumi, ei ole kohta, kuhu neid
määrata, sest krediit tööpuuduse vastu
võitlemiseks on väike. Lähevad tööle ja
tahavad tööd isegi vigased ja töövõimetud inimesed, inimesed, kes peaksid hoolekande all olema. Näiteks on Nõmmel
registreeritud 500 töötatöölisest 8% neid,
kes töövõimetud, invaliidid, kes ei võiks
üldse tööd teha. Neile inimestele peab omavalitsus esimeses järjekorras tööd võimaldama, et nad kuidagi ära elada saaksid.
Ei ole neile summasid abiandmiseks, niipalju on puudustkannatavaid. Ja need
vigased ja vaesed invaliidid on rõõmsad,
kui nad töödki saavad, olgugi töötingimused rängad, teenistus väike. Nõmmel
lasketiiru ehitamisel on tööl naistöölisi.
Neil on töönorm niivõrt suur, et nad kuidagi ei suuda seda välja töötada, ja haigeksjäämised on igapäevased nähtused.
Neil päevil tuli ette juht, kus naistööline,
kes tervislikult viletsas seisukorras, sai
töö juures suurest pingutusest sisemise
verejooksu ja hiljem veremürgituse ning
täna-homme kantakse ta maamulda. Ta
oleks pidanud toetust saama, aga võimalusi selleks ei olnud. Tal olid väikesed
lapsed, kes nüüd jäid emata, mees aga on
viimases järgus tiisikusehaige! Uskuge,
neid on väga ja väga palju. Raskejalgsed
naised tulevad tööbörsi, et saada mäealla
liivatööle, nende hulgas on isegi sääraseid, kes juba seitsmendat kuud raskejalgsed. Ma ei arvesta praegu kolmanda
järgu töölisi, vaid esimese ja teise järgu
töötatöölisi, kus nõnda palju on nõrgajõulisi, invaliide, raskejalgseid naisi ja
üldse tööjõuetuid. Neile on tarvis abi
anda, kas või väheselgi määral. Härra
minister ütleb, et nüüd, aasta lõpul ei ole
seda tarvis, aga just nüüd on kõige kitsam ajajärk, sest töötatöölistele määratud krediidid on kas läbi või lõpukorral.
Talvet on aga veel vähemalt poolteist
kuud, ja selle aja jooksul tuleb neile abi
või tööd muretseda.
Edasi tahtsin lugupeetud Riigikogu
liikmete tähelepanu juhtida sellele, et töötingimused Mustamäe lasketiirul on pööraselt rasked, neid võib võrrelda vast
veneaegsete sunnitööliste töötingimustega.
Liivavedamise rullikud, vagunetid on ku-
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Innud: ratastesse on kulunud suured jooned, nii et need ei lähe enam rööpaid
mööda edasi. Vagunette veetakse peenikese traadiga. Tööde järelevaataja, mingisugune noor ohvitser, kes üldse tööd ei
tunne, ei pööra sellele absoluutselt mingit
tähelepanu. Härra Riigivanem käis ka
seal ja leidis, et on täiesti võimata raskeid
vagunette vedada peenikese traadiga.
Kuid kõik jäi nii, nagu enne! Neid peenikesi traate peaks asendatama nööridega,
aga tänapäevani veetakse nendega edasi.
See on säärane tarbetu inimeste piinamine, missugust piinamist — usun — ei
tarvitatud isegi Siberis. Ja seda piinamist tarvitatakse nende nõrkade ja töövõimetute naiste juures, kelle hulgas on
nii suur protsent sääraseid, kes üldse
tööd ei võiks teha. Neile> on abi tarvis,
ja seepärast on ka täiesti õigustatud ja
hädatarvilik vastu võtta selleks otstarbeks rkl. Johanson'i poolt tehtud ettepanek krediitide ümberpaigutamise kohta.
Majanduseminister
J.
Zimmerm a n n : Käesoleva aasta riigi eelarve ei
ole temale pandud lootusi täitnud. Sissetulekuid ei ole niipalju saadud, kuipalju
eelarves ette nähtud. (A. O i n a , stp
vahelhüüe.) Eelarve oli puudujäägiga
kokku seatud. (A. O i n a s , stp: Ei ole
õige!) Ega hõberaha väljaandmist ei saa
katteks nimetada, ja seda on tervelt 2,5
miljonit krooni. See on puudujääk. Seepärast arvan, et praegusel korral, kus
riigiasutustes vast mõne eelarve-paragrahvi järgi ülesummad olemas, ei ole
otstarbekohane neid summasid veel viimsel silmapilgul, s. o. eelarve-aasta viimsel
nädalal, välja anda. Nädala pärast hakkab juba uus eelarve maksma, ja Vabariigi Valitsusel ning ministeeriumidel on
võimalik siis juba uut eelarvet tarvitada.
Arvan, et summade ülekandmisest
tuleb hoiduda ja võimalikud ülejäägid
riigikassasse alale jätta.
A. O i n a s (stp) : Härra Majanduseminister teatas, et eelarve ei olevat temale pandud lootusi täitnud. Tulusid olevat vähem sisse tulnud, kui neid oli ette
nähtud.
Kui lugu nii oleks, siis ei oleks Riigikogule võimalik olnud esitada lisaeelarvet, millega nõutakse
lisakulusid
3.871.000 krooni. Kui tulud oleksid
vähenenud, siis ei oleks ju võimalik
olnud leida katet neile uutele kuludele.
Kuid tõelikult on tulusid kogusummas
ometi suuremas ulatuses sisse tulnud, kui
eelarve ette näeb, mis on võimaldanud
leida katet valitsuse poolt esitatud lisaeelarvele.
Kui öeldakse, et see olevat riigimajade müügist ja ka Eesti panga aktsiate

protokoll.
müügist saadud summa, siis ei ole see
õige, sest viimane summa on väikesem,
kui lisaeelarve kulud.
Tulude suhtes ei ole " eelarve temale
pandud ootusi täitnud, tõsi, piirituse monopoli alal. Siin on sissetulekud tõesti
vähemaks jäänud. Kuid see on tingitud
peamiselt asjaolust, et sooja talve tõttu
oli kogu aja meri lahti, mille tõttu oli
võimalik salapiiritust pimedail öil sisse
vedada. Eriti jõulukuul on märgata suurt
piirituse läbimüügi vähenemist. Iseenesest
oleks see heaks nähtuseks, kui rahvas
hakkaks vähem alkoholi tarvitama, kuid
riigikassa seisukohalt ei ole see sugugi
hea nähtus, kui riigipiirituse asemel tarvitama hakataks salapiiritust, teiste sõnadega, kui riigipiirituse vähemtarvitamine on tingitud salapiirituse sisseveo
suurenemisest. Viimast hõlbustas ka see,
et teed olid autodele talvel sõidetavad,
mille tõttu võidi salapiiritust kaugele
sisemaale toimetada.
Edasi langeb käesolevast eelarveaastast välja lihavõttepühade ost, sest
nimetatud pühad langevad tulevase eelarve-aasta piiridesse, mis annab omakorda suure miinuse riigikassale. Mõjunud on viina tarvitamise vähenemisele ka
marjaveinide levinemine.
Suurem osa teisi riigitulusid on laekunud seni suuremas ulatuses kui eelarve
seda ette näeb, seetõttu on piirituse monopolist tekkinud puudujääk kuhjaga
kaetud, nii et valitsusel on võimalik olnud
uutele kuludele katet leida.
Uute kulude hulgas peab nimetama,
et piirituse ostusummat on suurendatud
tervelt saja miljoni sendi võrra. Piirituse
ostu kohta on siin kohal avaldatud mitmesuguseid arvamisi. On öeldud, et riigi eelarvesse paigutatud summadega ei oleks
olnud võimalik välja osta 1928. a. sügisel
Tõnisson'i valitsuse poolt tellitud 37 miljonit kraadi piiritust. Aastane tarvitus
on meil praegu umbes 30 miljonit kraadi
piiritust. Kordan, tuli välja osta 37 miljonit kraadi piiritust eriti kõrge hinnaga,
kui ma ei eksi — 9,75 senti kraad, kuna
varemalt kõikus hind 7,5 sendi ümber
kraad. Selle ostu teostamiseks tuli riigi
eelarvesse paigutada üle 100 miljoni
sendi suurem krediit. Viimasest krediidist on jätkunud. Praegune Vabariigi
Valitsus on võimalikuks pidanud 100 miljonit senti võtta täiendavalt riigi eelarvesse selleks, et välja maksta piirituse
eest, mida on tellinud praegune valitsus.
Viimase tellimise ulatus on tervelt 49
milj. kraadi.
Edasi on lisaeelarvesse paigutatud 40
miljonit senti teede korrashoidmise alal
tulevase eelarve-aasta arvel. Seega on va-
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litsus pidanud võimalikuks teha uusi kulusid tervelt 140 miljoni sendi suuruses.
Mis puutub 2-krooniste hõberahade
väljalaskmisse, siis ei ole see asi härra
Majanduseministrile nähtavasti tarvilikult
selge. See ei ole harilik raha emissioon.
Riigi eelarve seisukohalt on hõberaha väljalaskmine riigikassa tulu, selle summa
võrra võib riigikassa õiendada oma
kohustusi.
Teisitimõtlejad on öelnud, et oleks
pidanud vastav summa kantama ka riigi
kuludesse. Kuid see oleks fiktiivne kulu,
sest riigil ei ole teda. Kui riigikassa aruande kokku seaks, siis ei saaks ta midagi
vastava kuluparagrahvi all kuludena märkida.
Tõsi, vahetusraha väljalaskmine on
eriline tulu, seda ei saa igal aastal.
Käesolev aasta oli selle poolest õnnelik,
et oli võimalik välja lasta 2-kroonist
hõberaha, mis osutub riigile tuluks, kuna
ei ole tarvis teisi rahamärke sealjuures
tagasi tõmmata. Kuid see ei ole normaaltulu, vaid erakorraline tulu.
See tulu ei ole aga nii suur, naeru
härra Majanduseminister tähendas, 250
miljonit senti, vaid ainult 175 miljonit
senti, sest umbes 75 miljonit senti tuleb
maha arvata hõberaha valmistamise arvel, nettotulu on seega ainult 175 miljonit senti.
Härra Majanduseminister on arvamisel, et kõneallolev summa olevat defitsiit,
see ei ole riigikassa seisukohalt nii, vaid
see on erakorraline, mitte korduv tulu,
mille arvel võis teha erakorralisi väljaminekuid.
Ma juhin Riigikogu ja Majanduseministri tähelepanu sellele, et praegumaksvas riigi eelarves on likvideeritud kunstlik eelarve bilansseerimine, eelarve tasakaalustamine nõndanimetatud ,,krediitide ülejääkidega". Mitme aasta jooksul
figureeris eelarve tasakaalustamiseks tulude osas 200 miljonit senti krediitide
ülejääki. Seda käesolevas eelarves teie
enam ei leia. Mis on krediitide ülejääk?
See on ettearvatav kokkuhoid krediitide
tarvitamisel. Oldi arvamisel, et eelarves
ettenähtud kulusid tehakse 200 miljoni
sendi ulatuses vähem ja kirjutati riigi
tuludesse see 200 miljonit senti. See oli
täiesti ebaõige eelarve bilansseerimine,
milline on käesolevast eelarvest välja jäetud. See ,,200 miljonit" senti on aga tegelikult riigil reservis olemas. Arvan, et
krediitide ülejäägid ei ulatu aasta lõpul
200 miljonini, nad on väikesemad. Aga
siiski, kõik väikesed summad, mis jäävad
üle üksikute paragrahvide all, ulatuvad
ehk üle 100 miljoni. Nagu näete, Hariduse- ja sotsiaalministeeriumis jääb järele 20 miljonit senti üheainsa para-
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grahvi all. Need reservid ei ole eelarvesse
tuluna kirjutatud, nagu varemalt, nad on
olemas tegeliku reservina, juhul muidugi,
kui riigiasutused kokkuhoidlikult teotsevad.
Kui valitsus ei lahenda vahekorda
Eesti pangaga 2-krooniste asjas, siis võib
riigikassal olla raskusi, kuid arvan, et ka
sel korral ei peaks eelarve täitmine
andma puudujääki. Kuid ma ei tahaks
prohvet olla. Selle üle räägime siis, kui
aruanne kokku seatud. (K. T o n k in a n, põl: Härra Oinas, kas Teie tunnete seda majanduseministrit härra Oinast, kes mineval aastal ütles, et lisaeelarvet ei tule?) Niisugust majanduseministrit Eesti Vabariigis ei ole olnud, kes
oleks öelnud, et üldse lisaeelarvet ei tule.
Teie poolehoidja härra kindral Laidoner
sai küll ekslikult minu seletustest nõnda
aru, kuid ma parandasin teda ja ütlesin,
et lähematel aastatel Eesti Vabariigis ei
ole loota ilma lisaeelarveta läbi saamist.
Ka riikides, kus rahaasjad paremini
korraldatud, ei päästa säärase suure aparaadi juures, nagu riik, lisaeelarvest
mööda. Samuti ka meil. Meie riigiasutused ei suuda veel küllalt täpselt kulusid
ette näha ja kalkuleerida. Tarvilikku
ettenägelikkust ühe aastaga kasvatada
on võimata, see nõuab paljuid aastaid.
Peame püüdma selle poole, et meie lisaeelarve, ma ei ütle eelarved, sest jätkuma
peaks ühest, ei oleks suur, vaid järjest
vähenev.
See tendents, mille rajas Rei valitsus,
oli õige ja tarvilik. Kui tullakse seletama,
nagu oleksin mina olnud arvamisel, et
lisaeelarvet enam üldse ei tule, siis rõhutan kindlasti, et niisugust seletust ei ole
antud, ja niisugusel utopistlikul seisukohal ei olnud Rei valitsus. Rõhutasin, et
lisaeelarve ei tohiks suur olla, ei tohiks
olla ka mitu lisaeelarvet. Nii näemegi, et
käesoleval eelarve-aastal on üks lisaeelarve, ja kui ei oleks uusi kulusid 140 miljoni sendi ulatuses, siis ei oleks lisaeelarve kuigi suur. Eelmise aasta omad,
kogusummas 1 miljard 200 miljonit, olid
kolm korda suuremad kui praegune
lisaeelarve.
Mis
puutub
10.000.000 sendisse,
mille suhtes rkl. Johanson
ettepaneku tegi, siis ei vii see 10.000.000 senti
riigi eelarvet tasakaalust välja. Härra
Hariduse- ja sotsiaalminister teeks õieti ja
vääriks oma hoolealuste tänu ning ka töötatööliste lugupidamist, kui ta ei esineks
niisuguste mõtetega, nagu seda kuulsime
täna, vaid kui ta tunnustaks hoolealuste
toetamise vajadust ja 10 milioni sendi
väljaandmise poolt oleks, et sellega võiks
teostada hädaabitöid.
Meil valitseb
praegu raske tööpuudus. Neist summa-
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dest, mis võeti vastu jõulu eel, ei jätku
tarvilikul määral töötatöölistele töö muretsemiseks. Iga perekonnaliige, kus perekonnapea ei suuda oma perekonda ülal
pidada, kes viletsuse tagajärjel hauda
variseb, viib enesega hauda suure varanduse. Iga inimene on teatud varandus, juba
seepärast meie ei tohi inimeseludega pillata. Riigile on sellest mitu korda suurem
kahju. Jutt ei ole ka abirahadest, vaid
hädaabitöist, mille eest riik pealegi õige
madalat tasu annab.

protokoll.

olid pensioni suurendamise kohta mitmesugused seadused, ja nende tagajärjel
peame praegusse eelarvesse võtma 73 miljonit senti — niipalju kui ma peast
mäletan — suurel määral sellepärast, et
seadustega ettenähtud kulud ei võetud
eelarvesse, kui neid seadusi tehti. (K.
P ä t s , põl: Kuhu need kooliõpetajate
palgad on jäetud?) See on tuleviku asi,
ega seda siin ei ole. Ma tahaksin näidata sellele, kuidas s i i n . . . (K. P ä t s i ,
põl vahelhüüe.) Kooliõpetajate palkadeks
nõutakse 28 miljonit, omavalitsuste totatMajanduseminister
J.
Z i m m e r - sioonid ka juurde. Seaduse järgi oli kindm a n n : Lugupeetud rkl. Oinas arvab, et lasti teada, et viieaastane õpetus tuleb
see täiesti korras on, kui riik eelarvesse maksma panna koolides, ja seal tuli palvõtab rahalöömisest saadud tulu ja arvab, kade maksmisel arvestada seda, et eelet siis on eelarve täiesti tasakaalus, ja arve-aastal üks õppeaasta võeti sunduslimidagi enam soovida ei jää. (A. O i n a , kult juurde. Võtame need palgad ka arstp vahelhüüe.) Siin on sellega tegemist, [ vesse, siis saame üle 100 miljoni, kuset riik oma eelarvega tekitab inflatsiooni. juures lahtiste silmadega on need sumKui rahalöömise kulud maha arvata, siis mad jäetud arvesse võtmata. Selle tagaon õige, et tulud ulatuvad 1.750.000 kroo- järjel saime niisuguse lonkava eelarve.
nini. Kui aga eelkõneleja sellele tähele- Teiseks härra Oinas tähendas nagu mööda
panu juhib, et meil on võimalik ka lisa- minnes, nagu ei oleks ametnikud küllalt
eelarvet esitada ja lisaeelarves katet ette õppinud kalkuleerima täpseid väljaminenäha, siis ta eksib. Normaalne see kate kuid mõnel alal. Kas ta tahtis siia hulka
ei ole. Lisaeelarves näeme, et meie lisa- lugeda ka pensioni väljaminekuid, seda
eelarvesse on võetud katteks Eesti panga ma ei tea. Meil ei ole viisiks, veeretada
maja müügist saadud summa 450.000 kr. süüd ametnikkudele. Milleks neid ametSee ei ole harilik kord. Teine niisugune nikke praegu meelde tuletada, oleme selsumma on Eesti panga aktsiate müügist lega rahul, mis nad teinud. Arvan, et
saadud 982.000 krooni. Ka see ei ole korralikud ametnikud teevad alati seda,
harilik kord. Siin on tegemist puudujää- mis nende juht tahab.
kidega, mis nende varanduste müügist
Kui pensioni kalkuleerimisel võeti
saadud summadega täidetakse. Möödu- aluseks 350 pensionäri, ja kui nüüd tuleb
nud aasta eelarve on ikkagi kokku seatud üle 600 pensionäri, kas see ainult mingipuudujäägiga, ja see puudujääk ulatub sugune eksimus on, või on seal ka midagi
3.182.000 kroonini.
muud? (O. G u s t a v s o n a stp vahelhüüe.) Vaadake, kuidas meie ka nende
asjade üle ei kurjustaks, igatahes need
Hariduse- ja sotsiaalminister J. H ü - asjad
olulised, ja seda oleks pidanud
n e r s o n : Rkl. ja endine Majandusemi- eelarveolid
tasakaalustamise
arvesse
nister A. Oinas kasutab tihti juhust, kui võtma. Kui seda ei ole juures
arvesse võeta siin kõnetoolis on, et ikka väga ja tud, siis on see väga suur eksimine.
Ei
väga seletada ja rõhutada, kui ütlemata aita ka see, et lugupeetud Nõmme linnahästi olevat lõppeva majanduseaasta eel- nõunik ja rkl. härra Kink oma linna elaarve tasakaalus olnud. (M. M a r t n a , nikkude hädasid kirjeldab. Neid hädasid
stp vahelhüüe.) See näitab seda, et mitte on väga palju ja mitmel pool, see on peaainult Teie ja ka teised inimesed ei kahtle tükk omaette. Meie oleme käesoleval talselle eelarve tasakaalu juures, vaid rkl. vel suuri summasid neile töödemuretseOinas ise kahtleb ka, sest kui see tasamäärama pidanud, aga ega see
kaal temale selge oleks, siis ta ei närvit- miseks
seda asja kuidagi selgemaks ei tee ega
seks selle küsimuse kallal niiviisi. Nüüd mingil
rohkem ei põhjenda. Nõnda
ma tahaksin näidata ühele punktile, kus ei aita kombel
nende raskuste ja hädade üleslihtsalt ei saa vabandada, et niisugused soendamine
midagi, ega õigusta tasakaakulud pole eelarvesse võetud, ja nähta- lutut eelarvet
paremini.
vasti sellepärast lihtsalt, et see rikub eelarve tasakaalu, kui neid kulusid suurenJa kuigi meie teame, et riigi taskus
dada. Nimelt Hariduse- ja sotsiaalminis- mõni sent, mõni miljon veel alles on, siis
teeriumi alal mineval aastal, sel ajal, kui ei tähenda, et seda kohe jagama peab.
eelarvet Riigikogus arutati, võeti vastu
Praegune aeg on tõesti kitsas kõigile
seadus, mis teatavaid väljaminekuid sot- ja kitsas
ka riigile.
siaalministeeriumi alal suurendas. ( P a h e m a l t p o o l t : Mis seadus?) Need
Vaheaeg kl. 19.15 min. — kl. 19.48 min.

37. k o o s o l e k .
A. O i n a s (stp): Lugupeetud Riigikogu liikmed! Härra Hariduse- ja sotsiaalminister sattus polemiseerivasse tooni,
ja vast sellega võib seletada neid liialdusi ja võtteid, mida ta lubas endale.
Kõigepealt tähendas härra minister,
et mina olevat arvamist avaldanud, et
praegune eelarve olevat kõigiti väga tasakaalus, olevat üldse mõista andnud, et
see olevat üks haruldaselt hea eelarve.
Vastuoksa, see on kehva ja raske aasta
eelarve. Olen kaugel sellest, et praegust
eelarvet heaks kiita, sest ei saa riigil olla
head eelarvet, kui rahvas aineliste raskuste all kannatab. Meie eelarved on
kõik olnud kehva rahva omad. Kui Teie
vaatlete, kust riik on raha saanud, siis
peaksite tunnustama, et riigi tuluallikatest oleks mõnigi tulnud sulgeda, sest
vastavad tulud ei ole sotsiaalselt õiglased.
Ma ei ole tahtnud kuidagiviisi öelda, nagu
oleks käesolev riigi eelarve mingi haruldane erand ja „kangesti tasakaalus". Ma
kordan, ta on raske, kehva aasta eelarve.
Kuid lugu ei ole ometi ka nii halb, nagu
siin räägiti. Just nende liialduste kohta
pidasin tarvilikuks sõna võtta.
Härra Hariduse- ja sotsiaalminister
tähendas, et riigi eelarvest olevat lahtiste
silmadega mõned kulud välja jäetud.
Kuid siin on härra Hariduse- ja sotsiaalminister liialdanud. Ta peaks kui vana
riigitegelane seda küllalt hästi teadma,
et kõigi eelarvete kokkuseadmisel ei ole
suudetud kulusid täpselt välja kalkuleerida. Just eelmistel aastatel on olnud lisaeelarved suuremad kui käesolev lisaeelarve, sest just käesoleva riigieelarve
kokkuseadmisel peeti silmas nõudmist,
et kõik ettenähtavad kulud oleksid
paigutatud riigi eelarvesse. Siin ei saa
etteheiteid teha ametnikkudele üldiselt,
küll aga üksikutele ametkondadele, kes on
taha jäänud teistest eelarve-summade väljakalkuleerimises.
Mis puutub pensionisummadesse, siis
ainult siin on tegemist lahtiste silmadega
riigi eelarvest lisasummade väljajätmisega, sest pensioniseaduse muutmise seadus võeti Riigikogu poolt vastu 26. märtsil, s. o. samal päeval, kui riigi eelarve,
kuid riigi eelarve oli enne sisuliselt otsustatud. Ei olnud ka täpseid andmeid selle
kohta, kuipalju pensioniseaduse muutmine maksma läheb, asi jäi krediidi mõttes lahendada lisaeelarvega. Riigikogu ei
ole tahetud eksiteele viia, vaid kõik see
sündis Riigikogu teadmisel ja nõusolekul.
Edasi härra Hariduse- ja sotsiaalminister tähendas, et igat summat, mis
riigikassasse jääb, ei tohiks välja jagada.
Minu arvates on asjata meie poole pöörda
sellise nõuande ja moraali j ütlusega, sest
just meie ei ole kaugeltki selle poolt, et

21. m ä r t s i l 1930.
riigikassast summasid välja Jagatakse".
Mina ei saa seda kuidagi Jagamiseks"
nimetada, kui neile, kes oma tööjõudu
peavad müüma selleks, et oma perekonda
ülal pidada, korraldatakse väikese tasuga
hädaabitöid. Kui on jutt riigikassa summade Jagamisest", siis küsiksin härra
Hariduse- ja sotsiaalministrilt, kuidas
sellele tuleb vaadata, kui nõutakse riigikassalt 12 miljonit senti selleks, et maksta
sellest lisatasu — toetust — peekoni välismaale vedajaile. Kas ka see ei ole teataval määral höolekandeline summade
jagamine? (Hariduse- ja sotsiaalminister J. H ü n e r s o n : See on töö organiseerimine, mis palju sisse toob.) See on
riiklik toetus teatavaile kodanikkudele
selleks, et neile suuremat sissetulekut
kindlustada. (Hariduse- ja sotsiaalminister J. H ü n e r s o n : Sealt saavad need,
kellel midagi ei ole.) Ka sellel summal
on teataval määral höolekandeline maik
juures, sest riigikassast Teie tärminoloogial Jagatakse" summasid selleks, et teatavaile kodanikkudele kindlustada suuremaid sissetulekuid, kuid Teie arvates see
ei ole Jagamine". Kui aga meie nõuame
neile kodanikkudele tööjõu müügi võimaldamist, kellel midagi müüa peale oma tööjõu ei ole, siis ütlete Teie, see olevat summade Jagamine". Härra Hariduse- ja
sotsiaalminister, tarvitage üht mõõdupuud, mitte kaht. Ma ei hakka teisi näiteid tooma riigi eelarvest, kus varjatud
kujul
riigikassast
lähevad
summad
üksikute kodanikkude-kihtide toetamiseks.
Kas praegune piirituseostmise viis ei ole
kartuliühisuste liikmete toetamine? (K.
B a a r s , töer: Kartuliostmine riigile ei
ole toetamine.) Ma kuulen, et härra Baars
hüüab vahele. Meie saame aru, et kartulikasvatust on vaja toetada, aga saage
ka aru, et on inimesi, kellel ei ole midagi
muud müüa, kui ainult oma tööjõudu. Ka
neile inimestele tuleb vastu tulla. Teie
näete ainult ühel pool täisõiguslikke riigikodanikke, aga teisel pool ainult inimesehulka, kellega võib ükskõik kuidas ümber
käia. See ei ole õige. Tarvitage üht mõõdupuud.
Mis puutub härra Majanduseministri
tähendusse, et eelarve olevat kaetud fiktiivselt, siis on see väga kurb, et härra
Majanduseminister on säärasel arvamisel
ja arusaamatusel. Eelarve on kaetud nii,
nagu eelarvet kaetakse.
Kui vaatleme eelarve katte sisu, siis
on Eesti riik oma kehvuse juures tarvitanud varanduste müügist tulnud summasid kogu aja, mis ka edasi kestab seni,
kuni ta jõukamaks ei saa. Kuid riigi eelarve juures tuleks silmas pidada ja vahet
teha jooksvate kulude ja kapitalide investeenmiste vahel. Kui riik investeerib
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uusi kapitale — käesoleva riigi eelarve
järgi täiendatakse, näiteks, 1.380.000
krooni eest operatsiooni fonde ja asutatakse uusi, — need rahad ei ole kaduma
läinud, nad tulevad riigikassasse tagasi
pärast seda, kui nad oma kasuliku töö
on teinud, siis võib tähendatud kulude
katteks tarvitada ka varanduste müügist
saadud summasid. Antud juhul riik paigutab oma raha ühelt k a p i t a l i a l t teise.
Seepärast, kui on riigi eelarvesse paigutatud tulud varanduste müügist, kas või
Eesti panga aktsiate müügist, siis tuleb
järele vaadata, missugused on riigi kulud,
kas on nad niisugused, mis üldse tagasi
ei tule, või on seal ka uusi investeerimist
Mis puutub lisaeelarvesse, siis ei ole
ka siin asi nii traagiline, sest 100 miljoni
eest jääb riigile varandust järele, see on
piiritus. Praegune valitsus on tellinud
piiritust 49 miljonit kraadi, see on hulga
enam, kui aastas ära tarvitatakse. Peale
selle jääb käesolevast aastast järele 3
kuni 4 miljonit kraadi lisaks tellitud 49
miljonile kraadile. Vaadake, suure hulga
raha olete Teie paigutanud piirituse tsisternidesse.
Kõike seda ette tuues ei taha ma öelda,
et meie riigi rahandus oleks heas seisukorras, kuid riigi eelarve käsitlemisel ei
tohitaks üle aisa visata ega tühja juttu
teha.
L . J o h a n s o n (stp): Härra Majanduseminister ütles, et see summa, mis
üle jäänud hoolekandest, tuleb välja anda
eelarve puudujäägi katteks. Eelarvesse
olevat võetud ka niisugused summad,
mida ei saa tõsiseks katteks lugeda. Ta
nimetas rahalöömisest saadud summasid.
Tol ajal, kui eelarve kokku seati, oli
praegune Majanduseminister Riigikontrolör, ja Riigikontrolör on Riigikogu silm
ja kõrv. Kui Teie nägite, et eelarvesse
võetakse säärased summad katteks, mida
ei tohi võtta, siis oleks Teie otsekohene
kohus olnud selle vastu protesteerida.
Teie aga ei ole seda teinud. Teil ei ole
mingit kõlblist õigust nüüd tulla seda
kõnelema, aga kui Teie seda siiski teete,
siis olete tagantjärele tark. Niiviisi talitada ministril, nii polemiseerida, nagu
Teie teete, ei ole kõigepealt sünnis.
Mis puutub pensionidesse, siis pensionide kõrgendamise seadused võeti vastu
26. märtsil ja kuulutati välja 12. aprillil.
Eelarve võeti vastu 26. märtsil, enne seda
seadust, ja kuulutati välja 30. märtsil.
Praegumaksva seaduse järgi ei või eelarvesse võtta mingisuguseid muid summasid, kui ainult neid, millel seaduslik
alus. Tol ajal ei olnud pensionide kõrgendamise seadustega tekkivate kulude eelarvesse võtmisel seaduslikku alust, ja kui
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seda oleks tehtud, siis oleks pidanud Riigikontroll protesteerima.
Mis puutub lisaeelarvesse, siis on lisaeelarvega terve rida kulusid vähendatud
ja tulusid suurendatud, millega on võimalik kulusid katta, mis tekkinud eelarveaasta jooksul. Lisaeelarve kui niisugune
on loomulik nähtus, nagu põhieelarvegi.
Lisaeelarve üks ülesannetest on katta neid
kulusid, mis tekkinud eelarve-aasta kestel, kas uute seaduste vastuvõtmisest või
muist tarvidustest. Ja siin on tegemist
uute seaduste vastuvõtmisega tekkinud
kuludega, mida võiks katta nende tuludega, mis suurenenud. Eelmine valitsus
valitses sellest eelarvest kaks kuud, teie
10, ja kui teie ei oleks ehk valitsenud, oleks
kulude kokkuhoid suurem olnud. Seepärast ei ole teil kõlblist õigust välja tulla
niisuguste väidetega.
Mis puutub õpetajate palkadesse, siis
on seletatud, et need kulud lisaeelarves
on tekkinud sellest, et koolisundus on
laiendatud viiendale ja kuuendale õppeaastale. Tol ajal, kui eelarve vastu võeti,
see küsimus ei olnud veel üles tõstetud.
( V a h e l h ü ü e . ) Teie ei tõsta kõiki küsimusi üles, härra minister, oma tegevuse
algul, vaid teete seda ka lõpul. See küsimus
tõusis üles suvel, maikuus, ja oli mitu
korda enne valitsuses. Kui ta esimest
korda valitsuses oli, siis lükati ta tagasi;
selle koalitsiooni sõbrad vaidlesid vastu,
ja koolisunduse laiendamine 5-e õppeaasta peale ei läinud läbi: kui see uuesti
viidi valitsusse, alles siis läks läbi. öelge,
kes võis seda eelarve koostamisel ette
näha? Ma arvan, härra Hariduse- ja
sotsiaalminister, Teie peate tunnustama,
et seekord on minul õigus. Sääraseid
kulusid ei saa ette näha, need on tekkinud
aasta kestel uute korraldustega, tarvidustega ja seadustega. Niisuguste väidetega,
nagu siit ministrite poolt ette toodi,
praegu välja tulla ei ole mingisugust ots• tarvet. Niisuguste väidetega kedagi ei
lööda ja midagi kätte ei saada, kuid see
iseloomustab seda, missuguseid võtteid
meil tarvitatakse, ja näitab tasapinda,
kuhu vaidlustes meil isegi need inimesed
langevad, kellel kriteerium peaks natuke
rohkem välja arenenud olema.
(K.
B a a r s , töer: Seda peate ise ka meeles pidama.) Seda peaksite ka Teie iseäranis
Sakala panga juures meeles pidama, siis
jääksid „Kaja" sabade etteheited ära.
Teie poolt mina kõlbluseõpetust vastu ei
võta. (K. B a a r s , töer: Ärge aga seda
teistele ka andke.) Mina võtan igalt inimeselt õpetust vastu, aga Teilt mitte selle
järele, mis ma olen lugenud põllumeeste
kogude lehtedest. Tulge ja lükake see
ümber, alles siis tulge mind ja teisi õpetama, siis oleme sõnakuulelikud kuulajad.
Pidage meeles, — seni mitte.
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Mis puutub väitesse, et ministeeriumi pensionäre ära sureb, kuipalju riigi teeseisukohalt ei olevat otstarbekohane ka- ni j aist iga aasta juurde tuleb. Tänavu
vatsusteta ja kaalumisteta summasid aasta oli vallandamine, nõndanimetatud
ühest paragrahvist teise kanda, siis on ametiasutuste kokkutõmbamised, kuigi
siin tegemist ühe summaga, mis lubatud need ei andnud krediitide kokkuhoidu,
Riigikogu poolt hoolekande otstarbeks. siiski terve hulk inimesi vallandati, ja see
Nüüd on selgunud, et kas omavalitsuse mõjub selleks kaasa, et uusi pensionäre
saamatuse, hooletuse või kuritahtluse ta- juurde tuleb. Seda peab arvesse võtma.
gajärjel on ette tulnud juhte, nagu siin Igasuguseid tegureid, mõjusid oli väga
ette toodi, kuidas Läänemaal kõige vilet- palju, neid ei ole kunagi ette nähtud, ja
samas maakonnas, kus kõige suurem puu- see kõik teeb pensionäride arvu kõikudus, Lääne maavalitsuse hariduseosakonna vaks, ja seda ei saa kunagi ühelgi aastal
juhataja härra Aljas on jätnud kehvade kindlaks määrata. Iga aasta on pensioniõpilaste summad kassasse, ja kuidas neid summasid lisaeelarvega õiendatud, ja seda
summasid on teisteks otstarveteks kasu- tehakse ka edaspidi, lähematel aastatel.
tatud. See näitab, kuidas omavalitsused Nii et jätke siin sellel alal praegu rääkion talitanud. Kui mõned omavalitsused mised kõrvale. Aga kui teie edasi räägite,
on jätnud oma ülesanded korralikult ja siis tuletage seda aasta kahe, kolme, või
ausalt täitmata ja summad kasutamata, nelja pärast meelde, mis ma olen öelnud:
nii nagu rahva huvid seda nõuavad, siis siin ei saa ilmaski kõige ideaalsem ameton õigus neid summasid muuks otstarbeks nik täpset arvu ette öelda. Palkade summa
kasutada, ja see otstarve on jällegi hoo- võime kindlasti ette öelda, siin on kindlekanne. On terve rida teisi maavalitsusi, lad eelarved olemas, palku võib täpsemalt
muu seas Saaremaa. Teie teate kõik, et eelarvesse võtta, aga liikuvat pensionisee on üks vaesemaist maist, sinna on summat ei saa täpselt ette näha. On astarvis summasid. Saare maavalitsus jata siin tulla polemiseerima ja näidata,
on põhjendatud ettepanekud teinud Hari- nagu oleks varem vigu tehtud. Sellega
duse- ja sotsiaalministeeriumile, usun, et midagi kätte ei saada. Sääraselt arvusneed on Hariduse- ja sotsiaalministrile tada ei tarvitseks.
hästi teada. ( V a h e l h ü ü e . ) Nad on
saanud, aga neil on veel tarvis. Siin on
A. A n d e r k o p p (töer, fakt. märk.):
summa, mille oleks võinud anda. Kui sel- Austatud Riigikogu liikmed! Ma pean
lest ülejäägist, mis omavalitsuste saama- ütlema, et lugupeetud rkl. härra Johantuse pärast jäänud riigikassasse, mis son täpselt ette ei toonud meie pensionioleks tulnud ära kulutada, kui sellest summade välja kalkuleerimise asja. Tõsi
summast ühe osa teise paragrahvi põhjal on see, et pensioni kogusumma võime
üle kandes anname selleks otstarbeks välja kalkuleerida üldiselt eelmiste aasvälja, siis arvan, et see on otstarbekohane tate summade järgi, aga tõsi ei ole see,
talituseviis. Samuti ei ole tööpuuduse et ministeerium seda summat seaduse
summa tulevase aasta eelarves ette näh- arutamisel ei saanud kalkuleerida. Rahatud. Vastav paragrahv on tühi, seal seda asjanduse komisjonis, kus pensioni seasummat ei ole. Hariduse- ja sotsiaalmi- duse muutmise seadus oli arutamisel, künister teab kõige paremini, et meil terava siti ministeeriumilt, kuipalju see osa
tööpuudusega tegemist. Inimesed kanna- välja teeb, ja küsiti ka valitsuselt, kas ta
tavad selle all. Siin on võimalik summat sellega nõus on. Valitsuse esindaja poolt
samaks otstarbeks välja anda, milleks seletati, et see summa ei või tõusta minRiigikogu selle määras, ja milleks selle gil tingimusel üle 20 miljoni, maksimum
määras ka hoolekandenõukogu, kuid teise üle 25 miljoni sendi. (K. T o n k m a n ,
paragrahvi põhjal, selle paragrahvi põh- põl: 15 miljonit senti!) Ministeerium oli
jal, mille otsustajaks võib olla Hariduse- kalkuleerinud 15—20 miljonit, maksimum
ja sotsiaalminister ise.
25 miljonit senti. Kuna komisjonis valitsuse esindaja ühtlasi oli seletanud, et ta
Lõpuks võin veel tähendada, et püüdke sellega nõus on, siis oli Riigikogul õigus
eelarvet koostada nii täpselt kui tahate, seadust vastu võtta ja valitsusel alus
lisaeelarved tulevad siiski, ka edaspidi. kulusummat eelarvesse sisse võtta. See(K. P ä t s , põl: Teie minister ütles ju, pärast ei ole seletus, nagu ei võinud Haet ei tule enam.) Ei ole öelnud. Lisaeel- riduse- ja sotsiaalministeerium seda sumarved tulevad edaspidigi, üks ala, kus mat teäda, õige, nagu ei ole õige, et vailmaski ei saa täpselt välja rehkendada, litsusel alust ei olnud seda summat eelkuipalju kulusid eelarvesse tuleb võtta, arvesse arvestada.
on just pensioni ala. Meie ei tea, kuipalju aasta jooksul pensionäre juurde
0. G u s t a v s o n
(stp) : Käesolev
tuleb, kuipalju ära sureb. See statistika .luht näitab, kui ruttu võime hakata luon liikuv, aasta jooksul võib ta muutuda. gema korrapäraseks seda, mis on korraMeie ei tea, kuipalju meil vanuinimesi- vastane. Meie rühmal on tulnud riigi eel-

742

Täielik

arve arutamisel mitmel puhul tähelepanu
juhtida sellele, et võetakse eelarvesse
summad mitte seaduste, vaid eelnõude
põhjal. Härra Anderkopp teeks hästi, kui
ta katsuks eelarve seaduse põhjal näidata,
et just nõnda talitama peab, ja et see õige
on. Terve rea aastate kestel on selle pahega lepitud kui paratamatusega, ka uues
riigi eelarves on aluseks võetud eelnõusid, mis esitatud Riigikogule. Aga ükski
ei ole siiamaani salanud, et säärane kord
käib eelarve seaduse vastu. Ja nüüd tuleb
härra Anderkopp äkki seletama, et see on
korrarikkumine, kui valitsus tahab pidada
kinni seaduslikust alusest, ega taha arvestada eelnõusid kui krediitide aluseid.
Siin võib härra Anderkoppale vaid õnne
soovida säärase kiire edenemise suhtes,
aga et see tee oleks kokkukõlas eelarve
seadusega, seda ei saa kinnitada paremalgi tahtmisel.
L. J o h a n s o n (stp, fakt. märk.):
Faktilise märkusena kordan veel ütlust,
et lisaeelarvesse võetud pensionisumma ei
ole tingitud ainult seaduste vastuvõtmisest, vaid ka, nagu seletuskirjas öeldud,
eelarve-aasta jooksul on juurde tulnud
uusi pensionäre. Uute pensionäride juurdetulemist olen juba käsitlenud.
A. A n d e r k o p p (töer): Ma pean
härra Gustavsona seletuse kohta ütlema,
et ta märgist mööda on lasknud ja valesti
aru saanud. Ja kui kellelegi Õnne soovida,
siis võib härra Gustavson endale vale
arusaamise eest õnne soovida.
Kõigepealt pean tähendama, et pensioniseadus oli enne vastu võetud kui eelarve vastu võeti. (0. G u s t a v s on, stp:
Mõlemad on 26. märtsil vastu võetud.
Härra Anderkopp, Teie teate, et eelarve
vastuvõtmine see ainus pole, mis tuleb
Riigikogu poolt.) See on iseasi. Teie rääkisite vormilisest küljest, ja mina vastan
sellele. Seaduseelnõu valmis komisjonis
aga ammu enne eelarvet. Kui härra
Gustavson sellel arvamisel on, et summasid ei tohi üldse võtta eelarvesse ilma
seaduseta, (0. G u s t a v s o n a , stp vahelhüüe.) siis küsin, missuguse õigusega
on see 25 miljonit sisse võetud, mitte aga
56, mida tegelikult vaja? öelge siis, et
ka see samm on vildak olnud, üks loogiline alus peab ometi seletustes olema.
Juhataja:
Rkl. Johansonilt on
ettepanek:
Kulude vähendamine. Erakorralised
kulud. Hariduse- ja sotsiaalministeerium. Peatükk IV. Tervishoiu- ja
hoolekandevalitsus. A. Keskasutus. § 4. Toetus omavalitsustele
hoolekande
korraldamiseks
Kr.
150.000.—

protokoll.
Aruandja J. F u k s (lõpusõna): Säärast kulude vähendamise ettepanekut
alamkomisjonis ega ka rahaasjanduse
komisjonis tehtud ei ole, ega säärast ettepanekut pole arutatud. Kulude vähendamine nii alam- kui ka rahaasjanduse komisjonis on sündinud Vabariigi Valitsuse
nõusolekul. Ei ole vähendatud kulusid
valitsuse nõusolekuta.
Mis puutub pensionidesse ja õpetajate
palkade summadesse, mis põhieelarvesse
olevat vähemal kujul võetud, siis on Hariduse- ja sotsiaalministeeriumi esindaja
seletanud eelarve alamkomisjonis, et nii
on olnud ministri tahtmine. Niihästi
Hariduse- ja sotsiaalminister kui ka Majanduseminister on vaielnud selle summa
eelarvesse võtmise vastu, ja rahaasjanduse komisjoni nimel ma selle ettepanekuga, mille rkl. Johanson tegi, ühineda
ei saa.
L. Johansoni e t t e p a n e k l ü k a takse tagasi.
H a r i d u s e - ja sotsiaalministeeriumi e r a k o r r a l i s e d kulud
— vähendamise osas — v õ e t a k s e
vastu.
(Põllutööministeeriumi erakorralised
kulud — vähendamise osas.)
Põllutööminister A. K e r e m : Austatud Riigikogu liikmed! Eelmise aasta eelarvesse on külmetusemaja ehitamise eeltöödeks 3 miljonit senti võetud. See krediit on käesoleva aasta eelarvesse üle
kantud, ja selles tuleb ümmarguselt
2.200.000 senti välja anda. Kuid aasta
lõpetamisel ei suudeta kõiki arveid välja
maksta, ja kuna krediidid juba 2 aastat
avatud olnud, siis lähevad nad nüüd lõplikult kinni. Seepärast teen ettepaneku,
praegu kulutamata summast lisaks senisele veel 500 krooni käesoleva lisaeelarvega kustutada, kuid ühtlasi see summa
uuesti üles võtta, et ülekande korras seda
summat ka tuleva aasta vältel oleks võimalik kulutada. Ettepanek kõlaks järgmiselt:
Suurendada vähendamise osas Põllutööministeeriumi erakorralisi kulusid: Peatükk III. Põllumajanduse
osakond. A. Keskasutus. § 3. Ktilmetusmaja «ehitamise kulud Kr.
7.500.— võrra, mis puhul § 3 muutuks Kr. 15.500.—
Aruandja J. F u k s (lõpusõna): Kuna
siin on tegemist kulude vähendamisega,
siis ma ei saa selle vastu vaielda.
Põllutööministri e t t e p a n e k v õ e takse vastu.
Põllutööministeeriumi
erak o r r a l i s e d k u l u d — vähendamise

37. k o o s o l e k . 21. m ä r t s i l 1930.
osas — v õ e t a k s e v a s t u ühes parandusega.
Teedeministeeriumi erakorr a l i s e d k u l u d — vähendamise osas
— võetakse vastu.
V õ e t a k s e v a s t u kulude suurendamise osas R i i g i k o gu, R i i g i k o n t rolli ning Riigivanema ja riig i k a n t s e l e i k o r r a l i s e d kulud.
(Hariduse- ja sotsiaalministeeriumi
korralised kulud — suurendamise osas.)
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sisse võtta 14.250 krooni ja selle katteks
suurendada
mitmesuguste
varanduste
müüki — Peatükk XIX — Kr. 14.250.—
võrra, millega oleks lisaeelarve tasakaalus.
J u h a t a j a : Härra Põllutööministrilt on järgmised ettepanekud:
1) Põllutööministeeriumi korraliste
kulude suurendamise alal sisse võtta:
Peatükk III. A. § 15. Kultuurilised
toetused Kr. 14.250.—
2) Korraliste tulude suurendamise
alal suurendada: Peatükk XIX.
Mitmesuguste varanduste müük Kr.
14.250.— võrra, mille tõttu see paragrahv muutub Kr. 128.417.—
Põllutööministri ettepanekutest tuleb
praegu arutamisele esimene.

Juhataja:
Rkl. Johansonilt on
järgmised ettepanekud:
1) Kulude suurendamine. Korralii sed kulud. Hariduse- ja sotsiaalministeerium. IV. Tervishoiu- ja hoolekandevalitsus. A. Keskasutus. § 15.
Kultuurilised toetused: h) hoolekande alal Kr. 50.000.—
Aruandja J. F u k s (lõpusõna) : Eel2) Korralised kulud. Kulude suurendamine. Hariduse- ja sotsiaalmi- arve I lugemisel tõin juba ette need monisteerium. Peatükk IV. Tervishoiu- tiivid, mille alusel rahaasjanduse komisja hoolekandevalitsus. § 89. Riiklik jon seda summat kärpis. Rahaasjanduse
hoolekanne: d) abiandmine tööpuu- komisjonis leiti, et need põhjendused,
mis ette kanti, on liiga nõrgad, kuna aga
duse puhul Kr. 100.000.—
tegelik seadus ette kirjutab, et 120.000
L. Johanson'i e t t e p a n e k u d l ü k a - krooni vähemalt peab talumajanduse nõutakse tagasi.
ande seaduse järgi büroole antama, ja et
H a r i d u s e - j a s o t s i a a l m i n i s - selle summa oli valitsus kinnitanud eelt e e r i u m i k o r r a l i s e d k u l u d — arves, siis on mööda pääsematu nende
suurendamise osas — v õ e t a k s e v a s t u . kulude tegemine. Rahaasjanduse komisV õ e t a k s e v a s t u kulude suuren- joni seisukohalt ei saa ma ministri ettedamise osas K a i t s e m i n i s t e e r i u m i , panekuga ühineda.
Põllutööministri e t t e p a n e k v õ e Kohtu- ja
siseministeeriumi
ja
Majand useministeeriumi takse vastu.
k o r r a l i s e d kulud.
Põllutööministeeriumi kor(Põllutööministeeriumi korralised ku- r a l i s e d k u l u d — suurendamise osas
lud — suurendamise osas.)
— v õ e t a k s e v a s t u ühes parandusega.
Põllutööminister A. K e r e m : AustaV õ e t a k s e v a s t u kulude suurendatud Riigikogu liikmed! Eelarve-komisjonis mise osas T e e d e m i n i s t e e r i u m i
on kustutatud kultuuriliste toetuste alt j a V ä l i s m i n i s t e e r i u m i k o r r a 14.250 krooni, mis oli ette nähtud talu- l i s e d k u l u d n i n g R i i g i v a n e m a
majanduse nõuande büroo eelarve täien- j a r i i g i k a n t s e l e i , H a r i d u s e - j a
duseks. Läinud aasta esimesel poolel s o t s i a a l m i n i s t e e r i u m i
ning
võeti vastu talumajanduse nõuande büroo K o h t u - j a
siseministeeriumi
seadus, mis jõu omandas hiljem kui käes- e r a k o r r a l i s e d k u l u d .
oleva aasta eelarve oli vastu võetud. Selle
(Majanduseministeeriumi erakorraliseaduse põhjal oli ette nähtud, et riigi
eelarves määratakse vähemalt 120.000 sed kulud — suurendamise osas.)
krooni talumajanduse nõuande büroo toeJuhataja:
Rkl. Sumbergalt on
tamiseks iga aasta. Kuid käesoleva aasta ettepanek:
eelarves oli vähem ette nähtud, ümmarMaj anduseministeeriumi erakorraguselt 105.000 krooni. Talumajanduse
liste kulude suurendamise alal sisse
nõuande büroo eelarvet kinnitades võttis
võtta: Peatükk IV. Kaubandusevalitsus aluseks vastuvõetud seaduse ja
tööstuseosakond. § 2. „Kesk-Kala"
vastavalt sellele kinnitas eelarve. Selle
1926. a. kahjude katteks tindikala
eelarve alusel on nõuande büroo töötanud.
operatsioonide alal Kr. 13.815.
Aasta lõpus on siin ette näha paratamatu
puudujääk, kui lisaeelarve korras toetuAruandja J. F u k s (lõpusõna) : Kosesummasid ei täiendata sel määral, nagu misjoni
nimel pean vaidlema selle suuvastav seadus seda ette näeb.
rendamis-ettepaneku vastu. Teisel lugeNeil põhjustel teen ettepaneku, § 15. misel pealkirja vastuvõtmisel tõid üksiTalumajanduse nõuande büroo toetuseks kud kõnelejad ette andmeid põhjendades,
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et selle summa kustutamine ei oleks riigi
rahaliste ressursside huvides. On ette
toodud ,,Kesk-Kala" asju sotsialist h ä r r a
Johanson'i poolt, kuidas ,,Kesk-Kala" teinud operatsioone. Komisjonis ei ole ette
toodud dokumente, et kõik vekslid, milliste
j ä r g i tuleksid summad kustutada, oleksid
peipsiäärsete kalameeste poolt välja antud. Seal võivad olla veel teised isikud,
kes juhtivatel kohtadel j a kes võivad oma
veksleid välja lunastada. Räägiti, et olevat
küllalt pretsedente selleks, et olevat mahakustutamisi tehtud, kuid komisjonis ei toodud ühtki niisugust j u h t u m i s t ette. P r a e gusel ajal, kus maal oksjonihaamer põllupidajate talude kallal kõpsib, tuleks
riigil võibolla ka siis sinna abi anda ja
seal mahakirjutusi teha.
Komisjoni nimel ei saa ettepanekuga
ühineda.
H. Sumberga e t t e p a n e k
võetakse vastu
29 häälega 21 hääle
vastu.
Majanduseministeeriumi
e r a k o r r a l i s e d k u l u d — suurendamise osas — v õ e t a k s e v a s t u ühes
parandusega.
J u h a t a j a : H ä r r a Põllutööministrilt on ettepanek:
Suurendada
Põllutööministeeriumi
erakorraliste kulude suurendamise
alal: Peatükk III. Põllumajanduse
osakond. A. Keskasutus. § 3. Külmetusmaja
ehitamise kulud Kr.
7.500.— võrra.
Rkl. Sumbergalt on ettepanek:
Erakorraliste kulude suurendamise
alal sisse v õ t t a : Põllutööministeerium. Peatükk III. Põllumajanduse
osakond. A. Keskasutus. § 4. „KeskKalale" 1925. a. Vabariigi Valitsuse otsusega 23. m ä r t s i s t 1925. a.
(prot. nr. 33 — 1925) antud laenu
kustutamine Kr. 30.000.—
Aruandja J. F u k s (lõpusöna) : H ä r r a
Sumberga poolt tehtud ettepanekuga, restaureerida siin 30.000 krooni, rahaasjanduse komisjoni nimel ühineda ei saa, samadel põhjustel, mis eelpool ette toodud
kaubanduse-tööstuseosakonna 13.815 kr.
juures.
Põllutööministri e t t e p a n e k l ü k a t a k s e t a g a s i 30 häälega 18 hääle
pooltolemisel.
H. Sumberga e t t e p a n e k
võet a k s e v a s t u , — s e e g a on P õ l l u Koosolek lõpeb

protokoll.
tööministeeriumi
erakorralis e d k u l u d — suurendamise osas —
vastu
võetud.
Võetakse
vastu
suurendamise
osas T e e d e m i n i s t e e r i u m i
erak o r r a l i s e d k u l u d j a tulude vähendamise osas k o r r a l i s e d t u l u d .
Vaheaeg kl. 20.52 min. — kl. 21.14 min.
(Korralised j a erakorralised tulud —
suurendamise osas.)
J u h a t a j a: Rkl. Sumbergalt on ettepanek :
Erakorraliste tulude suurendamise
alal s u u r e n d a d a : § 1. Operatsiooni
fondide j a laenude tagasimaks Kr.
43.815.— võrra, mille tõttu see par a g r a h v m u u t u b Kr. 1.023.815.—
Põllutööminister on muutnud oma ettepaneku j ä r g m i s e k s :
Korraliste tulude suurendamise alal
s u u r e n d a d a : Peatükk XIX. Mitmesuguste
varanduste
müük
Kr.
6.750.— võrra.
Rkl. Sumberga e t t e p a n e k
võetakse vastu.
Põllutööministri e t t e p a n e k v õ e takse vastu.
K o r r a l i s e d ja e r a k o r r a l i s e d
t u l u d — tulude suurendamise osas —
võetakse vastu.
V õ e t a k s e v a s t u II o s a j a l i s a
E e s t i V a b a r i i g i 1929/30. a. k u l u d e j a t u l u d e l i s a e e l a r v e nr. 1
j u u r d e (eripõhikirjata töötavate riiklikkude ettevõtete j a riigiasutuste valit- .
seda olevate eriotstarbeliste
kapitalide
tulude j a kulude lisaeelarved — Põllutööministeeriumi alal: riigimõisad, tapaloomadelt võetav riigi % maks, kanamunade
väljaveo e r i m a k s ; Teedeministeeriumi alal
sadamatehased — ja
asundusekapitali
arvel 1929. aasta jooksul sissetulevate
summade tarvitamise lisaeelarve).
Lisaeelarve II lugemine on lõpetatud.
6.

Koosoleku lõpetamine j a j ä r g m i s e
koosoleku m ä ä r a m i n e .

Sekretäri teise abi O. Gustavsona ettepanekul o t s u s t a t a k s e : 1) lõpetada
koosolek, 2) pidada j ä r g m i n e koosolek
15 min. p ä r a s t käesoleva koosoleku lõppu.
(Päevakord
vaata
otsuste
protokoll
nr. 37, lisa nr. 6.)
Juhataja:

Lõpetan koosoleku.

kell 21.23 min.
Kinnitan.

õige.
Koosoleku sekretär

(allkiri).

Koosoleku j u h a t a j a d

(allkirjad).

