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EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
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Sm. B. Šergalini autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu
Presiidiumi aukirjaga

Kauaaegse viljaka töö eest partei organites, aktiivse ühiskondliku te
gevuse eest ja seoses kuuekümnenda sünnipäevaga autasustada EKP Kesk
komitee osakonnajuhatajat Boris Dmitri p. Šergalinit Eesti NSV
Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. MÜÜRISEPP
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär B. TOLBAST

Tallinn, 4. oktoobril 1968.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
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Kutsekoolide töötajatele Eesti NSV aunimetuste andmise kohta

Suurte teenete eest noorsoo tootmisalase väljaõppe ja kommunistliku
kasvatamise alal anda Eesti NSV aunimetused järgmistele kutsekoolide
töötajatele:
Eesti NSV teeneline kutsehariduse õpetaja
Malanitšev, Anatoli Ivani p. — A. Kreisbergi nimelise Narva Linnakutsekooli direktor.
Eesti NSV teeneline kutsehariduse meister
Pärnaste, Herbert Johannese p. — Järva-Jaani Maakutsekooli nr. 31
meister.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. MÜÜRISEPP
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär B. TOLBAST

Tallinn, 4. oktoobril 1968.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
S*

Vabariigi haridusala töötajatele Eesti NSV teenelise õpetaja aunimetuse andmise kohta

Väljapaistvate teenete eest noorte õpetamisel ja kommunistlikul kas
vatamisel anda Eesti NSV teenelise õpetaja aunimetus järgmistele vaba
riigi haridusala töötajatele:
Gr omo va, Aleksandra Vassili t. — Tallinna 15. Keskkooli direktori
asetäitja.
Kanter, Elmar Jaagu p. — Rakvere rajooni Vaeküla Internaatkooli
direktor.

К r i i e 1, Helga Priidiku t. — Tallinna 18. Lasteaia juhataja.
Kurvits, Niina Eduardi t. — Tallinna Koreograafiakooli õppejõud.
Lepner, Melania Johannese t. — Tartu Naha- ja Jalatsikombinaadi
Lasteaia juhataja.
Liiv, Bernhard Mihkli p. — Tallinna Ehitus- ja Mehaanikatehnikumi
kaugõppeosakonna juhataja.
Mak us, Elena Augusti t. — Rapla Keskkooli õpetaja.
Maran, Maimu Mihkli t. — Pärnu 2. Lasteaia juhataja.
Masing, Oliver Jaani p. — Tallinna 20. Keskkooli direktori asetäitja.
Pihlau, Voldemar Peetri p. — Haapsalu Sanatoorse Internaatkooli di
rektor.
Pr oss, Ella Jaani t. — Tallinna 37. Lasteaia juhataja.
Reigo, Arkadi Mihkli p. — Tartu 1. Eriinternaatkooli direktor.
Vardja, Daniel Peetri p. — Tallinna 46. Keskkooli õpetaja.
Virkus, Rein Pauli p. — Eesti NSV Haridusministeeriumi Koolivalitsuse
juhataja.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. MÜÜRISEPP
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär B. TOLBAST

Tallinn, 4. oktoobril 1968.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
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Vabariigi haridusala töötajate autasustamise kohta Eesti NSV
Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga

Viljaka töö eest noorte õpetamisel ja kommunistlikul kasvatamisel au
tasustada Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga järgmisi vaba
riigi haridusala töötajaid:
Adamson, Ilmar Ferdinand! p. — Türi Sovhoostehnikumi õppejõud.
Altin, Linda Eduardi t. — Tartu 5. Keskkooli õpetaja.
Aos äär, Asta Johannese t. — Harju rajooni Viimsi Kaheksaklassilise
Kooli õpetaja.
A u s m e e 1, Mihkel Georgi p. — Tallinna Linnakutsekooli nr. 3 õppejõud.
Gluzdovskaj a, Sofia Aleksei t. — Tallinna 13. Töölisnoorte Kesk
kooli direktor.
G r e i m, Juta Aleksandri t. — Tallinna Ehitus- ja Mehaanikatehnikumi
õppejõud.
Haas, Valentina Johanni t. — Pärnu 1. Keskkooli õpetaja.
Harro, Alma Jüri t. — Tallinna Spordiinternaatkooli õpetaja.
Ivanova, Jelizaveta Fjodori t. — Kohtla-Järve Linna TSN Täitevkomi
tee haridusosakonna koolide inspektor.
Jaanus, Juta Karli t. — Mustvee 1. Keskkooli õpetaja.
Jerkavits, Truuta Pauli t. — Tartu rajooni Rahinge Kaheksaklassilise
Kooli direktori asetäitja.
Järvet, Juta Augusti t. — Harju rajooni Kiisa Algkooli juhataja.
Kallaste, Salme Jaani t. — Harju rajooni Nissi Kaheksaklassilise
Kooli endine direktor, pensionär.
Kapral, Linda Juhani t. — Jõgeva rajooni Palamuse Keskkooli õpetaja.

Karu, Alfred Jaani p. — Tallinna Kergetööstuse Tehnikumi õppejõud.
Kassimova, Maria Aleksandri t. — Narva Polütehnikumi kaugõppe
osakonna juhataja.
К e i n a s t e, Olaf Eduardi p. — Haapsalu rajooni Oru Kaheksaklassilise
Kooli direktor.
Kikas, Maria Kirilli t. — Tallinna 9. Kaheksaklassilise Kooli õpetaja.
К г о о d o, Ilme Aksli t. — Jõgeva Keskkooli direktori asetäitja.
Kuus, Arnold Jaani p. — Tartu 13. Kaheksaklassilise Kooli direktor.
Kuusik, Salme Juhani t. — Tartu 7. Keskkooli direktori asetäitja.
Martinson, Elvi Ernsti t. — Valga rajooni Tsirgulinna Keskkooli vanempioneerij uht.
Matt, Tiiu Aleksandri t. — Tallinna 16. Keskkooli õpetaja.
Menšikov, Sergei Georgi p. — Pärnu 8. Kaheksaklassilise Kooli
õpetaja.
Mihhailova, Tatjana Vladimiri t. — Tallinna 30. Keskkooli õpetaja.
Mägi, Maie Simeoni t. — Rapla rajooni Järvakandi Keskkooli direktori
asetäitja.
N i i n e s t e, Eino Karli p. — Kohtla-Järve Laste Spordikooli treener.
Ploomipuu, Aino Friedrichi t. — Võru 2. Kaheksaklassilise Kooli
õpetaja.
Pohlak, Teodor Tõnise p. — Tallinna Linnakutsekooli nr. 10 meister.
Puidak, Minna Hendriku t. — Rapla rajooni Maidla Lastekodu endine
direktor, pensionär.
Rauk, Leida Juhani t. — Jäneda Sovhoostehnikumi endine õppejõud,
pensionär.
Reiman, Maire Heinrichi t. — Harju rajooni Loksa Keskkooli õpetaja.
Rubanova, Svetlana Vladimiri t. — Võru 2. Keskkooli direktori ase
täitja.
Ruber, Iraida Vladimiri t. — Tartu 4. Keskkooli õpetaja.
Saarsoo, Helle Juhani t. — Eesti NSV Haridusministeeriumi koolide
inspektor.
Savi, Karl Johannese p. — Tartu 13. Kaheksaklassilise Kooli õpetaja.
Sepp, Ludmilla Joanni t. — Kingissepa Keskkooli õpetaja.
Siirak, Aino Heinrichi t. — Tallinna 7. Keskkooli klassivälise töö orga
nisaator.
Simm ui, Salme Johannese t. — Tallinna 22. Keskkooli õpetaja.
S о b a k, Elvi Juhani t. — Tõrva Kaheksaklassilise Kooli õpetaja.
S о 1 о v j о v a, Beatrissa Levi t. — Tallinna 14. Töölisnoorte Keskkooli
õpetaja.
Spuhl, Helje Anatoli t. — Harju rajooni Nissi Kaheksaklassilise Kooli
õpetaja.
Svj atnaj a, Maria Pjotri t. — Tallinna 26. Keskkooli õpetaja.
Zobkova, Aleksandra Antoni t. — Tallinna 25. Keskkooli õpetaja.
Tamm, Iida Tõnise t. — Harju rajooni Vaida Kaheksaklassilise Kooli
õpetaja.
Tammpere, Malle Jaani t. — Tartu 5. Keskkooli õpetaja.
Tiidenberg, Karl Hansu p. — Jõgeva rajooni Laiuse Kaheksaklassi
lise Kooli õpetaja.
Timotheus, Ilme-Reet Eduardi t. — Tallinna 46. Keskkooli õpetaja.

Tomljonova, Olga Paveli t. — Valga 3. Kaheksaklassilise Kooli
õpetaja.
Tõnspoeg, Arnold Augusti p. — Tihemetsa Sovhoostehnikumi õppe
jõud.
Vann, Lea Viktori t. — Kingissepa Pioneeride Maja direktor.
Varul, Anel Ferdinand! t. — Narva Linna TSN Täitevkomitee haridus
osakonna juhataja.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. MÜÜRISEPP
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär B. TOLBAST

Tallinn, 4. oktoobril 1968.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
Metsamajandustöötajatele Eesti NSV teenelise metsakasvataja
J1 * aunimetuse andmise kohta
Suurte teenete eest vabariigi metsamajanduse arendamisel anda Eesti
NSV teenelise metsakasvataja aunimetus järgmistele metsamaj andustöö
taj atele:
Kokk, Aleksander Peetri p. — Valgamaa Metsamajandi tehnik.
R а a p, Jaan Jaani p. — Järvamaa Metsamajandi metsaülem.
S u v i о r g, Karl Gustavi p. — Kohtla-Järve Rohelise Vööndi Metsa
majandi metsaülem.
Tullus, Hans-Feliks Johannese p. — Tartu Metsamajandi direktor.
a

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. MÜÜRISEPP
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär B. TOLBAST

Tallinn, 7. oktoobril 1968.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
<2* £ Metsamaj andustöötaj ate autasustamise kohta Eesti NSV ÜlemJ 1J nõukogu Presiidiumi aukirjaga
Kauaaegse viljaka töö eest vabariigi metsamajanduses autasustada
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga järgmisi metsamaj andus
töötaj aid:
Hallimäe, Raimu Richardi p. — Rakvere Metsamajandi metsaülem.
Jürjenberg, Voldemar Rudolfi p. — Tudu Metsamajandi insener.
Kukk, Raimond — Rapla Metsamajandi metsaülem.
M e i, Niilo Aleksandri p. — Kilingi-Nõmme Näidismetsamajandi direktor.
Paal, Harry Peetri p. — Viljandi Metsamajandi direktor.
Pahapill, Herman Aleksandri p. — Saaremaa Tööstusliku Metsa
majandi metsaülem.
Parts, Feliks-Johan Alfredi p. — Valgamaa Metsamajandi tehnik.
Põllu veer, Erich Augusti p. — Tallinna Rohelise Vööndi Metsa
majandi tööline.
Pürn, Karl Gustavi p. — Läänemaa Metsamajandi metsaülem.

Sisask, Jaan Karli p. — Viljandi Metsamajandi metsavaht.
Sõstra, Joann Joanni p. — Kilingi-Nõmme Näidismetsamaj andi tööline.
Truuts, Aino Voldemari t. — Räpina Metsamajandi metsavaht.
Veski, Joosep Jakobi p. — Hiiumaa Tööstusliku Metsamajandi metsa
vaht.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. MÜÜRISEPP
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär B. TOLBAST

Tallinn, 7. oktoobril 1968.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
*2 4 S Sm. H. Sooper! autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu
sii) Presiidiumi aukirjaga
Kauaaegse viljaka loomingulise tegevuse eest ja seoses kuueküm
nenda sünnipäevaga autasustada Riikliku Akadeemilise Teatri «Vane
muine» näitlejat, Eesti NSV teenelist kunstnikku Hilda Jaani t. Sooperit Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. MÜÜRISEPP
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär B. TOLBAST

Tallinn, 7. oktoobril 1968.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
-jl 7 Sm. E. Aimre autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu
sii
Presiidiumi aukirjaga
Kauaaegse viljaka loomingulise tegevuse eest ja seoses viiekümnenda
sünnipäevaga autasustada Riikliku Akadeemilise Teatri «Vanemuine» näit
lejat, Eesti NSV teenelist kunstnikku Endel Karli p. Aimret Eesti NSV
Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. MÜÜRISEPP
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär B. TOLBAST

Tallinn, 7. oktoobril 1968.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
Põlva rajooni Linte külanõukogu likvideerimise, Peri külanõu^23 kogu Põlva külanõukoguks ümbernimetamise ja külanõukogude
piiride muutmise kohta
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium otsustab:
1. Likvideerida Linte külanõukogu ning liita selle territoorium Ala
küla külanõukogu territooriumiga.
2. Nimetada Peri külanõukogu Põlva külanõukoguks administratiiv
keskuse asukohaga Põlva alevis.
3. Liita Põlva külanõukogu territooriumiga osa Mooste külanõukogu
territooriumist, millel asub Taevaskoja kolhoosi maakasutus, ning osa
Põlva Alevi Töörahva Saadikute Nõukogule allutatud territooriumist,
välja arvatud Põlva alev.

4. Liita Alaküla külanõukogu territooriumiga osa Põlva külanõukogu
territooriumist, millel asub Ruusa sovhoosi maakasutus.
5. Liita Veriora külanõukogu territooriumiga osa Põlva külanõukogu
territooriumist, millel asub Leevi kolhoosi maakasutus.
6. Arvata endise Linte Küla Töörahva Saadikute Nõukogu saadikud
Alaküla Küla Töörahva Saadikute Nõukogu koosseisu, endise Peri Küla
Töörahva Saadikute Nõukogu valimisringkonna nr. 23 saadik Alaküla
Küla Töörahva Saadikute Nõukogu koosseisu ja valimisringkondade nr. 24
ja 25 saadikud Veriora Küla Töörahva Saadikute Nõukogu koosseisu,
Põlva Alevi Töörahva Saadikute Nõukogu valimisringkondade nr. 1—7
ja 25—41 saadikud ning Mooste Küla Töörahva Saadikute Nõukogu vali
misringkondade nr. 20—24 saadikud Põlva Küla Töörahva Saadikute Nõu
kogu koosseisu.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. MÜÜRISEPP
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär B. TOLBAST

Tallinn, 7. oktoobril 1968.

II
EESTIMAA KOMMUNISTLIKU PARTEI KESKKOMITEE JA
EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS
EKP Keskkomitee ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu 4. novembri
1962. a. määruse nr. 527 osaliselt kehtetuks tunnistamise ja
muutmise kohta
Seoses EKP Keskkomitee ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu 13. no
vembri 1967. a. määrusega nr. 452 «Elanikkonna elukondliku teenindamise
edasise arendamise abinõude kohta» ja vastavalt NLKP Keskkomitee ja
NSV Liidu Ministrite Nõukogu 15. juuli 1968. a. määrusele nr. 542 ning
NSV Liidu Ministrite Nõukogu 10. juuli 1968. a. määrusele nr. 534 Eesti
maa Kommunistliku Partei Keskkomitee ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu
määravad:
EKP Keskkomitee ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu 4. novembri
1962. a. määruse nr. 527 «Elanikkonna elukondliku teenindamise edas
pidise parendamise kohta» (ENSV MK 1962, nr. 56, art. 200):
punkt 32 tunnistada kehtetuks;
punkt 8 sõnastada järgmiselt:
«8. Kehtestada, et kogu kasum elanikkonna elukondliku teenindamise
ettevõtetel ja organisatsioonidel, kelle elukondlike teenindustööde maht
moodustab 85 ja rohkem protsenti toodangu, tööde ning teenuste üld
mahust, samuti kasum, mida saavad teenindustööde tegemise eest teised
elukondliku teenindamise ettevõtted ja organisatsioonid, suunatakse tegut
sevate elanikkonna elukondliku teenindamise ettevõtete laiendamiseks ja
uute ehitamiseks, nendele seadmete soetamiseks lisaks kinnitatud kapitaal
tööde plaanidele ning nende ettevõtete käibevahendite täiendamiseks
(välja arvatud kasum, mis eraldatakse ettevõttefondi, samuti elamute ja
lasteasutuste ehitamiseks elanikkonna elukondliku teenindamise ettevõtete
töötajatele).»
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Eestimaa KP Keskkomitee
sekretär
J. KÄBIN

Tallinn, 4. oktoobril 1968. Nr. 343.

Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimehe esimene asetäitja
E. TÕNURIST

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU KORRALDUS
2 ОЛ
2 +* vf

«Elamuid ekspluateerivatele organisatsioonidele hoonetes asuvate veevarustus-, kanalisatsiooni-, kaugkütte- ja elektrivõrkude ning -seadmete tehnilise teenindamise kulude hüvitamise
korra juhendi» kinnitamise kohta

1. Kinnitada juurdelisatud «Elamuid ekspluateerivatele organisatsioo
nidele hoonetes asuvate veevarustus-, kanalisatsiooni-, kaugkütte- ja
elektrivõrkude ning -seadmete tehnilise teenindamise kulude hüvitamise
korra juhend» ja kehtestada see 1. jaanuarist 1969. a.
2. Vabariikliku alluvusega linnade ja vabariigi rajoonide töörahva
saadikute nõukogude täitevkomiteede] kinnitada hiljemalt 15. oktoobriks
1968. a. võrkude ning seadmete tehnilise teenindamise kulude hüvitamise
normid elamispinna ühe ruutmeetri kohta kuus.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe esimene asetäitja E. TÕNURIST

Tallinn, Toompea, 20. septembril 1968. Nr. 976-k.

Kinnitatud
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
20. septembri 1968. a. korraldusega nr. 976-k

Elamuid ekspluateerivatele organisatsioonidele*) hoonetes asuvate vee
varustus-, kanalisatsiooni-, kaugkütte- ja elektrivõrkude ning -seadmete
(välja arvatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Energeetika
ja Elekrifitseerimise Peavalitsuse süsteemi kaugkütte- ja elektrivõrgud
ning -seadmed) tehnilise teenindamise kulude hüvitamise korra
juhend
1. Hoonetes asuvate veevarustus-, kanalisatsiooni-, kaugkütte- ja
elektrivõrkude ning -seadmete tehnilise teenindamise kulusid hüvitavad
elamuid ekspluateerivatele organisatsioonidele ettevõtted, kes nende võr
kude ja seadmete ekspluateerimisest tulu saavad.
Märkus. Juhul kui elamute energia ja soojusega varustamine
toimub võrkude kaudu, mis kuuluvad ettevõtetele, organisatsiooni
dele ja asutustele — hulgiedasimüüjatele, kes saavad soojus- ning
elektrienergiat NSV Liidu Energeetika ja Elektrifitseerimise Minis
teeriumi energiasüsteemidelt hulgiedasimüüjate tariifide järgi, hüvi
tavad elamuid ekspluateerivatele organisatsioonidele kulusid nimeta
tud organisatsioonid, ettevõtted ja asutused.
2. Elamuid ekspluateerivatele organisatsioonidele hüvitatakse vasta
valt käesoleva juhendi punktile 1:
*) Elamuid ekspluateerivateks organisatsioonideks õn antud juhul majavalitsused, kes
ekspluateerivad kohalike nõukogude elamufondi; majavalitsused, elamu- ja kommunaalosa
konnad (valitsused, kontorid) ning muud analoogilised organisatsioonid, kes ekspluateerivad
ettevõtete, organisatsioonide ja asutuste elamufondi, samuti ettevõtted, organisatsioonid ja
asutused, kellel õn iseseisvale bilansile eraldamata elamufond,

1) vastavaid hoonetes asuvaid võrke ja seadmeid tehniliselt teenin
davatele töötajatele makstav põhi- ning täiendav palk ja preemiad. See
juures määratakse teenindava personali arv vastavalt Eesti NSV Kommu
naalmajanduse ja Elanikkonna Elukondliku Teenindamise Ministeeriumi
poolt kinnitatud koosseisunormatiividele.
Palgasumma arvutatakse, korrutades töötajate normatiivse arvu NSV
Liidu Ministrite Nõukogu Riikliku Töö ja Töötasu Komitee ning Üleliidu
lise Ametiühingute Kesknõukogu 20. novembri 1967. a. määrusega
nr. 51 l/P-28 (lisa nr. 39) kinnitatud ametipalgamääradega ning rakendades
kehtivaid koefitsiente, palgalisandeid ja lisatasusid;
2) eraldised sotsiaalkindlustuseks 4,7% ulatuses selle kategooria töö
liste palgasummast;
3) kulutused materjalidele ja varuosadele, võrkude ja seadmete teh
nilisel teenindamisel kasutatavate erirõivaste, tööriistade ja inventari ku
lumise tagajärjel tekkinud kulud, töökaitse- ja ohutustehnika-alaste no
menklatuursete ürituste korraldamise kulud 35% ulatuses töötajate pal
gast, kes hoonetes asuvaid võrke ja seadmeid teenindavad.
3. Hoonetes asuvate veevarustus-, kanalisatsiooni-, kaugkütte- ja
elektrivõrkude ning -seadmete tehnilise teenindamise plaanilised kulud
määratakse kindlaks käesoleva juhendi lisas nr. 1 toodud vormi kohaselt
tehtavate arvutustega, mida teevad elamute valitsused, aga seal, kus need
puuduvad, :— linnade (rajoonide) töörahva saadikute nõukogude täitev
komiteede kommunaalmajanduse ja elanikkonna elukondliku teeninda
mise osakonnad.
Seejuures tehakse arvutused iga kulukirje osas kogu linna (maa
ra jooni) ulatuses, määrates kindlaks kulude hüvitamise kuunormid vas
tavate võrkude ja seadmetega varustatud elamispinna ühe ruutmeetri
kohta.
i
j i ;
Nimetatud arvutused ja kulude hüvitamise normid elamispinna ühe
ruutmeetri kohta kooskõlastatakse ettevõtetega*), kes saavad tulusid vee
varustus-, kanalisatsiooni-, kaugkütte- ja energiavõrkude ning -seadmete
ekspluateerimisest, ning kinnitatakse vabariikliku alluvusega linnade ja
vabariigi rajoonide töörahva saadikute nõukogude täitevkomiteede poolt.
4. Eespool loetletud võrkude ja seadmete tehnilise teenindamise ku
lude hüvitamise normid, mis õn kinnitatud vastavate töörahva saadikute
nõukogude täitevkomiteede poolt, õn kohustuslikud arveldustel kõigi vas
tava linna (maarajooni) elamuid ekspluateerivate ettevõtete, organisat
sioonide ja asutustega, olenemata nende ametkondlikust alluvusest.
5. Elamuid ekspluateerivad organisatsioonid määravad vastavalt ela
mispinna ühe ruutmeetri kohta kinnitatud normidele kindlaks nendele
hüvitamisele kuuluva hoonetes asuvate võrkude ning seadmete tehnilise
teenindamise kulude üldsumma lepingule lisatud vormi järgi (käesoleva
*) Juhul kui elamuid ekspluateerivatele organisatsioonidele annavad vett, elektri- ja
soojusenergiat ning võtavad nendelt vastu reovett tööstus- ja teised ettevõtted, organisat
sioonid ja asutused, kooskõlastatakse nende ettevõtete, organisatsioonide ja asutustega kä
elamispinna ühe ruutmeetri kulude hüvitamise kuunormid.

juhendi lisa nr. 2), lähtudes aasta keskmisest elamispinnast, mis õn vasta
vate võrkude ning seadmetega varustatud, ja teatavad maksta olevad sum
mad ettevõtetele, kes nende võrkude ning seadmete ekspluateerimisest
tulu saavad.
6. Rahvamajanduse arendamise plaani projekti näitajate alusel õn
kohalike nõukogude plaaniorganid kohustatud igal aastal hiljemalt pla
neeritavale aastale eelneva aasta 15. juuliks teatama veevarustuse ja ka
nalisatsiooni ettevõtetele ning soojuse ja elektriga varustavatele ettevõte
tele andmed aasta keskmise vastavate võrkude ning seadmetega varusta
tud elamispinna planeeritava juurdekasvu kohta, et täpsustada ja võtta
eelarve projekti summad, mis kuuluvad hüvitamisele planeeritaval aastal.
7. Käesoleva juhendi punktis 1 nimetatud ettevõtted hüvitavad ela
muid ekspluateerivatele organisatsioonidele vastavate hoonetes asuvate
võrkude ning seadmete tehnilise teenindamise kulusid lepingu (käesoleva
juhendi lisa nr. 2) kohaselt võrdsete osadena igal kuul kogu kalendriaasta
jooksul tasaarvestuse teel arvetes, mis esitatakse elamuid ekspluateeriva
tele organisatsioonidele tarbitud vee, soojus- ja elektrienergia eest ning
kanalisatsiooni kasutamise eest. Hüvitatavate kulude summa märgitakse
eraldi real.
Kui tasaarvestust ei tehta õigel ajal, kannab hoonetes asuvate võrkude
ning seadmete tehnilise teenindamise kulusid - lepingu kohaselt hüvitama
kohustatud ettevõte elamuid ekspluateerivatele organisatsioonidele üle
osutatud teenuste eest tasumisele kuuluvad summad. Lisaks sellele maksab
ta ettenähtud viivist maksetähtaja möödalaskmise eest, üksikutel juhtudel
aga kehtiva seadusandluse alusel kä rahatrahvi maksmisest kõrvalehoi
dumise eest.
Tehnilise teenindamise kulusid, mis kuuluvad hüvitamisele elamuid
ekspluateerivatele organisatsioonidele, kuid õn jäänud ülalnimetatud kor
ras tasaarvestamata või üle kandmata, võivad elamuid ekspluateerivad
organisatsioonid sisse nõuda maksenõuete esitamise teel.
8. Pärast aastaaruande koostamist teatab elamuid ekspluateeriv orga
nisatsioon vastavatele ettevõtetele andmed aasta keskmise tegelikult ole
masoleva elamispinna kohta. Nende andmete alusel tehakse vajaduse
korral võrkude ning seadmete tehnilise teenindamise kulude hüvitamiseks
makstud summade ümberarvutus.

Kinnitatud ............................................
Linna (Rajooni) Töörahva Saadikute
Nõukogu Täitevkomitee
........................................ 19.... a.
otsusega nr....................

Lisa nr. 1

«Elamuid ekspluateerivatele organisatsiooni
dele hoonetes asuvate veevarustus-, kanalisat
siooni-, kaugkütte- ja elektrivõrkude ning
-seadmete tehnilise teenindamise kulude hüvi
tamise korra juhendi» juurde

linna (rajooni) ..........
(elamuid ekspluateeriva

. . . hoonetes asuvate
organisatsiooni nimi)
(võrkude nimetus)

tehnilise teenindamise 19.... aasta plaaniliste kulude
arvutus
I. Üldandmed:
1) keskküttega õn soojuselektrijaamast varustatud ............... korterit
elamispinnaga ................... m2;
2) soojussõlmede arv ..................., sellest elevaatoritega ....................
ja boileritega ................... soojussõlme;
3) keskküttega õn kohalikest ja rajooni katlamajadest varustatud
................... korterit elamispinnaga ................... m2, hooneid väliskubatuu
riga ................... ni3;
4) elektriga õn varustatud .......... korterit elamispinnaga .......... m2;.
5) paigaldatud elektrimootoreid, mida teenindatakse elamuid eksplua
teeriva organisatsiooni jõududega, ...................;
(arv)

6) vee ja kanalisatsiooniga õn varustatud...................korterit elamis
pinnaga ................... m2.
Hoonetes asuvate võrkude ja seadmete ....................................................
(teeninduse liik,

.............................................................................................. tehnilise teenindamise
mille kohta arvutus õn koostatud)

tööliste normatiivne arv ................... inimest,
sealhulgas ............................... grupiga
töölist;
............................... grupiga
töölist;
............................... grupiga
töölist.
grupiga tööliste palk .................... rbl. kuus;
grupiga tööliste palk .................... rbl. kuus;
grupiga tööliste palk .................... rbl. kuus.
II. Kulude arvutus aastas:
1) ............................................

võrkude tehnilise teenindamisega

(nimetus)

tegelevate tööliste palk
täiendav palk
premiaaltasud
Kokku

rbl.;
rbl.,
rbl.;
rbl.;

2) eraldised sotsiaalkindlustuseks 4,7% ulatuses
palgast
....................... rbl.;
3) .......................................................... võrkude ja seadmete tehniliseks
(nimetus)

teenindamiseks vajalike materjalide, varuosade, tööriistade, erirõivastuse
kulud 35% ulatuses palgast õn ....................... rbl. aastas.
Kokku ....................... rbl.
III. Hoonetes asuvate ......................................................................................
(nimetus)

võrkude ja seadmete tehnilise teenindamise kulud kuus elamispinna 1 m2
kohta õn:
А
В X 12
=................................... rbL (k°P-)
Märkus.

А — vastavate võrkude ja seadmete tehnilise tee
nindamise kulud aastas (rbl.) ;
В — vastavate võrkude ja seadmetega varustatud
elamispind (m2);
12 — kuude arv aastas.
Elamute valitsuse või kommunaalmajanduse
ja elukondliku teenindamise osakonna
juhataja ....................................................
(allkiri)

Pea- (vanem-) raamatupidaja
(allkiri)

Pitser
«.......... »....

19.... a.

Kooskõlastatud
(veevarustuse ja kanalisatsiooni
ettevõtte ning soojuse ja elektriga
varustava ettevõtte nimetus)

«........ »..................................... 19...

a.
(allkiri)

Pitser
Märkus. Uldandmetest täidetakse ainult need, mis õn vajali
kud vastavate võrkude ja seadmete teenindamise kulude arvutuse
koostamiseks.

Lisa nr. 2

«Elamuid ekspluateerivatele organisatsiooni
dele hoonetes asuvate veevarustus-, kanalisat
siooni-, kaugkütte- ja elektrivõrkude ning
-seadmete tehnilise teenindamise kulude hüvi
tamise korra juhendi» juurde

Leping
..................................... «......... »

19.... a.

(linna nimi)
(elamufondi valdav organisatsioon)

(allpool «majavalitsus») juhataja .........................................................................
isikus, kes tegutseb «Majavalitsuse põhikirja» alusel, ühelt poolt, ja
.................................................................................................... (allpool «ettevõte»)
teiselt poolt .................................................................................................... isikus,
kes tegutseb....................................................................................................alusel,
sõlmisid käesoleva lepingu järgmises:
1. Majavalitsus kohustub tehniliselt teenindama ja korras hoidma
................................................................................. võrke ja seadmeid vastavalt
«Elamufondi tehnilise ekspluatatsiooni eeskirjadele ja normidele».
2. Hoonetes asuvaid ...................................................................... võrke ja
(võrkude nimetus)

seadmeid ekspluateeriv ettevõte kohustub ........................... aastal tasuma
majavalitsusele nende võrkude ja seadmete tehnilise teenindamise kulud
....................... rbl. kuus tasaarvestuse teel, mis esitatakse majavalitsusele
................................................................. eest.
(teenuse nimetus)

3.
Ettevõttelt saada olevad maksed, mis õn märgitud lepingu punk
tis 2, määratakse kindlaks arvutusega, mis õn koostatud vastavalt «Ela
muid ekspluateerivatele organisatsioonidele hoonetes asuvate veevarus
tus-, kanalisatsiooni-, kaugkütte- ja elektrivõrkude ning -seadmete tehni
lise teenindamise kulude hüvitamise korra juhendile». Nimetatud arvutus
õn käesoleva lepingu lahutamatu lisa.
4. Leping kehtib «.........»................................................... 19.... a. kuni
«........ »................................................... 19.... a.
5. Vaidlused, mis võivad tekkida poolte vahel käesoleva lepingu
kohta, vaadatakse läbi riikliku või ametkondliku arbitraaži organites, ole
nevalt ettevõtte alluvusest, või vahekohtu poolt.
6. Käesolev leping õn koostatud kahes eksemplaris, millest üht säili
tatakse majavalitsuses ja teine antakse etevõttele.
Poolte aadressid:
Ettevõte: ............................................................................................................
Majavalitsus:
Allkirjad:
Majavalitsus
Ettevõte

Lepingu lisa

hoonetes
(elamuid ekspluateeriva organisatsiooni nimi)

asuvate

..................................

(võrkude ja seadmete nimetus)

tehnilise teenindamise 19. . . . a. kulude
arvutus
1. Üldandmed:
lj keskküttega õn soojuselektrijaamast varustatud..................korterit
elamispinnaga ................... m2;
2) soojussõlmede arv .................... sellest elevaatoritega ...................
ja boileritega ................... soojussõlme;
3) keskküttega õn kohalikest ja rajooni katlamajadest varustatud
................... korterit elamispinnaga ................... m2, hooneid väliskubatuu
riga ............. ,.. ni3;
4) elektriga õn varustatud ................................ korterit elamispinnaga
................... m2;
5) paigaldatud elektrimootoreid, mida teenindatakse elamuid eksplua
teeriva organisatsiooni jõududega, ...................;
(arv)

6) vee ja kanalisatsiooniga õn varustatud...................korterit, elamis
pinnaga ................... m2.
2.......................................................................................................... võrkude ja
seadmete tehnilise ekspluatatsiooni kulude norm 1 m2 elamispinna kohta
õn ....................... rbl. (kop.) kuus.
3. Elamuid ekspluateerivale organisatsioonile ........................................
(ettevõtte

............................................ poolt........................................................ võrkude ja
nimi)

(võrkude nimetus)

seadmete ekspluateerimise eest hüvitamisele kuuluv üldsumma aastas õn:
А X В X 12 = hüvitamisele kuuluv üldsumma aastas.
А — vastavate võrkude tehnilise teenindamise kulude norm elamispinna
1 m2 kohta;
В — aasta keskmine vastavate võrkudega varustatud plaaniline elamis
pind;
12 — kuude arv aastas.
Elamuid ekspluateeriva
organisatsiooni juhataja
(allkiri)

Pea- (vanem-) raamatupidaja
(allkiri)

Pitser
«......... »

19.... a.

INDEKS 78280
Väljaandja: Eesti NSV Ministrite Nõukogu Asjadevalitsus.

1 trükipoogen. Tellimuse nr. 934.
ENSV MN Asjadevalitsuse Trükikoda, Tallinn.
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ALGAS
«EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE
TEATAJA»

TELLIMUSTE VASTUVÕTMINE
1969. aastaks
«EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJAS»
avaldatakse Eesti NSV seadusi, Eesti NSV Ülemnõukogu otsuseid,
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusi ja otsuseid ning Eesti NSV
Ministrite Nõukogu määrusi ja korraldusi, samuti lühiteateid Eesti NSV
Ülemnõukogu alaliste komisjonide tööst.
«EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA»
õn vajalik ministeeriumide, keskasutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja
asutuste juhtijatele, majandus-, kaubandus- ja ühiskondlike organisatsioo
nide töötajatele, kolhoosiesimeestele, sovhooside direktoritele, raamatu
kogudele ja klubidele.
«EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA»
ilmub eesti ja vene keeles vastavalt seadusandlike aktide avaldamise
vajadusele.
Tellimishind aastaks — 5 rbl. 20 kop.
poolaastaks — 2 rbl. 60 kop.
kvartaliks — 1 rbl. 30 kop.
Tellimusi võtavad vastu kõik «Ajakirjandusliidu» kontorid ja side
jaoskonnad kuni 25. novembrini 1968. a. (Indeks 78280).
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