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EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
^C*| Sm. H. Keemiku autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu
SJS Presiidiumi aukirjaga
Kauaaegse laitmatu töö eest vabariigi ehitusorganisatsioonides ja
aktiivse osavõtu eest ühiskondlikust elust ning seoses kuuekümnenda
sünnipäevaga autasustada Eesti NSV Kolhoosidevaheliste Ehitusorganisatsioonide Vabariikliku Nõukogu esimeest Eesti NSV teenelist ehitajat Her
man Hansu p. Keemikut Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi au
kirjaga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. MÜÜRISEPP
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär B. TOLBAST
Tallinn, 8. septembril 1970.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS

^2 CA Sm. S. Tšernikovi autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu
sJnL Presiidiumi aukirjaga
Kauaaegse ja viljaka töö eest parteiorganites autasustada sm. Stepan
Jakov! p. Tšernikovi Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. MÜÜRISEPP
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär B. TOLBAST
Tallinn, 8. septembril 1970.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS

'Э С C Sm. Š. Gulordavaie Eesti NSV teenelise arsti aunimetuse andmise kohta
Teenete eest elanikkonna tervishoiu ja meditsiinilise teenindamise
arendamisel anda Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi peakirurgile meditsiiniteaduste kandidaadile Salva Aroni p. Gulordovale Eesti NSV
teenelise arsti aunimetus.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. MÜÜRISEPP
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär B. TOLBAST
Tallinn, 10. septembril 1970.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
*2 С/С Sm, I. Pauli autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu PreJ J \j siidiumi aukirjaga
Kauaaegse laitmatu pedagoogilise töö ja aktiivse ühiskondliku tege
vuse eest. ning seoses kuuekümnenda sünnipäevaga autasustada Tallinna
Politehnilise Instituudi vanemõpetajat Ilmar Johani p, Pauli Eesti NSV
Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. MÜÜRISEPP
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär B. TOLBAST
Tallinn, 10. septembril 1970.
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EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS
5 CTf «Rinnamärgi «Haridustöö eesrindlane» põhimääruse», rinnaJ J i märgi eskiisi ja kirjelduse kinnitamise kohta
Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
1. Kinnitada juurdelisatud «Rinnamärgi
põhimäärus», rinnamärgi eskiis ja kirjeldus.

«Haridustöö eesrindlane»

2. Lugeda kehtetuks Eesti NSV Ministrite Nõukogu 15. märtsi 1947. a.
määrus nr. 175 «Rinnamärgi «Haridustöö eesrindlane» põhimääruse kin
nitamise kohta» (ENSV Teataja 1947, nr. 10, art. 85).
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees V. KLADSON
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja G. MARTIN
Tallinn, Toompea, 20. augustil 1970. Nr. 383.

Kinnitatud
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
20. augusti 1970. a. määrusega nr. 383

Rinnamärgi «Haridustöö eesrindlane»
põhimäärus
1. Rinnamärk «Haridustöö eesrindlane» õn Eesti NSV Haridusminis
teeriumi autasu. Rinnamärgiga autasustatakse üldhariduslike koolide ja
Eesti NSV Haridusministeeriumi süsteemi kuuluvate teiste asutuste töö

tajaid, kes kauaaegse pedagoogilise tööga om saavutanud silmapaistvat
edu laste õpetamises ja kommunistlikus kasvatamises ning vabariigi
haridustöö organiseerimises.
Rinnamärgiga «Haridustöö eesrindlane» võidakse autasustada kä
Eesti NSV teistele ministeeriumidele ja keskasutustele alluvate asutuste
haridustöötajaid vastavate ministeeriumide ja keskasutuste taotlusel.
2. Rinnamärgiga «Haridustöö eesrindlane» autasustatakse Eesti NSV
Haridusministeeriumi kolleegiumi ja Haridusala, Kõrgemate Koolide ja
Teaduslike Asutuste Töötajate Ametiühingu Eesti Vabariikliku Komitee
presiidiumi ühise otsusega rajoonide ja linnade töörahva saadikute nõu
kogude täitevkomiteede haridusosakondade ning Eesti NSV Haridusminis
teeriumi allasutuste, valitsuste ja osakondade ettepanekul.
Kolleegiumi ja presiidiumi ühine otsus rinnamärgiga «Haridustöö ees
rindlane» autasustamise kohta viiakse ellu Eesti NSV haridusministri käsk
kirjaga.
3. Rinnamärgi «Haridustöö eesrindlane» annab autasustatule kätte
Eesti NSV Haridusministeeriumi, Haridusala, Kõrgemate Koolide ja Tea
duslike Asutuste Töötajate Ametiühingu Eesti Vabariikliku Komitee või
Eesti NSV vastava ministeeriumi, keskasutuse esindaja.
4. Rinnamärki «Haridustöö eesrindlane» kantakse paremal pool rin
nal NSV Liidu ordenitest allpool.
5. Rinnamärgiga «Haridustöö eesrindlane» autasustatule antakse koos
rinnamärgiga kätte käesolevale põhimäärusele lisatud näidisele vastav
rinnamärgi kandmise õiguse tunnistus.
6. Ebaväärika käitumise või õpetaja nimetust diskrediteerivate te
gude eest võib Eesti NSV Haridusministeeriumi kolleegiumi ja Haridusala,
Kõrgemate Koolide ja Teaduslike Asutuste Töötajate Ametiühingu Eesti
Vabariikliku Komitee presiidiumi ühise otsusega rajoonide ja linnade töö
rahva saadikute nõukogude täitevkomiteede haridusosakondade, Eesti
NSV Haridusministeeriumi allasutuste administratsiooni, valitsuste ja osa
kondade ning Eesti NSV teiste ministeeriumide ja keskasutuste ettepane
kul rinnamärgi «Haridustöö eesrindlane» autasustatult ära võtta.
Kolleegiumi ja presiidiumi ühine otsus viiakse ellu Eesti NSV hari
dusministri käskkirjaga.
Rinnamärk ja tunnistus tagastatakse neil juhtudel Eesti NSV Haridus
ministeeriumile.

7.
Rinnamärgiga «Haridustöö eesrindlane» autasustatud töötaja
arvestust peab Eesti NSV Haridusministeerium.

Lisa
«Rinnamärgi «Haridustöö eesrindlane»
põhimääruse» juurde

Rinnamärgi «Haridustöö eesrindlane» tunnistuse
näidis

8,0 sm

10,5 sm

TUNNISTUS

Tunnistuse sisekülg (peäle kleebitud)
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Eesti NSV Haridusministeerium
Eesti NSV Ministrite Nõukogu 20. augusti 1970. a.
määruse nr. 383 alusel õn antud rinnamärk
HARIDUSTÖÖ EESRINDLANE
sm.................................................................................................

Tallinnas, ................................

19.... a. Nr.
Eesti NSV haridusminister

Kinnitatud
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
20. augusti 1970, a. määrusega nr. 383

Rinnamärgi «Haridustöö eesrindlane»

kirjeldus
Rinnamärk «Haridustöö eesrindlane» õn avatud raamatu kujuline,
mille kõrgus õn 22 mm ja laius 14 mm.
Rinnamärk õn valmistatud tombakist ja kaetud valge emailiga.
Rinnamärgi välimisel äärel (avatud raamatu kontuurid) õn 0,5 mm
laiune pronksivärvi triip. Märgi alumises osas õn pronksivärvi triibu
laius 2 mm.
Rinnamärki poolitab vertikaalselt lille (tulbi) ja sel-le varre siluett.
Õie ja varre üldkõrgus õn 16 mm, õie kõrgus 5 mm, laius 4,5 mm, varre
laius 0,5 mm.
Õiele toetub viieharuline täheke (kõrgus-laius 6 mm). Viieharuline
täheke õn kaetud valge emailiga, ääred pronksvärviga 0,5 mm laiuselt.
Rinnamärgil õn poolkaares kiri «HARIDUSTÖÖ EESRINDLANE».

Tähed õn pronksivärvi. Tähtede kõrgus õn 2 mm. Rinnamärgi serva
ja kirja vahe õn 1 mm, märgi alumises osas 4 mm.
Rinnamärgi emailiga ja pronksvärviga kaetud osad õn ühekõrgused.
Rinnamärgi tagaküljel õn kinnitusnõel.

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS
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Muudatuste tegemise kohta NSV Liidu Ministrite Nõukogu
4. jaanuari 1967. a. määrusega nr. 10 kinnitatud «Määrustikus
ettevõtete ja organisatsioonide töötajate premeerimise kohta
vana väärismetalli ja väärismetallide jäätmete kogumise ning
riiklikku fondi andmise eest»

Vastavalt NSV Liidu Ministrite Nõukogu 30. juuli 1970. a. määrusele
nr. 619 Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
1. Eesti NSV Ministrite Nõukogu 28. jaanuari 1967. a. määruse nr. 39
(ENSV Teataja 1967, nr. 7, art. 40) punkti 1 alapunkti 1 osaliseks muut
miseks Eesti NSV ministeeriumidel ja keskasutustel, linnade ja rajoonide
töörahva saadikute nõukogude täitevkomiteedel, ettevõtetel ning organi
satsioonidel võtta teadmiseks ja juhindumiseks, et NSV Liidu Ministrite
Nõukogu 4. jaanuari 1967. a. määrusega nr. 10 kinnitatud «Määrustikus
ettevõtete ja organisatsioonide töötajate premeerimise kohta vana vääris
metalli ja väärismetallide jäätmete kogumise ning riiklikku fondi andmise
eest» õn tehtud järgmised muudatused:
1) punkti 3 alapunktid «с», «d» ja «е» õn sõnastatud järgmiselt:
«с) hõbedat sisaldavate jäätmete eest, mida saadakse filmikoopia-,
filmilindi- ja fotopaberivabrikutes — 0,6 protsenti;
d) kõigi muude vana hõbeda ja hõbedajäätmete liikide eest, kui aas
tas antakse riiklikku fondi:
kuni 25 kilogrammi — 4,5 protsenti;
iga järgmise kilogrammi eest 26 kuni 50 kilogrammini — 3 protsenti;
iga kilogrammi eest üle 50 kilogrammi — 1,5 protsenti;
e) vana plaatina ja plaatinajäätmete, plaatinarühma vanametalli ning
metallijäätmete eest, kui need esinevad amortiseeritud toodetena (katalü
saatorid, niidimoodustajad, elektrisoojendajad, elektroodid jm.), —
0,13 protsenti;»;
2) punkt 4 õn sõnastatud järgmiselt:
«4. Eraldamisi fotomaterjalide kasutamisest saadavate hõbedat sisal
davate jäätmete tsentraliseeritud esmase töötlemise punktide töötajate
premeerimiseks tehakse 4,5 protsendi ulatuses summadest, mis õn saadud
nende punktide poolt riiklikku fondi antud hõbeda eest.»;
3) punkt 5 õn sõnastatud järgmiselt:
«5) NSV Liidu Rahandusministeeriumi proovivalve inspektuuride töö
tajaid, alalisi kontrolöre tehastes ja rajoonikontrollgruppide töötajaid, kes
kontrollivad vahetult ettevõtetes ja organisatsioonides vana väärismetalli
ning väärismetallide jäätmete kogumise ja riiklikku fondi andmise plaa
nide täitmist, premeeritakse vanametallina ja jäätmetena varutud vääris

metallide ümbertöötamise omahinnale tehtavatest j uurdearvutustest
0,1 protsendi ulatuses varutud metallide maksumusest.»
2. Kehtestada, et premeerimisvahendeid käesoleva määrusega ette
nähtud protsentides eraldatakse summadest, mis õn saadud riiklikku fondi
antud vana hõbeda, vana plaatina ja plaatinarühma vanametalli ning jäät
mete eest, alates 1970. aasta I kvartalist.
Ettevõtted ja organisatsioonid, kes õn eraldanud premeerimisvahendid 1970. aasta I kvartali eest varem ettenähtud ulatuses (protsentides),
ei arvuta neid vahendeid ümber.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees V. KLAUSON
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja asetäitja E. SIKK
Tallinn, Toompea, 4. septembril 1970. Nr. 406

III
Eesti NSV Ülemnõukogu kaubanduse ja elukondliku
teenindamise komisjonis
Valga rajoonis viibisid Eesti NSV Ülemnõukogu kaubanduse ja elu
kondliku teenindamise komisjoni liikmed, kes koos ETKVL-i, Kaubanduse
ja Kaupade Kvaliteedi Riikliku Inspektsiooni ning Eesti NSV Teenindus
ministeeriumi töötajatega kontrollisid kaubanduse ja elukondliku teenin
damise ettevõtete tööd.
Neil päevil toimus Valgas komisjoni väljasõidukoosolek. Koosolekut
juhatas komisjoni esimees A. Madik. Ettekandega Valga rajooni elanike
kaubanduslikust ja elukondlikust teenindamisest esines Valga Rajooni
TSN Täitevkomitee esimehe asetäitja E. Retsnik. Koosolekul võtsid sõna
Eesti NSV Ülemnõukogu saadikud L. Ems, A. Madik ja K. Nõmm, ETKVL-i
Kaubandusvalitsuse juhataja H. Mäesalu, Eesti NSV Teenindusministee
riumi osakonnajuhataja A. Pihlak, teeninduskombinaadi «Valga» direktor
B. Kajandi, tarbijate kooperatiivide juhtivad töötajad ja teised.
Koosolekul märgiti, et Valga rajoonis õn kaubanduse ja elukondliku
teenindamise arendamisel mõndagi tehtud. Käesoleval viisaastakul õn eks
pluatatsiooni antud 13 uut kauplust, sööklat või kauplus-sööklat, neist 6
rajooni majandites. Õn avatud uusi teenustöökodasid ja elanikele osuta
takse mitmeid uusi teenuseid.
Rajooni kaubandus- ja teenindusettevõtete töös märgiti kä mitmeid
olulisi puudusi. 1969. aastal Otepää ja Valga tarbijate kooperatiivid ei
täitnud jaekäibe, teeninduskombinaat aga elanikele teenuste osutamise
plaane. Mitmete kaupluste ja sööklate sanitaarne olukord jätab soovida,

löö- ja teeninduskultuur ei ole nõutaval tasemel. Aeglaselt ehitatakse Ote
pääle bensiinijaama. Raskusi õn elanike küttega varustamisel. Kuigi osa
teenustöökodasid asub kitsastes ja ebasobivates ruumides, ei ole kasuta
tud kõiki võimalusi nende rekonstrueerimiseks ja remontimiseks.
Komisjon tegi Valga Rajooni TSN Täitevkomiteele ja tarbijate koope
ratiivide juhatustele ettepaneku pöörata senisest rohkem tähelepanu kaup
luste ja sööklate sanitaarsele olukorrale ning töö- ja teeninduskultuuri
tõstmisele. Elukondliku teenindamise alal soovitati kasutada ära kõik
võimalused teenustöökodade laiendamiseks ning ajakohaseks muut
miseks. Elanike küttega varustamisel esinevate häirete kõrvaldamiseks
pöördus komisjon Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministee
riumi poole. Võeti teadmiseks, et Otepääl bensiinijaama ehitamine lõpe
tatakse veel käesoleval aastal.

INDEKS 78280
Väljaandja: Eesti NSV Ministrite Nõukogu Asjadevalitsus.
Trükipoognaid 0,75. Arvestuspoognaid 0,9. Tellimuse nr. 855.
ENSV MN Asjadevalitsuse Trükikoda, Tallinn.

.— *»»**-.-

**4

I

.

Raamib upu«ai

EESTI

t‘..-’.nVü-:.:..■_....: '.: •;■;■■

-/щ*

^----------------AR------------

J

70-1008*

Ь

frt-O

