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Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
määrus
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu juurde Kehakultuuri- ja Spordikomitee
asutamise kohta.
1. Asutada Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu juurde Kehakultuuri- ja
Spordikomitee.
2. Kinnitada Kehakultuuri- ja Spordikomitee põhimäärus.
Rahvakomissaride Nõukogu Esimees J. Lauristin.
Rahvakomissaride Nõukogu Asjadevalitseja H. Haberman.
Tallinn, 24. detsembril 1940.
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu juures asuva Kehakultuuri- ja Spordikomitee
põhimäärus.
I. Komitee ülesanded.
1. Kehakultuuri- ja Spordikomitee Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
juures õn kehakultuuri ja spordi alal tööd kontrollivaks ja juhtivaks organiks Eesti
Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis.
2. Vastavalt sellele Kehakultuuri- ja Spordikomitee Eesti NSV Rahvakomis
saride Nõukogu juures teostab Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi territoo
riumil:
a) kõigi kehakultuuri-organisatsioonide tegevuse juhtimist;
b) kogu töö juhtimist spordi alal;
d) laste, õpilaste ja eelsõjaväe-ealise noorsoo kehalise kasvatuse üldist juh
timist;
e) osavõttu töö juhtimisest spordi sõjastatud erialadel (laske-, lennu-, puri
lennu-, langevarju- j. t.), mida teostavad massilised kaitseorganisatsioonid;
f) kesk- ja kursusteharidusega kehakultuuri- ja spordikaadrite ettevalmista
mise, täiendamise ja paigutamise juhtimist;
g) kehakultuuri-õppeasutiste tegevuse üldist juhtimist;
h) kehakultuuri ja spordi õppelise programmilis-metoodilise materjali läbitöö
tamise ja kirjastamise organiseerimist riiklikkude programmide ja õppe
vahendite alusel, mida kinnitanud Üleliiduline Kehakultuuri- ja Spordi
komitee NSVL Rahvakomissaride Nõukogu juures;
i) kehakultuuri-ehituste ja seadete ehitamise ja spordiinventari tootmise plaanimist ja juhtimist;
j) kogu kehakultuuri- ja sporditöö plaanimist ja aruannete saamist.
3. Lähtudes p. 2 loetletud ülesannetest Kehakultuuri- ja Spordikomitee Eesti
NSV Rahvakomissaride Nõukogu juures:
a) juhib kehakultuuri ja spordi linnade ja maakondade komiteede ja inspekto
rite tegevust;
b) suunab ja kontrollib vabariiklikkude rahvakomissariaatide ja kõigi riiklik
kude asutiste tegevust kehalise kasvatuse ja spordi alal, teostab program
mide ja metoodiliste juhiste täitmise kontrolli kehalise kasvatuse alal alg-,
mittetäielikkudes keskkoolides ja keskkoolides, tehnikumides, kutsekoolides
ja kõrgemates õppeasutistes (peale Punaarmee ja Mere-sõjalaevastiku);
d) suunab ja kontrollib ametiühingute, samuti kä vabariiklikkude ametiühinguliste ja teiste spordiühingute ja kehakultuuri-organisatsioonide kehalise
kasvatuse tööd ja majandus-finantsilist tegevust kehakultuuritöö alal;

e) organiseerib ja juhib kehakultuuri- ja sporditööd maal;
f) juhib töötajate kehalist ettevalmistust „Valmis tööks ja NSVL kaitseks*6
kompleksi alusel;
g) tõmbab kehakultuurlasi kaasa aktiivsele osavõtule maa ühiskondlik-poliitilisest elust ja mobiliseerib neid partei ja valitsuse poolt püstitatud kodumaa
sotsialistliku ehituse ja kaitse ülesannete täitmiseks;
h) suunab ja vaatab läbi ühes vabariigi Tervishoiu Rahvakomissariaadi orga
nitega tööd arstliku kontrolli alal kehakultuuri ja spordi harrastamisel,
samuti kä tööd kehakultuuri alal ravi-profülaktilistes asutistes, vastavalt
juhistele Üleliiduliselt Kehakultuuri- ja Spordikomiteelt NSVL Rahva
komissaride Nõukogu juures ja NSVL Tervishoiu Rahvakomissariaadilt;
i) esitab Üleliidulisele Kehakultuuri- ja Spordikomiteele kandidaate teenelise
spordimeistri nimetuse omamiseks, auhindab eesrindlikke kehakultuuriorganisatsioone, -asutisi ja üksikuid kehakultuuritöö aktiviste teenetekirjadega;
j) kontrollib kõigi kehakultuuri- ja sporditööd tegevate vabariiklikkude asu
tiste ja seltskondlikkude organisatsioonide poolt valitsuse määruste ja kor
ralduste ja NSVL Rahvakomissaride Nõukogu juures asuva Üleliidulise
Kehakultuuri- ja Spordikomitee käskkirjade täitmist.
II.

Komitee struktuur.

4. Kehakultuuri- ja Spordikomitee Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
juures koosneb komitee esimehest, tema asetäitjast ja 7 komitee liikmest, keda kin
nitab Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu kokkuleppel NSVL Rahvakomissaride
Nõukogu juures asuva Üleliidulise Kehakultuuri- ja Spordikomiteega.
5. Komitee esimees juhib komitee kõike tööd, annab välja oma kompetentsi
piirides käskkirju ja instruktsioone kehtivate seaduste, NSVL Rahvakomissaride
Nõukogu ja Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määruste ja korralduste ja
NSVL Rahvakomissaride Nõukogu juures asuva Üleliidulise Kehakultuuri- ja
Spordikomitee käskkirjade alusel täitmiseks ja kontrollib nende täitmist; määrab ja
vallandab komitee aparaadi töölisi; samuti komiteele alluvate asutiste juhtivaid
töölisi.
Isikuid, kes kuuluvad NSVL Rahvakomissaride Nõukogu juures asuva Ülelii
dulise Kehakultuuri- ja Spordikomitee nomenklatuursele arvele, määratakse, paigu
tatakse ümber ja vallandatakse kokkuleppel Üleliidulise Kehakultuuri- ja Spordi
komiteega.
6. Komitee otsused teostatakse komitee esimehe käskkirjade kujul.
Lahkarvamustel komitee esimehe ja liikmete vahel komitee esimees teostab
oma otsuse, tehes ettekande tekkinud lahkarvamustest Eesti NSV Rahvakomissaride
Nõukogule ja NSVL Rahvakomissaride Nõukogu juures asuvale Üleliidulisele Keha
kultuuri- ja Spordikomiteele. Komitee liikmed omakorda võivad apelleerida sama
desse organitesse.
7. Sidepidamiseks kohtadega ja töökogemuste vahetamiseks moodustatakse
komitee esimehe juurde nõukogu esindajatega ametiühingutest, Üleliidulisest Lenin
liku Kommunistliku Noorsoo Ühingust, Kaitse Rahvakomissariaadi kohalikest orga
nitest, rahvahariduse ja tervishoiu organitest, massilistest kaitseorganisatsioonidest,
spordiühingutest, kehakultuuri- ja spordikomiteedest ja kehakultuuri-organisatsioonide eesrindlikest töölistest.
Nõukogu koosseisu kinnitab Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu komitee
esimehe esitamisel.
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8. Kehakultuuri tööliste kogemuste kasutamise eesmärgiga komitee kehakultuuri-organisatsioonide töö puuduste alal kriitika ja endakriitika arendamiseks esi
mees kutsub üks kord kolmes kuus kokku komitee aktiivi.
9. Kehakultuuri- ja Spordikomiteel Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
juures õn järgmised osakonnad ja sektorid.
A.

Õppe-spordiosakond.

Vaatab läbi ja annab kinnituse kohalike kehakultuuri- ja spordikomiteede ja
kehakultuuri ja spordi alal tööd tegevate asutiste ja organisatsioonide poolt NSVL
Rahvakomissaride Nõukogu juures asuva Üleliidulise Kehakultuuri- ja Spordi
komitee poolt kinnitatud ühtsete riiklikkude programmide alusel koostatavatele
programmidele. Juhib Õppe-sporditöö korraldamist linna ja maa kehakultuuriorganisatsioonides, organiseerib töötajate massilist kehalist ettevalmistust „Valmis
tööks ja NSVL kaitseks" kompleksi alusel, stimuleerib mitmesuguste spordialade,
selle seas kä rahvuslikkude, võimlemise, mängude ja kehakultuuri massiliste vor
mide (võimlemine käitistes ja raadio kaudu, individuaalne võimlemine jne.) aren
damist.
Koostab ühtse kalendri vabariikliku ulatusega spordi ettevõteteks, organiseerib
vabariikliku ulatusega spordivõistlusi, spartakiaade ja pidustusi; kontrollib spordiettevõtete läbiviimist kohalike kehakultuuri- ja spordikomiteede ja kehakultuuriorganisatsioonide poolt.
Kontrollib kohalike kehakultuuri- ja spordikomiteede poolt „Valmis tööks ja
NSVL kaitseks" I astme ja „Ole valmis tööks ja kaitseks" märkide väljaandmist.
Osakonna koosseisu kuuluvad:
a) sektor õppe-metoodilise töö alal;
b) spordi erialade inspektorid: võimlemise, kergejõustiku, suusatamise, maad
luse, tõstmise, poksi, korvpalli, võrkpalli, tennise, jalgpalli, jääpalli, ratta
sõidu, uisutamise, käsitsivõitluse, vehklemise, ujumise, purjespordi, sõud
mise, turismi, jahinduse, kalastuse, auto-mootorspordi, male, kahe j. t.
aladel;
d) arstliku kontrolli inspektor;
e) spordi-sisseseadete ja -inventari inspektor.
B. Kaadrite-osakond.
Toimetab NSVL Rahvakomissaride Nõukogu juures asuva Üleliidulise Keha
kultuuri- ja Spordikomitee nomenklatuuri nimistusse mittekuuluvate kehakultuuri
juhtide, instruktor-õppej õudude ja treenerite kaadrite valikut, tundmaõppimist ja
paigutamist kohtadele, ühtlasi organiseerides nende ettevalmistust ja täiendamist.
Kontrollib NSVL Rahvakomissaride Nõukogu juures asuva Üleliidulise Kehakul
tuuri- ja Spordikomitee poolt Eesti NSV-sse saadetavate kehakultuuri ja spordi ala
spetsialistide otstarbekat kasutamist. Organiseerib seltskondlikele instruktoritele ja
kolhooside, sovhooside, masina-traktorjaamade kehakultuuritöö organisaatoritele kur
susi ettevalmistuse ja täienduse alal.
D. Organisatsiooni-inspektuuriosakond.
Kontrollib kohalike kehakultuuri- ja spordikomiteede, spordiühingute nõu
kogude ja linna ning maa teiste seltskondlikkude kehakultuuri-organisatsioonide
tegevust ja osutab neile praktilist abi kehakultuuri töö organiseerimisel. Töötab
välja juhtnööre ja instruktsioone organisatsioonilistes küsimustes kehakultuuri-liikumise alal vabariigis ning organiseerib kehakultuuri-informatsiooni.

E. Õppeasutiste kehakultuuri osakond.
Tagab Eesti NSV Hariduse Rahvakomissariaadi ja üksikute asutiste ning kehakultuuri-organisatsioonide poolt linnas ja maal läbiviidava laste, noorte ja eelsõjaväeealise noorsoo kehalise kasvatuse töö juhtimist ja kontrolli. Kontrollib laste spordi
baaside ja staadionide, pioneeride parkide ja paleede tegevust. Organiseerib kehakultuuripidustusi ja spordiettevõtteid.
Teostab kõrgemates õppeasutistes, tehnikumides ja nendega võrdsustatud õppeasutistes õppijate kehalise kasvatuse juhtimist.
Planeerib, organiseerib ja kontrollib teaduslik-uurimuslikku ja metoodilist tööd
kehakultuuri alal kõrgemates õppeasutistes. Organiseerib üliõpilaste spordiettevõt
teid vabariiklikus ulatuses.
F.

Kehakultuuri propaganda- ja agitatsiooniosakond.

Organiseerib trükitootelisel ja teissugusel kujul kehakultuuri propagandat ja
agitatsiooni, suunab ja kontrollib kehakultuuri ja spordi alal kirjastuslikku tööd.
G. Kehakultuuri-ehitiste inspektor.
Teostab kehakultuuri-ehitiste ja -seadete ehitamise ja nende tehnilise eksplua
teerimise juhtimist, planeerimist ja kontrolli Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vaba
riigi territooriumil.
H.

Plaani-finants- ja administratiiv-majandusosakond.

Tagab arvepidamise ja aruanded Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi
kehakultuuri-organisatsioonide töö kõigil aladel; valmistab ette kehakultuuri-liikumise arendamise plaanid ja kokkuvõtlikud aruanded esitamiseks Eesti NSV Rahva
komissaride Nõukogule ja üleliidulisele Kehakultuuri- ja Spordikomiteele NSVL
Rahvakomissaride Nõukogu juures. Teostab riiklikkudelt asutistelt ja seltskondlik
kudelt organisatsioonidelt kehakultuurile ja spordile määratud vahendite tarvita
mise kontrolli; vaatab läbi komiteele vahetus alluvuses olevate asutiste kalkulatsi
oonid ja eelarved ja kontrollib nende täitmist. Ühtlasi tagab vabariiklike spordiettevõtete, õppekogumiste ja nõupidamiste majandusliku ja kultuur-elulise toime
tuleku ja täidab vabariikliku komitee aparaadi majanduslikke ülesandeid.
10. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu juures asuva Kehakultuuri- ja
Spordikomitee vahetus kuuluvuses õn järgmised asutised:
a) Vabariiklik auto-mootorklubi,
b)
„
turismiklubi,
d)
„
purje-sõudeklubi,
e)
„
jahindus-kalastusklubi,
f)
„
male-kabeklubi,
g) Kehakultuuri- ja spordikirjastus „Kehakultuuri
11. Abiks komiteele erialade töö juhtimisel moodustatakse komitee juurde:
a) spordierialade seltskondlikud sektsioonid;
b) alatine teaduslik-metoodiline komisjon.
Kehakultuuri- ja Spordikomitee esimees A. Kress.

992.

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
määrus
Eesti NSV Kergetööstuse ja Kohaliku Tööstuse Rahvakomissariaatidele alluvate
tööstuskäitiste normaalpõhikirja kinnitamise kohta.
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu otsustab:
kinnitada käesolevale määrusele lisatud Eesti NSV Kergetööstuse ja Kohaliku
Tööstuse Rahvakomissariaatidele alluvate tööstuskäitiste normaalpõhikiri.
Rahvakomissaride Nõukogu Esimees J. Lauristin.
Rahvakomissaride Nõukogu Asjadevalitseja H. Haberman.
Tallinn, 24. detsembril 1940.

Eesti NSV Kergetööstuse ja Kohaliku Tööstuse Rahvakomissariaatidele alluvate
tööstuskäitiste normaalpõhikiri.
Kinnitan

Eesti NSV

Kergetööstuse
Kohaliku Tööstuse

Kergetööstuse
Eesti NSV
Kohaliku Tööstuse

Rahvakomissar

Tallinn, „

......... 19.........

Rahvakomissariaadile alluva liiduvabariikliku
tööstuskäitise

(käitise nimi ja asukoht)

PÕHIKIRI.
I. Üldeeskirjad.
§ 1. Liiduvabariiklik tööstuskäitis ..........................................................................
(tööstuskäitise nimi ja asukoht)

...................................................................................., mis asutatakse riiklikkude tööstustrustide kohta kehtivate eeskirjade alusel.................................................................,.........
................................................................................... .......................tootmiseks ja turusta(toodete nimetus)

miseks, seisab ENSV

Kergetööstus^— Rahvakomissariaadi vahenditus alluvuses
Kohaliku Tööstuse

ning tegutseb käesoleva põhikirja alusel.
§ 2. Käitis õn iseseisev majanduslik organisatsioon, mis teotseb majandusliku
arvestuse (hozrastšet) põhimõttel, ENSV

se Rahvakomissariaadi poolt

temale antud plaaniülesannete alusel ja piirides.
Registreerimise päevast alates omandab käitis juriidilise isiku õigused.
§ 3. Käitise ülesandeks õn:
1) jooksvate ja perspektiivsete plaanide kontrollarvude ettevalmistamine ja
koostamine ENSV Kergetööstuse.— Rahvakomissariaadi ülesannete koKohaliku Tööstuse

haselt;
2) kontrollarvude teel püstitatud ülesannete jaotamine käitise tootmisjaoskon
dade vahel;

3) tootmis-, tehniliste- ja finantsplaanide ning kapitaalehitiste plaanide koos
tamine ja nende kinnitamiseks esitamine ENSV

Kergetööstuse
RahvaKohaliku Tööstuse

komissariaadi vastavale peavalitsusele, tootmisjaoskondade plaanide kinni
tamine, nende täitmise kontroll, analüüs ja järelevalve;
4) organiseerimine, valitsemine ja tootmise tehniline ning majanduslik juhti
Kergetööstuse

mine kooskõlas ENSV ,, , ...

Kohaliku Tööstuse

Rahvakomissariaadi vastava pear

valitsuse poolt kinnitatud plaanidega;
5) arvepidamise ja aruandmise korraldamine, operatiiv-finantsilise töö teosta
mine ja süstemaatiline kulutuste kontroll;
6) tootmise ümberkorraldamise tööde teostamine ENSV - ^e^eto°stuse

Kohaliku Tööstuse

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Rahvakomissariaadi vastava peavalitsuse direktiivide ja plaaniülesannete
alusel;
tehnilise propaganda ja tootmistehniliste kogemuste vahetamise korralda
mine tootmis jaoskondade vahel ning teiste käitistega; tööliste leiutamistegevuse juhtimine ning selle ellurakendamise järelevalve;
uute tehniliste saavutuste, teaduslike uurimisasutiste tööde, standardite
jne. rakendamine tootmisprotsessi, tootmise ratsionaliseerimistööde teosta
mine;
käitise kapitaalehituste teostamisega seotud ülesannete täitmine vastavalt
sellekohastele erieeskirjadele;
käitise varustamine tootmiseks vajaliku tooraine, küttematerjali, tehniliste
materjalide ja seadeldistega;
käitise toodangu turustamine;
majandusliku arvestuse põhimõtte rakendamine tootmis jaoskondades ja bri
gaadides;
tootmise tehnilise plaanimise, tehnilise normimise ja seadistuse pasportimise
teostamine;
käitise seesmiste tootmistehniliste ning materiaalsete ressursside mobilisee
rimine;
käitise toodangu süstemaatiline kontroll ja kvaliteedi parandamine;
töö organiseerimine, töötasu süsteemi kujundamine, massikultuuriliste ja
sotsiaalalaliste tööde teostamine ENSV

Kergetööstuse
RahvakomissariKohaliku Tööstuse

aadi juhtimisel ning viimase poolt antud korralduste kohaselt.
§ 4. Käitis valitseb iseseisvalt temale antud varasid ning vastutab kõigi oma
kohustuste eest üksnes temale kuuluva varaga, millele võib vastavalt kehtivaile ees
kirjadele pöörata nõuet.
Riik ei vastuta käitise võlgade eest; käitis ei vastuta riigi ega tema organite
vastu esitatud nõuete põhjal.
§ 5. Käitise maksustamine toimub seaduses ettenähtud korras.
§ 6. Kõigil juhtudel, mis ei ole ette nähtud käesolevas põhikirjas, kohalda
takse käitise suhtes riiklikkude tööstustrustide kohta kehtivaid eeskirju.
§ 7. Käitisel õn pitsat oma nimetusega.
II. Käitise fondid.
§ 8. Käitise põhikirjafond määratakse kindlaks ........ .........summas.
Märkus. Käitisele antud maa-alad ja veed ei ole arvatud käitise põhi
kirjafondi hulka.

Peale põhikirjafondi moodustatakse käitises:
1) amortisatsioonifond,
2) käitise direktorifond saadud kasumi arvel ja
3) teised sellekohastes eeskirjades ettenähtud fondid.
III.

Käitise juhtimine.

§ 9. Käitise juhtimiseks nimetab ENSV
ametisse käitise direktori ja selle asetäitjad ENSV

- Kergetööstuse— Rahvakomissar

Kohaliku i oostuse

Kergeto?^tuscI- Rahvakomissari

Kohaliku 1 oostuse

poolt kindlaksmääratud arvul. Käitise pearaamatupidaja ja finants-plaaniosakonna
ülema ametisse nimetamine, vallandamine ja ümberpaigutamine toimub ENSV
KohaHku^Tööstuse Rahvakomissariaadi vastava peavalitsuse juhataja poolt käitise

direktori ettepanekul.
§ 10. Käitise juhatuse asukohaks õn ..................................... ............. .... ...........
§ 11. Käitise direktor tegutseb ENSV

^e^ao°stuse

Kohaliku Tööstuse

Rahvakomissariaadi

vastava peavalitsuse üldjuhtimisel ning täidab ainuisikulise juhtimise põhimõttel kõik
kohustused, mis tulenevad käitisele pandud ülesannetest, esindab käitist ilma selle
kohase erivolituseta, teeb seaduses ettenähtud piirides korraldusi kogu käitise varade
ja rahaliste väärtuste kohta ning teostab käitise nimel kõik operatsioonid, tehingud
ja lepingud, mis kuuluvad käitise pädevusse.
Käitise direktori ülesandeks õn eriti:
1) ülesannete jaotamine tema asetäitjate vahel, tootmisjaoskondade ja osakon
dade ülemate ametisse nimetamine ja vallandamine, arvatud välja tema ase
täitjad, käitise pearaamatupidaja ja finants-plaaniosakonna ülem, kollektiiv
lepingute ja üksikute töölepete sõlmimine;
2) tootmise organiseerimine ja abinõude tarvituselevõtt sotsialistlikkude töö
meetodite maksimaalseks rakendamiseks tootmisel, stahhaanovliku liikumise
juhtimine käitistes ja praktiliste vahendite tarvituselevõtt selle laiendami
seks, kogemuste vahetamise korraldamine stahhaanovlaste vahel.
3) laoasjanduse korraldamine;
4) igaliiki varade üürimine ja rendileandmine ning soetamine ja võõrandamine
seaduses ja ENSV —^er.fet°°stuse— Rahvakomissari korraldustes ettenähKohaliku Tööstuse

üld korras ja ulatuses;
5) kohustuste väljaandmine ja maksmiseks vastuvõtmine, kõigi krediidioperat
sioonide teostamine, sealhulgas kä arvestus-, jooksvate ja muude arvete ava
mine ja sulgemine krediitasutistes, eeltähendatud arvete käsutamine, tšek
kide ja maksukäskude allakirjutamine, maksunõudmiste ning arvete aktseptimine, raha ning väärtuste vastuvõtmine ning üldse tehingute teostamine
krediidikorralduse kohta kehtivate eeskirjade alusel ja neis ettenähtud ula
tuses ;
6) käitise koosseisu kuuluvaile majandusliku arvestuse alusel tegutsevaile
tootmisjaoskondadele ja osakondadele nende tegevuseks vajalikkude raha
liste ning materiaalsete ressursside eraldamine;
7) käitisele antud ülesannete teostamiseks vajalikkude tehingute, lepingute ja
aktide sõlmimine ning volituste väljaandmine;

8) käitise esindamine kohtutes ja vahekohtu organites ning samuti kõigis administratiivasutistes, kutselistes ja ühiskondlikes organisatsioonides kas isik
likult, või oma asetäitjate kaudu neile selleks erivolitust andmata, või siis
teiste isikute kaudu, kes selleks õn volitatud erivolitustega;
9) käitise aruande ja bilansi koostamine ning ENSV —-^erg-etQ-°^J—— RahvaKohaliku Tööstuse

komissariaadi vastavale peavalitsusele kinnitamiseks esitamine.
§ 12. Käitisest väljaminevate paberite allakirjutamise kord määratakse kind
laks direktori poolt. Igaliiki lepingud, tehingud, kohustused, tšekid ja volitused kir
jutatakse alla direktori või tema asetäitja poolt ilma sellekohase erivolituseta, või isi
kute poolt, kes selleks õn volitatud erivolitusega. Aruanded ja bilansid kirjutatakse
alla käitise direktori või tema asetäitja ja pearaamatupidaja poolt. Rahalise ise
loomuga dokumendid kinnitatakse käitise pearaamatupidaja poolt.
§ 13. Direktor ja tema asetäitjad kannavad distsiplinaarset, kriminaalset ja tsi
viilvastutust tootmis- ja finants-plaani täitmise, plaanidistsipliini pidamise ning
majanduslikult otstarbeka asjaajamise eest.
IV. Käitise tootmisjaoskondade juhtimine.
§ 14. Käitise koosseisu kuuluvad tootmisjaoskonnad põhi-, abi- või kõrvaltootmisaladel, ning samuti vastavad haldusosakonnad tegutsevad majandusliku
arvestuse põhimõttel käitise direktorilt saadud ülesannete piirides.
§ 15. Käitise tootmisjaoskondade ja osakondade vahenditut juhtimist ning
juhatamist teostavad tootmisjaoskondade ja osakondade ülemad. Tootmisjaoskon
dade ja osakondade ülemad ning samuti käitise peamehaanikud määratakse ametisse
ja vallandatakse käitise direktori poolt ning nad tegutsevad ainuisikulise juhtimise
põhimõttel.
§ 16. Tootmis jaoskonna ülema ja käitise direktori vastastikused suhted mää
ratakse kindlaks vastava tootmisjaoskonna tegevusjuhendiga, mis õn kinnitatud käi
tise direktori poolt kooskõlas ENSV ~— Rahvakomissari poolt kinniKohaliku Tööstuse

tatud normaal juhendiga.
V. Käitise aruandmine.
§ 17. Jooksva aruandmise kõrval esitab käitise direktor iga aasta tegevusaasta
lõpetamisel vastavais eeskirjades ettenähtud tähtaegadel ENSV ' к ohail k Г Töö s t u s e
Rahvakomissariaadile läbivaatamiseks ja kinnitamiseks vastavalt kehtivaile eeskirja
dele koostatud aruande, bilansi ja tulude ning kulude arve möödunud tegevusaasta
kohta.
§ 18. Kasumi või kahjumi ulatuse kindlaksmääramine, kasumi jaotus ja sel
lest erifondidesse ning riigi tuludesse teostuvate mahaarvamiste kindlaksmääramine,
kahjumi katmine ning samuti erifondide kulutamine toimub vastavalt kehtivatele ees
kirjadele.
§ 19. Käitise kinnitatud bilansid avaldatakse selleks ettenähtud korras.
VI.

Käitise tegevuse järelevalve.

§ 20. Käitise tegevuse järelevalvet teostavad ENSV

^e*°etä^.stuse— Rahva-

Kohaliku Tööstuse

komissariaadi vastavad organid, kelledele käitise direktor õn kohustatud esitama
vaatluseks kõik raamatud, dokumendid ja toimikud ning osutama igati kaastööd
käitise tegevuse järelevalvel.

§ 21. Peale kehtivates eeskirjades täpselt määritletud juhtude võivad teised
valitsemisorganid peale ENSV K^lfk^TööJtose Rahvakomissariaadi oma pädevuse
piirides anda käitise direktorile juhiseid ja nõuda temalt aruannete ja andmete esi
tamist ainult ENSV —^e1r.fetö^stuse -

Kohaliku Tööstuse

Rahvakomissariaadi vastava peavalitsuse

kaudu.
VII.

Käitise tegevuse lõpetamine.

§ 22. Käitis lõpetab oma tegevuse sellekohase korralduse põhjal vastavates
eeskirjades ettenähtud korras.
Kergetööstuse Rahvakomissar А. V e i m e r.
Kohaliku Tööstuse Rahvakomissar J. Sauer.

993.

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
määrus
Eesti NSV Töö Rahvakomissariaadi juurde Tehnilise Inspektuuri asutamise
ja selle põhikirja kinnitamise kohta.
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrab:
1. Asutada Eesti NSV Töö Rahvakomissariaadi juurde Tehniline Inspektuur.
2. Panna Tehnilisele Inspektuurile aurukatelde, aurumahutite, ökonomaiserite,
tõsteabinõude, elektriseadmete, vee jõuseadmete ja muude ohtlikkude seadmete järele
valve Eesti NSV piires, vabastades üksikud Rahvakomissariaadid nende alluvusse
kuuluvate ohtlikkude seadmete järelevalve ülesannetest.
3. Kinnitada käesolevale määrusele lisandatud Eesti NSV Töö Rahvakomis
sariaadi Tehnilise Inspektuuri põhimäärus.
4. Anda üle endise Eesti Rahvusliku Jõukomitee varad ja asjaajamine, kui
võrd need ei ole vajalikud ENSV Kergetööstuse Rahvakomissariaadi Energeetilismehaanilisele Osakonnale, Tehnilisele Inspektuurile.
5. Anda Tehnilisele Inspektuurile õigus teotseda majandusliku arvestuse alu
sel, lubades temal võtta tema poolt teostatava tehnilise järelevalve eest tasu ENSV
Töö Rahvakomissari poolt kinnitatud määral.
6. Teha Töö Rahvakomissarile ülesandeks asuda koostöös asjaomaste Rahvakomissariaatidega viivitamata eeskirjade väljatöötamisele ohtlikkude seadmete teh
niliste nõuete ja korrashoiu ning nende järelevalve teostamise alal.
Rahvakomissaride Nõukogu Esimees J. Lauristin.
Rahvakomissaride Nõukogu Asjadevalitseja H. Haberman.
Tallinn, 28. detsembril 1940.
Eesti NSV Töö Rahvakomissariaadi Tehnilise Inspektuuri põhimäärus.
1.
Töö Rahvakomissariaadi juures asuv Tehniline Inspektuur teostab riiklikku
järelevalvet Eesti NSV piires asuvate aurukatelde, aurumahutite, ökonomaiserite,
tõsteabinõude, elektriseadmete, vee jõuseadmete ja muude ohtlikkude seadmete üle.

2. Tehnilise Inspektuuri ülesandeks õn:
1) eelnõude ja kavade väljatöötamine üldkohustuslikkude eeskirjade kehtima panekuks ohtlikkude seadmete tehniliste nõuete ja korrashoiu alal kokku
leppel asjaosaliste ametiasutistega ja nende esitamine ENSV Töö Rahva
komissari kaudu ENSV Rahvakomissaride Nõukogule;
2) inspektsioonile alluvate ohtlikkude seadmete järelevalve;
3) lubade andmine ohtlikkude seadmete ülesseadmiseks ning kasutamiselevõtmiseks;
4) ekspertiis ning konsultatsioon tehnilise järelevalve alal;
5) ettepanekute tegemine ohtlikkude seadmete käitamiseks vajalikkude vilu
nud kaadrite ettevalmistamise korraldamiseks.
3. Tehniline Inspektuur tegutseb majandusliku arvestuse alusel, saades tema
poolt teostatava järelevalve eest tasu ENSV Töö Rahvakomissari poolt kinnitatud
määral.
4. Tehnilist Inspektuuri juhib üleminspektor. Üleminspektori ja tema ase
täitja nimetab ametisse ENSV Töö Rahvakomissar.
5. Inspektsiooni teostamiseks määrab üleminspektor ametisse inspektorid, kel
ledele antakse välja vastavad tunnistused, mis võimaldavad neile igaaegse takista
mata ligipääsu ohtlikele seadmetele.
6. Juhtudel, mil ohtlike seadmete seisukord ähvardab töötajate elu või tervist,
õn inspektoril õigus seistada ohtliku seadme tegevus, kandes sellest viivitamatult
ette üleminspektorile.
7. Igast ohtliku seadme avariist, mis põhjustas õnnetus juhu, või märkimis
väärse purustuse, õn ohtliku seadme valdaja kohustatud informeerima viivitamatult
Tehnilist Inspektuuri.
8. Õnnetusjuhtude korral peab Tehniline Inspektuur teostama viivitamata
kohapealse ülevaatuse, selgitades avarii põhjusi ning ulatust.
9. Tehniline Inspektuur peab kõigi ohtlikkude seadmete avarii juhtude kohta
registrit.
10. Tehnilisel Inspektuuril oh õigus vajaduse korral ENSV Töö Rahvakomis
sari nõusolekul üksikute temale pandud ülesannete teostamiseks sõlmida kokku
leppeid teiste Rahvakomissariaadile vastavate organitega.
Töö Rahvakomissar M. U n t.

994.

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
määrus
natsionaliseeritud Kaubandusühisuse „Mineraal16 S. Berner ja P. Sander Tallinna
Linnavalitsuse Kommunaalmajanduse Osakonnale allutamise kohta.
Määrata Kaubanduse Rahvakomissariaadi alluvusest Kommunaalmajanduse
Rahvakomissariaadi kaudu Tallinna Linnavalitsuse Kommunaalmajanduse Osakonna
alluvusse natsionaliseeritud Kaubandusühisus „Mineraal11 S. Berner ja P. Sander,
asukoht Inseneri tän. nr. 3, Tallinn.
Rahvakomissaride Nõukogu Esimees J. Lauristin.
Rahvakomissaride Nõukogu Asjadevalitseja H. Haberman.
Tallinn, 29. detsembril 1940.

995.

Natsionaliseerimisele kuuluvate tööstusettevõtete nimestiku täiendus.

Kinnitatud Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu poolt 29. detsembril 1940.
Alus:

Riigivolikogu deklaratsioon pankade ja suurtööstuse natsionaliseerimise
kohta (RT 1940, 77, 745).

Natsionaliseerimisele kuuluvate tööstusettevõtete nimestikku (RT 1940, 81,
771) täiendatakse järgmiste ettevõtetega:
Mineraalide töötlemine.
R. Eitelberg’i telliskivi- ja potitööstus — Pärnu, Tallinna mnt. 89.
Metallide töötlemine.
A. Haidak’! metallitööstus — Narva, Eha 6.
J. Olberg’! veevärgitööstus — Narva, Tuleviku 6.
H. Valter’i lukusepatöökoda — Rakvere, Küti 14.
H. Valter’i ja G. Tähe metallitööstusettevõte — Rakvere, Võidu 2.
P. Tšurakov’i elektrotehnika tööstusettevõte — Rakvere, Tööstuse 5.
Joh. Peedimaa metallitöökoda — Haapsalu, Sadama 28.
Joh. Laanemaa metallitöökoda — Haapsalu, Uus 16.
Puidutööstus.
V. Pällo puutööstus — Narva, Viru 2.
„Täisühing Mööbliprodukt" — Pärnu, Karja 11.
R. Aamann’i puutöökoda — Haapsalu, Koidula 14.
A. Sinikas’e puutöökoda — Haapsalu, S.-Lossi 37.
R. Hendrikson’! puutööstus — Võru, Tartu 33.
Nimetatud ettevõtted määrata Kommunaalmajanduse Rahvakomissariaadi allu
vusse.
Rahvakomissaride Nõukogu Esimees J. Lauristin.
Rahvakomissaride Nõukogu Asjadevalitseja H. Haberman.

996.

Natsionaliseerimisele kuuluvate tööstusettevõtete nimestiku täiendus.

Kinnitatud Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu poolt 29. detsembril 1940.
Alus: Riigivolikogu deklaratsioon pankade ja suurtööstuse natsionaliseerimise
kohta (RT 1940, 77, 745).
Natsionaliseerimisele kuuluvate tööstusettevõtete nimestikku (RT 1940, 81,
771) täiendatakse järgmise ettevõttega:
Tõmblukkude tööstus ,,Edu“, om. Sachari Schur — Tallinn.
Määrata nimetatud ettevõte Eesti NSV Kergetööstuse Rahvakomissariaadi
alluvusse.
Rahvakomissaride Nõukogu Esimees J. Lauristin.
Rahvakomissaride Nõukogu Asjadevalitseja H. Haberman.

997. Põllumajanduslike krediitühingute liikmete sisseastumis- ja osamaksude
ülekandmise juhend.
Antud Rahanduse Rahvakomissari poolt 28. detsembril 1940.
§ 1. Sihiga kergendada töötavatel talupoegadel, maakäsitöölistel ja maakodutöösturitel ühinemist põllumajanduslikesse krediitühingutesse, lubada põllumajan
duslike krediitühingute võrku kuuluvasse endisse ühistegelisse krediitasutisse liikme
poolt sissemakstud osamaks üle kanda sama liikme osamaksu arvele põllumajan
duslikus krediitühingus tingimusel, kui endine ühispanga liige õn põllumajandus
liku krediitühingu liikmeks vastu võetud.
§ 2. Kui endine osamaks õn väiksem nõutavast uuest osamaksust, siis nõuda
selle täiendamist krediitühingu põhikirja eeskirjade kohaselt. Uue osamaksu määra
ületav endise osamaksu osa ei kuulu aga liikmele tagasimaksmisele.
§ 3. Osamaksu ülekandmiseks esitab põllumajandusliku krediitühingu liige
avalduse sama krediitühingu juhatuse nimele, kes teeb vastava otsuse osamaksu
ülekandmiseks ja teatab oma otsuse tarbe korral täitmiseks vastavale põllumajan
duslikule krediitühingule.
Samas korras lubada üle kanda seniste põllumajanduslike krediitühingute liik
mete poolt sissemakstud sisseastumis- ja osamaksud vastavasse teise põllumajan
duslikku krediitiihingusse samaks otstarbeks, kui liige ise senise põllumajandusliku
krediitühingu tegevuspiirkonna muutmise tagajärjel õn üle läinud teise krediitühingusse.
Rahanduse Rahvakomissari as. L. A i s e n s t a d t.

998.

Tallinn,

Eesti NSV Kergetööstuse Rahvakomissari
käskkiri
nr. 330.
30. detsembril 1940.
Tekstiiltööstuse turustamiskontori moodustamise kohta.

1. Tekstiiltööstuse Peavalitsusele alluvate käitiste toodete turustamise plaani
kindla teostamise huvides moodustan Tekstiiltööstuse turustamiskontori, nimega
,,Tekstiilkontor“.
Selleks käsen Tekstiiltööstuse Peavalitsusele alluvatel käitistel eraldada ja üle
anda kõik nende kirjalikud alused, mis kaubanduslikkude tehingute läbiviimiseks
vajalikud.
2. Tekstiilkontor omab kõiki juriidilise isiku õigusi, õigust pidada ladusid,
transportvahendeid ning omada teisi edukaks tegevuseks vajalikke vahendeid, tegut
sedes Kergetööstuse Rahvakomissari poolt kinnitatud põhikirja ning majandusliku
arvestuse põhimõttel koostatava erieelarve alusel. Tekstiilkontor allub Kergetöös
tuse Rahvakomissariaadi Tekstiil-Peavalitsuse Juhataja üldjuhtimisele ja järele
valvele.
3. Tekstiilkontorit juhib Kergetööstuse Rahvakomissari poolt Tekstiiltööstuse
Peavalitsuse Juhataja ettepanekul nimetatud juhataja.
4. Tekstiiltööstuse Peavalitsuse Juhatajal esitada minule kinnitamiseks hilje
malt 31. detsembriks 1940 Tekstiilkontori põhikirja kava.
5. Tekstiiltööstuse Peavalitsusele alluvatel käitistel lõpetada oma toodete
turustamine ja anda turustamise funktsioonid Tekstiilkontorile üle 1. jaanuariks 1941.
6. Kõik kuni Tekstiilkontori tegevuse alustamiseni käitistel toodete müügi alal
tekkinud nõudmised ja kohustused jäävad nimetatud käitistele.

7. Tekstiilkontoril tegevuse alustamisel jätkata Peavalitsusele alluvate käitiste
pooleliolevate müügilepingute täitmist käitiste arvel.
8. Kokkuleppel Kaubanduse Rahvakomissariga Natsionaliseeritud tekstiiltööstuste saaduste müügi korraldamise juhend (ENSV Teataja 1940, 3, 28) kaotab
kehtivuse Tekstiiltööstuse turustamiskontori tegevuse alustamise päevast, millest
avaldada ENSV Teatajas.
Kergetööstuse Rahvakomissar А. V e i m e r.

ni.
999.

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
määrus
käitise ümbernimetamise kohta.

Vastu tulles Riidevärvimistööstuse „Home" töötajate soovidele Eesti NSV
Rahvakomissaride Nõukogu määrab anda nimetatud käitisele uueks nimeks Tekstiilviimistlemisvabrik „Pioneer".
Rahvakomissaride Nõukogu Esimees J. Lauristin.
Rahvakomissaride Nõukogu Asjadevalitseja H. Haberman.
Tallinn, 29. detsembril 1940.

1000. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
määrus
Kergetööstuse Rahvakomissariaadile alluvate ehituskivitehaste nimede muutmise
kohta.
Vastu tulles alljärgnevate ehituskivitehaste töötajate soovidele Eesti NSV Rah
vakomissaride Nõukogu määrab need ümbernimetamisele järgmiselt:
1) „Loksa Tehased" — „Loksa tellistetehas";
2) „Türi telliste tehas ja keraamikatööstus" — „Türi tellistetehas";
3) „Valga telliste ja katusekivi tehas" — „Valga tellistetehas";
4) V. Kuus’i telliste tehas — Tellistetehas „Võrukivi";
5) V. Kaasiku telliste tehas — „Põlva tellistetehas";
6) M. Vungi telliste tehas — „Luha-tellistetehas";
7) „Saaremaa Savitööstus" — „Kuressaare tellistetehas".
Rahvakomissaride Nõukogu Esimees J. L a u r i s t i n.
Rahvakomissaride Nõukogu Asjadevalitseja H. Haberman.
Tallinn, 29. detsembril 1940.

1001. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
otsus
natsionaliseeritud käitiste nimede muutmise kohta.
Vastu tulles alljärgnevate natsionaliseeritud käitiste tööliskondade soovidele
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu otsustab anda neile käitistele uuteks
nimedeks:

1) H. Feierbach ja Ко vedru- ja masinaehitustehastele — Vedru- ja masina
ehitustehas „Sirp ja Vasar";
2) Karl Pärm’i metallkaupade vabrikule — „Tartu Metallkaupade Vabrik";
3) A. Päts’i sadulsepa- ja reisitarvete tööstusele — Tartu sadulsepa- ja reisitarvete tööstus „Reisitarve";
4) F. Peterson’! villatööstusele — „Kaasiku Villa- ja Jahutööstuse
5) H. Peipsi jahutööstuse^ — „К. Linnase nimeline jahutööstus";
6) O. Haak’i metsatööstusele ja Saeveskile — Kiidjärve saeveski „Kalju";
7) E. ja J. Jakobson’! saeveskile — „Kose-Risti Saeveski";
8) A. Turu saeveskile — Saeveski „Kärestik";
9) Aratsaare jahu- ja saeveskile — „Kõpu Jahu- ja Saeveski";
10) J. Ришерр’а saeveskile — „Taheva Saeveski";
11) S. Judeikin’! auru-, sae- ja jahuveskile — Auru-, sae- ja jahuveski „Peipsi";
12) Saarde Põllumajanduslise Tööstuse o.-ü.-le — „Saarde Segatööstus";
13) O. Kaarmann’! metallitööstusele — Metallitööstus „Raud";
14) G. Jaanson’! Tööstusele — Segatööstus „Vasar";
15) E. Adamson’! jahu-saeveskile, villa- ja mööblitööstusele — „Juuru Veski";
16) J. Bulatov’i ja L. Ridell’i taku-, narmaste-, koti- ja vatitööstusele —
„Tekstiil Utilisaator";
17) E. Strandell’i mehaanilisele võrguvabrikule — Võrguvabrik „Püünis".
Rahvakomissaride Nõukogu Esimees J. Lauristin.
Rahvakomissaride Nõukogu Asjadevalitseja H. Haberman.
Tallinn, 29. detsembril 1940.

1002.

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
otsus
natsionaliseeritud käitiste nimede muutmise kohta.
Vastu tulles alljärgnevate natsionaliseeritud käitiste töötajate soovidele Eesti
NSV Rahvakomissaride Nõukogu otsustab anda neile käitistele uuteks nimedeks:
1) Malmi- ja vasevalamisvabrikule K. Graudin, Tallinnas — Malmivalamise
ja emaileerimise tööstus „Pioneer";
2) Trükikojale „Sakala", Viljandis — Trükikoda „Edasi".
Rahvakomissaride Nõukogu Esimees J. Lauristin.
Rahvakomissaride Nõukogu Asjadevalitseja H. Haberman.
Tallinn, 23. detsembril 1940.
1003.

Tallinn,

Eesti NSV Kergetööstuse Rahvakomissari
käskkiri
nr. 322.
29. detsembril 1940.
Direktori ametist vabastamise kohta.

Vabastan, arvates 1. jaanuarist 1941, „Edu" trükikoja direktori Helmut Kase
metsi.
Kergetööstuse Rahvakomissar А. V e i m e r.
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1004.

Tallinn,

1118

Nr. 72

Eesti NSV Kergetööstuse Rahvakomissari
käskkiri
nr. 323.
29. detsembril 1940.
Direktori ametist vabastamise kohta.

Vabastan omal soovil, arvates 1. jaanuarist 1941, ,,Kultuur“ trükikoja direk
tori Karl Mõttus’e.
Kergetööstuse Rahvakomissar А. V e i m e r.

1005.

Tallinn,

Eesti NSV Kergetööstuse Rahvakomissari
käskkiri
nr. 324.
29. detsembril 1940.

Direktorite kohustetäitjate ja pearaamatupidaja nimetamise kohta.
Nimetan, arvates 1. jaanuarist 1941:
,,Kultuur“ direktori ajutiseks kohustetäitjaks — Juho Talviste.
,,Edu“ direktori ajutiseks kohustetäitjaks Albert Plaks’i.
„Paberpool" pearaamatupidajaks — Nikolai Stahlberg’!.
Kergetööstuse Rahvakomissar А. V e i m e r.

