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EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
1 'У C

Sm- L- Gordejevi autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu
Presiidiumi aukirjaga

Kauaaegse viljaka töö eest noorte spetsialistide ettevalmistamisel ja
seoses viiekümnenda sünnipäevaga autasustada Tallinna Polütehnilise
Instituudi prorektorit Leonid Mihhaili p. Gordejevit Eesti NSV Ülem
nõukogu Presiidiumi aukirjaga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. MÜÜRISEPP
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär B. TOLBAST
Tallinn, 6. aprillil 1967.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
\*) (\
IZrU

Sm* K' Velmani autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu
Presiidiumi aukirjaga

Kauaaegse laitmatu töö eest teravilja varumise süsteemis ja seoses
viiekümnenda sünnipäevaga autasustada Tartu Elevaatori direktorit
Kristjan Augusti p. V elmanit Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
aukirjaga.
Eesti NSV ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. MÜÜRISEPP
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär B. TOLBAST
Tallinn, 6. aprillil 1967.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
1Jу
i

Sm. G. Kuzmini autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu
Presiidiumi aukirjaga

Kauaaegse viljaka teadusliku tegevuse eest ning seoses viie
kümnenda sünnipäevaga autasustada Eesti NSV Teaduste Akadeemia
Füüsika ja Astronoomia Instituudi sektorijuhatajat, Eesti NSV Teaduste
Akadeemia korrespondentliiget Grigori Grigori p. Kuzmini Eesti NSV
Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. MÜÜRISEPP
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär B. TOLBAST
Tallinn, 7. aprillil 1967.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
1 *JQ Eesti NSV Ehitusministeeriumi reorganiseerimise kohta liidulislZrO vabariiklikuks Eesti NSV Ehitusministeeriumiks
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium otsustab:
Reorganiseerida Eesti NSV Ehitusministeerium liidulis-vabariiklikuks
Eesti NSV Ehitusministeeriumiks.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. MÜÜRISEPP
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär B. TOLBAST
Tallinn, 8. aprillil 1967.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Tööj õuressursside
Kasutamise Komitee moodustamise kohta
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium otsustab:
Moodustada Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Tööj õuressurs
side Kasutamise Komitee.
10Q

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. MÜÜRISEPP
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär B. TOLBAST
Tallinn, 8. aprillil 1967.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
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^m' J* Toomaspoja autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga

Kauaaegse viljaka teadusliku ja pedagoogilise tegevuse eest ning
seoses viiekümnenda sünnipäevaga autasustada Tallinna Polütehnilise
Instituudi majandusteaduskonna dekaani dotsent Juhan Gustavi p.
Toomaspoega Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. MÜÜRISEPP
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär B. TOLBAST
Tallinn, 11. aprillil 1967.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
11M Sm. A. Prometi autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu
1 J 1 Presiidiumi aukirjaga
Kauaaegse töö eest partei- ja ametiühinguorganites ning seoses kuue
kümnenda sünnipäevaga autasustada Riigiasutuste Töötajate Ametiühingu
Vabariikliku Komitee esimeest Aleksander Tõnu p. P г о m e t i t Eesti
NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. MÜÜRISEPP
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär B. TOLBAST
Tallinn, 12. aprillil 1967.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
J Li

Sm- T- Josifova autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu
Presiidiumi aukirjaga

Aktiivse ühiskondliku tegevuse eest ja seoses kuuekümnenda sünni
päevaga autasustada pensionär Tamara Ivani t. Josifovat Eesti NSV
Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. MÜÜRISEPP
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär B. TOLBAST
Tallinn, 12. aprillil 1967.

II
EESTIMAA KOMMUNISTLIKU PARTEI KESKKOMITEE JA
EESTI NSV MINISTRITE NOUKOGU MÄÄRUS
Linnade ja rajoonide töörahva saadikute nõukogude täitev
komiteede juures asuvate kooperatiivelamuehituse nõukogude
ja sanitaarkultuuri, heakorrastuse ning haljastamise alal kaastöökomisjonide kohta
Pidades käesoleval ajal enam mitte vajalikuks linnade ja rajoonide
töörahva saadikute nõukogude täitevkomiteede juures asuvate koopera
tiivelamuehituse nõukogude ja sanitaarkultuuri, heakorrastuse ning hal
jastamise alal kaastöökomisj onide moodustamist, Eestimaa Kommunist
liku Partei Keskkomitee ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu määravad:
1.
Muuta EKP Keskkomitee ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu 24. ok
toobri 1963. a. määruse nr. 482 «Kooperatiivelamuehituse ebarahuldavast
arengust vabariigis» (ENSV MK 1963, nr. 39, art. 141) punkti 2 ja sõnas
tada see järgmiselt:
«2. Lubada linnade ja rajoonide töörahva saadikute nõukogude täitev
komiteedel organiseerida neile eraldatud koosseisude piirides väikesed
grupid, kellele panna vastutus elamuehituskooperatiivide organiseerimise
eest, neile vajaliku abi andmine ja kooperatiivelamuehituse plaanide täit
mise kontroll.»
2.
Lugeda kehtetuks EKP Keskkomitee ja Eesti NSV Ministrite Nõu
kogu 31. märtsi 1960. a, määruse nr. 121 «Eesti NSV elanikkonna medit
siinilise teenindamise ja tervishoiukorralduse edasise parandamise abi
nõudest» lisa nr. 8 punkt 2.
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Eestimaa Kommunistliku Partei
Keskkomitee sekretär
A. VADER
Tallinn, 13. aprillil 1967. Nr. 157.

Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimees
V. KLAUSON

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU JA
EESTI NSV AMETIÜHINGUTE NÕUKOGU MÄÄRUS
Sm. Konstantin Arseni p. Kõvask! autasustamise kohta Eesti
13 4 NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
aukirjaga
Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
määravad:
Kauaaegse laitmatu töö eest nõukogude organites, aktiivse osavõtu
eest ühiskondlikust tööst ja seoses viiekümnenda sünnipäevaga autasus
tada Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Juriidilise Komisjoni
vanemkonsultant! Konstantin Arseni p. Kõvaskit Eesti NSV Ministrite
Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu aukirjaga.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu

esimees
V. KLAUSON

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
sekretär
A. KELLO

Tallinn, 8. aprillil 1967. Nr. 139.

EESTI NSV MINISTRITE NOUKOGU JA
EESTI NSV AMETIÜHINGUTE NOUKOGU MÄÄRUS
Sm. Nikolai Ivani p. Panikarovskihi autasustamise kohta Eesti
135 NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
aukirjaga
Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
määravad:
Kauaaegse laitmatu töö eest nõukogude ning ma j andusorganites ja
seoses kuuekümnenda sünnipäevaga autasustada Ametiühingute Kuuror
tide Valitsemise Eesti Vabariikliku Nõukogu ökonomisti varustuse alal
Nikolai Ivani p. Panikarovskihi Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja
Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu aukirjaga.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimehe esimene asetäitja
E. TÕNURIST

Eesti NSV Ametiühingute
Nõukogu esimees
P NEEROT

Tallinn, 8. aprillil 1967. Nr. 140.

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU JA
EESTI NSV AMETIÜHINGUTE NÕUKOGU MÄÄRUS
Sm. Voldemar Aleksandri p. Palmi autasustamise kohta Eesti
136 NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
aukirjaga
Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
määravad:
Kauaaegse laitmatu töö eest nõukogude organites ja seoses viie
kümnenda sünnipäevaga autasustada Kaiu Küla Töörahva Saadikute

Nõukogu Täitevkomitee esimeest Voldemar Aleksandri p. Palmi Eesti
NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu au
kirjaga.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimees
V. KLAUSON

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
sekretär
A. KELLO

Tallinn, 10. aprillil 1967. Nr. 141.

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS
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«Eesli NSV tehnikakoolide põhimääruse» kinnitamise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
Kinnitada juurdelisatud «Eesti NSV tehnikakoolide põhimäärus».
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees V. KLAUSON
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja G. MARTIN
Tallinn, Toompea, 10. aprillil 1967. Nr. 142.
Kinnitatud
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
10. aprilli 1967. a. määrusega nr. 142

Eesti NSV tehnikakoolide
põhimäärus
I. Tehnikakoolide ülesanded
1. Tehnikakoolid õn riiklikud õppeasutused ja neid asutatakse vas
tavalt NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu Ministrite Nõukogu 2. veeb
ruari 1966. a. määrusele nr. 83 kutsehariduse andmiseks noortele, kes
pärast keskkooli lõpetamist siirduvad tootmistööle ning ei ole saanud
keskkoolis kutsealast ettevalmistust.
Tehnikakoolide põhiülesanne õn organiseeritult ette valmistada kesk
kooli lõpetajate hulgast kõigile rahvamajandusharudele kõrget tead
likkust omavaid kvalifitseeritud töölisi, kellel õn kaasaja nõuetele vas
tavad teadmised, kõrge kutsealane meisterlikkus ning kes õn piiritult
ustavad Kommunistlikule Parteile ja sotsialistlikule kodumaale; kasva
tada noori marksismi-leninismi ideede vaimus, kujundada neis kommu
nistlikku suhtumist töösse.
Tehnikakoolid spetsialiseeritakse rahvamajandusharude järgi ja nad
teevad õppe- ning kasvatustööd tihedas seoses ettevõtete, ehituste, sov
hooside ja kolhoosidega ning õpilaste aktiivse osavõtmisega tootmis
tööst.
II. Tehnikakoolide korraldus
2. Tehnikakoole asutab, reorganiseerib ja likvideerib Eesti NSV
Ministrite Nõukogu vastavalt riiklikele kvalifitseeritud kaadri ettevalmis
tamise plaanidele Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Kutsehariduse
Komitee esildisel, mis õn kooskõlastatud vastavate ministeeriumide ja
keskasutustega.

Tehnikakoolid alluvad Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklikule
Kutsehariduse Komiteele.
3. Igal tehnikakoolil õn põhikiri, mis õn välja töötatud käesoleva
põhimääruse alusel ja kinnitatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku
Kutsehariduse Komitee poolt.
4. Tööliskaadri
kõrgekvaliteedilise ettevalmistamise tagamiseks
peavad tehnikakoolidel olema:
1) õppe-tootmistöökojad, polügoonid, õppegaraažid, mis õn varusta
tud õpilastele kutsealaste teadmiste ja oskuste omandamiseks vajalike
kaasaegsete seadmete, tööriistade ja mehhanismidega;
2) vastava õppealase sisustusega, tehniliste ja näitlike vahenditega
varustatud õppekabinetid, laboratooriumid, auditooriumid ja ettevalmistusruumid, mis õn vajalikud õppuste korraldamiseks tehnoloogilistes,
üldtehnilistes ja ühiskondlik-poliitilistes õppeainetes ning ohutustehnika
alal;
3) raamatukogu ja lugemissaal;
4) ruumid ja väljakud koos vastava sisustuse ja inventariga kultuu
rilise kasvatustöö ning kehakultuuri- ja sporditöö tegemiseks;
5) arstiabipunkt, söökla või puhvet ning vajaduse korral ühiselamu
ja teised elukondlikud ruumid.
Oppe-tootmistöökodade, polügoonide, õppegaraažide, õppekabinettide, laboratooriumide seadmestamine toimub NSV Liidu Ministrite Nõu
kogu Riikliku Kutsehariduse Komitee normatiivide kohaselt.
Tehnikakoolidel, kes valmistavad ette spetsialiste põllumajandusele,
peavad lisaks sellele olema õppemajandid vajalike maa-alade, õppe-tootmishoonete, elamute ja elukondlike hoonetega, põllumajandusmasinate ja
produktiivkarj aga, selleks et õpetada õpilastele kutsealaseid oskusi
mitmesuguste tööde alal põllumajanduslikus tootmises. Maa-alade eralda
mine õppemajanditele toimub Eesti NSV Ministrite Nõukogu poolt keh
testatud korras. Normaalseks õppeprotsessiks vajalike õppemajandi
maa-alade suuruse kohta annab soovitusi NSV Liidu Ministrite Nõukogu
Riiklik Kutsehariduse Komitee.
5. Keskkoolide lõpetajate hulgast kvalifitseeritud tööliste ettevalmis
tamine tehnikakoolides kutsealadel, mis nõuavad kõrgendatud üldhari
duslikku taset, toimub vastava kutsealade loetelu järgi ja tähtaegadel,
mille töötab välja kehtestatud korras NSV Liidu Ministrite Nõukogu
Riiklik Kutsehariduse Komitee.
Iga tehnikakooli õpilaste kontingendid kutsealade järgi määrab
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Kutsehariduse Komitee koos minis
teeriumide ja keskasutustega vastavalt rahvamajandusplaanile, vabariigi
ettevõtete ja organisatsioonide vajadusele kvalifitseeritud kaadri järele
ning teistele vabariikidele kaadri ettevalmistamise ülesannetele.
6. Tootmisõpetuse ja teoreetilise õppuse_korraldamiseks ühendatakse
õpilased kutsealade järgi õpperühmadesse. Õpilaste arv õpperühmas õn
25—30 inimest.
Tootmisõpetus kutsealadel, mis õn seotud keerukate seadmete või
keerukate põllumajanduslike agregaatide teenindamisega, ohtlike või
eriti keerukate töödega, mis õn märgitud kehtestatud korras kinnitatud
loeteludes, toimub õpperühmades suurusega 12—15 inimest.

7. Tehnikakoolide õppe-tootmistöö toimub ühe või mitme lähestikku
asuva ettevõtte, sovhoosi, kolhoosi, ehituse, transpordi- ja teiste organi
satsioonide tootmisbaasil, mis vastab kvalifitseeritud kaadri ettevalmista
mise profiilile.
Koole kinnistab ettevõtetele ja organisatsioonidele Eesti NSV Minist
rite Nõukogu Riiklik Kutsehariduse Komitee kooskõlastatult vastavate
ministeeriumide ja keskasutustega.
8. Ettevõtted, sovhoosid, kolhoosid, ehitus-, transpordi- ja teised
organisatsioonid, kelle baasil tegutseb tehnikakoole, loovad tingimused,
mis õn vajalikud õppeprotsessi edukaks korraldamiseks ning õpilaste
poolt uue tehnika, eesrindliku tehnoloogia ja kõrge viljakusega töömeeto
dite omandamiseks.
Nimetatud ettevõtted ja organisatsioonid eraldavad koolidele tasuta
ning lisaks seadmetele, mida koolid saavad varustusplaanide järgi, neile
vajalikke seadmeid, masinaid, aparaate ja mehhanisme niihästi õppe
protsessi korraldamiseks kui kä ettevõtete ja organisatsioonide tellimuste
täitmiseks tootmisõpetuse protsessis; eraldavad oma juures õppejaoskonnad; annavad koolidele tootmistellimusi nende täitmiseks õpilaste toot
misõpetuse protsessis õppetöökodades ja õppejaoskondades, annavad
nende tellimuste täitmiseks materjalid, tööriistad ja tehnilise dokumen
tatsiooni, samuti tehnilist abi tellimuste täitmisel; teevad nendele kinnis
tatud koolide ruumidele vajalikku remonti, kusjuures nimetatud ette
võtete ja organisatsioonide bilansis olevate ruumide remont toimub nende
ettevõtete ja organisatsioonide arvel.
Põllumajanduse erialadel kvalifitseeritud kaadrit ettevalmistavate
tehnikakoolide varustamine põllumajandusmasinate, -seadmete ja -inven
tariga, samuti vananenud põllumajandus- ning maaparandusmasinate ja
mitmesuguste seadmete asendamine toimub Eesti NSV Ministrite Nõu
kogu Riikliku Kutsehariduse Komitee poolt kapitaalmahutuste ja eel
arveliste assigneeringute arvel, samuti põllumajandusmasinate täiendava
ja tasuta eraldamise arvel vastavate põllumajandusorganite poolt.
Ehitatavad uued tehnikakoolid varustatakse seadmetega kapitaal
mahutuste arvel, mida eraldavad ministeeriumid, keskasutused ja Eesti
NSV Ministrite Nõukogu nende koolide ehitamiseks ja laiendamiseks.
9. Tehnikakoolide poolt tootmisalaste ülesannete ja tellimuste täit
mine niihästi õppetöökodades kui kä tootmises peab teenima noorte kutse
alase väljaõppe ja kvalifitseeritud kaadri ettevalmistamise eesmärki.
Tootmisõpetuse protsessis täidavad õpilased tehnikakoolide õppetöökoda
des Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Kutsehariduse Komitee üles
andeid, baas- ja teiste ettevõtete ning organisatsioonide tellimusi, kus
juures õn kohustuslikuks tingimuseks, et tööd oma sisult vastaksid õppe
programmide nõuetele.
Tehnikakoolid tagavad õpilaste hoolika suhtumise tootmisseadmetesse, põllumajandusmasinatesse, tööriistadesse, mehhanismidesse; mater
jalide, elektrienergia säästliku kulutamise, tootmisalaste tööde kvaliteetse
ja õigeaegse täitmise, samuti ohutustehnika ja sisekorra eeskirjadest
kinnipidamise õpilaste poolt.
Õpilaste tööpäeva pikkus tootmispraktika ajal määratakse vastavalt
tööseadusandlusele.

10. Pärast vajalikku teoreetilist ja praktilist ettevalmistust tehnika
koolides suunatakse õpilased vastavalt õppeplaanidele ja -programmi
dele tootmispraktikale tavaliselt nendesse ettevõtetesse ja organisatsioo
nidesse, kellele kvalifitseeritud kaadrit ette valmistatakse.
11. Ettevõtted, kolhoosid, sovhoosid, ehitus-, transpordi- ja teised
organisatsioonid eraldavad koolidele õpilaste tootmispraktika organisee
rimiseks vajaliku arvu tasulisi töökohti ja tagavad õpilastele õppe
programmide nõuetele vastavad tööd, loovad õpilastele tootmises ohutud
töötingimused, tasuvad ettenähtud korras õpilaste poolt tehtud tööde eest
ettevõttes kehtivate hinnete või ajatööliste töötasumäärade järgi, arves
tades ergutavaid töötasusüsteeme; annavad õpilastele tootmispraktika
ajaks välja ettevõtete ja organisatsioonide arvel eririietuse, erijalatsid,
individuaalsed kaitsevahendid, korraldavad eri- ja ravi-profülaktilise
toitlustuse vastavate kutsealade töölistele kehtestatud normide kohaselt
ning tagavad vajalikel juhtudel omal kulul või oma transpordivahendi
tega õpilaste kohaletoimetamise tootmispraktika sooritamise kohta ja
tagasi või tagavad õpilastele vajalikud korteri- ja elukondlikud tingi
mused praktika sooritamise kohas. Tootmisõpetuse meistrite sõidukulud
praktikakohta ja tagasi, samuti neile päevarahade asemel makstava kom
pensatsiooni tasub õppeasutus.
12. Tehnikakoolides õppekursuse lõpetanud õpilased suunatakse
kutsehariduse organite poolt tööle erialal vastavalt rahvamajandusplaanile ja kvalifitseeritud kaadri ettevalmistamise ülesannetele.
Kolhooside ja sovhooside poolt tehnikakoolidesse õppima koman
deeritud õpilased suunatakse pärast kooli lõpetamist alalisele tööle tava
liselt samadesse kolhoosidesse ja sovhoosidesse.
Tehnikakoole lõpetavate noortööliste, jaotamine ettevõtetesse ja
organisatsioonidesse toimub enne õpilaste siirdumist tootmispraktikale.
Ettevõtted, sovhoosid, kolhoosid, ehitus-, transpordi- ja teised orga
nisatsioonid õn kohustatud võimaldama tehnikakoolide lõpetajatele tööd
vastavalt nende poolt saadud kutsealale ja antud kvalifikatsioonile, kaasa
aitama nende kvalifikatsiooni edasisele tõstmisele ja looma noortöölistele
vajalikud korteri- ning elukondlikud tingimused.
III. Õppetöö korraldus
13. Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Kutsehariduse Komitee
juhib tehnikakoole NSV Liidu Ministrite Nõukogu Riikliku Kutsehariduse
Komitee poolt väljatöötatud üldsätete alusel.
14. Õpilaste õpetamine tehnikakoolides toimub NSV Liidu Minist
rite Nõukogu Riikliku Kutsehariduse Komitee poolt kinnitatud õppeplaa
nide ja -programmide järgi.
15. Tootmisõpetus õn tulevaste noortööliste kutsealase ettevalmista
mise alus. Tootmisõpetus toimub niihästi õppe-tootmistööde tegemisel
õppetöökodades, polügoonidel, õppemajandites jne. kui kä tootmisprak
tika ajal ettevõtetes, sovhoosides, kolhoosides, ehitus-, transpordi- ja teis
tes organisatsioonides.
Tootmisõpetuse protsessis omandavad õpilased kutsealaseid teadmisi
ja oskusi, mis õn vajalikud kõrgekvaliteediliseks ja ohutuks töötamiseks

vastaval erialal, õpivad töötama kõrge viljakusega, kasutades moodsat
tehnikat ja eesrindlikke töömeetodeid; neil peab kujunema teadlik töö
distsipliin, kõrge töökultuur, püüdlus novaatorlusele ning teised nõu
kogude eesrindliku töölise iseloomuomadused.
16. Teoreetiline õppus tehnikakoolides seisneb tehnoloogiliste eri
ainete, üldtehniliste, ühiskondlik-poliitiliste õppeainete ja majandusalaste
teadmiste aluste õppimises, mis õn vajalikud õpitava kutseala sügavaks,
igakülgseks ja teadlikuks omandamiseks, samuti õppiva noorsoo ideelispoliitiliseks arendamiseks.
17. Tootmisõpetuse, teoreetilise õppuse ja klassivälise töö protsessis
teostab kooli insener-pedagoogiline kollektiiv koos komsomoli-, ameti
ühingu- ja teiste ühiskondlike organisatsioonidega õpilaste kommunist
likku kasvatust: noortel marksistlik-leninliku maailmavaate kujundamist
ja kommunistliku töössesuhtumise ning kommunistliku, moraali kasvata
mist.
18. Tehnikakoolide õpilaste kehaline kasvatus toimub niihästi keha
lise kasvatuse tundides kui kä klassivälise kehakultuuri- ja sporditöö
kaudu, õigesti organiseeritud tööprotsessis ja puhkeajal ning õpilaste
aktiivse osavõtu teel vabatahtliku spordiühingu «Tööjõureservid» tööst.
19. Tootmisõpetus ja teoreetiline õpetus toimuvad tootmisõpetuse
meistri ja õpetajate juhtimisel tunniplaani järgi. Õppetöös tuleb laialda
selt kasutada õpilaste töö rühmalist, brigaadset, lülilist ja individuaalset
organiseerimist ning õpilaste õppetegevuse aktiviseerimise mitmekesiseid
meetodeid, mis tagavad kutsealaste teadmiste ja oskuste teadliku ja
kindla omandamise ning oskuse rakendada saadud teadmisi tootmises.
Õppematerjali esitamisel tuleb laialdaselt kasutada näitlikke õppevahen
deid, kino, televisiooni ja teisi moodsaid tehnilisi vahendeid.
Tehnikakoolide õpilaste õppeedukusi hinnatakse viiepallise numbri
süsteemi järgi. Teadmiste ja oskuste kontrollimine toimub jooksva,
perioodilise ja kokkuvõtliku arvestuse mitmesuguste vormide rakenda
misega.
20. Õpingud tehnikakoolides lõpevad kvalifikatsioonieksamitega.
Nende eksamite korraldamiseks moodustatakse koolides kvalifikat
sioonikomisjonid, kuhu kuuluvad baasettevõtte, kellele kool tööliskaadrit
ette valmistab, administratsiooni, ametiühingu- ja teiste ühiskondlike orga
nisatsioonide esindajad ja kooli vastavate erialade pedagoogilised tööta
jad. Vajaduse korral võetakse komisjoni koosseisu kä tehnilise ja mäe
järelevalve, autoinspektsiooni ja teiste organisatsioonide esindajad. Kvali
fikatsioonikomisjonide isikulise koosseisu kinnitab Eesti NSV Ministrite
Nõukogu Riiklik Kutsehariduse Komitee.
21. Õpilastele, kes õn lõpetanud tehnikakooli ja sooritanud kvalifi
katsioonieksamid, antakse tootmisalane kvalifikatsioon ja ettenähtud
vormikohane tunnistus.
Tehnikakooli lõpetajatele, kes tootmisõpetuses ja vähemalt 75 prot
sendi ulatuses teistest õppeplaanis ettenähtud õppeainetest said hinde «5»
ning ülejäänud ainetes hinde mitte alla «4», kelle käitumine oli väga hea
ja kes sooritasid kvalifikatsioonieksamid hindele «5», antakse tunnistus
kiitusega ja kiituskiri.

Õpilased, kes õn lõpetanud tehnikakooli kiitusega ning kellel õn
lõpetatud keskharidus, kül nad töötavad tehnikakoolis saadud erialal ning
asuvad õppima tootmistööd katkestamata kõrgematesse õppeasutustesse
sugulaserialal ja sooritavad sisseastumiseksamid edukalt, võetakse kõrge
matesse õppeasutustesse vastu väljaspool konkurssi.
IV. Õpilased
22. Tehnikakoolidesse võetakse vastu noori, kes õn lõpetanud üld
haridusliku keskkooli, vastavad tervislikult seisundilt vastuvõtutingimustele õppimiseks valitud erialal ning tööseadusandluse nõuetele.
Tehnikakoolidesse vastuvõtu tingimused kehtestab NSV Liidu Minist
rite Nõukogu Riiklik Kutsehariduse Komitee.
23. Õppimine tehnikakoolides õn tasuta.
Edasijõudvatele õpilastele makstakse kehtivas korras stipendiumi,
kusjuures õpilastele, kellel õn ainult väga head hinded, suurendatakse
stipendiumi 25%.
Mittekohalikele õpilastele lubatakse vajaduse korral ja võimalust
mööda tasuta elada ühiselamus.
Õpilaste ravi-profülaktilist teenindamist teostavad tervishoiuorganid.
24. Tehnikakoolide õpilased õn kohustatud hoolsalt õppima ja sihi
kindlalt omandama kutseala, olema distsiplineeritud, rangelt täitma keh
tivaid käitumisreegleid koolides, ettevõtetes, avalikes kohtades ja täna
vatel, hoidma kooli au.
25. Tehnikakoolide õpilastele õn ette nähtud talvine ja suvine õppevaheaeg vastavalt õppeplaanidele:
1) kuni üheaastase õppeaja puhul — talvine õppevaheaeg;
2) pooleteiseaastase õppeaja puhul — talvine õppevaheaeg esimesel
õppeaastal ja suvine õppevaheaeg pärast esimese õppeaasta lõppu;
3) kaheaastase õppeaja puhul — talvine õppevaheaeg esimesel ja
teisel õppeaastal ning suvine õppevaheaeg pärast esimese õppeaasta
lõppu.
Talvise õppevaheaja kestus õn 2 nädalat, suvise — 5 nädalat.
Pärast tehnikakooli lõpetamist antakse lõpetajatele puhkus nende
ettevõtete ja organisatsioonide arvel, kuhu nad õn tööle suunatud. Selle
puhkuse eest tasutakse kooli lõpetajale antud kvalifikatsiooni kategooria
tariifimäära või vastava ametipalga ulatuses.
Nimetatud puhkus antakse alla 18 aasta vanustele lõpetajatele kes
tusega üks kuu, kõigile teistele kooli lõpetajatele — kestusega, mis õn
kehtestatud ettevõtetes, ehitustel, sovhoosides ja teistes organisatsioo
nides vastava kutse- ja eriala töötajatele.
Tehnikakooli lõpetajatele, keda suunatakse tööle väljaspoole nende
alalist elukohta, tasutakse kehtestatud korras sõidukulud töökohta, pagasiveokulud ning päevaraha teeloleku aja eest.
26. Tehnikakooli lõpetanud isikutele arvatakse õppeaeg nendes koo
lides üldise ja pideva tööstaaž! hulka.
V. Kooli juhtkond ja õppe-pedagoogiline personal
27. Tehnikakooli juhib direktor. Direktor organiseerib kogu kooli
tööd, kannab täit vastutust õpilaste õpetamise ja kasvatamise, õppeplaa

nide ja -programmide täitmise, kvalifitseeritud tööliste ettevalmistamise
plaanide täitmise, kooli õppe- ja tootmis- ning finants-majandusliku tege
vuse, vajaliku õppe-materiaalse baasi ja õpilastele normaalsete elukond
like tingimuste loomise eest; tagab kaadri õige valiku ja paigutamise
ning õpilaskontingendi komplekteerimise.
Direktor juhatab kooli, ühendades ainujuhtimist kollegiaalsusega,
pedagoogilise nõukogu, partei-, komsomoli- ja ametiühinguorganisat
siooni aktiivsel kaasabil. Kooli ühiskondlikud organisatsioonid ja kõik
töötajad võtavad laialdaselt osa tulevaste kvalifitseeritud tööliste kasva
tamisest ja õpetamisest, riiklike plaanide täitmisest ning kooli õppe-,
tootmis- ja majandusliku tegevuse täiustamisest.
Kooli direktori määrab ametisse Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riik
lik Kutsehariduse Komitee isikute hulgast, kellel õn õppeasutuse pro
fiilile vastav kõrgem, haridus ning reeglina tootmisalase ja pedagoogilise
töö kogemused.
28. Tehnikakooli direktori asetäitja õppe- ja tootmistöö alal juhatab
vahetult kooli õppe- ja tootmistegevust, vastutab õppeplaanide ja -prog
rammide täitmise ning õpilaste ohutute töötingimuste eest, juhib pedagoo
gilist personali ja organiseerib koolis metoodilist tööd.
Direktori asetäitja õppe- ja tootmistöö alal määrab ametisse Eesti
NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Kutsehariduse Komitee kooli direktori
esildisel isikute hulgast, kellel õn õppeasutuse profiilile vastav kõrgem
haridus ning tootmisalase ja pedagoogilise töö kogemused.
29. Direktori abi kultuurilise kasvatustöö alal juhatab vahetult kas
vatus- ja massilist kultuuritööd koolis, suunab õpetajate ja tootmisõpetuse
meistrite tööd õpilaste kommunistlikul kasvatamisel teoreetilise ja toot
misõpetuse protsessis, organiseerib koos komsomoli-, ametiühingu- ja
teiste ühiskondlike organisatsioonidega õpilastele klassiväliseid üritusi,
kasutades ulatuslikult õpilaste oma initsiatiivi.
Direktori abi kultuurilise kasvatustöö alal määrab ametisse Eesti NSV
Ministrite Nõukogu Riiklik Kutsehariduse Komitee tehnikakooli direktori
esildisel isikute hulgast, kellel õn kõrgem või kesk-eriharidus ning koge
musi noorte kasvatamisel.
30. Kooli vanemmeister tagab tootmisõpetuse organiseerimise ja
läbiviimise vastavalt õppeprogrammide nõuetele kooli õppetöökodades,
polügoonidel ja õppemajandis, samuti ettevõtetes, sovhoosides, kolhoo
sides, ehitus-, transpordi- ja teistes organisatsioonides; vastutab koolile
kinnitatud tootmisplaanide ja tootmistellimuste kvaliteetse ja õigeaegse
täitmise, ohutustehnika ja töökaitse eeskirjade täitmise eest; juhatab
vahetult tootmisõpetuse meistrite ja kooli õppe-tootmistöökodade kogu
personali tööd.
Vanemmeistri määrab ametisse Eesti NSV Ministrite Nõukogu
Riiklik Kutsehariduse Komitee kooli direktori esildisel isikute hulgast,
kellel õn kooli profiilile vastav kõrgem või kesk-eriharidus ja kõrge toot
misalane kvalifikatsioon.
31. Tehnikakooli õppemajandi juhataja sellises tehnikakoolis, kus
valmistatakse ette põllumajanduse spetsialiste, tagab majandi õige juhti
mise vastavalt selle harude arendamise ning õpilaste tootmisõpetuse üles
annetele, vastutab õppemajandi tootmisplaanide täitmise eest.

Õppemajandi juhataja määrab ametisse Eesti NSV Ministrite Nõu
kogu Riiklik Kutsehariduse Komitee kooli direktori esildisel isikute hul
gast, kellel õn põllumajanduslik kõrgem või keskharidus ning tootmisstaaž oma erialal.
32. Õpetajad ja tootmisõpetuse meistrid organiseerivad vahetult
õppe- ja tootmistööd õpperühmades, tagavad õppe- ja tootmistööde
ohutu täitmise tingimused, vastutavad õpilaste õpetamise kvaliteedi ja
kasvatamise, õppeplaanide ja -programmide täitmise, kõigi õpilaste poolt
kaasaegse tehnika ja kõrge viljakusega töömeetodite omandamise, õppe
tööst osavõtu eest ja distsipliini eest õpperühmas.
Tootmisõpetuse meistrid tagavad õpilastele õppe-tootmistööde täit
miseks vajalikud töökohad, materjalid, tööriistad ja tehnilise dokumen
tatsiooni; jälgivad, et töökohad, seadmed, tööriistad ning kaitseseadmed
kool.i_ töökodades ja baasettevõtetes hoitakse vajalikus korras.
Õpetajad ja tootmisõpetuse meistrid määrab ametisse kooli direktor:
1) õpetajad — isikute hulgast, kellel õn kõrgem haridus vastaval
erialal;
2) tootmisõpetuse meistrid — isikute hulgast, kellel õn kõrgem või
kesk-eriharidus, kõrge tootmisalane kvalifikatsioon ning vähemalt kolmeaastased töökogemused vastaval kutsealal.
Tootmisõpetuse meistriteks võidakse määrata kä kõrge kvalifikat
siooniga töölisi, kellel õn üldine keskharidus ning vähemalt viieaastased
töökogemused vastaval kutsealal.
VI. Pedagoogiline nõukogu ja metoodiline töö tehnikakoolides
33. Õppe- ja kasvatusprotsessi kollegiaalseks pedagoogiliseks juhti
miseks moodustatakse tehnikakoolides pedagoogiline nõukogu, kes arutab
õppe-, tootmis- ja kasvatustöö põhiküsimusi.
Pedagoogilise nõukogu koosseisu kuuluvad: kooli direktor (esimees),
direktori asetäitja õppe- ja tootmistöö alal, direktori abi kultuurilise kas
vatustöö alal, vanemmeister, tootmisõpetuse meistrid, õpetajad, kasvata
jad ja teised pedagoogilised töötajad, õppemajandi juhataja, kooli kom
somoli- ja ametiühinguorganisatsiooni esindajad, samuti baasettevõtete
ja- organisatsioonide esindajad.
34. Pedagoogilise protsessi täiustamise, õppetöö organiseerimise ja
korraldamise kõige optimaalsemate teede ja vahendite kindlaksmäärami
seks moodustatakse tehnikakoolides vastavate kutsealade ja õppeainete
metoodilised komisjonid.
Metoodiliste komisjonide, samuti õppekabinettide ja laboratooriu
mide juhatajad määrab ametisse kooli direktor pedagoogilise nõukogu
soovitusel suuremate kogemustega õpetajate hulgast.
VII. Tehnikakooli vara ja rahalised vahendid
35. Tehnikakooli vara (hooned, seadmed, transpordivahendid, inven
tar jne.) õn riiklik omand ning seda võib võõrandada või üle anda ainult
kindlaksmääratud korras.
Kooli töötajad õn kohustatud hoolikalt hoidma riigivara, õigesti
ekspluateerima hooneid, ehitisi ja seadmeid, säästlikult kulutama mater-

jäle ja rahalisi vahendeid. Riigivara rikkumises ja riigile materiaalse
kahju tekitamises süüdiolevad isikud kannavad vastutust kehtivas korras.
36. Tehnikakoolid õn riigieelarvel ja neil õn Eesti NSV Ministrite
Nõukogu Riikliku Kutsehariduse Komitee poolt kinnitatud eelarve.
Tulud, mida tehnikakoolid saavad tootmisõpetuse ja tootmispraktika
protsessis õpilaste poolt tehtavate tööde eest, jaotatakse ja kasutatakse
kutsekoolide kohta kehtestatud korras.
Põllumajandusele kvalifitseeritud kaadrit ettevalmistavate tehnika
koolide õppemajandi ülalpidamine toimub erivahendite eelarve järgi,
miile kinnitab Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Kutsehariduse Komi
tee. Summa, mille võrra tulud ületavad selle kulud, kasutavad koolid
põllumajanduse mehhaniseerimise koolide ja maakutsekoolide õppe
majandite kohta kehtestatud korras.
Oppetöökodade (õppemajandite) tootmistegevuse arendamiseks ning
õpilaste õpetamise ja tootliku töö kõige ratsionaalsemaks ühendamiseks
eraldatakse tehnikakoolidele vajaduse korral vastavad käibevahendid.
37. Tehnikakool õn juriidiline isik ja temal õn Eesti NSV riigivapi
kujutise ning kooli nimega pitsat.
EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS
Eesti NSV valitsuse otsuste kehtetuks tunnistamise kohta seoses
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Seoses EKP Keskkomitee ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu 22, juuli
1965. a. määrusega nr. 337 «Teenindusettevõtete töö parandamise abi
nõude kohta» ja vastavalt NSV Liidu Ministrite Nõukogu 20. jaanuari
1967. a. määrusele nr. 39 Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
1. Eesti NSV ministeeriumidel ja keskasutustel ning rajoonide ja
linnade töörahva saadikute nõukogude täitevkomiteedel võtta teadmiseks,
et NSV Liidu Ministrite Nõukogu tunnistas kehtetuks:
«Töötajate kultuuriliste ja olustikuliste tingimuste parandamise ja
tootmise täiustamise ettevõttefondi põhimääruse», mis õn kinnitatud NSV
Liidu Ministrite Nõukogu 4. veebruari 1961. a. määrusega nr. 99 (Eesti
NSV Ministrite Nõukogu 4. märtsi 1961. a. korraldus nr. 251-k — ENSV
MK 1961, nr. 9, art. 31) punkti 5 alapunkt «d» ja punkt 7 elanikkonna
tellimuste alusel teenuste osutamisega otseselt seotud tegevusest saadud
kasumist või toodangu omahinna alandamise kokkuhoiu summadest
elanikkonna elukondliku teenindusettevõtte fondi teostatavate eraldiste
suuruse osas;
«Üksikute rahvamajandusharude töötajate kultuuriliste ja olusti
kuliste tingimuste parandamise ning tootmise täiustamise ettevõttefondide (organisatsioonifondide) põhimääruse», mis õn kinnitatud NSV Liidu
Ministrite Nõukogu 22. mai 1963. a. määrusega nr. 563 (Eesti NSV
Ministrite Nõukogu 3. juuli 1963. a. määrus nr. 331 — ENSV MK 1963,
nr. 23, art. 90) XI osa punkt 4 elanikkonna tellimuste alusel teenuste osu
tamisega otseselt seotud tegevusest saadud kasumist või plaanilise kah
jumi alandamise summadest elanikkonna elukondliku teenindusettevõtte
fondi teostatavate eraldiste suuruse osas.

2. Tunnistada kehtetuks:
Eesti NSV Ministrite Nõukogu 24. juuli 1951. a. määruse nr. 607
«Elanikkonna jalatsite, rõivaste ja metallesemete remonttöökodade töö
parandamisest» punkt 6;
Eesti NSV Ministrite Nõukogu 12. septembri 1955. a. määruse nr. 273
«Eesti NSV Kohaliku, Põlevkivi- ja Keemiatööstuse Ministeeriumi ja Eesti
Vabariikliku Töönduskooperatsiooni Nõukogu elanikkonna elutarbelise
teenindamise ettevõtete ebarahuldavast tööst» punkt 6.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees V. KLAUSON
Eesti NSV Ministrile Nõukogu asjadevalitseja G. MARTIN
Tallinn, Toompea, 11. aprillil 1967. Nr. 149.
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Sm. Gennadi Mihhaili p. Nikonovi vabastamise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
Vabastada sm. Gennadi Mihhaili p. Nikonov Eesti NSV ehitus
ministri esimese asetäitja ametikohalt ja Eesti NSV Ehitusministeeriumi
kolleegiumi liikme kohustest.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees V. KLAUSON
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja G. MARTIN
Tallinn, Toompea, 12. aprillil 1967. Nr. 151.
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Sm. Uno Oskari p. Kiudsoo nimetamise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
Nimetada sm. Uno Oskari p. Kiudsoo Eesti NSV ehitusministri esi
meseks asetäitjaks ja Eesti NSV Ehitusministeeriumi kolleegiumi liik
meks.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees V. KLAUSON
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja G. MARTIN
Tallinn, Toompea, 12. aprillil 1967. Nr. 152.
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