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Aianduskooperatiivide tegevuse parendamise abinõude kohta

Väljavõte:

Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
märgivad, et viimastel aastatel õn ära tehtud ulatuslik töö tööliste ja
teenistujate aianduskooperatiivide organiseerimisel, mille tulemusena õn
tunduvalt paron ennä töötajate ja nende perekonnaliikmete puhkeaja veet
mise tingimused.
1.
novembri 1968. a. seisuga oli eraldatud maad 279 aiand usk ooperatiivile, sellest Tallinna linnas ja Harju rajoonis 151 aianduskooperatiivile
6315 liikmega, Narva linnas ja Kohtla-Järve rajoonis 21 aianduskoopera
tiivile 2668 liikmega, Tartu linnas ja Tartu rajoonis 32 aianduskoopera
tiivile 928 liikmega, Pärnu linnas ja Pärnu rajoonis 27 aianduskooperatii
vile 629 liikmega.
Paljud aianduskooperatiivid õn saavutanud häid tulemusi neile eral
datud maa-aladel aedade rajamisel, territooriumi heakorrastamisel ja aia
majade ehitamisel.
Samal ajal esineb aianduskooperatiivide tegevuses mõningaid puudusi.
Aianduskooperatiivide liikmed rikuvad sageli «Aianduskooperatiivi
tüüppõhimääruse» nõudeid, aga aianduskooperatiivide juhatused ei võta
tarvitusele mõjuvaid abinõusid puuduste kõrvaldamiseks.
Esineb juhtumeid, kus aianduskooperatiivide liikmed omavoliliselt
muudavad ehituse käigus aiamajade projekte, mille tulemusena esineb
hoonete kasuliku pinna kehtestatud piirnormide ületamist. Projektis ette
nähtud ehitusmaterjalide asemel kasutasid mõned aianduskooperatiivide
liikmed teisi välisseinte ehitus- ja viimistlusmaterjale, mille tagajärjel
rikuti hoonete üldilmet ja maastikulist ning arhitektuurilist ansamblit.
Mõnes kohas säilisid pärast ehituse lõpetamist ajutised kuurid, mis
rikuvad maa-ala üldilmet.
Mõned aianduskooperatiivid ei näe hoonestuspiaanides ette kollektiivobjektide — laste mängumurude ja spordiväljakute, ajutiste kuuride, elu
kondliku teenindamise objektide ja teiste ühiskondlike hoonete — ehita
mist, aga paljud aianduskooperatiivid, kelle hoonestuspiaanides õn ette
nähtud nimetatud objektide ehitamine, ei ole asunud nende ehitamisele.
Aianduskooperatiivide juhatused ei pea sageli kinni aianduskoopera
tiivi üldplaneerimise ja hoonestamise skeemide ning projektide kinnita
mise korrast ja lubavad asuda hoonestamisele planeerimisskeemide alusel,
mis ei ole kinnitatud linna või rajooni töörahva saadikute nõukogu täitev
komitee poolt.
Mõnel juhul ei ole kinni peetud looduskaitse ja maastikuarhitektuuri
nõuetest, samuti õn esinenud kasvavate puude omavolilist raiumist ja
kahjustamist.
\

Maatükkide grupiviisilise tarastamise tingimustele vaatamata tarastavad mõned aianduskooperatiivide liikmed nende kasutada oleva maa
tüki igaüks eraldi, mis- rikub aianduskooperatiivi maa-ala üldilmet.
Esineb juhtumeid, kus mõned aianduskooperatiivide liikmed ei ole
pikema aja jooksul asunud nendele kasutada antud maa-ala ülesharimi
sele ja hoonestamisele, mistõttu need maa-alad õn umbrohtunud ning
muutunud umbrohu levitamise koideks.
Aianduskooperatiivide juhatused suhtuvad sageli sallivalt aiandus
kooperatiivide liikmete poolt «Aianduskooperatiivi põhimääruse» rikkumistesse ega võta tarvitusele vajalikke abinõusid puuduste kõrvaldami
seks. Linnade ja rajoonide töörahva saadikute nõukogude täitevkomiteed
ei taga vajalikku kontrolli aianduskooperatiivide tegevuse üle.
Aianduskooperatiivide tegevuse parendamiseks Eesti NSV Ministrite
Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu määravad:
1. Rajoonide ja linnade töörahva saadikute nõukogude täitevkomi
teedel:
1) arutada maade aianduskooperatiivide poolt kasutamise ja aia
majade vastavalt kinnitatud planeerimis- ja hoonestusprojektidele ehita
mise olukorda.
Tagada Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute
Nõukogu 28. aprilli 1965. a. määruse nr. 200 (ENSV MK 1965, nr. 16,
art. 65) ning käesolevast määrusest tulenevate nõuete kõrvalekaldumatu
täitmine. Võtta kehtestatud korras vastutusele isikud, kes õn süüdi ehi
tuse, maakasutuse ja umbrohutõrje eeskirjade rikkumises;
2) jätkata põllumajanduslikus tootmises mittekasutatavate maade
täiendavat väljaselgitamist aianduskooperatiivide avalduste rahuldami
seks, pidades silmas, et aianduskooperatiividele ei eraldataks maid, mis õn
kõlblikud üldkasutatavate puhkel aj oonide organiseerimiseks;
3) maade tähtajata kasutamiseks andmise lepingu sõlmimisel igal
üksikul juhul läbi arutada küsimus aiandus- või suvilaehituskooperatiivi
organiseerimise otstarbekusest, olenevalt kohalikest oludest, maa kasuta
mise võimalustest ja eraldatava maa asukohast.
2. Aianduskooperatiivide juhatustel:
1) läbi arutada aianduskooperatiivi liikmete poolt maade kasutamise
ning vastavalt kinnitatud planeerimis- ja hoonestusprojektidele aiamajade
ehitamise küsimused ning tarvitusele võtta abinõud puuduste kõrvalda
miseks, nähes seejuures ette üldkasutatavate väljakute heakorrastamise
ja haljastamise ning teised abinõud, samuti aiamajade ehitamise, kui see
õn ette nähtud kinnitatud planeerimis- ja hoonestusprojektis;
2) ette näha aastaplaanides ja eelarvetes kooperatiivi üldkasutatava
maa-ala haljastamine, laste mängumurude ja spordiväljakute ning kultuur-elukondlike objektide ehitamine vastavalt kinnitatud planeerimis- ja
hoonestusproj ektile;
3) mitte lubada aianduskooperatiivide liikmetel kasutada aiamaju äri
liste! eesmärkidel;

4)
võtta aianduskooperatiivi liikmete suhtes, kes rikuvad aianduskooperatiivis kehtivat korda, tarvitusele mõjutamisabinõud, mis õn ette
nähtud «Aianduskooperatiivi põhimääruses» ja kehtivas seadusandluses.
3. Mitte lubada edaspidi:
1) aianduskooperatiivide liikmetel ehitada individuaalgaraaže, vaja
duse korral aga ette näha hoonestusplaanides kollektiivgaraažide, tarasta
tud väljakute ja varikatuste ehitamine;
2) tarade püstitamist üksikute maatükkide vahele, kui õn olemas tin
gimused maatükkide grupiviisiliseks tarastamiseks.
4. Vajaliku korra tagamiseks aianduskooperatiivide^ eraldatud
maade hoonestamisel ning arhitektuur-ehitusliku kontrolli tõhustamiseks:
1) panna rajoonide ja linnade töörahva saadikute nõukogude täitev
komiteede pea- (vanem-) arhitektide juures asuvatele tootmisgruppidele
ehituse järelevalve ülesanded aianduskooperatiivides, samuti vastava tasu
eest ehitusalase konsultatsiooni andmine neile ja individuaalehitajatele.
ENSV Plaanikomiteel eraldada vastavalt ENSV Ehituskomitee taotlu
sele vajalik palgafond nimetatud tootmisgruppide koosseisu suurenda
miseks;
2) ENSV Ehituskomiteel kahe kuu jooksul välja töötada aiandus
kooperatiivide ehituse järelevalve põhimäärus ning individuaalmajade ja
aiamajade ehituse üle teostatava järelevalve ning ehitusalase konsultat
siooni andmise eest võetava tasu määrade projekt. Esitada nimetatud pro
jekt. kinnitamiseks ENSV Plaanikomitee juures asuvale Hindade Ko
miteele.
5. Soovitada rajoonide ja linnade töörahva saadikute nõukogude
täitevkomiteedel ja aianduskooperatiivide juhatustel moodustada vajalike
tingimuste olemasolu] aianduskooperatiivide piirkonnanõukogud, kes
tsentraliseerivad aianduskooperatiivide vahendeid ning organiseerivad
nende vahendite arvel kooperatiivide maa-alade heakorrastamist, teede,
elektriliinide, veevarustusobjektide, ühiskondlike ja kultuur-elukondlike
hoonete ning ehitiste ehitamist aianduskooperatiivide maadel ning tööta
vad välja piirkonna üldised heakorrastusprojektid ja viivad need ellu.6
6. Kehtestada, et aianduskooperatiivid peavad neile maade eralda
misel sõlmima rajooni või linna töörahva saadikute nõukogu täitevkomi
teega lepingu maa-ala tähtajata kasutamisele andmise kohta, milles nä
hakse ette maa kasutamise tingimused, samuti aiamajade ja ühiskondlike
ehitiste ehitamise mahud ja tähtajad.
Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumil ja ENSV Ehituskomiteel
kinnitada nimetatud lepingu vorm.
• 7. Anda linnade ja rajoonide töörahva saadikute nõukogude täitev
komiteedele õigus lubada:
1)
aianduskooperatiivide taotlusel erandina üksikutel kooperatiivi
liikmetel, kelle perekonna koosseisus õn viis või enam inimest, ehitada
aiamaja projektis ettenähtud terrasside asemel kinnised verandad;

2)
ehitada majandushooned (kuur, saun või duširuum) eraldi komp
leksina või aiamajaga ühendatult, pindalaga kuni 10 m2.
8. Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingu Nõu
kogu 28. aprilli 1965, a. määruse nr. 200 «Tööliste ja teenistujate kollektiivaianduse kohta» punkti 3 alapunkti 4 osaliseks muutmiseks kehtestada,
et vastavalt siseplaneerimise kavale lubatakse aianduskooperatiivi üld
koosoleku otsusel ehitada pansionaadi tüüpi hooneid, teisi üldkasutatavaid
hooneid ja ehitisi ning kooperatiivi liikmetel — suvel kasutatavaid ter
rassidega aiamaju või ridamaju kasuliku pinnaga kuni 25 m2, terrasside
pindalaga kuni 10 ni2 perekonna kohta. Peäle selle õn lubatud ehitada
mitteköetavaid kasvuhooneid pindalaga kuni 20 m2 perekonna kohta.
9. ENSV Ehituskomiteel organiseerida aiamajade ja majandushoonete
uute projektide väljatöötamiseks konkurss.
10. Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumil koos ENSV SKV-ga
kolme kuu jooksul välja töötada ja kinnitada aianduskooperatiivi tege
vuse aastaaruande vorm, mille aianduskooperatiiv esitab Eesti NSV
Põllumajanduse Ministeeriumile.
11. Aastaaruannete läbitöötamiseks ja aianduskooperatiivide tegevu
sega seotud üldküsirnuste lahendamiseks suurendada Eesti NSV Põllu
majanduse Ministeeriumi Aianduse Valitsuse koosseisu ühe agronoomökonomisti ametikoha võrra.
12. ENSV Plaanikomiteel, Eesti NSV Ministrite Nõukogu MateriaalTehnilise Varustuse Peavalitsusel ja ETKVL-il kahe kuu jooksul läbi aru
tada aianduskooperatiivide varustamiseks vajalike ehitusmaterjalidega
kauplemise parendamise küsimus ning esitada oma ettepanekud Eesti NSV
Ministrite Nõukogule.
13. ENSV Plaanikomiteel ning Eesti NSV Metsamajanduse ja Loodus
kaitse Ministeeriumil läbi arutada küsimus kokkupandavate puidust aia
majade tootmise organiseerimisest müügiks aianduskooperatiividele ja
nende liikmetele.
14. Kinnitada juuresolev «Aianduskooperatiivi (mippõh imäär us».
15. Lugeda kehtetuks Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV
Ametiühingute Nõukogu 28. aprilli 1965. a. määruse nr. 200 «Tööliste ja
teenistujate kollektiivaianduse kohta» punki: 11.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimees
V. KLAUSON

Tallinn, 9. jaanuaril 1969. Nr. 12.

Eesli NSV Ametiühingute Nõukogu
esimees
P. NEEROT

Kinnitatud
Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja
Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
9, jaanuari 1969. a. määrusega nr. 12

Aianduskooperatiivi
tüüppõ li i määrus
I. Üldsätted
1. Aianduskooperatiivid organiseeritakse ettevõtete, asutuste ja orga
nisatsioonide juures aianduskooperatiivi astuda soovijate üldkoosoleku
otsuse alusel. Loa aianduskooperatiivi organiseerimiseks annab rajooni või
linna töörahva saadikute nõukogu täitevkomitee olenevalt aianduskoope
ratiivi asukohast ja liikmete ametiühingulisest kuuluvusest. Aianduskooperatiiv organiseeritakse vähemalt 8 liikme olemasolul.
2. Üldkoosoleku poolt vastuvõetud põhimäärus kuulub registreerimi
sele kohaliku töörahva saadikute nõukogu täitevkomitees.
3. Aianduskooperatiivide põhiülesandeks õn aianduse, köögiviljakas
vatuse, iluaianduse ja mesinduse igakülgne arendamine ning oma liikme
tele ja nende perekondadele puhkuse ning vaba aja sisuka ja tervisliku
veetmise organiseerimine.
4. Aianduskooperatiiv koostab ja vormistab omal kulul tema käsu
tuses oleva maa-ala planeerimise ja hoonestamise skeemid, esitab maa-ala
hoonestamise ja haljastamise projektid kohalikule töörahva saadikute
nõukogu täitevkomiteele kinnitamiseks kehtivas korras ning vastutab
tööde tegemise eest kinnitatud projektide kohaselt.
Aianduskooperatiivi maa-ala planeerimise ja hoonestamise skeemide
ning projektide koostamisel silmas pidada, et:
1) maade jaotamise ja kasutamise kord määratakse kindlaks aiandus
kooperatiivi üldkoosoleku otsusega, aivestusega luua võimalusi istutuste
hooldamistööde maksimaalseks mehhaniseerimiseks.
Aianduskooperatiivi liikme perekonnale eraldatud maatükk edasisele
jaotamisele ei kuulu;2
2) vastavalt siseplaneerimise kavale lubatakse ehitada aianduskoope
ratiivi üldkoosoleku otsusel talvisel ajal alaliseks elamiseks mittekõlblikke
pansionaadi tüüpi hooneid, ridamaju või üheperekonna-aiamaju ning mitte
köetavaid kasvuhooneid seaduses ettenähtud suuruses, samuti ühiskond
likke hooneid.
Aianduskooperatiivi ja selle liikmete hooneid ja ehitisi võtab eks
pluatatsiooni vastu rajooni või linna töörahva saadikute nõukogu täitev
komitee poolt kehtestatud korras kinnitatud komisjon. Komisjoni tööst
võtab osa aianduskooperatiivi esindaja,

5. Aianduskooperatiivide liikmete töökohtade administratsioonid ja
ametiühingukomiteed abistavad igakülgselt aianduskooperatiive kooskõlas
kehtiva seadusandlusega.
6. Aianduskooperatiivil õn juriidilise isiku õigused, jooksev konto
ning oma nimega nurgatempel ja pitsat.
7. Alali duskooperatii vi juhtimine ja asjaajamine toimub ühiskondli
kel alustel.
Suuremates aianduskooperatiivides lubatakse elektrivõrgu ja veevarustusvõigu teenindamiseks, arvepidamiseks ja aiavalveks tööle võtta
isikuid, kellel õn eriteadmised ja kvalifikatsioon, aianduskooperatiivi üld
koosoleku poolt kindlaksmääratud arvulise koosseisu ja palgafondi piires,
kusjuures otsus nimetatud töötajate palgamäärade kohta kuulub kinnita
misele selle organisatsiooni ametiühingukomitee poolt, kelle juures aianduskooperatiiv moodustati.

II. Aianduskooperatiivi vahendid
8. Aianduskooperatiivi vahenditeks õn:
1) aianduskooperatiivi liikmete sisseastumismaksud;
2) liikmemaksud;
3) sihtotstarbelised osamaksud;
4) muud tulud.
Sihtotstarbelisteks osamaksudeks õn kooperatiivi liikmete poolt pan
sionaatide, teede, elektriliinide, veevarustusobjektide, ühiskondlike ja
kultuur-elukondlike hoonete ja ehitiste ehitamise, kooperatiivi maa-ala
heakorrastamise ja muudeks kuludeks sissemakstud summad.
üldkoosoleku otsusel võib aianduskooperatiiv moodustada erifonde,
mida kulutatakse «Aianduskooperatiivi põhimääruses» ettenähtud otstar
beks. Aianduskooperatiivi üldkoosolek määrab kindlaks erifondide moo
dustamise ja kulutamise korra.

IIL Aianduskooperatiivi liikmed, nende õigused ja kohustused
9. Aianduskooperatiivi liikmeteks võivad olla ettevõtete, asutuste ja
organisatsioonide töölised ning teenistujad, samuti pensionärid.
Aianduskooperatiivi liikmeteks võivad olla isikud, kes õn saanud
16-aastaseks.
10. Aianduskooperatiivi liikme õigused säilivad nende perekondadel,
kui aianduskooperatiivi liige õn kutsutud tegevteenistusse Nõukogude
armeesse, sõjalaevastikku, piirivalve- või sise vägedesse, õn valitaval ko
hal, õn suunatud õppima või muudele pikaajalistele komandeeringutele,

kogu tegevteenistuses, õppeasutuses, valitaval kohal või komandeeringus
viibimise ajaks.
11. Aianduskooperatiivide liikmeteks võivad olla kodanikud, kellel
endal või kelle perekonnaliikmetel ei ole suvila- või aianduskrunt! või
individuaalkrunti üle 0,25 ha. Aianduskooperatiivi liige võib samaaegselt
olla ainult ühe aianduskooperatiivi liige.
12. Aianduskooperatiivi liikmel õn õigus:
1) osa võtta aianduskooperatiivi üldkoosolekutest otsustava hääle
õigusega;
2) valida ja olla valitud aianduskooperatiivi juhtivatesse organitesse;
3) üles tõsta juhatuses küsimusi ja teha ettepanekuid, mis õn seotud
aianduskooperatiivi töö parendamise ning aianduse ja mesinduse arenda
misega;
4) kasutada tema ja perekonnaliikmete poolt kasvatatavate kultuuride
saaki;
5) kasutada koos perekonnaliikmetega aiamaja, teisi hooneid ja ehi
tisi üldkoosoleku poolt kehtestatud korras;
6) igal ajal vabatahtlikult avalduse alusel lahkuda aianduskooperatiivist ning juhatuse nõusolekul üle anda oma osamaksud, krundi ja aia
maja kasutamise õigus teisele isikule.
Aianduskooperatiivist lahkunud liikmele tagastatakse kapitaalmahu
tusteks ja inventari soetamiseks sissemakstud sihtotstarbelised osamaksud
ja tema poolt ehitatud hoonete maksumus, maha arvatud amortisatsiooni
summad, samuti tagastatakse tema poolt kasutatud krundil asuvate istutuste maksumus vastavalt kehtivatele hinnetele.
Arveldused kooperatiivist lahkuja ja kooperatiivi astuja vahel toi
muvad kooperatiivi juhatuse kaudu.
Tagastamisele ja väljamaksmisele kuuluvate summade suuruse mää
rab kindlaks aianduskooperatiivi juhatuse poolt moodustatud hindamis
komisjon, lähtudes riiklikest hinnetest, kusjuures summa suurus määra
takse lähtudes ühiskondlike objektide ehitusele kulutatud tööst ja vahen
deist. Hindamisakti kinnitab juhatus kooskõlastatult revisjonikomisjoniga.
13. Aianduskooperatiivi liige õn kohustatud:
1) täitma «Aianduskooperatiivi põhimäärust» ning üldkoosoleku ja
juhatuse otsuseid;
2) tasuma sisseastumis-, liikme- ja sihtotstarbelisi osamakse;
3) viie aasta jooksul hoonestama eraldatud krundi vastavalt kinnita
tud hoonestusprojektile, rajama eraldatud krundil istutusi, pidevalt hoo
litsema istutuste eest, tegema kahjurite, taimehaiguste ja umbrohu tõrjet;
4) hoidma aianduskooperatiivi ühisvara;
5) võtma aktiivselt osa ühiskondlikest töödest.

14. Aianduskooperatiivi surnud liikme sihtotstarbelised osamaksud
lähevad kehtestatud korras üle tema pärijale, kui pärija astub sama aian
duskooperatiivi liikmeks, vastasel korral makstakse nimetatud osamaksud
pärijale välja.
15. Kooperatiivi liikmete suhtes, kes ei pea kinni «Aianduskoopera
tiivi põhimäärusest» või ei täida üldkoosoleku või juhatuse otsuseid, võ
tab juhatus tarvitusele järgmised abinõud:
1) väljakutse juhatusse põhimäärusest mittekinnipidamise või otsuste
mittetäitmise põhjuste väljaselgitamiseks ja puuduste kõrvaldamise täht
aegade kindlaksmääramiseks;
2) hoiatus;
3) puudustest teatamine töökohajärgsele ametiühingukomiteele;
4) materjalide esitamine isikute suhtes, kes ei tee umbrohu ja taime
kahjurite tõrjet ega pea kinni looduskaitse nõuetest, rajooni või linna
töörahva saadikute nõukogu juures asuvale administratiivkomisjonile
nende isikute vastutuselevõtmiseks kehtestatud korras;
5) omavolilise ehitamise kohta materjalide esitamine rajooni või linna
töörahva saadikute nõukogu täitevkomiteele vajalike abinõude tarvitusele
võtmiseks;
6) liikme väljaheitmine aianduskooperatiivist sellest kooperatiivi liik
mele teatamisega. Juhatuse otsus liikme kooperatiivist väljaheitmise
kohta kuulub kinnitamisele üldkoosoleku poolt.
16. Aianduskooperatiivi liige, kes õn võetud vastu aianduskoopera
tiivi koosseisu lahkunud liikme asemele, vastutab aianduskooperatiivi ees
lahkunud liikme kohustuste osas, mis tekkisid enne tema vastuvõtmist
kooperatiivi liikmeks.

IV. Aianduskooperatiivi üldkoosolek, juhatus ja revisjonikomisjon
17.
Aianduskooperatiivi kõrgemaks organiks õn üldkoosolek, mis
otsustab järgmisi küsimusi:
1) juhatuse otsuste kinnitamine aianduskooperatiivi liikmete vastu
võtmise ja väljaheitmise kohta;
2) juhatuse ja revisjonikomisjoni aruannete kinnitamine kooperatiivi
töö kohta;
3) maa-ala üldplaneerimise, hoonestamise ja haljastamise projektide,
ühiskondlike hoonete projektide ja eelarvete, finants- ja majandus- ning
tööplaanide ja aruannete kinnitamine, samuti ehitamise korra kindlaks
määramine;
4) kooperatiivi liikmete kasutuses oleva krundi suuruse diferentsee
rimine vajaduse korral, pidades silmas, et krundi suurus perekonna kohta
ei või ületada 0,15 hektarit;
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5) sisseastusis- ja liikmemaksude ning sihtotstarbeliste osamaksude
suuruse kindlaksmääramine;
6) eriteadmisi ja kvalifikatsiooni omavate töölevõetud isikute koos
seisu ja palgamäärade kindlaksmääramine;
7) juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine;
8) kooperatiivi liikmete avalduste ja kaebuste läbivaatamine juhatuse
ja revisjonikomisjoni tegevuse kohta;
9) aianduskooperatiivi likvideerimine.
18. Üldkoosolekuid kutsub juhatus kokku vähemalt kaks korda aastas,
millest liikmeile teatatakse ette kaks nädalat enne üldkoosolekut. Erakor
ralised üldkoosolekud kutsutakse kokku kuue päeva jooksul ühe kolman
diku aianduskooperatiivi liikmete, samuti revisjonikomisjoni või rajooni
või linna töörahva saadikute nõukogu täitevkomitee nõudmisel.
19. Üldkoosolek õn otsustusvõimeline, kui kohal õn vähemalt pool
aianduskooperatiivi liikmetest või nende poolt volitatud isikutest.
Üldkoosoleku otsused võetakse vastu kohalolevate liikmete lihthäälte
enamusega lahtisel hääletamisel.
20. Aianduskooperatiivi juhatuse, koosseisuga 3—11 liiget, ja revis
jonikomisjoni, koosseisuga 3—5 liiget, valib üldkoosolek kaheks aastaks.
21. Juhatus valib oma koosolekul juhatuse esimehe, esimehe asetäitja,
sekretäri ja laekuri. Revisjonikomisjon valib oma koosolekul revisjoni
komisjoni esimehe ja sekretäri.
22. Revisjonikomisjon revideerib aianduskooperatiivi rahanduslikku
ja majanduslikku tegevust vähemalt kaks korda aastas ning esitab revi
deerimise tulemused juhatusele ja üldkoosolekule.
23. Juhatus õn aianduskooperatiivi täidesaatev organ ja annab oma
tegevusest aru üldkoosolekule. Juhatuse pädevusse kuulub:
1) kooperatiivi liikmeks vastuvõtmise ja kooperatiivist väljaheitmise
küsimuste arutamine ning esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks;
2) üldkoosoleku poolt kindlaksmääratud sisseastumis- ja liikmemak
sude ning sihtotstarbeliste osamaksude vastuvõtmine aianduskooperatiivi
liikmetelt, samuti maksete vastuvõtmine liikmete poolt kooperatiivile
tekitatud kahjude hüvitamiseks;
3) plaanide, eelarvete ja aruannete koostamine;
4) aianduskooperatiivi varade iga-aastane inventeerimine, koopera
tiivi hoonete, ehitiste ja vara inventariseerimise vormistamine ja nende
kindlustamine;
5) maa-ala üldplaneerimise ja hoonestamise projektide esitamine ra
jooni või linna töörahva saadikute nõukogu täitevkomiteele kinnita
miseks;
6) igasuguste tehingute sooritamine aianduskooperatiivi nimel;
v
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7) aianduskooperatiivi esindamine kõigis kohtu- ja administratiivasutustes;
8) kooperatiivi maa-ala ja teede heakorrastamise, elektrifitseerimise,
veevarustuse ning istutusmaterjalide, väetiste ja inventari soetamise orga
niseerimine, samuti ehitatud hoonete, ehitiste ja maaparandussüsteemide
korrashoiu organiseerimine;
9) taimekahjurite ja -haiguste ning umbrohu tõrje organiseerimine;
10) kooperatiivi liikmete poolt «Aianduskooperatiivi põhimääruse» ja
nendele pandud kohustuste täitmise kontroll;
11) arvepidamine;
12) aastaaruande esitamine Eesti NSV Põllumajanduse Ministee
riumile;
13) aianduskooperatiivi liikmetele liikmeraamatute väljaandmine ning
nendesse liikmemaksude, sihtotstarbeliste osamaksude ja teiste vajalike
andmete kandmine;
14) «Aianduskooperatiivi põhimäärusest» tulenevate muude kohus
tuste täitmine.
24. Aianduskooperatiivi tegevust kontrollib rajooni või linna töö
rahva saadikute nõukogu täitevkomitee.
25. Vaidlused aianduskooperatiivi ja selle liikmete vahel kuuluvad
lahendamisele kohtu karras.

V. Aianduskooperatiivi tegevuse lõpetamine
ja asjaajamise likvideerimine
26. Aianduskooperatiiv lõpetab oma tegevuse kehtestatud korras üld
koosoleku otsusel, mille kinnitab rajooni või linna töörahva saadikute nõu
kogu täitevkomitee.
27. Aianduskooperatiivi asjaajamine likvideeritakse kooskõlas kooperatiivorganisatsioonide tegevuse lõpetamise korraga rajooni või linna töö
rahva saadikute nõukogu täitevkomitee esindajate osavõtul.

I Kontrolieksempior
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Väljaandja: Eesti NSV Ministrite Nõukogu Asjadevalitsus.
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