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I
EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
Л <2 *2 Lasterikaste emade autasustamise kohta ordenitega «Ema au» ja
** s ? medalitega «Emamedal»
NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi 1944. aasta 18. augusti seadluse
alusel autasustada NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi nimel:
A. Emasid, kes õn sünnitanud ja kasvatanud
üheksa last
I järgu ordeniga «Ema au»
Jõgeva rajoon
1. Suvi, Asta Arturi t. — teenistuja Mustvee linnas.
B. Emasid, kes õn sünnitanud ja kasvatanud
kaheksa last
II järgu ordeniga «Ema au»
Harju rajoon
1. Malmström, Leida Voldemari t. — S. M. Kirovi nimelise kaluri
kolhoosi liige.
Jõgeva rajoon
2. Martinson, Valli Aleksandri t. — Ranna kolhoosi liige.
Kohtla-Järve rajoon
3. Rein, Valentina Dmitri t. — «Kaljuranna» kolhoosi liige.
Paide rajoon
4. Seire, Helme Hugo t. — «Oktoobri» kolhoosi liige.
C. Emasid, kes õn sünnitanud ja kasvatanud
seitse last
III järgu ordeniga «Ema au»
Viljandi rajoon
1. К a b a n e n, Viivi Augusti t. — «Kalju» kolhoosi liige.
D. Emasid, kes õn sünnitanud ja kasvatanud
kuus last
I järgu medaliga «Emamedal»
Jõgeva rajoon
1. Kolb а Sova, Laine Karli t. — «Saare» kolhoosi liige.
Kingissepa rajoon
2. Rüütel, Lia Mihkli t. — V. I. Lenini nimelise kolhoosi liige.
Kohtla-Järve linn
3. Gerassimov a, Milja Nikolai t. — tööline.
4. G e r 1 i t s, Maria Aleksandri t. — koduperenaine.

Kohtla-Järve rajoon
5. Promvalds, Aino — tööline Aseri külanõukogus.
Rapla rajoon
6. Iva, Elve Eduardi t. — «Vabaduse» kolhoosi liige.
Tallinna linn
7. Kompus, Herta Arnoldi t. — teenistuja Keskrajoonis.
E. Emasid, kes õn sünnitanud ja kasvatanud
viis last
II järgu medaliga «Emamedal»
Jõgeva rajoon
1. А 1 b r i, Aino Erichi t. — koduperenaine Palamuse külanõukogus.
2. Kukk, Hilja Tõnise t. — tööline Raja külanõukogus.
3. T s e 11 e r, Paulina Fjodori t. — koduperenaine Põltsamaa külanõu
kogus.
Kingissepa rajoon
4. Kask, Laine Aleksei t. — tööline Lümanda sovhoosis.
5. Pruul, Liidia Jakobi t. — tööline Sõrve sovhoosis.
6. Püüa, Linda Johannes-Osvaldi t. — Laimjala kolhoosi liige.
Paide rajoon
7. Martsepp, Lydia — koduperenaine Ollepa külanõukogus.
Põlva rajoon
8. Pau, Mirja Vilbert! t. — «Külvaja» kolhoosi liige.
9. S a v i m ä g i, Anna Kirilli t. — koduperenaine Vastse-Kuuste küla
nõukogus.
10. T e n s, Signe Richardi t. — teenistuja Vastse-Kuuste külanõukogus.
Rapla rajoon
11. Poroson Tamara Friedrichi t. — tööline Kohila külanõukogus.
Tallinna linn
12. Golubova, Anna Vladimiri t. — teenistuja Mererajoonis.
13. Kask, Evi Dimitri t. — tööline Keskrajoonis.
14. M e r z i n a, Antonina Vassili t. — tööline Keskrajoonis.
Tartu rajoon
15. Asula, Helve Gustavi t. — tööline Tartu näidissovhoosis.
Viljandi rajoon
16. Hvalko, Marta Semjon! t. — koduperenaine Saarepeedi külanõu
kogus.
17. Mägi, Eevi Juhani t. — tööline Viljandi linnas.
18. Sinimets, Linda Johani t. — koduperenaine Holstre külanõu
kogus.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe asetäitja A. ANSBERG
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär B. TOLBAST
Tallinn, 30. oktoobril 1970.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
АЧЛ ^m"
Poleli autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu
4? J * Presiidiumi aukirjaga
Kauaaegse viljaka töö eest eesti nõukogude teatrikunsti arendamisel
ja seoses viiekümnenda sünnipäevaga autasustada Eesti NSV Teatri
ühingu juhatuse esimehe asetäitjat Ants Antsu p. P ä i e 1 i t Eesti NSV
Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe asetäitja A. ANSBERG
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär B. TOLBAST
Tallinn, 6. novembril 1970.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
А'! C Sm. A. Salga autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu
4LJJ Presiidiumi aukirjaga
Kauaaegse töö eest põllumajanduses, aktiivse osavõtu eest ühiskond
likust elust ning seoses kuuekümnenda sünnipäevaga autasustada Harju
rajooni «Tuleviku» kolhoosi osakonnajuhatajat Arnold Hansu p. Salka
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe asetäitja A. ANSBERG
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär B. TOLBAST
Tallinn, 6. novembril 1970.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
А *2/1 Eesti NSV Siseministeeriumi töötajate autasustamise kohta me* s О daliga «Eeskujuliku teenistuse eest ühiskondliku korra kaits
misel»
Aktiivse võitluse eest kuritegevusega ning ühiskondliku korra rikku
jatega autasustada NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi nimel medaliga
«Eeskujuliku teenistuse eest ühiskondliku korra kaitsmisel» järgmisi Eesti
NSV Siseministeeriumi töötajaid:
J a š i n, Viktor Ivani p.
Kahl, Ants Karli p.
К а 1 d a m, Lembit Voldemari p.
Kerberg, Viktor Ivani p.
Väli, Leonhard Ernsti p.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe asetäitja A. ANSBERG
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär B. TOLBAST
Tallinn, 9. novembril 1970.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
Л 18 *7 Vabatahtlike rahvamalevlaste ja mittekoosseisuliste miüitsa* > » töötajate autasustamise kohta medaliga «Eeskujuliku teenis
tuse eest ühiskondliku korra kaitsmisel»
Miilitsaorganite aktiivse abistamise eest võitluses kuritegevuse ja
ühiskondliku korra rikkujatega autasustada NSV Liidu Ülemnõukogu
Presiidiumi nimel medaliga «Eeskujuliku teenistuse eest ühiskondliku
korra kaitsmisel» järgmisi vabatahtlikke rahvamalevlasi ja mittekoosseisulisi miilitsatöötajaid:
Markus, Artur Romani p.
M i r z о j a n t s, Vladimir Bogdani p.
M о s i n, Vassili Ivani p.
N о s s о v, Konstantin Dmitri p.
P i v e n, Nikolai Sergei p.
Poolak, Jüri Jüri p.
Tamm, Juhan Aleksandri p.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe asetäitja A. ANSBERG
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär B. TOLBAST
Tallinn, 9. novembril 1970.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
*

Eesti NSV rajoonide (linnade) rahvakohtute rahvakohtunike ja
rahvakaasistujate arvu kindlaksmääramise kohta

Vastavalt «Eesti NSV rajoonide (linnade) rahvakohtute valimiste mää
rustiku» paragrahvidele 16 ja 68 Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium
otsustab:
Määrata Eesti NSV rajoonide (linnade) rahvakohtunike ja rahvakaas
istujate arv järgmiselt:
1. Tallinna Linna Kalinini Rajooni Rahvakohus — 6 rahvakohtunikku
ja 400 rahvakaasistujat.
2. Tallinna Linna Keskrajooni Rahvakohus — 7 rahvakohtunikku ja
450 rahvakaasistujat.
3. Tallinna Linna Mererajooni Rahvakohus — 5 rahvakohtunikku ja
350 rahvakaasistujat.
4. Kohtla-Järve Linna Rahvakohus — 5 rahvakohtunikku ja 350 rahva
kaasistujat.
5. Narva Linna Rahvakohus -— 4 rahvakohtunikku ja 300 rahvakaas
istujat.

6. Tartu Linna Rahvakohus — 4 rahvakohtunikku ja 300 rahvakaasistujat.
7. Pärnu Linna Rahvakohus — 2 rahvakohtunikku ja 150 rahvakaas
istujad
8. Haapsalu Rajooni Rahvakohus — 1 rahvakohtunik ja 75 rahvakaasistujat.
9. Harju Rajooni Rahvakohus — 4 rahvakohtunikku ja 250 rahvakaas
istujad
10. Hiiumaa Rajooni Rahvakohus — 1 rahvakohtunik ja 60 rahvakaasistujat.
11. Jõgeva Rajooni Rahvakohus — 2 rahvakohtunikku ja 150 rahvakaasistujat.
12. Kingissepa Rajooni Rahvakohus — 1 rahvakohtunik ja 75 rahvakaasistujat.
13. Kohtla-Järve Rajooni Rahvakohus — 2 rahvakohtunikku ja 150 rahvakaasistujat.
14. Paide Rajooni Rahvakohus — 2 rahvakohtunikku ja 150 rahvakaasistujat.
15. Põlva Rajooni Rahvakohus — 1 rahvakohtunik ja 100 rahvakaasistu
jad
16. Pärnu Rajooni Rahvakohus — 2 rahvakohtunikku ja 150 rahvakaas
istujad
17. Rakvere Rajooni Rahvakohus — 3 rahvakohtunikku ja 225 rahva
kaasistujad
18. Rapla Rajooni Rahvakohus — 2 rahvakohtunikku ja 150 rahvakaas
istujad
19. Tartu Rajooni Rahvakohus — 2 rahvakohtunikku ja 150 rahvakaas
istujad
20. Valga Rajooni Rahvakohus — 2 rahvakohtunikku ja 150 rahvakaas
istujad
21. Viljandi Rajooni Rahvakohus — 3 rahvakohtunikku ja 225 rahvakaas
istujad
22. Võru Rajooni Rahvakohus — 2 rahvakohtunikku ja 150 rahvakaas
istujad
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe asetäitja A. ANSBERG
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär B. TOLBAST
Tallinn, 10. novembril 1970.

II

EESTIMAA KOMMUNISTLIKU PARTEI KESKKOMITEE JA
EESTI NSV MINISTRITE NOUKOGU MÄÄRUS
AVQ Aleksei Müürisepa nime andmise kohta Kutsekeskkoolile nr. 3
ja Orissaare Keskkoolile
Arvestades vabariigi töötajate ja ühiskondlike organisatsioonide
arvukaid palveid ja ettepanekuid silmapaistva partei- ja riigitegelase
Aleksei Aleksandri p. Müürisepa mälestuse jäädvustamiseks, Eestimaa KP
Keskkomitee ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu määravad:
Anda Aleksei Müürisepa nimi:
1) Tallinnas asuvale Kutsekeskkoolile nr. 3 ja nimetada seda edas
pidi: Aleksei Müürisepa nimeline Kutsekeskkool;
2) Eesti NSV Kingissepa rajooni Orissaare Keskkoolile ja nimetada
seda edaspidi: Aleksei Müürisepa nimeline Orissaare Keskkool.
Eestimaa KP Keskkomitee
sekretär
L. LENSTMAN

Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimehe esimene asetäitja
E. TÕNURIST

Tallinn, 3. novembril 1970. Nr. 499.

EESTI NSV MINISTRITE NOUKOGU MÄÄRUS
AA(\ «Rajooni töörahva saadikute nõukogu täitevkomitee põllu» *iU maj andusvalitsuse põhimääruse» kinnitamise kohta
Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
Kinnitada juurdelisatud «Rajooni töörahva saadikute nõukogu täitev
komitee põllumajandusvalitsuse põhimäärus».
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe esimene asetäitja E. TÕNURIST
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja G. MARTIN
Tallinn, Toompea, 8. oktoobril 1970. Nr. 462.

Kinnitatud
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
8. oktoobri 1970. a. määrusega nr. 462

Rajooni töörahva saadikute nõukogu täitevkomitee
põlluma j andus valitsuse
põhimäärus
1. Rajooni töörahva saadikute nõukogu täitevkomitee põllumajandusvalitsus õn organ, kes juhib põllumajanduslikku tootmist rajoonis ja
allub oma tegevuses nii rajooni töörahva saadikute nõukogule ja tema
täitevkomiteele kui kä Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumile.
Rajooni töörahva saadikute nõukogu täitevkomitee põllumajandusvalitsus juhib kolhooside, sovhooside ja teiste riiklike põllumajandusette
võtete ning kolhooside- ja sovhoosidevaheliste põllumajandusettevõtete
ja -organisatsioonide tegevust ning vastutab põllumajandusliku tootmise
olukorra ja edasise arengu eest rajoonis.
2. Rajooni töörahva saadikute nõukogu täitevkomitee põllumajandusvalitsuse põhiülesandeks õn põllumajandusliku tootmise üldjuhtimine
rajoonis, mis õn suunatud iga liiki põllumajandussaaduste kogutoodangu
ja riikliku varumise pidevale suurendamisele, kolhooside, sovhooside ja
muude riiklike põllumajandusettevõtete majanduse tugevdamisele ning
nende muutmisele kaubatoodangurohketeks rentaabliteks majanditeks.
3. Rajooni töörahva saadikute nõukogu täitevkomitee põlluma j andusvalitsus organiseerib:
k
1) partei ja valitsuse põllumajandusalaste otsuste täitmist ja kont
rolli, taime- ja loomakasvatussaaduste tootmist ulatuses, mis tagab põllu
majandussaaduste riiklike plaanide tingimatu täitmise, samuti kontrolli
riiklikust distsipliinist range kinnipidamise üle;
2j põllumajandusliku tootmise olukorra ja arenguperspektiivide
uurimist, pidades silmas iga liiki taime- ja loomakasvatussaaduste kogu
toodangu ja riikliku varumise suurendamist;
3) maade intensiivset kasutamist ja kohalikest tingimustest lähtudes
vajalike külvikordade juurutamist, põllumajanduskultuuride kasvatamise
agrotehnilistest eeskirjadest kinnipidamise kontrolli, nende kasvatamise
tehnoloogia eesrindlike meetodite juurutamist põllunduses ja looma
kasvatuse söödabaasi tugevdamist;
4) maaparandustöid, happeliste muldade lupjamist, uute kultuurheina
maade ja -karjamaade rajamist ning olemasolevate parandamist ja kont
rolli nende tööde kvaliteedi üle;
5) kohalike orgaaniliste väetiste ja alusturba tootmist ja kasutamise
kontrolli, mineraal-, bakter- ja muude väetiste, samuti kahjurite ja hai
guste tõrjeks kasutatavate taimekaitsevahendite tellimisavalduste õige
aegset koostamist ning esitamist vastavatele organitele, nende jaotamist
ning õigeaegse hankimise, samuti kasutamise ja hoidmise kontrolli;

6) seemnekasvatust, kontrolli saagirikaste rajoneeritud sordiseemnete
seemnefondidesse salvestamise üle, põllumajanduskultuuride parimate
sortide tootmisse juurutamist;
7) sordiseemnekülvide aprobeerimist ja rajooni seemnekasvatuse
inspektsiooni tegevust;
8) ratsionaalse maaviljelussüsteemi ja külvipindade struktuuri välja
töötamist ja juurutamist, mis võimaldavad saada suurt saaki kõigilt kul
tuuridelt;
9) taimekaitseteenistuse kahjurite, haiguste ja umbrohu tõrjeks;
10) kolhooside- ja sovhoosidevahelist maakorraldust, maabilansi
koostamist ja esitamist rajooni töörahva saadikute nõukogu täitevkomi
teele läbivaatamiseks ning kinnitamiseks;
11) võitlust mullaerosiooni vastu ning väheviljakate ja jäätmaade
paremat, kasutamist;
12) kaebuste ja avalduste läbivaatamist ja lahendamist maakorral
duse ja maakasutuse küsimustes ning muudes põllumajanduslikes küsi
mustes;
13) loomakasvatuse olukorra ja arenguperspektiivide uurimist, loo
made arvu suurendamise ja jõudluse tõstmise reservide ning võimaluste
väljaselgitamist, pidades silmas loomakasvatussaaduste kogutoodangu ja
riikliku varumise pidevat suurendamist;
14) tõuaretust, kunstliku seemenduse juurutamist loomakasvatuses,
võitlust emasloomade ahtruse vastu ja kunstliku seemenduse jaamade
tegevust;
1.5) veterinaarteenistuse tegevust ja abinõude väljatöötamist võitlu
seks loomade lõppemise, nakkushaiguste taudide ja muude haiguste vastu,
kontrolli veterinaar- ja sanitaarjärelevalve eeskirjadest kinnipidamise üle
loomakasvatusfarmides;
16) söödabaasi olukorra ja edasise tugevdamise perspektiivide ning
loomade söötmise tehnoloogia eesrindlike meetodite uurimist ja nende
j uuruta mist loomakasvatusfarmides;
17) põllumajandusliku tootmise mehhaniseerimise ja elektrifitseeri
mise arendamist, kompleksse mehhaniseerimise ja elektrifitseerimise juu
rutamist;
18) põllumajandustöötajate kaadri ettevalmistamist, kvalifikatsiooni
tõstmist ja atesteerimist, kaadri õiget paigutamist ja kasutamist;
19) koos põllumajanduse ja varumise töötajate ametiühingu rajooni
komiteega ratsionaliseerimis- ja leiutustegevust põllumajandusliku toot
mise mehhaniseerimises ja elektrifitseerimises ning teaduse saavutuste ja
eesrindlike kogemuste juurutamist selles;
20) mehhaniseerimisvahendite ja seadmete suure jõudlusega kasuta
mist ja kontrolli nende ekspluateerimise ja hoidmise eeskirjadest kinni
pidamise üle;

21) masinate ja seadmete remonti, traktorite ja muude põllumajan
dusmasinate registreerimist ning kehtestatud korras ühtsete numbrimär
kide väljaandmist;
22) kontrolli ohutustehnika ja töökaitse eeskirjadest kinnipidamise ja
sellel alal puuduste kõrvaldamiseks antud juhiste täitmise üle, samuti
vajalike töötingimuste tagamise ja selleks otstarbeks materiaalsete vahen
dite õigeaegse eraldamise ning sihipärase kasutamise üle;
23) aasta- ja perspektiivplaanide ning põllumajanduse arendamise abi
nõude, samuti riiklike varumisplaanide koostamist ja esitamist rajooni
töörahva saadikute nõukogu täitevkomiteele läbivaatamiseks, ühes riik
like varumisplaanide järgneva teatamisega kolhoosidele, sovhoosidele ja
teistele riiklikele põllumaj andusettevõtetele;
24) kolhooside, sovhooside ja muude riiklike põllumajandusettevõ
tete tootmis- ja finantsplaanide ning aastaaruannete koostamist ja läbi
vaatamist;
25) majanduse olukorra ja edasise tugevdamise perspektiivide uuri
mist, abinõude väljatöötamist kolhooside, sovhooside ja muude riiklike
põllumajandusettevõtete finantsmajandusliku tegevuse parendamiseks;
26) krediteerimise, kapitaalmahutuste limiitide ja pangakrediidi
nõudeavalduste ja plaanide läbivaatamist ning nende jaotamist, kontrolli
nende vahendite kasutamise ja NSV Liidu Riigipanga Eesti Vabariikliku
Kontori asutuste ning muude kreeditoridega teostatavate arvelduste üle;
27) kontrolli tulude ning kapitaalmahutusteks eraldatud vahendite
jaotamise ja kasutamise üle;
28) raamatupidamisarvestust ja aruandlust, progressiivsete arvestus
meetodite ja majandusliku informatsiooni mehhaniseeritud töötlemise
juurutamist;
29) revisjonikomisjonide tegevust, kolhooside ja sovhooside finants
majandusliku tegevuse revideerimist ja kontrollimist, nende tulemuste
läbivaatamist ja revisjonidega väljaselgitatud puuduste kõrvaldamiseks
vajalike abinõude väljatöötamist;
30) maaehituse olukorra ja arenguperspektiivide uurimist, kapitaal
mahutuste limiitide jaotamist ja kontrolli nende kasutamise üle, tootmis-,
maaparandus-, elamu- ja kultuur-elukondlike objektide kapitaalehituse
plaanide täitmist ning kvaliteedi kontrolli;
31) üldkasutatava autotranspordiga edasitoimetatavate veoste veo
mahtude ja -limiitide planeerimist ja jaotamist, samuti kontrolli kolhoo
side, sovhooside ja teiste riiklike põllumajandusettevõtete autotranspordivahendite kasutamise üle;
32) materiaal-tehniliste vahendite — masinate, seadmete, mineraal
väetiste, jõusöötade, mürkkemikaalide ja muude vahendite tellimisavalduste koostamist ja läbivaatamist ning nende vahendite jaotamist, samuti
kontrolli nende õigeaegse hankimise, kasutamise ja hoidmise üle;
33) metsa-, jahi- ja kalamajanduse olukorra ja arenguperspektiivide
uurimist kolhoosides, sovhoosides ja teistes riiklikes põllumajandusette-

võtetes, kontrolli nende poolt metsavalve ja -kaitse-, jahipidamis- ja kala
püügi-, metsamassiivide taastamise, kaitsemetsaribade ja parkide rajamise
eeskirjadest kinnipidamise üle, samuti kontrolli looduskaitseabinõude
täitmise üle;
34) koos põllumajanduse ja varumise töötajate ametiühingu rajooni
komiteega sotsialistlikku võistlust, kommunistliku töö liikumist, eesrind
like töömeetodite tundmaõppimist, üldistamist ja juurutamist majandites,
samuti töö teadusliku organiseerimise juurutamist põllumajanduslikus
tootmises;
35) juhtiva kaadri valikut ja abistamist kolhooside, sovhooside ning
muude riiklike põllumajandusettevõtete ja -organisatsioonide komplek
teerimises kvalifitseeritud spetsialistidega, neile eesrindlike töömeetodite
õpetamist;
36) kontrolli «Põllumajandusliku artelli põhikirjast» ning kolhoositootmise juhtimise demokraatlikest alustest kinnipidamise üle, kolhoosni
kute isiklike ja ühiskondlike huvide õige ühendamise üle;
37) abiettevõtete tööd, nende ettevõtete olukorra ja arenguperspek
tiivide uurimist, kontrolli nende tegevuse üle ja majandite abistamist
organisatsioonilistes küsimustes.
4. Rajooni töörahva saadikute nõukogu täitevkomitee põllumajandusvalitsus juhindub oma tegevuses NSV Liidu ja Eesti NSV seadustest,
NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi ja Eesti NSV Ülemnõukogu Presii
diumi seadlusest, NSV Liidu valitsuse ja Eesti NSV valitsuse otsustest,
Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi käskkirjadest, juhenditest ja ju
histest, rajooni töörahva saadikute nõukogu ja selle täitevkomitee
otsustest ja korraldustest, samuti käesolevast põhimäärusest, ja tagab keh
tiva seadusandluse õige rakendamise kolhoosides, sovhoosides ja muudes
riiklikes põllumajandusettevõtetes ning -organisatsioonides.
5. Rajooni töörahva saadikute nõukogu täitevkomitee põllumajandusvalitsust juhib valitsuse juhataja. Valitsuse juhataja kinnitatakse ame
tisse ja vabastatakse ametist rajooni töörahva saadikute nõukogu poolt.
6. Rajooni töörahva saadikute nõukogu täitevkomitee põll uma j andusvalitsuse struktuuri, arvulise koosseisu ja kuu-palgafondi kinnitab
Eesti NSV Põllumajanduse Ministeerium kooskõlastatult rajooni töörahva
saadikute nõukogu täitevkomitee ja Eesti NSV Rahandusministeeriumiga.
7. Rajooni töörahva saadikute nõukogu täitevkomitee põllumajandusvalitsus juhib kolhooside, sovhooside ja teiste riiklike põllumajandus
ettevõtete tegevust demokraatlikel alustel, milleks tema juures moodus
tatakse nõukogu.
Nõukogu koosseisu ja põhimääruse kinnitab rajooni töörahva saadi
kute nõukogu täitevkomitee kooskõlastatult Eesti NSV Põllumajanduse
Ministeeriumiga.
8. Rajooni töörahva saadikute nõukogu täitevkomitee põllumajandusvalitsusel õn Eesti NSV riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat.
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Kapitaalehituse varustamise kohta materjalide, toodete ja sead
metega

Väljavõte:

Vastavalt NSV Liidu Ministrite Nõukogu 28. septembri 1970. a. mää
rusele nr. 810 Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
1.
Eesti NSV ministeeriumidel ja keskasutustel ning linnade ja ra
joonide töörahva saadikute nõukogude täitevkomiteedel võtta teadmiseks
ja juhindumiseks juurdelisatud «Kapitaalehituse materjalide, toodete ja
seadmetega varustamise korra määrustik».
Teha ENSV Plaanikomiteele, ENSV Varustuspeavalitsuseie, Eesti NSV
ministeeriumidele ja keskasutustele, kes planeerivad ja hangivad mate
riaalseid ressursse kapitaalehituse vajadusteks, ülesandeks materiaalsete
ressursside jaotamisel ette näha plaanides 1971. aastast alates materja
lide, toodete ja seadmete eraldamine kapitaalehitusele vastavalt nimeta
tud määrustikule.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees V. KLAUSON
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja G. MARTIN
Tallinn, Toompea, 20. oktoobril 1970. Nr. 479.

Kinnitatud
NSV Liidu Ministrite Nõukogu
28, septembri 1970. a. määrusega nr. 810

Kapitaalehituse materjalide, toodete ja seadmetega varustamise
korra määrustik
1. Peatööettevõtulepingute ja aastatööettevõtulepingute alusel teos
tatavat kapitaalehitust varustavad:
a) tellijateks olevad ministeeriumid, keskasutused ja teised organisat
sioonid:
tehnoloogiliste seadmetega (kaasa arvatud 100 atü ja suuremale sur
vele ettenähtud kõrgsurvetorud, samuti pumba- ja komperssoriseadmed),
energeetiliste, elektrotehniliste (kaasa arvatud kõrge- ja madalpingeaparatuur ning valgustusarmatuur), üldtehaseliste (kaasa arvatud tuletõrjeseadmed), mittestandardsete (kaasa arvatud hermeetilised metalluksed ühes
avamismehhanismidega) ning tõste- ja transpordiseadmetega, samuti apa
ratuuriga;
ventilaatorite, kalorifeeride, kütteagregaatide, veesoojendite, õhukonditsioneerijate, filtrite, liftide, elektri- ja gaasipliitide, gaasiaparatuuri ja

kontrollmöõteriistade, automatiseerimis-, side- ning signaliseerimis- ja
tsentraalbiokeerimisvahendite, kõrgepingeportselani, tulekindlate mater
jalide, kaabli (kaasa arvatud tiitelnimestikes ettpnähtud ajutistele hoone
tele ja ehitistele vajalik kaabel), elektriliinide ja alajaamade piksekaitsetrossi, roostevabade teraste, värviliste metallide, samuti värviliste valtsmetallide ja roostevabade valtsteraste ning neist valmistatud toodetega,
välja arvatud ehituskonstruktsioonide valmistamiseks ettenähtud valtsitud
alumiiniumsulamid;
bimetalltorude, mittemetallkattega ja vooderdatud torude, roostevaba
dest terastest, värvilistest metallidest ja teistest spetsiaalmaterjalidest
torude, samuti nende torude monteerimiseks vajalike spetsiaalsulameist ja
roostevabadest terastest detailide ning elektroodidega;
terastorudega (välja arvatud vee- ja gaasitorud) kontrollmõõteaparatuuri ja automaatikasüsteemide montaažiks;
kommunaalehituse magistraaltorujuhtmete vajadusteks minevate
torudega;
teras-, värviliste metallide ning malmivalust tehnoloogiliste toodete,
slääbide ja sepistega ning stantsimistoorikutega;
tööstusliku torustikuarmatuuri ja siibritega (välja arvatud haridus-,
kultuuri-, tervishoiu- ning elamuehitusobjektide ehituse vajadusteks mi
nev a^matuur ja siibrid);
äärikutega (kaasa arvatud iga liiki vastasäärikud, mida hangitakse
komplektis aparatuuri, torustikuarmatuuri ja siibritega), välja arvatud
lamedad siledate ühenduspindadega teraskeevisäärikud, kondensaatori
tega (välja arvatud kõrgahju-, koksikeemia- ja aglomeratsioonitööstuse
gaasi juhtmete juures kasutatavad mehaanilist töötlemist mitte vajavad
lehtterasest kompensaatorid ning torudest valmistatavad painduvad kompensaatorid);
seadmete ja kõrgsurve torujuhtmete montaažiks kasutatavate tikkpoltidega koos mutritega;
iga liiki ekspluatatsiooniseadmete ning materjalidega (kaasa arva
tud filtrite täitmiseks vajalikud materjalid — aktiivsüsi, spetsiaalsed killustikuliigid, kvartsliiv jt.), toodete, kütuse ning õlidega, mis õn vajalikud
seadmete ja agregaatide proovimiseks ning ekspluatatsioomandmiseks,
samuti inventari, mööbli, elektrilampide ning valgustusseadmetega;
b) peatööettevõtjateks olevad ministeeriumid, keskasutused ja teised
organisatsioonid:
musta valtsmetalliga (kaasa arvatud valtsmetall, mida kasutatakse
metallkonstruktsioonide valmistamiseks ning mille maksumus arvatakse
tehtud ehitus- ja montaažtööde mahtu), rööbastega koos kinnitite, pööran
gute ja peenmetalltoodetega;
ehituskonstruktsioonide valmistamiseks vajalike valtsitud alumiiniumisulamitega;
torudega (kaasa arvatud kummeeritavad torud), välja arvatud torud,
mis õn loetletud käesoleva määrustiku punkti 1 alapunktis «а»;

terasest keevitatud sileda ühenduspinnaga lameäärikutega (välja ar
vatud vastasäärikud);
küttekatelde (veesoojenduskatelde), nende jaoks kasutatavate tule
kindlate toodete, pumpade ja ventilaatoritega;
tööstuslike külmhoonete ammoniaak- ja soolvesijahutuse patareide,
samuti külmutuskambrite isoleerustega;
hoonete ja ehitiste ventilatsioonikambrite hermeetiliste ustega; radi
aatorite ja konvektoritega;
torustikuarmatuuri ja siibritega haridus-, kultuuri-, tervishoiu- ning
elam uehitusobj ektide va j adusteks;
ehitus-, metsa-, soojusisolatsiooni-, viimistlus- ning abimaterjalide,
sanitaartehniliste toodete (kaasa arvatud sanitaartehniline armatuur), kin
nitus- ning elektriinstallatsioonitoodetega;
kõigi teiste materjalide ja toodetega, mida pole loetletud käesoleva
määrustiku punkti 1 alapunktis «а».
Peale selle:
NSV Liidu Energeetika ja Elektrifitseerimise Ministeerium varustab
tema poolt teistele ministeeriumidele, keskasutustele ja organisatsiooni
dele peatööettevõtulepingute ja aastatööettevõtulepingute alusel ehitatavaid elektrijaamu, kõrgepingeliine ja alajaamu:
ventilaatorite, kalorifeeride, kütteagregaatide, installatsioon^uhtme
ja valgustusn öör juhtmega;
õhukeseseinaliste õmblusteta torudega kontrollmõõteriistade montaažiks, legeeritud terastest, värvilistest metallidest ja teistest spetsiaalmaterj alidest torudega;
värviliste metallide, tulekindlate toodete, terasevalust., värviliste me
tallide valust ja malmi valust toodetega;
spe\.siaalelektroodidega seadmete montaažiks.
Transpordiehituse Ministeerium varustab Teedeministeeriumiga sõl
mitud peatööettevõtulepingute ja aastatööettevõtulepingute alusel tema
poolt ehitatavaid objekte kaabliga.
Gaasitööstuse Ministeerium varustab peatööettevõtulepingute ja aasta
tööettevõtulepingute alusel tema poolt maal teostatavaid ning rahvamajandusplaanis ettenähtud gasifitseerimistöid kõigi vajalike materjalide
ja seadmetega (valtsmetall, torud, torustikuarmatuur, gaasipliidid ja -bal
loonid, peenmetalltooted ning teised materjalid ja seadmed).
Maal asuvate kõrgepinge- ning madalpingeelektriliinide, transformaatoralajaamade ja elektrijaamade ehitust varustatakse materjalide ning
seadmetega NLKP Keskkomitee ning NSV Liidu Ministrite Nõukogu
27. augusti 1966. a. määrusega nr. 699 ettenähtud korras.
2.
NSV Liidu Montaaži- ja Eriehitustööde Ministeerium ning teised
ministeeriumid, keskasutused ja organisatsioonid varustavad peatööettevõtjateks olevate ministeeriumide, keskasutuste või organisatsioonidega
sõlmitud alltööettevõtulepingute alusel nende poolt teostatavaid, rahva-

majandusplaanis ettenähtud tehnoloogiliste seadmete, torujuhtmete, me
tallkonstruktsioonide, automaatikasüsteemide, kontrollmõõteriistade, sidening signaliseerimis- ja tsentraalblokeerimisvahendite monteerimistöid,
elektrimontaaž- ja sanitaartehnilisi montaažtöid, tööstusliku ventilatsiooni,
seadmete ja torujuhtmete soojusisolatsioonitöid, ehituskonstruktsioo
nide, seadmete, toru- ja õhujuhtmete tule-, korrosiooni- ja keemiakaitsealaseid töid, kunstlike aluste ning keeruliste vundamentide rajamise töid,
samuti kä spetsiaalseid hüdrotehnilisi ning puurimis- ja lõhkamistöid:
peenmetalltoodetega (välja arvatud roostevabast ja teistest erisulamitest ning värvilistest metallidest tooted, mida hangib tellija);
elektriinstallatsioonitoodetega;
soojusisolatsioonimaterjalide ja soojusisolatsiooni katteks vajalike
materjalide, happekindlate materjalide, tulekaitseks, keemiliseks kaitseks
ning kurameerimiseks kasutatavate materjalide ja toodetega;
kemikaalide, abimaterjalide, tehniliste kummi- ja asbesttoodete ja
naftasaadustega;
iga liiki värvidega (kaasa arvatud perkloorvinüülvärvid), mis õn va
jalikud kruntimiseks, alates 1972. aastast kä metallkonstruktsioonide ning
-toodete värvimiseks, mida alltööettevõtjad valmistavad neile tsentralisee
ritult üleantavast valtsmetallist ja torudest.
3. NSV Liidu Montaaži- ja Eriehitustööde Ministeerium varustab peatööettevõtjateks olevate ministeeriumide, keskasutuste ning teiste organi
satsioonidega sõlmitud alltööettevõtulepingute alusel teostatavaid ning rah
vamai andusplaanis ettenähtud töid metallkonstruktsioonidega, mida val
mistab ministeerium NSVL Plaanikomitee poolt kehtestatud plaani alusel,
ventilatsiooni-õhutorude, montaaži, sanitaartehniliste ning elektrimontaaži
toorikute ja torujuhtmete detailidega.
Nimetatud toodete valmistamiseks vajalikud mustad valtsmetallid,
valtsitud alumiiniumisulamid ning terastorud nähakse ette NSV Liidu
Montaaži- ja Eriehitustööde Ministeeriumi plaanides, kusjuures vastavalt
vähendatakse peatööettevõtjateks olevatele ministeeriumidele, keskasu
tustele ja teistele organisatsioonidele kapitaalehituseks eraldatavaid valtsmetallide ja terastorude koguseid.
NSV Liidu Montaaži- ja Eriehitustööde Ministeerium varustab kä allveepumpade, terastorude, ehitus- ja metsamaterjalidega tema poolt all
tööettevõtulepingute alusel šahtide rajamisel spetsiaalmeetodil, põhjavee
taseme kunstlikul alandamisel, kaevupuurimisel ning hüdromehhaniseerimisel tehtavaid töid.
4. Otselepingute alusel teostatavat kapitaalehitust
kõigi materjalide, toodete ja seadmetega.

varustab

tellija

5. NSV Liidu Energeetika ja Elektrifitseerimise Ministeerium hangib
peahankija õigustes NSV Liidu Kõrgema Rahvamajanduse Nõukogu 18. no
vembri 1964. a. määrusega nr. 106 kehtestatud korras komplektidena
energiapõhi- ja abiseadmeid, kaablit ja teisi tooteid kõigile NSV Liidus

ehitatavatele ja laiendatavatele soojus- ning hüdroelektrijaamadele ning
elektrialajaamadele, mis õn varustatud IV või kõrgema gabariidiga trans
formaatoritega, samuti kä ministeeriumi kapitaalmahutuste arvel ehitata
vatele raj oonikatlamaj adele.
6.
Majanduslikul teel teostatava kapitaalehituse vajalike materjalide,
toodete ja seadmetega varustamise korra määravad kindlaks NSV Liidu
ministeeriumid ja keskasutused ning liiduvabariikide ministrite nõukogud.
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Kolhooside, sovhooside ja teiste riiklike põilumaj andusette* ж JL võtete poolt makstavate stipendiumidega noorte põllumajan
duslikesse kõrgematesse ja kesk-eriõppeasutustesse vastuvõt
mise tingimuste osalise muutmise kohta

Vastavalt NSV Liidu Ministrite Nõukogu 9. oktoobri 1970. a. mää
rusele nr. 848 Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
Eesti NSV Ministrite Nõukogu 30. novembri 1959. a. määruse nr. 446
(ENSV Teataja 1959, nr. 59, art. 326) täienduseks kehtestada, et selles mää
ruses ettenähtud korras võidakse põllumajanduslikesse kõrgematesse ja
kesk-eriõppeasutustesse vastu võtta kolhooside, sovhooside ja teiste riik
like põllumajandusettevõtete poolt makstavate stipendiumidega kä isikuid
olenemata nende praktilise töö staažist.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees V. KLAUSON
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja asetäitja E. SIKK
Tallinn, Toompea, 26. oktoobril 1970. Nr. 489.

EESTI NSV MINISTRITE NOUKOGU MÄÄRUS
AA^Z Meditsiinitöötajate poolt transpordi tasuta kasutamise korra
* * J kohta juhtudel, kui haige elu õn ohus
Vastavalt NSV Liidu Ministrite Nõukogu 28. septembri 1970. a. mää
rusele nr. 809 Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
1. Kehtestada, et vastavalt «NSV Liidu ja liiduvabariikide tervishoiuseatiusandluse aluste» § 37 kolmandale lõikele õn arstidel ja keskmeditsiinilisel personalil juhtudel, kui haige elu õn ohus, õigus kasutada haige
juurde sõitmiseks või tema transportimiseks lähimasse ravi- ja profülaktikaasutusse tasuta raudtee-, mere-, jõe- ja õhutransporti (kohalikud len

nuliinid), samuti peatada ja tasuta kasutada autosid, välja arvatud eri- ja
diplomaatilised autod, ning muid liiklusvahendeid (peale nimetatud trans
pordiliikide), mis kuuluvad riiklikele, kooperatiivsetele ja ühiskondlikele
organisatsioonidele või kodanikele, tervishoiuasutuse poolt väljaantud
eritöendi ettenäitamisel.
Kehtestatud korras nimetatud otstarbeks transpordivahendi tasuta
kasutamisel jätab meditsiinitöötaja raudtee-, mere-, jõe- või õhutranspordi
vastavale ametiisikule, auto või muu liiklusvahendi juhile kindlaksmää
ratud näidise kohase talongi.
2. Eesti NSV ministeeriumidel ja keskasutustel ning linnade ja rajoo
nide töörahva saadikute nõukogude täitevkomiteedel võtta teadmiseks, et1) eriautode loetelu, millised ei kuulu kasutamisele vastavalt käes
olevale määrusele, kinnitab NSV Liidu Siseministeerium kooskõlastatult
NSV Liidu Tervishoiu Ministeeriumiga;
2) NSV Liidu Tervishoiu Ministeeriumile õn tehtud ülesandeks välja
töötada NSV Liidu Siseministeeriumi, Teedeministeeriumi, Merelaevan
duse Ministeeriumi, Tsiviillennunduse Ministeeriumi, Vene NFSV Jõelaevanduse Ministeeriumi ja Vene NFSV Autotranspordi Ministeeriumi osa
võtul ja kinnitada nimetatud talongi ja tõendi vormid, mis annavad medit
siinitöötajatele õiguse transpordivahendeid tasuta kasutada.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees V. KLAUSON
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja asetäitja E. SIKK
Tallinn, Toompea, 26. oktoobril 1970. Nr. 490.

INDEKS 78280
Väljaandja: Eesti NSV Ministrite Nõukogu Asjadevalitsus.
Trükipoognaid 1,25. Arvestuspoognaid 1,5. Tellimuse nr. 1060.
ENSV MN Asjadevalitsuse Trükikoda, Tallinn.
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