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Eesti NSV Ülemnõukogu poolt vastuvõetud seadused ja otsused
(Eesti NSV Ülemnõukogu üheksanda koosseisu kaheksas istungjärk)
EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI SEADUS
™ *

*

Eesti NSV majandusliku ja sotsiaalse arengu 1978. aasta riikliku plaani kohta

Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu otsustab:
§ 1. Kinnitada Eesti NSV Ministrite Nõukogu poolt esitatud Eesti
NSV majandusliku ja sotsiaalse arengu 1978. aasta riiklik plaan koos
Eesti NSV Ülemnõukogu plaani- ja eelarvekomisjoni ning teiste alatiste
komisjonide täiendustega.
§ 2. Määrata 1978. aastaks järgmine juurdekasvutempo Eesti NSV
majandusliku ja sotsiaalse arengu põhinäitajate osas:
(protsentides
1977. a.
võrreldes),

Rahvatulu
Tööstustoodang
Põllumaj andustoodang
(ühiskondlik sektor)
Kapitaalmahutused
Üldkasutatava autotranspordi kaubaveokäive
Töövilj akus:
tööstuses
põllumajanduses (ühiskondlik sektor)
ehituses
Reaaltulu elaniku kohta
Ühiskondlikud tarbimisfondid
Riikliku ja kooperatiivkaubanduse jaekaubakäive
Elanikele osutatavate olmeteenuste realiseerimise maht
Laste arv koolieelsetes asutustes
Haiglavoodite arv

3
3
7,6
9
5,8
3
7,6
4,5
3
4,5
2,8
5
4
6

Tagada 1978. aastal kõrgkoolidesse 5300 üliõpilase vastuvõtt, keskeriõppeasutustesse 7100 õpilase vastuvõtt ja kutsekoolidesse 6100 õpilase
vastuvõtt.
Ehitada 1978. aastal kõigi finantseerimisallikate arvel elumaju üld
pinnaga 750 000 m2.
§ 3. Eesti NSV Ministrite Nõukogul rakendada Eesti NSV majan
dusliku ja sotsiaalse arengu 1978. aasta riikliku plaani realiseerimise käi
gus abinõusid tootmise efektiivsuse ja töö kvaliteedi edasiseks tõstmiseks
sotsialistliku võistluse arendamise, teadusliku ja tehnilise progressi saa-
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vutuste igakülgse kasutamise ning kõigi sisemiste reservide mobiliseeri
mise alusel, ja vajaduse korral teha täpsustusi plaaniülesannetes.
Eesli NSV ministeeriumidel ja keskasutustel, kohalike rahvasaadi
kute nõukogude täitevkomiteedel jätkata plaani täitmise käigus tööd töö
jõu-, materiaalsete ja finantsressursside ratsionaalseks ja säästlikuks
kasutamiseks, riikliku plaani- ja lepingudistsipliini tugevdamiseks, tagada
põhifondide õigeaegne käikurakendamine ja uute tootmisvõimsuste täie
likum kasutamine, kindlustades selle alusel ühiskondliku tootmise efek
tiivsuse tõusu ja plaanis ette nähtud sotsiaalsete ürituste elluviimise.
§ 4. Teha Eesti NSV Ministrite Nõukogule ülesandeks läbi vaadata
ettepanekud ja märkused Eesti NSV majandusliku ja sotsiaalse arengu
1978. aasta riikliku plaani kohta, mis esitati Eesti NSV Ülemnõukogu
plaani- ja eelarvekomisjoni kaasettekandes, samuti Eesti NSV Ülemnõu
kogu istungjärgul rahvasaadikute sõnavõttudes tehtud ettepanekud ja
märkused ning võtta nende põhjal vastu asjakohased otsused.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. VADER
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 21. detsembril 1977.
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Eesti NSV 1978. aasta riigieelarve kohta
Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu otsustab:
§ 1. Kinnitada Eesti NSV Ministrite Nõukogu poolt esitatud Eesti
NSV 1978. aasta riigieelarve Eesti NSV Ülemnõukogu plaani- ja eelarve
komisjoni kaasettekande põhjal vastuvõetud muudatustega tulude ja
kulude osas 971 480 000 rubla.
§ 2. Määrata Eesti NSV 1978. aasta riigieelarve tuludeks riiklikelt ja
kooperatiivsetelt ettevõtetelt ning organisatsioonidelt — käibemaks, tootmisfondide maks, fikseeritud maksed, kasumi vaba jääk, kasumieraldised,
tulumaks ja muud tulud sotsialistlikust majandusest — kokku 881 072 000
rubin.
§ 3. Määrata Eesti NSV 1978. aasta riigieelarves rahvamajanduse
finantseerimise kuludeks — tööstuse, ehituse, põllumajanduse, transpordi,
elamu- ja kommunaalmajanduse ning muude rahvamajandusharude edasi
arendamiseks — kokku 513 397 000 rubla.
§ 4. Määrata Eesti NSV 1978. aasta riigieelarves assigneeringud sot
siaalseteks ja kultuurilisteks otstarveteks — üldhariduslikele koolidele,
kutsekoolidele, keskeri- ja kõrgematele õppeasutustele, teadusliku uuri
mise asutustele, raamatukogudele, klubidele, teatritele, ajakirjandusele,
televisioonile, ringhäälingule ning muudeks haridus- ja kultuuriüritusteks;
haiglatele, dispanseritele, sanatooriumidele ning muudele tervishoiu- ja
kehakultuuriasutustele; pensionideks ja abirahadeks — kokku 419 366 000
rubla, sealhulgas riikliku sotsiaalkindlustuse eelarvest 125 200 000 rubla.

§ 5. Määrata Eesti NSV 1978. aasta riigieelarves assigneeringud
riigivõimu- ja haldusorganite ning kohtuorganite ülalpidamiseks 12 296 000
rubla.
§ 6. Kinnitada Eesti NSV vabariiklik eelarve 1978. aastaks tulude
ja kulude osas 921 837 000 rubla ning peale selle kassaline käibefond
17 100 000 rubla.
§ 7. Määrata Eesti NSV vabariikliku alluvusega linnade ja rajoonide
1978. aasta kohalikud eelarved tulude ja kulude osas 250 548 000 rubla
suuruses summas, sealjuures linnade ja rajoonide järgi (rublades):
Eesti NSV vabariikliku alluvusega
linnad ja rajoonid

Tallinna linn
Kohtla-Järve linn
Narva linn
Pärnu linn
Sillamäe linn
Tartu linn
Haapsalu rajoon
Harju rajoon
Hiiumaa rajoon
Jõgeva rajoon
Kingissepa rajoon
Kohtla-Järve rajoon
Paide rajoon
Põlva rajoon
Pärnu rajoon
Rakvere rajoon
Rapla rajoon
Tartu rajoon
Valga rajoon
Viljandi rajoon
Võru rajoon

iulud ja kulud

105 117 000
17 839 000
10 191 OOG
11 800 000
718 000
20 060 000
5 166 000
8 214 000
1 770 000
5 626 000
6 100 000
1 750 000
5 468 000
5 303 OOG
3 314 000
9 052 000
4 530 000
6 181 000
6 025 000
8 710 000
7 614 000

Peäle selle
kassaline käibefond

1 600 000
425 000
300 000
320 000
25 000
450 000
170 000
270 000
55 000
205 000
190 000
60 000
185 000
170 000
105 000
330 OOG
140 000
200 000
205 000
275 000
220 000

§ 8. Kinnitada 1978. aastaks eraldised üleliidulistest riiklikest maksu
dest ja tuludest Eesti NSV vabariikliku alluvusega linnade ja rajoonide
eelarvetesse järgmises suuruses:

Eraldamise
Eesti NSV vabariikliku
alluvusega linnad ja
rajoonid

Tallinna linn
Kohtla-Järve linn
Narva linn
Pärnu linn
Sillamäe linn
Tartu linn
Haapsalu rajoon
Harju rajoon
Hiiumaa rajoon
Jõgeva rajoon
Kingissepa rajoon
Kohtla-Järve rajoon
Paide rajoon
Põlva rajoon
Pärnu rajoon
Rakvere rajoon
Rapla rajoon
Tartu rajoon
Valga rajoon
Viljandi rajoon
Võru rajoon

protsendid

vallaliste,
üksikute ja
elanik
kolhoosivähelapsekonna
tulumaksust
liste
NSVL
tulumaksust
kodanike
maksust

100
100
100

mo
100
100
50
10

mo
25
100
30
10
100
10
10
100
50
50
10
100

15

100

mo

mo

40
100
30
40
100
30
100
75
100
40
100
100
10
25
75
50
50
50
100

100
100

mo
100
100
100
50
100
100
100
100

mo
10
100
50

mo
100
100
100

metsa
tuludest

mo
mo
mo
100
100

mo
100

mo
100
100

mo
50
100
100
10
100
100
100
100
100
100

käibe
maksust

23,4
73,8
62,4
80,6
78,1
46,5
68,8
30,1
80,1
67,3
96,1
79,6
70,8
62,5
53,1
53,1
97,1
61,9
9,3
59,6
90,1

Kanda 1978. aastal laekumised põllumajandusmaksust täielikult ning
laekumised riikliku 3-protsendilise sisevõidulaenu mahutamise summa
dest 50% ulatuses Eesti NSV vabariikliku alluvusega linnade ja rajoonide
eelarvetesse.
Määrata kindlaks täiendavad eraldised vabariiklikku eelarvesse lae
kuvast käibemaksust järgmises suuruses: Hiiumaa rajooni eelarvesse —
5,5%, Kingissepa ja Põlva rajooni eelarvetesse — 3,5%, Võru rajooni
eelarvesse — 2,5%, Rapla rajooni eelarvesse — 1,5%, Pärnu, Rakvere,
Tartu ja Valga rajooni eelarvetesse — 0,5% ja kõigi teiste rajoonide eel
arvetesse 1% tarbijate kooperatsiooni organisatsioonide jaekaubakäibest.

§ 9. Teha Eesti NSV Ministrite Nõukogule ülesandeks läbi vaadata
Eesti NSV7 ülemnõukogu plaani- ja eelarvekomisjoni kaasettekandes,
samuti rahvasaadikute poolt Eesti NSV Ülemnõukogu istungjärgul tehtud
ettepanekud ja märkused Eesti NSV 1978. aasta riigieelarve kohta ning
võtta nende põhjal vastu asjakohased otsused.
Eesli NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. VADER
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 21. detsembril 1977.
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Ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse ja kasutamise kohta

NSV Liidus, mille koosseisu vabatahtlikkuse ja võrdõiguslikkuse
alusel teiste liiduvabariikidega kuulub Eesti Nõukogude Sotsialistlik
Vabariik, õn ajaloo- ja kultuurimälestised rahva ühisvara. Juhindudes
kultuuripärandisse suhtumise leninlikest printsiipidest loob sotsialistlik
riik kõik tingimused mälestiste säilitamiseks ja efektiivseks kasutamiseks
kommunistliku ülesehitustöö huvides.
NSV Liidu rahvaste ajaloo- ja kultuurimälestised peegeldavad endiste
põlvkondade ainelist ja vaimset elu, meie kodumaa sajanditepikkust aja
lugu, rahvahulkade võitlust kodumaa vabaduse ja sõltumatuse eest, revo
lutsiooniliikumist ning sotsialistliku Nõukogude riigi tekkimist ja
arengut.
Ajaloo- ja kultuurimälestistes õn kehastatud Suure Sotsialistliku
Oktoobrirevolutsiooni, Eestis toimunud, sotsialistliku revolutsiooni, Kodu
sõja ja Suure Isamaasõja väljapaistvad sündmused, töölisklassi, kolhoositalurahva ja haritlaste töökangelasteod, meie maa rahvaste vennalik sõp
rus ning nõukogude rahva sangarlik võitlus sotsialismi ja kommunismi
ülesehitamise eest.
NSV Liidu rahvaste ajaloo- ja kultuurimälestised moodustavad maa
ilma kultuuripärandi lahutamatu osa ja annavad tunnistust meie maa rah
vaste tohutust panusest ülemaailmse tsivilisatsiooni arengusse.
NSV Liidus teenivad mälestised teaduse, hariduse ja kultuuri arenda
mise, nõukogude patriotismi ülla tunde kujundamise ning töötajate idee
lise, kõlbelise, internatsionalistliku ja esteetilise kasvatamise eesmärke.
Mälestiste kaitse õn riigiorganite ja ühiskondlike organisatsioonide
tähtis ülesanne. Hoolikas suhtumine ajaloo- ja kultuurimälestistesse õn
iga NSV Liidu kodaniku patriootlik kohus.
Nõukogude seadusandluse ülesanne õn aidata aktiivselt kaasa aja
loo- ja kultuurimälestiste paremale kaitsmisele ja kasutamisele ning sea
duslikkuse edasisele tugevdamisele selles valdkonnas.

I osa. ÜLDSÄTTED
§ 1. Ajaloo- ja kultuurimälestised
Ajaloo- ja kultuurimälestisteks õn rajatised, paigad ja üksikesemed,
mis õn seotud ajalooliste sündmustega rahva elus, ühiskonna ja riigi aren
guga, ning ainelise ja vaimse loomingu teosed, millel õn ajalooline, tea
duslik, kunstiline või muu kultuuriline väärtus.
Kõik Eesti NSV territooriumil asuvad ajaloo- ja kultuurimälestised
õn riigi kaitse all.
§ 2. Nõukogude seadusandluse ülesanded ajaloo- ja kultuurimäles
tiste kaitsmisel ja kasutamisel
Nõukogude seadusandlus ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse ja kasu
tamise kohta reguleerib ühiskondlikke suhteid mälestiste kaitsmisel ja
kasutamisel nende säilitamiseks praegusele ja tulevastele põlvkondadele,
mälestiste efektiivseks kasutamiseks teadusliku uurimise ja propaganda
eesmärgil töötajate kommunistliku kasvatamise huvides.
§ 3. NSV Liidu ja Eesti NSV seadusandlus ajaloo- ja kultuurimäles
tiste kaitse ja kasutamise kohta
NSV Liidu ja Eesti NSV seadusandlus ajaloo- ja kultuurimälestiste
kaitse ja kasutamise kohta koosneb NSV Liidu seadusest «Ajaloo- ja kul
tuurimälestiste kaitse ja kasutamise kohta» ning sellele vastavalt anta
vatest muudest NSV Liidu seadusandlikest aktidest, käesolevast seadusest
ja muudest Eesti NSV seadusandlikest aktidest ajaloo- ja kultuurimäles
tiste kaitse ja kasutamise kohta.
§ 4, Ajaloo- ja kultuurimälestiste omandus
Ajaloo- ja kultuurimälestised õn riigi, samuti kolhooside ja teiste
kooperatiivorganisatsioonide, nende koondiste ja ühiskondlike organisat
sioonide omanduses ning kodanike isiklikus omanduses.
Ajaloo- ja kultuurimälestiste müümine, kinkimine või muu võõran
damine õn lubatud mälestiste kaitse riiklike organite eelneva kohustus
liku informeerimisega. Mälestiste müümisel õn riigil ostueesõigus.
Kõik maa seest, selle pinnalt, veest, vanadest ehitistest või nende
osadest leitud esemed, millel õn ajalooline, teaduslik, kunstiline või muu
kultuuriline väärtus ning mille omanikku ei ole võimalik kindlaks teha
või millele omanik õn seaduse järgi kaotanud õiguse, õn riigi omandiks,
kui seadus ei näe ette teisiti.
§ 5. Ajaloo- ja kultuurimälestiste liigid
Ajaloo- ja kultuurimälestiste hulka vastavalt käesoleva seaduse §-le 1
kuuluvad:
1)
ajaloomälestised — hooned, rajatised, paigad ja esemed, mis õn
seotud tähtsaimate ajalooliste sündmustega rahva elus, ühiskonna ja riigi
arenguga, revolutsiooniliikumisega, Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolut
siooniga, Kodusõja ja Suure Isamaasõjaga, sotsialistliku ja kommunistliku
ülesehitustööga, rahvusvahelise solidaarsuse tugevdamisega, samuti tea
duse ja tehnika, rahvaste kultuuri ning olme arenguga, silmapaistvate

poliitika-, riigi- ja sõjaväetegelaste, rahvakangelaste, teadlaste, kirjandusja kunstitegelaste eluga;
2) arheoioogiamälestised — linnamäed, kääpad, muistsete asulakohtade, kindlustuste, tootmistegevuse, kanalite ja teede jäänused ning muist
sed matmispaigad, raidkujud, kaljujoonised, vanaaegsed esemed, muist
sete asulate ajaloolise kultuurkihi lõigud;
3) linnaehitus- ja arhitektuurimälestised —. arhitektuuriansamblid ja
-kompleksid, ajaloolised keskused, kvartalid, väljakud, tänavad, linnade
ja muude asulate muistse planeeringu ja hoonestuse jäänused; tsiviil-,
tööstus-, sõja- ja kultusarhitektuuri ning rahva ehituskunsti üksikobjek
tid, samuti nendega seotud monumentaalkunsti, kujutava kunsti, dekoratiiv- ja tarbekunsti, aia- ja pargikunsti teosed ning maastikud;
4) kunstimälestised — monumentaalkunsti, kujutava kunsti, dekoratiiv- ja tarbekunsti ning muude kunstiliikide teosed;
5) dokumentmälestised —
riigivõimu- ja riigivalitsemisorganite
aktid, muud kirjalikud ja graafilised dokumendid, film-, foto- ja fonodokumendid, samuti muistsed ning muud käsikirjad ja arhiivid, folkloori- ja
muusikasalvestised ning haruldased trükised.
Ajaloo- ja kultuurimälestiste hulka võidakse arvata kä muud objek
tid, millel õn ajalooline, teaduslik, kunstiline või muu kultuuriline väärtus.
Vastavalt käesoleva paragrahvi esimesele ja teisele lõigule õn arheoloogiamälestisteks samuti kä kivikalmed, pelgupaigad, kultusekivid ja
muistsed kultusekohad.
§ 6. Riiklik juhtimine ajaloo- ja kunstimälestiste kaitse ja kasuta
mise alal
Vastavalt NSV Liidu seadusele «Ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse
ja kasutamise kohta» teostavad ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse ja
kasutamise riiklikku juhtimist NSV Liidu Ministrite Nõukogu, Eesti NSV
Ministrite Nõukogu, rajoonide, linnade, külade ja alevite rahvasaadikute
nõukogude täitevkomiteed, samuti spetsiaalselt selleks volitatud mäles
tiste kaitse riiklikud organid vastavalt NSV Liidu ja Eesti NSV seadus
andlusele.
Spetsiaalselt volitatud mälestiste kaitse riiklikeks organeiks Eesti
NSV-s õn Eesti NSV Kultuuriministeerium ja tema kohalikud organid,
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Ehituskomitee ja Eesti NSV Minist
rite Nõukogu juures asuv Arhiivide Valitsus.
§ 7. Kohalike rahvasaadikute nõukogude täitevkomiteede kompe
tents ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse ja kasutamise alal
Kohalike rahvasaadikute nõukogude täitevkomiteed tagavad neile sea
dusega antud õiguste piires oma territooriumil ajaloo- ja kultuurimäles
tiste väljaselgitamise, arvestamise, kaitse ja kasutamise, kaasavad üldsust
ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse, kasutamise ja propageerimise alaste
ürituste läbiviimisele, organiseerivad ettevõtete, organisatsioonide ja asu
tuste šeflust mälestistele, tagavad ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitset ja
kasutamist käsitleva seadusandluse täitmise.

§ 8. Spetsiaalselt volitatud mälestiste kaitse riiklike organite kompe
tents
Eesti NSV Kultuuriministeeriumi, Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riik
liku Ehituskomitee ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Arhii
vide Valitsuse pädevus ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse ja kasutamise
alal määratakse kindlaks NSV Liidu ja Eesti NSV seadusandlusega, samuti
nende organite põhimäärustega, mis kinnitatakse Eesti NSV Ministrite
Nõukogu poolt.
Nende organite poolt oma kompetentsi piires ajaloo- ja kultuurimäles
tiste kaitse küsimustes antud juhised õn kohustuslikud kõigile ministee
riumidele, keskasutustele, ettevõtetele, organisatsioonidele, asutustele, aga
samuti kä kodanikele.
§ 9. Ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse ja kasutamise riikliku kont
rolli ülesanne
Ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse ja kasutamise riikliku kontrolli
ülesanne õn hoolitseda, et kõik ministeeriumid, keskasutused, riiklikud,
kooperatiivsed ja ühiskondlikud ettevõtted, organisatsioonid ja asutused
ning kodanikud peaksid kinni mälestiste kaitse, kasutamise, arvestuse ja
restaureerimise kehtestatud korrast, samuti muudest eeskirjadest, mis õn
ette nähtud NSV Liidu ja Eesti NSV seadusandlusega.
§ 10. Ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse ja kasutamise üle riiklikku
kontrolli teostavad organid
Riiklikku kontrolli ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse ja kasutamise
üle teostavad rahvasaadikute nõukogud, nende täitevkomiteed ning spet
siaalselt selleks volitatud riiklikud organid vastavalt NSV Liidu ja Eesti
NSV seadusandlusele.
§ 11. Ajaloo- ja kultuurimälestistega seotud ümbritseva loodusliku
keskkonna objektide kaitse ja kasutamine
Ajaloo- ja kultuurimälestistega seotud ümbritseva loodusliku kesk
konna ioodusmälestiste ja teiste objektide kaitse ja kasutamise tagavad
mälestiste kaitse riiklikud organid vajalikel juhtudel kooskõlastatult
teiste asjasthuvitatud organitega.
§ 12. Kultuuri, teaduse ja rahvahariduse organite ja asutuste osa
võtt ajaloo- ja kultuurimälestiste propageerimisest ja kaitsest
Kultuuri, teaduse ja rahvahariduse organid ja asutused võtavad
aktiivselt osa ajaloo- ja kultuurimälestiste propageerimisest ja populari
seerimisest elanike hulgas, aitavad kaasa laste ja noorte kaasamisele
nende mälestiste tundmaõppimisele ning kodanike kaasamisele mälestiste
kaitsele.
§ 13. Ühiskondlike organisatsioonide ja kodanike osavõtt ajaloo- ja
kultuurimälestiste kaitse ja kasutamise abinõude rakendamisest
Ametiühingud, noorsoo-organisatsioonid, ajaloo- ja kultuurimälestiste
kaitse ühing, teadusühingud, loomingulised liidud ja teised ühiskondlikud
organisatsioonid, samuti kodanikud osutavad riigiorganitele kaasabi aja
loo- ja kultuurimälestiste kaitse, kasutamise, väljaselgitamise, arvestuse

ja restaureerimise abinõude rakendamises ning nende mälestiste kohta
teadmiste levitamises. Ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse ühing soodus
tab laiade elanikkonnakihtide kaasamist aktiivsele ja otsesele osavõtule
mälestiste kaitsest, propageerib mälestisi ning nende kaitse ja kasutamise
seadusandlust, aitab aktiivselt kaasa mälestiste kaitse riiklike organite
tööle.
Ühiskondlikud organisatsioonid võtavad osa ajaloo- ja kultuurimäles
tiste säilitamist taotlevast, tööst vastavalt nende organisatsioonide põhi
kirjadele (põhimäärustele) ning NSV Liidu ja Eesti NSV seadusandlusele.
Hoolitsus ajaloo- ja kultuurimälestiste säilimise eest õn NSV Liidu
kodanike kohus ja kohustus.

II osa. AJALOO- JA KULTUURIMÄLESTISTE
RIIKLIK ARVESTUS
§ 14. Ajaloo- ja kultuurimälestiste riikliku arvestuse korraldamine
Ajaloo- ja kultuurimälestiste kohta peetakse riiklikku arvestust sõl
tumata sellest, kelle omanduses need õn.
Vastavalt NSV Liidu seadusele «Ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse
ja kasutamise kohta» peetakse ajaloo- ja kultuurimälestiste riiklikku
arvestust NSV Liidu Ministrite Nõukogu poolt kindlaksmääratavas
korras.
§ 15. Ajaloo- ja kultuurimälestiste liigitamine üleliidulise, vabariik
liku ja kohaliku tähtsusega mälestisteks
Liikumatud mälestised liigitatakse ajaloo- ja kultuurimälestiste
arvestuse ja kaitse korraldamise eesmärgil üleliidulise, vabariikliku ja
kohaliku tähtsusega mälestisteks.
Ajaloo- ja kultuurimälestised kantakse üleliidulise, vabariikliku või
kohaliku tähtsusega mälestiste kategooriasse vastavalt NSV Liidu ja
Eesti NSV seadusandlusele.
§ 16. Vabariikliku ja kohaliku tähtsusega ajaloo- ja kultuurimäles
tiste nimekirjad
Vabariikliku tähtsusega ajaloo- ja kultuurimälestiste nimekirjad kin
nitab Eesti NSV Ministrite Nõukogu.
Kohaliku tähtsusega ajaloo- ja kultuurimälestiste nimekirjad kinni
tavad rajoonide ja vabariigilise alluvusega linnade rahvasaadikute nõu
kogude täitevkomiteed.
Objektide väljaarvamist mälestiste nimekirjast teostab Eesti NSV
Ministrite Nõukogu mälestiste riikliku kaitse organite ettepanekul.
§ 17. Muuseumides, raamatukogudes ja arhiivides asuvate ajaloo- ja
kultuurimälestiste riiklik arvestus
Vastavalt NSV Liidu seadusele «A_jaloo- ja kultuurimälestiste kaitse
ja kasutamise kohta» toimub muuseumides, raamatukogudes, arhiivides
ning teistes organisatsioonides ja asutustes olevate ajaloo- ja kultuuri

mälestiste riiklik arvestus korras, mis määratakse kindlaks NSV Liidu sea
dusandlusega NSV7" Liidu muuseumi- ja arhiivifondide kohta.
§ 18. Kodanike isiklikus omanduses olevate ajaloo- ja kultuuri
mälestiste riiklik arvestus
Kui kodanike isiklikus omanduses olevatel vanaaegsetel esemetel,
kujutava, dekoratiiv- ja tarbekunsti teostel, ehitistel, käsikirjadel, kol
lektsioonidel, haruldastel trükistel ning muudel esemetel ja dokumentidel
õn märkimisväärne ajalooline, teaduslik, kunstiline või muu kultuuriline
väärtus, kuulutatakse need ajaloo- ja kultuurimälestisteks ning nende
kohta peetakse riiklikku arvestust mälestiste täielikumaks väljaselgitami
seks ja kaasabi andmiseks nende säilitamisel.
Kodanikud, kelle isiklikus omanduses õn ajaloo- ja kultuurimälestisi,
õn kohustatud kinni pidama mälestiste kaitse, kasutamise, arvestuse ja
restaureerimise eeskirjadest.
III
osa. AJALOO- JA KULTUURIMÄLESTISTE SÄILIMISE
TAGAMINE. MÄLESTISTE KASUTAMISE KORD JA TINGIMUSED
§ 19. Ajaloo- ja kultuurimälestiste kasutamine
Ajaloo- ja kultuurimälestisi kasutatakse teaduse, hariduse ja kultuuri
arendamise, patriootilise, ideelise, kõlbelise, internatsionalistliku ja estee
tilise kasvatamise eesmärgil.
Ajaloo- ja kultuurimälestiste kasutamine majanduslikel ja muudel
eesmärkidel õn lubatud, kui see ei tekita kahju mälestiste säilimisele ega
riku nende ajaloolist ja kunstilist väärtust.
Ajaloo- ja kultuurimälestiste kasutada andmine riiklikele, koopera
tiiv- ja ühiskondlikele ettevõtetele, organisatsioonidele ja asutustele,
samuti teistele organisatsioonidele ja isikutele teadus-, kultuurharidus- ja
turismialastel ning muudel eesmärkidel toimub NSV Liidu ja Eesti NSV
seadusandlusega kindlaksmääratud korras ja selles esitatud tingimusi
järgides.
Eesti NSV mälestiste riikliku kaitse organite valduses olevaid liiku
matuid ajaloo- ja kultuurimälestisi võib anda kasutada vastava rajooni või
vabariigilise alluvusega linna rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee.
Rendimaksu määrad ajaloo- ja kultuurimälestiste kasutamise eest
kehtestab Eesti NSV Ministrite Nõukogu.
§ 20. Ajaloo- ja kultuurimälestiste kasutamisest saadavate summade
kulutamise kord
Rahasummad, mis laekuvad ajaloo- ja kultuurimälestiste kasutami
sest, samuti summad, mis saadakse vastavalt käesoleva seaduse §-le 43,
kantakse kehtestatud korras nende mälestiste kaitse riiklike organite eri
kontodesse, kelle võimkonda kuuluvad mälestised, ja kulutatakse nende
poolt ainult üritusteks, mis õn seotud mälestiste kaitse, restaureerimise,
konserveerimise ja remondiga.

§ 21. Ettevõtete, organisatsioonide ja asutuste kohustused, kelle
omanduses või kasutuses õn ajaloo- ja kultuurimälestisi
Ettevõtted, organisatsioonid ja asutused, kelle omanduses või kasu
tuses õn ajaloo- ja kultuurimälestisi, vastutavad nende säilimise eest ning
õn kohustatud kinni pidama mälestiste kaitse, kasutamise, arvestuse ja
restaureerimise eeskirjadest.
§ 22. Ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse, kasutamise ja restauree
rimise eeskirjad
Vastavalt NSV Liidu seadusele «Ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse
ja kasutamise kohta» kehtestatakse ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse,
kasutamise ja restaureerimise eeskirjad NSV Liidu Ministrite Nõukogu
poolt kindlaksmääratavas korras.
§ 23. Ajaloo- ja kultuurimälestiste äravõtmine
Vastavalt NSV Liidu seadusele «Ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse
ja kasutamise kohta» võidakse ajaloo- ja kultuurimälestised, mida ei
kasutata vastavalt nende laadile ja otstarbele ning mis ähvardavad hävi
neda või rikneda, ettevõtetelt, organisatsioonidelt ja asutustelt ära võtta
NSV Liidu seadusandlusega kindlaksmääratavas korras.
Kui kodanik ei taga talle kuuluva ajaloo- ja kultuurimälestise nõuete
kohast säilimist, siis see mälestis võidakse vastavalt «Eesti NSV tsiviil
koodeksi» §-le 145 kohtu korras ära võtta vastava hüvitusega.
§ 24. Kasutamisele antud maal asuvate ajaloo- ja kultuurimälestiste
säilimise tagamine
Ettevõtted, organisatsioonid, asutused ja kodanikud õn kohustatud
tagama neile kasutamiseks antud maal asuvate ajaloo- ja kultuurimäles
tiste säilimise.
§ 25. Ajaloo- ja kultuurimälestiste restaureerimine,
mine ja remont

konserveeri

Ajaloo- ja kultuurimälestisi restaureeritakse, konserveeritakse ja
remonditakse üksnes mälestiste kaitse riiklike organite loal ja nende
kontrolli all.
Mälestisi restaureeritakse, konserveeritakse ja remonditakse mäles
tiste kasutajate või omanike, samuti mälestiste kaitse riiklike organite
vahendite arvel.
Nimetatud töid teostab spetsiaalne teadusliku restaureerimise organi
satsioon või mõni teine kaasatud organisatsioon.
Ajaloo- ja kultuurimälestiste restaureerimise, konserveerimise ja
remondi projektid kuuluvad ettenähtud korras kooskõlastamisele mäles
tiste kaitse riiklike organitega.
§ 26. Ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitsetsoonid
Ajaloo-, arheoloogia-, linnaehitus- ja arhitektuurimälestiste ning
monumentaalkunstimälestiste kaitse tagamiseks kehtestatakse kaitse
tsoonid, ehitustegevuse reguleerimise tsoonid ja kaitse all oleva maastiku
tsoonid korras, mis määratakse kindlaks NSV Liidu ja Eesti NSV seadus
andlusega.

Mainitud tsoonide piires õn keelatud mulla-, ehitus- ja muude tööde
tegemine, samuti majandustegevus ilma NSV Liidu või Eesti NSV vasta
vate mälestiste kaitse riiklike organite loata.
Vabariikliku ja kohaliku tähtsusega ajaloo- ja kultuurimälestiste
kaitsetsoonid ja nende hoidmise kord kehtestatakse Eesti NSV Ministrite
Nõukogu poolt kindlaksmääratavas korras.
Ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitsetsoonid lülitatakse linnade ja teiste
asulate planeerimise, ehitamise ja rekonstrueerimise projektidesse.
§ 27. Aj aloolis-kultimriliste kaitsealade kaitse
Ajaloo- ja kultuurimälestiste ansamblid ja kompleksid, millel õn eri
line ajalooline, teaduslik, kunstiline või muu kultuuriline väärtus, või
dakse NSV Liidu Ministrite Nõukogu või Eesti NSV Ministrite Nõukogu
otsusega kuulutada ajaloolis-kultuurilisteks kaitsealadeks, mille kaitse
toimub neist igaühe kohta käiva eraldi põhimääruse alusel.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu poolt kindlaksmääratud ajaloolis-kultuuriliste kaitsealade põhimäärused kinnitab Eesti NSV Ministrite Nõu
kogu.
§ 28. Väljaselgitatud ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse
Väljaselgitatud objektid, millel õn ajalooline, teaduslik, kunstiline
või muu kultuuriline väärtus, õn ajaloo- ja kultuurimälestistena riiklikule
arvele võtmise küsimuse lahendamiseni kaitse all vastavalt NSV Liidu
seaduse «Ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse ja kasutamise kohta» ja
käesoleva seaduse nõuetele.
Väljaselgitatud ajaloo- ja kultuurimälestiste ajutise kaitserežiimi
kehtestavad mälestiste kaitse riiklikud organid.
§ 29. Ajaloo- ja kultuurimälestistega linnade ja muude asulate pla
neerimise, hoonestamise ja rekonstrueerimise projektide koos
kõlastamine mälestiste kaitse riiklike organitega
Ajaloo-, arheoloogia-, linnaehitus- ja arhitektuurimälestistega ning
monumentaalkunstimälestistega linnade ja muude asulate planeerimise,
hoonestamise ja rekonstrueerimise projektid kuuluvad kooskõlastamisele
vastavate mälestiste kaitse riiklike organitega.
§ 30. Ajaloo- ja kultuurimälestiste lammutamise, ümberpaigutamise
ja muutmise keeld
Liikumatute ajaloo- ja kultuurimälestiste lammutamine, ümberpaigu
tamine ja muutmine õn keelatud. Erandina õn see võimalik üksnes igal
üksikjuhul antaval eriloal, mille annab NSV Liidu Ministrite Nõukogu
üleliidulise tähtsusega mälestiste suhtes ning Eesti NSV Ministrite Nõu
kogu vabariikliku ja kohaliku tähtsusega mälestiste suhtes.
Sellise loa saanud ettevõte, organisatsioon või asutus õn kohustatud
mälestise lammutamisel, ümberpaigutamisel või muutmisel tagama NSV
Liidu ja Eesti NSV seadusandlusega ettenähtud tingimuste järgimise, vas
tav mälestiste kaitse riiklik organ aga õn kohustatud organiseerima mäles
tiste teadusliku uurimise ja fikseerimise.

Mainitud tööde tegemisega seotud kulud kantakse nende ettevõtete,
organisatsioonide ja asutuste arvele, kes õn saanud loa mälestiste lammu
tamiseks, ümberpaigutamiseks või muutmiseks.
§ 31. Ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse tagamine ehitus- ja muude
tööde tegemisel
Ehitus-, maaparandus-, tee- ja muid töid, mis võivad ohustada ajalooja kultuurimälestisi, tehakse ainult kooskõlastatult mälestiste kaitse riik
like organitega ja pärast abinõude rakendamist, mis tagavad mälestiste
säilimise.
Mainitud üritusi finantseeritakse ehitus-, maaparandus-, tee- ja muid
töid tegevate organisatsioonide kulul.
Käesoleva paragrahvi 1. lõigus ettenähtud tööde kooskõlastamise ning
nende tööde tegemiseks ettenähtud tingimuste täitmise eest vastutab töid
vahetult tegev organisatsioon.
Juhul kui ettevõtted, organisatsioonid ja asutused avastavad tööde
kaigus arheoloogilisi ja muid objekte, millel õn ajalooline, teaduslik, kuns
tiline või muu kultuuriline väärtus, õn nad kohustatud sellest teatama
mälestiste kaitse riiklikule organile ja seiskama edasised tööd.
§ 32. Ehitus- ja muude tööde tegemisel abinõude rakendamine aja
loo- ja kultuurimälestiste säilimise tagamiseks
Ehitus-, maaparandus-, tee- ja muude tööde tegemisel ajaloo- ja kul
tuurimälestiste säilimiseks abinõude rakendamist organiseerivad ja koor
dineerivad mälestiste kaitse riiklikud organid.
Nimetatud abinõud hõlmavad mälestiste väljaselgitamise, nende uuri
mise ja fikseerimise, leidude üleandmise muuseumidele või muudele spet
siaalsetele hoidlatele ja muid töid, mida tehakse mälestiste kaitse riiklike
organite ülesandel.
§ 33. Ajaloo- ja. kultuurimälestistele ohtlike ehitus- ja muude tööde
seiskamine
Mälestiste kaitse riiklikel organitel õn õigus seisata ehitus-, maa
parandus-, tee- ja muud tööd, kui nende tööde käigus tekib oht ajaloo- ja
kultuurimälestistele või rikutakse nende kaitse eeskirju.
§ 34. Arheoloogiamälestiste väljakaevamine ja uurimine
Arheoloogiamälestiste väljakaevamine ja uurimine õn võimalik ainult
loa korral (kaevamisluba), mis antakse välja ja registreeritakse kehtesta
tud korras.
Arheoloogilisi kaevamisi ja uurimisi võivad juhendada ainult vasta
vad eriteadlased.
Arheoloogilisi töid tegevad organisatsioonid ja kodanikud õn kohus
tatud tagama mälestiste säilitamise.
§ 35. Ajaloo- ja kultuurimälestiste kogumine
Vanaaegsete dokumentmäiestiste, vanade maalikunsti- ning dekoratiiv- ja tarbekunstiteoste kogumine organisatsioonide või kodanike poolt
õn lubatud üksnes eriloal, mis antakse välja ja registreeritakse kehtes
tatud korras.

§ 36. Ajaloo- ja kultuurimälestiste NSV Liidust väljaviimise keeld
Vastavalt NSV Liidu seadusele «Ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse
ja kasutamise kohta» õn ajaloo- ja kultuurimälestiste väljaviimine NSV
Liidust keelatud.
Erandina õn see võimalik üksnes igal üksikjuhul antaval eriloal, mis
antakse NSV Liidu seadusandlusega kehtestatavas korras.
§ 37. Ajaloo- ja kultuurimälestiste NSV Liidust ajutise väljaviimise
kord
Vastavalt NSV Liidu seadusele «Ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse
ja kasutamise kohta» õn rahvusvahelise kultuurivahetuse arendamiseks
lubatud ajaloo- ja kultuurimälestiste ajutine väljaviimine NSV Liidust
kooskõlas eeskirjade ja tingimustega, mille NSV Liidu vastav riiklik
organ kehtestab spetsiaalselt igaks korraks.
§ 38. NSV Liitu sisseveetavate ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse
Vastavalt NSV Liidu seadusele «Ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse
ja kasutamise kohta» kultuurivahetuse eesmärgil vastavate kokkulepete
alusel NSV Liitu ajutiselt sisseveetavad välisriikide, organisatsioonide ja
isikute omanduses olevad ajaloo- ja kultuurimälestised õn riigi kaitse all.

IV osa. VASTUTUS AJALOO- JA KULTUURIMÄLESTISTE
KAITSE JA KASUTAMISE SEADUSANDLUSE RIKKUMISE EEST
§ 39. Vastutus ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse ja kasutamise
seadusandluse rikkumise eest
Isikud, kes õn süüdi ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse, kasutamise,
arvestuse ja restaureerimise eeskirjade mittetäitmises, nende kaitsetsoo
nide režiimi rikkumises, samuti muudes mälestiste kaitse ja kasutamise
seadusandluse rikkumises, kannavad kriminaal-, administratiiv- või muud
vastutust vastavalt NSV Liidu ja Eesti NSV seadusandlusele.
§ 40. Kriminaalvastutus ajaloo- ja kultuurimälestiste hävitamise või
rikkumise eest
Ajaloo- ja kultuurimälestiste hävitamises või rikkumises süüdiolevad
isikud võetakse kriminaalvastutusele «Eesti NSV kriminaalkoodeksi»
§ 198 alusel.
§ 41. Administratiiwastutus ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse ja
kasutamise eeskirjade rikkumise eest
Vastavalt NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi 1977. aasta 17. veeb
ruari seadlusele «Administratiivvastutuse kohta ajaloo- ja kultuurimäles
tiste kaitse ja kasutamise eeskirjade rikkumise eest» ajaloo- ja kultuuri
mälestiste kaitse ja kasutamise eeskirjade rikkumises süüdiolevate isikute
suhtes, kui nende tegevus ei too oma iseloomu tõttu kaasa kriminaal-

vastutust, võib administratiivkaristusena kohaldada hoiatust või raha
trahvi — ametiisikute suhtes kuni 100 rubla, kodanike suhtes kuni
50 rubla.
Käesoleva paragrahvi esimeses lõigus ettenähtud administratiivkaris
tusi kohaldavad rajoonide ja linnade rahvasaadikute nõukogude täitev
komiteede juures asuvad administratiivkomisjonid ajaloo- ja kultuuri
mälestiste kaitse ja kasutamise üle kontrolli teostavate organite pädevate
ametiisikute poolt koostatud aktide (protokollide) alusel.
§ 42. Distsiplinaarvastutus ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse ja
kasutamise eeskirjade rikkumise eest
Ettevõtete, organisatsioonide, asutuste ametiisikud ja teised töötajad,
kes õn süüdi ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse ja kasutamise eeskirjade
rikkumises, võidakse võtta distsiplinaarvastutusele.
§ 43. Ajaloo- ja kultuurimälestiste taastamine ning kahju hüvita
mine mälestise kahjustamise korral
Ettevõtted, organisatsioonid, asutused ja kodanikud, kes õn ajaloo- ja
kultuurimälestisele või selle kaitsetsoonile kahju tekitanud, õn kohusta
tud taastama mälestise või selle kaitsetsooni endise seisukorra, kui see aga
pole võimalik, hüvitama tekitatud kahju vastavalt NSV Liidu ja Eesti NSV
seadusandlusele. Mälestise või selle kaitsetsooni taastamine toimub aja
loo- ja kultuurimälestiste restaureerimise korda järgides.
Ametiisikud ja teised töötajad, kelle süü läbi ettevõtted, organisat
sioonid ja asutused õn kandnud käesoleva paragrahvi esimeses lõigus
mainitud kahju hüvitamisega seotud kulusid, kannavad kehtestatud
korras materiaalset vastutust.
V osa, RAHVUSVAHELISED LEPINGUD JA KOKKULEPPED
§ 44. Rahvusvahelised lepingud ja kokkulepped ajaloo- ja kultuuri
mälestiste kohta
Kui rahvusvahelise lepingu või rahvusvahelise kokkuleppega, millest
võtab osa NSV Liit või Eesti NSV, õn kehtestatud teistsugused eeskirjad
kui need, mis sisalduvad NSV Liidu või Eesti NSV seadusandluses ajalooja kultuurimälestiste kaitse ning kasutamise kohta, kohaldatakse rahvus
vahelise lepingu või rahvusvahelise kokkuleppe eeskirju.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. VADER
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

Z Д©
UTSO

Eesti NSV koodeksites muudatuste tegemist käsitlevate Eesti
NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadluste kinnitamise kohta

Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu otsustab:
Kinnitada Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlused:
26. augustist 1977 «Muudatuste ja täienduste tegemise kohta «Eesti
NSV tsiviilkoodeksis» ja «Eesti NSV tsiviilprotsessi koodeksis»»;
19. detsembrist 1977 «Muudatuse tegemise kohta «Eesti NSV paran
dusliku töö koodeksis» ja «Eesti NSV kriminaalkoodeksis»»;
19. detsembrist 1977 «Muudatuse tegemise kohta «Eesti NSV maakoodeksi» §-s 60».
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. VADER
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 21. detsembril 1977.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU OTSUS
/ДП
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Eesti NSV 1976. aasta riigieelarve täitmise aruande kinnitamise
kohta

Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi ülemnõukogu otsustab:
Kinnitada aruanne Eesti NSV 1976. aasta riigieelarve täitmise kohta
tulude osas 954 312 000 rubla ja kulude osas 929 508 000 rubla suuruses
summas, kusjuures tulud ületavad kulusid 24 804 000 rubla võrra, peale
selle kassaline käibefond 1. jaanuariks 1977. a. 21 045 000 rubla.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. VADER
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

ZCA
VУV

Eesti NSV seaduse «Ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse ja
kasutamise kohta» kehtestamisest

Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu otsustab:
1. Kehtestada Eesti NSV seadus «Ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse
ja kasutamise kohta» alates 1. maist 1978.
2. Teha Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumile ülesandeks kindlaks
määrata Eesti NSV seaduse «Ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse ja kasu
tamise kohta» ellurakendamise kord ning viia Eesti NSV seadusandlus
kooskõlla nimetatud seadusega.
3. Teha Eesti NSV Ministrite Nõukogule ülesandeks viia Eesti NSV
valitsuse otsused kooskõlla Eesti NSV seadusega «Ajaloo- ja kultuuri
mälestiste kaitse ja kasutamise kohta».
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. VADER
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 21. detsembril 1977.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU OTSUS
Z C-g
ОУ 1

Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemkohtu valimise
kohta

Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu otsustab:
Valida Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemkohus järgmises
koosseisus:
Eesti NSV Ülemkohtu esimees
Simson, Robert Aleksandri p.
Eesti NSV Ülemkohtu esimehe asetäitjad:
Afanasjev, Pavel Vassili p.
Eino, Martin Aleksandri p.
Eesli NSV Ülemkohtu liikmed:
Austa, Hilja Augusti t.
Jamštšikov, Jevgeni Sergei p.
Kuuskmäe, Feliks Antoni p.
Lehtsaar, Endel Jüri p.
L i t v i n о v, Vladimir Ivani p.
Marks, Karl Jaani p.
Метка, Vaike Erichi t.
Mägi, Elmar Aleksandri p.

Odar, Jaano Eduardi p.
R a j а 1 a, Aivo Juhani p.
Tamm, Kaljo Johannese p.
Tammistu, Heino Johani p.
Tooming, Asta Augusti t.
Uusküla, Hilda Tõnu t.
V i j a r d, Armand Valdermani p.

Eesti NSV Ülemkohtu rahvakaasistujad:
Aken, Algi Juliuse t.
К 1 о m p u s, Mark Maksi p.
А 11 i к v e e, Kuno Voldemari p.
К о h a r i, Agu Elmari p.
Allmann, Ääre Heinrihi p.
Konstantinov, Lev Viktori p.
Annus, Eduard Peetri p.
Kreegipuu, Arvo Arnoldi p.
Anson, Hedvig Augusti t.
К u r i 1 i n a, Ludmilla Peetri t.
Ansper, Arvet Johannese p.
Kuznetsova, Muza Aleksei t.
Anto, Milvi Aleksandri t.
К õ 11 e r, Alvar Gustav-Ernsti p.
Arro, Jüri Evaldi p.
Käpa, Aino Heino t.
А r u j a, Silvi Elmari t.
Laa n e m e t s, Milvi Augusti t.
Arusoo, Ludmilla Pjotri t.
L a b e r, Hektar Oskari p.
Audova, Maire Elmari t.
Lall, Sulo Arnoldi p.
Bartels, Lembit Ado p.
L a u f e r, Myon Johanni t.
В e 1 a j a, Irina Ivani t.
Laurson, Aime Augusti t.
Birk, Küllike Ferdinandi t.
Lember, Evi-Salli Johannese t.
В о g e n s, Olga Eduardi t.
Lepasson, Rutt Bernhardi t.
Dmitri j ev, Fjodor Timofei p.
Biiber, Enno Elmari p.
Eero, Raima Rudolfi t.
Lille, Arne Voldemari p.
E r š t e i n, Helmut Hermanni p.
Lindegron, Madis Elmari p.
Esolainen, Vladimir Viktori p. Lindmäe, Herbert Eduardi p.
G a š к о v a, Larissa Georgi t.
Loik, Väino Martini p.
Grigorjev, Sergei Ivani p.
L о j a, Rudolf Aleksandri p.
Grigorov, Vladimir Ivani p.
L u h a r, Olaf Pauli p.
Haan, Helga Helduri t.
Luhtonen, Eino Samuili p.
Hartmann, Hans Evaldi p.
Looper, Harry Hansu p.
Herne, Hulda Georgi t.
Maiste, Leie Eduardi t.
Härm, Tõnis Jüri p.
M а 1 õ g i n, Aleksandr Georgi p.
H ü t s i, Tiit Andrei p.
Malõšev, Vladimir Ivani p.
Ivanov, Boris Vassili p.
Mastepan, Valentina Vassili t.
J a n t s о n, Peeter-Viktor
M e e 1 i s m a a, Reet Evaldi t.
Nigulase p.
M e r i 1 a i d, Virve Antsu t.
J а a s к a, Leo Nikolai p.
Merits, Tiiu Aleksandri t.
J e g о г о v, Aleksander Aleksei p. Modilainen, Larissa Stepani t.
Jelkitševa,
Morozov, Valeri Anatoli p.
Aleksandra Andrei t.
M u h h i n, Vladimir Akimi p.
Johanson, Valter Valtri p.
Murumaa, Anni Oskari t.
Kaabel, Kaja Leonidi t.
N a t a š к i n, Pjotr Makari p.
Kalda, Rein Mihkli p.
Noorhani, Kalju Voldemari p.
Kaljuvee, Väino Rudolfi p.
Noot, Aino Friedrichi t.
Kangust, Ilmar Aleksandri p.
Nutt, Vaike Peetri t.
Karm, Rein Heino-Juho p.
О i d r a m, Jaak Joann! p.
Karpov, Gennadi Aleksei p.
О j a m ä g i, Reet Augusti t.
Kartašov, Aleksandr Jakov! p.
Olevsoo, Johanna-Alide
Keemik, Matti Elmari p.
Hansu t.
К e h 1 m a n n, Urve Konstantini t. О r r i n, Tulvi Jaani t.
Kelle, Silvia Augusti t.
О r u s t e, Elle Rudolfi t.
К 1 e p i к о v a, Ljudmilla Ivani t.
Paju, Ülo Augusti p.
Klettenberg, Juta Rudolfi t.
Pajur, Aili Ivani t.
К 1 i m о v, Nikolai Paveli p.
P а 1 о о t s, Valter Evaldi p.

Paluoja, Helvi Hansu t.
Pelt, Jüri Endli p.
Pekareva, Mari Hansu t.
P e 1 i s а a r, Evi
Alfred-Ferdinandi t.
Pent, Vaike Augusti t.
Perlestik, Endel Eduardi p.
Peterson, Enno Elmari p.
Petmanson, Ernis Augusti p.
Pillmann, Einola Vladimiri p.
P о 1 e t a j e v, Vassili Vassili p.
Poolakese, Asta Nikolai t.
Prits, Jaan Alberti p.
P r õ h i d, Miron Vladimiri p.
P u u r i t s, Meeta
Põldsepp, Urve Mihkli t.
Püvi, Nikolai Ivani p.
Raave, Kalev Augusti p.
Randmets, Riina Nikolai t.
R i s o, Helgi-Elise Jüri t.
Roos, Sulev Leo p.
R о о s i k, Ivi Reinu t.
Rump, Lembi Viktori t.
Ruussaar, Madis Evaldi p.
Salu, Endel Vassili p.
Sannamees, Vello Aaro p.
Sild, Selma Vassili t.
Siigur, Jüllo Vaino p.
Smirnova, Maina Matvei t.
S о j u n e n, Viktor Abrami p.
S p a s j о n о v, Ivan Ivani p.

S t r e n g, Ain Andrese p.
S ö ö d о r, Hilma Juhani t.
Zalesskaja, Natalia
Aleksandri t.
Tammjärv, Enno Elmari p.
Tammsalu, Hilda Vassili t.
T e p 1 о v, Boris Aleksei p.
T e r a s s, Rosine Aleksandri t.
Tomingas, Raivo Valtri p.
Tomp, Milvi Johannese t.
Trump, Linda Jüri t.
Tumanov a, Jelena Dmitri t.
T ä ä r, Tõnis Ilmari p.
U s о v a, Elmi Hansu t.
Õun, Ülo Arturi p.
Vabamäe, Milvi
Ludvig-Heinrichi t.
Vaikmets, Valli Aleksei t.
Vardja, Arvet Osvaldi p.
V а г к i, Anatoli Mihhaili p.
Veismann, Uno Kustase p.
Vendelin, Heino Mihkli p.
Veski, Elmar
August-Voldemari p.
Vimberg, Selma Eduardi t.
Vinkel, Tiit Leo p.
Vinnikova, Tatjana Aleksei t.
V i t j u š о v a, Valentina Nikolai t.
V 1 a s о v a, Tatjana Georgi t.
V ä n i к v e r, Arvo Armin p.

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. VADER
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 21. detsembril 1977.
*

*

*
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Muudatuse tegemise kohta «Eesti NSV parandusliku töö koodeksis» ja «Eesti NSV kriminaalkoodeksis»

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium otsustab:
1. Muuta «Eesti NSV parandusliku töö koodeksi» § 34 2. lõik ja
sõnastada see järgmiselt:
«(2) Isikud, kes kannavad karistust parandusliku töö kolooniates ja
türmides, tasuvad neile väljaarvestatud palgast toidu ja rõivaste maksu
muse, välja arvatud eririietuse maksumus. Pärast nende kulude korvamist
tehakse väljaarvestatud palgast kinnipidamisi täitelehtede ja muude täite
dokumentide järgi käesoleva koodeksi §-s 35 ettenähtud korras. Erandina
sellest reeglist arvutatakse alimendid alaealiste laste kasuks kogu süüdi
mõistetu poolt väljateenitud summast, kaasa arvatud kä see osa, mis arva
takse maha parandusliku töö asutuse ülalpidamise kulude korvamiseks, ja
peetakse kinni enne nende kulude korvamist».
2. Tunnistada kehtivuse kaotanuks «Eesti NSV kriminaalkoodeksi»
§ 59 1. lõigu 3. punkt.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. VADER
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 19. detsembri] 1977.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS

653

Muudatuse tegemise kohta «Eesti NSV maakoodeksi» §-s 60

Vastavalt NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi 1977. aasta 14. sep
tembri seadlusele «Muudatuse tegemise kohta «NSV Liidu ja liiduvaba
riikide maaseadusandluse aluste» paragrahvis 22» Eesti NSV Ülemnõu
kogu Presiidium otsustab:
Muuta «Eesti NSV maakoodeksi» § 60 2. lõik ja sõnastada see järg
miselt:
«(2) Ettevõtetele, organisatsioonidele ning asutustele võidakse anda
maatükke kollektiivaianduseks ja köögiviljakasvatuseks NSV Liidu sea
dusandlusega ja käesoleva koodeksiga (§-d 95—97, 102 ja 103) sätestatud
korras ja tingimustel.»
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. VADER
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 19. detsembril 1977.

II
EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS
/ Й Л

Töötavatele pensionäridele pensioni maksmisel kehtiva korra
säilitamise kohta 1978. aastaks

Vastavais: NSV Liidu Ministrite Nõukogu 9. detsembri 1977. a. mää
rusele nr. 1069 Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
Pikendada 1978. aastaks Eesti NSV Ministrite Nõukogu 26. jaanuari
1970. a. määruse nr. 32 «Töövõimeliste vanaduspensionäride materiaalse
huvi edasise suurendamise abinõude kohta töötamise jätkamiseks pärast
pensioni määramist» (ENSV Teataja 1970, nr. 5, art. 39) punktide 2 ja 3
ning Eesti NSV Ministrite Nõukogu 20. mai 1970. a. korralduse nr. 280-k,
16. juuli 1970. a, korralduse nr. 412-k, 23. mai 1974. a. korralduse nr. 310-k
ja 3. juuni 1977. a. korralduse nr. 278-k kehtivust, samuti säilitada 1978.
aastaks pensioni maksmise kord, mis õn kehtestatud vanaduspensionäridele, keda kaasatakse aastas kuni 6 kuuks tööle seoses ajakirjanike rah
vusvahelise solidaarsusloterii läbiviimisega ning vabariikidevaheliste
hulgilaatade organiseerimise ja läbiviimisega.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe esimene asetäitja E. TÕNURIST
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja G. MARTIN
Tallinn, Toompea, 19. detsembril 1977. Nr. 604.

INDEKS 78280
Väljaandja: Eesti NSV Ministrite Nõukogu Asjadevalitsus,
Trükkida antud 4. I 1978. Trükipoognaid 1,5. Arvestuspoognaid 1,8. Tellimuse nr. 1269.
ENSV MN Asjadevalitsuse Trükikoda, Tallinn.
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