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Sm. V. Speranski autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu
Presiidiumi aukirjaga

Kauaaegse viljaka töö eest parteiorganites ja ühiskondlikust elust
aktiivse osavõtu eest ning seoses viiekümnenda sünnipäevaga autasustada
EKP Keskkomitee parteiorganisatsioonilise töö osakonna instruktorit Venjamin Vassili p. Speranskit Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
aukirjaga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees J. KÄBIN
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 22. jaanuaril 1981.
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Lasterikaste emade autasustamise kohta ordenitega
ja medalitega «Emamedal»

«Ema au»

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»
Kohtla-Järve linn
1. Asper, Malle Voldemari t. — teenistuja.
B. Emasid,
kes õn sünnitanud ja
kasvatanud
kaheksa last
II järgu ordeniga «Ema au»
Harju rajoon
1. Sillamaa, Milvi Oskari t. — tööline Anija külanõukogus.
C. Emasid,
kes õn sünnitanud ja kasvatanud
seitse last
III järgu ordeniga «Ema au»
Põlva rajoon
1. Käo, Olivia Samueli t. — tööline Põlva külanõukogus.
D. Emasid,
kes õn sünnitanud ja kasvatanud
kuus last
I järgu medaliga «Emamedal»
Harju rajoon
1. Riiberg, Evi Feodori t. -— tööline Kostivere sovhoosis.
Jõgeva rajoon
2. Jürgens, Anne Pjotri t. — tööline Jõgeva linnas.
Pärnu linn
3. Zaitseva, Anna Samuili t. — tööline.

Rakvere rajoon
Ilvi Endli t. — tööline Rägavere sovhoosis.
Viljandi rajoon
5. Vainola, Kristi Heino t. — teenistuja Viljandi linnas.
4. Suvorova,

E. Emasid, kes

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

õn sünnitanud ja kasvatanud
viis last
il järgu medaliga «Emamedal»
Haapsalu rajoon
Nosikovskaja, Lehte Johannese t. — tööline Pürksi külanõu
kogus.
Harju rajoon
Müürsepp, Ly Heino t. — tööline Harku külanõukogus.
Sõmer, Saima Endli t. — tööline Anija külanõukogus.
Jõgeva rajoon
Martšenko, Oksana Nikolai t. — tööline Jõgeva külanõukogus.
Ojala, Õie Aleksandri t. — tööline Põltsamaa linnas.
Kingissepa rajoon
Kaljo, Haili Eduardi t. — teenistuja Salme külanõukogus.
Paide rajoon
Kree, Valentina Ivani t. — «Kalevipoja» kolhoosi liige.
Kruus, Malle Antsu t. — tööline Alliku sovhoosis.
M e о 1 a, Ellen — «Estonia» kolhoosi liige.
Pavlov, Saima Richardi t. — «Kiire» kolhoosi liige.
Põlva rajoon
К u u s i n g, Ester Juhani t. — teenistuja Põlva külanõukogus.
Saksin g, Hüli Alfredi t. — tööline Räpina alevis.
Rakvere rajoon
Kerge, Heile Johannese t. — tööline R. Pälsoni nimelises sovhoo
sis.
Rapla rajoon
Lillipuu, Asta Hugo t. — tööline Mahtra sovhoosis.
Paenur m, Silvi Augusti t. — tööline Kohila sovhoosis.
V а 1 e u 1 i n a, Ljudmila Grigori t. — tööline Valgu sovhoosis.
Valga rajoon
Umanets, Alla Vladimiri t. — tööline Valga linnas.
Viljandi rajoon
Allikas, Maimu Pauli t. — Suislepa kolhoosi liige.
Grislin, Juta Herberti t. — tööline Mõisaküla linnas.
Leiten, Laine Johani t. — koduperenaine Suure-Jaani külanõu
kogus.
Sikk, Tiiu Elmari t. — tööline Viljandi näidissovhoosis.
Vološtšuk, Olga Timofei t. — tööline Viljandi näidissovhoosis.
Festi NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees J. KABIN
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
Sm. P. Liljele Eesti NSV teenelise kunstniku aunimetuse and
mise kohta
Kutsealase meisterlikkuse ja teenete eest eesti nõukogude muusika
edendamisel anda Eesti NSV Riikliku Sümfooniaorkestri peadirigendile
Peeter Aleksandri p. Liljele Eesti NSV teenelise kunstniku aunime
tus.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees J. KABIN
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 23. jaanuaril 1981.
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Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva joomisega võitlemise komisjoni koosseisu osalise muutmise kohta

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium otsustab:
1. Vabastada Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva joomisega
võitlemise komisjoni liikme kohustest Aleksander Mihhaili p. Martin.
2. Kinnitada Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva joomisega
võitlemise komisjoni liikmeks Eesti NSV siseministri asetäitja Alfred
Jaani p. Mõttus.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees J. KÄBIN
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 23. jaanuaril 1981.
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Liidulis-vabariikliku Eesti NSV Aiandusministeeriumi moodustamise kohta

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium

otsustab:

1. Moodustada liidulis-vabariiklik Eesti NSV Aiandusministeerium.
2. Täiendada Eesti NSV 1978. a. 14. detsembri seaduse «Eesti NSV
Ministrite Nõukogu kohta» (ENSV Teataja 1978, nr. 42, art. 522) § 24
pärast sõnu «Eesti NSV liidulis-vabariiklikud ministeeriumid õn:» sõnaga
«Aiandusministeerium».
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees J. KÄBIN
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
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Sm. H. Männiku nimetamise kohta Eesti NSV aiandusministriks

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium otsustab:
Nimetada sm. Harald Aleksandri p. Männik Eesti NSV aiandus
ministriks, vabastades ta Eesti NSV põllumajandusministri kohustest.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees J. KÄBIN
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 23. jaanuaril 1981.
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Sm. V. Linnu nimetamise kohta Eesti NSV põllumajandusministriks

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium
Nimetada sm. Vello Nikolai p.
ministriks.

otsustab:

Lind

Eesti NSV

põllumajandus

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees J. KÄBIN
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 23. jaanuaril 1981.
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Sm. G. Bachvergile Eesti NSV teenelise sotsiaalhooldustöötaja
aunimetuse andmise kohta

Teenete eest vabariigi sotsiaalhoolduse edendamisel anda Eesti NSV
sotsiaalhooldusministri esimesele asetäitjale Georg Alberti p. Bach
vergile Eesti NSV teenelise sotsiaalhooldustöötaja aunimetus.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees J. KÄBIN
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
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EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU JA
EESTI NSV AMETIÜHINGUTE NÕUKOGU MÄÄRUS
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Sm. K. Ollmanni autasustamise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
määravad:
Kauaaegse kohusetruu töö, aktiivse osavõtu eest ühiskondlikust elust
ning seoses viiekümnenda sünnipäevaga autasustada Harju Rajooni Põllu
majandustehnika Tootmiskoondise peainseneri Eesti NSV teenelist inseneri
Karl Jaani p. Ollmanni Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV
Ametiühingute. Nõukogu aukirjaga.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimees
V. KLAUSON

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
esimees
L. LENTSMAN

Tallinn, 23. jaanuaril 1981. Nr. 41.
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Sm. R. Toimi autasustamise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
määravad:
Kauaaegse kohusetruu töö ja aktiivse osavõtu eest ühiskondlikust
elust ning seoses kuuekümnenda sünnipäevaga autasustada Eesti NSV
Autotranspordi ja Maanteede Ministeeriumi Autotranspordibaasi nr. 21
direktorit Rudolf Augusti p. Toimi Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja
Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu aukirjaga.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimees
V. KLAUSON

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
esimees
L. LENTSMAN

EESTI NSV MINISTRITE NOUKOGU JA
EESTI NSV AMETIÜHINGUTE NÕUKOGU MÄÄRUS
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Sm. E. Tingase autasustamise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
määravad:
Kauaaegse kohusetruu töö eest õpilaste kommunistlikul kasvatamisel
ja seoses viiekümnenda sünnipäevaga autasustada Turba Keskkooli direk
torit Endel Juljuse p. Tingas! Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja
Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu aukirjaga.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimees
V. KLAUSON

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
esimees
L. LENTSMAN

Tallinn, 23. jaanuaril 1981. Nr. 43.
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«Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Arhiivide Peavalitsuse põhimääruse» ja Eesti NSV riiklike keskarhiivide
võrgu kinnitamise kohta

Eesti NSV7 Ministrite Nõukogu

määrab:

1. Kinnitada juurdelisatud «Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures
asuva Arhiivide Peavalitsuse põhimäärus» ja Eesti NSV riiklike kesk
arhiivide võrk.
2. Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuval Arhiivide Peavalit
susel. Eesti NSV ministeeriumidel, riiklikel komiteedel ja keskasutustel,
ettevõtetel, asutustel ja organisatsioonidel juhinduda oma arhiivindusalases tegevuses NSV Liidu Ministrite Nõukogu 4. aprilli 1980. a. mää
rusega nr. 274 kinnitatud «NSV Liidu Riikliku Arhiivifondi põhimääru
sest».
3. Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuval Arhiivide Peavalit
susel ning linnade ja rajoonide täitevkomiteedel rakendada abinõusid
tõhustamaks kontrolli NSV Liidu Riikliku Arhiivifondi dokumentide säi
limise üle ning tagada nende dokumentide säilitamiseks ja kasutamiseks
vajalikud tingimused.
4. Eesti NSV ministeeriumidel, riiklikel komiteedel ja keskasutustel
võtta tarvitusele abinõud asutuste arhiivide töö täiustamiseks, nende
varustamiseks spetsiaalsete ruumide ja sisseseadega, kvalifitseeritud
kaadriga tugevdamiseks ning asjaajamise parandamiseks.
5. Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuval Arhiivide Peavalit
susel tõhustada ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide arhiivide ja asja

ajamise organisatsioonilist ja metoodilist juhendamist ning Eesti NSV
ministeeriumide, riiklike komiteede ja keskasutuste abistamist arhiivin
duse ja asjaajamisega tegelevate töötajate kvalifikatsiooni tõstmisel.
6.
Tunnistada kehtestuks Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. oktoobri
1960. a. määrus nr. 397 «Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva
Arhiivide Valitsuse põhimääruse ja koosseisude nimestiku kinnitamise
kohta» (ENSV MK 1960, nr. 37, art. 111).
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe esimene asetäitja A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja asetäitja B. VALDEK
Tallinn, Toompea, 15. detsembril 1980. Nr. 738.
Kinnitatud
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
15. detsembri 1980. a. määrusega nr. 738'

Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva
Arhiivide Peavalitsuse
põhimäärus
1. Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuv Arhiivide Peavalitsus
(ENSV Arhiivide Peavalitsus) õn liidulis-vabariiklik riigivalitsemisorgan,
kes allub oma tegevuses Eesti NSV Ministrite Nõukogule ja NSV Liidu
Ministrite Nõukogu juures asuvale Arhiivide Peavalitsusele.
ENSV Arhiivide Peavalitsus juhib harukondlikku ja harukondadevahelist arhiivitööd, valdab Eesti NSV riiklikes ja asutuste arhiivides säi
litatavaid NSV Liidu Riikliku Arhiivifondi dokumente ning vastutab
arhiivinduse seisukorra, edasiarendamise ja täiustamise eest vabariigis
ja teaduslik-tehnilise progressi eest selles valdkonnas.
Vastavalt Eesti NSV seaduse «Ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse ja
kasutamise kohta» paragrahvile 6 õn ENSV Arhiivide Peavalitsus
Eesti NSV ajaloo ja kultuuri dokumentmälestiste kaitseks spetsiaalselt
volitatud riiklik organ.
2. ENSV Arhiivide Peavalitsuse põhiülesanded õn:
NSV Liidu Riikliku Arhiivifondi dokumentide säilimise tagamine
ning vabariigi riiklike arhiivide komplekteerimise ja neis säilitatavate
dokumentide kasutamise organiseerimine vastavalt «NSV Liidu Riikliku
Arhiivifondi põhimäärusele»;
ajaloo ja kultuuri dokumentmälestiste kaitse ja kasutamise riiklik
juhtimine vabariigis;
teadusliku ja metoodilise töö organiseerimine ja koordineerimine
arhiivi- ja dokumenditeaduse ning arheograafia alal vabariigi riiklikes
arhiivides, teadusliku uurimistöö tulemuste ning teaduse ja tehnika saa
vutuste juurutamine vabariigi arhiiviasutuste tööpraktikasse;
asutuste arhiivide töö ning Eesti NSV ministeeriumide, riiklike komi
teede ja keskasutuste, ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide asjaaja
mises dokumenditöö korraldamise organisatsiooniline ja metoodiline
juhendamine;

nõukogude ja välismaa arhiivinduse eesrindlike kogemuste tundma
õppimine ja levitamine.
3. ENSV Arhiivide Peavalitsus juhib vahetult temale alluvaid
arhiive ja asutusi (ettevõtteid).
4. ENSV Arhiivide Peavalitsus ja talle alluvad riiklikud arhiivid
moodustavad NSV Liidu riikliku arhiivitalituse ühe osa ja kuuluvad
NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuva Arhiivide Peavalitsuse üht
sesse süsteemi.
5. ENSV Arhiivide Peavalitsus juhindub oma tegevuses NSV Liidu
ja Eesti NSV seadustest, NSV Liidu Ülemnõukogu ja tema Presiidiumi,
Eesti NSV Ülemnõukogu ja tema Presiidiumi teistest otsustest, NSV Liidu
Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrustest ja kor
raldustest, «NSV Liidu Riikliku Arhiivifondi põhimäärusest», NSV Liidu
Ministrite Nõukogu juures asuva Arhiivide Peavalitsuse käskkirjadest ja
juhenditest, teistest normatiivaktidest ja käesolevast põhimäärusest ning
tagab kehtiva seadusandluse õige rakendamise talle alluvates asutustes.
6. ENSV Arhiivide Peavalitsus vastavalt temale pandud ülesanne
tele:
1) organiseerib NSV Liidu Riikliku Arhiivifondi dokumentide komp
lekteerimist ja säilitamist vabariigis, tagab dokumentide riiklikesse
arhiividesse, muuseumidesse ja raamatukogudesse üleandmise kehtesta
tud korrast kinnipidamise ning NSV Liidu Riikliku Arhiivifondi täienda
mise ühiskondlike organisatsioonide ja kodanike valduses olevate aja
loo ja kultuuri dokumentmälestistega;
2) organiseerib vabariigi riiklike, arhiivide tööd dokumentide säili
mise tagamisel; tagab dokumentide säilitamise, tagatisfondi loomise, res
taureerimise, konserveerimise ja kopeerimise kõige ratsionaalsemate
süsteemide ja meetodite praktikasse juurutamise ajakohase tehnika ula
tusliku kasutamise alusel; määrab kindlaks vabariigi riiklike arhiivide
vajaduse seadmete ja materjalide järele;
3) peab vabariigi riiklikes ja asutuste arhiivides säilitatavate NSV
Liidu Riikliku Arhiivifondi dokumentide ning ühiskondlike organisatsioo
nide ja kodanike valduses olevate ajaloo ja kultuuri dokumentmälestiste
riiklikku arvestust ning esitab andmed NSV Liidu Ministrite Nõukogu
juures asuvale Arhiivide Peavalitsusele;
4) teostab Eesti NSV ministeeriumide, riiklike komiteede ja keskasu
tuste, ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide arhiivide töö ning asjaaja
mises dokumenditöö korraldamise organisatsioonilist ja metoodilist
juhendamist; koos vabariigi ministeeriumide, riiklike komiteede ja
keskasutustega rakendab abinõusid asutuste arhiivide töö ja asjaajamise
täiustamiseks; organiseerib asutuste arhiivide abistamist lepingulistel
alustel dokumentide säilimise tagamisel, korrastamisel ja kasutamisel
ning dokumentide koopiate tagatisfondi loomisel;
5) töötab oma pädevuse piires välja kõigile Eesti NSV ministeeriu
midele, riiklikele komiteedele ja keskasutustele, ettevõtetele, asutustele
ja organisatsioonidele täitmiseks kohustuslikke juhendeid ja juhiseid
arhiivitöö ja asjaajamises dokumenditöö korraldamise kohta;

6) organiseerib koos Eesti NSV ministeeriumide, riiklike komiteede
ja keskasutustega ühtse riikliku asjaajamissüsteemi ja haldusdokumentatsiooni unifitseeritud süsteemi juurutamist; juhendab teaduslik-metoodiliselt nende rakendamist vabariigis;
7) kontrollib asutuste arhiivide tööd ja dokumenditöö korraldamist
Eesti NSV ministeeriumide, riiklike komiteede ja keskasutuste, ettevõ
tete, asutuste ja organisatsioonide asjaajamises;
8) organiseerib dokumentide teadusliku ja praktilise väärtuse eks
pertiisi nende valikuks alatisele säilitamisele riiklikes arhiivides, kinni
tab kehtestatud korras Eesti NSV ministeeriumide, riiklike komiteede
ja keskasutuste dokumentide ja nende säilitustähtaegade loetelud;
9) tagab teadusliku teatmeaparaadi loomise ja arendamise ning
rakendab abinõusid riiklike arhiivide dokumentide mehhaniseeritud ja
automatiseeritud infootsisüsteemide juurutamiseks;
10) organiseerib informatsiooni vabariigis sälitatavatest NSV Liidu
Riikliku Arhiivifondi aktuaalse temaatikaga dokumentidest nende kasuta
miseks poliitilistel, rahvamajanduslikel, teaduslikel ja sotsiaal-kultuurilistel eesmärkidel; koordineerib retrospektiivse dokumendiinformatsiooni
ühiskondlike vajaduste ja dokumentide kasutamise efektiivsuse uurimi
sel tehtavat tööd;
11) avaldab kehtestatud korras vabariigi riiklikes arhiivides säilita
tavaid dokumente ning teatme- ja informatsioonikirjandust NSV Liidu
Riikliku Arhiivifondi dokumentide koostise ja sisu kohta, annab välja
bülletääne ja teaduslik-metoodilist kirjandust arhiivitöö ja asjaajamise
küsimustes vabariigis ning organiseerib vabariigi riiklike arhiivide tööd
dokumentide publitseerimisel;
12) juhendab vabariigi riiklike arhiivide teaduslikku uurimistööd ja
metoodilist tööd, töötab välja abinõusid teaduslike uuringute tulemuste
juurutamiseks arhiivitöö praktikasse ning annab nimetatud küsimustes
teaduslik-tehnilist informatsiooni;
13) rakendab kehtestatud korras abinõusid Eesti NSV ajalugu käsit
levate arhiividokumentide originaalide või koopiate väljaselgitamiseks
ja saamiseks välismaalt;
14) töötab välja normatiivdokumente vabariigi arhiiviasutuste tege
vuse küsimustes;
15) organiseerib riiklike arhiivide võrgu ja nende struktuuri täius
tamist;
16) töötab välja vabariigi arhiivitöö arendamise perspektiiv- ja
jooksvaid plaane ning tagab nende täitmise;
17) lahendab dokumentide vabariikliku ja kohaliku tähtsusega
arhiivifondidesse kuuluvuse küsimusi ja võtab tarvitusele abinõusid
vabariikliku tähtsusega fondide koondamiseks vabariigi riiklikesse kesk
arhiividesse;
18) juhib rajoonide ja linnade riiklike arhiivide tööd ning kontrollib
nende tegevust;

19) õpib tundma, üldistab ja levitab NSV Liidu ja välismaa arhiivide
eesrindlikke töökogemusi; korraldab kehtestatud korras teaduslikke kon
verentse, nõupidamisi, seminare ja näitusi arhiivinduse ning asjaaja
mises dokumenditöö korraldamise küsimustes vabariigis;
20) tegeleb peavalitsuse keskaparaadi kaadri ja allasutuste (ettevõ
tete) töötajate valiku ja paigutusega;
21) organiseerib tööd vabariigi riiklike ja asutuste arhiivide tööta
jate kvalifikatsiooni tõstmisel ja täiendamisel;
22) töötab läbi teadusliku töökorralduse küsimusi vabariigi arhiiviasutustes ning rakendab abinõusid Eesti NSV arhiiviasutuste struktuuri
täiustamiseks;
23) tagab kehtestatud korras riiklike keskarhiivide finantseerimise
ja materiaal-tehnilise varustamise; kontrollib iseseisval bilansil olevate
riiklike keskarhiivide finants- ja majandustegevust;
24) kinnitab riiklike arhiivide poolt osutatavate teenuste tariifid
Eesti NSV Riikliku Hinnakomiteega kooskõlastatud loetelu alusel;
25) lahendab oma pädevuse piires kapitaalehituse küsimusi;
26) väljastab kehtestatud korras ettevõtetele, asutustele ja organi
satsioonidele ning kodanikele erilubasid vanade dokumentmälestiste
kogumiseks Eesti NSV territooriumil;
27) organiseerib kodanike ettepanekute, avalduste ja kaebuste õige
aegse läbivaatamise ning võtab tarvitusele abinõud neis märgitud puu
duste kõrvaldamiseks alluvate asutuste ja organisatsioonide tegevuses;
28) organiseerib koos ametiühinguorganitega sotsialistlikku võistlust,
vaatab läbi sotsialistliku võistluse tulemused ja autasustab arhiiviasu
tuste (ettevõtete) töötajaid.
7. ENSV Arhiivide Peavalitsusel õn õigus:
1) saada Eesti NSV ministeeriumidelt, riiklikelt komiteedelt ja kesk
asutustelt, ettevõtetelt, asutustelt ja organisatsioonidelt vajalikke mater
jale asutuste arhiivide töö ja asjaajamises dokumenditöö korraldamise
kohta;
2) kuulata ära Eesti NSV ministeeriumide, riiklike komiteede ja
keskasutuste, ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide esindajaid asu
tuste arhiivide töö ja asjaajamises dokumenditöö korraldamise küsimus
tes;
3) anda Eesti NSV ministeeriumidele, riiklikele komiteedele ja kesk
asutustele, ettevõtetele, asutustele ja organisatsioonidele täitmiseks
kohustuslikke juhiseid nende arhiivide töös ja asjaajamises dokumendi
töö korraldamises avastatud puuduste kõrvaldamiseks;
4) moodustada kehtestatud korras ametkondadevahelist komisjone ja
nõukogusid arhiivinduse ja asjaajamises dokumenditöö korraldamise
küsimuste arutamiseks; kooskõlastada Eesti NSV ministeeriumide, riik
like komiteede ja keskasutuste poolt väljatöötatud arhiivinduse ja asja
ajamises dokumenditöö korraldamise alaseid eeskirju ja õppeprogramme;
5) anda trükis välja nimistuid, fondiülevaateid, arhiivifondide teat
mikke ja asutuste ajalooteatmikke, teaduslike konverentside materjale,

metoodilisi vahendeid ning muud arhiivindusalast teatme- ja informatsioonikirjandust;
6)
välja kuulutada arhiivindus- ja asjaajamisalaste parimate teadus
like tööde konkursse ning kinnitada kooskõlas kehtiva seadusandlusega
konkursside tingimused, preemiate arv ja suurus selleks otstarbeks ette
nähtud vahendite piires.
ENSV Arhiivide Peavalitsuse ametiisikutel õn oma kohustuste täit
misel õigus külastada kehtestatud korras Eesti NSV ministeeriumide,
riiklike komiteede ja keskasutuste, ettevõtete, asutuste ja organisatsioo
nide arhiive ja asjaajamistalitusi.
8. ENSV Arhiivide Peavalitsust juhib juhataja. ENSV Arhiivide
Peavalitsuse juhataja ja tema asetäitja nimetab ametisse Eesti NSV Mi
nistrite Nõukogu.
9. ENSV Arhiivide Peavalitsuse juhataja:
1) vastutab isiklikult ENSV Arhiivide Peavalitsusele pandud ülesan
nete ja kohustuste täitmise eest, jaotab kohustused ENSV Arhiivide Pea
valitsuse juhataja asetäitja ja keskaparaadi teiste töötajate vahel ning
määrab kindlaks nende vastutuse oma töölõigu eest;
2) annab ENSV Arhiivide Peavalitsuse pädevuse piires NSV Liidu ja
Eesti NSV seaduste, NSV Liidu Ülemnõukogu ja tema Presiidiumi, Eesti
NSV Ülemnõukogu ja tema Presiidiumi teiste otsuste, NSV Liidu Ministrite
Nõukogu ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu määruste ja korralduste ning
NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuva Arhiivide Peavalitsuse käsk
kirjade ja juhendite alusel ning nende täitmiseks käskkirju ja juhendeid
ning kontrollib nende täitmist;
3) annab vajaduse korral koos Eesti NSV ministeeriumide, riiklike
komiteede ja keskasutuste juhtidega ühiseid käskkirju ja juhendeid;
4) kinnitab ENSV Arhiivide Peavalitsuse keskaparaadi ja alluvate
asutuste (ettevõtete) koosseisunimestiku kinnitatud töötajate arvu ja pal
gafondi piires, samuti ENSV Arhiivide Peavalitsuse osakondade ning riik
like kesk-, linna- ja rajooniarhiivide põhimäärused;
5) nimetab ametisse ja vabastab ametist ENSV Arhiivide Peavalitsuse
keskaparaadi ning alluvate asutuste töötajaid vastavalt ametikohtade keh
testatud nomenklatuurile;
6) kehtestab ja muudab ENSV Arhiivide Peavalitsuse keskaparaadi
töötajate ametipalku vastavalt ametipalkade skeemile ja kinnitatud kuupalgafondi piires.
10. ENSV Arhiivide Peavalitsuses moodustatakse kolleegium koos
seisus: peavalitsuse juhataja (esimees), tema asetäitja ning ENSV Arhii
vide Peavalitsuse ja riiklike keskarhiivide juhtivad töötajad Kolleegiumi
koosseisu võib arvata kä teiste huvitatud asutuste ja organisatsioonide
esindajaid.
Kolleegiumi liikmed kinnitab Eesti NSV Ministrite Nõukogu ENSV
Arhiivide Peavalitsuse juhataja ettepanekul.
Kolleegium vaatab läbi ja arutab oma regulaarselt to imivatel istun
gitel arhiivinduse perspektiivse arendamise ning arhiiviamtirte tegevuse
praktilise juhtimise, täitmise kontrolli ja kaadriga tehtava töö põhiküsi

musi ning tähtsamate käskkirjade projekte; kuulab ENSV Arhiivide Pea
valitsuse keskaparaadi ja talle alluvate asutuste juhtivate töötajate ette
kandeid ja aruandeid.
Kolleegiumi otsused viiakse üldjuhul ellu ENSV Arhiivide Peavalit
suse juhataja käskkirjadega. Lahkarvamuste korral juhataja ja kollee
giumi liikmete enamuse vahel viib juhataja ellu oma otsuse ja kannab
tekkinud lahkarvamustest ette Eesti NSV Ministrite Nõukogule. Kollee
giumi liikmed võivad omakorda teatada Eesti NSV Ministrite Nõukogule
oma arvamuse.
11. ENSV Arhiivide Peavalitsuse juures tegutsevad:
teaduslik nõukogu arhiivinduse teaduslike küsimuste läbivaatamiseks
vabariigis;
ekspertiisi keskkontrollkomis j õn NSV Liidu Riikliku Arhiivifondi
dokumentide koostise kindlaksmääramise, väärtuse ekspertiisi ja doku
mentide riiklikule säilitamisele valiku küsimuste läbivaatamiseks oma
pädevuse piires;
metoodikakomisj õn arhiivindusalaste metoodiliste küsimuste läbivaa
tamiseks vabariigis;
dokumentide riigi omandiks ostmise komisjon.
ENSV Arhiivide Peavalitsusel õn õigus vajaduse korral moodustada
kä teisi organeid.
Teadusliku nõukogu ja nimetatud komisjonide põhimäärused ja koos
seisu kinnitab ENSV Arhiivide Peavalitsuse juhataja.
12. ENSV Arhiivide Peavalitsuse keskaparaadi struktuur ja töötajate
arv kooskõlastatakse NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuva Arhii
vide Peavalitsusega ja selle kinnitab Eesti NSV Ministrite Nõukogu.
13. ENSV Arhiivide Peavalitsusel õn Eesti NSV riigivapi kujutise ja
oma nimega pitsat.
Kinnitatud
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
15. detsembri 1980. a. määrusega nr. 738

Eesti NSV riiklike keskarhiivide
võrk
1. Eesti NSV Oktoobrirevolutsiooni ja Sotsialistliku Ülesehituse Riik
lik Keskarhiiv.
2. Eesti NSV Teaduslik-Tehnilise Dokumentatsiooni Riiklik Kesk
arhiiv.
3. Eesti NSV Riiklik Ajaloo Keskarhiiv.
4. Eesti NSV Filmi-, Foto- ja Fonodokumentide Riiklik Keskarhiiv.
5. Eesti NSV Tallinna Riiklik Keskarhiiv.
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