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600

Sm. Ü.-T. Käbini autasustamise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
määravad:
Kauaaegse kohusetruu töö ja aktiivse osavõtu eest ühiskondlikust
elust ning kuuekümnenda sünnipäeva puhul autasustada tootmiskoondise
«Norma» peadirektori asetäitjat Ulo-Toomas Kustavi p. Käbinit Eesti
NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu aukir
jaga.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimehe esimene asetäitja
I. TOOME

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
sekretär
J. TIIGI

Tallinn, 25. novembril 1985. Nr. 600.

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU
JA EESTI NSV AMETIÜHINGUTE NOUKOGU MÄÄRUS

601

Sm. T. Aave autasustamise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
määravad:
Kauaaegse kohusetruu töö ja aktiivse osavõtu eest ühiskondlikust
elust ning viiekümnenda sünnipäeva puhul autasustada Vabariikliku
Koondise «Eesti Kolhoosiehitus» Tehnokeskuse direktorit Taidus Augus
ti p. А a v e t Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühin
gute Nõukogu aukirjaga.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimehe esimene asetäitja
I. TOOME

Tallinn, 29. novembril 1985. Nr. 606.

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
sekretär
J. TIIGI

EESTI NSV MINISTRITE NOUKOGU MÄÄRUS

602

Endla Riikliku Looduskaitseala moodustamise kohta

Väljavõte:

Soode ning veemajandusliku ja teadusliku väärtusega maastike kaitse
parandamiseks ning nendes toimuvate looduslike protsesside ja nähtuste
paremaks uurimiseks Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
1. Nõustuda ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeeriumi,
ENSV Agrotööstuskoondise ning Eesti Vabariikliku Hüdrometeoroloogia
ja Looduskeskkonna Kontrolli Valitsuse ettepanekuga moodustada Endla Oostriku sookaitseala baasil vabariikliku tähtsusega Endla Riiklik Loodus
kaitseala pindalaga 8162 ha.
2. Kinnitada juurdelisatud «Endla Riikliku Looduskaitseala põhi
määrus».
4. Panna ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeeriumile
koos vastavate rajoonide täitevkomiteedega Endla Riikliku Looduskaitse
ala juhtimine ja tööde tegemine selle väljaarendamiseks. ENSV Agro
tööstuskoondisel anda kaasabi looduskaitseala väljaarendamisel ja kaitserežiimi järgimisel selle territooriumil.
7. Tunnistada kehtetuks Eesti NSV Ministrite Nõukogu 25. mai
1981. a. määruse nr. 340 (ENSV Teataja 1981, nr. 22, art. 311) lisas nr. 1
toodud moodustatavate sookaitsealade nimestiku punkt 28 ja nimetatud
määruse lisa nr. 2 Endla-Oostriku sookaitseala osas.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe esimene asetäitja I. TOOME
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja E. MATT

Tallinn, Toompea, 11. septembril 1985. Nr. 494.
Kinnitatud
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
11. septembri 1985. a. määrusega nr. 494

Endla Riikliku Looduskaitseala
põhimäärus
I. Üldsätted
1. Endla Riiklik Looduskaitseala õn moodustatud Eesti NSV Minist
rite Nõukogu 11. septembri 1985. a. määrusega nr. 494 kõrgsoode säilita
miseks koos nende komponentide kogu kooslusega, nendes toimuvate loo
duslike protsesside ja nähtuste uurimiseks ning looduskaitseala ökoloo
giliste süsteemide kaitse teaduslike aluste väljatöötamiseks.
2. Endla Riikliku Looduskaitseala pindala õn 8162 ha.
Maa ja veeala eraldatakse riikliku looduskaitseala tarbeks põhimaa
kasutajate maast mahaarvamiseta, nende majanduslik kasutamine toimub
vastavalt eraldatud tsoonidele ning neis kehtestatud kaitserežiimile.
3. Endla Riiklik Looduskaitseala allub ENSV Metsamajanduse ja Loo
duskaitse Ministeeriumile.

4. Endla Riiklikul Looduskaitsealal õn koosseisulised teadurid, teaduslik-tehnilised töötajad ja halduspersonal. Looduskaitseala kaitset teos
tab riiklik metsavalveteenistus.
Riikliku looduskaitseala struktuuri, koosseisud, kulueelarved ja materiaal-tehnilise varustamise plaanid kinnitab ENSV Metsamajanduse ja
Looduskaitse Ministeerium.
5. Endla Riiklikku Looduskaitseala juhib direktor, kelle määrab ame
tisse ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeerium.
Direktor juhib riiklikku looduskaitseala ainujuhtimise ja kollegiaal
suse ühitamise alusel, kannab täit vastutust riikliku looduskaitseala tege
vuse eest ning tagab seaduslikkuse ja riikliku distsipliini järgimise ja kin
nitatud plaanide täitmise.
Direktor juhib riikliku looduskaitseala tegevust koostöös Jõgeva,
Paide ja Rakvere rajooni täitevkomiteega kooskõlas käesoleva põhimää
ruse ja kehtiva seadusandlusega.
II. Endla Riikliku Looduskaitseala ülesanded
6. Endla Riiklikule Looduskaitsealale pannakse järgmiste ülesannete
täitmine:
1) Eesti NSV kesk- ja idaosale iseloomulike kõrgsoode ja soosaarte
säilitamine ning tingimuste loomine nende takistamatuks arenguks;
2) looduskaitseala ökoloogiliste süsteemide uurimine, sealhulgas hüd
roloogiliste ja meteoroloogiliste uuringute jätkamine Eesti Vabariikliku
Hüdrometeoroloogia ja Looduskeskkonna Kontrolli Valitsuse Tooma Sookatsejaamas, kaasates sellele tööle vastava profiiliga teadusasutus! ning
olles soode arengu alal tehtavate pikaajaliste teaduslike uuringute baasiks;
3) pinna- ja põhjavee pideva monitooringu korraldamine looduskait
seala territooriumil, et jälgida Pandivere kõrgustiku piirkonnas tekkiva
pinna- ja põhjavee bilanssi ning saastuskoormust;
4) looduskaitse aluste ning looduskeskkonna kaitse ja ratsionaalse
kasutamise probleemide propageerimine ning kaasabi andmine loodus
kaitse küsimustega tegeleva teadusliku kaadri ettevalmistamisel;
5) looduskaitseala üldise arendamisega seotud tööde tegemine.
IIL Teaduslik uurimistöö
7. Endla Riiklikul Looduskaitsealal tehakse teaduslikku uurimistööd
kompleksuuringute korraldamise teel ning see õn suunatud looduskaitse
teaduslike aluste väljatöötamisele, haruldaste ja kadumisohus taime- ja
loomaliikide säilitamisele ja taastamisele ning kontrolli teostamisele bio
sfääri fooni muutuste üle.
8. Endla Riiklik Looduskaitseala töötab kehtestatud korras välja ning
esitab ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeeriumile ja Eesti
Vabariiklikule Hüdrometeoroloogia ja Looduskeskkonna Kontrolli Valit
susele kinnitamiseks teaduslike uurimistööde ning ökoloogiliste süsteemide
loodusliku koostise säilitamise ja taastamise ja neis häiritud looduslike
seoste reguleerimise abinõude plaanid.

Riiklikul looduskaitsealal tehakse teaduslikke uuringuid tihedas seo
ses ENSV Teaduste Akadeemia teadusliku uurimise asutuste ning Eesti
Vabariikliku Hüdrometeoroloogia ja Looduskeskkonna Kontrolli Valit
susega.
Teaduslike uuringute tulemused avaldatakse temaatilistes kogumi
kes, mida annab kehtestatud korras välja ENSV Metsamajanduse ja Loo
duskaitse Ministeerium.
9. Endla Riiklikul Looduskaitsealal tehtavat teaduslikku tööd juhib
Eesti Metsamajanduse ja Looduskaitse Teadusliku Uurimise Instituudi tea
duslik nõukogu.
10. Taastamis- ja sanitaarabinõude, loomade püügi ja laskmise ning
Endla Riikliku Looduskaitseala territooriumil teadusliku uurimise otstar
bel kollektsioonimaterj alide kogumise plaanid kooskõlastatakse ENSV
Teaduste Akadeemiaga ning need kinnitab ENSV Metsamajanduse ja Loo
duskaitse Ministeerium.
IV. Endla Riikliku Looduskaitseala režiim ja kaitse
11. Endla Riikliku Looduskaitseala territooriumil õn keelatud:
1) riikliku looduskaitseala maade hüdroloogilist režiimi muutev tege
vus;
2) uute hoonete ja rajatiste, teede ja torujuhtmete, elektriliinide ning
muude kommunikatsioonide ehitamine;
3) maavarade uuringud ja kaevandamine ning pinnakatte rikkumine;
4) jahipidamine, kalapüük, loomade hävitamine ja püük, nende pe
sade, urgude ning muude varjumis- ja elupaikade lõhkumine, samuti loo
made elunemistingimuste muud rikkumised;
5) taimede ja loomade introduktsioon aklimatiseerimise eesmärgil
ning abinõude rakendamine, mis aitavad suurendada mõningate loomalii
kide arvukust üle kõlvikute teaduslikult põhjendatud lubatava mahu;
6) kollektsiooni- ja muude materjalide kogumine, välja arvatud ma
terjalid, mis õn vajalikud teaduslike uuringute tegemiseks riiklikul loo
duskaitsealal;
7) kõrvaliste isikute sõitmine ja käimine riikliku looduskaitseala maa
del (välja arvatud üldkasutatavad teed) riikliku looduskaitseala direktori
loata;
8) peatuspaikade ja välilaagrite püstitamine, tule tegemine ning ela
nike puhkeaja veetmise muud vormid;
9) igasugune muu tegevus, mis rikub looduskomplekse ja ohustab
loodusobjektide seisundit.
12. Endla Riikliku Looduskaitseala territooriumil eraldatakse:
1) reservaatide tsoon, kus õn keelatud mis tahes inimtegevus, välja
arvatud teaduslike tööde tegemine;
2) loodusmaastike tsoon, kus õn lubatud rakendada reguleeritud taastusabinõusid (hüdroloogilise režiimi taastamine, ajalooliselt kujunenud
taimeassotsiatsioonide ning kadumisohus taime- ja loomaliikide säilita
mine).

Riikliku looduskaitseala looduskomplekside kaitseks majandustege
vuse mõju eest luuakse kaitsetsoonid nendega külgnevatel aladel.
Nimetatud tsoonide suurus ja kaitserežiim kehtestatakse looduskaitse
ala looduse kaitse korralduse eeskirjadega, mille kinnitab ENSV Metsa
majanduse ja Looduskaitse Ministeerium kooskõlastatult ENSV Agro
tööstuskoondise ning Eesti Vabariikliku Hüdrometeoroloogia ja Loodus
keskkonna Kontrolli Valitsusega.
Looduskaitseala -looduse kaitse korralduse eeskirjadega võib keelata
või piirata iga liiki metsakasutust, heina, ravimtaimede, lillede, seemne
ja roo varumist, taimkatte muid rikkumisi, loomade karjatamist, keemi
liste vahendite kasutamist väetistena, kahjurite, taimehaiguste ja umbrohu
tõrjeks ning loomade arvukuse reguleerimiseks, koduloomade ajamist läbi
riikliku looduskaitseala maade, mootor- ja roomiksõidukite liiklust väljas
pool üldkasutatavaid teid ning muid majandustegevuse liike, mis võivad
avaldada negatiivset mõju kaitstavatele loodusobjektidele.
13. Endla Riiklikul Looduskaitsealal õn kehtestatud korras lubatud:
1) vajalike veterinaarabinõude rakendamine inimestele ja loomadele
ühiste, eriti ohtlike haiguste likvideerimiseks;
2) vajalike tuletõrje- ja sanitaarabinõude rakendamine, mis ei riku
looduskaitseala kaitserežiimi;
3) riiklikule looduskaitsealale ning Eesti Vabariiklikule Hüdrometeo
roloogia ja Looduskeskkonna Kontrolli Valitsusele nende põhiülesannete
täitmiseks vajalike ehitiste püstitamine kehtestatud korras;
4) muude abinõude rakendamine, mis õn vajalikud looduskaitseala
looduskomplekside säilitamiseks, teaduslike uurimistööde plaani täitmi
seks ning looduskaitseala põhiülesannete täitmise tagamiseks.
14. Endla Riikliku Looduskaitseala kaitset teostab riiklik metsavalveteenistus.
Riiklik metsavalveteenistus, kelle koosseisu kuuluvad riiklikud ins
pektorid, metsaülemad, metsatehnikud, metsavahid ja jäägrid, teeb tihe
dat koostööd riikliku looduskaitseala direktoriga.
Riikliku looduskaitseala direktor õn looduskaitseala riiklik loodus
kaitse peainspektor.
15. Isikud, kes õn süüdi Endla Riikliku Looduskaitseala ja selle kait
setsooni režiimi rikkumises, võetakse kehtestatud korras vastutusele koos
kõlas NSV Liidu ja Eesti NSV seadusandlusega.
Kolhoosid, sovhoosid, metsamajandid ning muud ettevõtted, asutused,
organisatsioonid ja kodanikud õn kohustatud hüvitama riiklikule loodus
kaitsealale looduskaitseala ja selle kaitsetsooni režiimi rikkumisega teki
tatud kahju NSV Liidu ja Eesti NSV seadusandlusega ettenähtud suuru
ses ja korras.

EESTI NSV MINISTRITE NOUKOGU MÄÄRUS
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«ENSV Tervishoiuministeeriumi põhimääruse»
kohta

kinnitamise

Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
1. Kinnitada juurdelisatud «ENSV Tervishoiuministeeriumi põhi
määrus».
2. Tunnistada kehtetuks Eesti NSV Ministrite Nõukogu 20. oktoobri
1970. a. määruse nr. 480 ««Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi põhimää
ruse» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1970, nr. 45, art. 430) punkt 1 ja
Eesti NSV Ministrite Nõukogu 14. aprilli 1975. a. määrus nr. 146 ««Eesti
NSV Tervishoiu Ministeeriumi põhimääruse» täiendamise kohta» (ENSV
Teataja 1975, nr. 16, art. 135).
Eesti NSV Ministrite Nõukcgu esimehe esimene asetäitja I. TOOME
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja E. MATT

Tallinn, Toompea, 11. septembril 1985. Nr. 495.
Kinnitatud
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
11. septembri 1935. a. määrusega nr. 495

ENSV Tervishoiuministeeriumi
põhimäärus
1. ENSV Tervishoiuministeerium õn Eesti NSV liidulis-vabariiklik
riigivalitsemise keskorgan ning allub oma tegevuses Eesti NSV Ministrite
Nõukogule ja NSVL Tervishoiuministeeriumile.
ENSV Tervishoiuministeerium tegeleb tervishoiu organisatsioonilise
juhtimisega ning vastutab selle seisukorra ja arengu eest vabariigis, meditsiiniteaduse arengutaseme, elanikele antava arstiabi kvaliteedi ning
haiguste ärahoidmise ja efektiivse ravi eest.
2. ENSV Tervishoiuministeerium, talle vahetult alluvad ettevõtted,
asutused ja organisatsioonid ning kohalikud tervishoiuorganid ja -asutu
sed moodustavad ENSV Tervishoiuministeeriumi süsteemi.
3. ENSV Tervishoiuministeeriumi peaülesanded õn:
1) tervishoiu igakülgse arengu tagamine; kättesaadava ja kõrgelt kva
lifitseeritud tasuta arstiabi andmine elanikele; tervishoiu seisukorra uuri
mine, profülaktilise suuna arendamine ning haigestumise vähendamise ja
elanike aktiivse pika eluea tagamise abinõude väljatöötamine;
2) elanike sanitaar-epidemioloogilise heaolu tagamise abinõude ra
kendamine;
3) elanike ning ravi- ja profülaktikaasutuste varustamine ravimite,
bakter- ja viiruspreparaatide ning muude meditsiiniotstarbeliste toode
tega;
4) ravi- ja profülaktika-, sanitaar- ja profülaktika- ning apteegiasutuste võrgu dünaamiline ja proportsionaalne väljaarendamine, Eesti NSV
majandusliku ja sotsiaalse arengu riiklikus plaanis ettenähtud teiste plaa
niülesannete täitmine ning riikliku distsipliini range järgimise tagamine;

6)
teadusliku töö- ja juhtimiskorralduse juurutamine, tervishoiuasu
tuste varustamine ajakohase diagnostika- ja raviaparatuuriga, nüüdisaegse
arvutustehnika laialdasem kasutamine tervishoius ning tervishoiuasutuste
töö efektiivsuse suurendamine;
6) tervishoiuasutuste kindlustamine kvalifitseeritud kaadriga ning
meditsiini- ja farmaatsiatöötajate kvalifikatsiooni tõstmine;
7) ministeeriumi süsteemi ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide
tööliste ja teenistujate korteri-, kultuuri- ja olmetingimuste parandamine;
8) sanitaarharidustöö korraldamine vabariigi elanike hulgas.
4. ENSV Tervishoiuministeerium juhindub oma tegevuses NSV Liidu
seadustest ning NSV Liidu Ülemnõukogu ja tema Presiidiumi muudest
otsustest, Eesti NSV seadustest ning Eesti NSV Ülemnõukogu ja tema
Presiidiumi muudest otsustest, NSV Liidu Ministrite Nõukogu ja Eesti
NSV Ministrite Nõukogu määrustest ja korraldustest, NSVL Tervishoiu
ministeeriumi käskkirjadest ja juhenditest ning muudest normatiivakti
dest, samuti käesolevast põhimäärusest ning tagab seadusandluse õige
rakendamise ministeeriumi süsteemi ettevõtetes, asutustes ja organisat
sioonides.
ENSV Tervishoiuministeerium üldistab seadusandluse rakendamise
praktikat tema pädevusse kuuluvates küsimustes, töötab välja ettepane
kuid selle täiustamise kohta ning esitab need kehtestatud korras Eesti NSV
Ministrite Nõukogule läbivaatamiseks.
5. Vastavalt talle pandud ülesannetele ENSV Tervishoiuministee
rium:
1) organiseerib ja kontrollib tervishoiu planeerimist ministeeriumi
süsteemis; töötab välja ministeeriumi majandusliku ja sotsiaalse arengu
perspektiiv-, viie aasta ja aastaplaanide projektid ning esitab need plaaniprojektid kehtestatud korras kinnitamiseks.
Kinnitab kehtestatud korras alluvate ettevõtete, asutuste ja organi
satsioonide majandusliku ja sotsiaalse arengu plaanid ning tagab nimeta
tud plaanide täitmise nende poolt; finantseerib kehtestatud korras talle
vahetult alluvaid tervishoiuasutus^
2) organiseerib meditsiinilise ja medikamentoosse abi andmist elani
kele;
3) töötab välja ja juurutab praktikasse elanikele antava arstiabi uusi
vorme ning profülaktika, diagnostika, ravi ja meditsiinilise rehabilitatsiooni uusi meetodeid ja vahendeid;
4) töötab välja abinõusid emade ja laste tervise kaitseks, kontrollib
naiste ja laste tervislikku seisundit, organiseerib neile ravi-profülaktilise
ja spetsialiseeritud arstiabi andmist, annab lastele, noorukitele ja noortele
ravi-profülaktilist abi nende kasvatamis- ja õppimiskohas ning korraldab
laste sanatoorset ravi;
5) kontrollib ajutise töövõimetuse ekspertiisi kvaliteeti, haigusleh
tede väljaandmist ja hoidmist ning töötab välja abinõusid ajutist töövõi
metust põhjustava haigestumuse vähendamiseks;

6) teostab kehtestatud korras riiklikku sanitaarjärelevalvet ja raken
dab epideemiatõrje abinõusid, koordineerib nakkushaiguste ärahoidmise
ja nende tõrje abinõusid, juhib nende abinõude elluviimist ning kontrol
lib nende rakendamist ENSV Agrotööstuskoondise, Eesti NSV ministee
riumide, riiklike komiteede ja keskasutuste poolt, organiseerib vabariigi
territooriumi sanitaarkaitset karantiinsete ja teiste nakkushaiguste sisse
toomise ja leviku eest ning korraldab meditsiini- ja hügieenialaste tead
miste propagandat elanike hulgas;
7) kontrollib ravi- ja profülaktika- ning sanitaar- ja epideemiatõrjealast tööd ja apteegiasutuste tööd ministeeriumi süsteemis ning elanikele
ravimite väljastamise korda;
8) aitab kaasa meditsiinialaste teaduslike uuringute arendamisele
ning planeerib ja koordineerib neid;
9) tegeleb ministeeriumi nomenklatuuri kuuluva kaadri valiku ja
paigutamise ning juhtivatele ametikohtadele edutamise reservis olevate
isikute ettevalmistamisega; tagab kontrolli talle vahetult alluvate ette
võtete, asutuste ja organisatsioonide ning kohalike tervishoiuorganite
ja -asutuste juhtide tegevuse üle; teeb kindlaks vabariigi vajaduse me
ditsiinilise ja farmatseutilise kõrg- ja keskharidusega spetsialistide järele,
organiseerib arstide, farmatseutide ja teiste meditsiinitöötajate kvalifikat
siooni tõstmist ja atesteerimist, analüüsib atestatsioonikomisjonide tege
vust ning planeerib ja korraldab teaduskaadri ettevalmistamist meditsiini
valdkonnas;
10) juhib koos Tervishoiutöötajate Ametiühingu Eesti Vabariikliku
Komiteega kasvatustööd ning organiseerib sotsialistlikku võistlust ja
kommunistliku töössesuhtumise liikumist ministeeriumi süsteemi ettevõte
tes, asutustes ja organisatsioonides; juhib kollektiivlepingute sõlmimist
ning sanitaar- ja tervistusabinõude kompleksplaanide koostamist ning
kontrollib nende täitmist, rakendab abinõusid ratsionaliseerimis- ja leiu
tustegevuse arendamiseks alluvates ettevõtetes, asutustes ja organisat
sioonides, abistab leiutajaid ja ratsionaliseerijaid nende töös ning tagab
leiutiste ja ratsionaliseerimisettepanekute juurutamise; töötab välja ja
rakendab ellu töötingimuste ja ohutustehnika parandamise, sanitaar-elukondliku ja meditsiinilise teenindamise, sotsialistliku omandi kaitse ning
tuleohutuseeskirjade järgimise abinõusid alluvates ettevõtetes, asutustes
ja organisatsioonides; korraldab töötajatele kehakultuuri-, spordi- ja kul
tuuriüritusi; esitab eesrindlikke meditsiini- ja farmaatsiatöötajaid kehtes
tatud korras autasustamiseks ordenite, medalite, rinnamärkide ja aukir
jadega, esitab Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumile ettepanekuid auni
metuste andmise kohta meditsiinitöötajatele ning rakendab muid ergutusi;
11) organiseerib alluvate ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide
materiaal-tehnilist varustamist seadmete, materjalide ja transpordivahen
ditega; teeb kindlaks tervishoiuasutuste ja elanike vajaduse meditsiiniotstarbeliste toodete järele ja korraldab nende varustamist;
12) tegeleb ministeeriumi süsteemis kapitaalehituse ja projekteeri
mise küsimustega; tagab kapitaalmahutuste kõige efektiivsema kasuta

mise ning põhifondide õigeaegse käikuandmise, vaatab läbi ja kinnitab
kehtestatud korras kapitaalehitusobjektide tiitelnimestikud ning projektja eelarvedokumentatsiooni, töötab välja kapitaalehituse perspektiiv-, viie
aasta ja aastaplaanide projektid; organiseerib põhifondide kapitaal
remonti;
13) korraldab meditsiinialast statistilist arvestust ja aruandlust ning
töötab välja ja juurutab nüüdisaegse arvutustehnika baasil automatisee
ritud informatsiooni- ja juhtimissüsteeme ministeeriumi süsteemis;
14) teostab raamatupidamise ja aruandluse metoodilist juhendamist
ministeeriumi süsteemis; töötab välja abinõusid arvestustööde tsentrali
seerimiseks ja mehhaniseerimiseks; kontrollib talle vahetult alluvate
ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide perioodilisi ja aastaaruandeid;
kinnitab aastaaruanded; rakendab abinõusid rahaliste vahendite ja mate
riaalsete väärtuste säilimise tagamiseks;
15) organiseerib ja kontrollib alluvate ettevõtete, asutuste ja organi
satsioonide õigusalast teenindamist;
16) organiseerib kehtestatud korras tervishoiualase kirjanduse ja aja
kirja «Nõukogude Eesti Tervishoid» väljaandmist;
17) teeb tihedat koostööd riiklike ja kooperatiivsete ettevõtete, asu
tuste ja organisatsioonide ning ametiühingu- ja teiste ühiskondlike orga
nisatsioonidega elanike tervise kaitse alal;
18) korraldab kohalike tervishoiuorganite ja -asutuste kaudu hooldust:
ja eestkostet kodanike üle, kes õn kohtu poolt tunnistatud teovõimetu
teks või piiratult teovõimelisteks;
19) organiseerib kvalifitseeritud kohtumeditsiinilist ja kohtupsühhi
aatrilist ekspertiisi;
20) organiseerib kodanike ettepanekute, avalduste ja kaebuste õige
aegse ja tähelepaneliku läbivaatamise ning rakendab abinõusid nendes
märgitud puuduste kõrvaldamiseks alluvate ettevõtete, asutuste ja orga
nisatsioonide tegevuses.
6. ENSV Tervishoiuministeeriumi juhib minister, kelle vastavalt
Eesti NSV konstitutsioonile nimetab ametisse Eesti NSV Ülemnõukogu,
istungj ärkudevahelisel ajal aga Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium, esi
tades ta hiljem kinnitamiseks Eesti NSV Ülemnõukogule tema järjekord
sel istungjärgul.
ENSV tervishoiuministril õn asetäitjad, kelle nimetab ametisse Eesti
NSV Ministrite Nõukogu.
Kohustused ministri asetäitjate vahel jaotab ENSV tervishoiuminister.
7. ENSV tervishoiuminister vastutab isiklikult ministeeriumile pan
dud ülesannete ja kohustuste täitmise eest ning määrab kindlaks ministri
asetäitjate ja ministeeriumi struktuuriüksuste juhtide vastutuse alluvate
ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide tegevuse eest.
8. ENSV tervishoiuminister:
1)
juhib kehtestatud korras ministeeriumi ning talle alluvate ettevõ
tete, asutuste ja organisatsioonide tegevust;

2) esitab kehtestatud korras Eesti NSV Ministrite Nõukogule läbi
vaatamiseks seadusandlike ja muude normatiivaktide projekte ministee
riumi pädevusse kuuluvates küsimustes;
3) tühistab alluvate ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide juhtide
käskkirju ja juhendeid, mis õn vastuolus NSV Liidu seaduste ning NSV
Liidu Ülemnõukogu ja tema Presiidiumi muude otsuste, Eesti NSV sea
duste ning Eesti NSV Ülemnõukogu ja tema Presiidiumi muude otsuste,
NSV Liidu Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu määruste
ja korralduste ning NSVL Tervishoiuministeeriumi ja ENSV Tervishoiu
ministeeriumi käskkirjade, juhendite ja juhistega;
4) kinnitab alluvate tervishoiuasutuste struktuuri ja koosseisunimes
tiku;
5) määrab ametisse ja vabastab ametist ministeeriumi keskaparaadi
töötajaid ning alluvate ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide töötajaid
vastavalt kehtestatud nomenklatuurile;
6) kehtestab ja muudab ministeeriumi keskaparaadi töötajate ameti
palku vastavalt ametipalkade skeemidele ja keskmiste ametipalkade alu
sel arvutatud palgafondi piires;
7) moodustab, reorganiseerib ja likvideerib kehtestatud korras mi
nisteeriumi süsteemi ettevõtteid, asutusi ja organisatsioone ning kinnitab
ministeeriumi struktuuriüksuste põhimäärused, samuti alluvate ettevõtete,
asutuste ja organisatsioonide põhimäärused;
8) teeb mõningate ministeeriumi pädevusse kuuluvate küsimuste la
hendamise ülesandeks ministeeriumi allüksustele ning alluvatele ettevõte
tele, asutustele ja organisatsioonidele.
9. ENSV Tervishoiuministeerium annab oma pädevuse piires NSV
Liidu seaduste ning NSV Liidu Ülemnõukogu ja tema Presiidiumi muude
otsuste, Eesti NSV seaduste ning Eesti NSV Ülemnõukogu ja tema Pre
siidiumi muude otsuste, NSV Liidu Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Mi
nistrite Nõukogu määruste ja korralduste ning NSVL Tervishoiuministee
riumi käskkirjade, juhendite ja juhiste alusel ning nende täitmiseks käsk
kirju, juhendeid ja juhiseid ning kontrollib nende täitmist.
Vajaduse korral annab ENSV Tervishoiuministeerium ENSV Agro
tööstuskoondise, Eesti NSV ministeeriumide, riiklike komiteede ja kesk
asutuste ning linnade ja rajoonide täitevkomiteedega ühiseid akte.
10. ENSV Tervishoiuministeeriumis moodustatakse kolleegium koos
seisus: minister (kolleegiumi esimees), tema asetäitjad ja ministeeriumi
teised juhtivad töötajad.
Kolleegiumi liikmed kinnitab Eesti NSV Ministrite Nõukogu.
ENSV Tervishoiuministeeriumi kolleegium arutab oma regulaarselt
toimuvatel istungitel tervishoiu arendamise põhiküsimusi ja teisi minis
teeriumi tegevusega seotud küsimusi, alluvate ettevõtete, asutuste ja or
ganisatsioonide praktilise juhtimise, täitmise kontrolli ning kaadri valiku
ja kasutamise küsimusi, tähtsamate käskkirjade ja juhendite projekte ning
kuulab ministeeriumi struktuuriüksuste ja ministeeriumi süsteemi ette
võtete, asutuste ja organisatsioonide aruandeid.

Kolleegiumi otsused viiakse üldjuhul ellu ministeeriumi käskkirja
dega. Ministri ja kolleegiumi vaheliste lahkarvamuste korral viib minister
ellu oma otsuse ning kannab tekkinud lahkarvamustest ette Eesti NSV
Ministrite Nõukogule, kolleegiumi liikmed aga võivad omakorda teatada
Eesti NSV Ministrite Nõukogule oma arvamuse.
11. ENSV Tervishoiuministeeriumis moodustatakse teaduslik meditsiininõukogu. Nimetatud nõukogu koosseisu ja põhimääruse kinnitab
ENSV tervishoiuminister.
12. ENSV Tervishoiuministeeriumi kesk aparaadi struktuuri ning töö
tajate arvkoosseisu ja palgafondi kinnitab Eesti NSV Ministrite Nõukogu
kooskõlastatult NSVL Tervishoiuministeeriumiga.
13. ENSV Tervishoiuministeeriumil õn Eesti NSV riigivapi kujutise
ja oma nimega pitsat.

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS
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Elamufondi ning sotsiaalkultuuriliste ja olmeobjektide kapitaairemondi parandamise abinõude kohta kaheteistkümnendal
viisaastakul

Väljavõte:

Eesti NSV Ministrite Nõukogu märgib, et üheteistkümnendal viis
aastakul õn ENSV Elamu- ja Kommunaalmajanduse Ministeerium, Eesti
NSV ministeeriumid, riiklikud komiteed ja keskasutused ning linnade ja
rajoonide täitevkomiteed teinud ära teatud töö riikliku elamufondi, sotsiaal-kultuuriliste ja olmeobjektide remondi parandamisel ning remondija ehitusorganisatsioonide materiaaltehnilise baasi edasiarendamisel. Õn
rakendatud abinõusid elamuekspluatatsiooni- ning remondi- ja ehitusorga
nisatsioonide struktuuri parandamiseks. Õn tugevdatud elamuekspluatat
siooni- ning remondi- ja ehitusorganisatsioonide tootmisbaasi. Sanitaartehniliste organisatsioonide võimsused õn selles ajavahemikus kasvanud
19,7 protsenti, sealhulgas Tallinnas 39 protsenti.
Rakendatud abinõude tulemusena kasvas riikliku elamufondi kapi
taalremondi maht vabariigis 1985. aastal 1980. aastaga võrreldes 10 prot
senti, sealhulgas kohalike nõukogude elamufondi osas 12,5 protsenti.
Ühtlasi esineb vabariigi elamufondi ning sotsiaalkultuuriliste ja ol
meobjektide remontimisel mitmeid puudusi. ENSV Agrotööstuskoondis,
Eesti Tselluloosi- ja Paberitööstuse Tootmiskoondis «Eesti Paberitööstus»
ja Põlva Rajooni Täitevkomitee ei täida süstemaatiliselt elamufondi ning
sotsiaalkultuuriliste ja olmeobjektide kapitaalremondi plaane.
Tartus, Narvas ja Kohtla-Järve! ning Valga, Rakvere, Viljandi ja
Haapsalu rajoonis ei ole kohalike nõukogude elamufondi kapitaalremondi
maht veel saavutanud selleks ettenähtavate amortisatsioonieraldiste keh
testatud taset.

Tallinna linna ning Rapla, Kingissepa, Paide, Põlva ja Jõgeva rajooni
täitevkomitee ei ole taganud vajaliku manööverelamispinna eraldamist,
mis pidurdab elamufondi kompleksse kapitaalremondi tegemist vajalikus
ulatuses. Linnade ja rajoonide täitevkomiteed ning nende elamuekspluatatsiooniorganisatsioonid ei kaasa küllaldaselt elanikke remonditöödele
ja territooriumide heakorrastamisele ega rakenda vajalikke abinõusid
elamiskõlbmatute elamute lammutamiseks.
Eesti NSV ministeeriumid, riiklikud komiteed ja keskasutused ning
linnade ja rajoonide täitevkomiteed ei ole taganud alluvate remondi- ja
ehitusorganisatsioonide võimsuste suurendamist ning varustavad neid
ebapiisavalt tööstuslikul teel valmistatud ehitusmaterjalide, komplekteerivate toodete ja mehhaniseerimisvahenditega. Aeglaselt tagatakse orga
nisatsiooniliste ja tehniliste abinõude juurutamist, mis õn suunatud re
monditööde ja tehnoloogiliste protsesside töömahukuse vähendamisele
kvaliteedinäitajate samaaegse paranemise juures.
Paljudes linnades ja rajoonides õn endiselt suur lõpetamata kapitaal
remondi maht ja üheaegselt remonditavale objektide arv. Esineb juhtu
sid, et remondi- ja ehitusorganisatsioonid ning tellijad võtavad tiitelnimestikesse objekte, millel puudub projekt- ja eelarvedokumentatsioon ning
ei ole tagatud finantseerimine.
Remondi- ja ehitusorganisatsioonide plaanidesse võetakse sageli kapitaalehitusobjekte, mis vähendab kapitaalremonditööde mahtu.
Tallinna ja Narva linna ning Valga, Rakvere ja Jõgeva rajooni täitev
komitee täidavad halvasti Eesti NSV Ministrite Nõukogu 13. märtsi
1980. a. määrust nr. 156 remondi- ja ehitusorganisatsioonidele elamispinna
eraldamise osas.
Mitmes remondi- ja ehitusorganisatsioonis õn veel suured tööajakaod
ja kaadri voolavus. Paljudel remondiobjektidel õn tööliste töö halvasti
korraldatud, veel ei ole jagu saadud töödistsipliini rikkumistest.
Esineb juhtusid, et projekteerimis- ning ehitus- ja montaažitööde
madala kvaliteedi tõttu tuleb teha uute elamute ning sotsiaalkultuuriliste
ja olmeobjektide avarii- ja enneaegset remonti. ENSV Elamu- ja Kommu
naalmajanduse Ministeerium ei ole taganud projekteerimisinstituudi
«Kommunaalprojekt» poolt koostatava projekt- ja eelarvedokumentat
siooni kvaliteedi parandamist.
Eesti NSV Ülemnõukogu 27. märtsi 1985. a. otsuse «Nõukogude osa
tähtsuse suurendamisest vabariigi linnade ning rajoonide elamu- ja kom
munaalmajanduse teenistuste töö parandamisel» täitmiseks, elamufondi,
sotsiaalkultuuriliste ja olmeobjektide kapitaalremondi plaanide tingimus
teta täitmiseks ning remondi- ja ehitusorganisatsioonide töö parandami
seks Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
1.
ENSV Agrotööstuskoondisel, Eesti NSV ministeeriumidel, riikli
kel komiteedel ja keskasutustel, linnade ja rajoonide täitevkomiteedel
ning koondistel, ettevõtetel ja organisatsioonidel, kellel õn ametkondlik
elamufond ning sotsiaal-kultuurilised ja olmeobjektid, rakendada tõhu
said abinõusid:

elamufondi ning sotsiaalkultuuriliste ja olmeobjektide kapitaalre
mondi plaanide täitmiseks kaheteistkümnendal viisaastakul, pöörates eri
list tähelepanu remonditava elamispinna heakorrastuse taseme tõstmisele
ning elamufondi, sotsiaalkultuuriliste ja olmeobjektide kapitaalremonditööde mahtude tunduvale suurendamisele;
remondi- ja ehitusorganisatsioonide tööliste ja teenistujate kaadri
kinnistamiseks ning neile vajalike töö-, korteri- ja olmetingimuste loo
miseks;
tööviljakuse tõstmiseks töökorralduse parandamise, progressiivse
mate töö- ja töötasustamismeetodite juurutamise, tööaja, masinate, meh
hanismide ja ehitusmaterjalide efektiivsema kasutamise ning remondi
tööde industrialiseerimise taseme tõstmise teel;
elamuekspluatatsiooni- ning remondi- ja ehitusorganisatsioonide toot
misbaaside võimsuste suurendamiseks, remonditööde tähtaegade lühen
damiseks ning üheaegselt remonditavate objektide arvu vähendamiseks;
remondi- ja ehitusorganisatsioonide materiaalsete ressursside ja jõu
dude kontsentreerimiseks;
elamufondi ning sotsiaalkultuuriliste ja olmeobjektide kapitaalre
mondi planeerimise kvaliteedi tunduvaks parandamiseks, pidades rangelt
kinni tellijate poolt tehnilise dokumentatsiooni esitamise kehtestatud täht
aegadest.
2. Linnade ja rajoonide täitevkomiteedel:
1) tagada koos ENSV Elamu- ja Kommunaalmajanduse Ministeeriu
miga kaheteistkümnenda viisaastaku lõpuks alluvate remondi- ja ehitus
organisatsioonide remonditööde mahu vähemalt 14-protsendiline suuren
damine ning spetsialiseerimata remondi- ja ehitusorganisatsioonide töö
viljakuse 12-protsendiline tõus;
4) laialdasemalt kaasata ettevõtteid ja organisatsioone ning elanikke
elamufondi ning sotsiaalkultuuriliste ja olmeobjektide kapitaalremondi
tegemisele;
5) kohustada ametkondliku elamufondi valdajaid, kelle majades ela
vad remondi- ja ehitusorganisatsioonide töölised ja teenistujad, igal aas
tal kontrollima ametkondlike eluruumide sihipärast kasutamist vastavalt
«Eesti NSV elamukoodeksi» paragrahvile 96;
6) teha kehtestatud sanitaar- ja tehnilistele nõuetele mittevastavates
puitelamutes ennetusremont!;
7) üldjuhul mitte võtta remondi- ja ehitusorganisatsioonide töövõtutööde plaanidesse kapitaalehitusobjekte, välja arvatud omad elamuehitusobjektid ning elamu- ja kommunaalmajandussüsteemi tootmisbaasi aren
damiseks rajatavad objektid;
8) rakendada abinõusid elamufondi kapitaalremondiks vajaliku manööverelamispinna suurendamiseks kehtestatud normatiivideni aastail
1986—1987.
Tagada manööverelamufondi rangelt sihipärane kasutamine.
3. Tallinna Linna Täitevkomiteel eraldada manööver elamispinna suu
rendamiseks aastail 1986—1990 igal aastal vähemalt 45 korterit ning ra
kendada konkreetseid abinõusid manööverelamispinna rangelt sihipära
seks kasutamiseks.

4. Anda linnade ja rajoonide täitevkomiteedele õigus võtta kooskõ
lastatult Eesti NSV ministeeriumide, riiklike komiteede ja keskasutustega
ehitus- ja remondiorganisatsioone omavate kohalike ettevõtete ja orga
nisatsioonide (välja arvatud ENSV Ehitusministeeriumi ja Vabariikliku
Koondise «Eesti Kolhoosiehitus» organisatsioonid) töövõtutööde aasta
plaanidesse elamufondi ning sotsiaal-kultuurilise ja olmesfääri tähtsamaid
kapitaalremondiobj ekte kuni 10 protsendi ulatuses nende organisatsioo
nide töövõtutööde aastaplaanist.
5. ENSV Plaanikomiteel, ENSV Elamu- ja Kommunaalmajanduse Mi
nisteeriumil ning Eesti NSV ministeeriumidel ja keskasutustel näha vaba
riigi linnade ja rajoonide majandusliku ja sotsiaalse arengu kaheteist
kümnenda viisaastaku plaani koostamisel ette remondi- ja ehitusorgani
satsioonile võimsuste arendamine remondi- ja ehitustööde kasvavaid mah
tusid arvestades ning vajaduse korral remondi- ja ehitusorganisatsioonide
moodustamine vabariigi rajoonides, kus neid ei ole.
8. ENSV Elamu- ja Kommunaalmajanduse Ministeeriumil:
1) töötada kooskõlastatult linnade ja rajoonide täitevkomiteedega
kaheteistkümnendaks viisaastakuks välja remondi- ja ehitustööde mehhaniseerimisastme järsu tõstmise ning elamufondi, sotsiaalkultuuriliste ja
olmeobjektide remondi industrialiseerimise ja progressiivsete remondimeetodite juurutamise organisatsiooniliste ja tehniliste abinõude plaan;
2) leida efektiivseid vorme tööliste kvalifikatsiooni tõstmiseks ees
rindlike kogemuste koolides, õpetada neis igal aastal välja vähemalt 8
protsenti ehitustööliste üldarvust;
6) töötada koos Eesti NSV huvitatud ministeeriumide, riiklike komi
teede ja keskasutustega kolme kuu jooksul välja ning esitada Eesti NSV
Ministrite Nõukogule ettepanekud elamufondi kapitaalremondi korral
damise kohta elanike tellimisel.
9. Kiita heaks remondi- ja ehitusorganisatsioonidele elamispinna
eraldamise ülesanne aastaiks 1986—1990 vastavalt lisale*.
Kehtestada, et linnade ja rajoonide täitevkomiteede poolt remondi- ja
ehitusorganisatsioonidele eraldatava elamispinna jaotuse kinnitavad lin
nade ja rajoonide täitevkomiteed kooskõlastatult ENSV Elamu- ja Kommunaalmaj anduse Ministeeriumiga.
10. ENSV Elamu- ja Kommunaalmajanduse Ministeeriumil ning lin
nade ja rajoonide täitevkomiteedel tõhustada kutsesuunitlustööd ning
tagada noorte iga-aastane õppima suunamine kutsekoolidesse.
11. ENSV Plaanikomiteel, ENSV Elamu- ja Kommunaalmajanduse
Ministeeriumil ning linnade ja rajoonide täitevkomiteedel näha aastaplaa
nides ette elamiskõlbmatu elamufondi lammutamise ülesanded ranges vas
tavuses vabariigi linnade ja rajoonide majandusliku ja sotsiaalse arengu
plaanide ning elamufondi tegeliku seisukorraga.
12. ENSV Plaanikomiteel ja ENSV Varustuskomiteel näha materiaal
tehnilise varustamise aastaplaanide projektides ette eraldada ENSV Ela
* Lisa ei avaldata.

mu- ja Kommunaalmajanduse Ministeeriumile tööstuslikul teel valmis
tatud ehitusmaterjale, mehhanisme, seadmeid ja autosid vastavalt kehtes
tatud normidele, pidades silmas täieliku amortiseerumise tõttu mahakan
tavate mehhanismide, seadmete ja autode asendamist.
13. ENSV Ehituskomiteel, ENSV Agrotööstuskoondisel, Eesti NSV
ministeeriumidel, riiklikel komiteedel ja keskasutustel ning linnade ja
rajoonide täitevkomiteedel tõhustada kontrolli projekteerimis- ning ehi
tus- ja montaažitööde kvaliteedi üle. Mitte lubada vaegtööde ning ehitusja montaaži- ja remonditööde madala kvaliteediga objektide vastuvõtmist.
14. ENSV Haridusministeeriumil, ENSV Tervishoiuministeeriumil,
ENSV Kultuuriministeeriumil, ENSV Sotsiaalhooldusministeeriumil, ENSV
Elamu- ja Kommunaalmajanduse Ministeeriumil ning linnade ja rajoonide
täitevkomiteedel rakendada abinõusid pidevplaneerimise juurutamiseks
sotsiaal-kultuurilise ja olmesfääri kapitaalremondi objektidel.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees B. SAUL
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja E. MATT

Tallinn, Toompea, 27. septembril 1985. Nr. 523.

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS
/лс
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Pensioni mittesaavatele töövõimetutele üksikkodanikele igakiuste riiklike toetuste määramise ja maksmise kohta

Vastavalt NLKP Keskkomitee, NSV Liidu Ministrite Nõukogu ja
ÜAÜKN-i 14. mai 1985. a. määrusele nr. 436 Eesti NSV Ministrite Nõu
kogu määrab:
1. Kehtestada, et igakuiseid riiklikke toetusi määratakse pensioni
mittesaavatele töövõimetutele üksikkodanikele.
Erandina võib igakuiseid riiklikke toetusi määrata kodanikele, kellel
õn sugulasi, kes seaduse järgi õn kohustatud neid ülal pidama, kuid kel
lel kontrollimise andmetel ei ole selleks materiaalseid võimalusi.
Igakuiseid riiklikke toetusi määravad kodanikele vastavalt alevite ja
külade rahvasaadikute nõukogude täitevkomiteed ning vabariikliku ja
rajoonilise alluvusega linnades elavatele kodanikele linna või rajooni
täitevkomitee juures asuv pensionide määramise komisjon.
2. Kehtestada igakuise riikliku toetuse suuruseks 30 rubla kuus.
Varem määratud igakuiseid riiklikke toetusi suurendatakse nimeta
tud summani.
Igakuiseid riiklikke toetusi makstakse kohalike eelarvete vahendi
test.
3. Igakuist riiklikku toetust saavatele isikutele võib erilise vajaduse
korral anda ühekordset toetust.

4. ENSV Sotsiaalhooldusministeeriumil töötada välja ja kinnitada
kooskõlastatult ENSV Rahandusministeeriumiga käesoleva määruse raken
damise korra juhend.
5. Tunnistada kehtetuks:
1) Eesti NSV Ministrite Nõukogu 21. detsembri 1965. a. määruse
nr. 574 «Igakuuste riiklike toetuste määramise ja väljamaksmise kohta
töövõimetutele kodanikele» punktid 1—4 ja 6;
2) Eesti NSV Ministrite Nõukogu 11. novembri 1968. a. määrus nr. 387
«Eesti NSV Ministrite Nõukogu 21. detsembri 1965. a. määruse nr. 574
osalise muutmise kohta» (ENSV Teataja 1968, nr. 48, art. 372);
3) Eesti NSV Ministrite Nõukogu 15. mai 1978. a. määruse nr. 229
«Eesti NSV Ministrite Nõukogu 21. detsembri 1965. a. määruse nr. 574
«Igakuuste riiklike toetuste määramise ja väljamaksmise kohta töövõime
tutele kodanikele» punkti 2 osalise muutmise kohta» (ENSV Teataja 1978,
nr. 18, art. 211) punkt 1.
6. Käesolev määrus jõustub 1. novembrist 1985. a.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees B. SAUL
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja E. MATT

Tallinn, Toompea, 10. oktoobril 1985. Nr. 544.

EESTI NSV MINISTRITE NOUKOGU MÄÄRUS
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Sm. A. Kitsingu nimetamise kohta ENSV siseministri asetäitjaks ja sm. J. Volhovi vabastamise kohta nendest kohustest

Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
1. Nimetada sm. Ääre Ääre p. Kitsing ENSV siseministri ase
täitjaks ja kinnitada ta ENSV Siseministeeriumi kolleegiumi liikmeks,
vabastades ta ENSV ehitusministri asetäitja ja ENSV Ehitusministeeriumi
kolleegiumi liikme kohustest.
2. Vabastada sm. Jevgeni Jefimi p. Volkov ENSV siseministri
asetäitja ja ENSV Siseministeeriumi kolleegiumi liikme kohustest seoses
pensionile minekuga.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe esimene asetäitja I. TOOME
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja E. MATT

Tallinn, Toompea, 25. novembril 1985. Nr. 601.

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS

607

Sm. J. Rjazantsevi nimetamise kohta Eesti NSV Ministrite Nõu
kogu Asjadevalitsuse osakonnajuhatajaks

Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
Nimetada sm. Juri Jevgeni p. Rj azantsev Eesti NSV Ministrite
Nõukogu Asjadevalitsuse osakonnajuhatajaks.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe esimene asetäitja I. TOOME
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja E. MATT

Tallinn, Toompea, 25. novembril 1985. Nr. 602.

INDEKS 78280
Väljaandja: Eesti NSV Ministrite Nõukogu Asjadevalitsus.
Trükkida antud 10. 12. 1985. Trükipoognaid 1,25. Arvestuspoognaid 1,5. Tellimuse nr. 2452.
ENSV MN Asjadevalitsuse Trükikoda, Tallinn.
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