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Muudatuste tegemise kohta Eesti NSV alevike ja külade
nimekirjas

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium otsustab:
1. Kustutada Tartu rajooni Ülenurme külanõukogu Haage küla ja
Vara külanõukogu Viira küla Eesti NSV alevike ja külade nimekirjast.
2. Moodustada Kingissepa rajooni Pöide külanõukogus Kakuna
.küla.
3. Teha vastavad muudatused Eesti NSV alevike ja külade nime
kirjas (Eesti NSV Ülemnõukogu ja Valitsuse Teataja 1977, nr. 11,
art. 127).
____
EesU NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 26. märtsil 1987.
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Rakvere rajooni Tamsalu alevi administratiivpiiri muutmise
kohta

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium otsustab:
1. Liita Tamsalu alevi territooriumiga 151 ha suurune maa-ala Tam
salu külanõukogu territooriumist, millel asuvad Põdrangu sovhoosi,
Tamsalu Teraviljasaaduste Kombinaadi, Rakke Lubjatehase ning teiste
•ettevõtete ja asutuste maakasutused.
2. Kinnitada Tamsalu alevi administratiivpiiri kirjeldus vastavalt
lisale.
EesU NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 26. märtsil 1987.
Lisa
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 26. märtsi
1987. a. seadluse «Rakvere rajooni Tamsalu
alevi administratiivpiiri muutmise kohta»
juurde

Tamsalu alevi administratiivpiiri
kirjeldus

Tamsalu alevi administratiivpiir algab alevi kagupiirilt praeguse
alevi piiripunktist 1, mis õn ühine piiripunkt Põdrangu sovhoosiga ja
asub endise Tamsalu—Türi raudtee tammi idapoolsel serval. Sealt kulgeb
piir edela suunas 710 m pikkuselt mööda endise raudteetammi (praegune
maantee) idapoolset serva kuni piiripunktini 1-1 Tamsalu—Põdrangu
maantee lõunaserval. Edasi loode suunas 820 m pikkuselt mööda Tam

salu—Põdrangu maantee lõunaserva kuni piiripunktini 4 Tamsalu—JärvaJaani maantee läänepoolsel serval. Piiri kulgemise suund pöördub ede
lasse ja läheb piki Tamsalu—Järva-Jaani maantee läänepoolset serva
450 m pikkuselt piiripunktini 5-1. Piiripunktist 5-1 kulgeb piir edasi
loodesuunaliselt 100 m ulatuses piiripunktini 5-2, pöördub põhjasuunaliseks kulgemisega 970 m pikkuselt läbi piiripunktide 5-7 ja 5-8 kuni
piiripunktini 5-9, pöördub sealt loodesuunaliseks ja läheb 420 m pikku
selt läbi piiripunkti 8 kuni Järva-Jaani—Tamsalu—Kullenga maantee
lõunaservani piiripunkti 8-1.
Kogu kirjeldatud piirilõigu ulatuses piiripunktist 1 kuni piiripunk
tini 8-1 õn alevi piirinaabriks Põdrangu sovhoosi maa.
Piiripunktist 8-1 kulgeb piir kirdesuunaliselt mööda Järva-Jaani—
Tamsalu—Kullenga maantee lõunaserva 2130 m ulatuses kuni piiripunkti
8-3.
Antud lõigul õn piirinaabriks 1220 m pikkuselt Rakke Lubjatehasemaakasutus (piiripunktist 8-1 kuni 8-2, mis asub raudtee ääres) ja edasi
910 m pikkuselt Põdrangu sovhoosi maa (piiripunktist 8-2 kuni 8-3).
Piiripunktist 8-3 pöördub piir lõuna suunas 650 m, sealt idasuunaliselt 680 m pikkuselt läbi piiripunktide 8-7, 8-8, 8-9 kuni piiripunkti 8-10.
Edasi lõuna suunas 220 m ja ida suunas 370 m kuni piiripunkti 18. Piiri
naabriks antud lõigus õn Põdrangu sovhoosi maa.
Piiripunktis 18 pöördub piir lõunasse ja piirnevalt 960 m pikkuselt
Põdrangu sovhoosi maaga ning 210 m pikkuselt Rakke Lubjatehase
maaga kuni pöördepunkti, millest edasi piirnevalt Põdrangu sovhoosi
maaga lääne suunas 330 m ja edela suunas 400 m kuni piiripunktini 1..
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
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Kohtla-Järve linna administratiivpiiri muutmise kohta

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium otsustab:
1. Liita Kohtla-Järve linna Kohtla linnaosa territooriumiga KohtlaJärve rajooni Kohtla külanõukogu territooriumist 106,8 ha suurune osa,,
millel asuvad V. I. Lenini nimelise Põlevkivikeemia Tootmiskoondise,
Vabariikliku Raadio- ja Televisiooni Saatekeskuse maakasutused ning
muu maa.
2. Liita Kohtla-Järve linna Jõhvi-Ahtme linnaosa territooriumiga
Kohtla-Järve rajooni Jõhvi külanõukogu territooriumist 175,7 ha suu
rune osa, millel asuvad Kohtla-Järve linna ja Tammiku kolhoosi maa
kasutused ning muu maa.
3. Liita Kohtla-Järve linna Sompa linnaosa territooriumiga KohtlaJärve rajooni territooriumist 11,0 ha suurune osa, sellest:
1) Kohtla külanõukogu territooriumist 10,3 ha suurune osa, millel
asuvad Kohtla-Järve Linna Täitevkomitee Kaubandusvalitsuse maakasu
tus ja muu maa;

2) Mäetaguse külanõukogu territooriumist 0,7 ha suurune osa, millel
asub Kohtla-Järve Rohelise Vööndi Metsamajandi maakasutus.
4. Liita Kohtla-Järve rajooni Kohtla külanõukogu territooriumiga
Kohtla-Järve linna Kohtla linnaosa territooriumist 4,3 ha suurune osa,
millel asuvad Kohtla-Järve linna ja Kohtla-Järve sovhoosi maakasutused.
5. Liita Kohtla-Järve rajooni Jõhvi külanõukogu territooriumiga
Kohtla-Järve linna Jõhvi-Ahtme linnaosa territooriumist 5,3 ha suu
rune osa, millel asuvad Tammiku kolhoosi ja Kohtla-Järve linna maa
kasutused ja muu maa.
6. Kinnitada Kohtla-Järve linna administratiivpiiri muudetud osade
kirjeldus vastavalt lisale.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 26. märtsil 1987.

Lisa
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 26. märtsi.
1987. a. seadluse «Kohtla-Järve linna admi
nistratiivpiiri muutmise kohta» juurde

1. Kohtla linnaosa

Kohtla linnaosa piir algab piiripunktist 1, mis asub linnaosa põhja
piiril Tallinn—Narva maantee lõunapoolsel serval, ca 300 m KohtlaJärve linna sissesõidutee ristumisest ida pool ja kulgeb 1500 m kagu
suunas piki Tallinn—Narva maantee lõunapoolset serva risti üle KohtlaJärve—Kukruse—Jõhvi raudtee piiripunkti 2, sealt 240 m edela suunas
piki Komsomoli tänava kagupoolset serva piiripunkti 3, edasi 210 m
kagu suunas risti üle Ametiühingute tänava piiripunkti 4, sealt 300 m
edela suunas piki Ametiühingute tänava kagupoolset serva piiripunkti 5.
Piiripunktist 5 kulgeb piir piki Kohtla-Järve sovhoosi maakasutuse
piiri algul 300 m kagu suunas piiripunkti 6, sealt 600 m lõuna suunas
mööda projekteeritud tänava idaserva risti üle Kohtla-Järve—Kukruse
maantee piiripunkti 7, edasi 834 m lõuna suunas mööda projekteeritud
tänava idaserva piiripunkti 8, mis asub Kohtla-Järve sovhoosi ja puur
kaevude maa-ala piiri ühisel puutekohal, sealt edasi 2228 m läbi piiri
punkti 9 üldsuunaga edelasse piiripunkti 10, mis asub Kohtla-Järve sov
hoosi maakasutuse ja pikaajalise maakasutuse piiri lõikepunktis.
Piiripunktist 10 kulgeb piir 4200 m üldsuunaga kagusse piki KohtlaJärve sovhoosi maakasutuse piiri läbi piiripunktide 11, 12 ja 13 piiri
punkti 14, mis asub endise Käva kaevanduse aherainemäe maaeralduse
idapiiril.
Piiripunktist 14 kulgeb piir 520 m piki tootmiskoondise «Eesti Põlev
kivi» ja Kohtla-Järve sovhoosi vahelist maakasutuse piiri üle magistraal
kraavi piiripunkti 15, siis läheb piki Kohtla-Järve sovhoosi maakasutuse
piiri algul 1380 m edela suunas piki magistraalkraavi põhjapoolset serva
piiripunkti 16, sealt 340 m lõuna suunas mööda raudtee lääneserva piiri

punkti 17, edasi majandisisese tee põhjapoolset serva 620 m edela suu
nas risti üle Kohtla-Järve—Sompa sissesõidutee piiripunkti 18.
Piiripunktist 18 kulgeb piir 1020 m edela suunas piki Kohtla-Järve—
Sompa tee läänepoolset serva piiripunkti 19, mis asub Tallinn—Narva
raudtee põhjapoolse eraldusriba piiril, sealt kulgeb piir lõuna suunas
risti üle Tallinn—Narva raudtee piiripunkti 20, siis 1143 m lääne suunas
piki Tallinn—Narva raudtee lõunapoolset eraldusriba piiripunkti 21,
edasi 550 m lõuna suunas piki Kohtla-Järve sovhoosi maakasutuse piiri
piiripunkti 22, sealt 1410 m lääne suunas piki Kohtla-Nõmme sisse
sõidutee põhjapoolset serva piiripunkti 23, mis asub Kohtla jõe kesk
joonel.
Piiripunktist 23 kulgeb piir 1200 m lõuna suunas piki Kohtla jõe
keskjoont piiripunkti 24, seält piki Vabariikliku Raadio- ja Televisiooni
Saatekeskuse maakasutuse piiri algul 350 m lääne suunas piiripunkti 25,
sealt 1000 m põhja suunas piiripunkti 26.
Piiripunktist 26 kulgeb piir 1850 m üldsuunaga läände piki KohtlaJärve Rohelise Vööndi Metsamajandi maakasutuse piiri piiripunkti 27,
sealt 520 m üldsuunaga põhja piki tootmiskoondise «Eesti Põlevkivi»
ja Kohtla-Järve Rohelise Vööndi Metsamajandi vahelist maakasutuse
piiri piiripunkti 28, edasi 700 m loode suunas piki tootmiskoondise «Eesti
Põlevkivi» raudtee läänepoolset serva piiripunkti 29, mis asub Tallinn—
Narva raudtee lõunapoolse eraldusriba piiril.
Piiripunktist 29 kulgeb piir risti üle Tallinn—Narva raudtee, sealt
1040 m ida suunas piki Tallinn—Narva raudtee põhjapoolset eraldusriba
piiri piiripunkti 30, siis 260 m üldsuunaga kirdesse piki Kohtla-Järve
Rohelise Vööndi Metsamajandi maakasutuse piiri piiripunkti 31, edasi
95 m lõuna suunas piki Kohtla-Järve sovhoosi maakasutuse piiri piiri
punkti 32, mis asub Tallinn—Narva raudtee põhjapoolse eraldusriba
piiril.
Piiripunktist 32 kulgeb piir 306 m kirde suunas, sealt 265 m kagu
suunas piki Kohtla-Järve sovhoosi maakasutuse piiri piiripunkti 33, mis
asub Kohtla jõe keskjoonel, siis 170 m ida suunas piki Kohtla jõe kesk
joont piiripunkti 34, sealt 1760 m ida suunas piki kuivenduskraavi lõuna
poolset serva piiripunkti 35, edasi piki Kohtla-Järve sovhoosi maakasu
tuse piiri 1050 m põhja suunas piiripunkti 36.
Piiripunktist 36 kulgeb piir 460 m edela suunas piki kuivenduskraavi
põhjapoolset serva piiripunkti 37, mis asub kuivenduskraavide ristumis
kohal, sealt 900 m loode suunas piki kuivenduskraavi idapoolset serva
piiripunkti 38.
Piiripunktist 38 kulgeb piir 3070 m ümber Kohtla-Järve Mineraal
väetiste Tehase tuhaväljade üldsuunaga loodesse üle piiripunkti 39 piiri
punkti 40.
Piiripunktist 40 kulgeb piir üldsuunaga kirdesse piki Kohtla-Järve
Mineraalväetiste Tehase ja Kohtla-Järve sovhoosi vahelist maakasutuse
piiri algul 3400 m üldsuunaga kirdesse piiripunkti 41, siis 310 m kagu
suunas piiripunkti 42.

Piiripunktist 42 kulgeb piir 840 m ida
Rohelise Vööndi Metsamajandi kvartalite 1
punkti 43, sealt algul 920 m ida, siis 298 m
Järve sovhoosi maakasutuse piiri piiripunkti

suunas piki Kohtla-Järve
ja 2 vahelist sihti piiri
põhja suunas piki Kohtla1.

2. Jõhvi-Ahtme linnaosa

Jõhvi-Ahtme linnaosa administratiivpiir algab Toila lõpplao ja linna
ühisest piiripunktist 1, mis asub Tallinn—Narva maantee ja Jõhvi sisse
sõidutee ristumisest Narva poole ca 200 m tee kagupoolsel serval ja
läheb 194 m lõuna suunas piiripunkti 2, mis asub Toila jaama maa
kasutuse põhjapoolsel piiril, edasi kulgeb piir 229 m pikkuselt ida suunas
mööda Toila põhjapoolset serva piiripunkti 3, mis asub Tallinn—Narva
raudtee põhjapoolsel eraldusriba serval, siis, ületades Tallinn—Narva
raudtee, kulgeb piir lõuna suunas 80 m piiripunkti 4, mis asub Toila
jaama maakasutuse lõunapoolsel piiril.
Piiripunktist 4 kulgeb piir 272 m lääne suunas piki Toila jaama maa
kasutuse piiri piiripunkti 5, edasi 86 m lõuna suunas piiripunkti 6, mis
asub Kohtla-Järve Rohelise Vööndi Metsamajandi metsakvartalite 114
ja 115 ristumiskohal, siis läheb 348 m lääne suunas piiripunkti 7 ning
edasi 418 m edela suunas piiripunkti 8, mis asub metsakvartali 119 lääne
serval.
Piiripunktist 8 kulgeb piir 1060 m lääne suunas piiripunkti 9, sealt
310 m lõuna suunas piiripunkti 10, edasi kulgeb piir algul 600 m kagusse,
siis 252 m edelasse piiripunkti 11, mis asub riigi tagavaramaa ja Tam
miku kolhoosi maakasutuse piiril, edasi 350 m edela suunas Tammiku
kolhoosiga ühist piiri mööda, edasi üle Jõhvi—Vasknarva maantee ja
Tammiku kolhoosi maa 792 m piiripunkti 12, mis asub Jõhvi alajaa
ma—Kosejõe alajaama 35 kV elektriliinide läänepoolse ahela all.
Piiripunktist 12 kulgeb piir 720 m kagu suunas mööda Jõhvi ala
jaama—Kosejõe alajaama 35 kV elektriliinide läänepoolset ahelat piiri
punkti 13, siis 584 m lääne suunas kuni Ahtme kaevanduse soojustrassini, edasi 380 m kagu suunas piiripunkti 14, mis asub Jõhvi-Ahtme linna
osa ja Tammiku kolhoosi ühisel piiril, sealt edasi 102 m kagu suunas
piiripunkti 15, mis asub Tammiku kolhoosi ja linnale eraldatud maa
kasutusega ühisel piiril.
Piiripunktist 15 kulgeb piir 360 m kirde suunas, siis 330 m kagu ja
290 m edela suunas, edasi 840 m kagu suunas piiripunkti 16, mis asub
Tammiku kolhoosi maakasutuse piiril, sealt 420 m kagu suunas piiri
punkti 17, siis 40 m lõuna suunas piiripunkti 18, mis asub Jõhvi—Ahtme
raudtee põhjapoolsel serval.
Piiripunktist 18 kulgeb piir 990 m ida suunas piiripunkti 19, mis asub
Jõhvi—Ahtme raudtee põhjapoolsel serval, siis 285 m kirde suunas piiri
punkti 20, edasi 635 m ida suunas Kohtla-Järve Rohelise Vööndi Metsa
majandi kvartalite 170 ja 171 piiri mööda kuni piiripunktini 21, mis asub
metsamajandi piiril, edasi 535 m lõuna suunas mööda Kohtla-Järve Ro

helise Vööndi Metsamajandi kvartali 175 piiri kuni piiripunktini 22, mis
asub Ahtme kaevanduse elektriülekandeliini eraldusriba lõunapoolsel
äärel.
Piiripunktist 22 kulgeb piir 272 m ida suunas Ahtme kaevanduse
elektriülekandeliini eraldusriba lõunapoolsest servast kuni piiripunktini
23, mis asub Kohtla-Järve Rohelise Vööndi Metsamajandi kvartalite 176
ja 175 ristumiskohal, edasi 388 m lõuna suunas piiripunkti 24, mis asub
Kohtla-Järve Rohelise Vööndi Metsamajandi ja Kohtla-Järve linna Aht
me linnaosa ühisel piiril, siit 460 m kagu suunas piiripunkti 25, mis asub
kalurikolhoosi «Oktoober» maakasutuse piiril, siis 1483 m üldsuunaga
lõunasse üle piiripunkti 26 piiripunkti 27, mis asub Tammiku—Ahtme—
Rausvere maantee eraldusriba põhjapoolsel ning kuivenduskraavi lääne
poolsel ristumiskohal.
Piiripunktist 27 kulgeb piir 1840 m Tammiku—Ahtme—Rausvere
maantee eraldusriba piiri mööda loode suunas kuni piiripunkti 28, mis
asub Kohtla-Järve Rohelise Vööndi Metsamajandi piiri ja tee eraldus
riba ühisel puutekohal, sealt läheb piir risti üle maantee 247 m edela
suunas piiripunkti 29, edasi 1083 m loode suunas piiripunkti 30, mis asub
Kohtla-Järve Rohelise Vööndi Metsamajandi metsakvartali 72 piiril.
Piiripunktist 30 kulgeb piir 1942 m üldsuunaga edelasse piiripunkti
31, mis asub Tammiku kolhoosi maakasutuse piiril, edasi 716 m põhja
suunas piiripunkti 32, mis asub Viru kaevanduse ja Ahtme vahelise raud
tee lõunapoolsel serval, siit ületades raudtee läheb 2100 m loode suunas
piiripunkti 33, edasi 290 m edela suunas piiripunkti 34, mis asub Jõhvi—
Tartu—Valga maantee idapoolsel äärel, sealt 650 m põhja suunas piki
nimetatud maantee idaserva piiripunkti 35.
Piiripunktist 35 kulgeb piir üle Jõhvi—Tartu—Valga maantee 260 m
lääne suunas piiripunkti 36, mis asub ALMAVÜ Kohtla-Järve Tehnika
ja Lennuspordi Klubi Jõhvi lennuvälja piiril, sealt läheb piir 250 m
põhja suunas piiripunkti 37, siis mööda Tammiku kolhoosiga ühist piiri
313 m kirde, siis 190 m põhja ning 430 m loode suunas piiripunkti 38,
mis asub Tammiku tee ja Tammiku—Ahtme raudtee ristumise loode
nurgas, edasi 635 m edela suunas piki Tammiku tee loodeserva piiri
punkti 39, mis asub Kohtla-Järve Teede Remondi ja Ehituse Valitsuse
sissesõidutee ja Tammiku tee ristumisel.
Piiripunktist 39 kulgeb piir 680 m üldsuunaga põhja piiripunkti 40,
edasi 920 m põhja suunas piiripunkti 41, mis asub Tammiku kolhoosi
maakasutuse ja aherainemäega ühisel piiril.
Piiripunktist 41 kulgeb piir üldsuunaga kagusse 1130 m piiripunkti
42, edasi kirde suunas 263 m piiripunkti 43, mis asub Jõhvi—Tartu—
Valga maantee ja Tammiku tee ristumise loodenurgas, sealt 1210 m
põhja suunas piiripunkti 44, mis asub Jõhvi—Tartu—Valga maantee
läänepoolsel serval, siit 126 m loode suunas piiripunkti 45 ja sealt üle
tades Jõhvi—Sompa maantee 605 m põhja suunas piki Tammiku kol
hoosi maakasutuse piiri, edasi piki Kohtla-Järve Teede Remondi ja Ehi
tuse Valitsuse maakasutuse ja «Eesti Põllumajandustehnika» maakasu-

tüse piiri piiripunkti 46, sealt 453 m lääne suunas mööda «Eesti Põllu
majandustehnika» maakasutuse piiri piiripunkti 47.
Piiripunktist 47 kulgeb piir algul 50 m lõuna suunas, edasi 380 m
üldsuunaga loodesse piki «Eesti Põllumajandustehnika» raudtee põhjaserva piiripunkti 48, mis asub Tallinn—Narva raudtee lõunapoolse eral
dusriba piiril, siis 750 m lääne suunas piiripunkti 49, mis asub Tallinn—
Narva raudtee eraldusriba lõunaserval, siit edasi, ületades Tallinn—
Narva raudtee 1560 m üldsuunaga kirdesse, piiripunkti 50, mis asub
Jõhvi sissesõidutee edelapoolsel serval. Sealt kulgeb piir 385 m loode
suunas piki Jõhvi sissesõidutee edelapoolset serva piiripunkti 51, mis
asub Jõhvi sissesõidutee ja Tallinn—Narva maantee ristumise edelaserval.
Piiripunktist 51, ületades Jõhvi sissesõidutee, kulgeb piir 4420 m
üldsuunaga idasse piki Tallinn—Narva maantee lõunapoolset serva piiri
punkti 1.
3. Sompa linnaosa

Sompa linnaosa piir algab piiripunktist 1, mis asub Sompa linnaosa
läänepiiril Kohtla-Järve—Mäetaguse maantee eraldusriba kirdepiiril.
Punktist 1 kulgeb piir kirde suunas 250 m piki Kohtla-Järve sovhoosi
maakasutuse piiri piiripunkti 2, mis asub Kohtla-Järve sovhoosi ja Sompa
linnaosa piirides asuva Sompa kaevanduse piiri lõikepunktis.
Punktist 2 kulgeb piir 2720 m üldsuunaga kirdesse Kohtla-Järve
sovhoosi, Kohtla-Järve Linna Täitevkomitee Kaubandusvalitsuse Sompa
kaubabaasi ja Sompa—Ereda—Kohtla-Järve raudtee maakasutuste vahe
list piiri piiripunkti 3, mis asub Kohtla-Järve sovhoosi, metsamajandi
ja Sompa linnaosa ühisel lõikepunktil.
Piiripunktist 3 kulgeb piir piki Kohtla-Järve Rohelise Vööndi Met
samajandi maakasutuse piiri algul 1434 m üldsuunaga itta piiripunkti 4,
mis asub metsakvartalite 7 ja 8 vahelisel sihil, sealt 650 m kagu
suunas piiripunkti 5, edasi piki kuivenduskraavi läänepoolset serva
350 m edela suunas, ületades Jõhvi—Sompa—Mäetaguse maantee, piiri
punkti 6, sealt 1990 m üldsuunaga edelasse piiripunkti 7.
Piiripunktist 7 kulgeb piir piki Kohtla-Järve Rohelise Vööndi Metsa
majandi ja tootmiskoondise «Eesti Põlevkivi» vahelist maakasutuse piiri
570 m lõuna suunas piiripunkti 8, sealt 400 m loode suunas piiripunkti 9,
mis asub Sompa ja Viru kaevandust ühendava raudtee idapoolsel äärel.
Piiripunktist 9 kulgeb piir piki tootmiskoondise «Eesti Põlevkivi» ja
kolhoosi «Juuni Voit» vahelist maakasutuse piiri 730 m loode suunas
piiripunkti 10, sealt üldsuunaga edelasse 250 m piiripunkti 11, mis asub
Jõhvi—Sompa—Mäetaguse maantee eraldusriba kaguserval, sealt edasi
põhja suunas 1500 m mööda nimetatud maantee ja Sompa sissesõidutee
idaserva piiripunkti 1.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
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Püssi alevi administratiivpiiri muutmise kohta

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium otsustab:
1. Liita Püssi alevi territooriumiga Kohtla-Järve rajooni Lüganuse
külanõukogu territooriumist 36,1 ha suurune osa, millel asuvad Lüga
nuse kolhoosi, Püssi Puitplaatide Kombinaadi ja ENSV TA Geoloogia
Instituudi välibaasi maakasutused.
2. Kinnitada Püssi alevi administratiivpiiri kirjeldus vastavalt lisale.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 26. märtsil 1987.

Lisa
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 26. märtsi
1987. a. seadluse «Püssi alevi administratiiv
piiri muutmise kohta» juurde

Püssi alevi administratiivpiiri
kirjeldus

Püssi alevi piir algab Lüganuse kolhoosi maakasutusega ühisest piiri
punktist 1, mis asub Purtse jõe vasakul kaldal Püssi alevi loodeosas ja
läheb sealt üle Purtse jõe kagu suunas 496 m piiripunktini 2, mis asub
Kingissepa tänava idapoolsel serval.
Piiripunktist 2 läheb piir Kingissepa tänava kaguserva pidi Kivi
teega ristumiseni piiripunktini 3, sealt lõuna suunas mööda Kivi tee
lääneserva alajaama teega ristumiseni piiripunktini 4, sealt alajaama tee
lõunaserva mööda kuni Kohtla jõe keskjooneni piiripunktini 5.
Piiripunktist 5 läheb piir Kohtla jõe keskjoont mööda kagu suunas
600 m piiripunktini 6, siis 200 m lõuna suunas piiripunktini 7, mis asub
Tallinn—Narva raudtee eraldusriba lõunapoolsel serval.
Piiripunktist 7 läheb piir lääne suunas 986 m mööda Püssi Puitplaa
tide Kombinaadi raudtee eraldusriba piiripunktini 8, sealt 298 m lõuna
suunas piiripunktini 9, siis 704 m lääne suunas piiripunktini 10, mis asub
Püssi—Maidla maantee idapoolsel serval.
Piiripunktist 10 kulgeb piir 395 m kirde suunas mööda Püssi—Maidla
maantee idapoolset serva piiripunktini 11, siis ületab nimetatud maantee,
kulgeb 275 m lääne suunas Purtse jõe keskjoonel asuvasse piiripunkti 12
ja sealt 230 m piki Purtse jõe keskjoont raudteesilla alt läbi piiripunk
tini 13, mis asub Purtse jõe keskjoonel. Sealt läheb piir 350 m lääne
suunas piki Tallinn—Narva raudtee põhjapoolse eraldusriba piiri piiri
punktini 14, siis üldsuunaga loodesse piiripunktini 15, mis asub Püssi—
Maidla—Soonurme maantee idapoolsel serval.
Piiripunktist 15 läheb piir 314 m põhja suunas mööda eespool nime
tatud maantee idapoolset äärt piiripunktini 16 ja sealt edasi 262 m kirde
suunas piiripunktini 1.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
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Narva linna administratiivpiiri muutmise kohta

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium otsustab:
1. Liita Narva linna territooriumiga 559,2 ha suurune osa KohtlaJärve rajooni Sinimäe külanõukogu territooriumist, millel asuvad KohtlaJärve Rohelise Vööndi Metsamajandi ning Narva linna ettevõtete, asu
tuste ja organisatsioonide maakasutused.
2. Kinnitada Narva linna administratiivpiiri muudetud osa kirjeldus
vastavalt lisale.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 26. märtsil 1987.

Lisa
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 26. märtsi
1987. a. seadluse «Narva linna administratiiv
piiri muutmise kohta» juurde

Narva linna administratiivpiiri muudetud osa
kirjeldus
Kudruküla linnaosa

Narva-Jõesuu alevi piiripunktist 17 kulgeb Narva linna Kudruküla
linnaosa administratiivpiir ühist piiri mööda Narva-Jõesuu alevi uue
administratiivpiiriga kagu suunas, läbides piiripunkte 17, 16, 15, 14 kuni
Narva-Jõesuu alevi piiripunktini 13, mis õn ühtlasi Narva sovhoosi loo
duses tähistatud piiripunkt.
Piiripunktist 13 kulgeb piir 125 m edela suunas piiripunktini 1, mis
asub Narva sovhoosi Pratka maaparandusobjekti piirdekraavi otsa kohal.
Piiripunktist 1 kulgeb piir piki Narva sovhoosi Pratka maaparan
dusobjekti piirdekraavi Narva-Jõesuu alevi poolset kallast 1710 m ula
tuses kuni piiripunktini 2.
Piiripunktist 2 kulgeb piir itta 55 m ulatuses piiripunkti 3, mis õn
ühtlasi aianduskooperatiivi «Rjabinka» ja Kohtla-Järve Rohelise Vööndi
Metsamajandi vahelise piiri looduses tähistatud punkt.
Piiripunktist 3 kulgeb piir edelasse sirgjooneliselt piiripunkti 4.
Piiripunktist 4 kulgeb piir piki aianduskooperatiivi «Elektron» ja
Kohtla-Järve Rohelise Vööndi Metsamajandi vahelise kraavi Narva-Jõe
suu alevi poolset kallast edela suunas piiripunktini 5.
Piiripunktist 5 pöördub piir kagusse sirgjooneliselt 412 m ulatuses
piiripunktini 6.

Piiripunktist 6 pöördub piir 395 m edela suunas piki Narva Linna
Täitevkomitee kommunaalmajanduse osakonna aianduskooperatiivide
maa-ala ja Kohtla-Järve Rohelise Vööndi Metsamajandi vahelise kraavi
Narva-Jõesuu alevi poolset kallast piiripunktini 7.
Piiripunktist 7 pöördub piir 270 m kagu suunas mööda Narva Linna
Täitevkomitee kommunaalmajanduse osakonna aianduskooperatiivide
maa-ala ja Kohtla-Järve Rohelise Vööndi Metsamajandi vahelist piiri
piiripunktini 8, mis õn ühtlasi Kohtla-Järve Rohelise Vööndi Metsama
jandi ja Narva sovhoosi vahelise pün punkt.
Piiripunktist 8 kulgeb piir Kohtla-Järve Rohelise Vööndi Metsa
majandi ja Narva sovhoosi vahelist maakasutuspiiri mööda 640 m ula
tuses lääne suunas piiripunktini 9.
Piiripunktist 9 kulgeb piir 715 m ulatuses Narva sovhoosi ja KohtlaJärve Rohelise Vööndi Metsamajandi piiril oleva kraavi Narva-Jõesuu
alevi poolset kallast pidi piiripunktini 10.
Piiripunktist 10 kulgeb piir 240 m ulatuses loodesse piki KohtlaJärve Rohelise Vööndi Metsamajandi Narva metskonna metsakvartalite
51 ja 57 vahelist kraavi telge piiripunktini 11.
Piiripunktist 11 kulgeb piir edasi loode suunas 540 m ulatuses Narva
metskonna kvartalite 49, 50, 56 ja 57 vahelise metsasihi lõunapoolset
serva piiripunktini 12, mis õn ühtlasi Narva Mööblikombinaadi aianduskooperatiivi «Rubiin» looduses tähistatud piirimärk.
Piiripunktist 12 kulgeb piir mööda Narva Mööblikombinaadi aianduskooperatiivi «Rubiin» ja Kohtla-Järve Rohelise Vööndi Metsamajandi
Narva metskonna kvartali 56 vahelist looduses tähistatud piiri piiri
punktini 13, mis õn ühtlasi puuvillakombinaadi «Kreenholmi Manufak
tuur» aianduskooperatiivi «Jugla-2», Narva Mööblikombinaadi aianduskooperatiivi «Rubiin» ja Kohtla-Järve Rohelise Vööndi Metsamajandi
vaheline looduses tähistatud piirimärk.
Piiripunktist 13 kulgeb piir piiripunktini 14 mööda puuvillakombi
naadi «Kreenholmi Manufaktuur» aianduskooperatiivi «Jugla-2» ja
Kohtla-Järve Rohelise Vööndi Metsamajandi vahelist looduses tähistatud
piiri.
Piiripunktist 14 kulgeb piir puuvillakombinaadi «Kreenholmi Manu
faktuur» aianduskooperatiivi «Jugla-1» ja Kohtla-Järve Rohelise Vööndi
Metsamajandi vahelist looduses tähistatud piiri piiripunktini 15, mis õn
aianduskooperatiivide «Jugla-1», «Jugla-2» ja «Rubiin» ühine looduses
tähistatud piiripunkt.
Piiripunktist 15 kulgeb piir Narva Mööblikombinaadi aianduskoope
ratiivi «Rubiin» ja Kohtla-Järve Rohelise Vööndi Metsamajandi vahelist
looduses tähistatud piiri kirde suunas piiripunktini 16, mis õn ühtlasi kä
Balti Raudtee Eesti Raudteekonna aianduskooperatiiviga «Svetofor»
ühine looduses tähistatud piiripunkt.
Piiripunktist 16 kulgeb piir kirde suunas mööda aianduskooperatiivi
«Svetofor» ida pool asuvat looduses tähistatud piiri piiripunktini 17.

Piiripunktist 17 kulgeb piir piiripunktini 18 kirde suunas 585 m,
kagu suunas 70 m, mis õn ühtlasi Narva-Jõesuu alevi olemasolev piiri
punkt.
Piiripunktist 18 kulgeb piir 1560 m ulatuses kirde suunas mööda
olemasolevat Narva-Jõesuu alevi ja Kohtla-Järve Rohelise Vööndi Met
samajandi vahelist piiri, mis asub Narva-Jõesuu Kolhoosidevahelise
Traallaevastiku Baasi Narva-Jõesuu—Auga 35 kV elektriliini teljest ida
pool 9 m kaugusel, Narva-Jõesuu alevi uue administratiivpiiri piiripunk
tini 17.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
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l6l Narva-Jõesuu alevi administratiivpiiri muutmise kohta
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium otsustab:
1. Liita Narva-Jõesuu alevi territooriumiga 356,8 ha suurune osa
Kohtla-Järve rajooni Sinimäe külanõukogu territooriumist, millel asu
vad Kohtla-Järve Rohelise Vööndi Metsamajandi, Narva sovhoosi, Eesti
Vabariikliku Turismi- ja Ekskursiooninõukogu ning teiste ettevõtete, asu
tuste ja organisatsioonide maakasutused.
2. Liita Kohtla-Järve rajooni Sinimäe külanõukogu territooriumiga
211,2 ha suurune osa Narva-Jõesuu alevi territooriumist, millel asuvad
Kohtla-Järve Rohelise Vööndi Metsamajandi ja Narva sovhoosi maa
kasutused.
3. Kinnitada Narva-Jõesuu alevi administratiivpiiri kirjeldus vas
tavalt lisale.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 26. märtsil 1987.

Lisa
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 26. märtsi
1987. a. seadluse «Narva-Jõesuu alevi admi
nistratiivpiiri muutmise kohta» juurde

Narva-Jõesuu alevi administratiivpiiri

kirjeldus
Narva-Jõesuu alevi administratiivpiir algab piiripunktist 1, mis
asub Soome lahe kaldajoonel, kulgeb kirde suunas 7450 m ulatuses ja
õn määratud Soome lahe kalda j õõnega kuni Narva jõe suudmeni. Piiri
punkt 2 asub Soome lahe kalda joone ja Narva jõe telgjoone ristumis
kohal.

Piiripunktist 2 kulgeb piir piki Narva jõge Eesti NSV ja Vene
NFSV vahelist piiri mööda kagu suunas 2670 m pikkuselt piiripunktini 3.
Piiripunktist 3 läheb piir risti üle Narva jõe edela suunas kuni jõe
saare (Narva metskonna kvartal 12) tipus oleva piiripunktini 4.
Piiripunktist 4 kulgeb piir piki jõe saare edela kaldajoont kuni
Prutka jõe telje ja saare kalda joone ristumiskohal oleva piiripunktini 5.
Piiripunktist 5 kulgeb piir risti üle Narva jõe edela suuna Prutka
jõe suudme vasakkaldal oleva piiripunktini 6.
Piiripunktist 6 kulgeb piir Prutka jõe vasakkallast mööda piiripunk
tini 7, mis õn ühtlasi Kohtla-Järve Rohelise Vööndi Metsamajandi ja
Narva sovhoosi (lahusmaatükk II) vahelise piiri punkt.
Piiripunktist 7 kulgeb piir Kohtla-Järve Rohelise Vööndi Metsa
majandi ja Narva sovhoosi vahelist maakasutuspiiri mööda sirgjooneli
selt piiripunktist piiripunkti 421 m ulatuses edela suunas, 223 m kagu
suunas, 181 m ida suunas, 116 m kagu suunas, 183 m lõuna suunas ja
162 m kagu suunas, kokku 1283 m kuni piiripunktini 13, läbides piiri
punkte 8—12.
Piiripunktist 13 kulgeb piir loode suunas 560 m ulatuses piki KohtlaJärve Rohelise Vööndi Metsamajandi Narva metskonna kvartalite 6 ja
11 vahelist sihti piiripunktini 14, mis õn ühtlasi Eesti Elektrijaama Ehitusvalitsuse aianduskooperatiivi «Višnja» piiripunkt.
Piiripunktist 14 kuni piiripunktini 15 läheb piir piki Eesti Elektri
jaama Ehitusvalitsuse aianduskooperatiivi «Višnja» ja Narva metskonna
kvartali 6 vahelist piiri 50 m kirde suunas ja 350 m loode suunas.
Piiripunktist 15 kulgeb piir 40 m ulatuses loodesse piiripunkti 16,
mis asub Narva metskonna kvartalite 5 ja 6 vahelisel metsasihil.
Piiripunktist 16 kulgeb piir 155 m ulatuses edelasse piiripunkti 17,
mis asub Narva metskonna kvartalite 5, 6, 10 ja 11 kvartalisihtide
edelaserva lõikepunktis.
Piiripunktist 17 kulgeb piir loodesse 1450 m ulatuses piki Narva
metskonna kvartalite vahelist sihti piiripunkti 18, mis asub kvartalite
2, 3, 7 ja 8 kvartalisihtide lõikepunktis.
Piiripunktist 18 kulgeb piir sirgjooneliselt edelasse piki Narva
metskonna metsakvartalite vahelist metsasihti 1200 m ulatuses piiri
punktini 19.
Piiripunktist 19 läheb piir loodesse 30 m ulatuses ja siis edasi ede
lasse 3600 m ulatuses, läbides piiripunkti 20 piiripunktini 21. Piirilõik
piiripunktist 19—20 asub endisel Narva-Jõesuu alevi ja Kohtla-Järve
Rohelise Vööndi Metsamajandi Narva metskonna vahelisel piirilõigul.
Piiripunkt 21 õn ühtlasi Narva sovhoosi ja Kohtla-Järve Rohelise Vööndi
Metsamajandi vahelise piiri looduses tähistatud piiripunkt.

Piiripunktist 21 kulgeb piir Kohtla-Järve Rohelise Vööndi Metsa
majandi ja Narva sovhoosi vahelist maakasutuspiiri mööda sirgjooneli
selt piiripunktist piiripunkti 107 m kirde suunas, 180 m loode suunas ja
429 m edela suunas, läbides piiripunktid 22 ja 23 kuni piiripunktini 24.
Piiripunktist 24 kulgeb piir sirgjooneliselt 160 m ulatuses edelasse,
ületades Meriküla—Puhkova—Vodava tee ja ristumiseni Udria—Meri
küla 10 kV EÜL trassi käänupunktidega piiripunktis 25.
Piiripunktist 25 kulgeb piir 415 m ulatuses edela suunas piki Udria—
Meriküla 10 kV EÜL trassi põhjaserva piiripunktini 26, mis paikneb
Liiviku talu läänepiirilt kagu suunas kulgeva külavahetee ja Udria—Meriküla 10 kV EÜL ristumispunktis.
Piiripunktist 26 kulgeb piir sirgjooneliselt loodesse 195 m ulatuses
kuni piiripunktini 27, mis õn ühtlasi Kohtla-Järve Rohelise Vööndi Met
samajandi ja Narva sovhoosi vaheline piiripunkt.
Piiripunktist 27 kulgeb piir 470 m ulatuses samasuunaliselt eelmise
piirilõiguga sirgjooneliselt, ületades Narva—Narva-Jõesuu—Auvere tee
kuni piiripunktini 1, mis asub Soome lahe kaldajoonel.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
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Nuia alevi administratiivpiiri muutmise ja alevi ümbernimetamise kohta Karksi-Nuia aleviks

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium otsustab:
1. Liita Nuia alevi territooriumiga 50,1 ha suurune osa Viljandi
rajooni Polli külanõukogu territooriumist, millel asuvad Kõrgemäe sov
hoosi ja Nuia Rajoonide vahelise Põllumajandustehnika Tootmiskoondise
maakasutused.
2. Nimetada Nuia alev ümber Karksi-Nuia aleviks.
3. Kinnitada Karksi-Nuia alevi administratiivpiir vastavalt lisale.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 26. märtsil 1987.

Lisa
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 26. märtsi
1987. a. seadluse «Nuia alevi administratiivpiiri
muutmise ja alevi ümbernimetamise kohta KarksiNuia aleviks» juurde

Karksi-Nuia alevi administratiivpiiri

kirjeldus
Karksi-Nuia alevi administratiivpiir algab piiripunktist 1, mis õn
ühtlasi kä Polli Katsebaasi ja Karksi kolhoosi ühiseks piiripunktiks.
Kuni piiripunktini 2 kulgeb piir kagu suunas, lõigu pikkus 230 m.
Piiripunktist 2 pöördub piir edelasse, kaugus piiripunktini 3 196 m. Siit
võtab piir suuna loodesse, läbides 106 m pikkuse vahemaa piiripunktini 4.
Piiripunktist 4 kuni piiripunktini 5 kulgeb piir 89 m edela suunas ja
sealt edasi 37 m loode suunas kuni piiripunktini 6. Piiripunktist 6 pöör
dub piir taas edelasse, kaugus piiripunktini 7 150 m, mis asub KarksiNuia—Polli maantee idapoolses servas.
Edasi kulgeb piir kuni piiripunktini 11 614 m ulatuses kirde suu
nas läbi piiripunktide 8, 9 ja 10. Sealt pöördub aga edelasse, läbides
361 m pikkuse vahemaa piiripunktini 14 läbi piiripunktide 12 ja 13.
Piiripunktidest 14 kuni piiripunktini 15 kulgeb piir 245 m kagu
suunas, pöördudes edasi läände. Vahemaa piiripunktist 15 piiripunktini
16 õn 173 m.
Piiripunkt 16 asub Halliste jõe kaldal. Siit kulgeb piir piki jõge
kagu suunas 270 m kuni piiripunktini 17. Piiripunktide 1 kuni 17 vahe
lisel lõigul õn Karksi-Nuia alevi piirinaabriks Karksi kolhoos. Edasi algab
ühine piir Kõrgemäe sovhoosiga.
Piiripunktide 17 ja 23 vahelisel lõigul kulgeb piir 514 m edela suu
nas läbi piiripunktide 18, 19, 20, 21 ja 22.
Imavere—Viljandi—Drabeži maantee läänepoolses servas asuvast
piiripunktist 23 kulgeb alevi piir edasi piki tee lääneserva lõunasse
690 m kuni piiripunktini 23i.
Piiripunktist 231 kuni piiripunktini 27 kulgeb piir 863 m ulatuses
lääne suunas läbi piiripunkti 26.
Piiripunkt 27 asub Kassepa tee idapoolses servas. Siit edasi kulgeb
piir 1340 m ulatuses loodesse kuni piiripunktini 34, läbides piiripunkti
27,.
Piiripunktist 34 kuni piiripunktini 41 kulgeb piir 529 m kirde suu
nas, läbides piiripunktid 35, 36, 37, 38, 39, 40.
Edasi kulgeb piir kirde suunas 400 m ulatudes piki oja kuni piiri
punktini 43 läbi piiripunktide 41 ja 42.
Piiripunktide 43 ja 1 vahelisel lõigul õn Karksi-Nuia alevi piiri
naabriks Polli Katsebaas.
Alates piiripunktist 43 kuni piiripunktini 1 kulgeb piir 863 m ula
tuses kirde suunas läbi piiripunktide 44, 45, 46, 47, 48, 49 ja 50.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
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Tallinna linna Kalinini ja Oktoobri rajooni administratiivpüri muutmise kohta

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium otsustab:
1. Liita Tallinna linna Kalinini rajooni territooriumiga Oktoobri
rajooni territooriumist 55,9 ha suurune osa riigi tagavaramaad.
2. Kinnitada Tallinna linna Kalinini ja Oktoobri rajooni administ
ratiivpiiri muudetud osa kirjeldus vastavalt lisale.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 26. märtsil 1987.

Lisa
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 26. märtsi
1987. a. seadluse «Tallinna lirana Kalinini ja
Oktoobri rajooni administratiivpiiri muutmise
kohta» juurde

Tallinna linna Kalinini ja Oktoobri rajooni
administratiivpiiri muudetud osa

kirjeldus
Kalinini ja Oktoobri rajooni administratiivpiiri muudetud osa algab
nende rajoonide ühisest piiripunktist raudtee ja Soone oja ristumiskohal
ning edasi kulgeb mööda raudtee eraldusriba 450 m ulatuses edela suu
nas kuni planeeritava Harku mikrorajooni maa-ala lõunapoolsel serval
asuva piiripunktini.
Edasi kulgeb piir mööda nimetatud maa-ala lõunapoolset serva sirg
jooneliselt 1660 m ulatuses lääne suunas kuni linna piirini Paldiski
maantee eraldusribal, kus lõpeb Kalinini ja Oktoobri rajooni administ
ratiivpiiri muudetud osa.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
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Sm. J. Lepa autasustamise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
määravad:
Kauaaegse kohusetruu töö ja aktiivse
elust ning viiekümnenda sünnipäeva puhul
Haigla peaarsti asetäitjat Jaan Heinrichi p.
rite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimees
B. SAUL

osavõtu eest ühiskondlikust
autasustada Tartu Kliinilise
Leppa Eesti NSV Minist
Nõukogu aukirjaga.

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
esimees
M. PEDAK

Tallinn, 1. aprillil 1987. Nr. 160.
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Sm. L. Gordejevi autasustamise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
määravad:
Kauaaegse kohusetruu töö ja aktiivse osavõtu eest ühiskondlikust
elust ning seitsmekümnenda sünnipäeva puhul autasustada ENSV Kau
bandusministeeriumi Projekteerimis- ja Tehnoloogiainstituudi vanem
inseneri, vabariikliku tähtsusega personaalpensionäri Leonid Mihhaili p.
Gordejevit Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ameti
ühingute Nõukogu aukirjaga.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimees
B. SAUL

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
esimees
M. PEDAK
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Sm. V. Kruusi autasustamise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
määravad:
Kauaaegse viljaka töö ja aktiivse osavõtu eest ühiskondlikust elust
ning kuuekümnenda sünnipäeva puhul autasustada Eesti Maaviljeluse
ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituudi asedirektorit, Eesti
NSV teenelist teadlast Vilmar Johannese p. Kruusi Eesti NSV Minist
rite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu aukirjaga.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimees
B. SAUL

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
esimees
M. PEDAK

Tallinn, 1. aprillil 1987. Nr. 162.
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Sm. M. Rästase autasustamise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
määravad:
Kauaaegse viljaka tegevuse eest ja viiekümnenda sünnipäeva
puhul autasustada V. Kingissepa nim. Tallinna Riikliku Akadeemilise
Draamateatri näitlejat, Eesti NSV teenelist kunstnikku Maila Pauli t.
Rästast Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühin
gute Nõukogu aukirjaga.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimees
B. SAUL

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
esimees
M. PEDAK

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS
1ZО

Sm. M. Kase nimetamise kohta ENSV Riikliku Kutseharidus-

1UO komitee esimehe asetäitjaks ja sm. S. Luku vabastamise kohta
nendest kohustest

Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
Nimetada sm. Mati Johannese p. Kask ENSV Riikliku Kutsehariduskomitee esimehe asetäitjaks, vabastades nimetatud komitee esi
mehe asetäitja ja kolleegiumi liikme kohustest sm. Sulev Voldemari p.
Luku seoses üleminekuga teisele tööle.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees B. SAUL
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja E. MATT
Tallinn, Toompea, 31. märtsil 1987. Nr. 155.

INDEKS 78280
Väljaandja: Eesti NSV Ministrite Nõukogu Asjadevalitsus.
Trükkida antud 21. 04. 1987. Trükipoognaid 1,25. Arvestuspoognaid 1,5. Tellimuse nr. 790.
ENSV MN Asjadevalitsuse Trükikoda, Tallinn.
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