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Mõnede Eesti NSV seadusandlike aktide osaliselt kehtivuse
kaotanuks tunnistamise kohta

Seoses mõnede ühiskondlike kohustuste täitmise eest antavate lisapuhkuste tühistamisega Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium otsustab:
Tunnistada kehtivuse kaotanuks:
1) «Eesti NSV töökoodeksi» (ENSV Teataja 1972, nr. 28, lisa nr. 1)
§ 78;
2) Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1978. a. 24. veebruari seadlu
sega kinnitatud «Seltsimehelike kohtute põhimääruse» (Eesti NSV Ülem
nõukogu Presiidiumi 1986. a. 24. aprilli seadluse redaktsioonis — ENSV
Teataja 1978, nr. 8, art. 95; 1986, nr. 13, art. 168) § 24 punkt 4.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 27. mail 1987.
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Eesti NSV teenelise looduskaitsja aunimetuse andmise kohta

Teenete eest looduskeskkonna hoidmise, kaitse ja kontrolli organisee
rimisel anda Eesti NSV teenelise looduskaitsja aunimetus järgmistele töö
tajatele:
Koljat, Endel Reinholdi p. — Eesti NSV Metsamajanduse ja Loodus
kaitse Ministeeriumi Looduskaitse Valitsuse juhataja asetäitja.
M u i k, Mare Johannese t. — Rakvere Rajooni RSN Täitevkomitee hari
dusosakonna metoodik.
Pommer, Vaike Villemi t. — Suure-Jaani Metsamajandi peametsaülem.
Viiding, Herbert Ado p. — Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia
Instituudi teadusdirektor.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 3. juunil 1987.
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Sm. K. Kassi autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga

Kauaaegse viljaka töö eest ajakirjanduses autasustada ajakirja «Pik
ker» vastutavat sekretäri Kalju Eduardi p. Kassi Eesti NSV Ülemnõu
kogu Presiidiumi aukirjaga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 4. juunil 1987.
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Pärnu Ehitusmaterjalide Tehase autasustamise kohta Eesti NSV
Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga

Plaaniülesannete ja sotsialistlike kohustuste eduka täitmise eest auta
sustada Pärnu Ehitusmaterjalide Tehast Eesti NSV Ülemnõukogu Presii
diumi aukirjaga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 4. juunil 1987.
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Maaparandustöötajatele Eesti NSV aunimetuste andmise kohta

Kauaaegse eduka töö ja kaaluka panuse eest maaparandusehitusse
anda Eesti NSV aunimetused järgmistele töötajatele:
Eesti NSV teeneline põllumajandustöötaja

Illus, Arnold Juhani p. — Elva Rajoonidevahelise Põllumajandusteh
nika Tootmiskoondise ekskavaatorijuht.
Kork, Johannes Mihkli p. — Põlva Rajooni Põllumajandustehnika Toot
miskoondise traktorist.
M õ t s, Matti Peetri p. — Valga Rajooni Põllumajandustehnika Tootmis
koondise juhataja asetäitja.
T u z b e r g, Arkadi Paaveli p. — Kohtla-Järve Rajooni Põllumajandus
tehnika Tootmiskoondise traktorist.
Eesti NSV teeneline insener

E r i n g i s,

Feliksas Petro p. — Türi Maaparandusvalitsuse peainsener.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

Tallinn, 4. juunil 1987.
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EESTIMAA KOMMUNISTLIKU PARTEI KESKKOMITEE,
EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU
JA EESTI NSV AMETIÜHINGUTE NÕUKOGU MÄÄRUS
s r

Tööstuse ja teiste rahvamajandusharude koondiste, ettevõtete
ja organisatsioonide mitmevahetuselisele töörežiimile ülemi
neku kohta suurendamaks tootmise efektiivsust

Väljavõte:

Vastavalt NLKP Keskkomitee, NSV Liidu Ministrite Nõukogu ja
ÜAÜKN-i 12. veebruari 1987. a. määrusele nr. 194 EKP Keskkomitee,
Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
määravad:
1.
EKP linna- ja rajoonikomiteedel, Eesti NSV ministeeriumidel, riik
likel komiteedel ja keskasutustel, linnade ja rajoonide täitevkomiteedel,

ametiühingu- ja komsomoliorganitel ning koondistel, ettevõtetel ja orga
nisatsioonidel võtta teadmiseks ja kõrvalekaldumatuks täitmiseks NLKP
Keskkomitee, NSV Liidu Ministrite Nõukogu ja ÜAÜKN-i 12. veebruari
1987. a. määrus nr. 194 «Tööstuse ja teiste rahvamajandusharude koondis
te, ettevõtete ja organisatsioonide ülemineku kohta mitmevahetuselisele
töörežiimile suurendamaks tootmise efektiivsust» ning pidada üleminekut
mitmevahetuselisele töörežiimile üheks tähtsamaks majanduslikuks ja
poliitiliseks ülesandeks tootmispotentsiaali kasutamise põhjalikul paranda
misel.
Pöörata seejuures erilist tähelepanu tootmise ümberseadmestamisele
ja rekonstrueerimisele, põhifondide aktiivosa kiiremale uuendamisele,
projektvõimsuste saavutamisele, progressiivse kõrgtootliku tehnika maksi
maalsele ärakasutamisele mitmes vahetuses töötamisel, et edukalt täita
kaheteistkümnenda viisaastaku ülesanded.
Tagada organiseerimis- ning massilise poliitilise töö tõhustamine töö
kollektiivides, arusaadavalt selgitada igale töötajale ettevõtete mitmeva
hetuselisele töörežiimile ülemineku olemust ja rahvamajanduslikku täht
sust.
2.
Koondiste, ettevõtete ja organisatsioonide juhtidel tagada koos
partei-, ametiühingu- ja komsomoliorganisatsioonidega ning töötajate
laialdasel osavõtul seadmete üleviimine mitmevahetuselisele töörežiimile.
Selleks:
töötada välja konkreetsed abinõud jaoskondade, tsehhide ja muude
tootmisüksuste üleviimiseks kahe- või kolmevahetuselisele töö'e. Ülevii
mine peab toimuma järk-järgult, maksimaalselt kasutades tootmise põhifonde, eriti nende aktiivosa ning tootmispinna iga ruutmeetrit;
suurendada töökohtade atesteerimise osatähtsust, pöörates erilist tä
helepanu seadmepargi struktuuri parandamisele ja seadmete jõudluse
suurendamisele, tööpinkide, masinate, agregaatide ja iga töökoha täieli
kule koormamisele. Vältida formaalset suhtumist sellesse töösse;
laialdasemalt kaasata töölisi, konstruktoreid, tehnolooge ja muid spet
sialiste tootmise ratsionaliseerimise abinõude väljatöötamisele ja ellura
kendamisele, tehes seda ajakohaste tehnoloogiliste protsesside juuruta
mise, mehhaniseerimis- ja automatiseerimisvahendite väljatöötamise ning
tootmise spetsialiseerimise ja koopereerimise süvendamise teel;
moderniseerida atesteerimise alusel kõikjal kasutusololevaid sead
meid, varustada need automatiseerimis-, prcgrammjuhtimis- ja kontrollvahenditega ning kõrgtootlike riistade ja rakistega;
viia kõik kõrgtootlikud, unikaalsed ja teadusmahukad seadmed üle
kolme- ja neljavahetuselisele töörežiimile. Taotleda, et nende seadmete
füüsiline kulumine ennetaks moraalset vananemist. Eesti NSV ministeeriu
midel, riiklikel komiteedel ja keskasutustel määrata kindlaks selliste sead
mete loetelud;
selgitada välja ja demonteerida vanad, füüsiliselt ja moraalselt kulu
nud seadmed, samuti liigsed ja alakoormatud tehnikavahendid. Kasutada
vabanevaid tootmispindu kitsaskohtade likvideerimiseks, ülidefitsiitsete

toodete ja tarbekaupade ulatuslikumaks valmistamiseks, ettevõtte ja eri
haru tarvis oma tehnoloogiliste seadmete tootmise arendamiseks, ajako
haste kontrollvahendite ja katsestendide loomiseks, eksperimentaalbaasi
laiendamiseks tõstmaks toodangu kvaliteeti, samuti töötajate töö- ja ol
metingimuste parandamiseks; tagada liigsete seadmete realiseerimine või
üleandmine oma äranägemisel, arvestades kohaliku rahvasaadikute nõuko
gu territooriumil asuvate ettevõtete ja organisatsioonide vajadusi. Sel teel
saadavad vahendid suunata tootmise arendamise fondi täiendamiseks, va
jaduse korral kanda seadmed vanarauaks, kui need õn kulunud või mo
raalselt vananenud;
mitte lubada jaoskondade, tsehhide ja muude tootmisüksuste ülevii
mist mitmevahetuselisele töörežiimile tööliste vahetustesse mehaanilise
ümberpaigutamise teel majandusliku süvaanalüüsi ja tootmisvajaduseta.
Tagada range kinnipidamine tööseadusandlusest;
muuta töökorraldust, pöörates erilist tähelepanu ahel- (mitmevahetuseliste) kompleksbrigaadide ning töövõtu alusel töötavate jaoskonna- ja
tsehhikollektiivide moodustamisele;
korraldada tööliste ümberõpet ja kvalifikatsiooni tõstmist, et kasutada
neid edaspidi progressiivse tehnika ja tehnoloogiaga töökohtadel ja uutes
tootmisüksustes;
teha kõikjal töökollektiivides laialdast selgitustööd mitmevahetuseli
sele töörežiimile ülemineku eesmärkidest ja ülesannetest. Minna mitme
vahetuselisele tööle üle alles pärast kõigi sellega seotud tootmis- ja sot
siaalsete küsimuste põhjalikku läbitöötamist, hoolikat ettevalmistamist ja
lahendamist. Uuele töörežiimile üleminek tuleb tingimata läbi arutada bri
gaadide, jaoskondade, tsehhide ja ettevõtete kollektiivides;
suunata kollektiivi liikmete loomingulised otsingud püstitatud ülesan
de edukale lahendamisele. Selgitada neile, et täieliku isemajandamise ja
enesefinantseerimise tingimustes töötamisel õn mitmes vahetuses töö kor
raldamine tootmise efektiivsuse kasvu vältimatu nõue.
3.
Linnade ja rajoonide täitevkomiteedel koos Eesti NSV ministee
riumide, riiklike komiteede ja keskasutuste, vastavate ametiühinguorganite ning teenindus-, sotsiaal- ja kultuurisfääri ettevõtete, organisatsioo
nide ja asutustega:
tagada aastail 1987—1988 transpordi-, side-, kaubandus-, toitlustus- ja
teenindusettevõtete ja -organisatsioonide, õppeasutuste, koolieelsete, kul
tuuri-, spordi- ja tervistusasutuste, teiste organisatsioonide ning õiguskait
seorganite töörežiimi ümberkorraldamine, et luua mitmes vahetuses tööle
asuvatele tootmisharude töölistele ja teenistujatele kõige soodsamad tin
gimused viljakaks tööks ja täisväärtuslikuks puhkuseks. Sellega seoses
rakendada teenindussfääri organisatsioonides abinõusid, mis näeksid ette
nende materiaal-tehnilise baasi ning töö- ja tootmisdistsipliini tugevda
mise ja iga töötaja töövastutuse suurendamise;
arvestada maksimaalselt mitmevahetuselisele töörežiimile üleviidavate tootmisharude ettevõtete töökollektiivide ettepanekuid ja soove, ka
sutades nende väljaselgitamiseks sotsioloogilisi küsitlusi ja muid avaliku
arvamuse uurimise vorme;

laiendada aastail 1987—1988 ööpäevalasteaedade ja -sõimede arvu,
et täielikult rahuldada vajadus nende koolieelsete asutuste järele. Vaja
duse korral organiseerida linnade või rajoonide täitevkomiteede otsusel
alla 20-liikmelisi kogu ööpäeva töötavaid valverühmi, kus laste koosseis
vaheldub;
näha konkreetseid tingimusi arvestades ette üldkoolides pikapäeva
rühmade arvu suurendamine ning organiseerida neile lastele, kel õn vaja
koolis pikemat aega viibida, linnade või rajoonide täitevkomiteede otsu
sel alla 30-liikmelised valverühmad, kus laste koosseis vaheldub;
luua lastele pikapäevarühmades tingimused tundide ettevalmista
miseks ja vaba aja veetmiseks ning suuremad võimalused osavõtuks teh
nika-, kunsti- ja muudest isetegevusliku loomingu ringidest ning tegele
miseks kehakultuuri ja spordiga;
tagada õhtuses ja öises vahetuses töötavatele töölistele ja teenistu
jatele soe toit ja seada sisse neile sobiv töörežiim ettevõtete ja ühiselamute
sööklates ja einelaudades;
avada koondistes, ettevõtetes ja organisatsioonides kauplusi ning
arendada olmeteenindust, avada ettevõtetes, ehitustel, sovhoosides ja kol
hoosides töökollektiivide ettepanekuid arvestades vastuvõtupunktid, kus
saab anda parandusse jalatseid ja rõivaid, pesu pesta ja asju keemilisse
puhastusse, samuti arendada ettetellimuskaubandust;
näha ette avada suurte ettevõtete ja ehituste läheduses valvekauplusi
töötajate teenindamiseks pärast iga vahetuse lõppu;
tervishoiu- ja kultuuriasutuste töörežiimi kehtestamisel arvestada
mitmevahetuselist tööd tootmisharudes;
korraldada töölisnoorte koolide ning keskeri- ja kõrgõppeasutuste õh
tuste osakondade töö vastavalt koondiste, ettevõtete ja organisatsioonide
töörežiimile;
teha vajalikud muudatused linnalähi- ja kohalike rongide sõiduplaa
nis ning ühissõidukate liikumisgraafikutes ja -marsruutides, et luua mak
simaalsed mugavused mitmes vahetuses töötavatele isikutele;
tagada, et rahvaspordrajatised töötaksid kõigil nädalapäevadel, ar
vestades koondiste, ettevõtete ja organisatsioonide üleviimist mitmevahetuselisele töörežiimile.
6. Eesti NSV ministeeriumidel, riiklikel komiteedel ja keskasutustel
ning koondistel, ettevõtetel ja organisatsioonidel, olenemata nende amet
kondlikust alluvusest, töötada koos ettevõtte või selle filiaali asukoha järg
se linna või rajooni täitevkomitee ning vastavate ametiühinguorganitega
välja ettepanekud alluvate koondiste, ettevõtete ja organisatsioonide mitmevahetuselisele töörežiimile üleviimise tähtaegade kohta ning esitada
need Eesti NSV Ministrite Nõukogule läbivaatamiseks.
7. Linnade ja rajoonide täitevkomiteedel analüüsida põhjalikult
käesoleva määruse punktis 6 märgitud üleviimistähtaegade kohta tehtud
ettepanekuid, arvestades vajadust korraldada ümber teenindus-, sotsiaal-

ja kultuurisfääri ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide töörežiim, ning
töötada välja linnade ja rajoonide mitmevahetuselisele töörežiimEe järk
järgulise üleviimise graafikud ning esitada need Eesti NSV Ministrite Nõu
kogule.
EKP Keskkomitee
sekretär
K. VAINO

Eesti NSV
Ministrite Nõukogu
esimees
B. SAUL

Eesti NSV
Ametiühingute Nõukogu
esimees
M. PEDAK

Tallinn, 17. märtsil 1987. Nr. 119.

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS
266

Individuaalse töise tegevuse kohta

NSV Liidu seaduse «Individuaalsest töisest tegevusest» täitmiseks ja
vastavalt NSV Liidu Ministrite Nõukogu 23. märtsi 1987. a. määrusele
nr. 351 Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
1. Kehtestada, et lisaks NSV Liidu seaduse «Individuaalsest töisest
tegevusest» paragrahvis 3 märgitud isikutele võivad ühiskond.ikku vaja
dust arvestades individuaaltööd teha kä teised ühiskondlikus tootmises
hõivamata kodanikud rajooni, linna või linnarajooni rahvasaadikute nõu
kogu täitevkomitee loal.
2. Kinnitada juurdelisatud:
1) individuaaltöö nende liikide loetelu, mille tegemiseks ei nõuta
kohaliku rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee luba.
Kehtestada, et selles loetelus märgitud individuaaltöö liikidega tege
levad kodanikud õn samuti kohustatud saama oma alalise elukoha järgse
rajooni, linna või linnarajooni rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee
rahandusosakonnast registreerimistunnistuse või omandama patendi.
Nimetatud luba, registreerimistunnistust või patenti ei nõuta, kui käsitööndustoodete valmistamisel või teenuste osutamisel õn kalendriaasta
kestel ühekordne iseloom ning kui sellest saadud tulu ei ü’eta tööliste ja
teenistujate mittemaksustatavat kehtivat kuutöötasu miinimumi;
2) individuaaltöö nende liikide loetelu, mille tegemiseks kodanikud
võivad omandada patendi, ja iga-aastase patendimaksu suurused.
Muud liiki individuaaltöö tegemiseks, mida selles loetelus ei ole ette
nähtud, õn kodanikud kohustatud saama registreerimistunnistuse;
3) individuaaltöö nende liikide täiendav loetelu, millega tegelemine
Eesti NSV territooriumil õn keelatud.
3. Linnade ja rajoonide täitevkomiteedel töötada 20. aprilliks 1987. a.
välja ja kinnitada kodanikele individuaaltöö tegemiseks lubade väljaand
mise ja individuaaltöö tegemise kontrollimise kord.
4. ENSV Varustuskomiteel organiseerida individuaaltööd tegevate
kodanike varustamine neile vajalike materiaal-tehniliste ressurssidega.
5. Linnade ja rajoonide täitevkomiteedel, ENSV Kaubandusministee
riumil, ETKVL-il ning teistel kaubandusvõrku omavatel Eesti NSV minis

teeriumidel, riiklikel komiteedel ja keskasutustel abistada individuaaltööd
tegevaid kodanikke nende toodangu turustamisel, käsitades seda riikliku
ja kooperatiivkaubanduse lisaressursside allikana.
6. Meditsiinitöötajate individuaaltöö toimub vastavalt NSVL Ter
vishoiuministeeriumi poolt kinnitatud «Arstide ja keskastme meditsiinitöö
tajate individuaalse töise tegevuse määrustikule».
7. Kodanikud, kes meisterlikult valmistavad haruldasi kunstitooteid,
õpetavad välja teisi kodanikke, kellel õn selleks kalduvusi ja kutsumust,
vastavalt määrustikule, mille kehtestatud korras kinnitab NSVL Riiklik
Töö ja Sotsiaalküsimuste Komitee.
8. ENSV Rahandusministeeriumil ja ENSV Riiklikul Töökomiteel
töötada välja ja kehtestada kooskõlastatult ENSV Justiitsministeeriumiga
15. aprilliks 1987. a. registreerimistunnistuste ja patentide väljaandmise
kord ning vaadata operatiivselt läbi käesoleva määruse rakendamisega
seotud küsimused.
9. Eesti NSV ministeeriumidel, riiklikel komiteedel ja keskasutustel
ning linnade ja rajoonide täitevkomiteedel võtta teadmiseks ja juhindu
miseks, et NSV Liidu Ministrite Nõukogu 23. märtsi 1987. a. määrusega
nr. 351 õn vastavalt NSV Liidu seaduse «Individuaalsest töisest tegevu
sest» paragrahvile 5 NSVL Riigipangal lubatud anda individuaaltööd tege
vatele kodanikele laenu:
toorme, materjalide ja tööriistade soetamiseks ning renditud või üüri
tud tööriistade ja muu vara eest tasumiseks kuni 2000 rubla tähtajaga kuni
12 kuud, võttes laenu kasutamise eest 3 protsenti intressi aastas;
muu vara soetamiseks kuni 3000 rub’a tähtajaga kuni 24 kuud, kus
juures laenu tuleb hakata tasuma alates seitsmendast kuust selle saamise
päevast arvates, võttes laenu kasutamise eest 2 protsenti intressi aastas.
Viitvõlgnevusega laenude osas võetakse 5 protsenti intressi aastas.
Kodanikele antakse nimetatud otstarbeks laenu, kui neil õn vastava
rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee rahandusosakonna registreerimis
tunnistus või patent, ning saadud laenu tasumise kohustuse tagatisel.
NSVL Riigipangale õn antud õigus:
juhul, kui see õn vastavate arvutuste kohaselt majanduslikult otstar
bekas, suurendada kuni 50 protsenti nimetatud otstarbeks antava laenu
suurust ning pikendada selle tasumise tähtaega kuni 6 kuu võrra;
nõuda kohtu korras sisse kogu laenusaajal olev laenuvõlgnevus, kui
ta ei ole enam kui 3 kuu jooksul tasunud korralisi makseid, kaasa arvatud
protsendid, pöörates sissenõude varale, mille tagatisel laenu anti, vajaduse
korral aga laenusaaja muule varale kooskõlas kehtiva seadusandlusega.
10. Kehtestada käesoleva määruse punktid 1, 2 ja 4—7 1. maist
1987. a.
11. Panna kontroll käesoleva määruse täitmise üle ENSV Rahandus
ministeeriumile.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe esimene asetäitja I. TOOME
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja E. MATT
Tallinn, Toompea, 7. aprillil 1987. Nr. 171.

Kinnitatud
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
7. aprilli 1987. a. määrusega nr. 171

Individuaaltöö nende liikide loetelu, mille tegemiseks
ei nõuta kohaliku rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee luba

1. Käsitöönduses valmistada müügiks:
1) ma j apidamisesemeid ja aiatööriistu;
2) paberist, luust, kõrkjast, vitstest, õlest ja pilliroost esemeid;
3) silmkoe- ja väljaõmmeldud esemeid;
4) pärgi.
2. Teenindussfääris:
1) loomade karjatamine;
2)
) teenused kodanike kasutusse antud maatükkide heakorrastamisel
ja muude põllumajandustööde tegemisel;
3) kiirkirja- ja masinakirjatööd;
4) üksikvanurite, invaliidide ja teiste töövõimetute kodanike teenin
damine;
5) laste hoidmine;
6) puude saagimine ja lõhkumine;
7) ruumide koristamine, põrandate ja akende pesemine ning pesupe
semine;
8) muusikariistade häälestamine;
9) haudade kaevamine ja heakorrastamine.
3. Sotsiaal- ja kultuurisfääris:
1) järeleaitamistundide andmine;
2) tekstide tõlkimine võõrkeeltest ja NSV Liidu rahvaste keeltest.
Kinnitatud
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
7. aprilli 1987. a. määrusega nr. 171

Individuaaltöö nende liikide loetelu, mille tegemiseks
kodanikud võivad omandada patendi, ja iga-aastase
patendimaksu suurused

1

2

rajoonid

bariikliku
alluvusega
linnad

Individuaaltöö liigid

Tallinn

Jrk.
nr.

teised va 

Iga-aastase patendimaksu
suurused (rublades)

3

4

5

180
110

180
110

180
110

Individuaaltöö liigid, mille tegemiseks
kodanikud võivad omandada patendi või
saada registreerimistunnistuse

I. Käsitöönduses valmistada müügiks:
1. Riidest rõivaid ja peakatteid ning muid õmblustooteid
2. Silmkoe-ja väljaõmmeldud esemeid

1

2

3. Lelusid ja meeneid
4. Majapidamisesemeid ja aiatööriistu
5. Kunstlilli
6. Pärgi
7. Ehteid (välja arvatud väärismetallist, kalliskivi
dest ja merevaigust ehteid või ehteid, mille val
mistamiseks õn kasutatud selliseid materjale)
8. Karusnahast mütse
9. Tikkimisnõelu ja muid käsitööks vajalikke
riistu

II. Teenindussfääris:
1. Rõivaste, peakatete ja muude õmblustoodete
õmblemine ja parandus
2. Jalatsiparandus
3. Juuksuritööd
4. Kellade parandus

3

4

5

130
110
110

130
100
no
no

130
100
110
110

240
180

240
180

240
180

190

190

190

280
370
170
240

240
320
170
190

170
230
130
130

310
300

260
260

190
220

220

180

140

480

480

360

320
120

200
120

160
120

300

250

180

320

280

190

360
360

310
300

240
240

310

310

310
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Individuaaltöö liigid, millega tegelemiseks
kodanikud võivad omandada ainult patendi

1. Elamute, suvilate, aiamajade, garaažide ja
muude hoonete ehitamine ja remont ning
korterite remont
2. Kodumasinate, raadio- ja teleaparatuuri remont
3. Fotografeerimine ja muud fototööd elanike tel
limisel
4. Kodanike veoteenindus isiklike autode valda
jate poolt
5. Isiklike autode ja muude sõidukite remont
ja tehnohooldus
6. Igat liiki toiduainete valmistamine
7. Tavandi- ja muusikateenuste osutamine pulma
des, matustel ja muudel juhtudel
8. Ahjude, kaminate ja pliitide ehitamine ja re
mont
9. Uste vooderdamine (soojustamine), karniiside
paigaldamine, parketi lihvimine, lukkude asen
damine, mööbli kokkupanek ja sanitaartehnilised tööd
10. Korstnate ja kollete lõõride puhastamine
11. Ostetud tekstiili- ja trikootoodete dekoreeri
mine

Märkused:
1. Kui kodanikud teevad individuaaltööd nendega koos elavate täisealiste perekonna
liikmete osavõtul, suurendatakse iga-aastast patendimaksu 50 protsendi võrra.
2. Ühiskondlikus tootmises hõivamata töövõimelistel kodanikel (välja arvatud kodu
perenaised, kellel õn üks või mitu alaealist last, üliõpilased ja õpilased) suurendatakse iga
aastast patendimaksu 100 protsendi võrra.

Kinnitatud
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
7. aprilli 1987. a. määrusega nr. 171

Individuaaltöö nende liikide täiendav loetelu,
millega tegelemine Eesti NSV territooriumil õn
keelatud

Lisaks individuaaltöö liikidele, millega tegelemine öe keelatud vasta
valt NSV Liidu seaduse «Individuaalsest töisest tegevusest» paragrahvi
dele 13, 16 ja 19, õn Eesti NSV territooriumil keelatud:
1) õlle valmistamine;
2) elektritarvete ja -aparaatide valmistamine;
3) motekiivrite ja sõiduautoistmete peatugede valmistamine;
4) polügraafiatoodete valmistamine ning mitmesuguste trükitöödele
paljundamine;
5) grammofoniplaatide, kinofilmide ning video- ja magnetsalvestuste
paljundamine;
6) fotograafiatoodete valmistamine (välja arvatud elanike tellimisel
tehtavad fototööd);
7) ikoonide ja muu kirikuatribuutika valmistamine.
EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS
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^О /

Sekundaarse toorme varumise ja ümbertöötamise kooperatiivide küsimused

Kooperatiivide tegevuse tingimuste ühtlustamiseks ning vastavalt
NSV Liidu Ministrite Nõukogu 3. aprilli 1987. a. määrusele nr. 401 Eesti
NSV Ministrite Nõukogu määrab:
1. Teha järgmised muudatused ja täiendused Eesti NSV Ministrite
Nõukogu 22. septembri 1986. a. määruses nr. 501 «Sekundaarse toorme va
rumise ja ümbertöötamise korraldamise kohta kooperatiivsel alusel»
(ENSV Teataja 1987, nr. 16, art. 205):
1) sõnastada määruse punkt 3 järgmiselt:
«3. Kehtestada, et sekundaarse toorme varumise ja ümbertöötamise
kooperatiivid saavad tasuta või rendivad ENSV Varustuskomiteelt, linna
de ja rajoonide täitevkomiteedelt, samuti koondistelt, ettevõtetelt ja orga
nisatsioonidelt, kes õn sõlminud lepingu kooperatiividega, transpordiva
hendeid, materjale, hooneid, ruume, seadmeid ja muud põhifondide hulka
kuuluvat vara.»;
2) täiendada määruse punkti 5 järgmiste lõigetega:
«Lubada:
ENSV Kaubandusministeeriumi jaekaubandusettevõtetel ja -organi
satsioonidel, ETKVL-il ning Eesti NSV ministeeriumidel, riiklikel komitee
del ja keskasutustel, kellel õn kaubandusvõrk, müüa kooperatiividele su
laraha eest materjale, manuseid, varuosi, tööriistu ja elutarbelisi väikeseadmeid;

koondistel, ettevõtetel ja organisatsioonidel valmistada kooperatiivi
dele ENSV Varustuskomitee tellimisel komplekteeritavaid tooteid, detaile
ja toorikuid tootmistehnilise otstarbega toodangu ja tarbekaupade valmis
tamiseks;
koondistel, ettevõtetel ja organisatsioonidel osutada kooperatiividele
lepingulistel alustel veoteenuseid ning parandada neile kuuluvaid masi
naid, seadmeid ja sõidukeid.»;
3) sõnastada punkti 9 alapunkti 2 seitsmes—üheteistkümnes lõige
järgmiselt:
«töötavad iseseisvalt välja ja kinnitavad kooperatiivi tööplaanid sõl
mitud lepingute ja kehtestatud pikaajaliste normatiivide alusel ning teata
vad nende plaanide põhinäitajad kohalikele plaani- ja rahandusorganitele
ning NSVL Varustuskomitee territoriaalorganitele.
Kooperatiivi poolt tehtud tööd, valmistatud tootmistehnilise otstarbe
ga toodang ja tarbekaubad arvatakse kooperatiiviga lepingu sõlminud
ettevõtetele ja organisatsioonidele kehtestatud plaaniülesannete täitmise
hulka;
realiseerivad kooperatiivi poolt varutud sekundaarset tooret ning te
ma poolt sekundaarset ja kohalikku tooret kasutades valmistatud tootmis
tehnilise otstarbega toodangut ja tarbekaupu kehtestatud hindadega, nen
de puudumisel aga kooperatiivi poolt kindlaksmääratud hindadega või
kokkuleppehindadega;
maksavad kohalikku eelarvesse tulumaksu: esimesel tegevusaastal
2—3 protsenti, teisel tegevusaastal 3—5 protsenti ja järgnevatel tegevus
aastatel 10 protsenti kooperatiivi tulust, millest õn maha arvatud amorti
satsioonikulud, kulutused toorme, materjalide ja kõrvaliste organisatsioo
nide teenuste eest tasumiseks, kulud pangalaenu kasutamise eest protsen
tide maksmiseks, transpordikulud ning riikliku sotsiaalkindlustuse maksed.
Tulumaksu konkreetsed määrad määrab nimetatud piirides kindlaks koo
peratiivi põhikirja registreerinud kohaliku rahvasaadikute nõukogu täi
tevkomitee.
Pärast tulumaksu maksmist suunavad kooperatiivid nende käsutusse
jääva tulu kooperatiivi arendamise fondi, kindlustusfondi ja töötasu maks
miseks kooperatiivi liikmetele ja töölepingu alusel kooperatiivi tööle
võetud isikutele;».
Jätta välja nimetatud alapunkti kuues lõige;
4) sõnastada määruse punkti 9 alapunktid 3, 4 ja 5 järgmiselt:
«3) õn otsustatud anda sekundaarse toorme varumise ja ümbertööta
mise kooperatiividele pikaajalist laenu põhifondide laiendamise kuludeks,
kusjuures laen tuleb tasuda 2 aasta jooksul, arvates esimese laenusumma
saamise päevast;
lühiajalist laenu käibevahendite hulka kuuluvate materiaalsete väär
tuste eest tasumiseks ning muudeks kooperatiivi varumis- ja tootmisvajadustega seotud kulutusteks.

Laenu kasutamise eest maksavad kooperatiivid pankadele:
pikaajalise laenu eest 0,75 protsenti;
lühiajalise laenu eest 1 protsent.
Laenu mitteõigeaegse tasumise eest suurendatakse selle kasutamise
eest võetavat määra 3 protsendini.
Kooperatiivide kontodel olevate vahendite eest maksab pank neile
0,5 protsenti intressi aastas;
4) õn sekundaarse toorme varumise ja ümbertöötamise kooperatiivi
liikmetel lubatud kasutada isiklikke sõidukeid, seadmeid, tööriistu ja ruu
me kooperatiivi ees seisvate ülesannete täitmiseks, kusjuures kooperatiiv
hüvitab nende kasutamise kulud;
5) kooperatiivides võivad põhitööst vabal ajal töölepingu alusel töö
tada ettevõtete, organisatsioonide ja asutuste töötajad. Seejuures ei raken
data piiranguid, mis õn kehtiva seadusandlusega kehtestatud kohakaasluse
alusel töötamise kohta.
Sekundaarse toorme varumise ja ümbertöötamise kooperatiivi liik
metel ja kooperatiivis töölepingu alusel töötavatel isikutel säilib täies ula
tuses pension, õppeasutuses saadav stipendium ja põhitöökohas saadav
töötasu.
NSVL Varustuskomitee territoriaalorganeile õn tehtud ülesandeks ta
gada kooperatiivi liikmete sotsiaalne, kultuuriline ja elutarbeline teenin
damine;»;
5) täiendada määruse punkti 9 alapunkti 6 järgmise lõikega:
«Seejuures tagab likvideeritud kooperatiivilt saadaolevate ajaliste
maksete tasumise, mis õn seotud töötaja vigastuse, muu tervisekahjustuse
või surmaga kooperatiivi süü läbi, NSVL Varustuskomitee territoriaalorgan, kelle juures kooperatiiv oli moodustatud;».
2. Eesti NSV ministeeriumidel, riiklikel komiteedel ja keskasutustel
ning linnade ja rajoonide täitevkomiteedel võtta teadmiseks ja juhindu
miseks, et NSV Liidu Ministrite Nõukogu 3. aprilli 1987. a. määrusega
nr. 401 õn tehtud juurdelisatud muudatused «NSVL Varustuskomitee territoriaalorganite juures asuva sekundaarse toorme varumise ja ümbertöö
tamise kooperatiivi näidispõhikirjas».
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees B. SAUL
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja E. MATT
Tallinn, Toompea, 23. aprillil 1987. Nr. 208.
Lisa
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
23. aprilli 1987. a. määruse nr. 208 juurde

NSV Liidu Ministrite Nõukogu 14. augusti 1986. a.
määrusega nr. 988 heaks kiidetud «NSVL Varustuskomitee
territoriaalorganite juures asuva sekundaarse toorme
varumise ja ümbertöötamise kooperatiivi näidispõhikirjas» tehtud
muudatused

1) Punkti 3 esimeses lõikes õn sõnad «kes õn saanud 18-aastaseks»
asendatud sõnadega «kes õn saanud 16-aastaseks»;

2) õn punkti 11 kolmas—viies lõige sõnastatud järgmiselt:
«kasutab oma tegevuses kooperatiivi liikmete isiklikke sõidukeid,
seadmeid, tööriistu ja ruume, hüvitades valdajatele nende kasutamise ku
lud;
saab NSVL Varustuskomitee territoriaalorganitelt, kohalike rahvasaa
dikute nõukogude täitevkomiteedelt ning ettevõtetelt ja organisatsiooni
delt, kes õn sõlminud kooperatiiviga lepingu, tasuta või rendib transpordi
vahendeid, materjale, hooneid, ruume, seadmeid ja muud põhifondide
hulka kuuluvat vara;
saab kehtestatud korras pika- ja lühiajalist laenu tema ees seisvate
ülesannete täitmisega seotud kulutusteks;»;
3) punkti 16 teine lõige õn sõnastatud järgmiselt:
«Osa tulust suunatakse töötasu maksmiseks töölepingu alusel koope
ratiivi tööle võetud töölistele ja teenistujatele. Ülejäänud tulusumma õn
ette nähtud kooperatiivi liikmete töötasustamiseks vastavalt igaühe isik
likule panusele selle tulu loomisse ning osa sellest suunatakse kehtestatud
normatiivide järgi kooperatiivi arendamise fondi ja kindlustusfondi moo
dustamiseks. Kindlustusfond õn ette nähtud kooperatiivi tegevusega seo
tud ettenägemata kulude ja kahjude katteks ning kooperatiivi võlgade ta
sumiseks tema likvideerimise korral.»
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja E. MATT

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS
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Sm. E. Kohvi nimetamise kohta Eesti NSV Ministrite Nõukogu
Asjadevalitsuse agrotööstuskompleksi osakonna juhatajaks

Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
Nimetada sm. Eduard Feliksi p. Kohv Eesti NSV Ministrite Nõuko
gu Asjadevalitsuse agrotööstuskompleksi osakonna juhatajaks, vabastades
ta nimetatud osakonna juhataja asetäitja kohustest.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees B. SAUL
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja E. MATT
Tallinn, Toompea, 3. juunil 1987. Nr. 305.

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS
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Sm. I. Amanni nimetamise kohta Eesti NSV Ministrite Nõukogu
Asjadevalitsuse kaadriosakonna juhatajaks

Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
Nimetada sm. Igor Mihhaili p. Amann Eesti NSV Ministrite Nõu
kogu Asjadevalitsuse kaadriosakonna juhatajaks, vabastades ta Eesti NSV
Ministrite Nõukogu esimehe esimese asetäitja abi kohustest.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees B. SAUL
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja E. MATT
Tallinn, Toompea, 3. juunil 1987. Nr. 306.

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS
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Sm. ^ Undi nimetamise kohta Eesti NSV Ministrite Nõukogu
Asjadevalitsuse kohalike nõukogude organite osakonna juhata
jaks ja sm. L. Puksa vabastamise kohta nendest kohustest

Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
1. Nimetada sm. Jakob Augusti p. U n t Eesti NSV Ministrite Nõu
kogu Asjadevalitsuse kohalike nõukogude organite osakonna juhatajaks,
vabastades ta Eesti NSV Ministrite Nõukogu Asjadevalitsuse agrotööstus
kompleksi osakonna juhataja kohustest.
2. Vabastada sm. Leonhard Aleksandri p. Puksa Eesti NSV Mi
nistrite Nõukogu Asjadevalitsuse kohalike nõukogude organite osakonna
juhataja kohustest seoses tema valimistega Tartu Teraviljasaaduste Kom
binaadi direktoriks.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees B. SAUL
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja E. MATT
Tallinn, Toompea, 3. juunil 1987. Nr. 307.

INDEKS 78280
Väljaandja: Eesti NSV Ministrite Nõukogu Asjadevalitsus.
Trükkida antud 16. 06. 1987. Trükipoognaid 1. Arvestuspoognaid 1,2. Tellimuse nr. 1189.
ENSV MN Asjadevalitsuse Trükikoda, Tallinn.
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