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Eesti NSV Riikliku Arbitraaži kolleegiumi koosseisu kinnitamise kohta

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium otsustab:
Kinnitada Eesti NSV Riikliku Arbitraaži kolleegium 5-liikmelisena
järgmises koosseisus:
В e r e z i, Anatoli Jemeljani p. — Eesti NSV riiklik peaarbiter.
Kartau, Jaan Augusti p. — Eesti NSV riikliku peaarbiteri esimene
asetäitja.
Hallmägi, Andres Elmari p. — Eesti NSV riikliku peaarbiteri ase
täitja.
К a r t s e v, Vladimir Veniamini p. — Eesti NSV Riikliku Arbitraaži
riiklik arbiter.
T š e r n о v a, Ivetta Vassili t. — Eesti NSV Riikliku Arbitraaži riiklik
arbiter.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

Tallinn, 25. juunil 1987.
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Eesti NSV teenelise kõrgharidustöötaja aunimetuse kehtestamise kohta

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium otsustab:
1. Kehtestada Eesti NSV teenelise kõrgharidustöötaja aunimetus.
2. Täiendada Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1980. aasta
23. mai seadlusega kinnitatud «Eesti NSV riiklike autasude põhimääruse»
(Eesti NSV Ülemnõukogu ja Valitsuse Teataja 1980, nr. 21, art. 326)
6. paragrahvi pärast kahekümne kuuendat lõiku uue lõiguga järgmises
sõnastuses:
«Eesti NSV teenelise kõrgharidustöötaja aunimetus antakse isiku
tele, kes õn vähemalt 15 aastat edukalt töötanud kõrghariduse valdkon
nas, silma paistnud üliõpilasnoorsoo kommunistlikul kasvatamisel ja
kõrgharidusega spetsialistide ettevalmistamisel, teadusliku ning teaduslik-pedagocgilise kaadri ettevalmistamisel teaduslikus uurimistöös, ühis
kondlikus tegevuses, kõrghariduse edendamisel ja teaduslike uuringute
läbiviimisel kõrgkoolides.»
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Lasterikaste emade autasustamise kohta ordenitega «Ema au»
ja medalitega «Emamedal»

NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi 1944. aasta 18. augusti seadlusealusel autasustada NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi nimel:
A. Emasid, kes õn sünnitanud ja kasvatanud
üheksa last
I järgu ordeniga «Ema au»
Kingissepa rajoon
1. Eerik, Maimu Ivani t. — teenistuja Kihelkonna külanõukogus.
Võru rajoon
2. Pill, Eve Evaldi t. — «Oktoobri Lipu» kolhoosi liige.
B. Emasid, kes õn sünnitanud ja kasvatanud
kaheksa last
II järgu ordeniga «Ema au»
Jõgeva rajoon
1. Hints, Ingrid Sveni t. — S. M. Kirovi nimelise näidiskalurikol
hoosi liige.
2. M e t s m a, Merike Endli t. — tööline Põltsamaa linnas.
Kohtla-Järve linn
3. К r a v e t s, Svetlana Klimenti t. — tööline.
Paide rajoon
4. Masing, Aino Toomase t. — «Leninliku Tee» kolhoosi liige.
Pärnu rajoon
5. Künnapuu, Malle Paveli t. — Suure j öe kolhoosi liige.
Rapla rajoon
6. Põlma, Malle Aleksandri t. — Järvakandi kolhoosi liige.
Valga rajoon
7. L i m a n s к a j a, Nina Ivani t. — koduperenaine Valga linnas.
C. Emasid, kes õn sünnitanud ja kasvatanud
seitse last
III järgu ordeniga «Ema au»
Kohtla-Järve linn
1. Tšernikova, Rima Nikolai t. — teenistuja.
Tallinna linn
2. Karalkevitš, Galina Nikolai t. — koduperenaine Mererajoonis.
D. Emasid, kes õn sünnitanud ja kasvatanud
kuus last
I järgu medaliga «Emamedal»
Kohtla-Järve linn
1. Kuzmenko, Nadežda Viktori t. — tööline.
Kohtla-Järve rajoon
2. Põld, Mari Eduardi t. — koduperenaine Sonda külanõukogus.

Rakvere rajoon
3. Kütt, Elna Elevi t. — Viru kolhoosi liige.
Tartu linn
4. Sepp, Tiiu Johannese t. — teenistuja.
Valga rajoon
5. Fedotova, Svetlana Ivani t. — tööline Valga linnas.
E. Emasid, kes õn sünnitanud ja kasvatanud
viis last
II järgu medaliga «Emamedal»
Haapsalu rajoon
1. Neggo, Aita Aleksandri t. — Kullamaa kolhoosi liige.
Kingissepa rajoon
2. К ä e s e 1, Pille Hansu t. — kalurikolhoosi «Saare Kalur» liige.
3. Lõhmus, Viive Ilmari t. — Mustjala kolhoosi liige.
Kohtla-Järve linn
4. Lebedeva, Galina Nikolai t. — tööline.
5. R e b o, Valentina Timofei t. — koduperenaine.
Narva linn
6. Kalinina, Valentina Stepani t. — tööline.
Paide rajoon
7. К a s a r, Valli Voldemari t. — «Leninliku Tee» kolhoosi liige.
Pärnu rajoon
8. Laur, Ly Jaani t. — tööline Paikuse külanõukogus.
9. Reimann, Ene Mihkli t. — tööline Sauga külanõukogus.
Rapla rajoon
10. Golovtšenko, Ljubov Nikolai t. — tööline Kohila sovhoosis.
11. Käsper, Helin Arnoldi t. — tööline Järlepa sovhoosis.
Tallinna linn
12. Abram, Kai Arnoldi t. — Tallinna Polütehnilise Instituudi üliõpi
lane.
13. Bazanova, Valentina Ivani t. — teenistuja Mererajoonis.
14. D z õ b а 1, Jelena Valentini t. — tööline Lenini rajoonis.
15. Matson, Anne Aleksandri t. — tööline Lenini rajoonis.
16. Nordman, la Sergiuse t — tööline Mererajoonis.
Tartu linn
17. Mihhalevskaja, Svetlana Nikolai t. — tööline.
18. Sirkel, Aino Juljus-Aleksandri t. — tööline.
Võru rajoon
19. Ugodnikova, Ludmila Nikolai t. — koduperenaine Lasva küla
nõukogus.
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S. Pärtmaa ja A. Uusjärve autasustamise kohta medaliga «Vapruse eest tulekahjul»

Julge ja ennastsalgava tegutsemise eest tulekahju kustutamisel ning
sotsialistliku omandi päästmisel autasustada NSV Liidu Ülemnõukogu Pre
siidiumi nimel medaliga «Vapruse eest tulekahjul» järgmisi Eesti NSV
Siseministeeriumi Tuletõrje Valitsuse 2. iseseisva sõjaväestatud tuletõrjeüksuse tuletõrjujaid:
Pärtmaa, Silver Raimondi p. — vahtkonnaülem (postuumselt).
U u s j ä r v, Andres Eduardi p. — jaokomandör.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

Tallinn, 25. juunil 1987.
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Kohalike nõukogude saadikute autasustamise kohta Eesli NSV
Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga

Kauaaegse kohusetruu saadikutegevuse ning aktiivse osavõtu eest
majandusliku ja sotsiaalse arengu plaanide täitmisest autasustada Eesti
NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga järgmisi töötajaid:
Adamson, Robert Eduardi p. — Harju rajooni Loksa Keskkooli
direktor.
Ambos, Uno Mihkli p. — rakiste katsetehase «Pioneer» treial, Tallinn.
Balahnitšev, Sergei Paveli p. — NSV Liidu Riigipanga Pärnu Osa
konna juhataja.
Balod, Arnis Ijobi p. — Pärnu Naha- ja Suguhaiguste Dispanseri pea
arst.
В 1 о h i n a, Helve Hansu t. — Valga Konservitehase aednik.
В u d а n о v, Pavel Mihhaili p. — J. Anveldi nimelise Om Turbakombi
naadi lukksepp.
Erdmann, Uno Augusti p. — Jõgeva I. Keskkooli direktor.
Fordejeva, Jazilja Agljami t. — Tallinna Telefonikaugejaama normeerija.
Graf, Aksel-Arved Matsi p. — Tartu rajooni Elva Tarbijate Koopera
tiivi juhatuse esimees.
H r i t i n, Petr Fjodori p. — tootmiskoondise «Eesti Põlevkivi» Sirgala
karjääri ekskavaatorijuht.
Häelme, Johannes Aleksandri p. — Eesti NSV Vetelpäästeühingu
Põlva Rajoonikomitee esimees.

H ä n g, Anni Peetri t. — tootmiskoondise «Eesti Põlevkivi» pearaamatu
pidaja asetäitja.
Kaljurand, Jaan Arnoldi p. — Haapsalu Kolhooside Ehituskontori
betoonitsehhi brigadir.
Kann, Helder Madise p. — Kingissepa rajooni kalurikolhoosi «Saara
Kalur» Turja osakonna juhataja.
Karotoom, Asta Jaani t. — pensionär, Haapsalu rajoon.
Kesküla, Ninel Elevi t. — Kohtla-Järve rajooni Kuremäe Jaoskonnahaigla arst.
Kivimaa, Inge Rudolfi t. — personaalpensionär, Rakvere rajoon.
Koort, Elle Jaani t. — Tartu Ehitusmaterjalide Tehase klaasitsehhi
Meleski osakonna laohoidja.
Kopli, Tiiu Jaani t. — Hiiumaa rajooni «Sõpruse» kolhoosi esimehe
asetäitja.
К г а а к, Vilmar Gustavi p. — NSV Liidu 50. aastapäeva nimelise Tartu
näidissovhoosi direktori asetäitja.
Kudinskaja, Niina Ossipi t. — NSV Liidu Riigipanga Tallinna Lenini
Rajooni Osakonna juhataja.
Känd, Tõnu Jüri p. — Tallinna Näidislinnuvabriku-sovhoosi Kostivere
osakonna autojuht.
Kärner, Auli Arnold-Ferdinandi t. — Türi Metsakombinaadi Vändra
tsehhi pingijuht, Pärnu rajoon.
Laanaru, Heino Jaani p. — Rakvere Tarbijate Kooperatiivi juhatuse
esimees.
Leppik, Peep Roberti p. — Kutsekeskkooli nr. 30 direktori asetäitja,
Valga rajoon.
Lukjantseva, Tatjana Aleksandri t. — V. I. Lenini nimelise puuvillakombinaadi «Kreenholmi Manufaktuur» vanemökonomist.
M a i о r, Hilda Rudolfi t. — pensionär, Põlva rajoon.
Mandel, Valev Gustavi p. — personaalpensionär, Rakvere rajoon.
M a u r e r, Lembi Antoni t. — Nõmme Haigla peaarst.
M e i, Niilo Aleksandri p. — Kilingi-Nõmme Näidismetsamajandi direk
tor.
Meister, õie Erni t. — Rapla rajooni I. V. Mitšurini nimelise sov
hoosi farmijuhataja.
Motšekova, Helgi Arnoldi t. — kondiitritoedete vabriku «Kalev»
brigadir.
N i g о 1 a, Kalle Valtri p. — Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonna
dotsent.
Niinemets, Mall Augusti t. — Rapla rajooni Lelle 8-klassilise Kooli
direktori asetäitja.
О s u 1 a, Emmi Aleksandri t. — Kohtla-Järve rajooni Mäetaguse sov
hoosi brigadir.
Prokofjeva, Galina Mihhaili t. — Tallinna Harjumäe Haigla pea
arsti asetäitja.
Raudsepp, Aime Danieli t. — Harju rajooni Tallinna Aiandussov
hoosi aiatööline.

R i n а 1 d i, Hugo Johani p. — pensionär, Viljandi rajoon.
Saar, Villo Augusti p. — pensionär, Viljandi rajoon.
Soo, Varri Johannese p. — Eesti Põllumajanduse Akadeemia raamatu
pidamise kateedri dotsent, ettevalmistusosakonna juhataja.
Suval о v, Viktor Vladimiri p. — Balti Raudtee Kapitaalehituse Osa
konna ehitus- ja montaažitööde kvaliteedi ning vastuvõtu inspektor.
Zubkevitš, Stepan Ivani p. — sõjaväelane.
Talumaa, Volgina Ivani t. — Pärnu rajooni Tori näidissovhoosi farmibrigadir.
Tarvis, Enda Antoni t. — Kingissepa Rajooni Toitlustuskombmaadi
Orissaare kondiitritsehhi meister-kondiiter.
Tsentropova, Niina Peetri t. — Võru Rajooni Keskhaigla Poli
kliiniku terapeut.
Tölp, Aino Imanti t. — Jõgeva Rajooni Sanitaar-Epidemioloogiajaama
peaarst.
.
Vahtra, Arvi Voldemari p. — ETKVL koondise «Auto» Paide majandi
juhataja.
1 1 1
V i j a r d, Õitse-Rosine Karli t. — Leevi Eriinternaatkooli kasvataja.
V о г о b j о v, German Vladimiri p. — Põlevkivikeemiatehase lukksepp.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

Tallinn, 25. juunil 1987.
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1986 aastal üle 6000 kg lehmalt piima saanud farmitöötajate
autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi au
kirjaga

Heade töönäitajate ja aktiivse osavõtu eest ühiskondlikust elust ning
1986. aastal saadud üle 6000 kilogrammise piimatoodangu eest lehma
kohta autasustada Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga järg
misi töötajaid:
Adelbert, Helmi-Misella Johannese t. — Paide rajooni «9. Mai» kol
hoosi lüpsja.
.
Alev, Valentina Leonidi t. — Harju rajooni Tallinna Naidislinnuvabriku-sovhoosi lüpsja.
Aud la, Urve Jakobi t. — Harju rajooni Kuusalu kolhoosi lüpsja.
Fjodorova, Valentina Vassili t. — Rakvere rajooni Vinni Näidissovhoostehnikumi lüpsja.
Ivanova, Nina Stepani t. — Kohtla-Järve rajooni Erra sovhoosi
lüpsja.
J ohanson, Endla Roberti t. — Põlva kolhoosi lüpsja.
Kožõreva, Saime Oskari t. — Harju rajooni Ranna sovhoosi lüpsja.
Kurg, Heli Aleksandri t. — Paide rajooni «Estonia» kolhoosi lüpsja.

Kurg, Tiiu Aleksandri t. — Paide rajooni «Estonia» kolhoosi lüpsja.
Korn pe r, Aino Villemi t. — Paide rajooni Aravete kolhoosi lüpsja.
Kägu, Hilja Augusti t. — Paide rajooni «Estonia» kolhoosi lüpsja.
Laanes, Aurora Augusti t. — Rakvere rajooni Külleni sovhoosi
lüpsja.
Leisson, Urve Elmari t. — Rakvere rajooni Väike-Maarja kolhoosi
lüpsja.
Lips, Aino Gustavi t. — Paide rajooni «Estonia» kolhoosi lüpsja.
Oja, Reet Augusti t. — Paide rajooni «Estonia» kolhoosi lüpsja.
Ott, Elve Erichi t. — Paide rajooni «Estonia» kolhoosi lüpsja.
Paevere, Mare Juhani t. — Paide rajooni «9. Mai» kolhoosi lüpsja.
Parts, Helmi Jaani t. — Rapla rajooni Kehtna Näidissovhoostehnikumi lüpsja.
Puuse p, Ääre Kaarli p. — Rakvere rajooni L. Pärna nimelise kol
hoosi lüpsja.
Rau tits, Ulvi Anatoli t. — Paide rajooni «9. Mai» kolhoosi lüpsja.
Reiljan, Niina Vassili t. — Paide rajooni «Estonia» kolhoosi lüpsja.
Simon, Svetlana Aleksei t. — Rapla rajooni Raikküla kolhoosi lüpsja.
Udras, Helju Alberti t. — Paide rajooni «Estonia» kolhoosi farmibrigadir.
Umbleja, Eevi Jaani t. — Paide rajooni «Estonia» kolhoosi tõuaretuszootehnik.
Vahing, Liidia Stepan! t. — Pärnu rajooni Vändra katsesovhoosi
lüpsja.
Viiu, Valve Augusti t. — Rapla rajooni Järvakandi kolhoosi lüpsja.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

Tallinn, 25. juunil 1987.
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Valgevene Tööpunalipu ordeniga Jakub Külasi nimelise Riikli ku Akadeemilise Draamateatri autasustamise kohta Eesti
NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga

Kahe liiduvabariigi vaheliste internatsionaalsete teatrisidemete tu
gevdamise ning edukate külalisesinemiste eest Eesti NSV-s autasustada
Valgevene Tööpunalipu ordeniga Jakub Külasi nimelist Riiklikku Aka
deemilist Draamateatrit (Vitebski linn) Eesti NSV Ülemnõukogu Presii
diumi aukirjaga.
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Leiutajatele ja ratsionaliseerijatele Eesti NSV aunimetuste andmise kohta

Teenete eest leiutus- ja ratsionaliseerimistegevuse edendamisel anda
enam silmapaistnud töötajatele järgmised Eesti NSV aunimetused:
Eesti NSV teeneline ratsionaliseerija

Aadussoo, Peeter Andrese p. — Kingissepa rajooni Sõrve sovhoosi
autojuht.
Aleksejev, Igor Olegi p. — sõjaväelane.
V e t i k, Ülo Rinaldo p. — V. I. Lenini nimelise Kohtla-Järve Põlev
kivikeemia Tootmiskoondise tsehhi juhata ja.
Eesti NSV teeneline leiutaja

T а 1 v i n g, Toomas Alfonsi p. — NSV Liidu 60. aastapäeva nimelise
tehase «Ilmarine» direktor.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

Tallinn, 25. juunil 1987.
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Leiutajate ja ratsionaliseerijate autasustamise kohta Eesti NSV
Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga

Teenete eest leiutus- ja ratsionaliseerimistegevuse edendamisel au
tasustada Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga järgmisi tööta
jaid:
Jemeldjažev, Vassili Vassili p. — Tallinna Raadioelektroonika
Tootmiskoondise koostelukksepp.
Krupp, Heinrich Hansu p. — Eesti NSV Teaduste Akadeemia Spet
siaalse Konstrueerimisbüroo patendiosakonna juhataja.
Türner, Ants Mihkli p. — Viljandi rajooni Paala kolhoosi pea
mehaanik, Eesti NSV teeneline ratsionaliseerija.
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Sm. A. Porgi autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu
Presiidiumi aukirjaga

Kauaaegse kohusetruu töö ja aktiivse osavõtu eest ühiskondlikust
elust ning seitsmekümnenda sünnipäeva puhul autasustada Eesti NSV
Ministrite Nõukogu juures asuvat nõunikku August Peetri p. P о г к i
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

Tallinn, 25. juunil 1987.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
^ |Q
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Sm. J. Paali autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu
Presiidiumi aukirjaga

Kauaaegse eduka töö eest ning kuuekümnenda sünnipäeva puhul
autasustada Eesti NSV Riikliku Agrotööstuskomitee Raamatupidamise
ning Kontrolli ja Revisjoni Valitsuse juhatajat, Eesti NSV teenelist öko
nomisti James Joonase p. Paali Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
aukirjaga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

Tallinn, 25. juunil 1987.
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Eesti NSV teenelise arhitekti aunimetuse andmise kohta

Kauaaegse viljaka töö ja suurte teenete eest eesti nõukogude arhi
tektuuri arendamisel anda Eesti NSV teenelise arhitekti aunimetus järg
mistele isikutele:
В ö с к 1 e r, Teddy Albrecht! p. — Kultuurimälestiste Riikliku Projektee
rimise Instituudi osakonna peaarhitekt.
Kaasik, Veljo Villiam! p. — Riikliku Projekteerimise Instituudi «Eesti
Maaehitusprojekt» osakonna peaarhitekt-sektorijuhataja.
Luts, Kalju Jaani p. — Riikliku Projekteerimise Instituudi «Eesti Pro
jekt» arhitektuuritöökoja juhataja.
Padrik, Ain Elmar-Emili p. — Projekteerimise Instituudi «EKE Pro
jekt» juhtiv arhitekt.
V а 1 d r e, Kalju Aavo p. — Riikliku Projekteerimise Instituudi «Eesti
Tööstusprojekt» grupijuht.

II

EESTIMAA KOMMUNISTLIKU PARTEI KESKKOMITEE,
EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU
JA EESTI NSV AMETIÜHINGUTE NÕUKOGU MÄÄRUS
3
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EKP Keskkomitee, Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV
Ametiühingute Nõukogu 9. märtsi 1977. a. määruse nr. 108
punkti 5 osalise muutmise kohta

Vastavalt NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu Ministrite Nõukogu.
19. veebruari 1987. a. määrusele nr. 223 EKP Keskkomitee, Eesti NSV
Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu määra
vad:
EKP Keskkomitee, Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV
Ametiühingute Nõukogu 9. märtsi 1977. a. määruse nr. 108 punkti 5
osaliseks muutmiseks Eesti NSV ministeeriumidel, riiklikel komiteedel
ja keskasutustel ning linnade ja rajoonide täitevkomiteedel võtta tead
miseks ja juhindumiseks, et NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu Ministrite
Nõukogu 19. veebruari 1987. a. määrusega nr. 223 õn tunnistatud kehte
tuks NLKP Keskkomitee, NSV Liidu Ministrite Nõukogu ja ÜAÜKN-i
24. detsembri 1976. a. määruse nr. 1058 «Tööliste ja teenistujate mini
maalpalga tõstmise ning teadusliku uurimise asutuste, konstrueerimise
tehnoloogia-, projekteerimis- ja uurimisorganisatsioonide, arvutuskes
kuste, informatsiooni-, arvutus- ja masinarvutusj aamade, teadusliku
töökorralduse ja tootmise juhtimise keskuste (laboratooriumide) ning
teiste teadusorganisatsioonide keskmisepalgaliste töötajate kategooriate
ametipalkade ja tariifimäärade samaaegse suurendamise kohta» punkt 14
(EKP Keskkomitee, Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ameti
ühingute Nõukogu 9. märtsi 1977. a. määruse nr. 108 punkti 5 ala
punkt 11) projekteerimis- ja uurimisorganisatsioonide insener-tehnilistetöötajate ametipalkade kehtestamise kerra osas.
EKP Keskkomitee
sekretär
K. VAINO

Eesti NSV
Ministrite Nõukogu
esimehe esimene asetäitja
I. TOOME

Tallinn, 12. mail 1987. Nr. 260.

Eesti NSV
Ametiühingute Nõukogu
sekretär
L. VESKIMÄE

у Iš L

EKP Keskkomitee ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu 16. juuli
1981. a. määruse nr. 439 muutmise kohta

Vastavalt NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu Ministrite Nõukogu
19. veebruari 1587. a. määrusele nr. 223 EKP Keskkomitee ja Eesti NSV
Ministrite Nõukogu määravad:
Kinnitada juurdelisatud muudatused, mis tehakse EKP Keskkomitee
ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu 16. juuli 1981. a. määruses nr. 439
«Projekteerimis- ja eelarvetöö edasise parandamise abinõude kohta»
(ENSV Teataja 1981, nr. 31, art. 459).
EKP Keskkomitee
sekretär
K. VAINO

Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimehe esimene asetäitja
I. TOOME

Tallinn, 12. mail 1987. Nr. 261.
Kinnitatud
EKP Keskkomitee ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu
12. mai 1987. a. määrusega nr. 261

EKP Keskkomitee ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu 16. juuli 1981. a.
määruses nr. 439 «Projekteerimis- ja eelarvetöö edasise parandamise
abinõude kohta» tehtavad
muudatused

1. Sõnastada punkti 7 kolmas ja neljas lõige järgmiselt:
«Nendes skeemides töötatakse neis vastuvõetud otsustest lähtudes
välja materjalid koos vajalike arvutustega ehitamisele, rekonstrueerimi
sele või laiendamisele kuuluvate ettevõtete ja rajatiste osas.
Kehtestatud korras kinnitatud skeeme kasutatakse Eesti NSV majan
dusliku ja sotsiaalse arengu põhisuundade ja viie aasta plaanide ning
sihtkompleksprogrammide projektide, samuti ehituse tehnilis-majanduslike põhjenduste ning ettevõtete, hoonete ja rajatiste ehitamise majan
duslikku vajalikkust ja otstarbekust põhjendavate tehnilis-majanduslike
arvutuste väljatöötamist käsitlevate ettepanekute ettevalmistamisel, mis
õn kapitaalehitusplaanides kinnitatavate uusehituste loetelude, rekonst
rueerimisele ja laiendamisele kuuluvate tegutsevate ettevõtete ja raja
tiste loetelude ning viie aasta plaanis kinnitatavate projekteerimis- ja
uurimistööde väljatöötatavate projektide loetelude ettevalmistamise
aluseks.»
2. Punktis 10:
10) sõnastada neljas lõige järgmiselt: «Projektid töötatakse välja
ehituse kinnitatud tehnilis-majanduslike põhjenduste ja tehnilis-majanduslike arvutuste alusel.»;
2) tunnistada kehtetuks viies lõige.
3. Punktis 25:
1) sõnastada alapunkt 8 järgmiselt:
«8) õn NSVL Plaanikomiteele tehtud ülesandeks töötada NSVL Ehi
tuskomitee, NSV Liidu huvitatud ministeeriumide ja keskasutuste ning

liiduvabariikide ministrite nõukogude osavõtul välja ja kinnitada rahva
majandus- ja tööstusharude väljaarendamis- ja paigutamisskeemide ning
tootlike jõudude väljaarendamise ja majanduspiirkondade ja liiduvaba
riikide kaupa paigutamise skeemide koostise ning väljatöötamise, koos
kõlastamise, kinnitamise ja täpsustamise korra metoodilisi juhiseid;»;
2) sõnastada alapunkti 19 neljas lõige järgmiselt:
«NSVL Rahandusministeeriumile kooskõlastatult NSVL Plaanikomi
teega tehtud ülesandeks suurendada NSV Liidu ministeeriumidele ja
keskasutustele ning liiduvabariikide ministrite nõukogudele ha’dusaparaadi hulka mittekuuluvate töötajate ametialaste komandeeringute kululimiite:
projekteerimisorganisatsioonidele, kui need komandeeringud õn seo
tud lähteandmete ja materjalide kogumisega uuringuteks ja projekteeri
miseks, laiendamisele kuuluvate tegutsevate ettevõtete, hoonete ja raja
tiste kontrollimisega, ettevõtete ja projekteerimisorganisatsioonide teh
nilise abistamisega, tellimuste vormistamisega ja toodangu hanketingimuste kooskõlastamisega ettevõtetega ning tööjooniste koostamisega
vahetult ehitusplatsidel;
uurimisorganisatsioonidele, kui need komandeeringud õn seotud läh
teandmete ja materjalide kogumisega uuringuteks, rekonstrueerimisele,
laiendamisele ja ümberseadmestamisele kuulvate tegutsevate ettevõ
tete, hoonete ja rajatiste kontrollimisega, autori järelevalvega ehitus
tegevuse üle ning ettevõtete, ehituste ja projekteerimisorganisatsioonide
tehnilise abistamisega.
Kulutusi nimetatud komandeeringuteks tuleb teha nende otseste
kulutuste piires, mis õn plaaneritavaks aastaks kinnitatud eelarvetes ette
nähtud projekteerimis- ja uurimisorganisatsioonide ülalpidamiseks.»

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU
JA EESTI NSV AMETIÜHINGUTE NÕUKOGU MÄÄRUS
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«Nende töötajate kategooriate loetelu, kellele seoses töösuhetega võidakse anda teenistuslik eluruum» täiendamise ja muut
mise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
määravad:
Teha Eesti NSV Ministrite Nõukogu 28. märtsi 1986. a. määrusega
nr. 152 kinnitatud «Nende töötajate kategooriate loetelus, kellele seoses
töösuhetega võidakse anda teenistuslik eluruum» (ENSV Teataja 1986,
nr. 18, art. 237) järgmised täiendused ja muudatused:
1. Täiendada punkti 2 pärast sõna «isoleerijad» sõnadega «katla
majade ja soojuspunktide kütjad ja operaatorid».
2. Täiendada punkti 6 pärast sõna «majandusjuhatajad» sõnadega
«majahoidjad, küttesüsteemide kütjad ja elamute kütjad (operaatorid)».

3. Sõnastada punkt 12 järgmiselt:
«12. «Eesti Energiale» alluvate katlamajade soojusvõrkude, tootmistalituste ja laborite juhatajad ja juhatajate asetäitjad, valvedispetšerid, vahetusülemad, vanemmeistrid, meistrid, spetsialiseeritud transpordi
vahendite ja mehhanismide juhid ning katlamajade ja soojusvõrkude
eksp^atatsiooni- ja remonditöölised.
«Eesti Energia» elektrivõrguettevõtete tootmistalituste, võrgurajoonide, laborite, alajaamade ja alajaamarühmade juhatajad ja juhatajate
asetäitjad, võrgurajoonide ja -jaoskondade valvedispetšerid, valveinse
nerid, vaiveelektrikud, vanemmeistrid ja meistrid, võrgurajoonide tootmisjaoskondade ja võrgujaoskondade remondielektrikud ning spetsiali
seeritud transpordivahendite ja mehhanismide juhid.»
4. Täiendada punkti 13 pärast sõna «Tartu» sõnaga «Viljandi».
5. Sõnastada punkti 22 alapunkti 2 järgmiselt:
«2) kutsekoolide, erikutsekoolide ja eriõppeasutuste direktorid, di
rektorite asetäitjad ja abid, kehalise kasvatuse ja sõjanduse õpetajad,
vanemkasvatajad, kasvatajad-psühholoogid, kasvatajad, vanemvalvurid,
raamatukogujuhatajad, meditsiinipersonal, töölised ja abiteenindusper
sonali töötajad;».
6. Täiendada loetelu järgmise punktiga 25:
«25. Eesti Vabariikliku Hüdrometeoroloogia ja Looduskeskkonna
Kontrolli Valitsuse hüdrometeoroloogiajaamade juhatajad, vaneminsene
rid, insenerid, vanemtehnikud ja tehnikud.»
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimees
B. SAUL

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
sekretär
L. VESKIMÄE

Tallinn, 7. mail 1987. Nr. 248.

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU
JA EESTI NSV AMETIÜHINGUTE NÕUKOGU MÄÄRUS
324

Sm. E. Aaver! 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 Eesti Looma
kasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituudi laborijuhatajat, Eesti NSV teenelist teadlast Endel Hansu p. А a v e r i t Eesti NSV
Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu aukirjaga.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimees
B. SAUL

Tallinn, 16. juunil 1987. Nr. 326.

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
esimees
M. PEDAK
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Sm. V. Zvereva 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 Eesti NSV Mi
nistrite Nõukogu Asjadevalitsuse vanemreferent! Virginia Leonidi t.
Zverevat 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

Tallinn, 16. juunil 1987. Nr. 327.
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Eesti NSV rahvakohtute töötajate autasustamise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
määravad:
Kauaaegse kohusetruu töö eest sotsialistliku seaduslikkuse kindlus
tamisel ja aktiivse osavõtu eest ühiskondlikust elust autasustada Eesti
NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu aukir
jaga järgmisi Eesti NSV rahvakohtute töötajaid:
Antman, Õilme Jaani t. — Tartu rajooni rahvakohtu esimees.
Gorbunova, Leonora Mihhaili t. — Kohtla-Järve rajooni rahvakohtu
esimees.
Kõrgesaar, Ants Vilhelmi p. — Võru rajooni rahvakohtu rahvakohtunik.
Laumets, Laine Voldemari t. — Kingissepa rajooni rahvakohtu esi
mees.
Plamus, Silvi Eduardi t. — Rapla rajooni rahvakohtu esimees.
Puusepp, Helga Karli t. — Haapsalu rajooni rahvakohtu esimees.
Sepp, Kalju Johannese p. — Pärnu linna rahvakohtu rahvakohtunik.
Töl püs, Johanna Antoni t. — Hiiumaa rajooni rahvakohtu esimees.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimees
B. SAUL

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
esimees
M. PEDAK
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«Eesti NSV Teraviljasaaduste Ministeeriumi põhimääruse» kinuitamise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
1. Kinnitada juurdelisatud «Eesti NSV Teraviljasaaduste Ministee
riumi põhimäärus».
2. Tunnistada kehtetuks:
1) Eesti NSV Ministrite Nõukogu 4. veebruari 1970. a. määruse
nr. 44 «Eesti NSV Varumisministeeriumi küsimused» (ENSV Teataja
1970, nr. 10, art. 85) punktid 1—3 ning punkti 4 teine ja kolmas lõige;
2) Eesti NSV Ministrite Nõukogu 20. aprilli 1971. a. määruse nr. 203
««Eesti NSV Varumisministeeriumi põhimääruse» kinnitamise kohta»
(ENSV Teataja 1971, nr. 21, art. 224) punkt 1.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe esimene asetäitja I. TOOME
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja E. MATT

Tallinn, Toompea, 12. mail 1987. Nr. 258.
Kinnitatud
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
12. mai 1987. a. määrusega nr. 258

Eesti NSV Teraviljasaaduste Ministeeriumi
põhimäärus

1. ENSV Teraviljasaaduste Ministeerium õn Eesti NSV liidulis-vabariikiik riigivalitsemise keskorgan, kes kuulub Eesti NSV agrotööstus
kompleksi süsteemi. Ministeerium allub ema tegevuses Eesti NSV Minist
rite Nõukogule ja NSVL Teraviljasaaduste Ministeeriumile.
ENSV Teraviljasaaduste Ministeerium juhib elevaatori-, jahu-, tan
gu-, pagari-, makaroni-, kondiitri- ja jõusöödatööstust.
ENSV Teraviljasaaduste Ministeerium vastutab riiklike teraviljaressursside kehtestatud korras kasutamise ja täieliku säilimise, elevaatori-,
jahu-, tangu-, pagari-, makaroni-, kondiitri- ja jõusöödatööstuse kiiren
datud arengu tagamise, eriharus teaduse ja tehnika progressi kiirenda
mise, toodangu kvaliteedi parandamise ning vabariigi rahvamajanduse
vajaduste kõige täielikuma rahuldamise eest teraviljasaaduste ja jõu
sööda järele.
2. ENSV Teraviljasaaduste Ministeeriumi peaülesanded õn:
1) elevaatori-, jahu-, tangu-, pagari-, makaroni-, kondiitri- ja jõusöödatööstuse intensiivarendamine, olemasoleva tootmis- ja majandus
potentsiaali, eelkõige põhifondide, tööjõu-, materjali- ja fmantsressursside efektiivne kasutamine ning tootmise kiire arengutempo ja töövil
jakuse kasvu tagamine;
2) teravilja, heintaimede seemne, heina ja rohu jahu kokkuostu taga
mine (vastavalt riiklikele plaanidele) kontraheerimislepingute alusel,
mille teravilja vastuvõtu ja ümbertöötamise ettevõtted sõlmivad kolhoo
side, sovhooside ja teiste põllumajandusettevõtetega;

3) riiklike tera vii jaressursside kogumise, ratsionaalse paigutamise
ja hoidmise korraldamine;
4) riiklike teraviljaressursside ja teravilja ümbertöötamise saaduste
bilansside koostamine;
5) riiklike teravil jaressursside tsentraliseeritud kasutamine kehtes
tatud korras ning elanike pagari-, makaron- ja kondiitritoodetega varus
tamise tagamine;
6) riikliku plaani ülesannete täitmine ja riikliku distsipliini range
järgimise tagamine;
7) tootmise igakülgse intensiivistamise, teaduse ja tehnika progressi
kiirendamise, tegutsevate ettevõtete ümberseadmestamise, materiaalsete
ressursside säästliku kasutamise ja toodangu kvaliteedi tõstmise abi
nõude väljatöötamine ja rakendamine ning ühtse tehnikapoliitika teos
tamine eriharus;
8) ma j andusmeetodite ja isemajandamissuhete täiustamine, progres
siivsete töökorraldus- ja töötasustamisvormide ja -meetodite juuruta
mine, orienteerides maksimaalselt töötajaid heade lõpptulemuste saavu
tamisele, ning planeerimise ja materiaal-tehnilise varustamise normatiivmeetcdite laialdane kasutamine;
9) kapitaalmahutuste ratsionaalne kasutamine ja nende efektiivsuse
suurendamine, ehitusmaksumuse alandamine ja ehitustähtaegade lühen
damine ning tootmisvõimsuste ja põhifondide õigeaegne käikuandmine
ja tähtajaline evitamine;
10) teadusliku töö- ja juhtimiskorralduse täiustamine, ministeeriumi
süsteemi koondiste, ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide kind ustamine kvalifitseeritud kaadriga, tingimuste loomine töötajate teadmiste
ja kogemuste kõige paremaks ärakasutamiseks ning noorte, end heast
küljest näidanud spetsialistide edutamine juhtivale tööle;
11) kcmpleksabinõude rakendamine ministeeriumi süsteemi koon
diste, ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide tööliste, teenistujate ja
spetsialistide korteri-, kultuuri- ja olmetingimuste parandamiseks ning
neile tervislike ja ohutute töötingimuste tagamine;
12) heade tootmis- ja majandusnäitajate saavutamiseks peetava sot
sialistliku võistluse igakülgne arendamine ning tootmise juhtimisest töö
kollektiivide laialdase osavõtu tagamine;
13) abinõude rakendamine õhu, pinnase ja veekogude kaitseks töös
tus- ja olmeheitmete, heitvee ja tootmisj äätmetega saastamise eest ning
võitluses tootmismüraga.
3.
ENSV Teraviljasaaduste Ministeerium juhib talle ülesandeks teh
tud eriharu ning vahetult talle alluvaid koondisi, ettevõtteid, asutusi ja
organisatsioone.
ENSV Teraviljasaaduste Ministeerium, teravilja vastuvõtu, jahu-,
tangu-, pagari-, makaroni-, kondiitri- ja jõusöödatööstuse ettevõtted,
elevaatorid ning teised alluvad koondised, ettevõtted, asutused ja orga
nisatsioonid, kes alluvad samaaegselt rajoonide, linnade ja linnarajoo
nide rahvasaadikute nõukogude täitevkomiteedele, moodustavad ENSV
Teraviljasaaduste Ministeeriumi ühtse süsteemi.

4. ENSV Teraviljasaaduste Ministeerium 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
Teraviljasaaduste Ministeeriumi käskkirjadest, juhenditest ja juhistest,
muudest normatiivaktidest, käesolevast põhimäärusest ning tagab sea
dusandluse õige rakendamise alluvates koondistes, ettevõtetes, asutustes
ja organisatsioonides.
ENSV Teraviljasaaduste Ministeerium üldistab seadusandluse raken
damise praktikat ministeeriumi süsteemis, töötab välja ettepanekuid selle
täiustamise kohta ning esitab need kehtestatud korras Eesti NSV Minist
rite Nõukogule. Ministeerium rakendab abinõusid õigusalase töö paran
damiseks alluvates koondistes, ettevõtetes, asutustes ja organisatsiooni
des.
5. ENSV Teraviljasaaduste Ministeerium täidab järgmisi funkt
sioone:
1) teeb kontrollarvud kehtestatud näitajate osas teatavaks koondis
tele, ettevõtetele, asutustele ja organisatsioonidele majandusliku ja sot
siaalse arengu plaanide projektide väljatöötamiseks nende poolt;
töötab kehtestatud näitajate järgi välja ministeeriumi süsteemi ma
jandusliku ja sotsiaalse arengu aasta- ja viie aasta plaanide projektid
ning esitab need NSVL Teraviljasaaduste Ministeeriumile, ENSV Agro
tööstuskomiteele ja ENSV Plaanikomiteele;
teeb majandusliku ja sotsiaalse arengu plaani kinnitatud näitajad
kehtestatud loetelu kohaselt teatavaks koondistele, ettevõtetele, asutus
tele ja organisatsioonidele;
2) teeb kindlaks ministeeriumi süsteemi jahu-, tangu-, pagari-, ma
karoni-, kondiitri- ja jõusöcdatööstusettevõtete toormevajaduse;
valmistab kehtestatud korras ette materiaal-tehniliste ressursside
vajaduse arvutused ja ettenähtud nomenklatuuri kohased koondnõudeavaldused;
tagab ühtse tehnikapoliitika teostamise jõusöödatööstuse valdkonnas
ning vastavate ressursside jaotamise alluvate ettevõtete vahel jõusööda
va mistamiseks majandusliku ja sotsiaalse arengu plaanides ettenähtud
koguses;
3) töötab välja riiklike teraviljaressursside ja teravilja ümbertööta
mise saaduste bilansid, võtab osa teraviljasaaduste, heina ja heintaimede
seemne kasutamise plaanide projektide koostamisest ning kontrollib vas
tavate ülesannete täitmist;
4) tagab teravilja, jahu, tangude, pagari-, makaron- ja kondiitritoodete, jõusööda, heintaimede seemne, heina ja rohu jahu ning teraviljaja õlikultuuride sordi- ja hübriidseemne kehtestatud korras realiseeri
mise;
tagab toodangu hankimise ja teenuste osutamise lepingusuhete tu
gevdamise ning oma kohustuste range täitmise alluvate koondiste, ette
võtete, asutuste ja organisatsioonide poolt;

5) kehtestab alluvatele ettevõtetele vastavalt NSVL Teraviljasaa
duste Ministeeriumi jaotuskavale eritarbijate varustamiseks ja muudeks
üleliidulisteks vajadusteks kehtestatud korras eraldatava seemne, tera
vilja ja selle ümbertöötamise saaduste, heina ning jõusööda Eesti NSV-st
väljaveo ja teistest liiduvabariikidest sisseveo ülesanded;
kehtestab teravilja, selle ümbertöötamise saaduste, õlitaimede seem
ne ning muude põllumajandussaaduste ministeeriumi ettevõtetes ja orga
nisatsioonides paigutamise ja ümberpaigutamise korra, tagab teravilja
ja muude veoste veotellimuste kehtestatud korras esitamise ministee
riumi süsteemi ettevõtete ja organisatsioonide poolt ning rakendab abi
nõusid nende veoste õigeaegse veo tagamiseks;
6) võtab osa varutava ja hangitava teravilja ja selle ümbertööta
mise saaduste, pagari-, makaron- ja kondiitritocdete, jõusööda, valgu
ja vitamiinilisandite ning preemiksite riiklike standardite väljatöötami
sest;
7) võtab osa teravilja, heintaimede seemne, heina ja rohu jahu kok
kuostuhindu käsitlevate ettepanekute väljatöötamisest, koostab ja esi
tab kehtestatud korras kinnitamiseks teravilja, selle ümbertöötamise saa
duste, pagari-, makaron- ja kondiitritocdete, õlikultuuride seemne ning
jõusööda arvestuslike, hulgi-, väljastamis- ja jaehindade projektid;
8) kontrollib varutava teravilja jõusööda valmistamiseks hangitava
iga liiki toorme, valgu- ja vitamiinilisandite, preemiksite ja karbamiidikontsentraadi ning ministeeriumi süsteemi jahu-, tangu- ja jõusöödatööstuse ettevõtetes valmistatava toodangu kvaliteeti;
tagab riiklike ressursside hulka kuuluva teravilja ja selle ümbertöö
tamise saaduste kvaliteedi määramise ning nimetatud teravilja ja selle
ümbertöötamise saaduste kvaliteedi kohta kõigile ettevõtetele, asutus
tele ja organisatsioonidele (olenemata nende ametkondlikust kuuluvu
sest) kohustuslike otsuste ja muude dokumentide väljaandmise;
inspekteerib teraviljasaaduste ja jõusöödatoorme kvaliteeti ekspordija impordicperatsioonide korral ning annab nende kvaliteedi kohta välja
sertifikaate, mis õn kohustuslikud kõigVe ettevõtetele, asutustele ja or
ganisatsioonidele, olenemata nende ametkondlikust kuuluvusest;
S) võtab osa jahu-, tangu-, pagari-, makaroni-, kondiitri- ja jõusöödatööstuse ettevõtetes kasutatavate tera vii jasortide rajoonimise ja
tehnoloogilise hindamisega seotud küsimuste lahendamisest;
uurib igal aastal vabariigis kckkuostetava teravilja kvaliteeti ja
koostab selle tehnoloogilise iseloomustuse;
rakendab abinõusid kokkuostetud teravilja ja heintaimede seemne
ettenähtud konditsiooni viimiseks ja täieliku säilimise tagamiseks;
võtab osa teraviljakultuuride, heina, rohujahu ja heintaimede seem
ne kontraheerimise tüüplepingute ning nimetatud saaduste riikliku
kokkuostu eeskirjade ja juhendite väljatöötamisest;
10)
töötab Eesti NSV Ministrite Nõukogu ülesandel ning kooskõlas
tatult ENSV Plaanikomitee ja ENSV Agrotööstuskomiteega välja eri
haru ettevõtete arendamise ja paigutamise skeemid ning esitab need
kehtestatud korras NSVL Teraviljasaaduste Ministeeriumile kinnita
miseks;

töötab välja ja kinnitab kehtestatud korras uue tehnika juuruta
mise p'aanid, elevaatori-, jahu-, tangu-, pagari-, makaroni-, kondiitri- ja
jõusöödatööstuses patendi-, litsentsi-, leiutus- ja ratsionaliseerimistöö
arendamise perspektiiv- ja aastaplaanid ning rakendab abinõusid nende
täitmiseks;
organiseerib ministeeriumi süsteemi uute teravilja vastuvõtu, jahu-,
tangu-, pagari-, makaroni-, kondiitri- ja jõusöödatööstuse ettevõtete ehi
tamist ning tegutsevate ettevõtete rekonstrueerimist ja ümberseadmestamist;
11) korraldab alluvates ettevõtetes plaanis ettenähtud ulatuses mitte
standardsete seadmete, toodete, konstruktsioonide ja varuosade tootmist
ministeeriumi süsteemi tegutsevate ja ehitatavate teravilja vastuvõtu,
jahu-, tangu-, pagari-, makaroni-, kondiitri- ja j õusöödatööstuse ette
võtete tarbeks;
12) tegeleb ministeeriumi süsteemi ehitatavate, rekonstrueeritavate,
ümberseadmestatavate ja tegutsevate teravilja vastuvõtu ja ümbertöö
tamise, pagari- ja makaronitööstuse ettevõtete komplekteerimise ja ma
teriaaltehnilise varustamisega seadmete, aparaatide, kaabli ja muude
tocdetega kehtestatud nomenklatuuri kohaselt;
13) juhib ministeeriumi süsteemi projekteerimis- ja konstrueerimisorganisatsioone;
14) tegeleb tööliskaadri ettevalmistamise ja ümberõppe ning minis
teeriumi süsteemi ettevõtete ja organisatsioonide juhtivtöötajate ja spet
sialistide kvalifikatsiooni tõstmisega;
autasustab kehtestatud korras ministeeriumi süsteemi koondiste,
ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide eesrindlikke töölisi, insenertehnilisi töötajaid ja teenistujaid rinnamärkide ja aukirjadega ning ra
kendab muid ergutusi;
15) rakendab abinõusid sotsialistliku omandi säilimise tagamiseks
ning võitluseks ebaperemehelikkuse, toodangu- ja toormekadudega mi
nisteeriumi süsteemi koondistes, ettevõtetes, asutustes ja organisatsioo
nides, kontrollib materjali-, kütuse- ja energiaressursside ratsionaalset
ja säästlikku kasutamist ning ressursside progressiivsete kulunormide
juurutamist ministeeriumi süsteemis ja tagab toodangu materjalimahukuse vähendamise reservide väljaselgitamise;
16) rakendab abinõusid finantsdistsipliini ja isemajandamise tugev
damiseks, rentaabluse suurendamiseks, materjali-, tööjõu- ja finantsressursside ratsionaalseks kasutamiseks eriharu koondistes, ettevõtetes,
asutustes ja organisatsioonides ning neil riigi ees olevate rahaliste ko
hustuste täitmise tagamiseks.
Ministeeriumil õn õigus võtta alluvatelt koondistelt, ettevõtetelt,
asutustelt ja organisatsioonidelt tsentraliseerimisele kuuluvas ulatuses
ära ministeeriumile üle kandmata jäänud realiseerimishinnavahe ja töös
tuslik kasum;
17) tagab raamatupidamisarvestuse õigsuse ja tõesuse alluvates
koondistes, ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides ning töötab välja
ja rakendab abinõusid raamatupidamise, aruandluse, asjaajamise ning
kontrolli- ja revisjonitöö täiustamiseks;

rakendab kehtestatud korras abinõusid juhtimise, planeerimise,
finantseerimise, majandusliku stimuleerimise ning töö- ja tootmiskorralduse edasiseks täiustamiseks ministeeriumi süsteemis;
18) rakendab abinõusid ministeeriumi süsteemi ettevõtete ja orga
nisatsioonide põllumajanduslike abimajandite arendamiseks, et paran
dada nende ettevõtete ja organisatsioonide töötajate varustamist looma
kasvatussaaduste, köögivilja ja kartuliga;
19) vaatab läbi ministeeriumile saabunud ettepanekud, avaMused ja
kaebused ning organiseerib kodanike vastuvõttu, uurib, üMistab ja suu
nab seda tööd alluvates koondistes, ettevõtetes, asutustes ja organisat
sioonides;
20) rakendab kehtestatud korras abinõusid teaduslik-tehmbse ja
majandusliku koostöö tegemiseks välisriikide vastavate ettevõtete ja
organisatsioonidega.
6. FNSV Teravüiasaaduste Ministeeriumil õn õigus saada FNSV
SKV-U ning FNSV SKV-ga kooskõlastatud korras Festi NSV vastavatelt
ministeeriumidelt, riiklikelt komiteedelt ja keskasutustelt aruandeandmeid. mis õn ministeeriumile vajalikud talle pandud funktsioonide täit
miseks.
7. FNSV Teraviljasaaduste Ministeeriumi juhib minister, kelle nime
tab vastavalt Eesti NSV konstitutsioonile ametisse Festi NSV Ülemnõu
kogu, istung järkude vahelisel ajal aga Eesti NSV Ü'emnõukogu Presii
dium, esitades ta hiljem Eesti NSV Ülemnõukogule kinnitamiseks.
FNSV teraviljasaaduste ministril õn asetäitjad, kelle nimetab ame
tisse Eesti NSV Ministrite Nõukogu. Minister jaotab kohustused oma
asetäitjate vahel.
8. FNSV Teraviljasaaduste Ministeeriumis moodustatakse kollee
gium, miVe koosseisu kuuluvad minister (kollegiumi esimees) ja ministri
asetäitjad ametikoha järgi ning ministeeriumi teised juhtivtöötajad.
M:nisteeriumi kolleegiumi liikmed kinnitab Eesti NSV Ministrite
Nõukogu.
9. ENSV teraviljasaaduste minister vastutab isiklikult ministeeriu
mile pandud ülesannete ja funktsioonide täitmise eest ning määrab kind
laks ministri asetäitjate ja ministeeriumi struktuuriüksuste juhtide vas
tutuse ministeeriumi tegevusalade juhtimise ning ministeeriumi süsteemi
koondiste, ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide töö eest.
10. FNSV Teraviljasaaduste Ministeerium annab oma pädevuse pii
res NSV Liidu seaduste ning NSV Liidu Ü’emnõukogu ja tema Presii
diumi muude otsuste, Eesti NSV seaduste ning Eesti NSV Ü emnõukogu
ja tema Presiidiumi muude otsuste, NSV Liidu Ministrite Nõukogu ja
Eesti NSV Ministrite Nõukogu määruste ja korralduste ning NSVL Tera
viljasaaduste Ministeeriumi käskkirjade, juhendite ja juhiste alusel ja
nende täitmiseks käskkirju, juhendeid ja juhiseid, mis õn kohustuslikud
ministeeriumi süsteemi koondistele, ettevõtetele, asutustele ja organi
satsioonidele, ning organiseerib ja kontrollib nende täitmist.

ENSV Teraviljasaaduste Ministeeriumi juhised tema pädevusse kuu
luvates riiklike teraviljaressursside kvaliteedi, ümberpaigutamise ja
kasutamise küsimustes õn kohustuslikud kõigile organisatsioonidele, ole
nemata nende ametkondlikust kuuluvusest.
ENSV Teraviljasaaduste Ministeerium annab vajaduse korral Eesti
NSV teiste ministeeriumide, riiklike komiteede ja keskasutustega ühi
seid käskkirju ja juhendeid.
11. ENSV Teraviljasaaduste Ministeeriumi kolleegium arutab oma
regulaarselt toimuvatel istungitel elevaatori-, jahu-, tangu-, pagari-, ma
karoni-, kondiitri- ja jõusöödatööstuse arengu põhiküsimusi, ministee
riumi süsteemi koondiste, ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide juh
timise, täitmise kontrolli, kaadri valiku ja kasutamise küsimusi, norma
tiivaktide ja teiste tähtsate dokumentide projekte, kuulab ministeeriumi
struktuuriüksuste ning ministeeriumi süsteemi koondiste, ettevõtete, asu
tuste ja organisatsioonide juhtide aruandeid ning arutab ministeeriumi
tegevusse puutuvaid muid küsimusi.
Kolleegiumi poolt vastuvõetud otsused viiakse üldjuhul ellu ministri
käskkirjadega. Ministri ja kolleegiumi vaheliste lahkarvamuste korral
viib minister ellu oma otsuse, kandes tekkinud lahkarvamustest ette
Eesti NSV Ministrite Nõukogule, kolleegiumi liikmed aga võivad oma
korda teatada oma arvamuse Eesti NSV Ministrite Nõukogule.
12. Teaduse ja tehnika arengu põhisuundi käsitlevate ettepanekute
läbivaatamiseks, teaduslikult põhjendatud ühtse tehnikapoliitika kind
laksmääramiseks elevaatori-, jahu-, tangu-, pagari-, makaroni-, kondiitrija jõusöödatööstuses ning kodu- ja välismaise teaduse ja tehnika uusi
mate saavutuste ja eesrindlike kogemuste kasutuselevõtmist ja toot
misse juurutamist käsitlevate soovituste väljatöötamiseks moodustatakse
ENSV Teraviljasaaduste Ministeeriumis teaduslik-tehniline nõukogu,
kuhu kuuluvad teadlased, kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistid, tootmisnovaatorid ning teaduslik-tehniliste ühingute ja muude organisatsioonide
esindajad.
Teaduslik-tehnilise nõukogu koosseisu ja põhimääruse kinnitab
ENSV teraviljasaaduste minister.
13. ENSV Teraviljasaaduste Ministeeriumi koosseisu kuulub arbitraaž ministeeriumi süsteemi ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide
vaheliste ma j andusvaidluste läbivaatamiseks.
14. ENSV Teraviljasaaduste Ministeeriumi põhimääruse ning minis
teeriumi keskaparaadi struktuuri ja töötajate arvkoosseisu kinnitab Eesti
NSV Ministrite Nõukogu kooskõlastatult NSVL Teraviljasaaduste Minis
teeriumiga.
Ministeeriumi keskaparaadi koosseisunimestiku ja tema struktuuri
üksuste põhimäärused kinnitab ENSV teraviljasaaduste minister.
ENSV teraviljasaaduste minister võib viia ministeeriumi keskapa
raadi struktuuriüksused üle isemajandamisele.
15. ENSV Teraviljasaaduste Ministeeriumil õn Eesti NSV riigivapi
kujutise ning oma eesti- ja venekeelse nimega pitsat.

Eesti NSV Ülemnõukogu väliskomisjonis

Väliseestlastega Kultuurisidemete Arendamise Ühingu esimehe
R. Freibergi ettekande alusel arutas Eesti NSV Ülemnõukogu väliskomis
jon selle ühingu poolt tehtavat tööd väliseestlaste sidemete tugevda
miseks Nõukogude Eestiga.
Märgiti, et VEKSA Ühing õn saavutanud küllaltki hea kontakti välis
eestlastega. Ühingu poolt korraldatud üritused Eesti NSV majandus-,
teadus- ja ku1 tuurisaavutuste ning tema ajaloo tutvustamiseks nii välis
maal. kui kä Eestis endas õn muutunud sisukamaks ja arvukamaks.
VEKSA Ühingu ja Välismaaga Sõpruse ja Kultuurisidemete Arenda
mise Eesti Ühingu väljaandel ilmuv ajaleht «Kodumaa» levib 45 välis
riigis. Ajalehega õn nüüd kaasas seda refereeriv ingliskeelne lisaleht.
«Kodumaa» välislugejaile saadetakse ajalehe lisana regulaarselt Eestit
tutvustavaid raamatuid. Väliseestlastega seotud teadus- ja kultuuriasu
tuste raamatukogudele lähetab ühing pidevalt eestikeelset kirjandust.
Üha suuremal hulgal ja mitmekesisema valikuga saadetakse välismaale
eesti muusikaga helikassette, samuti õn hakatud välismaale saatma Eestit
tutvustavaid videoprogramme. Laienenud õn kä nimekate Eesti NSV
kultuuritegelaste, teadiste ning spetsialistide sõidud välismaale esinema
väliseestlaste ringkondades.
Sisukamaks õn muutunud kä Nõukogude Eestit külastavatele välis
eestlastele nende sünnimaa tänase päeva elu tutvustamine. Populaarsuse
õn võitnud VEKSA Ühingu poolt noortele väliseestlastele Eestis korral
datavad emakeele ja kuituuriseminarid.
VEKSA Ühingu tööd üldiselt positiivselt tunnustades märkis Eesti
NSV Ülemnõukogu väliskomisjon aga kä seda, et ühingu praktilises tege
vuses pole kaugeltki ammendatud need uued rikkalikud võimalused
väliseestlaste informeerituse tõstmiseks sünnimaast, mida avas Nõuko
gude Liidus käimasolev uutmise ja nõukogude demokraatia arendamise
poliitika, välisüldsuse usalduse kasv Nõukogude välispoliitika vastu.
Suhtlemises väliseestlastega pööratakse veel vähe tähelepanu mõlemale
poolele vastuvõetava platvormi otsimisele kaasaja teravate üldinimlike
probleemide lahendamisel.
Eesti NSV Ülemnõukogu väliskomisjon soovitas Väliseestlastega
Kultuurisidemete Arendamise Ühingu Presiidiumil leida uusi vorme rah
vusvaheliseks kultuurialaseks koostööks välismaa organisatsioonidega,
milliste tegevuses osawad väliseestlased. Samuti peeti vajalikuks pare
mini tutvustada väliseestlastele Nõukogude Eesti elu kohapeal ja aja
lehe «Kodumaa» kaudu.
Komisjoni istungil arutati kä ühe komisjoni varasema otsuse täit
mise käiku.
Arutelus osalesid Eesti NSV Ülemnõukogu väliskomisjoni esimees
H. Toming, komisjoni esimehe asetäitjad A. Meri ja M. Murnikov ning
komisjoni liikmed Ü. Kõllo, G. Kožina, V. Laul ja J. Sepp.
Komisjoni istungist võttis osa Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
esimehe asetäitja M. Leosk.
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