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EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
JO*

Lasterikaste emade autasustamise kohta ordenitega «Ema au»
ja medalitega «Emamedal»

NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi 1944. aasta 18. augusti seadluse
alusel autasustada NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi nimel:
A. Emasid, kes õn sünnitanud ja kasvatanud
üheksa last
I järgu ordeniga «Ema au»
Jõgeva rajoon
1. Pall, Elvi Arnoldi t. — «Kevade» kolhoosi liige.
Kohtla-Järve rajoon
2. В a b a k, Jevgenia Ivani t. — tööline Sonda külanõukogus.
Valga rajoon
3. В e t к e, Erika Fjodori t. — koduperenaine Valga linnas.

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

B. Emasid, kes õn sünnitanud ja kasvatanud
kaheksa last
II järgu ordeniga «Ema au»
Sillamäe linn
Nikolajeva, Aivina Aleksandri t. — tööline.
Võru rajoon
К о n s, Külli Evaldi t. — tööline Antsla sovhoosis.
;
C. Emasid, kes õn sünnitanud ja kasvatanud
seitse last
III järgu ordeniga «Ema au»
Harju rajoon
Paabut, Zinaida Ivani t. — S. M. Kirovi nimelise kalurikolhoosi
liige.
Roots, Reet Elmari t. — S. M. Kirovi nimelise kalurikolhoosi liige.
Kohtla-Järve linn
Roosimägi, Anneli Pauli t. — tööline.
Sušinskaja, Valentina Viktori t. — koduperenaine Kiviõli lin
nas.
Kohtla-Järve rajoon
Olle, Lea Hansu t. — «Juuni Võidu» kolhoosi liige.
Paide rajoon
Pavlov, Saima Richardi t. — «Kiire» kolhoosi liige.
Pärnu linn
Napelenok, Lidia Timofei t. — tööline.
Viljandi rajoon
G r i s 1 i n, Juta Herberti t. — tööline Mõisaküla linnas.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11

.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

D. Emasid, kes õn sünnitanud ja kasvatanud
kuus liast
I järgu medaliga «Emamedal»
Haapsalu rajoon
V e e r i t s, Anne Aleksandri t. — teenistuja Lihula külanõukogus.
Jõgeva rajoon
Tamm, Helga Jaani t. — Lustivere kolhoosi liige.
Kingissepa rajoon
Tammpere, Marika Pearni t. — Orissaare kolhoosi liige.
Viilukas, Maie Evaldi t. — tööline Leisi külanõukogus.
Kohtla-Järve linn
A r t i š u k, Nadežda Andrei t. — koduperenaine Kiviõli linnas.
Kohtla-Järve rajoon
Вe sstšastnaja, Klavdia Jefimi t. — tööline Aseri külanõu
kogus.
Küttim, Liii ja Ivani t. — koduperenaine Mäetaguse külanõukogus.
Paide rajoon
Jaama, Aime Johannese t. — «Leninliku Tee» kolhoosi liige.
Pelinen, Antonina Semjoni t. — «Oktoobri» kolhoosi liige.
Põlva rajoon
L i n n о k, Inge Stepan! t. — «Rahu» kolhoosi liige.
Pärnu linn
В a b а к, Ljudmila Jevgeni t. — koduperenaine.
V i r u 1 a, Ludmilla Erichi t. — tööline.
Rakvere rajoon
Tripuzova, Tatjana Filip! t. — koduperenaine Kadrina külanõu
kogus.
Rapla rajoon
Uustalu, Svetlana Borisi t. — tööline Sooniste sovhoosis.
Tartu rajoon
Kiisk, Ziina Aleksei t. — V. Kingissepa nimelise kolhoosi liige.
Valdmaa, Virve Vilibaldi t. — tööline Nõo sovhoosis.
Valga rajoon
L i m о n о v a, Valentina Aleksandri t. — tööline Karula sovhoosis.
Raidsalu, Lilli Aleksandri t. — tööline Laatre sovhoosis.
Võru rajoon
Kaurson, Silvi Leonhardi t. — tööline Võru sovhoosis.
E. Emasid,

kes

õn

sünnitanud ja kasvatanud
viis last
II järgu medaliga «Emamedal»
Haapsalu rajoon
1. Tropp,
Luule Haraldi t. — tööline Pürksi külanõukogus.
2. Veski, Tiiu Leo t. — «Sõpruse» näidiskolhoosi liige.

Harju rajoon
3. E d u v а 1 d, Tamara Borissi t. — tööline Vasalemma külanõukogus.
4. Kanarik, Asta Harry t. — S. M. Kirovi nimelise kalurikolhoosi
liige.
5. Näppi, Niina Timofei t. — tööline Kuusalu külanõukogus.
6. Vares, Marta Elmari t. — «Rahva Võidu» kolhoosi liige.
7. V e 11 s о n, Helmi Otto t. — tööline V. I. Lenini nimelises köögivilja
kasvatuse näidissovhoosis.
Hiiumaa rajoon
8. Pihel, Reet Elmari t. — Emmaste kolhoosi liige.
Jõgeva rajoon
9. Ilves, Küllike Edgari t. — tööline Jõgeva linnas.
10. Peeter soo, Tatjana Valentini t. — tööline Tõrma külanõukogus.
11. S а a r e la, Virve Jüri t. — tööline Adavere näidissovhoosis.
Kingissepa rajoon
12. J asne r, Luule Elmari t. — tööline Lümanda külanõukogus.
13. Laane, Aili Fjodori t. — tööline Kingissepa linnas.
14. Niit, Aire Johannese t. — kalurikolhoosi «Saare Kalur» liige.
Kohtla-Järve linn
15. Jazõkova, Tatjana Mihhaili t. — tööline.
16. Malvinova, Ljudmilla Ivani t. — tööline.
17. Ool, Galina Ivani t. — tööline.
18. Orlova, Raili Oskari t. — tööline.
Kohtla-Järve rajoon
19. Tšeremis, Veera Aleksei t. — tööline Sonda külanõukogus.
Narva linn
20. Višnjakov a, Veera Nikolai t. — koduperenaine.
Paide rajoon
21. Järviste, Iiri Ivo t. — tööline Alliku sovhoosis.
22. К a r u, Urve Antsu t. — V. I. Lenini nimelise kolhoosi liige.
23. Luukas, Kiita Hansu t. — Kirna kolhoosi liige.
24. Meier, Elle Pauli t. — koduperenaine Koigi külanõukogus.
Põlva rajoon
25. T i g a n i k, Maris Elmari t. — teenistuja Veriora külanõukogus.
26. Vaarask, Sigrid Vilju t. — tööline Ihamaru külanõukogus.
Pärnu linn
27. Kalla s, Asta Eduardi t. — tööline.
Pärnu rajoon
28. E i e r, Virve Aksli t. — Vändra kolhoosi liige.
29. M i г о n о v a, Tiiu Jaani t. — tööline Vändra katsesovhoosis.
30. Saa r, Elgi Jaani t. — tööline Pärnjõe sovhoosis.
Rakvere rajoon
31. Dm i t r i e v a, Nina Vassili t. — tööline Hulja sovhoosis.
32. I s m а e 1, Liia Evaldi t. — tööline Kaarli külanõukogus.
33. Kr a vtšuk, Valentina Aleksandri t. — tööline Tapa linnas.
34. Kruusamets, Malle Haraldi t. — Triigi kolhoosi liige.
35. Toomel, Svetlana Toomase t. — tööline Kunda linnas.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Rapla rajoon
D a f f e, Urve Lembitu t. — tööline Kohila alevis.
Kasemaa, Taimi Rudolfi t. — tööline Kohila sovhoosis.
Sillamäe linn
Mahhorina, Tatjana Paveli t. — tööline.
Tallinna linn
Sako vits, Svetlana Juozapase t. — tööline Lenini rajoonis.
Tartu rajoon
Kalmus, Aili Arnoldi t. — teenistuja Elva linnas.
Loorits, Milvi Johannese t. — «Emajõe» kolhoosi liige.
Nurme, õnne Heino t. — tööline Rõngu sovhoosis.
P a r ve о ts, Hilja Karli t. — tööline Ülenurme külanõukogus.
Rosumovski, Malle Endeli t. — koduperenaine Nõo külanõuko
gus.
Valga rajoon
А 1 d о š i n a, Malle Helduri t. — «Esimese Mai» kolhoosi liige.
Kriisa, Ene-Kai Felixi t. — Nõuni kolhoosi liige.
M i d r i, Eda Arnoldi t. — teenistuja Tõrva sovhoosis.
Ovtšarenko, Niina Filipi t. — tööline Taagepera sovhoosis.
Sula, Elma Leonhardi t. — tööline Palupera külanõukogus.
Viljandi rajoon
Sule, Liina Johannese t. — Võhma kolhoosi liige.
Võru rajoon
Iive s, Helle Arturi t. — tööline Võru linnas.
V i s km a n n, Ene Pauli t. — teenistuja Varstu sovhoosis.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 24. septembril 1987.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
494

Teatritöötajatele Eesti NSV aunimetuste andmise kohta

Teenete eest eesti nõukogude teatrikunsti arendamisel anda Eesti NSV
aunimetused järgmistele teatritöötajatele:
Eesti NSV teeneline kunstitegelane

Allik, Jaak Hendriku p. — Viljandi Draamateatri «Ugala» peanäitejuht
— kunstiline juht.

Eesti NSV teeneline kunstnik

К r i i s a, Tiia-Ingrid Kusta t. — L. Koidula nimelise Pärnu Draamateatri
näitleja.
Orgu las, Jaanus Jaani p. -— V. Kingissepa nimelise Tallinna Riikliku
Akadeemilise Draamateatri näitleja.
Eesti NSV teeneline kultuuritegelane

Luup, Väino Georgi p. — Eesti NSV Riikliku Nukuteatri vaneminsenerhelitehnik.
Eesti NSV teeneline tööstustöötaja

Steinfeld, Väino Johannese p. — Eesti NSV Teatriühingu Tööstus
kombinaadi elekterkeevitaja.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

Tallinn, 24. septembril 1987.
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Sm- K- Kurepalu autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu
Presiidiumi aukirjaga

Kauaaegse viljaka töö eest parteiorganites ning viiekümnenda sünni
päeva puhul autasustada EKP Keskkomitee parteiorganisatsioonilise töö
osakonna sektorijuhatajat Kalju Ruuti p. Kurepalu Eesti NSV Ülem
nõukogu Presiidiumi aukirjaga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

Tallinn, 24. septembril 1987.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
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Sm- L. Eelmäe autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu
Presiidiumi aukirjaga

Teenete eest eesti nõukogude teatrikunsti arendamisel ning kuueküm
nenda sünnipäeva puhul autasustada Riikliku Akadeemilise Teatri «Va
nemuine» draamanäitlejat, Eesti NSV teenelist kunstnikku Lembit Johan
ni p. Eelmäed Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

Tallinn, 24. septembril 1987.
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Masinaehitusettevõtete töötajatele Eesti NSV aunimetuste andmise kohta

Kauaaegse viljaka töö ja tootmisülesannete eduka täitmise eest anda
Eesti NSV aunimetused järgmistele masinaehitusettevõtete töötajatele:
Eesti NSV teeneline tööstustöötaja

A n dress õn, Aavo Ferdinand-Augusti p. — Tartu Põllutöömasinatehase «Voit» koostelukksepp.
D z j u b a, Stanislav Grigori p. — tehase «Baltijets» treial.
Lukašejev, German Viktori p. — J. Lauristini nimelise Tallinna Masi
natehase direktori asetäitja.
Simovart, Endel Johannese p. — Tallinna tootmiskoondise «Tööstusaparaat» tsehhijuhataja.
S ve t š i n a, Tatjana Mihhaili t. — Tallinna tehase «Voita» mähkija.
Eesti NSV teeneline insener

Paomets, Viido Tõnu p. — H. Pöögelmanni nimelise Elektrotehnikatehase peatehnoloogi asetäitja.
Eesti NSV teeneline tehnoloog

Itkin, Oleg David! p. — tootmiskoondise «М. I. Kalinini nimeline Tal
linna Elektrotehnikatehas» peatehnoloog.
Eesti NSV teeneline ökonomist

Toombre, Tooni Hennu t. — NSV Liidu 60. aastapäeva nimelise tehase
«Ilmarine» plaani-ökonoomikaosakonna juhataja.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

Tallinn, 25. septembril 1987.
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Kultuuritöötajatele Eesti NSV aunimetuste andmise kohta

Teenete eest nõukogude muusikakunsti arendamisel ja propageerimi
sel anda Eesti NSV aunimetused järgmistele isikutele:
Eesti NSV rahvakunstnik

L i 1 j e, Peeter Aleksandri p. — Eesti NSV Riikliku Sümfooniaorkestri
peadirigent, Eesti NSV teeneline kunstnik.
Eesti NSV teeneline kunstnik

Tinna, Ivo Timoteus! p. — Eesti NSV Riikliku Televisiooni- ja Raadio
komitee Estraadiorkestri assistent (solist).
Saarsalu, Lembit Viktori p. — Eesti NSV Riikliku Filharmoonia mit
tekoosseisuline artist.

Eesti NSV teeneline kunstitegelane

Teearu, Mare Augusti t. — Tallinna Riikliku Konservatooriumi keelpillikateedri dotsent.
Eesti NSV teeneline kultuuritegelane

A s u r, Hella Madise t. ■— Eesti NSV Riikliku Filharmoonia osakonna
juhataja.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

Tallinn, 30. septembril 1987.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
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Sm. A. Marguste ja H. Otsa autasustamise kohta Eesti NSV
Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga

Kauaaegse viljaka pedagoogilise ja loomingulise tegevuse eest auta
sustada Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga järgmisi isikuid:
Marguste, Anti Aleksandri p. — G. Otsa nimelise Tallinna Muusika
kooli õpetaja.
Otsa, Harri Augusti p. — Tallinna Riikliku Konservatooriumi teooria
kateedri vanemõpetaja.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

Tallinn, 30. septembril 1987.
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Haridustöötajatele Eesti NSV aunimetuste andmise kohta

Teenete eest sirguva põlvkonna õpetamisel ja kommunistlikul kasva
tamisel anda Eesti NSV aunimetused järgmistele töötajatele:
Eesti NSV teeneline haridustöötaja

J о о 1, Aide Rudolfi t. — Kutsekeskkooli nr. 15 tootmisõpetuse meister,
Tallinn.
Selg, Rudolf Jaani p. — Eesti NSV Vabariikliku Õpetajate Täiendusins
tituudi direktori asetäitja.
Eesti NSV teeneline õpetaja

Altmäe, Arvi Ando p. — Tallinna Ehitus- ja Mehaanikatehnikumi di
rektor.
Kallasmaa, Helvi Eduardi t. — Pärnu rajooni Pärnu-Jaagupi Kesk
kooli õpetaja.
К i š m i š j a n, Tatjana Leonidi t. — A. Hendrikson nimelise Kutsekesk
kooli nr. 21 õpetaja, Tallinn.

Klein, Helgi Evald-Johannese t. — Tartu 1. Eriinternaatkooli direktor.
К о b r a n d, Vaido Arvi p. — Paide rajooni Aravete Keskkooli direktor.
Konõševa, Julia Vassili t. — I. Grafovi nimelise Narva 10. Keskkooli
õpetaja.
Kraskova, Alevtina Ivani t. — Harju rajooni Loksa Keskkooli õpe
taja.
Kulm, Aino Aleksandri t. — Tallinna 17. Keskkooli õpetaja.
Lehestik, Paul Georgi p. — Põlva Keskkooli direktor.
О r u s t e, Elle Rudolfi t. — Haapsalu 1. Keskkooli õpetaja.
Pulk, Riho Indreku p. — Viljandi rajooni J. Gagarini nimelise Näidissovhoostehnikumi õppealajuhataja.
Rossmann, Mare Arnoldi t. — Rakvere 1. Keskkooli õpetaja.
Salome ts, Koidu Otto t. — Kohtla-Järve rajooni Sonda 8-klassilise
Kooli õpetaja.
Säremat, Aimi Eduardi t. — Hiiumaa rajooni Käina 8-klassilise Kooli
direktor.
Zemtšužina, Svetlana Evaldi t. — Tallinna 52. Keskkooli õpetaja.
Tallo, Ilder Arturi p. — Valga rajooni Gtepää Keskkooli õpetaja.
Tr e 1 i nä, Olga Ioanni t. — Kohtla-Järve Lastepäevakodu nr. 48 kasva
taja.
Eesti NSV teeneline kõrgharidustöötaja

J о о r i t s, Lembit Augusti p. — Tallinna Polütehnilise Instituudi ehitusteaduskonna dekaan, ehitusmehaanika kateedri dotsent.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

Tallinn, 1. oktoobril 1987.
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Eesti NSV teenelise ökonomisti aunimetuse andmise kohta

Teenete eest vabariigi rahvamajanduse arendamisel anda Eesti NSV
teenelise ökonomisti aunimetus järgmistele töötajatele:
Adramees, Maria Vassili t. — Eesti NSV Rahandusministeeriumi Kul
tuuri ja Tervishoiu Finantseerimise Valitsuse peaökonomist.
Eero, Endel Viktori p. — Eesti NSV Riikliku Plaanikomitee Rahvamajandusplaani Valitsuse juhataja asetäitja.
Mürk, Mati Eduardi p. — Viljandi Keskhoiukassa nr. 6742 juhataja.
T e p p, Lembit Karli p. — Eesti NSV Statistika Keskvalitsuse juhataja
esimene asetäitja.
Selepova, Ljubov Mihhaili t. — NSV Liidu Riigipanga Tallinna Linna
Keskosakonna pearaamatupidaja.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

Tallinn, 1. oktoobril 1987.
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EESTIMAA KOMMUNISTLIKU PARTEI KESKKOMITEE
JA EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS
C /\
Vabariigi elamu- ja kommunaalmajanduse töö edasise täiustaJ\3L mise abinõude kohta
Väljavõte:

EKP Keskkomitee ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu märgivad, et ela
muehituse ja kommunaa1 majanduse arengu tulemusena paranevad vaba
riigis pidevalt elanike korteritingimused ning kommunaalteenindus.
Vabariigi elamu- ja kommunaalmajandusest õn kujunenud sotsiaal
sfääri tähtis eriharu, millesse õn koondunud neljandik põhifonde.
Ühtlasi ei vasta elamu- ja kommunaalmajanduse arengu ja korralduse
tase ning selle töö kvaliteet ikka veel nüüdisnõuetele, mis põhjustab osa
elanike õigustatud etteheiteid. Paljud tehnorajatised ja kommunikatsioo
nid langevad hilinenud remondi tõttu enneaegselt rivist välja, mõningatel
juhtudel ei ole tagatud elamu- ja kommunaalmajanduse häireteta töö sügi
sel ja talvel.
Elamu- ja kommunaalmajanduse ekspluatatsiooni- ja remondivajadusteks eraldatavad materiaaltehnilised ressursid ei vasta selle eriharu reaal
setele vajadustele, kommunaalehituseks suunatavad kapitaalmahutused
aga ei taga linnamajanduse proportsionaalset arengut. Ebapiisav õn ehitusorganisatsioonide ning linnade ja rajoonide täitevkomiteede vastutus kommunaalehitusplaanide täitmise eest, mis kulgeb ebarahuldavalt.
Elamu- ja kommunaalmajandusobjektide ametkondlik killustatus nõr
gendab nende ekspluateerimise ja remondi materiaaltehnilist baasi, ela
mu- ja kommunaalmajanduse juhtimise mehhanism ei ole küllalt efektiiv
ne. Eriharus juurutatakse aeglaselt teaduse ja tehnika progressi saavutusi.
Töökollektiivide sotsiaalne areng õn ebapiisav. Täiustamist vajavad eriha
ru töötajate töötingimused ja töötasustamissüsteem. Vähe kasutatakse
sotsialismimaade kogemusi elanike ja töökollektiivide laialdasel kaasami
sel elamufondi säilimise tagamisele ja korrashoiule ning majaterritooriumide heakorrastamisele.
Elamu- ja kommunaalmajanduse töö edasiseks täiustamiseks ja elanike
teenindamise kvaliteedi parandamiseks ning vastavalt NLKP Keskkomitee
ja NSV Liidu Ministrite Nõukogu 8. aprilli 1987. a. määrusele nr. 427 EKP
Keskkomitee ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu määravad:
1.
EKP linna- ja rajoonikomiteedel, linnade ja rajoonide täitevkomi
teedel, ENSV Elamu- ja Kommunaalmajanduse Ministeeriumil, Eesti NSV
ministeeriumidel, riiklikel komiteedel ja keskasutustel, ettevõtete, asutus
te ja organisatsioonide juhtidel ja parteiorganisatsioonidel ning elamu- ja
kommunaalmajandusettevõtete ja -organisatsioonide töökollektiividel:
tagada elanike elamu- ja kommunaalma j andusalase teenindamise tun
duv parandamine. Pidada üheks tähtsamaks sotsiaalseks ülesandeks ela
mu- ja kommunaalmajanduse muutmist kõrgmehhaniseeritud ja häireteta
töötavaks rahvamajandusharuks;

rakendada abinõusid puuduste kiiremaks kõrvaldamiseks, kommunaalobjektide plaanipärase ennakehitamise tagamiseks ning elamu- ja
kommunaalehitusplaanide tingimusteta täitmiseks; pöörata erilist tähele
panu elamu- ja kommunaalmajandusobjektide ehituse, remondi ja tehno
hoolduse kvaliteedi parandamisele;
rakendada abinõusid elamu- ja kommunaalmajandusettevõtete komp
lekteerimiseks kvalifitseeritud töötajatega, nende kinnistamiseks vajalike
tootmis-, korteri- ja olmetingimuste loomiseks, progressiivsete töökorraldusvormide juurutamiseks ning distsipliini ja korra tugevdamiseks toot
mises, tõsta tootmiskultuuri taset ja töötajate kutsemeisterlikkust ning kas
vatada neis suurt vastutust oma töötulemuste eest;
laialdaselt kaasata elanikke ja ettevõtete töökollektiive osalema ela
mute ning kommunaal-, sotsiaal- ja kultuuriobjektide säilimise tagamises
ja eeskujulikus korrashoius ning majaterritooriumide heakorrastamises,
kasutades NSV Liidus ja sotsialismimaades olevaid sellealaseid progres
siivseid kogemusi;
hoogustada elanike kollektiivide ning elamu- ja kommunaalmajanduse
ekspluatatsiooniorganisatsioonide vahelist võistlust elamute ning kommu
naal- ja sotsiaalobjektide paremaks korrashoiuks.
2. Kehtestada, et ENSV Elamu- ja Kommunaalmajanduse Ministee
rium kannab täit vastutust elamu- ja kommunaalmajanduse seisukorra ja
kompleksse arengu eest vabariigi linnades ja rajoonides koos linnade ja
rajoonide täitevkomiteede, ENSV Plaanikomitee, ENSV Agrotööstuskomi
tee, «Eesti Energia» ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Gasifitseerimise Peavalitsusega.
3. ENSV Elamu- ja Kommunaalmajanduse Ministeeriumil, linnade ja
rajoonide täitevkomiteedel ning Eesti NSV ministeeriumidel, riiklikel ko
miteedel ja keskasutustel tagada:
elamu- ja kommunaalmajandusorganite vastutuse suurendamine ela
nike teenusevajaduste rahuldamise eest ning nende teenuste kvaliteetne
ja õigeaegne osutamine;
linnade kõigi kommunaalrajatiste ja -võrkude häireteta ja stabiilne
töö, seda eriti talvel;
elamufondi ning kommunaal-, sotsiaal- ja kultuuriobjektide õigeaegne
remont, tehnohooldus ja eeskujulik korrashoid;
elamu- ja kommunaalmajandustöötajate kutsemeisterlikkuse kasv
ning nende töö- ja olmetingimuste parandamine.
4. Pidada vajalikuks kiirendada Eesti NSV ministeeriumide, riiklike
komiteede ja keskasutuste ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide bilan
sis oleva linnaelamufondi (välja arvatud ühiselamud ja majad, mis õn tun
nistatud elamiskõlbmatuks või kuuluvad vastavas ajavahemikus lammu
tamisele muudel põhjustel) ning tööstusettevõtete teenindamisega mitte
seotud kommunaalobjektide ja -tehnovõrkude üleandmist kohalikele rah
vasaadikute nõukogudele.
Linnade ja rajoonide täitevkomiteedel koostada 1987. aastal koos
ENSV Elamu- ja Kommunaalmajanduse Ministeeriumi, Eesti NSV huvita
tud ministeeriumide, riiklike komiteede ja keskasutuste ning liidulise al
luvusega ettevõtete ja organisatsioonidega nimetatud põhifondide üleand

mise ja vastuvõtmise plaangraafikud ja tingimused, pidades silmas viia
üleandmine lõpule hiljemalt 1993. aastal, ning esitada need Eesti NSV Mi
nistrite Nõukogule.
ENSV Elamu- ja Kommunaalmajanduse Ministeeriumil töötada koos
linnade ja rajoonide täitevkomiteedega välja ning esitada kooskõlastatult
Eesti NSV ministeeriumide, riiklike komiteede ja keskasutuste ning liidu
lise alluvusega ettevõtete, asutuste ja organisatsioonidega 1987. aastal
Eesti NSV Ministrite Nõukogule linnade ja alevite loetelu, märkides ära
elamufondi ning kommunaalobjektid ja -tehnovõrgud, mis ei kuulu üle
andmisele kohalike rahvasaadikute nõukogude täitevkomiteedele.
5. ENSV Elamu- ja Kommunaalmajanduse Ministeeriumil ning linna
de täitevkomiteedel aastail 1987—1988:
1) moodustada linnade tehnilised avariil ahtused elamufondi ning
kommunaal-, sotsiaal- ja kultuuriobjektide rikete ja avariide tsentralisee
ritud kõrvaldamiseks, koondades nendesse talitustesse materiaalsete res
sursside reservid ja üld otstarbelised tehnikavahendid;
2) rakendada abinõusid elamu- ja kommunaalmajanduses kasutata
vate ajakohaste automaatika- ja telemehhaanikavahendite seadistamise,
tehnohoolduse ja remondi talituste võimsuste suurendamiseks linnades.
6. Tallinna Linna Täitevkomiteel koos ENSV Elamu- ja Kommunaal
majanduse Ministeeriumi, Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva
Gasifitseerimise Peavalitsuse ja «Eesti Energiaga» moodustada 1988. aas
tal Tallinnas tehnokommunikatsioonide elektrokeemilise korrosiooni tõr
je ühtne talitus.
7. ENSV Plaanikomiteel, ENSV Varustuskomiteel ning linnade ja ra
joonide täitevkomiteedel näha koos ENSV Elamu- ja Kommunaalmajan
duse Ministeeriumi, Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Gasifit
seerimise Peavalitsuse, «Eesti Energia» ning Eesti NSV teiste huvitatud
ministeeriumide, riiklike komiteede ja keskasutustega Eesti NSV majan
dusliku ja sotsiaalse arengu riiklike viie aasta ja aastaplaanide projekti
des ette linnade ja alevite kompleksne arendamine, pidades silmas eelkõi
ge mahajäämuse likvideerimist veevärgi, kanalisatsiooni, gasifitseerimise,
tsentraliseeritud soojus- ja elektrivarustuse arendamisel, ning elamu- ja
kommunaa’majanduse vajaduste rahuldamine remondiks ja ekspluatat
siooniks tarvilike materiaal-tehniliste ressursside osas vastavalt normidele,
kaasa arvatud ressursid avariiohtlike soojus-, vee- ja gaasitorustike väl
javahetamiseks.
8. ENSV Elamu- ja Kommunaalmajanduse Ministeeriumil ja Eesti
NSV Ministrite Nõukogu juures asuval Gasifitseerimise Peavalitsusel:
töötada välja ja esitada 1987. a. Eesti NSV Ministrite Nõukogule
ENSV Plaanikomitee, ENSV Ehituskomitee, ENSV Rahandusminis
teeriumi ja ENSV Riikliku Töökomiteega kooskõlastatud ettepanekud
elamu- ja kommunaalmajanduskoondiste, -ettevõtete ja -organisatsioonide
üleviimise kohta uutele majandamismeetoditele. Näha seejuures ette lisaabinõude süsteem laiendamaks koondiste, ettevõtete ja organisatsioonide
õigusi ja suurendamaks nende vastutust töö lõpptulemuste eest ning taga

maks nende töökollektiivide huvi elamu- ja kommunaalmajandusobjektide
häireteta töö, elanikele osutatavate teenuste kvaliteedi ja materiaal-tehniliste ressursside kokkuhoiu vastu;
parandada alluvates tööstusettevõtetes ja tootmisbaasides tööpinkide
ja mehhanismide kasutamist, organiseerides kahe- ja kolmevahetuselise
töö elamu- ja kommunaalmajandusele vajaliku toodangu valmistamiseks
üle plaani.
9. ENSV Plaanikomiteel näha 1988.—1990. aasta plaaniprojektide
väljatöötamise käigus tootmisobjektide ehitamiseks ettenähtud kapitaal
mahutuste üleandmisel mittetootmisobjektide ehitamiseks ette suurendada
nendest vahenditest kommunaalehituseks tehtavaid kapitaalmahutusi rahvamajandusse suunatavate kapitaalmahutuste üldmahtude piires, mis õn
ette nähtud 1986.—1990. aasta plaanis.
10. ENSV Plaanikomiteel, Eesti NSV ministeeriumidel, riiklikel ko
miteedel ja keskasutustel ning linnade ja rajoonide täitevkomiteedel näha
alates 1988. aastast aastaplaanides ette, et alluvatele koondisted, ettevõte
tele ja organisatsioonidele, kes võtavad osa ühiskasutusega kommunaalmajanduscbjektide ehitamisest (rekonstrueerimisest, laiendamisest), eral
dataks kohustuslikus korras kapitaalmahutusi ning ehitus- ja montaaži- ja
töövõtutööde mahtusid vastavalt nimetatud objektide ehitus- (rekonstrueerimis-, laiendamis-) projektidele ja eelarvetele.
ENSV Ehituskomiteel koos ENSV Plaanikomiteega tagada osalussummade jaotamise arvutuste võtmine ühiskasutusega kommunaalmajandus
objektide ehituseelarvetesse ning nende arvutuste kooskõlastamine keh
testatud korras.
11. ENSV Ehituskomiteel ja ENSV Elamu- ja Kommunaalmajanduse
Ministeeriumil:
töötada koos ENSV Plaanikomitee ning linnade ja rajoonide täitev
komiteedega välja põhjendusarvutused vabariigi linnades ja alevites ning
era'di Tallinnas, Tartus, Kohtla-Järvel, Narvas ja Pärnus kommunaalehi
tuseks tehtavate riiklike kapitaalmahutuste normatiivide õigeks kinddksmääramiseks, pidades silmas, et meie maal peavad need alates kolmeteist
kümnendast viisaastakust moodustama keskmiselt vähemalt kolmandiku
kapitaalmahutustest, mis eraldatakse riiklikuks elamuehituseks ja kooperatiive’amute ehitamiseks;
võtta 1987. aastal osa eri tüüpi elamute rekonstrueerimiseks ja kapi
taalremondiks tehtavate kulutuste piirnormatiivide väljatöötamisest nende
üldpinna 1 ruutmeetri kohta ning tehnoloogiliste protsesside ja seadmete
töö dispetš- ja automatiseeritud juhtimise normatiivide ja elamu- ja kom
munaalmajanduses kasutatavate juhtimissüsteemide rakendamise norma
tiivide väljatöötamisest NSVL Ehituskomitee poolt.
12. ENSV Elamu- ja Kommunaalmajanduse Ministeeriumil töötada
Eesti NSV vastavate ministeeriumide, riiklike komiteede ja keskasutuste
osavõtul välja materiaal-tehniliste ressursside, mehhanismide ja transpor
divahendite kulunormid kommunaal-, sotsiaal- ja kultuuriobjektide (kaasa
arvatud tehnovõrgud ja linnateed) tehnohoolduseks ja jooksvaks remon
diks nende bilansilise maksumuse 1 milj. rubla kohta ning nimetatud ob

jektide ja elamute kapitaalremondiks ja rekonstrueerimiseks remondi- ja
ehitus- ning ehitus- ja montaažitööde maksumuse 1 milj. rub'a kohta.
ENSV Plaanikomiteel ja ENSV Varustuskomiteel näha ette eraldada
alates 1988. aastast materiaal-tehnilisi ressursse, mehhanisme ja transpordi
vahendeid elamu- ja kommunaalmajanduse põhifondide ekspluateeri
miseks, kapitaalremondiks ja rekonstrueerimiseks, juhindudes vastavalt
käesolevale määrusele kinnitatud normidest ning elamufondi teeninda
miseks ja jooksvaks remondiks ettenähtud kehtivatest materiaal-tehniliste
ressursside kulunormidest; näha 1988.—1990. aasta plaanide juurde kuulu
vates arvutustes ette elamu- ja kommunaalmajanduse vajadusteks eralda
tavate teedeehitus- ja kommunaalmasinate ning kaabli fondide suurenda
mine.
13. ENSV Elamu- ja Kommunaalmajanduse Ministeeriumil, Eesti NSV
Ministrite Nõukogu juures asuval Gasifitseerimise Peavalitsusel ja «Eesti
Energial» töötada välja materiaal-tehniliste ressursside ning alluvatel ela
mu- ja kommunaalmajandusobjektidel esinevate rikete ja avariide opera
tiivseks kõrvaldamiseks vajalike seadmete kohustusliku reservi suurused.
Kehtestada, et nimetatud reserv taastatakse kohustuslikus korras selle
sihtotstarbelise kulutamise korral ning seda ei arvata materjalide ja sead
mete jääkide hulka nende loendusel.
ENSV SKV-1 organiseerida nimetatud reservi arvestus.
14. Anda ENSV Elamu- ja Kommunaalmajanduse Ministeeriumile
õigus kontrollida kommunaal- ning soojus- ja energiamajandusobjektide
(olenemata nende ametkondlikust alluvusest) tehnilist seisukorda ja ette
valmistust tööks talvel.
15. ENSV Agrotööstuskomiteel töötada 1987. aastal välja ning raken
dada aastail 1987—1990 ellu abinõud maa-asulates paikneva elamufondi ja
kommunaalobjektide nõuetekohase ekspluatatsiooni ja remondi taga
miseks, pidades silmas moodustada vajaduse korral spetsialiseeritud orga
nisatsioonid koos vastavate tootmistehniliste baasidega.
16. Linnade ja rajoonide täitevkomiteedel:
suurendada nõudlikkust ehitus- ja montaažitööde kvaliteedi suhtes
elamute ning kommunaal-, sotsiaal- ja kultuuriobjektide ekspluatatsioonivõtmisel pärast nende valmisehitamist, rekonstrueerimist või kapitaalre
monti, pöörates erilist tähelepanu hoonete, rajatiste ja tehnovõrkude pika
kasutusea ja ekspluatatsioonikindluse tagamisele;
kehtestada elamufondi remondiga tegelevatele organisatsioonidele
elamiikooperatiivide majade remondi ülesanded, pidades silmas täielikult
tagada nende tellimuste täitmine nimetatud tööde osas;
tagada, et enne elamute, muude hoonete ja rajatiste rekonstrueeri
mist, kapitaalremonti ja lammutamist antaks tehniline hinnang nimetatud
objektidel asuvate ehituskonstruktsioonide ja seadmete seisukorra kohta
nende demonteerimise ja korduvkasutamise võimaluse kind’akstegemiseks; vajaduse korral moodustada aastail 1987—1988 demonteeritud ehi
tuskonstruktsioonide ja seadmete remondi, taastamise, ümbertöötamise ja
realiseerimisega tegelevad spetsialiseeritud ettevõtted (tsehhid või muud
tootmisüksused) ning laialdaselt kaasata nende tööde tegemisele kõmmu-

naal- ja olmeteenindus- ning sekundaarse toorme varumise ja ümbertööta
mise kooperatiive ja üksikkodanikke individuaalse töise tegevuse korras,
luues selleks vajalikud tingimused;
tagada majavalduste tsentraliseeritud sanitaarpuhastus ja linnatexritooriumide koristamine, polügoonide rajamine olmeprahi matmiseks ning
sellega seotud locduskaitseabinõude rakendamine.
Kehtestada, et ülelinnaliste sanitaarpuhastusettevõtete ehitamise ja
arendamise, prahi ümberlaadimispunktide ja prahitöötlemis- (prahipõletamis-) tehaste ehitamise, olmeprahi matmiseks ettenähtud polügoonide ra
jamise ning sellega seotud looduskaitseabinõude rakendamisega tegele
vad kehalike rahvasaadikute nõukogude täitevkomiteed Eesti NSV mi
nisteeriumide, riiklike komiteede ja keskasutuste ning liidulise alluvusega
ettevõtete ja organisatsioonide osavõtul;
alates 1. juulist 1987. a. võtavad linnades ja alevites energia- ja soojusvarustusobjekte pärast kapitaalremonti ekspluatatsiooni linnade ja ra
joonide täitevkomiteede poolt määratavad riiklikud komisjonid.
17. ENSV Elamu- ja Kommunaalmajanduse Ministeeriumil, ENSV
Plaanikomiteel ning linnade ja rajoonide täitevkomiteedel:
rakendada abinõusid kõrgtootlike masinate, mehhanismide ja automatiseerimisvahendite juurutamiseks ja efektiivseks kasutamiseks ning ta
gada sel alusel töömahukate mittetootlike käsitsitööde mahu vähendamine
ja materiaal-tehniliste ressursside ratsionaalne kasutamine.
Lubada ENSV Elamu- ja Kommunaalmajanduse Ministeeriumil tsentraliseerida 10 protsenti EKP Keskkomitee ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu
3. jaanuari 1979. a. määrusega nr. 2 «Elamufondi ekspluateerimise ja re
mondi edasise parandamise lisaabinõude kohta vabariigis» (ENSV Teataja
1979, nr. 5, art. 68) (NSV Liidu Ministrite Nõukogu 4. septembri 1978. a.
määrus nr. 740) ettenähtud eraldistest, mida tehakse elamute ning kommunaal- ja sotsiaalobjektide kapitaalremondi plaanilisest mahust kõigi telli
jate osas, tootmisbaasi arendamiseks ning eriremonditööde kindlusta
miseks vajalike rajoonibaaside rajamiseks.
18. «Eesti Energial» töötada koos ENSV Elamu- ja Kommunaalmajan
duse Ministeeriumi, ENSV Agrotööstuskomitee, Eesti NSV Ministrite Nõu
kogu juures asuva Gasifitseerimise Peavalitsuse ning Eesti NSV ministee
riumide, riiklike komiteede ja keskasutustega 1987. aastal välja ja raken
dada käesoleval viisaastakul ellu esmajärgulised abinõud linnade tsentra
liseeritud elektri- ja soojusvarustussüsteemide töökindluse suurenda
miseks, nende stabiilse töö tagamiseks, seda eriti sügisel ja talvel, avarii
ohtlike soojusvõrkude täielikuks väljavahetamiseks ning remonditööde
õigeaegseks tegemiseks energia- ja soojusvarustusobjektidel.
19. ENSV Plaanikomiteel arutada võimalust organiseerida tööstusettevõtetes, kellel õn mittetäielikult kasutatavaid võimsusi, elamu- ja kom
munaalmajanduse remondi- ja ekspluatatsioonivajadusteks tarviliku üle
plaanilise toodangu valmistamine.
ENSV Plaanikomiteel, ENSV Varustuskomiteel ning Eesti NSV minis
teeriumidel, riiklikel komiteedel ja keskasutustel näha ette selleks vaja

like materiaal-tehniliste ressursside eraldamine vastavalt oma nomenkla
tuurile.
22. ENSV Elamu- ja Kommunaalmajanduse Ministeeriumil rakendada
koos ENSV Riikliku Kutsehariduskomiteega abinõusid vajaliku arvu töö
liste ettevalmistamiseks elamu- ja kommunaalmajandusele.
ENSV Ehituskomiteel tagada, et 1988. aastal antaks Tallinnas eksplua
tatsiooni 720 õpilaskohaga kutsekool ENSV Elamu- ja Kommunaalmajan
duse Ministeeriumi tarbeks.
23. ENSV Riiklikul Televisiooni- ja Raadiokomiteel, ENSV Riiklikul
Kirjastuste, Polügraafia ja Raamatukaubanduse Komiteel ning ajalehtede
ja ajakirjade toimetustel laialdaselt propageerida töökollektiivide ja ela
nike elamute ning kommunaal-, sotsiaal- ja kultuuriobjektide säilimise ta
gamisest ja eeskujulikust korrashoiust osavõtu eesrindlikke kogemusi.
24. Eesti NSV ministeeriumidel, riiklikel komiteedel ja keskasutustel
ning linnade ja rajoonide täitevkomiteedel võtta teadmiseks ja juhindu
miseks, et NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu Ministrite Nõukogu 8. aprilli
1987. a. määrusega nr. 427:
1) pannakse NSVL Ehituskomiteele vastutus teaduse ja tehnika prog
ressi tagamise eest elamu- ja kommunaalmajanduses;
2) õn NSVL Ehituskomiteele tehtud ülesandeks tagada:
ühtse tehnikapoliitika kindlaksmääramine elamu- ja kommunaalma
janduse arendamises ja selle tehnikavahenditega varustamises;
elamu- ja kcmmunaalmajandusobjektide ehituse, remondi ja tehno
hoolduse normatiivide ning nimetatud objektide projekteerimise normide
ja eeskirjade väljatöötamine nende kasutusea pikendamist ja ekspluatatsioonikindluse suurendamist arvestades ning soojus-, energia-, veevarus
tus- ja kanalisatsiooniobjektide metalli- ja energiamahukuse vähendamise
abinõude väljatöötamine;
kontroll elamu- ja kommunaalmajanduse tarbeks masinate, seadmete,
tehnikavahendite ja aparaatide väljatöötamise ja evitamise üle ning tea
duse ja tehnika progressi selliste uusimate saavutuste juurutamine kommunaalobjektide ehitus- ja rekonstrueerimisprojektides, mis tagaksid
nende objektide efektiivsema funktsioneerimise ja maksumuse alandamise;
3) õn NSVL Plaanikomiteele, NSVL Rahandusministeeriumile ja NSVL
SKV-le tehtud ülesandeks täpsustada liiduvabariikide ministrite nõukogude
osavõtul 6 kuu jooksul tingimused, mille kohaselt kommunaalelamufond,
-objektid ja -tehnovõrgud üle antakse.
Õn kehtestatud, et ametkondliku elamufondi üleandmisel antakse
samaaegselt üle vastav osa plaanis ettenähtud ülesannetest elanikele ta
suliste teenuste osutamise alal;
4) õn NSVL Plaanikomiteele ja NSVL Ehituskomiteele tehtud üles
andeks kinnitada 1987. aastal linnades ja alevites kommunaalehituseks
eraldatavate riiklike kapitaalmahutuste normatiivid, pidades silmas, et ala
tes kolmeteistkümnendast viisaastakust peavad need meie maal keskmiselt
moodustama vähemalt ühe kolmandiku kapitaalmahutustest, mis eralda
takse riiklikuks elamuehituseks ja kooperatiivelamute ehitamiseks;

5) õn NSVL Plaanikomiteele, NSVL Ehituskomiteele, NSVL Rahan
dusministeeriumile ning NSVL Riiklikule Töö ja Sotsiaalküsimuste Komi
teele koos liiduvabariikide ministrite nõukogudega tehtud ülesandeks
välja töötada ja esitada 1987. aastal NSV Liidu Ministrite Nõukogule ette
panekud elamu- ja kommunaa.majanduskoondiste, -ettevõtete ja -organi
satsioonide üleviimise kohta uutele majandamismeetoditele. Seejuures õn
tehtud ülesandeks näha ette lisaabinõude süsteem koondiste, ettevõtete ja
organisatsioonide õiguste laiendamiseks ja vastutuse suurendamiseks töö
lõpptulemuste eest ning tagamaks töökollektiivide huvi elamu- ja kommunaalmajandusobjektide häireteta töö, elanikele osutatavate teenuste kvali
teedi ning materiaal-tehniliste ressursside kokkuhoiu vastu;
6) õn NSVL Ehituskomiteele tehtud ülesandeks teha 1987. aastal täp
sustusi ehitusnormidee ja -eeskirjades, pidades silmas suurendada nõudmi
si linnade ja teiste asulate tsentraliseeritud energia- ja soojusvarustussüsteemide töökindluse suhtes;
7) õn kehtestatud, et linnade kommunaalkatlamaju, mille võimsus õn
suurem kui 100 Gcal/t, ehitatakse üldjuhul eriharule «Elektrienergeetika»
eraldatavate kapitaalmahutustega soojust tarbivate ettevõtete (organisat
sioonide) osavõtul;
8) õn spetsialiseeritud töövõtu remondi- ja ehitusorganisatsioonidele
(trustidele ja koondistele), kes tegelevad linnades ja alevites elamufondi
(olenemata selle ametkondlikust alluvusest), sotsiaal-, kultuuri- ja kommunaalobjektide ja tehnovõrkude rekonstrueerimise ja kapitaalremondi ning
kohalike rahvasaadikute nõukogude täitevkomiteede elamu- ja kommu
naalmajanduse tootmisbaaside ehitamise ja rekonstrueerimisega, laienda
tud:
NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu Ministrite Nõukogu 14. augusti
1986. a. määruse nr. 971 «Ehituses majandusmehhanismi täiustamise abi
nõude kohta» (EKP Keskkomitee ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu 16. sep
tembri 1986. a. määrus nr. 500 — ENSV Teataja 1986, nr. 41, art. 659)
kehtivust;
NSV Liidu Ministrite Nõukogu ja ÜAÜKN-i 24. jaanuari 1985. a. mää
ruse nr. 87 «Ehituses töökorralduse ning töötasustamise ja töö stimuleeri
mise süsteemi täiustamise kohta» (Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti
NSV Ametiühingute Nõukogu 11. märtsi 1985. a. määrus nr. 122 — ENSV
Teataja 1985, nr. 21, art. 364) kehtivust;
nimetatud remondi- ja ehitusorganisatsioonide töötajatele õn laienda
tud NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu Ministrite Nõukogu 3. jaanuari
1979. a. määruse nr. 3 punktides 10 ja 23 (EKP Keskkomitee ja Eesti NSV
Ministrite Nõukogu 24. aprilli 1979. a. määruse nr. 209 punkti 11 alapunk
tid 4 ja 14) ettenähtud soodustusi.
Õn otsustatud võtta elamute ning sotsiaal-, kultuuri- ja kommunaalobjektide rekonstrueerimis- ja kapitaalremondi eelarvetesse vahendid ela
muehitusele ettenähtud suuruses nimetatud remondi- ja ehitusorganisat
sioonide töötajate premeerimiseks objektide käikuandmise eest pärast
nende rekonstrueerimist ja kapitaalremonti;

9) õn NSVL Ehituskomiteele tehtud ülesandeks:
töötada liiduvabariikide ministrite nõukogude osavõtul välja ja kinni
tada 1988. aastal kooskõlastatult NSVL Plaanikomitee ja NSVL Rahandus
ministeeriumiga elamute ning kommunaal-, sotsiaal- ja kultuuriobjektide
rekonstrueerimise, remondi ja tehnohoolduse määrustik;
töötada liiduvabariikide riiklike ehituskomiteede ja elamu- ja kommu
naalmajanduse (kommunaalmajanduse) ministeeriumide ning Vene NFSV
Elamu- ja Tsiviilehituse Ministeeriumi osavõtul välja ja kinnitada 1987.
aastal eri tüüpi elamute rekonstrueerimiseks ja kapitaalremondiks tehta
vate kulutuste piirnormatiivid elamute üldpinna 1 m2 kohta ning tehno
loogiliste protsesside ja tehnoseadmete töö dispetš- ja automatiseeritud
juhtimise, samuti elamu- ja kommunaalmajanduses juhtimissüsteemide ka
sutamise normatiivid.
Tagada alates 1988. aastast valikuline kontroll nimetatud normatiivide
järgimise üle projekteerimisel ja tööde tegemisel;
valmistada ette abinõud veevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste erifondimahukuse ja -metallimahukuse vähendamiseks ja nende töökindluse sa
maaegseks suurendamiseks, et teha 1988. aastal vajalikud muudatused ni
metatud rajatiste ehitusnormidee ja projekteerimiseeskirjades;
10) õn NSV Liidu Ministrite Nõukogu 6. jaanuari 1970. a. korralduse
nr. 20 täienduseks K. Pamfilovi nim. Kommunaalmajanduse Akadeemiale
pandud meie maal elamufondi, hoonete ja kcmmunaalrajatiste ekspluatee
rimise ja remondi valdkonnas tehtavate kõigi teaduslike uuringute ning
projekteerimis- ja konstrueerimistööde koordineerimine ning teaduslike
ja konstruktsioonilahendite elamu- ja kommunaalmajandusettevõtete ja
-organisatsioonide (olenemata nende ametkondlikust alluvusest) tööprakti
kasse juurutamise koordineerimine ja kontroll;
11) õn elamu- ja kommunaalmajanduskoondiste, -ettevõtete ja -orga
nisatsioonide (mittetootmisallharude) juhtidele kooskõlastatult ametiühin
gukomiteedega antud õigus:
kinnitada nende vahetult elanikke teenindavate töötajate kutsealade
ja ametikohtade loetelu, kellele kehtestatakse nende nõusolekul kahest
osast koosnev tööpäev (pikema kui kahetunnise töövaheajaga);
kehtestada palgafondisäästust ja selle piires:
diferentseeritud tariifimääralisandid kutsemeisterlikkuse eest III järgu
töölistele 12 protsenti, IV järgu töölistele 16 protsenti, V järgu töölistele
20 protsendi ja VI järgu töölistele 24 protsendi ulatuses vastavast tariifimäärast. Lisandid kehtestatakse töölistele, kes stabiilselt tagavad toodangu,
tööde ja teenuste kõrge kvaliteedi ning õn omandanud uusi kutsealasid ja
sidusfunktsioone.
Õn otsustatud mitte maksta nimetatud lisandeid nende kuude eest, mil
■avastati praaki ja toodangu (tööde) kvaliteedi langust. Ebakvaliteetse too
dangu valmistamise (tööde tegemise) ning normeeritud plaaniülesannete
ja kehtestatud töökulunormide mittetäitmise korral lõpetatakse täielikult
kutsemeisterlikkuse eest ettenähtud lisandite maksmine;
eriti tähtsaid ja vastutusrikkaid töid tegevatele kõrge kvalifikatsioo
niga töölistele palgad kuni 230 rubla kuus;

lisatasud brigadiridele põhitööst vabastamata tööliste hulgast olene
valt tööliste arvust brigaadis ning tehtavate tööde mahust ja spetsiifikast
kuni 40 rubla kuus ja lüli vanematele kuni 50 protsenti brigadiri lisatasust.
Lisatasusid brigaadi ja lüli juhtimise eest makstakse tingimusel, et brigaad
(lüli) täidab kehtestatud tootmisülesanded ja et toodangu (tööde) kvaliteet
õn kõrge;
lisatasud töötajatele kutsealade (ametikohtade) ühitamise, teenindus
piirkonna laiendamise või töömahu suurendamise eest 50 protsendi ula
tuses tariifimäärast (palgast) ning lisatasud töölistele, meistritele, jaoskonnajuhatajatele, spetsialistidele ja teenistujatele, kes lisaks põhitöö'e täida
vad ajutiselt puuduvate töötajate kohustusi, 50 protsendi ulatuses põhitööl
saadavast tariifimäärast (palgast), kasutades selleks mitte üle 50 prot
sendi puuduva töötaja tariifimäärast (palgast), olenemata isikute arvust,
kellele need lisatasud kehtestatakse. Ajutiselt puuduvate juhtide kohus
tuste täitmise eest nende koosseisulistele asetäitjatele lisatasu ei maksta;
palgalisandid allüksuste juhtidele, spetsialistidele ja teenistujatele
heade töösaavutuste või eriti tähtsa töö tegemise eest selle tegemise
ajaks. Palgalisandid heade töösaavutuste ja eriti tähtsate tööde tegemise
eest õn otsustatud kehtestada 50 protsendi ulatuses ametipalgast vastava
kategooria töötajate palgafondi säästust ja selle piires. Töönäitajate hal
venemise, eelkõige toodangu (tööde) kvaliteedi halvenemise korral vähen
datakse palgalisandeid või lõpetatakse täielikult nende maksmine.
Allüksuste juhtidele, spetsialistidele ja teenistujatele õn laiendatud
NLKP Keskkomitee, NSV Liidu Ministrite Nõukogu ja UAÜKN-i 17. sep
tembri 1986. a. määruse nr. 1115 punkti 13 (EKP Keskkomitee, Eesti NSV
Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 30. septembri
1986. a. määruse nr. 512 punkti 1 alapunkt 13 — ENSV Teataja 1986,
nr. 34, art. 525) nõudeid;
12)
õn gaasimajandusettevõtetele ja -organisatsioonidele laiendatud
NLKP Keskkomitee, NSV Liidu Ministrite Nõukogu ja UAÜKN-i 17. sep
tembri 1986. a. määruse nr. 1115 lisas nr. 1 ettenähtud töötasustamistingimusi.
NSVL Riiklikule Töö ja Sotsiaalküsimuste Komiteele õn tehtud üles
andeks kinnitada koos ÜAÜKN-iga 3 kuu jooksul nimetatud organisatsioo
nide tööliste tariifimäärade suurused ning juhtide, spetsialistide ja teenis
tujate ametipalgaskeem;
liiduvabariikide elamu- ja kommunaalmajanduse (kommunaalmajan
duse) ministeeriumide süsteemi ettevõtetele ja organisatsioonidele õn
laiendatud:
NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu Ministrite Nõukogu 20. augusti
1969. a. määruse nr. 681 «Ettevalmistusosakondade organiseerimise kohta
kõrgemate õppeasutuste juurde» (EKP Keskkomitee ja Eesti NSV Ministri
te Nõukogu 27. oktoobri 1969. a. määrus nr. 419 — ENSV Teataja 1969,
nr. 43, art. 418) kehtivust tööliste kõrgkoolide juures asuvatesse ettevaimistuscsakondadesse suunamise osas;
NSV Liidu Ministrite Nõukogu 20. mai 1983. a. korralduse nr. 943
(Eesti NSV Ministrite Nõukogu 7. juuni 1983. a. korraldus nr. 270-k) keh
tivust, mis käsitleb teiste ettevõtete ja asutuste insener-tehniliste töötajate

ja teenistujate tööle võtmist kohakaasluse alusel, pidades silmas kohakaas
laste kasutamist hoonete ja rajatiste tehnohoolduse ja remondiga seotud
tööde tegemiseks.
25.
ENSV Elamu- ja Kommunaalmajanduse Ministeeriumil, ENSV
Plaanikomiteel, ENSV Ehituskomiteel ja ENSV Justiitsministeeriumil val
mistada ette ja esitada Eesti NSV Ministrite Nõukogule ettepanekud
käesolevast määrusest tulenevate muudatuste tegemise kohta kehtivas
seadusandluses.
♦

*
*

EKP Keskkomitee ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu õn veendunud, et
ENSV Elamu- ja Kommunaalmajanduse Ministeeriumi ettevõtete ja orga
nisatsioonide töökollektiivid, linnade ja rajoonide täitevkomiteed ning
Eesti NSV ministeeriumid, riiklikud komiteed ja keskasutused võtavad
tarvitusele tõhusad abinõud elamu- ja kommunaalmajanduse korralduse
ja juhtimise uutmiseks ja selle töö igakülgseks täiustamiseks ning taga
vad sel a'usel vabariigi elanike elamu- ja kommunaalmajandusalase tee
nindamise tunduva paranemise.
EKP Keskkomitee
sekretär
K. VAINO

Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimees
B. SAUL

Tallinn, 3. juunil 1987. Nr. 309.

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU
JA EESTI NSV AMETIÜHINGUTE NÕUKOGU MÄÄRUS
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Sm. M. Soone autasustamise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
määravad:
Kauaaegse kohusetruu töö eest sideorganites, aktiivse osavõtu eest
ühiskondlikust elust ja viiekümnenda sünnipäeva puhul autasustada ENSV
Sideministeeriumi Ajakirjanduse Levitamise Valitsuse ülemat Maimo
Augusti t. S о о n e t Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ameti
ühingute Nõukogu aukirjaga.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimees
B. SAUL

Tallinn, 29. septembril 1987. Nr. 511.

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
sekretär
J. TIIGI

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

Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
määravad:
Kauaaegse viljaka pedagoogilise tegevuse ja aktiivse osavõtu eest
ühiskondlikust elust autasustada Rakvere 1. Keskkooli direktorit, Eesti
NSV teenelist õpetajat Ervin Johannese p. Kukke Eesti NSV Ministrite
Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu aukirjaga.
EesU NSV Ministrite Nõukogu
esimees
B. SAUL

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
sekretär
J. TIIGI

Tallinn, 5. oktoobril 1987. Nr. 518.

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU
JA EESTI NSV AMETIÜHINGUTE NÕUKOGU MÄÄRUS
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Sm. A. Kirikal! 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 ENSV Plaanikomi
tee välismajandussidemete osakonna juhataja asetäitja Ants Ilja p. Ki r ik а 1 i Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõu
kogu aukirjaga.
EesU NSV Ministrite Nõukogu
esimees
B. SAUL

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
sekretär
J. TIIGI

Tallinn, 5. oktoobril 1987. Nr. 519.
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Sm. L. Laanemäe kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
Nimetada sm. Ludmilla Ivani t. Laanemäe ENSV Riikliku Töö ja
Sotsiaalküsimuste Komitee esimehe esimeseks asetäitjaks, vabastades ta
ENSV Riikliku Töökomitee esimehe esimese asetäitja kohustest.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees B. SAUL
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja E. MATT

Tallinn, Toompea, 29. septembril 1987. Nr. 513.

III

Eesti NSV Ülemnõukogu transpordi- ja sidekomisjonis

Tallinnas toimus 25. septembril k. a. Eesti NSV Ülemnõukogu trans
pordi- ja sidekomisjoni istung, mida juhatas komisjoni esimees V. Ilves.
Arutati Eesti NSV Haridusministeeriumi ja Eesti NSV Siseministeeriumi
tööd laste liiklustraumatismi ärahoidmisel.
Ettekannetega esinesid Eesti NSV haridusministri asetäitja A.-A. Tükk
ja Eesti NSV Siseministeeriumi Riikliku Autoinspektsiooni valitsuse juha
taja H. Rumvolt. Komisjon märkis, et vaatamata suurele tööle, mida tee
vad koolid, riiklik autoinspektsioon ja massiteabevahendid laste liiklusdistsipliini tõstmiseks ja ohutu liikluse tagamiseks üha tihenevas liikluses,
õn lastega toimunud liiklusõnnetuste arv Eestis pidevalt suurenenud.
IX viisaastakul sai liiklusõnnetustes kannatada 1026 last, XI viisaasta
kul aga 1235 last. Käesoleva aasta 8 kuu jooksul õn toimunud 183 liiklus
õnnetust (mullu 174), hukkunud õn 16 (mullu 18) ja vigastada saanud 177
(169) last. Lastega toimunud liiklusõnnetuste üks peamisi põhjusi õn teiste
liiklejate süü. Soovida jätab üldine liikluskorraldus ning autojuhtide suh
tumine jalakäijatesse.
1986. a. suurenes otsasõitude arv lastele vöötrajal, teepeenral ja -ser
val. Kasvas kä selliste liiklusõnnetuste arv, kus lapsed said kannatada ja
surma sõitjatena, kusjuures I—III klassi õpilastega toimunud liiklusõnne
tuste arv kasvas enam kui kolmandiku võrra. Ligi 60% kannatada saanud
lastest õn jalakäijad, 20% jalgratturid ning 20% mootorratta- ja mopee
dijuhid.
Nõrk õn laste liikluskasvatuses nende õige psühholoogiline häälesta
mine ja praktika puudumine. Peamised põhjused õn siin laste east tingi
tud tähelepanematus, täiskasvanute väär eeskuju, liiklusalaste teadmiste,
vilumuste ja harjumuste puudulikkus, distsiplineerimatus. Liikluskasvatust
raskendavad nüüdisaegse metoodika- ja õppematerjali puudumine (juhen
did, õpikud, filmid) ning õpetajate endi vähesed teadmised, eelkõige tänavapraktikumide läbiviimiseks. Paljud ametkonnad ei tegutse ühiselt ning
üldsus ei tunne küllaldaselt muret ja vastutust laste pärast liikluses.
Komisjon soovitas Eesti NSV Haridusministeeriumil ja Eesti NSV Si
seministeeriumil rakendada tõhusamaid meetmeid otsuses märgitud puu
duste kõrvaldamiseks, et ära hoida liiklusõnnetusi lastega, tõhustada liik
lusalast propagandat.
Komisjon soovitab moodustada ajutise uurimisrühma, kes analüüsiks
põhjalikult viimastel aastatel lastega toimunud liiklusõnnetusi ja töötaks
välja liiklusõpetuse kava koos juhenditega õpetajale, õpikud ja õppefil
mide käsikirjad. Juhul kui uurimisrühma tegevus osutub edukaks, kaaluda
võimalust luua alaline laste liikluskaitse keskus.
Eesti NSV Haridusministeeriumil soovitati koos Eesti NSV Riikliku
Kirjastuste, Polügraafia ja Raamatukaubanduse Komiteega ning Eesti NSV
Riikliku Kinokomiteega kirjastada kiiremas korras juhendid ja õpikud,
valmistada õppefilmid, mis käsitlevad liikluseeskirju (kaasa arvatud kä
raudteed), näitamiseks TV-s, koolides ja kinos.

Eesti NSV Siseministeeriumil, Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede
Ministeeriumil ning Eesti NSV Riiklikul Agrotööstuskomiteel soovitati
koos riiklike ja ühiskondlike organisatsioonidega parandada sõidukijuh
tide liik.usamst kasvatust, et tagada laste ohutu liiklus.
Komisjon soovitas rajoonide ja vabariikliku alluvusega linnade rah
vasaadikute nõukogude täitevkomiteedel rakendada tõhusamaid meetmeid
laste liiklustraumade ärahoidmiseks, pöörates erilist tähelepanu jalgratta
teede, kõnniteede, jalakäijate tunnelite ja ülekäigusildade, teepiirete ning
bussipeatuste rajamisele ja väljaehitamisele, laste liiklusväljakute ehita
misele ja nende korrashoiule.
Arutati samuti komisjoni 1986. aasta 22. mai otsuse «Eesti NSV Side
ministeeriumi tööst elanike teenindamise kvaliteedi parandamisel, lähtu
des NLKP XXVII kongressi nõuetest» täitmist. Aruandega esines Eesti
NSV sideministri esimene asetäitja J. Kiris.
Arutelu käigus võtsid sõna rahvasaadikud M. Saar, A. Popov, A. Kask,
O. Mošenko, Ü. Pilt, V. Karpjuk.
Komisjoni istungil esines sõnavõtuga Eesti NSV Ülemnõukogu Pre
siidiumi esimehe asetäitja M. Leosk.

INDEKS 78280
Väljaandja: Eesti NSV Ministrite Nõukogu Asjadevalitsus.
Trükkida antud 9. 10. 1987. Trükipoognaid 1,5. Arvestuspoognaid 1,8. Tellimuse nr. 1819.
ENSV MN Asjadevalitsuse Trükikoda, Tallinn.
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