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Sm. U. Kiisla autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu
Presiidiumi aukirjaga

Kauaaegse viljaka töö eest partei- ja nõukogude organites ning viie
kümnenda sünnipäeva puhul autasustada Kohtla-Järve Rajooni Agro
tööstuskoondise esimehe asetäitjat Üllar Oskari p. Kii sl a t Eesti NSV
Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

Tallinn, 27. novembril 1987.
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Sm. R. Aasmaa autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu
Presiidiumi aukirjaga

Kauaaegse eduka tegevuse eest sotsiaalhoolduse organiseerimise
parandamisel ning kuuekümnenda sünnipäeva puhul autasustada Tartu
Rajooni RSN Täitevkomitee sotsiaalhooldusosakonna juhatajat, Eesti
NSV teenelist sotsiaalhooldustöötajat Richard Eduardi p. Aasmaad
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

Tallinn, 3. detsembril 1987.
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Justiits- ja kohtuorganite töötajatele Eesti NSV teenelise
juristi aunimetuse andmise kohta

Teenete eest sotsialistliku seaduslikkuse kindlustamisel ning Nõu
kogude kohtuorganite 70. aastapäeva puhul anda Eesti NSV teenelise
juristi aunimetus järgmistele justiits- ja kohtuorganite töötajatele:
G r u z i n a, Margarita Ivani t. — Tallinna Lenini Rajooni Rahvakohtu
esimees.
Jaaska, Kalju Friedrichi p. — Põlva Rajooni Rahvakohtu esimees,
Kirikal, Jaak Artemi p. — Eesti NSV justiitsministri esimene ase
täitja.
M e г к a, Vaike Erich-Rolandi t. — Eesti NSV Ülemkohtu liige.
Odar, Jaano Eduardi p. — Eesti NSV Ülemkohtu esimehe asetäitja.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 3. detsembril 1987.
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Kohtuorganite töötajate autasustamise kohta Eesti NSV Ulemnõukogu Presiidiumi aukirjaga

Kauaaegse kohusetruu töö eest ja Nõukogude kohtuorganite 70. aas
tapäeva puhul autasustada Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukir
jaga järgmisi kohtuorganite töötajaid:
Lõiv, Mart August-Bernhardi p. — Eesti NSV Ülemkohtu liige.
Merilo, Lea Samuel! t. — Rakvere Rajooni Rahvakohtu rahvakohtunik.
Saar, Katrin Simmo t. — Tallinna Kalinini Rajooni Rahvakohtu esi
mees.
Zaitseva, Nelja Andrei t. — Eesti NSV Ülemkohtu liige.
T š i ž о v a, Angelina Vassili t. — Tallinna Oktoobri Rajooni Rahvakohtu
esimees.
Vaher, Peeter Mathiase p. — Viljandi Rajooni Rahvakohtu esimees.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

Tallinn, 3. detsembril 1987.
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Orbude ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste kasvatamise,
õpetamise ja materiaalse kindlustamise põhjaliku parandamise
abinõude kohta*

EKP Keskkomitee ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu märgivad, et
partei ja valitsuse poolt orbude ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste
kasvatamise, õpetamise ning materiaalse kindlustamise parandamiseks
ettenähtud abinõusid rakendatakse aeglaselt ja mittetäielikult.
Ei ilmutata tõelist ja südamlikku hoolitsust nende laste isiksuse aren
gu, individuaalsete võimete ja kodanikuks kujunemise ning sotsiaalse
tuleviku kindlustamise eest, eriti nende töö- ja kutsealasel ettevalmista
misel ning nende töölerakendamisel.
Sallivuse õhkkond, mis õn kujunenud laste perekonnas kasvatamises
ja laste internaatasutuste töös esinevate puuduste suhtes, takistab orbuse
kui sotsialistliku ühiskonna olemusele võõra nähtuse likvideerimist. See
põhjustab ükskõiksust orbude ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste saa
tuse vastu ning selliste inimeste karistamatust, kes ei täida oma vanemlikke kohustusi ja kuritarvitavad nõukogude seadusandluse humaansust.
* Lisad välja jäetud, kuna ei ole üldise tähtsusega.

Orbude ja koduse kasvatuse nüüdisprobleemid ei ole kujunenud
parteikomiteede, kohalike rahvasaadikute nõukogude täitevkomiteede,
ENSV Haridusministeeriumi, ENSV Tervishoiuministeeriumi, ENSV Riik
liku Kutsehariduskomitee, ENSV Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeeriumi,
ENSV Justiitsministeeriumi ning ENSV Siseministeeriumi uurimis- ja
analüüsiobjektiks.
Riigiasutused, õiguskaitseorganid, ühiskondlikud organisatsioonid ja
töökollektiivid ei kasuta täielikult oma võimalusi laste selle kategooria
õiguste ja huvide kaitseks, eriti suuri puudusi õn nende töös perekonna
tugevdamisel, vanemate vastutuse suurendamisel laste kasvatamise ning
nende eluks ja tööks ettevalmistamise eest.
Orbude ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste ühiskondliku kasva
tamise probleem ei tekita muret töökollektiivides ja üldsuses ega kajastu
vajalikul määral ajakirjanduses ja teistes massiteabevahendites.
Partei-, nõukogude, majandus-, ametiühingu- ja komsomoliorganid
ei loo üleüldise tähelepanu õhkkonda väikelastekodude, lastekodude ja
internaatkoolide töö suhtes, ei rakenda tõhusaid abinõusid nendes asu
tustes viibivate laste kasvatamise ja õpetamise põhjalikuks parandami
seks, nende igakülgseks arenguks vajalike tingimuste loomiseks, vaba
aja mõistliku veetmise ja meditsiinilise teenindamise organiseerimiseks,
ei näe selle küsimuse poliitilist külge, kasutavad vähe nõukogude ühis
konna ideelist ja kõlbelist potentsiaali orbuse tekkepõhjuste kõrvalda
miseks.
Tingitult partei- ja nõukogude organite, eelkõige linnade ja rajoo
nide täitevkomiteede haridus- ja tervishoiuosakondade nõrgast kontrol
list, suurtest vajakajäämistest kaadri valikus ja kasvatamises ning vähe
sest nõudlikkusest nende töötajate suhtes esineb väikelastekodude, laste
kodude ja internaatkoolide töös ebapedagoogilist käitumist, laste vää
rikuse solvamist, kuritarvitusi, riisumisi, finants- ja töödistsipliini ning
sanitaarrežiimi rikkumist.
ENSV Kaubandusministeerium, ETKVL, ENSV Kergetööstusministeerium, ENSV Metsa-, Tselluloosi-, Paberi- ja Puidutööstuse Ministeerium
ning linnade ja rajoonide täitevkomiteed lahendavad halvasti lasteasu
tuste kvaliteetsete ja vajalikus sortimendis toiduainete, rõivaste ja jalat
site, mööbli, inventari, seadmete, transpordivahendite, kantseleitarvete
ja mänguasjadega varustamise küsimusi.
ENSV Plaanikomitee, ENSV Ehituskomitee, ENSV Haridusministee
rium ja ENSV Tervishoiuministeerium ei ilmuta vajalikku visadust väike
lastekodude, lastekodude ja internaatkoolide ehitamise kohta vastuvõe
tud otsuste tingimusteta täitmisel ega taga isegi selleks otstarbeks eral
datavate väheste vahendite õigeaegset ärakasutamist. Linnade ja rajoo
nide täitevkomiteed püüavad igati vältida nimetatud tüüpi asutuste ehi
tamist ja paigutamist oma territooriumile, ühendavad ebapiisavalt ette
võtete ja organisatsioonide ning töökollektiivide jõupingutusi ega kasuta
nende võimalusi nimetatud lasteasutuste materiaaltehnilise baasi tugev
damiseks. Vastavalt NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu Ministrite Nõu

kogu 31. juuli 1987. a. määrusele nr. 872 EKP Keskkomitee ja Eesti NSV
Ministrite Nõukogu määravad:
1. Pidada riigiorganite ja ühiskondlike organisatsioonide tähtsaks
ülesandeks orbude ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste kasvatamist,
õpetamist ja materiaalset kind.ustamist, kõigi vajalike tingimuste loo
mist nende igakülgseks ja harmooniliseks arenguks, nende laste huvide
tõhusaks kaitseks, kutsealaseks ettevalmistuseks ja kodanikuks kujune
miseks sotsialistlikus ühiskonnas garanteeritud sotsiaalse õigluse a usel.
EKP linna- ja rajoonikomiteedel, linnade ja rajoonide täitevkomitee
del, kohalikel ametiühingu- ja komsomoliorganitel igati arendada ja
tugevdada orbude ning vanemliku hoolitsuseta jäänud laste kasvatamise,
õpetamise ja materiaalse kindlustamise ühiskondlik-riiklikku süsteemi,
kardinaalselt muuta suhtumist nende vajadustesse, rangelt kontruLida
laste internaatasutuste tööd, luua neis kord, saavutada kvalitatiivseid
muudatusi nende töös ning luua üleüldise tähelepanu ja nende laste eest
pideva hoolitsemise õhkkond.
Suurendada linnade ja rajoonide täitevkomiteede, haridus-, tervis
hoiu- ja kutsehandusorgamte, õppeasutuste, ettevõtete, organisatsioonide
ja asutuste juhtide isiklikku vastutust orbude kasvatamise ja õpetamise
ning nende sotsiaalse tuleviku kindlustamise eest, vältida formaalset,
bürokraatlikku suhtumist nende saatusesse, kalkust ja hingetust nende
suhtes ning anda neile juhtudele printsipiaalne parteiline hinnang.
2. ENSV Haridusministeeriumil, ENSV Riiklikul Kutsehariduskcmiteel, ENSV Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeeriumil ja ENSV Tervishoiu
ministeeriumil koos linnade ja rajoonide täitevkomiteedega töötada lasteja õppeasutuste spetsiifikat arvestades välja konkreetsed abinõud neis
asutustes viibivate orbude ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste kasva
tamise põhjalikuks parandamiseks, formalismi ja kroonulikkuse välja
juurimiseks nende elu korraldamisel, neis kõrgete kõlbeliste omaduste,
käitumiskultuuri, kommunistlike veendumuste ja nõukogude patriotismi
kujundamiseks. Tagada kasvatusprotsessi ühtsus väikelastekodudes, laste
kodudes ja internaatkoolides, taotledes orgaanilist kooskõlastatust ja
järjepidevust pedagoogiliste kollektiivide töös.
Vastavalt «Üldharidus- ja kutsekooli reformi põhisuundadele» kes
kendada lastekodude ja internaatkoolide pedagoogiliste kollektiivide
jõupingutused õppe- ja kasvatusprotsessi pidevale täiustamisele, luua
õpilastele tingimused täiendavaks rühma- ja individuaalõppeks ning aida
ta neil edukalt omandada teadmisi ja saada õigeaegselt keskharidus.
ENSV Haridusministeeriumil tagada internaatasutuste kasvandike
individuaalõppetöö korraldamine ja tõhustada kontrolli selle üle.
Suurendada õpetajate, kasvatajate, kõigi lasteinternaatasutuste töö
tajate osa kõrgelt kõlbelise psühholoogilise õhkkonna loomises nende
asutuste lastekoilektiivides ning kasvandike ja pedagoogide õigete eeti
liste suhete kujundamises. Ilmutada rohkem delikaatsust, osavõtlikkust
ja headust laste suhtes ning tähelepanu nende sisemaailma ja vaimsete
vajaduste vastu.
3. ENSV Haridusministeeriumil, ENSV Tervishoiuministeeriumil,
linnade ja rajoonide täitevkomiteede haridus- ja tervishoiuosakondadel

koos partei- ja nõukogude organitega tagada 1988. aastal lastekodude ja
orbude ning vanemliku hoolitsuseta jäänud laste internaatkoolide kõigi
direktorite ja direktorite asetäitjate, samuti väikelastekodude peaarstide
atesteerimine.
Määrata neile ametikohtadele parimaid spetsialiste, kel õn vajalik
kvalifikatsioon ja töökogemused, säilitades neile endises töökohas saa
dud töötasu, kui see oli suurem.
ENSV Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeeriumil organiseerida alates
1988. aastast E. Vilde nim. Tallinna Pedagoogilise Instituudi ja Tallinna
Pedagoogilise Kooli baasil lastekodude ja internaatkoolide kasvatajate
ettevalmistamine.
4. ENSV Haridusministeeriumil, ENSV Riiklikul Kutsehariduskomiteel ja ENSV Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeeriumil koos teiste Eesti
NSV ministeeriumide, riiklike komiteede ja keskasutustega tagada laste
kodude ja internaatkoolide kasvandike hulgas tehtava klassi- ja kooli
välise töö parandamine ning täielikumalt kasutada olemasolevaid kõdu
ja välismaiseid kogemusi vanemateta jäänud laste ühiskondliku kasvata
mise korraldamisel. ENSV Haridusministeeriumil koos ELKNÜ Keskkomi
tee, Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu, ENSV Kultuuriministeeriumi
ja ENSV Riikliku Kehakultuuri- ja Spordikomiteega laialdasemalt kaa
sata sellele tööle üldsust, tootmiseesrindlasi, ettevõtete ja asutuste noori
ning kõrgkoolide üliõpilasi. Korraldada lastekodude ning orbude ja va
nemliku hoolitsuseta jäänud laste internaatkoolide õppe- ja kasvatustöö,
kultuuri-, spordi- ja tervistustöö vabariiklikke ülevaatusi, pidades silmas
ühendada koolide, kultuuriasutuste, loominguliste liitude, spordi- ja teiste
ühiskondlike organisatsioonide, töökollektiivide ja massiteabevahendite
jõupingutused neis asutustes viibivate lastega tehtava töö paremaks kor
raldamiseks.
5. Orbudele ja vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele kodu- ja välis
maiste kunstisaavutuste tutvustamiseks, neis muusika- ja kunstialaste
ning teiste võimete ja annete kasvatamiseks ja arendamiseks ENSV Kul
tuuriministeeriumil, ENSV Riiklikul Kinokomiteel, ENSV Kirjanike Lii
dul, ENSV Heliloojate Liidul, ENSV Kunstnike Liidul, Eesti Kinoliidul,
ENSV Ajakirjanike Liidul ja ENSV Teatriühingul koos ENSV Haridus
ministeeriumi, ENSV Riikliku Kutsehariduskomitee, Eesti NSV Ameti
ühingute Nõukogu ja ELKNÜ Keskkomiteega süstemaatiliselt korraldada
lastekodudes, internaatkoolides ja kutsekeskkoolides kontserte, kujutava
kunsti ja muid kunstinäitusi, loomingulisi kohtumisi kirjanike, ajakirja
nike, luuletajate, heliloojate, kunstnike, teatritegelaste ja filminäitleja
tega.
6. Eesti NSV Ametiühingute Nõukogul ja ELKNÜ Keskkomitee!
suurendada ametiühingu- ja komsomoliorganisatsioonide vastutust orbude
ning vanemliku hoolitsuseta jäänud laste kasvatamise, nende aineliste ja
olmetingimuste parandamise, töölerakendamise ning kõrgkoolidesse ja
teistesse õppeasutustesse astumise eest.
7. Eesti NSV Ametiühingute Nõukogul koos ENSV Haridusminis
teeriumi, ENSV Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeeriumi, ENSV Riikliku
Kutsehariduskomitee, ENSV Tervishoiuministeeriumi ja ELKNÜ Kesk

komiteega varustada täielikult lastekodudes viibivad ning internaatkoo
lides, kutsekeskkoolides, kõrg- ja keskeriõppeasutustes õppivad orvud
ja vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsed tasuta pioneerilaagrituusikutega,
sea’hulgas sanatoorset tüüpi pioneerilaagrituusikutega, pansionaadi-, profülaktooriumi-, puhkekodu- ja üliõpilaste tervistava spordilaagrituusikutega, meditsiiniliste näidustuste korral aga tuusikutega vastava profiiliga
sanatooriumidesse. Kasvandike, õpilaste ja üliõpilaste (vajaduse korral
kä neid saatvate isikute) sõidukulud puhkusele nimetatud asutustesse ja
tagasi, üksikjuhtudel aga kä lisatuusikute soetamise kulud katta laste
kodude, internaatkoolide, kutsekeskkoolide, kõrg- ja keskeriõppeasutuste ülalpidamiseks eraldatavatest assigneeringutest.
8. Partei-, ametiühingu- ja komsomoliorganisatsioonidel, koondiste,
ettevõtete ja organisatsioonide, sovhooside ja kolhooside ning kõrg- ja
keskeriõppeasutuste juhtidel pidevalt hoolitseda noorte tööliste, kolhoos
nike, üliõpilaste ja õpilaste (lastekodude ja internaatkoolide endiste kas
vandike) eest, kinnistada neile tööveteranidest ning tootmiseesrindlastest
ja -novaatoritest juhendajad, kaasata neid aktiivselt osalema ühiskond
likus elus ning luua neile tingimused ametialaseks edasijõudmiseks ja
kultuuriliseks arenguks.
9. ENSV Haridusministeeriumil, ENSV Kõrg- ja Keskerihariduse
Ministeeriumil koos ENSV Tervishoiuministeeriumiga hoogustada kompleksuuringuid orbuse ja selle põhjuste ning perekonna tugevdamise
probleemide alal ja tegelda orbude ning vanemliku hoolitsuseta jäänud
laste õppe- ja kasvatusasutuste töö teaduslik-metoodilise kindlustamisega.
10. ENSV Tervishoiuministeeriumil põhjalikult parandada orbude
ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste meditsiinilist teenindamist. Kor
raldada 1. septembriks 1988. a. internaatasutustes ja perekondades kas
vatatavate, samuti kõrg- ja keskeriõppeasutustes ning kutsekoolides õppi
vate orbude ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste arstlik läbivaatus
ja võtta nad dispanseris arvele, tagades järgnevalt nende pideva arstliku
järelevalve ja õigeaegse ravi;
seada sisse tõhus arstlik kontroll orbude ja vanemliku hoolitsuseta
jäänud laste ratsionaalse toitlustamise, nende kehalise ja hügieenialase
kasvatuse, samuti laste internaatasutuste eluruumide, sööklate ja toiduplokkide sanitaarseisukorra üle.
11. ENSV Haridusministeeriumil, ENSV Tervishoiuministeeriumil,
linnade ja rajoonide täitevkomiteedel avada lastekodudes ning orbude
ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste internaatkoolides füsioteraapiaja muud kabinetid raviks ja tervistustööks, eraldada selleks ravimeid,
samuti vastavaid aparatuuri- ja seadmefonde ning tagada nende aparaa
tide ja seadmete tehnohooldus.
Võtta tarvitusele abinõud laste õigeaegseks üleviimiseks väikelaste
kodudest lastekodudesse, internaatkoolidesse ja internaatkodudesse ning
mitte lubada suguluses olevate laste hoidmist erinevates õppe- ja kas
vatusasutustee.

12. ENSV Haridusministeeriumil, ENSV Tervishoiuministeeriumil,
ENSV Plaanikomiteel, ENSV Ehituskomiteel ning linnade ja rajoonide
täitevkomiteedel:
seada sisse pidev kontroll väikelastekodude, lastekodude ja orbude
ning vanemliku hoolitsuseta jäänud laste internaatkoolide ehitamise
käigu üle ning tagada XU viisaastakul nende asutuste käikuandmine vas
tavalt kehtestatud ülesannetele;
ehitada uusi ja rekonstrueerida olemasolevaid väikelastekodusid,
lastekodusid ja internaatkoole, samuti suvebaase ja sanatoorseid laste
kodusid ainult tänapäeva nõuetele vastavate projektide järgi, võttes
arvesse pedagoogilisi ja meditsiinilisi soovitusi, klimaatilisi ning muid
iseärasusi, tingimata ehitades neisse töökodasid ja tervistava taastusravi
objektide komplekse (ujula, ravikehakultuuri saal, füsioteraapia- ja
muud kabinetid) raviks ja tervistustööks.
Pidada otstarbekaks juhinduda internaatasutuste projekteerimisel ja
ehitamisel vajadusest luua need asutused üldjuhul perekondlikku tüüpi.
13. ENSV Plaanikomiteel:
1) näha Eesti NSV majandusliku ja sotsiaalse arengu riiklike aasta
plaanide projektides ette eraldi real kapitaa’mahutuste limiitide eralda
mine väikelastekodude, lastekodude ning orbude ja vanemliku hoolitsu
seta jäänud laste internaatkoolide, samuti kehaliste või vaimsete puue
tega lasteasutuste ehitamiseks;
2) näha Eesti NSV majandusliku ja sotsiaalse arengu XIII viisaas
taku riikliku plaani projektis ette riiklikud tellimused, jaotades need
Eesti NSV ministeeriumide, riiklike komiteede ja keskasutuste ning lin
nade ja rajoonide täitevkomiteede vahel väikelastekodude, lastekodude
ning orbude ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste internaatkoolide ehi
tamiseks ja käikuandmiseks riiklike kapitaalmahutustega, pidades silmas
paigutada kõik laste internaatasutused tänapäeva nõuetele vastavaisse
heakorrastatud ruumidesse.
14. ELKNÜ Keskkomiteel koos ENSV Kõrg- ja Keskerihariduse Mi
nisteeriumi ning linnade ja rajoonide täitevkomiteedega suunata alates
1988. aastast igal aastal üliõpilasmalevarühmi väikelastekodude, laste
kodude ja internaatkoolide ehitusele, rekonstrueerimisele ja remonti
misele.
15. ENSV Plaanikomiteel näha ENSV majandusliku ja sotsiaalse
arengu riiklike aastaplaanide projektides alates 1988. aastast ette eral
dada linnade ja rajoonide täitevkomiteedele väikelastekodude, laste
kodude ja internaatkoolide tarbeks autotransporti.vahendeid, varustades
XII viisaastakul iga internaatasutuse mikrobussi või bussiga, vajaduse
korral kä veoautoga.
16. Linnade ja rajoonide täitevkomiteedel koos ENSV Autotrans
pordi ja Maanteede Ministeeriumiga kinnistada väikelastekodude, laste
kodude ja igat tüüpi internaatkoolide juurde üldkasutatava autotrans
pordi ettevõtted ning kujunenud šeflussidemeid arvestades ENSV Agro
tööstuskomitee ettevõtted ja organisatsioonid nendele asutustele kuulu
vate autotranspordivahendite tehnohoolduseks ja remondiks šefiusabi
korras.

17. ENSV Plaanikomiteel, ENSV Varustuskomiteel, ENSV Kauban
dusministeeriumil ning linnade ja rajoonide täitevkomiteedel era dada
igal aastal turuvälistest fondidest haridus- ja tervishoiuorganitele nende
tellimisel kõrgekvaliteedilisi ja mitmekesiseid kangaid, rõivaid ja jalat
seid, kultuuri-, spordi- ja olmekaupu, majapidamistarbeid, pehmet inven
tari, mööblit ja muud sisseseadet väikelastekodude, lastekodude ja igat
tüüpi internaatkoolide tarbeks.
ENSV Kaubandusministeeriumil, ETKVL-il ja NSVL Riigipanga Eesti
Vabariiklikul Kontoril tagada kõikjal laste internaatasutuste tellimisel
neile vajalike kaupade sularahata arvelduse korras (väikehulgi limiidi
hulka arvestamata) müümine jaekaubandusvõrgu ettevõtetes, arvates
müügisumma jaekaubakäibe hulka.
18. ENSV Kaubandusministeeriumil, ETKVL-il ja ENSV Agrotöös
tuskomiteel koos linnade ja rajoonide täitevkomiteedega parandada väi
kelastekodude, lastekodude, igat tüüpi internaatkoolide ja teiste laste
asutuste varustamist toiduainetega, sealhulgas spetsiaalselt lastele määra
tud toiduainetega, puu- ja köögiviljaga vastavalt toidunormidele ja laste
kontingendile.
19. ENSV Haridusministeeriumil ja ENSV Agrotööstuskomiteel koos
linnade ja rajoonide täitevkomiteedega viia lõpule XU viisaastakul kõigi
maal ja linnas asuvate (kus selleks õn olemas tingimused) lastekodude
ning orbude ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste internaatkoolide
juurde abimajandite rajamine.
Näha ette nende esmajärjekorras varustamine tehnikavahendite,
seemne ja istikute, väetiste, produktiivnoorloomadega ning muude soo
dustuste võimaldamine nende majandite arengu tagamiseks, samuti vaja
like põTumajanduskõlvikute eraldamine.
20. ENSV Haridusministeeriumil, ENSV Tervishoiuministeeriumil
ning linnade ja rajoonide täitevkomiteedel korraldada 1987. aastal väike
lastekodude, lastekodude ja internaatkoolide materiaaltehnilise baasi
inventuur ja vajaduse korral teha viisaastaku järgnevatel aastatel neile
remont, rekonstrueerida neid, ehitada valmis õppe-, spordi- ja ringitööks
ettenähtud ruumid.
21. Parteikomiteedel, linnade ja rajoonide täitevkomiteedel, Eesti
NSV ministeeriumidel, riiklikel komiteedel ja keskasutustel ning majan
dusjuhtide! tagada ettevõtete, koondiste ja organisatsioonide aktiivsem
šeflus väikelastekodude, lastekodude ning orbude ja vanemliku hoolit
suseta jäänud laste internaatkoolide üle.
Seejuures ettevõtetel, koondistel ja organisatsioonidel kehtestatud
korras:

ehitada, rekonstrueerida ja remontida oma vahenditega väikelaste
kodusid, lastekodusid ning orbude ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste
internaatkoole ja teha majandustöid, samuti avada ja seadmestada laste
kodudes ja internaatkoolides õppetsehhe ja jaoskondi, kabinette ja labo
ratooriume nende ettevõtete, koondiste ja organisatsioonide struktuuri
üksustena ning eraldada oskustöölisi ja spetsialiste kasvandike tööõpe
tuseks ja kutsesuunitluseks;

anda väikelastekodudele, lastekodudele ja internaatkoolidele tasuta
ruume, transpordivahendeid, materjale nende asutuste majandusvajadusteks, samuti elu- ja muude ruumide sisseseadet; tööriistu ja seadmeid
õppekabinettide ja töökodade varustamiseks.
22. Linnade ja rajoonide täitevkomiteedel:
1) võtta haridusorganite koosseisu inspektorid, kes vastutavad orbu
de ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste ning eestkoste (hoolduse) all
olevate laste kasvatamise, õpetamise ja materiaalse kindlustamise korral
duse, samuti hooldusnõukogude tegevuse eest haldusaparaadi töötajate
üldarvu piires;
2) vabastada õppemaksust spordi-, kunsti- ja muusikakoolides orvud
ning lastekodudes, internaatkoolides ja keskeriõppeasutustes õppivad
vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsed. Moodustada kehtestatud korras
nende koolide filiaalid vahetult orbude ja vanemliku hoolitsuseta jäänud
lastele ettenähtud asutustes.
23. Pidada otstarbekaks moodustada V. I. Lenini nim. Nõukogude
Lastefondi Eesti Vabariiklik Osakond.
Eesti NSV ministeeriumidel, riiklikel komiteedel ja keskasutustel,
EKP linna- ja rajoonikomiteedel ning linnade ja rajoonide täitevkomi
teedel võtta teadmiseks ja juhindumiseks, et NLKP Keskkomitee ja NSV
Liidu Ministrite Nõukogu 31. juuli 1987. a. määrusega nr. 872:
1) õn otsustatud moodustada V. I. Lenini nim. Nõukogude Lastefond
kui üleliiduline massiorganisatsioon, mis ühendab üksikkodanike, töö
kollektiivide, asutuste, ühiskondlike organisatsioonide ja loominguliste
liitude jõupingutused ja peab igati arendama lastesse hoolitseva suhtu
mise leninlikke traditsioone.
Fondi peaülesanneteks õn peetud: igakülgse abi andmist orbudele,
vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele ja lapsinvaliididele; hooldusnõu
kogude tegevuse koordineerimist; perekonna osatähtsuse suurendamist
laste kasvatamises; ühiskonna suuremat tähelepanu järelpõlve kasvata
mise suhtes; kontrolli seadusandluse järgimise üle laste õiguste ja huvide
kaitse küsimustes; riiklike ja ühiskonna vahendite ja kodanike isiklike
maksete ühendamist lisavõimaluste loomiseks lasteasutuste materiaalteh
nilise baasi tugevdamisel, laste vaba aja sisustamisel ja nende igakülgsel
arendamisel; teadlaste, kultuuri- ja kunstitegelaste aktiivset kaasamist
noorukite ideelisele, kõlbelisele ja esteetilisele kasvatamisele; pedagoogikaa’aste teadmiste propagandat töötajate laialdastes hulkades; osale
mist sõdade, loodusõnnetuste ja epideemiate läbi kannatada saanud teiste
riikide lastele abi andmise rahvusvahelistes aktsioonides; kaasaaitamist
laste üksteisemõistmise, sõpruse, usalduse ja rahvusvahelise koostöö
arendamisele rahuvõitluses;
2) õn 1. septembrist 1987. a. orbude ja vanemliku hoolitsuseta jää
nud laste internaatkoolides kehtestatud:
kasside ja kasvatusrühmade suuruseks I—VIII (IX) klassi õpilastele
— kuni 25 inimest;
klasside ja kasvatusrühmade suuruseks IX—X (X—XI) klassi õpilas
tele — kuni 20 inimest.

Õn kehtestatud, et orbude ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste
üldhariduslikud internaatkoolid moodustatakse kehtestatud korras: I—
VIII (I—IX) klassiga, kui internaatkoolis õn vähemalt 200 õpilast ja
I—X (XI) klassiga, kui internaatkoolis õn vähemalt 240 õpilast;
3) õn NSVL Haridusministeeriumile koos liiduvabariikide ministrite
nõukogudega tehtud ülesandeks arutada orbudele ja vanemliku hoolit
suseta jäänud lastele mõningate regionaalsete spetsialiseeritud, IX—X
(X—XI) klassidest koosnevate internaatkeskkoolide moodustamist, kus
süvendatult õpitakse teatud õppeaineid, teadmiste valdkondi, kunstiliike
ja spordialasid;
4) õn peetud vajalikuks seada igas lastekodus ja orbude ning vanem
liku hoolitsuseta jäänud laste internaatkoolis sisse psühholoogi ja muu
sikajuhi ametikohad ning lastekodudes (välja arvatud koolieelikute)
5—7 rühma olemasolu korral raamatukoguhoidja ametikoht;
5) õn NSVL Kunstifondile tehtud ülesandeks kooskõlastatult haridus
organitega praktiseerida nõukogude kunstnike kujutava ja tarbekunsti
teoste tasuta üleandmist väikelastekodudele, lastekodudele, internaat
koolidele ja kutsekeskkoolidele;
6) õn lastekodudes viibivatele ja internaatkoolides, kutsekeskkooli
des, kõrg- ja kesker.õppeasutustes õppivatele orbudele ja vanemliku
hoolitsuseta jäänud lastele kehtestatud ühtne pilet, mis annab õiguse
tasuta käia kinos, näitusel, muuseumis, spordirajatistes ning tasuta sõita
linna (Lnnalähiste) ühissõidukitega (välja arvatud taksod).
NsVL Haridusministeeriumile, NSVL Riik.ikule Kutsehariduse Ko
miteele ning NSVL Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeeriumile õn tehtud
ülesandeks töötada välja ja kinnitada kooskõlastatult NSVL Kultuuri
ministeeriumi, NSVL Riikliku Kehakultuuri- ja Spordikomitee, NSVL
Riikliku Kinematograafia Komitee, ÜLKNÜ Keskkomitee ja liiduvaba
riikide ministrite nõukogudega vastavad j ühend.d ja ühtse pileti nä.dis;
7) õn heaks kiidetud ÜAÜKN-i ettepanek moodustada 1988.—1989.
aastal igas lastekodus ning orbude ja vanemliku hoolitsuseta jäänud
laste internaatkoolis ametiühmgueelarve vahenditega laste (noorukite)
ametiühinguklubid.
Õn nõustutud ÜLKNÜ Keskkomitee ettepanekuga suunata igal aas
tal komsomoli lähetuskirjaga lastekodudesse ja internaatkoolidesse pare
maid kommunistlikke noori tööle õpetajate, kasvatajate ja vanempioneerijuhtidena, samuti moodustada nendes asutustes komsomoli pedagoogikarühmad laste vaba aja sisustamiseks ning nende tehnika- ja kunsti
loomingu arendamiseks;
8) õn otsustatud 1988. aastast suurendada väikelastekodudes medit
siini-, pedagoogilise ja abipersonali koosseisunormatiive;
9) õn NSVL Haridusministeeriumile tehtud ülesandeks 1. septemb
rist 1987. a seada lastekodude ning orbude ja vanemliku hoolitsuseta
jäänud laste internaatkoolide koosseisudes sisse meditsiiniõe ametikoht
ööpäevase valve tagamiseks; 0,5 stomatoloogi, füsioteraap.aõe ja ravikehakultuuri instruktori ametikohta, kui kasvandikke õn kuni 200; nime
tatud ametikohtade 1 üksus nendes asutustes, kui kasvandikke õn üle
200;

10) õn NSVL Teaduste Akadeemiale koos NSVL Haridusministee
riumi, NSVL Kerg- ja Keskerihariduse Ministeeriumi, NSVL Tervishoiu
ministeeriumi, NSVL Justiitsministeeriumi, NSVL Siseministeeriumi,
NSVL Pedagoogika Akadeemia ja NSVL Meditsiini Akadeemiaga tehtud
ülesandeks hoogustada komp eksuuringuid orbuse ja selle põhjuste ning
perekonna tugevdamise probleemide alal, tegewa orbude ning vanem
liku hoolitsuseta jäänud laste õppe- ja kasvatusasutuste töö teaduslikmetocdilise kindlustamisega ning tugevdada NSVL Pedagoogika Akadee
mia Kasvatuse Üldprobleemide Teadusliku Uurimise Instituudis nende
lastega tehtava kasvatustöö laboratooriumi.
Õn otsustatud katseliselt kindlaks määrata orbude ja vanemliku
hoolitsuseta jäänud laste kasvatamiseks, õpetamiseks ning ülalpidami
seks (laste sünnist kuni tööle asumiseni) ettenähtud asutuste optimaalne
tüüp.
Vene NFSV Ministrite Nõukogule, NSVL Haridusministeeriumile ja
NSVL Ehituskomiteele õn tehtud ülesandeks töötada välja perekondlikku
tüüpi eksperimentaallastekodu projekt ja ehitada 1988.—1992. a. selle
järgi Vene NFSV ühes oblastis nimetatud lastekodu. NSVL Plaanikomi
teele õn tehtud ülesandeks näha selleks ette kapitaalmahutuste ja mate
riaalsete ressursside eraldamine;
11) õn otsustatud heaks kiita Lepse-nim. Kirovi Elektrimasinatööstuse Tootmiskoondise koLektiivi algatus rajada orbude ja vanemliku
hoolitsuseta jäänud laste õppe- ja kasvatuskcmpleks.
Vene NFSV Ministrite Nõukogule, NSVL Lennukitööstuse Ministeeriumie, NSVL Haridusministeeriumile, ÜLKNÜ Keskkomiteele ja
ÜAÜKN-ile koos huvitatud ministeeriumide ja keskasutustega õn tehtud
ülesandeks arutada selle kompleksi ehitamisega seotud küs.musi.
Tootmiskoondiste ja -ettevõtete töökollektiividel õn soovitatud
laialdaselt toetada Lepse-nim. Kirovi Elektrimasinatööstuse Tootmiskoon
dise algatust, mis näeb ette orbude ja vanemliku hoolitsuseta jäänud
laste õppe- ja kasvatuskcmpleksi rajamise, nende tööõpetuse ja ühis
kondliku kasvatamise, era dades selleks sotsiaalse arengu fondi vahen
dite teatud osa, samuti nende käsutuses olevaid materiaal-tehnilisi res
sursse;
12) õn otsustatud pidada otstarbekaks suunata alates 1988. aastast
osa üleliiduliste kommunistlike laupäevakute korraldamise tulemusena
saadud vahendeist väikelastekodude, lastekodude ning orbude ja vanem
liku hoolitsuseta jäänud laste internaatkoolide, koolieelsete lastekodude
suvebaaside, sanatoorsete lastekodude, kehaliste või vaimsete puuetega
laste internaatkoolide ehitamiseks.
Õn tehtud ülesandeks XU viisaastakul seadmestada igas orbude ja
vanemliku hoolitsuseta jäänud laste internaatkoolis informaatika- ja ar
vutustehnika kabinet ning moodustada noorte tehnikute ja naturalistide
jaamade ning laste- ja noorte spordikoolide filiaalid;
13) õn NSVL Plaanikomiteele ja NSVL Varustuskomiteele tehtud
ülesandeks näha 1988. aastast majandusliku ja sotsiaalse arengu riiklike
aastaplaanide projektides ette eraldada liiduvabariikide ministrite nõu

kogudele väikelastekodude, lastekodude ja internaatkoolide tarbeks autotranspordivahendeid;
14) õn kehtestatud, et kolhooside ja sovhooside poolt väikelaste
kodude, lastekodude ja internaatkoolide ja teiste lasteasutuste tarbeks
eraldatavad toiduained arvatakse riikliku kokkuostuplaani täitmise
hulka;
15) õn väikelastekodude ja lastekodude kasvandike ning orbude ja
vanemliku hoolitsuseta jäänud laste igat tüüpi internaatkoolides õppi
vate laste elutingimuste edasiseks parandamiseks:
lapse päevaseks toidukulunormiks (arvestamata toitlustusettevõtteile
makstavat juurdehindluse väikelastekodudes kehtestatud 1 rbl. 50 kop.,
koolieelikutest kasvandikele 1 rbl. 70 kop. ja kooliealistele kasvandikele
2 rbl. (II kaubandusvööndis).
Toidukulunormid õn kinnitatud vastavalt nimetatud määruse lisale
nr. 1 (välja arvatud väikelastekodud).
Väikeiasekcdude laste toidunorme kinnitavad liiduvabariikide mi
nistrite nõukogud ning sanatoorsetes internaatasutustes NSVL Tervis
hoiuministeerium ja NSVL Haridusministeerium kooskõlastatult NSVL
Rahandusministeeriumiga;
kasvandike (kaasa arvatud internaatkoolide koolieelikud-kasvandikud) rõivaste, jalatsite ja pehme inventariga varustamise rahalised kulu
normid kinnitatud vastavalt nimetatud määruse lisale nr. 2, väikelaste
kodudes aga arvestusega 230 rbl. aastas ühe lapse kohta.
Õn kehtestatud ühe kooliealise kasvandiku iga-aastase rõivaste, jalat
site ja pehme inventariga täiendava varustamise kulunormiks keskmiselt
411 rbl. ja koolieelikust kasvandikule 287 rbl.
Orbudele ja vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele (sealhulgas kutse
koolide ja keskeriõppeasutuste lõpetajatele) õn otsustatud kutsekeskkoo
lidesse n.ng kõrg- ja keskeriõppeasutustesse astumisel anda uute rõi
vaste ja jalatsite komplekt (200 rbl. piires), samuit 50 rubla toetust.
Orvud ja vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsed (kes ei ole eestkoste
või hoolduse all) võetakse kutsekeskkoolidesse, kõrg- ja kesker.õppeasutustesse astumisel, samuti neis õppeasutustes õppimise ajal täielikule
riiklikule ülalpidamisele ja õppimise ajal varustatakse neid tasuta toidu,
rõivaste, jalatsite ja pehme inventariga kooliealistele lastele kehtestatud
rahaliste normide alusel.
Eestkoste (hoolduse) all olevad üliõpilased ja õpilased kindlustatakse
õppimise ajal tasuta sooja toiduga, arvestades selleks 80 kop. päevas ühe
inimese kohta;
otsustatud lastekodude kasvandikele, samuti orbudele ja vanemliku
hoolitsuseta jäänud laste.e, kes õpivad igat tüüpi internaatkoolides, kut
sekeskkoolides, kõrg- ja keskeriõppeasutustes ning kes õn riigi täielikul
ülalpidamisel, anda tööleasumisel rõivad, jalatsid, pehme inventar ja
varustus vastavalt nimetatud määruse lisas nr. 3 toodud loetelule arves
tusega 1140 rbl. ühe inimese kohta ning 100 rbl. toetust esialgseteks
kuludeks.
NSVL Plaanikomiteele, NSVL Varustuskomiteele ja NSVL Kauban
dusministeeriumile õn tehtud ülesandeks näha ette eraldada liiduvabarii

kide ministrite nõukogudele rõivaste, jalatsite ja pehme inventari fonde
vastavalt nimetatud määrusega kinnitatud varustusnormidele.
NSVL Haridusministeeriumil, NSVL Tervishoiuministeeriumil ja
NSVL Riiklikul Kutsehariduse Komiteel õn lubatud vajaduse korral teha
kooskõlastatult NSVL Rahandusministeeriumiga korrektiive toitlustamise,
rõivaste, jalatsite ja pehme inventari rahalistes ja naturaalsetes kulu
normides, võttes arvesse hindade muutumist.
Nimetatud normid ja väljamaksed kehtestatakse 1. septembrist
1987. a.;
eestkoste (hoolduse) all olevatele orbudele ja vanemliku hoolitsu
seta jäänud lastele üldhariduskoolis õppimise ajal otsustatud anda tasuta
kooli- ja pioneerivorm ning spcrdirõivastus, samuti anda neile hommiku
eine üldise koolikohustuse fondi vahenditest.
Kui nad asuvad tööle pärast üldhariduskooli, kutsekeskkooli, kõrgvõi keskeriõppeasutuse lõpetamist, õn tehtud ülesandeks maksta neile
ettevõtete, asutuste, organisatsioonide vahenditest 100 rubla ühekordset
teetust ning soetada vajalikke rõivaid, jalatseid ja muud varustust
(300 rubla piires);
kõrgkoolide rektoritel, kutsekeskkoolide ja keskeriõppeasutuste di
rektoritel lubatud õppevaheajal maksta orbudest ja vanemliku hoolitsu
seta jäänud lastest õpilastele ja üliõpilastele õppeasutuste ülalpidamise
assigneeringutest komandeeringute normide järgi päevaraha selle aja
eest, kui nad sõidavad asutustesse või perekondadesse, kus neid kas
vatati.
Lastekodude ja internaatkoolide direktoritele õn antud õigus lubada
kõrg- ja keskeriõppeasutustes ning kutsekeskkoolides õppivatel endistel
kasvandikel orbude ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste hulgast veeta
lastekodus või internaatkoolis õppevaheaega, kusjuures majutamine ja
toitlustamine õn tasuta;
16) õn otsustatud 1. jaanuarist 1988. a. kehtestada lastekodudes ja
igat tüüpi internaatkoolides kulunormiks 120 rubla ühe kasvandiku
kohta aastas majapidamisinventari, isikliku hügieenitarvete, mängude,
mänguasjade ja raamatukogude tarbeks raamatute soetamiseks ning kul
tuuritööks.
Õn otsustatud anda neist vahendeist nimetatud asutustes viibiva
tele orbudele ja vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele isiklikeks kulutus
teks 24 rubla aastas ühe inimese kohta. NSVL Haridusministeeriumile õn
tehtud ülesandeks kooskõlastatult NSVL Rahandusministeeriumiga töö
tada välja ja kinnitada nendele lastele isiklikeks kulutusteks raha and
mise kord;
17) pärast üldhariduskooli kaheksa (üheksa) või kümne (üheteist
kümne) klassi või kutsekeskkooli lõpetamist võetakse orvud ning vanem
liku hoolitsuseta jäänud lapsed kõrg- või keskeriõppeasutustesse väljas
pool konkurssi.
Seejuures õn õppeasutus kohustatud andma nimetatud õpilastele
ühiselamukoha (elamispinna).
Kõrgkoolide rektoritele ning keskeriõppeasutuste ja kutsekeskkoo
lide direktoritele koos komsomoli- ja ametiühinguorganisatsioonide ning

üliõpilas- ja õpilasomavalitsuse organitega õn tehtud ülesandeks anda
igal aastal üliõpilastele ja õpilastele orbude ja vanemliku hoolitsuseta
jäänud laste huigast kuni ICO rubla materiaalset abi stipendiumifondist
ning nende õppeasutuste ülalpidamiseks ettenähtud vahenditest;
18) õn otsustatud anda õpilastele ja üliõpilastele orbude ja vanem
liku hoolitsuseta jäänud laste huigast, kes õn võetud riigi täielikule ülal
pidamisele ja kes ei sõida õppevaheajal organiseeritud puhkepaikadesse
ning samuti haiguse ajal sularaha toitlustamiseks kehtestatud päevase
toidunormi piires, arvestades seejuures kaubanduslikku juurdehindlust.
Kutsekeskkoolide õpilastele orbude ja vanemliku hoolitsuseta jää
nud laste hulgast, kes õn riigi täielikul ülalpidamisel, õn kehtestatud sti
pendiumi määraks 30 rubla kuus.
Õn otsustatud maksta kutsekeskkoolides õppivatele orbudele ja va
nemliku hoolitsuseta jäänud lastele tootmisõpetuse ja -praktika ajal
100% nende poolt väljateenitud summast, neile aga, kes õpivad keskeriõppeasutustes, maksta tootmispraktika ajal stipendiumi olenemata nende
töötasust.
Orbudest ning vanemliku hoolitsuseta jäänud lastest õpilaste ja üli
õpilaste materiaalse kindlustamise kord, mis cn ette nähtud nimetatud
määruse ja NSV Liidu valitsuse teiste otsustega, laieneb õpilastele ja
üliõpilastele, kes õn jäänud vanemateta õppeasutuses õppimise ajal;
19) õn kehtestatud, et orvud ja vanemliku hoolitsuseta jäänud lap
sed (samuti eestkoste või hoolduse all olevad lapsed) kindlustatakse
pärast lasteasutuses viibimise, kutsekeskkooli, kõrg- ja keskeriõppeasutuses õpp mise või NSV Liidu relvajõududes teenimise aja lõppu väljas
pool järjekorda heakorrastatud elamispinnaga;
20) õn väikelastekodude, lastekodude ning orbude ja vane„mliku
hoolitsuseta jäänud laste internaatkoolide töö efektiivsuse suurendami
seks ja töötingimuste parandamiseks lisaks varem kehtestatud soodus
tustele:
1.
septembrist 1987. a. nimetatud töötajatele kehtestatud lisatasu öö
töö eest 35% ulatuses tunnitariifimäärast (ametipalgast) igal öösel töö
tatud tunni eest;
kasvatajatele, abipersonalile, keskastme meditsiinipersonalile ja töö
listele kehtestatud lisatasu kutsealade (ametikohtade) ühitamise, teenin
duspiirkonna laiendamise või töömahu suurendamise (sealhulgas ajuti
selt puuduva töötaja kohustuste täitmise) eest 50% ulatuses põhitöökohas
saadavast ametipalgast (palgamäärast) kehtiva seadusandlusega ettenäh
tud korras;
lastekodude ning orbude ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste
internaatkoolide koolieelikute rühmade kasvatajate ab.dele puhkuse kes
tuseks kehtestatud 24 tööpäeva.
NSVL Haridusministeeriumile õn tehtud ülesandeks kooskõlastatult
NSVL Riikliku Töö ja Sotsiaalküsimuste Komitee, NSVL Rahandusminis
teeriumi ja ÜAÜKN-iga seoses sisse seatavale uute ametikohtadega teha
täiendusi töötajate kategooriate loetelus, kel õn õigus saada 20% võrra
kõrgemat ametipalka.

NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu Ministrite Nõukogu 24. jaanuari
1985. a. määruse nr. 85 «Orbude ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste
väikelastekodudes, lastekodudes ja internaatkoolides kasvatamise, õpe
tamise ja materiaalse kindlustamise parandamise abinõude kohta» punk
ti 7 alapunkti «Ь» (EKP Keskkomitee ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu
11. märtsi 1985. a. määruse nr. 123 punkti 12 alapunkti 5 viies lõige)
kehtivust õn laiendatud instruktoritele ning selle määruse punkti 7 ala
punkti «d» (EKP Keskkomitee ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu nimeta
tud määruse punkti 12 alapunkti 5 seitsmes lõige) kehtivust õn laienda
tud lastekodude ning orbude ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste
internaatkoolide muusikajuhtidele, ringijuhtidele, instruktoritele ja keha
kultuuriinstruktoritele.
NSVL Riiklikule Töö ja Sotsiaalküsimuste Komiteele koos NSVL
Rahandusministeerumii ja ÜAÜKN-iga õn tehtud ülesandeks kehtestada
lastekodudes ning orbude ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste inter
naatkoolides töötavate psühholoogide töötasustamistingimused ja korra
lise puhkuse kestus;
21) õn NSVL SKV-le koos NSVL Haridusministeeriumi, NSV Tervis
hoiuministeeriumi ja NSVL Kutsehariduse Komiteega tehtud ülesandeks
teha vajalikud muudatused statistilise aruandluse vormides väikelaste
kodude, lastekodude ja internaatkoolide töö kontrolli tõhustamiseks;
22) õn otsustatud moodustada Moskvas NSVL Pedagoogika Akadee
mia ja V. I. Lenini nim. Nõukogude Lastefondi Lapsepõlve Teadusliku
Uurimise Instituut.

EKP Keskkomitee ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu õn veendunud,
et partei-, nõukogude, majandus-, ametiühingu- ja komsomoliorganid
ning ühiskondiikud organisatsioonid ümbritsevad orvud ja vanemliku
hoolitsuseta jäänud lapsed tõelise hoolitsuse ja tähelepanuga ning raken
davad kõiki vajalikke abinõusid nende kasvatamise ja õpetamise paran
damiseks, nende igakülgse arengu tagamiseks ja neist Nõukogude kodu
maa patrioodi omaduste kujundamiseks.
EKP Keskkomitee
sekretär
K. VAINO

Tallinn, 1. septembril 1987. Nr. 472.

Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimehe esimene asetäitja
I. TOOME

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU
JA EESTI NSV AMETIÜHINGUTE NÕUKOGU MÄÄRUS
/jo
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Tööliste, teenistujate ja kolhoosnike lisapensioni vabatahtliku
kindlustuse sisseseadmise kohta

Pidades sotsiaalselt ja majanduslikult väga tähtsaks töötajate pen
sionikindlustuse ja tööveteranide ainelise olukorra eest hoolitsuse paran
damist ning vastavalt NSV Liidu Ministrite Nõukogu ja Üleliidulise
Ametiühingute Kesknõukogu 20. augusti 1987. a. määrusele nr. 976 Eesti
NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu mää
ravad:
1. Eesti NSV ministeeriumidel, riiklikel komiteedel ja keskasutustel,
linnade ja rajoonide täitevkomiteedel ning ametiühingute vabariiklikel
komiteedel võtta teadmiseks ja juhindumiseks, et NSV Liidu Ministrite
Nõukogu ja Üleliidulise Ametiühingute Kesknõukogu 20. augusti 1987. a.
määrusega nr. 976:
1) õn NSVL Rahandusministeeriumile tehtud ülesandeks seada 1. jaa
nuarist 1988. a. sisse uus vabatahtliku isikukindlustuse liik — tööliste,
teenistujate ja kolhoosnike (kindlustajad) lisapensioni kindlustus.
Lisapensioni maksmise allikaks õn kindlustusfcnd, mis moodustatakse
võrdsetes osades kindlustajate isiklikest maksetest ja NSV Liidu riigieel
arve vahenditest;
2) õn kehtestatud kindlustajale makstava lisapensioni määr — 10,
20, 30, 40 või 50 rubla kuus vastavalt vabatahtliku kindlustuse lepingule.
Nimetatud lisapensioni makstakse kodanikele eluaegselt pärast kind
lustusmaksete kogu summa tasumist ja pensioniikka jõudmist (meestel 60
aastat ja naistel 55 aastat).
Kindlustajate isiklikest maksetest moodustuva kindlustusfondi vahen
deid hoitakse NSVL Riigipangas NSVL riikliku kindlustuse erikontol,
kusjuures nende intressimäär õn 3 protsenti aastas ja neid kasutatakse
kind.ustusfondi täiendamiseks;
3) õn NSVL Plaanikomiteele tehtud ülesandeks näha lisapensionikindlustuse arengut arvestades plaaniprojektides ette eraldada NSVL
Rahandusministeeriumile (NSVL riikliku kindlustuse organite tarvis) va
jalik palgafond töötasu maksmiseks nende organite töötajaile ning ette
võtete, asutuste, organisatsioonide ja kolhooside raamatupidamistöötajaile, kes teevad kindlustusoperatsioonide alal sularahata arveldusi;
4) õn kinnitatud juurdelisatud «Lisapensioni vabatahtliku kindlus
tuse põhitingimused».
NSVL Rahandusministeeriumile õn tehtud ülesandeks kinnitada koos
kõlastatult NSVL Riikliku Töö ja Sotsiaalküsimuste Komitee ja ÜAÜKNiga lisapensioni vabatahtliku kindlustuse eeskirjad.
2. Linnade ja rajoonide täitevkomiteedel ning ametiühingukomitee
del anda praktilist abi ENSV Riikliku Kindlustuse Peavalitsuse organi
tele lisapensioni vabatahtliku kindlustuse korra'damisel, nende materiaal
tehnilise baasi tugevdamisel ning nimetatud organite töötajatele nõuete
kohaste töö- ja olmetingimuste tagamisel.

3.
ENSV Riikliku Kindlustuse Peavalitsusel laialdaselt propageerida
tööliste, teenistujate ja kolhoosnike lisapensioni vabatahtlikku kindlus
tust ajakirjanduses, raadios ja televisioonis.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimees
B. SAUL

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
esimees
M. PEDAK

Tallinn, Toompea, 8. septembril 1987. Nr. 481.
Kinnitatud
NSV Liidu Ministrite Nõukogu ja ÜAUKN-i
20. augusti 1987. a. määrusega nr. 976

Lisapensioni vabatahtliku kindlustuse
põhitingimused

1. Lisapensioni vabatahtliku kindlustuse lepingu võivad sõlmida töö
lised, teenistujad ja kolhoosnikud (kindlustajad): mehed 35—60 aasta
vanuses ja naised 30—55 aasta vanuses.
Kmdlustusaeg võrdub vastavalt kindlustaja 60 või 55 eluaasta ja
kind-ustuslepingu sõlmimise päevaks oleva tegeliku vanuse vahega. 56—
60-aastaste meeste ja 51—55-aastaste naiste kindiustusaeg õn 5 aastat.
2. Kindlustajal õn õigus sõlmida vabatahtliku kindlustuse leping,
et saada lisapensioni 10, 20, 30, 40 või 50 rubla kuus. Lepingu kehtimise
ajal võib kindlustaja suurendada või vähendada lisapensioni suurust.
Lisapensioni kogusumma ei tohi ületada 50 rubla kuus.
Kindlustusmaksed kehtestatakse olenevalt kindlustaja vanusest, klndlustusajast ja lisapensioni suurusest vastavalt tabelile.
3. Kindlustusmakseid tuleb tasuda kogu kindlustusaja jooksul iga
kuu üldjuhul sularahata arvelduse teel kindlustaja töökoha raamatupida
mise kaudu.
Lisapensioni makstakse eluaegselt pärast kindlustusaja lõppemist,
kui kindlustaja õn tasunud ettenähtud maksed.
4. Kindlustajale antakse õigus saada lisapensioni kas kord kuus või
kord aastas.
Kui kindlustaja sureb enne lisapensioni kindlustusaja lõppu, maks
takse tema poolt tasutud maksed tema lesele, viimase puudumisel aga
kindlustaja pärijatele. Lisapensioni saanud kindlustaja surma korral
makstakse tema lesele (viimase puudumisel aga kindlustaja pärijatele)
välja kuue aastapensioni ja kindlustajale tegelikult makstud summa vahe.
Kui kindlustaja sureb pärast kuue aastapensioni saamist, ei maksta tema
lesele või viimase puudumisel pärijatele mingeid seda liiki kindlustus
summasid.
5. Kindlustajal õn õigus igal ajal enne kindlustusaja lõppu katkes
tada kindlustusleping enne tähtaega ning saada oma maksed tagasi, kus
juures arvatakse maha riikliku kindlustuse organite kulutused sellele
kindlustusliigile. Pärast kindlustusaja lõppu kodanikul sellist õigust ei
ole, sest talle makstakse lisapensioni.
6. Välismaale alaliselt elama asunud kindlustajale lisapensioni maks
mise kerra määravad kindlaks NSVL Rahandusministeerium ja NSVL
Riiklik Töö ja Sotsiaalküsimuste Komitee vastavalt analoogilistel juhtu
del riiklike pensionide maksmise tingimustele.
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NSV Liidu Ministrite Nõukogu ja UAUKN-i
20. augusti 1987. a. määrusega nr. 976 kinni
tatud «Lisapensioni vabatahtliku kindlustuse
põhitingimuste» juurde

Lisapensioni kindlustuse lepingute alusel makstavate igakuiste kindlustusmaksete suurus
Kindlustaja vanus
(täisaastates)
mehed

25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
5
5
5
5
5

10 rubla

20 rubla

30 rubla

40 rubla

2.20
2.34
2.48
2.64
2.82
3.01
3.23
3.47
3.74
4.04
4.38
4.78
5.23
5.16
6.39
7.15
8.07
9.22
10.71
12.68
15.46
15.09
14.73
14.37
14.00
13.64

4.40
4.68
4.96
5.28
5.64
6.02
6.46
6.94
7.48
8.08
8.76
9.56
10.46
11.52
12.78
14.30
16.14
18.44
21.42
25.36
30.92
30.18
29.46
28.74
28.00
27.28

6.60
7.02
7.44
7.92
8.46
9.03
9.69
10.41
11.22
12.12
13.14
14.34
15.69
17.28
19.17
21.45
24.21
2/.66
31.13
38.04
46.38
45.27
44.19
43.11
42.00
40.92

8.80
9.36
9.92
10.56
11.28
12.04
12.92
13.88
14.96
16.16
17.52
19.12
20.92
23.04
25.56
28.60
32.28
36.88
42.84
50.72
61.84
60.36
58.92
57.48
56.00
54.56

50 rubla
11.00
mo
12.40
13.20
14.10
15.05
16.15
17.35
18.70
20.20
21.90
23.90
26.15
28.80
31.95
35.75
40.35
46.10
53.55
63.40
77.30
75.45
73.65
71.85
70.00
68.20

Nr. 44

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Igakuised kindlustusmaksed (rublades ja kopikates),
kui lisapensioni suurus õn

— 960 —

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

naised

Maksete tasu
mise aeg
(aastat)

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU
JA EESTI NSV AMETIÜHINGUTE NÕUKOGU MÄÄRUS
Sm. A. Otsa autasustamise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
määravad:
Kauaaegse viljaka loomingulise tegevuse ja aktiivse osavõtu eest
ühiskondlikust elust ning seitsmekümnenda sünnipäeva puhul autasus
tada L. Koidula nim. Pärnu Draamateatri näitlejat, Eesti NSV teenelist
kunstnikku Arthur Johannese p. Otsa Eesti NSV Ministrite Nõukogu
ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu aukirjaga.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimees
B. SAUL

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
esimees
M. PEDAK

Tallinn, 30. novembril 1987. Nr. 607.

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU
JA EESTI NSV AMETIÜHINGUTE NÕUKOGU MÄÄRUS
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Kohtute ja justiitsorganite töötajate autasustamise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
määravad:
Teenete eest sotsialistliku seaduslikkuse kindlustamisel ning Nõu
kogude kohtusüsteemi moodustamise 70. aastapäeva puhul autasustada
Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
aukirjaga järgmisi kohtute ja justiitsorganite töötajaid:
E к š t a t, Grigori Paveli p. — ENSV Justiitsministeeriumi kohtute osa
konna vanemkonsultant.
Jüris, Lui Edgari p. — Rakvere Rajooni Rahvakohtu esimees.
Kulper, Ivan Aleksei p. — Kohtla-Järve Linna Rahvakohtu rahvakohtunik.
Remmel, Hele-Kai Leo t. — Tartu Rajooni Rahvakohtu esimees.
V i j a r, Ülo Ludvig! p. — Võru Rajooni Rahvakohtu esimees.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimees
B. SAUL

Tallinn, 2. detsembril 1987. Nr. 614.

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
esimees
M. PEDAK

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS
621

Elanike poolt NSVL Hoiupanka tehtavate lastehoiuste kohta

Laiendamaks kodanike rahaliste hoiuste hoidmise võimalusi ja vas
tavalt NSV Liidu Ministrite Nõukogu 20. augusti 1987. a. määrusele
nr. 980 Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
1. Eesti NSV ministeeriumidel, riiklikel komiteedel ja keskasutustel
ning linnade ja rajoonide täitevkomiteedel võtta teadmiseks ja juhindu
miseks, et NSV Liidu Ministrite Nõukogu 20. augusti 1987. a. määrusega
nr. 980:
1) õn NSVL Hoiupangal lubatud võtta alates 1988. aastast kodani
kelt vastu kuni 16-aastaste laste nimele tehtavaid sihthoiuseid, olenemata
sugulussidemetest.
16-aastastele ja vanematele isikutele makstakse tulu 4 protsenti aas
tas tingimusel, et hoiust õn hoitud 10 aastat.
Kui hoius jäetakse hoiule NSVL Hoiupanga asutusse pärast 10-aastast hoiulolekut ja hoiustaja 16-aastaseks saamist, samuti kui hoius an
takse enne tähtaega välja raha sissemaks j ale, makstakse tulu nõudmiseni
hoiustele kehtestatud määra alusel;
2) õn NSVL Hoiupangale tehtud ülesandeks töötada kooskõlastatult
NSVL Riigipangaga välja ja kinnitada laste sihthoiuste vastuvõtmise
tingimused;
3) õn NSVL Riiklikule Kirjastuste, Polügraafia ja Raamatukauban
duse Komiteele tehtud ülesandeks tagada NSVL Hoiupanga tellimisel
agitatsiooni-, reklaami- ja muude materjalide valmistamine ja levitamine.
2. ENSV Riiklikul Televisiooni- ja Raadiokomiteel propageerida
laialdaselt NSVL Hoiupanga asutuste poolt elanikele võimaldatavaid raha
hoiustamise ja teenindamise vorme.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees B. SAUL
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja E. MATT

Tallinn, Toompea, 17. septembril 1987. Nr. 496.

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS
\3 Zt &

ENSV Riiklikule Kehakultuuri- ja Spordikomiteele sportliku
välisturismiga seotud tasuliste teenuste hindade kinnitamise
õiguse andmise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
Nõustuda ENSV Riikliku Kehakultuuri- ja Spordikomitee ettepane
kuga, mis õn kooskõlastatud ENSV Riikliku Hinnakomitee ja ENSV Ra
handusministeeriumiga, anda ENSV Riiklikule Kehakultuuri- ja Spordi
komiteele õigus kinnitada Eesti NSV-s sportliku välisturismiga seotud
tasuliste teenuste hinnad.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe esimene asetäitja I. TOOME
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja E. MATT

Tallinn, Toompea, 3. novembril 1987. Nr. 568.

Ш
Eesti NSV Ülemnõukogu ehitus- ja kommunaalmajanduskomisjonis

Narvas toimus Eesti NSV Ülemnõukogu ehitus- ja kommunaalma j anduskomisjoni väljasõiduistung, kus arutati Eesti NSV Riikliku Ehituskomi
tee tööd ehitusmaterjalide tootmise laiendamisel ning kvaliteedi paranda
misel.
Komisjoni liikmed tutvusid eelnevalt ehitusmaterjale tootvate ette
võtetega nii Kohtla-Järve! kui kä Narvas. Kuulanud seejärel ära Eesti
NSV Riikliku Ehituskomitee esimehe esimese asetäitja, Eesti NSV ministri
A. Kana ettekande, küsimuse ette valmistanud rahvasaadikute sõnavõtud
ja arvamused, märkis komisjon järgmist: ehitusmaterjale tootvad ettevõt
ted täpsustavad praegu oma toodangu kvaliteedi kujundamise programme
eesmärgiga valmistada ette ehitusmaterjalide kvaliteedi tõstmise ühtne
programm Eesti NSV Riikliku Ehituskomitee süsteemis. Mitmed süsteemi
ettevõtted, nagu Aseri Keraamikatehas ja Tallinna Ehituskeraamikatehas
õn juba suutnud parandada väljastatavate toodete kvaliteeti. Ometi ei ra
hulda ehitusmaterjalitööstuse ettevõtted veel ehitajate nõudlust põhiliste
ehitusmaterjalide järele ei koguse ega kä kvaliteedi osas. Mitmete uute
ehitusmaterjalide tootmisse evitamisel ei ole silmas peetud vabariigi ehitusorganisatsioonide ja individuaalehitajate vajaduste täielikku rahulda
mist.
Rahvasaadikud tõid esile olukorra, kus ehitusmaterjale tootvad ette
võtted ei pööra vajalikku tähelepanu põhiseadmete kapitaalremondile,
nende uuendamisele ja täiustamisele, mistõttu õn 70,4% kõikidest tehno
loogilistest seadmetest süsteemi ettevõtetes moraalselt või füüsiliselt va
nanenud, eriti Narva Ehitusmaterjalide Kombinaadis, tsemenditehases
«Punane Kunda» ning tootmiskoondises «Silikaat». Mitmes ettevõttes õn
projektid uute tootmisvõimsuste evitamiseks töötatud välja vastutustun
detult. Sageli õn pärast rekonstrueerimistööde lõppu selgunud, et projekt
võimsused ei vasta tegelikkusele.
Nenditi, et ettevõtete halb tehniline seisukord kajastub kä töökohtade
atesteerimise tulemustes. Vabariigis õn ehitusmaterjale tootvaid ettevõt
teid, kus kuni pool töökohtadest ei vasta kehtivatele nõuetele. Samal ajal
ei pööra need ettevõtted tähelepanu kä töötajate olme ja vaba aja sisusta
misega seotud küsimustele. Paljud nõrgal tehnilisel järjel olevad ettevõt
ted ei hooli tööliskaadri ettevalmistamisest, nende side kutsekoolidega õn
nõrk ning tööle suunatud noored töölised lahkuvad seetõttu sageli teis
tesse rahvamajandusharudesse. Kõik need asjaolud põhjustavad suurt
tööjõu voolavust.
Komisjoni arvates satuvad oluliste puudustega ettevõtted suurtesse
raskustesse üleminekul täielikule isemajandamisele.
Komisjon pidas vajalikuks, et Eesti NSV Ehituskomitee püüaks leida
täiendavaid võimalusi ehitusmaterjalitööstuse ettevõtete rekonstrueerimisprotsessi kiirendamiseks ja täiustamiseks. Rahvasaadikud tõid esile vaja
duse viia praegu toodetavate ehitusmaterjalide hind vastavusse nende

kvaliteediga. Majandusharu ettevõtete arendusprogramm ning kvaliteedi
tõstmise programm tuleb realiseerida tähtajaliselt. Komisjon oli seisuko
hal, et õn vaja suurendada nõudlikkust ettevõtete juhtide suhtes kaadri
ettevalmistamise ja täiendusõppe korraldamise ning ettevõtete sotsiaalse
sfääri arendamise küsimustes.
Komisjoni istungit juhatas komisjoni esimees rahvasaadik N. Ivanov,
sõna võtsid rahvasaadikud V. Tamm ja H. Ennok.
Komisjoni istungist võtsid osa ja esinesid sõnavõtuga Eesti NSV Ülem
nõukogu Presiidiumi esimehe asetäitja M. Leosk ning Narva Linna RSN
Täitevkomitee esimees V. Mižui.
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