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EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
Af\4L Eesti NSV Riikliku Kütuse- ja Energeetikakomitee moodustatUD

mise kohta

Täiustamaks vabariigi rahvamajanduse ning elanikkonna kütuse ja
energiaressurssidega varustamise juhtimist, Eesti NSV Ülemnõukogu Pre
siidium otsustab:
1. Moodustada vabariiklik Eesti NSV Riiklik Kütuse ja Energeetika
komitee.
Likvideerida Eesti NSV Riiklik Naftasaaduste Komitee.
2. Teha Eesti NSV 14. detsembri 1978. a. seaduses «Eesti NSV Minist
rite Nõukogu kohta» (ENSV Teataja 1978, nr. 42, art. 522) järgmised
muudatused ja täiendused:
1) täiendada seadust uue paragrahviga 261 ja sõnastada see järgmi
selt:
«§ 261. Eesti NSV vabariiklikud riiklikud komiteed
Eesti NSV vabariiklikud riiklikud komiteed õn:
Eesti NSV Riiklik Kütuse- ja Energeetikakomitee.»;
2) jätta paragrahvist 26 välja sõnad «Eesti NSV Riiklik Naftasaaduste
Komitee»;
3) paragrahvi 27 muuta ja sõnastada see järgmiselt:
«§ 27. Teised Eesti NSV Ministrite Nõukogule alluvad organid
Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures võidakse vajaduse korral
moodustada komiteesid, peavalitsusi ja muid keskasutusi majandusliku,
sotsiaalse ja kultuurilise ülesehitustöö alal ning muid organeid NSV Liidu
ja Eesti NSV seadusandluse kohaselt.»
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

Tallinn, 14. juulil 1988.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
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Sm. Roman Ivani p. Seremeta nimetamise kohta Eesti NSV
Riikliku Kütuse- ja Energeetikakomitee esimeheks

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium otsustab:
Nimetada sm. Roman Ivani p. Seremeta Eesti NSV Riikliku
Kütuse- ja Energeetikakomitee esimeheks, vabastades ta Eesti NSV Mi
nistrite Nõukogu esimehe asetäitja kohustest.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
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Sm. Matti Aleksandri p. Piirimaa nimetamise kohta Eesti NSV
Riikliku Hariduskomitee esimehe esimeseks asetäitjaks _
Eesti NSV ministriks

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium otsustab:
Nimetada sm. Matti Aleksandri p. Piirimaa Eesti NSV Riikliku
Hariduskomitee esimehe esimeseks asetäitjaks — Eesti NSV ministriks.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

Tallinn, 14. juulil 1983.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
409

Eesti NSV Riikliku Kultuurikomitee moodustamise kohta

Kultuurielu juhtimise täiustamiseks vabariigis Eesti NSV Ülemnõu
kogu Presiidium otsustab:
1. Moodustada vabariiklik Eesti NSV Riiklik Kultuurikomitee.
Likvideerida Eesti NSV Kultuuriministeerium, Eesti NSV Riiklik
Kinokomitee ja Eesti NSV Riiklik Kirjastuste, Polügraafia ja Raamatu
kaubanduse Komitee.
2. Teha Eesti NSV 14. detsembri 1978. a. seaduses «Eesti NSV Mi
nistrite Nõukogu kohta» (ENSV Teataja 1978, nr. 42, art. 522) järgmised
muudatused ja täiendused:
K
1) jätta paragrahvist 24 välja sõna «Kultuuriministeerium»•
2) jätta paragrahvist 26 välja sõnad «Eesti NSV Riiklik Kinokomitee»
ja «Eesti NSV Riiklik Kirjastuste, Polügraafia ja Raamatukaubandus»
Komitee»;
3) täiendada paragrahvi 261 sõnadega «Eesti NSV Riiklik Kultuuri
komitee».
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

Tallinn, 14. juulil 1988.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
Л1Л
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Sm- Jaak Arturi p- Kaarma nimetamise kohta Eesti NSV miv
Hku Kultuurikomitee esimeheks
KUK"

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium otsustab:
Nimetada sm. Jaak Arturi p. Kaarma Eesti NSV RiikiiVi,
tuurikomitee esimeheks.
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Sm. Jaak Hendriku p. Alliku nimetamise kohta Eesti NSV
Riikliku Kultuurikomitee esimehe esimeseks asetäitjaks —
Eesti NSV ministriks

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium otsustab:
Nimetada sm. Jaak Hendriku p. Allik Eesti NSV Riikliku Kultuuri
komitee esimehe esimeseks asetäitjaks — Eesti NSV ministriks.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 14. juulil 1988.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
412

Muudatuste tegemise kohta Eesti NSV Ülemkohtu koosseisus

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium otsustab:
1. Vabastada sm. Robert Aleksandri p. Simson Eesti NSV Ülem
kohtu esimehe kohustest seoses pensionile minekuga.
2. Valida Jaak Artemi p. Kirikal Eesti NSV Ülemkohtu esi
meheks.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 14. juulil 1988.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
Al О Sm. Raimund Aleksandri p. Penu vabastamise kohta Eesti NSV
* * ' Riikliku Kinokomitee esimehe kohustest
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium otsustab:
Vabastada sm. Raimund Aleksandri p. Penu Eesti NSV Riikliku
Kinokomitee esimehe kohustest.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 14. juulil 1988.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
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Sm. Johannes Ado p. Loti vabastamise kohta Eesti NSV kul
tuuriministri kohustest

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium otsustab:
Vabastada sm. Johannes Ado p. Lott Eesti NSV kultuuriministri
kohustest seoses pensionile minekuga.
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Sm. Lembit Jüri p. Kaigi vabastamise kohta Eesti NSV Riikliku Kirjastuste, Polügraafia ja Raamatukaubanduse Komitee
esimehe kohustest

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium otsustab:
Vabastada sm. Lembit Jüri p. Kaik Eesti NSV Riikliku Kirjastuste,
Polügraafia ja Raamatukaubanduse Komitee esimehe kohustest seoses
pensionile minekuga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. PÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 14. juulil 1988.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
Sm. Grigori Sergei p. Sevtšenko vabastamise kohta Eesti NSV
Riikliku Naftasaaduste Komitee esimehe kohustest

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium otsustab:
Vabastada sm. Grigori Sergei p. Sevtšenko Eesti NSV Riikliku
Naftasaaduste Komitee esimehe kohustest.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 14. juulil 1988.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI OTSUS
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Muudatuse tegemisest «Juhistes eesti pärisnimede kirjutamise
kohta vene keeles»

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium otsustab:
Teha «Juhistes eesti pärisnimede kirjutamise kohta vene keeles»,
mille Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium kinnitas 26. septembril 1959,
järgmine muudatus: kirjutada «Tallinn» vene keeles vastavalt vene kee
les eesti pärisnimede kirjutamise juhistele, seega kujul «Таллинн».
Minna uuele kirjutusviisile üle 1. jaanuarist 1989. a.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. PÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
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Sm. H. Toomiste autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu
Presiidiumi aukirjaga

Kauaaegse viljaka töö eest põllumajanduses ning kuuekümnenda
sünnipäeva puhul autasustada Va.ga rajooni Laatre sovhoosi direktorit.
Eesti NSV teenelist põllumajandustöötajat Huno Filaret! p. Toomis
tet Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

Tallinn, 14. juulil 1988.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
A | Q Sm. A. Neimani autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu
ЧскУ Presiidiumi aukirjaga
Aktiivse osavõtu eest ühiskondlikust elust ning kaheksakümnenda
sünnipäeva puhul autasustada personaaipensionäri Aleksander Hansu p.
N e i m a n i t Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

Tallinn, 14. juulil 1988.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
AJfl Sm- A- Slutski autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu

“Avf

Presiidiumi aukirjaga

Teenete eest eesti nõukogude ajakirjanduse arendamisel ning seitsme
kümnenda sünnipäeva puhul autasustada Eesti NSV teenelist ajakir
janikku Aado Samuel! p. S 1 u t s к i t Eesti NSV Ülemnõukogu Presii
diumi aukirjaga.

АЦ
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Eesti NSV Arhitektide Liidu liikmetele Eesti NSV teenelise
arhitekti aunimetuse andmise kohta

Teenete eest eesti nõukogude arhitektuuri arendamisel anda Eesti
NSV teenelise arhitekti aunimetus järgmistele Eesti NSV Arhitektide
Liidu liikmetele:
E i g i, Ado Arnoldi p. — S. M. Kirovi nimelise näidiskalurikolhoosi projekteerimisbüroo arhitekt.
Hirvesoo, Eva Adolfi t. — Projekteerimise Instituudi «Tsentrosojuzprojekt» Tallinna filiaali peaarhitekt.
Kusmin, Nikolai Nikolai p. — pensionär.
Künnapu, Vilen Peetri p — Projekteerimise Instituudi «EKE Projekt»
juhtiv arhitekt.
Raud, Irina Pauli t. — Riikliku Projekteerimise Instituudi «Eesti Pro
jekt» proj ektipeaarhitekt.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 18. juulil 1988.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
д'у'Л
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Sm. L. Krumm! autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu
Presiidiumi aukirjaga

Kauaaegse viljaka teadustöö eest ning kuuekümnenda sünnipäeva
puhul autasustada Eesti NSV Teaduste Akadeemia Termofüüsika ja
Ejektrofüüsika Instituudi osakonnajuhatajat, Eesti NSV Teaduste Aka
deemia korrespondentliiget professor Lembit Arseni p. К r u m m i
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga.
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EESTIMAA KOMMUNISTLIKU PARTEI KESKKOMITEE,
EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU,
EESTI NSV AMETIÜHINGUTE NÕUKOGU
JA ELKNÜ KESKKOMITEE MÄÄRUS
AJU
4L Ly

Koondiste, ettevõtete, asutuste, organisatsioonide, kolhooside
ja sovhooside kollektiivide autasustamise kohta EKP Kesk
komitee, Eesti NSV Ministrite Nõukogu, Eesti NSV Ameti
ühingute Nõukogu ja ELKNU Keskkomitee aukirjaga eriharus
saavutatud parimate tulemuste eest materjali-, kütuse- ja ener
giaressursside kokkuhoiu ja ratsionaaalse kasutamise alal
1987. aastal

Väljavõte:

Läbi vaadanud koondiste, ettevõtete, asutuste, organisatsioonide,
kolhooside ja sovhooside kollektiivide töötulemused materjali-, kütuseja energiaressursside kokkuhoiu ja ratsionaalse kasutamise alal 1987. aas
tal, EKP Keskkomitee, Eesti NSV Ministrite Nõukogu, Eesti NSV Ameti
ühingute Nõukogu ja ELKNÜ Keskkomitee märgivad, et olles laialdaselt
hoogustanud sotsialistlikku võistlust kaheteistkümnenda viisaastaku teise
aasta ülesannete edukaks täittmiseks, täitsid vabariigi töötajad materjali-,
kütuse- ja energiaressursside kokkuhoiu ülesanded. Kehtestatud kokkuhoiuülesanded täideti musta valtsmetalli osas 115,7-protsendiliselt, tse
mendi osas 122,8-protsendiliselt, metsamaterjalide osas 111-protsendiliselt, diislikütuse osas 143,2-protsendiliselt ja autobensiini osas 132,9-protsendiliselt. Ületati kä katla- ja ahjukütuse ning soojus- ja elektrienergia
kokkuhoiu ülesanded. Seejuures rahuldati kasvav vajadus materjali-,
kütuse- ja energiaressursside järele nende kokkuhoiu teel musta valts
metalli osas 52,9-protsendiliselt, tsemendi osas 46 8-protsendiliselt, metsa
materjalide osas lCO-protsendiliselt, soojusenergia osas 19,7-protsendiliselt ja diislikütuse osas 16,4-protsendiliselt. Autobensiini kulu vähenes
1986. aastaga võrreldes 1,7 protsenti ehk 6600 tonni.
Ühtlasi ei täitnud mõned Eesti NSV ministeeriumid, riiklikud komi
teed ja keskasutused ning liidulise alluvusega koondised ja ettevõtted
mõningate näitajate osas materjali-, kütuse- ja energiaressursside kokku
hoiu alal kehtestatud ülesandeid ja võetud sotsialistlikke kohustusi.
Nende hulgas õn ENSV Ehituskomitee, ENSV Autotranspordi ja Maan
teede M nisteerium, ENSV Teraviljasaaduste Ministeerium, «Eesti Ener
gia», Tallinna tehas «Voita», Pärnu Masinatehas, tehas «Ilmarine», toot
miskoondis «Eesti Fosforiit» jt.
Paljudes töökollektiivides ei täideta EKP Keskkomitee, Eesti NSV
Ministrite Nõukogu, Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu ja ELKNÜ Kesk
komitee 19. augusti 1986. a. määrust nr. 452 «Kaheteistkümnenda viis
aastaku ülesannete edukaks täitmiseks peetava sotsialistliku võistluse
kohta» selles osas, mis puudutab jõupingutuste keskendamist materjali-,
kütuse- ja energiaressursside kokkuhoiu kõrgeima taseme saavutamisele
eriharus.

EKP Keskkomitee, Eesti NSV Ministrite Nõukogu, Eesti NSV Ameti
ühingute Nõukogu ja ELKNO Keskkomitee määravad:
1.
Autasustada EKP Keskkomitee, Eesti NSV M;nistrite Nõukogu,
Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu ja ELKNÜ Keskkomitee aukirjaga
järgmiste koondiste, ettevõtete, asutuste, organisatsioonide, kolhooside
ja sovhooside kollektiive, kes saavutasid eriharus parimaid tulemusi
materjali-, kütuse- ja energiaressursside kokkuhoiu ja ratsionaalse kasu
tamise alal 1687. aastal:
ENSV Agrotööstuskomitee süsteemis:

Pärnu Piimatoodete Kombinaat
ENSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeeriumi süsteemis:

Tartu Autode Remondi Katsetehas
ENSV Teenindusministeeriumi süsteemis:

tootmiskoondis «Autoteenindus»
Tallinna Ehitusteeninduse Valitsus
ENSV Elamu- ja Kommunaalmajanduse Ministeeriumi süsteemis:

Eritööde Remondi- ja Ehitusvalitsus nr. 1
Tallinna Linna Spetsialiseeritud Autotranspordibaas
ENSV Kergetööstusministeeriumi süsteemis:

tekstiilivabrik «Sulev»
ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeeriumi süsteemis:

Rakvere Metsamajand
ENSV Metsa-, Tselluloosi-, Paberi- ja Puidutööstuse Ministeeriumi
süsteemis:

Puidutöötlemiskombinaat «Viisnurk»
ENSV Kohaliku Tööstuse Ministeeriumi süsteemis:

Tarbekeemia Tootmiskoondis «Flora»
ENSV Sideministeeriumi süsteemis:

Vabariiklik Raadio ja Televisiooni Saatekeskus
ENSV Teraviljasaaduste Ministeeriumi süsteemis:

Tartu Leivakombinaat
tootmiskoondis «Leibur»
V. Kingissepa nim. Tallinna Teraviljasaaduste Kombinaat
ENSV Ehituskomitee süsteemis:

Ehitustööde Mehhaniseerimise Trusti 2. Eriehitusvalitsus
Ehitustööde Mehhaniseerimise Trusti 4. Eriehitusvalitsus
ENSV Varustuskomitee süsteemis:

tootmiskoondis «Eesti Taara»

ENSV Riikliku Kirjastuste, Polügraafia ja Raamatukaubanduse Komi
tee süsteemis:

kirjastus «Valgus»
Vabariikliku Koondise «Eesti Külaehitus» süsteemis:

Harju Rajooni Kolhoosiehituskoondis
«Eesti Energia» süsteemis:

Tööpunalipu ordeniga Leninliku Komsomoli nim. Balti Soojuselektri
jaam
muude liidulise alluvusega ettevõtete hulgas:

Kiviõli Põlevkivikeemiatehas
Tartu Tootmiskoondise «Tööstusaparaat» A. Veimeri nim. Võru
Gaasianalüsaatorite Tehas.
2.
Juhtida ENSV Ehituskomitee (sm. A. Kana), ENSV Autotranspordi
ja Maanteede Ministeeriumi (sm. G. Krüger), ENSV Teraviljasaaduste
Ministeeriumi (sm. V. Rajevski), «Eesti Energia» (sm. A. Orman), Tallinna
tehase «Voita» (sm. V. Aleksandrov), Pärnu Masinatehase (sm. V. Dob
rov), tehase «Ilmarine» (sm. T. Talving) ja tootmiskoondise «Eesti Fos
foriit» (sm. A. Revkuts) tähelepanu sellele, et nad ei rakendanud vaja
likke abinõusid mõnd liiki materjali-, kütuse- ja energiaressursside kok
kuhoiu alal kehtestatud ülesannete ja võetud sotsialistlike kohustuste
täitmise tagamiseks 1987. aastal, ning nõuda neilt ressursside kokkuhoiu
alal tehtava töö põhjalikku parandamist.
3. Võtta teadmiseks, et NSV Liidu Ministrite Nõukogu, UAÜKN-i ja
ÜLKNÜ Keskkomitee 28. aprilli 1988. a. määrusega nr. 543 autasustati
Kohtla-Järve rajooni ja tootmiskoondist «Salvo» NSV Liidu Ministrite
Nõukogu, ÜAÜKN-i ja ÜLKNÜ Keskkomitee aukirjaga heade saavutuste
eest materjali-, kütuse- ja energiaressursside kokkuhoiu ja ratsionaalse
kasutamise alal 1987. aastal.
4. EKP linna- ja rajoonikomiteedel, Eesti NSV ministeeriumidel,
riiklikel komiteedel ja keskasutustel ning nõukogude, ametiühingu- ja
kcmsomoliorganitel igakülgselt analüüsida 1287. aasta töötulemusi ma
terjali-, kütuse- ja energiaressursside kokkuhoiu alal, pöörates erilist
tähelepanu ülesannete ja sotsialistlike kohustuste täitmisele.
Üldistada nende töökollektiivide positiivseid töökogemusi, kes saa
vutasid parimaid tulemusi materjali-, kütuse- ja energiaressursside kok
kuhoiu ja ratsionaalse kasutamise alal, ning korraldada nende kogemuste
levitamine.
Vabariiklike, kohalike ja harukondlike ajalehtede ning ajakirjade
toimetustel, raadiol ja televisioonil tagada avalikustamine materjali-, kü
tuse- ja energiaressursside kokkuhoiu ja ratsionaalse kasutamise alal teh
tava töö tulemuste valgustamisel ning tuua sügavalt ja eredalt esile ees
rindlaste edusammud ja heade tulemuste saavutamise vahendid ja mee
todid.
*

*

EKP Keskkomitee, Eesti NSV Ministrite Nõukogu, Eesti NSV Ameti
ühingute Nõukogu ja ELKNÜ Keskkomitee õn veendunud, et kõik vaba
riigi rahvamajanduse töötajad rakendavad oma jõu ja teadmised edukaks
tööks materjali-, kütuse- ja energiaressursside kokkuhoiu alal 1988. aas
tal ning kaheteistkümnenda viisaastaku ülesannete täitmiseks.
EKP Keskkomitee
sekretär
K. VAINO

Eesti NSV
Ministrite Nõukogu
esimees
B. SAUL

Eesti NSV Ameti
ühingute Nõukogu
sekretär
L. VESKIMÄE

ELKNÜ
Keskkomitee
sekretär
A. ALMANN

Tallinn, 31. mail 1988. Nr. 272.

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU
JA EESTI NSV AMETIÜHINGUTE NÕUKOGU MÄÄRUS
A'J A
*» *

Tootmiskoondiste (kombinaatide) n‘ng tööstus- ja raudteetranspordiettevõtete elektrienergia kokkuhoiu alase vabariikliku
sotsialistliku võistluse ärajätmise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
määravad:
1. Dubleerimise kõrvaldamiseks sotsialistliku võistluse korralduses
nõustuda «Eesti Energia» ja vabariigi paljude tööstusettevõtete töökol
lektiivide ettepanekuga jätta ära tootmiskoondiste (kombinaatide) ning
tööstus- ja raudteetranspordiettevõtete elektrienergia kokkuhoiu alane
vabariiklik sotsialistlik võistlus.
2. Tunnistada kehtetuks Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV
Ametiühingute Nõukogu määrused vastavalt juurdelisatud loetelule.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimees
B. SAUL

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
sekretär
J. TIIGI

Tallinn, 22. juunil 1988. Nr. 296.
Kinnitatud
Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja
Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
22. juuni 1988. a. määrusega nr. 296

Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
kehtivuse kaotanud määruste
1оe1e1u

1. Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõu
kogu 14. juuli 1960. a. määruse nr. 272 «Eesti NSV tööstusettevõtete vaba
riiklikust sotsialistlikust võistlusest elektrienergia kokkuhoiu alal» (ENSV
MK 1960, nr. 20, art. 67) punktid 1, 3 ja 4.
2. Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõu
kogu 19. aprilli 1976. a. määruse nr. 169 «Tootmiskoondiste (kombinaa-

tide) ning tööstus- ja raudteetranspordiettevõtete elektrienergia kokku
hoiu alase vabariikliku sotsialistliku võistluse kohta» (ENSV Teataja 1976,
nr. 18, art. 165) punktid 1—3.
3.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõu
kogu 17. septembri 1979. a. määrus nr. 490 «Muudatuste tegemise kohta
NSV Liidu M.nistrite Nõukogu Riikliku Töö ja Töötasu Komitee ning
ÜAÜKN-i presiidiumi 29. juuli 1975. a. määrusega nr. 195/П-14 kinnitatud
«Tootmiskoondiste (kombinaatide) ning tööstus- ja raudteetranspordiette
võtete elektrienergia kokkuhoiu alase sotsialistliku võistluse tingimustes»
(ENSV Teataja 1979, nr. 40, art. 473).

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU
JA EESTI NSV AMETIÜHINGUTE NÕUKOGU MÄÄRUS
425

Sm. C. Ülase (Klari) autasustamise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
määravad:

Kauaaegse kohusetruu töö eest Eesti graafika arendamisel ja viieküm
nenda sünnipäeva puhul autasustada E. Vilde nim. Tallinna Pedagoogilise
Instituudi graafika ja kujutava kunsti kateedri õppejõudu, Eesti NSV tee
nelist kunstnikku Concordia Aleksandri t. Ülast (Klari) Eesti NSV
Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu aukirjaga.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimehe esimene asetäitja
A. SOIDLA
Tallinn, 4. juulil 1988. Nr. 321.

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
esimees
M. PEDAK

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU
JA EESTI NSV AMETIÜHINGUTE NÕUKOGU MÄÄRUS
426

Sm. V. Amburi autasustamise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
määravad:
Kauaaegse kohusetruu töö eest vabariigi plaaniorganites, aktiivse
osavõtu eest ühiskondlikust elust ja viiekümnenda sünnipäeva puhul
autasustada ENSV Plaanikomitee hariduse, kultuuri ja tervishoiu osa
konna peaspetsialisti, Eesti NSV teenelist ökonomisti Viive Oskari t.
Amburit Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute
Nõukogu aukirjaga.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimehe esimene asetäitja
A. SOIDLA

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
esimees
M. PEDAK

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU
JA EESTI NSV AMETIÜHINGUTE NÕUKOGU MÄÄRUS
427

Sm. E. Väärti autasustamise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
määravad:
Kauaaegse kohusetruu töö ja aktiivse osavõtu eest ühiskondlikust
elust ning kuuekümnenda sünnipäeva puhul autasustada ENSV Tervis
hoiuministeeriumi Vabariikliku Laevanduse Keskhaigla peaarsti asetäitjat
meremeditsiini alal, Eesti NSV teenelist arsti Evald Aleksandri p. V ä ä r t i
Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
aukirjaga.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimehe esimene asetäitja
A. SOIDLA
Tallinn, 6. juulil 1988. Nr. 324.

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
esimees
M- PEDAK

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU
JA EESTI NSV AMETIÜHINGUTE NÕUKOGU MÄÄRUS

42S

Sm. L. Heimtali autasustamise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
määravad:
Kauaaegse kohusetruu töö eest rahvakontrolliorganites autasustada
Eesti NSV Rahvakontrolli Komitee pearaamatupidaja asetäitjat Lya
Johannese t. Hermatit Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV
Ametiühingute Nõukogu aukirjaga.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimehe esimene asetäitja
A. SOIDLA

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
esimees
M. PEDAK

Tallinn, 8. juulil 1988. Nr. 329.

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS
л aq

Administratiivõiguserikkumiste asjade menetluse mõnede küsimuste kohta

JLs
Seoses «Eesti NSV administratiivõiguserikkumiste koodeksi» kehtes
tamise ja uue «Adnrnistratiivkomisjonide põhimääruse» kinnitamisega
Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
1. Kinnitada administratiivõ guserikkumiste asju arutama volitatud
kollegiaalorganitele asjaajamiseks vajalike dokumentide juurdelisatud
näidisvormid nr. 1—11.
2. Rajoonide, linnade ja linnarajoonide rahvasaadikute nõukogude
täitevkomiteedel:
1)
selgitada rajoonide, linnade, linnarajoonide, alevite ja külade
rahvasaadikute nõukogude täitevkomiteede juures asuvate1^ administratiivkomisjonidele, alevite ja külade rahvasaadikute nõukogude täitev

komiteedele, samuti rajoonide, linnade ja linnarajoonide rahvasaadikute
nõukogude täitevkomiteede juures asuvatele alaealiste asjade komisjo
nidele ja joomarlusega võitlemise komisjonidele administratiivõiguse
rikkumiste asjade arutamise ja asjaajamise korda ning kontrollida sellest
kinnipidamist. Soovitada alevite ja külade rahvasaadikute nõukogude
täitevkomiteedele ning rajoonide, linnade ja linnarajoonide rahvasaadi
kute nõukogude täitevkomiteede juures asuvatele alaealiste asjade komisjon.deie ja joomarlusega võitlemise komisjonidele juhinduda admi
nistratiivõiguserikkumiste asjade arutamisel lisaks «Eesti NSV administ
ratiivõiguserikkumiste koodeksile» ning nende organite endi tegevust
käsitlevatele normatiivaktidele kä Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
28. aprilli 1988. a. seadlusega kinnitatud «Administratiivkomisjonide
põhimääruse» (ENSV Teataja 1988, nr. 21, art. 261) normidest administratiivrikkumiste menetlust käsitlevas osas;
2)
varustada käesoleva punkti alapunktis 1 loetletud kollegiaalorganid administratiivõiguserikkumiste asjade arutamiseks vajalike dokumen
tide p.ankidega, samuti administratiivõguserikkumiste asjade regstreerimise kaartide või raamatutega.
3. Kehtestada, et vastavalt «Eesti NSV administratiivõiguserikku
miste koodeksi» paragrahvile 291 administratiivõiguserikkumise asjas
tehtud määruse peale esitatud kaebuse või protesti läbiarutamisel vormis
tab rajooni, linna, linnarajooni, alevi ja küla rahvasaadikute nõukogu
täitevkomitee vastuvõetud otsuse vastavalt käesoleva määrusega kinni
tatud näidisvormile nr. 9.
4. Vastavalt «Eesti NSV administratiivõiguserikkumiste koodeksi»
paragrahvi 229 lõikele 2 ja paragrahvi 221 lõikele 1 kinnitada juurdelisa
tud nende Eesti NSV alevite ja külade rahvasaadikute nõukogude loet
elu, kelle täitevkomiteed ning nende juures asuvad administratiivkomisjonid võivad erandina arutada nimetatud koodeksi paragrahvides 1731,
174 ja paragrahvi 175 lõigetes 1 ja 2 ettenähtud administratiivõiguserik
kumiste asju.
5. Kehtestada, et käesoleva määruse punkti 2 alapunktis 1 nimeta
mata, administratiivõiguserikkumiste asju arutama volitatud organite
(ametiisikute) asjaajamise ja tehnilise teen ndamisega tegeleb vastavate
organite aparaat korras, mille määrab kindlaks administratiivõiguserik
kumise vastava objekti üle kontrolli või järelevalvet teostav ministee
rium, riiklik komitee või keskasutus.
6. Tunnistada kehtetuks:
1) Eesti NSV M nistrite Nõukogu 19. mai 1969. a. määrus nr. 233
«Administratiivkomisjonidele ning külade ja alevite töörahva saadikute
nõukogude täitevkomiteedele administratiivsete õiguserikkumiste läbivaa
tamisel vajalike dokumentide näidisvormide kinnitamise kohta» (ENSV
Teataja 1969, nr. 23, art. 236);
2) Eesti NSV Mi nistrite Nõukogu 10. oktoobri 1974. a. määrus nr. 442
«Eesti NSV Ministrite Nõukogu 19. mai 1969. a. määruse nr. 233 osalise
muutmise kohta» (ENSV Teataja 1974, nr. 43, art. 441).
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees B. SAUL
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja E. MATT

Tallinn, Toompea, 13. mail 1988. Nr. 249.

NÄIDISVORM nr. 1
Administratiivõiguserikkumise asi nr.

Kod.

(perekonna-, ees- ja isanimi)

-elukoht

(aadress)

Kutse

.............................................................

Rahvasaadikute Nõukogu Täitev-

(rajooni, linna, linnarajooni, alevi, küla)

komitee juures asuv....................................................................................

(komisjon või alevi (küla) rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee)

.teatab, et «__ »....................................... 19---- a. kell............... toimub
........................................................ komisjoni (täitevkomitee) istung, kus
(istungi toimumise koht)

tuleb arutusele Teie administratiivõiguserikkumise asi «Eesti NSV admi
nistratiivõiguserikkumiste koodeksi» § ......................................................
(või muu normatiivakti liik, vastuvõtmise

................................................... järgi.
kuupäev, number ja pealkiri)

Teie osavõtt istungist õn vajalik.
Teil õn õigus eelnevalt tutvuda asja materjalidega...........................
(kus, millal)
Komisjoni (täitevkomitee) sekretär
(allkiri)

(lõikejoon)

Kutse «__ »....................................... 19.... a. administratiivõiguse(väljastamiskuupäev)

rikkumise asjas nr................... kätte saanud...............................................
(perekonnanimi, allkiri)

«....» ...................................... 19.... a.
Kutse edastamiseks ......................................................................................
(kellele — perekonna-, ees- ja isanimi)

katte saanud ................................................................ .••.••.........::............
(kutse vastu võtnud isiku perekonna- ja eesnimi ning allkiri)

«....» ...................................... 19.... a.
Kutse posti teel tähtkirjaga väljastatud «....»........................... 19... a.,

NÄIDISVORM nr. 2
Administratiivõiguserikkumise asi nr.....................
(ettevõtte, asutuse või organisatsiooni nimetus või kodaniku perekonna-, ees- ja isanimi)

aadress

......................................................................................................

Teade
Palume Teid (Teie esindajat) ...............................................................
(kannatanuna, seadusliku esindajana,

............................................. osa võtta ......................................................
tunnistajana, eksperdina)

(rajooni, linna, linnarajooni, alevi, küla)

Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee juures asuva.............................
(komisjon)

......................... või......................................................................................
(alevi (küla) rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee)

istungist, mis toimub «....».................................. 19.... a. kell.............
(istungi toimumise koht)

Istungil tuleb arutusele kod..................................................................
(õiguserikkuja perekonna-, ees- ja isanimi)

administratiivõiguserikkumise asi «Eesti NSV administratiivõiguserik
kumiste koodeksi» §.....................................................................................
(või muu normatiivakti luk, vastuvõtmise kuupäev,
number ja pealkiri)

järgi.
«---- » ....................................... 19___a.
Komisjoni (täitevkomitee) sekretär

...
(allkiri)

(lõikejoon)

Teate «....» .................................. 19.

a. administratiivõiguserik-

(väljastamiskuupäev)

kumise asjas nr...................kätte saanud .
(perekonnanimi, allkiri)

19.... a.
Teate edastamiseks ..........................................................................
(kellele — perekonna-, ees- ja isanimi)

kätte saanud .....................................................................................
(teate vastu võtnud isiku perekonna- ja eesnimi ning allkiri)

«----» ....................................... 19___a.
Teade posti teel tähtkirjaga väljastatud «__ ».......................

NÄIDISVORM nr. 3
Administratiivõiguserikkumise asi nr,
(rajooni, linna, linnarajooni, alevi, küla)

Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee juures asuva .................. .
(komisjon)

.................................. või ..............................................................................
Alevi (Küla) Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee administratiiv
õiguserikkumise asja arutamise istungi
protokoll

«---- » ................................ 19.... а..............................................
(istungi toimumise koht)

Komisjon (täitevkomitee) koosseisus:
esimees .................................................
sekretär ...............................................
liikmed .................................................

-arutas kod...................................................................... .

(õiguserikkuja perekonna-, ees- ja isanimi)

administratiivõiguserikkumise asja .........

(arutatava asja sisu)

Asja arutamisest võtsid osa:
1) administratiivvastutusele võetav isik
(perekonna-,
ees- ja isanimi;
sünniaasta ja -koht; rahvus; parteilisus; haridus;
töö- (õppimis-) koht; ametikoht; palga (stipendiumi, sissetuleku, pensioni) suurus;
kui ei tööta (ei õpi), märkida põhjus;
elukoht; perekonnaseis; ülalpeetavate arv)

Vastutusele võetava isiku mitteilmumisel andmed tema informeeri
(informeerimise kuupäev)

2) kannatanu ..__
3) seaduslik esindaja

(perekonna-, ees- ja isanimi)
(perekonna-, ees- ja isanimi,
keda esindab)

4) advokaat

(perekonna-, ees- ja isanimi,
keda esindab)

5) tunnistajad
6) ekspert

(perekonna-, ees- ja isanimi)

(perekonna-, ees- ja isanimi,
töö- ja ametikoht)

7) tõlk
8) prokurör

(perekonna-, ees- ja isanimi)

.................................................................
(perekonnanimi ja eesnime täht)

Asja arutamisest osavõtnud isikute taotlused ............

Taotluste läbivaatamise tulemused:

Asja arutamises osalevate isikute seletused (tunnistused, järeldused
ja esinemised): ............................................................................................

Asja arutamisel uuritud dokumendid ja asitõendid:

Komisjon tegi määruse (täitevkomitee võttis vastu otsuse), mis kuu
lutati välja. Selgitati kä määruse (otsuse) peale edasikaebamise korda
ja tähtaegu.
Istungi eesistuja ......................................... ..............................
Istungisekretär ....................................... ...............................

NÄIDISVORM nr. 4
Administratiivõiguserikkumise asi nr.....................
(rajooni, linna, linnarajooni, alevi, küla)

Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee juures asuva.............................
(komisjon)

administratiivkaristuse määrus

a.

«....»

arutas
(komisjon)

«Eesti NSV administratiivõiguserikkumiste koodeksi» §-de 280—283 alu
sel avalikul istungil administratiivõiguserikkumise asja nr.......................
ja tuvastas, et.................................................................... ........ ................
(vastutuselevõetud isiku perekonna-, ees- ja isanimi)

sünniaasta ja -koht ....................................................................
elukoht ....................................................................... . •....---(aadress)

töö- (õppimis-) koht ja ametikoht...............................................
palga (stipendiumi, sissetuleku, pensioni) suurus ......................
perekonnaseis .............................................................................
ülalpeetavate arv..........................................................................
«....».................................. 19.... а........................................
(õiguserikkumise kuupäev)

(õigusrikkumise koht,

kellaaeg ja olemus, näidata ära asja arutamisel tuvastatud tehiolud)

millega rikkus «Eesti NSV administratiivõiguserikkumiste koodeksi»
§ ................ (§ ................ lõiget)
(või muu normatiivakti liik, mis näeb ette vastutuse nimetatud õiguserikkumise eest —

akti vastuvõtmise kuupäev, number ja pealkiri)

Juhindudes «Eesti NSV administratiivõiguserikkumiste koodeksi»
§-dest 32—40, 268 ja 285, komisjon otsustab:
1. Määrata

..........................................................................................
(õiguserikkuja perekonna-, ees- ja isanimi)

administratiivkaristus

.................................................................................
(karistuse liik, rahatrahvi puhul summa)

2. Kohustada

......................................................................
(õiguserikkuja perekonna-, ees- ja isanimi)

hüvitama

....................................................................................
(ettevõtte, asutuse, organisatsiooni nimetus või

kannatanu perekonna-, ees- ja isanimi ning aadress)

õiguserikkumisega tekitatud varaline kahju ..............................
(sissenõutava

kahju suurus ja selle hüvitamise kord)

3. Kod..........................................................................................
(perekonna-, ees- ja isanimi)

äravõetud esemed ja dokumendid....................................................
(loetleda ja märkida, kuidas õn

lahendatud nende küsimus — konfiskeeritud, tasuliselt ära võetud,

õiguserikkujale tagastatud või hävitatud —

vajalik välja kirjutada)

Käesoleva määruse peäle võib edasi kaevata määruse teinud komis
joni kaudu kümne päeva jooksul määruse tegemise päevast arvates
.............................................................
(rajooni, linna, linnarajooni, alevi, küla)

komiteele või

Rahvasaadikute Nõukogu Täitev-

.............................................................................................
(rajooni, linna)

Rahvakohtule, kelle otsus õn lõplik.
Rahatrahv tuleb tasuda NSV Liidu Hoiu- ja Laenupanga Eesti Vaba
riikliku Panga asutusse või NSV Liidu muu panga osakonda..............
(organ,

arvele kandmiseks, nimetatud
kes saab trahvisumma)

varaline kahju aga hüvitada hiljemalt viieteistkümne päeva jooksul,
arvates käesoleva määruse ärakirja kättesaamise päevast.
Määruse edasikaebamisel (protestimisel) tuleb rahatrahv tasuda ja
varaline kahju hüvitada hiljemalt viieteistkümne päeva jooksul, arvates
kaebuse või protesti rahuldamata jätmisest teadasaamise päevast. Täht
ajaks tasumata rahatrahv (kahjusumma) nõutakse sisse sundkorras.
Rahatrahvi vabatahtlikul tasumisel tuleb maksukviitung esitada administratiivkaristuse määruse teinud komisjoni sekretärile märke tegemi
seks määruse täitmisest. Rahatrahvi sundkorras sissenõudmisel tagasta
takse vastav määrus, mille järgi rahatrahv õn täielikult sisse nõutud,
määruse teinud komisjonile koos märkega täitmise kohta.
Istungi eesistuja
Istungi sekretär

(lõikejoon)

Ärakirja
(rajooni, linna, linnarajooni, alevi, küla)

Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee juures asuva
(komisjon)

«---- »......................................... 19___a. määrusest asja nr.
kohta kätte saanud

.............................................................................
(perekonnanimi, allkiri)

Kätteandmise kuupäev «___»....................................... 19___a.
Määruse ärakiri posti teel tähtkirjaga väljastatud «___» ............

NÄIDISVORM nr. 5
Administratiivõiguserikkumise asi nr.
(rajooni, linna, linnarajooni, alevi, küla)

Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee juures asuva
(komisjoni)

määrus
asja menetluse lõpetamise kohta

«....» ...................................... 19___a.
(komisjon)

arutas «Eesti NSV administratiivõiguserikkumiste koodeksi» §-de 280—
283 alusel avalikul istungil administratiivõiguserikkumise asja nr............
ja tuvastas, et ..............................................................................................
(vastutuselevõetud isiku perekonna-, ees- ja isanimi)

sünniaasta ja -koht ......................................................................................
elukoht .........................................................................................................
(aadress)

töö- (õppimis-) koht ja ametikoht

.............................................................

palga (stipendiumi, sissetuleku, pensioni) suurus ......................................
perekonnaseis

..............................................................................................

ülalpeetavate arv..........................................................................................
«....» ...................................... 19.... a.
(juhtumi kuupäev)
(asja arutamisel tuvastatud tehiolude käsitlus —
rõhutada asjaolusid, mis välistavad administratiivvastutuse)

Juhindudes «Eesti NSV administratiivõiguserikkumiste koodeksi»
§ 250 punktist ...
1. Lõpetada

administratiivõiguserikkumise

asja menetlus seoses

(asja menetluse lõpetamise tehiolud)

2. Kod.........
(perekonna-, ees- ja isanimi)

dokumendid
(loetleda ja märkida, kuidas õn lahendatud nende küsimus)

Käesoleva määruse peale võib edasi kaevata määruse teinud komis
joni kaudu kümne päeva jooksul selle tegemise päevast arvates
.............................................................
(raj oo ni, linna, linnarajooni, alevi, küla)

Rahvasaadikute Nõukogu Täitev-

komiteele või . . .
(rajooni, linna)

lõplik.
Istungi eesistuja .................................................................
Istungi sekretär

Kinnitatud
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
13. mai 1988. a määrusega nr. 249

NÄIDISVORM nr. 6
Administratiivõiguserikkumise asi nr.
Alevi (Küla) Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee otsus
administratiivkarlstuse määramise kohta

«....» ...................................... 19.... a.
Täitevkomitee arutas «Eesti NSV administratiivõiguserikkumiste
koodeksi» §-de 280—283 alusel avalikul istungil administratiivõiguserik
kumise asja nr................... ja tuvastas, et...................................................
(vastutuselevõetud isiku perekonna-, ees- ja isanimi)

sünniaasta ja -koht ......................................................................
elukoht ........................................................................................
(aadress)

töö- (õppimis-) koht ja ametikoht .............................................
palga (stipendiumi, sissetuleku, pensioni) suurus ......................
perekonnaseis .............................................................................
ülalpeetavate arv..........................................................................
«....» .................................. 19.... а........................................
(õiguserikkumise kuupäev)

(õigusrikkumise koht,

kellaaeg ja olemus, näidata ära asja arutamisel tuvastatud tehiolud)

millega rikkus «Eesti NSV administratiivõiguserikkumiste koodeksi»
§ ................ (§................ lõiget) ................................................................
(või muu normatiivakti liik,

mis näeb ette vastutuse nimetatud õiguserikkumise eest —
akti vastuvõtmise kuupäev, number ja pealkiri)

Juhindudes «Eesti NSV administratiivõiguserikkumiste koodeksi»
§-dest 32—40, 268 ja 285, täitevkomitee otsustab:
1. Määrata ..........................................................................................
(õiguserikkuja perekonna-, ees- ja isanimi)

administratiivkaristus

.................................................................................
(karistuse liik, rahatrahvi puhul summa)

2. Kohustada

.......................................................................................
(õiguserikkuja perekonna-, ees- ja isanimi)

hüvitama
(ettevõtte, asutuse, organisatsiooni nimetus või kannatanu

......................................
perekonna-, ees- ja isanimi ning aadress)

õiguserikkumisega tekitatud vara-

line kahju ...................................................................................
(sissenõutava kahju suurus ja selle hüvitamise kord)
(lõikejoon)

3. Kod.
(perekonna-, ees- ja isanimi)

äravõetud esemed ja dokumendid
(loetleda ja märkida, kuidas õn
lahendatud nende küsimus — konfiskeeritud, tasuliselt ära võetud,
õiguserikkujale tagastatud või hävitatud — vajalik välja kirjutada)

Käesoleva otsuse peale võib edasi kaevata otsuse teinud täitevkomi
tee kaudu kümne päeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.........
........................................................ Ravasaadikute Nõukogu Täitevkomi(rajooni, linna, linnarajooni)

teele või .................................................................... Rahvakohtule, kelle
(rajooni, linna)

otsus õn lõplik.
Rahatrahv tuleb tasuda NSVL Hoiu- ja Laenupanga Eesti Vabariik
liku Panga asutusse või NSV Liidu muu panga osakonda.......................
(organ,

.................................................... arvele kandmiseks, nimetatud varaline
kes saab trahvisumma)

kahju aga hüvitada hiljemalt viieteistkümne päeva jooksul, arvates käes
oleva otsuse ärakirja kättesaamise päevast.
Otsuse pea*e edasikaebamisel (protestimisel) tuleb rahatrahv tasuda
ning varaline kahju hüvitada hiljemalt viieteistkümne päeva jooksul,
arvates kaebuse või protesti rahuldamata jätmisest teadasaamise päevast.
Nimetatud tähtajaks tasumata rahatrahv (kahjusumma) nõutakse sisse
sundkorras.
Rahatrahvi vabatahtlikul tasumisel tuleb maksukviitung esitada administratiivkaristuse määramise otsuse teinud täitevkomiteele märke tege
miseks otsuse täitmise kohta.
Rahatrahvi sundkorras sissenõudmisel tagastatakse vastav otsus,
mille järgi rahatrahv õn täielikult sisse nõutud, otsuse teinud täitevkomi
teele koos märkega täitmise kohta.
Istungi eesistuja ......................................................................
Istungi sekretär ........................................................................

(lõikejoon)

Ärakirja ......................... .................... Rahvasaadikute Nõukogu Täitev(alevi, küla)

komitee «---- »................................... 19__ a. otsusest asja nr................
kohta kätte saanud .....................................................................................
(perekonnanimi, allkiri)

Kätteandmise kuupäev «....»...................................... 19.... a.
Otsuse ärakiri posti teel tähtkirjaga väljastatud «__ » ............................
19.... a., kviitungi nr...................

NÄIDISVORM nr. 7
Administratiivõiguserikkumise asi nr.

Alevi (Küla) Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee

otsus
asja menetluse lõpetamise kohta

«....» ...................................... 19.... a.
Täitevkomitee arutas «Eesti NSV administratiivõiguserikkumiste
koodeksi» §-de 280—283 alusel avalikul istungil läbi administratiivõiguse
rikkumise asja nr...................ja tuvastas, et............................................
(vastutuselevõetud isiku
perekonna-, ees- ja isanimi)

sünniaasta ja -koht ......................................................................................
elukoht ........................................................................................................
(aadress)

töö- (õppimis-) koht ja ametikoht

.............................................................

palga (stipendiumi, sissetuleku, pensioni) suurus ......................................
perekonnaseis ..............................................................................................
ülalpeetavate arv......................................................................................
«....» ...................................... 19.... a.
(juhtumi kuupäev)

(asja arutamisel tuvastatud tehiolude käsitlus — rõhutada asjaolusid,
mis välistavad administratiivvastutuse)

Arvestades ülaltoodut ja juhindudes «Eesti NSV administratiiv
õiguserikkumiste koodeksi» §-st 297, täitevkomitee otsustab:
(märkida üks «Eesti NSV administratiivõiguserikkumiste koodeksi»
§ 297 lg. 1 toodud otsustest)

Nr. 32

— 768 —

Art. 429

Määruse tühistamine koos administratiivõiguserikkumise asja lõpeta
misega toob kaasa sissenõutud rahasumma ning tasuliselt ära võetud ja
konfiskeeritud esemete tagastamise, samuti muude kitsenduste tühista
mise, mis õn seotud varem vastuvõetud määrusega. Kui eset õn võimatu
tagastada, hüvitatakse selle maksumus.
Administratiivvastutusele võetud isiku palvel teatatakse määruse
tühistamisest ja administratiivõiguserikkumise asja lõpetamisest töökol
lektiivile või vastava isiku õppimis- või elukohta.
Kui administratiivõiguserikkumise asjas tehtud määruse peale esita
tud kaebus või protest vaadatakse läbi rahvasaadikute nõukogu täitev
komitees, saadab vastava rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee üldosa
kond või alevi (küla) rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee sekretär kae
buse või protesti kohta tehtud otsuse ärakirja kolme päeva jooksul isi
kule, kelle suhtes see õn tehtud, asjas määruse teinud organile ja kan
natanule tema palvel. Protesti arutamise tulemused teatatakse proku
rörile.
Täitevkomitee esimees
Täitevkomitee sekretär
(lõikejoon)

Ärakirja........................................................... Rahvasaadikute Nõukogu
(rajooni, linna, linnarajooni, alevi, küla)

Täitevkomitee otsusest asjas nr...................«....».....................................
19.... a. tehtud määruse kohta kätte saanud .........................................
(perekonnanimi, allkiri)

Kätteandmise kuupäev «....»

19.... a.

NÄIDISVORM nr. 8
Administratiivõiguserikkumise asi nr...................
Väljastusteade adminlstratiivkaristuse määruse
(otsuse) sundtäitmiseks

Rahvakohtule
(rajooni, linna)
(aadress)

......................................................... Rahvasaadikute Nõukogu Täitev(rajooni, linna, linnarajooni, alevi, küla)

komitee juures asuv......................................... või ........................
komisjon

(alevi, küla)

Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee saadab Teile administratiivkaristuse määruse (otsuse) administratiivõiguserikkumise asjas nr.....................
«__ » ................................... 19__ a. kod..............................................
(õiguserikkuja perekonna-,
ees- ja isanimi, sünniaasta ja -koht, elukoht)

rahatrahvi (kahjutasu) ....................... rbl. sundkorras sissenõudmiseksVõlgnik määruses (otsuses) näidatud töökohast vallandatud.
Alus:
(ettevõtte, asutuse, organisatsiooni)

kiri.................................................................
(kirja number ja kuupäev)

Lisa: Administratiivkaristuse määruse (otsuse) ärakiri, mis tuleb
komisjonile (täitevkomiteele) tagastada märkega selle täitmise kohta.
Komisjoni sekretär

(allkiri)
või

Rahvasaadikute

(alevi, küla)
Nõukogu Täitevkomitee

sekretär

(allkiri)

NÄIDISVORM nr. 9
Administratiivõiguserikkumise asi nr.
(rajooni, linna, linnarajooni, alevi, küla)

Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee otsus administratiiv
õiguserikkumise asjas tehtud määruse peale esitatud kaebuse
(protesti) kohta

«....» ...................................... 19___a.
Täitevkomitee tutvus «Eesti NSV administratiivõiguserikkumiste koo
deksi» §-de 290—292, 295 ja 296 alusel administratiivõiguserikkumise
asjas nr................... tehtud määruse peale esitatud ...................................
(kaebuse esitanud
kodaniku perekonna-, ees- ja isanimi)

kaebuse (prokuröri protesti) läbivaatamisel asja materjalidega ja tuvas
tas, et ..........................................................................................................
(näidata, kas asi õn lahendatud pädeva organi poolt, kas karistus õn
määratud seaduse alusel, kas järgiti karistuse määramiseks kehtestatud korda,
kas tehtud määrus õn seaduslik ja põhjendatud)

Juhindudes «Eesti NSV amdinistratiivõiguserikkumiste koodeksi»
§ 250 punktist................ või § 286 lõikest 2, täitevkomitee otsustab:
1. Lõpetada administratiivõiguserikkumise asja menetlus seoses
(asja menetluse lõpetamise tehiolud)

2. Kod.
(perekonna-, ees- ja isanimi)

äravõetud esemed ja dokumendid
(loetleda ja märkida,
kuidas õn lahendatud nende küsimus)

Käesoleva otsuse peale võib edasi kaevata otsuse teinud täitevkomi
tee kaudu kümne päeva jooksul selle tegemise päevast arvates .............
............................................................. Rahvasaadikute Nõukogu Täitev(rajooni, linna, linnarajooni)

komiteele või ................................................ Rahvakohtule, kelle otsus
(rajooni, linna)

õn lõplik.
Istungi eesistuja ........................................................................
Istungi sekretär ........................................................................

(lõikejoon)

Ärakirja............................................... Rahvasaadikute Nõukogu Täitev(alevi, küla)

komitee «___» ................................... 19___a. otsusest nr......................
kätte saanud................
(perekonnanimi, allkiri)

Kätteandmise kuupäev «....» .................................. 19___a.
Otsuse ärakiri posti teel tähtkirjaga väljastatud «....»....................
19__ a., kviitungi nr......................
Otsuse ärakirjad saadetud asjas määruse teinud organile ja proku
rörile «---- » ................................... 19___a.

NÄIDISVORM nr. 10
Esikülg

Administratiivõiguserikkumise asja registreerimise kaart
Admnistratiivõiguserikkumise

asi

(õiguserikkuja perekonna-

ПГ..................
ees- ja isanimi)
(elukoht)

Arutav organ
Sissetuleku kuupäev ......................
Õiguserikkumise protokolli koos

(töö- või õppimiskoht,

tas

...................................................
(organ või ametiisik,

ametikoht või mittetöötamise põhjus)
kellelt materjal saadi)

«Eesti NSV administratiivõiguserikkumiste koodeksi» § või muu
normatiivakt, mille ettekirjutusi õn rikutud, selle vastuvõtmise kuupäev,
number ja pealkiri ..............................................................................................

Õiguserikkumise aeg, koht ja olemus

Asja arutamise kuupäev.........................................................
Rakendatud karistused või andmed asja lõpetamise kohta

Tagakülg

Määruse või otsuse õiguserikkujale kätteandmise (saatmise) kuupäev

Andmed rahatrahvi tasumise ja kahju hüvitamise kohta
Kellele ja millal esitati määrus või otsus rahatrahvi või kahjusumma
sissenõudmiseks sundkorras ..............................................................................
Eseme konfiskeerimise või tasulise äravõtmise määruse või otsuse
täitmine

................................................................................................................

Kellele peale õiguserikkuja ja millal teatati määrusest või otsusest

Andmed edasikaebamise (protestimise) kohta .....................................
(saabumise kuupäev, kellele ja millal saadetud, läbivaatamise tulemused)

Andmed õiguserikkumise põhjuste ja tingimuste kõrvaldamiseks
rakendatud abinõudest..................................../ ..............................................

Kaardi mõõtmed 105x 148 mm

i
1

l

il
2

Sekretär
(allkiri)

Nr. 32

(komisjon või alevi (küla) rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee)
te a ta ti m ä ä ru se st

A n d m e d õ ig u s e rik k u m is e p õ h ju s te ja
tin g im u s te k õ rv a ld a m is e k s ra k e n d a tu d
a b in õ u d e k o h ta

— 774 —

Selles raamatus õn

A n d m ed e d a s ik a e b a m is e (p ro te s tim is e )
k o h ta — s a a b u m is e k u u p ä e v , k e lle le
ja m illa l s a a d e tu d , lä b iv a a ta m is e
tu le m u s e d

K e lle le ja m illa l
v õ i o ts u s e s t

K e lle le ja m illa l e s i t a t i e s e m e k o n fis 
k e e rim is e v õ i ta s u lis e ä ra v õ tm is e
m ä ä ru s v õ i a k t

K e l l e l e ja m i l l a l e s i t a t i m ä ä r u s v õ i
o ts u s ra h a tra h v i s u n d s is s e n õ u d m is e k s
v õ i k a h ju s u m m a h ü v i t a m i s e k s

A n d m e d r a h a t r a h v i t a s u m i s e j a k a h ju
h ü v ita m is e k o h ta

M ä ä ru se v õ i o ts u s e õ ig u s e rik k u ja le
k ä tte a n d m is e v õ i s a a tm is e k u u p ä e v

K o h a ld a tu d k a ris tu s v õ i a n d m e d a s ja
lõ p e ta m is e k o h ta

A s ja a r u ta m is e k u u p ä e v

R ik k u m is e k u u p ä e v , k o h t j a o l e m u s

ENSV A dm K § v õ i m uu n d rm a tiiv a k t,
m ille e e s k irju õ n rik u tu d , s e lle k u u 
p ä e v , n r. ja p e a lk iri

õ ig u s e rik k u ja e lu k o h t

õ ig u s e rik k u ja tö ö - v õ i õ p p im is k o h i,
a m e tik o h t v õ i m itte tö ö ta m is e p õ h ju s

is a n im i

õ i g u s e r i k k u j a p e r e k o n n a - , e e s - ja

õ ig u s e rik k u m is e p ro to k o lli k o o s ta n u d
o rg a n v õ i a m e tiis ik

S is s e tu le k u k u u p ä e v

Säilitustähtaeg .............................................
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NÄIDISVORM nr. 11

(komisjon või alevi (küla) rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee)

Administratiivõiguserikkumiste asjade registreerimise
raamat

Alustatud «....» ...................................... 19__ a.

_____________________ Lõpetatud «__________________________ » ....................................... 19__ a.

nummerdatud lehte

«---- » .........%................................... 19___a.

Nende Eesti NSV alevite ja külade rahvasaadikute nõukogude loe
telu, kelle täitevkomiteed või nende juures asuvad administratiivkomisjonid võivad erandina arutada «Eesti NSV administratiivõiguserikkumiste
koodeksi» §-des 1731, 174 ning § 175 lg. 1 ja 2 ettenähtud õiguserikku
miste asju
Rapla rajoon
Haapsalu rajoon

Hanila külanõukogu
Kullamaa külanõukogu
Nõva külanõukogu
Pürksi külanõukogu
Vormsi külanõukogu
Harju rajoon

Kõue külanõukogu
Loksa külanõukogu
Loksa alevinõukogu
Padise külanõukogu
Jõgeva rajoon

Pala külanõukogu
Raja külanõukogu
Kingissepa rajoon

Ruhnu külanõukogu
Kohtla-Järve rajoon

Alajõe külanõukogu
Avinurme külanõukogu
Lohusuu külanõukogu
Tudulinna külanõukogu
Pärnu rajoon

Kihnu külanõukogu
Tali külanõukogu
Tõstamaa külanõukogu
Varbla külanõukogu
Rakvere rajoon

Laekvere külanõukogu
Rakke külanõukogu
Simuna külanõukogu

Loodna külanõukogu
Vigala külanõukogu
Paide rajoon

Albu külanõukogu
Ambla külanõukogu
Lehtse külanõukogu
Põlva rajoon

Mikitamäe külanõukogu
Suuremetsa külanõukogu
Värska külanõukogu
Tartu rajoon

Alatskivi külanõukogu
Mehikoorma külanõukogu
Peipsiääre külanõukogu
Piirissaare külanõukogu
Valga rajoon

Helme külanõukogu
Palupera külanõukogu
Riidaja külanõukogu
Taheva külanõukogu
Viljandi rajoon

Kolga-Jaani külanõukogu
Kõo külanõukogu
Võru rajoon

Meremäe külanõukogu
Misso külanõukogu
Mõniste külanõukogu
Varstu külanõukogu

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS
*1 /\
* -7 v/

а

Eesti NSV valitsuse otsuste muutmise kohta seoses välismajandustegevuse täiustamisega

Seoses välismajandustegevuse täiustamisega uutes majandamistingimustes ning vastavalt NSV Liidu Ministrite Nõukogu 17. märtsi 1988. a.
määrusele nr. 352 Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
Kinnitada Eesti NSV valitsuse otsustes tehtavad juurdelisatud muu
datused.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees B. SAUL
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja E. MATT

Tallinn, Toompea, 16. mail 1988. Nr. 252.
Kinnitatud

Eesti NSV Ministrite Nõukogu
16. mai 1988. a. määrusega nr. 252

Seoses välismajandustegevuse täiustamisega
Eesti NSV valitsuse otsustes tehtavad
muudatused
Väljavõte:

1. Eesti NSV Ministrite Nõukogu 31. augusti 1977. a. määruses
nr. 466 «VMN-i liikmesriikidega toodangu vahetamise operatsioonide
korraldamise kohta»:
1) sõnastada alapunkti 2 teine—neljas lõik järgmiselt:
«Kui VMN-i liikmesriikidega saavutatakse kokkulepe toodangu vahe
tamise kohta, eraldavad ministeeriumid ja keskasutused kehtestatud kor
ras NSVL Varustuskomitee Üleliidulisele Isemajandavale Tootmis-Tehnilise Otstarbega Toodangu Vahetamise Väliskaubanduskoondisele (Ülelii
duline Koondis «Vnešpromtehobmen») sihtotstarbeliselt seda toodangut
hankimiseks välismaale vastavalt vahetuse kohta sõlmitud kokkulepetele
(protokollidele).
Vahetuskokkulepetele (-protokollidele) allakirjutanud NSV Liidu
ministeeriumide ja keskasutuste vastavad organisatsioonid saadavad 10
päeva jooksul Üleliidulisele Koondisele «Vnešpromtehobmen» vastavate
majanduslepingute projektid koos lepingute sõlmimiseks vajalike ma
terjalidega.
Vahetusoperatsioonide alusel toodangu hankimise hindu ja kommertstingimusi määravad kindlaks NSV Liidu ministeeriumid ja kesk
asutused koos Üleliidulise Koondisega «Vnešpromtehobmen». Nimetatud
koondis sõlmib vastavad lepingud hiljemalt ühe kuu jooksul pärast nime
tatud kokkulepetele (protokollidele) allakirjutamist»;
2) sõnastada alapunkti 3 kolmas lõik järgmiselt:
«Arveldusi nimetatud toodangu eest teeb NSVL Varustuskomitee
Üleliiduline Isemajandav Tootmis-Tehnilise Otstarbega Toodangu Vahe
tamise Väliskaubanduskoondis (Üleliiduline Koondis «Vnešpromteh
obmen» selle toodangu hankijaettevõtete ja -organisatsioonidega too
dangu välisturul realiseerimise hindade alusel»;

3) sõnastada alapunkt 11 järgmiselt:
«11. NSVL Varustuskomitee Isemajandavale Tootmis-Tehnilise Ots
tarbega Toodangu Vahetamise Väliskaubanduskoondisele (Üleliiduline
Koondis «Vnešpromtehobmen») anti õigus vahetada teiste sotsialismi
maadega, samuti arenguriikidega, kellega sõlmitakse üheaastasi kaubavahetusprotokolle, toodangut, mis õn valmistatud üle riikliku tellimuse
ja majanduslepingutes ettenähtud kohustuste või vabaneb aastaplaanide
täitmise käigus, tehes seda VMN-i liikmesriikidega vahetuseks ettenäh
tud tingimustel».
2. Eesti NSV Ministrite Nõukogu 8. augusti 1979. a. määruses
nr. 416 «Taimekarantiini korraldamise parandamise abinõude kohta
Eesti NSV-s» (ENSV Teataja 1979, nr. 43, art. 520):
1) asendada punktis 4 sõnad «Väliskaubanduse Ministeeriumi volini
kul Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures» sõnadega «Eesti Vabariiklikul
Tolliametil»;
2) sõnastada punkti 11 alapunkti 14 esimene lõik järgmiselt:
«14) õn NSVL Välismajandussidemete Ministeeriumi, NSVL Agro
tööstuskomiteed, Üleliidulist Tarbijate Kooperatiivide Keskliitu ja NSVL
Riiklikku Metsakomiteed kohustatud:»;
3) asendada määruse tekstis sõnad «ENSV Põllumajandusministee
rium», «NSVL Põllumajanduse Ministeeriumi Riiklik Taimede Karan
tiini Piiriinspektsioon Eesti NSV-s» ja «NSVL Põllumajanduse Ministee
rium» sõnadega «ENSV Agrotööstuskomitee», «NSVL Agrotööstuskomi
tee Riiklik Taimede Karantiini Piiriinspektsioon Eesti NSV-s» ja «NSVL
Agrotööstuskomitee» vastavas käändes.
3. Eesti NSV Ministrite Nõukogu 15. oktoobri 1984. a. määruse
nr. 528 «Masinatööstustoodangu sertifitseerimise korra kohta» punkti 1
alapunkti 6 kolmas lõik sõnastada järgmiselt:
«Katsetamisele tuleva eksporditava ja ekspordiks perspektiivse ma
sinatööstustoodangu nomenklatuuri määrab kindlaks NSVL Riiklik Standardikomitee koos NSVL Välismajandussidemete Ministeeriumiga ning
ministeeriumide ja keskasutustega, kellele õn antud õigus sooritada eks
pordi- ja impordioperatsioone, ning vastavate ministeeriumide ja kesk
asutuste osavõtul».
4. Eesti NSV Ministrite Nõukogu 11. septembri 1986. a. määruse
nr. 485 «Harukondadevaheliste teaduslik-tehniliste komplekside ja teh
nokeskuste tegevuse kindlustamise küsimused» punkti 3 alapunkt 19
sõnastada järgmiselt:
«19) kehtestati, et harukondadevahelised teaduslik-tehnilised komp
leksid arendavad kehtestatud korras otsesidemeid VMN-i liikmesriikide
koondiste, ettevõtete ja organisatsioonidega;».
5. Eesti NSV Ministrite Nõukogu 26. veebruari 1987. a. määruse
nr. 82 «NSV Liidu Ministrite Nõukogu 13. jaanuari 1987. a. määruse
nr. 48 «NSV Liidu territooriumil NSV Liidu ja teiste VMN-i liikmesrii
kide ühisettevõtete ning rahvusvaheliste koondiste ja organisatsioonide
moodustamise ja tegevuse korra kohta» kohta» punktis 2:

1) tunnistada kehtetuks alapunkti 3 teine lõik;
2) sõnastada sama alapunkti viimane lõik järgmiselt:
«NSV Liidu ministeeriumid ja keskasutused ning liiduvabariikide
ministrite nõukogud võtavad iseseisvalt vastu otsuse ühisettevõtete ning
rahvusvaheliste koondiste ja organisatsioonide moodustamise kohta.»;
3) sõnastada alapunkti 28 teine lause järgmiselt: «Üleandmine toi
mub igal üksikjuhul selle NSV Liidu ministeeriumi või keskasutuse või
liiduvabariigi ministrite nõukogu loal, kes võttis vastu otsuse ühisette
võtte moodustamise kohta;»;
4) asendada alapunkti 42 teises lõigus sõnad «nende tegevuse» sõna
dega «teatavakstehtud kasumi saamisest alates».
6.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu 26. veebruari 1987. a. määruse
nr. 83 «NSV Liidu Ministrite Nõukogu 13. jaanuari 1987. a. määruse
nr. 49 «NSV Liidu territooriumil Nõukogude organisatsioonide ning
kapitalistlike ja arenguriikide firmade osavõtul ühisettevõtete moodus
tamise ja tegevuse korra kohta» kohta» punktis 1:
1) jätta alapunkti 1 esimesest lõigust välja sõnad «NSV Liidu Minist
rite Nõukogu loal»;
2) tunnistada kehtetuks alapunkti 2 teine lõik;
3) asendada sama alapunkti viimane lõik järgmise tekstiga:
«NSV Liidu ministeeriumid ja keskasutused ning liiduvabariikide
ministrite nõukogud võtavad iseseisvalt vastu otsuse NSV Liidu territoo
riumil kapitalistlike riikide ja arengumaade firmadega ühisettevõtete
moodustamise kohta»;
4) asendada alapunktis 12 sõnad «rublades leppehindade alusel,
arvestades maailmaturu hindu» sõnadega «kokkuleppel välisriikidest osa
listega nii Nõukogude kui kä välisvaluutas leppehindade alusel, arves
tades maailmaturu hindu»;
5) asendada alapunkti 16 esimene lõik järgmise tekstiga:
«16) ühisettevõtte osalistel õn õigus anda vastastikusel kokkuleppel
kolmandatele isikutele täielikult või osaliselt üle oma osa ühisettevõttes.
Sellise osa üleandmine toimub igal üksikjuhul selle NSV Liidu ministee
riumi, keskasutuse või liiduvabariigi ministrite nõukogu loal, kes võttis
vastu otsuse ühisettevõtte moodustamise kohta.
Nõukogude osalistel õn välismaiste osaliste osade omandamise eelis
õigus;»;
7) sõnastada alapunkt 26 järgmiselt:
«26) Nõukogude turul ühisettevõtte toodangu realiseerimise ning
sellelt turult ühisettevõttele seadmete, toorme, materjalide, komplekteeritavate toodete, kütuse, energia ja muu toodangu hankimise korra ning
valuuta liigi, mille abil tehakse arveldusi realiseeritava toodangu ja oste
tavate kaupade eest, määrab kindlaks ühisettevõte kooskõlastatult Nõu
kogude ettevõtete ja organisatsioonidega»;
8) asendada alapunkti 36 teises lõigus sõnad «nende tegevuse» sõna
dega «teatavakstehtud kasumi saamisest alates».
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Eesti NSV-s välisriikide kodanikele kommertsalusel meditsiini
teenuste osutamise kohta

Vastavalt NSV Liidu Ministrite Nõukogu 8. aprilli 1988. a. määru
sele nr. 438 Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
1. Eesti NSV ministeeriumidel, riiklikel komiteedel ja keskasutustel
ning linnade ja rajoonide täitevkomiteedel võtta teadmiseks ja juhindu
miseks, et välisriikide kodanikele kommertsalusel meditsiiniteenuste osu
tamise laiendamiseks ja riigile vabalt konverteeritava valuuta saamiseks
tervishoiu materiaaltehnilise baasi tugevdamise eesmärgil NSV Liidu
Ministrite Nõukogu 8. aprilli 1988. a. määrusega nr. 438:
1) tehti NSVL Riiklikule Välisturismi Komiteele ja NSVL Tervis
hoiuministeeriumile ülesandeks kehtestada kooskõlastatult huvitatud
organisatsioonidega välisriikide kodanike kommertsalusel meditsiinili
sele uurimisele, konsultatsioonile ja ravile võtmise kord, samuti välja
töötada ja ellu rakendada abinõud, mis tagaksid ravi- ja tervistusotstarbelise välisturismi kõrge taseme;
2) tehti NSVL Riiklikule Välisturismi Komiteele ülesandeks eraldada
realiseeritud meditsiiniteenuste eest saadud välisvaluutavahendeid välis
riikide kodanikke kommertsalusel meditsiinilisele uurimisele, konsultat
sioonile ja ravile võtvate uurimis- ja raviasutuste, samuti NSVL Tervis
hoiuministeeriumi ja liiduvabariikide ministrite nõukogude valuutafon
didesse (kasutades neid fonde NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu Minist
rite Nõukogu 17. septembri 1987. a. määruse nr. 1074 punktis 15 — Eesti
NSV Ministrite Nõukogu 19. novembri 1987. a. määruse nr. 595 punkti 1
alapunktis 15 ettenähtud korras).
Aastaiks 1988—1990 kehtestati meditsiiniteenuste (kaasa arvatud
uuringud, konsultatsioonid ja ravi) realiseerimise eest saadud valuuta
vahendite nimetatud fondidesse eraldamise normatiiviks 70 protsenti.
Nimetatud eraldiste suuruse ja jaotamise korra määravad kindlaks NSVL
Riiklik Välisturismi Komitee, NSVL Tervishoiuministeerium ja liiduvaba
riikide ministrite nõukogud koos uurimis- ja raviasutustega lepingu alu
sel, pidades silmas, et kuni 10 protsenti nimetatud vahendeist suunatakse
NSVL Tervishoiuministeeriumi ja liiduvabariikide ministrite nõukogude
valuutafondidesse;
3) välisriikide kodanike meditsiinilise teenindamise kõrge taseme
tagamiseks lubati uurimis- ja raviasutustel, kes võtavad nimetatud koda
nikke kommertsalusel meditsiinilisele uurimisele, konsultatsioonile ja
ravile, kasutada 5 protsenti saadavatest valuutavahenditest rublades
nende meditsiinitöötajate premeerimiseks, kes võtavad vahetult osa välis
riikide kodanike teenindamisest;
4) tehti NSVL Rahandusministeeriumile ülesandeks töötada koos
kõlastatult NSVL Riikliku Välisturismi Komitee, NSVL Tervishoiuminis
teeriumi ja teiste huvitatud organisatsioonidega välja ja kinnitada 3 kuu

jooksul NSV Liitu meditsiinilisele uurimisele, konsultatsioonile ja ravile
saabuvate välisriikide kodanike kindlustamise kord.
2. Anda ENSV Tervishoiuministeeriumile õigus lubada kooskõlas
tatult NSVL Tervishoiuministeeriumiga võtta ENSV Tervishoiuministee
riumile alluvatel uurimis- ja raviasutustel kommertsalusel välisriikide
kodanikke meditsiinilisele uurimisele, konsultatsioonile ja ravile.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe esimene asetäitja A. SOIDLA
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja E. MATT
Tallinn, Toompea, 30. mail 1988. Nr. 269.

NSV LIIDU MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS
Sm. R. Loigu nimetamise kohta ENSV Riikliku Hariduskomitee
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Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
Nimetada sm. Rein Arturi p. Loik ENSV Riikliku Hariduskomitee
esimehe asetäitjaks, vabastades ta ENSV Plaanikomitee hariduse, kul
tuuri ja tervishoiu osakonna juhataja kohustest.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe esimene asetäitja A. SOIDLA
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja E. MATT
Tallinn, Toompea, 27. juunil 1988. Nr. 310.
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ENSV Riikliku Ehituskomitee esimehe asetäitjate kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
1. Nimetada sm. Andres Pearu p. Ringo ENSV Riikliku Ehitus
komitee esimehe esimeseks asetäitjaks ning ENSV Riikliku Ehituskomi
tee ja selle kolleegiumi liikmeks.
2. Vabastada sm. Voldemar Augusti p. Herkel ENSV Riikliku
Ehituskomitee esimehe asetäitja ning ENSV Riikliku Ehituskomitee ja
selle kolleegiumi liikme kohustest seoses üleminekuga teisele tööle.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe esimene asetäitja A. SOIDLA
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja E. MATT
Tallinn, Toompea, 27. juunil 1988. Nr. 311.

INDEKS 78280
Väljaandja: Eesti NSV Ministrite Nõukogu Asjadevalitsus.
Trükkida antud 12. 08. 1988. Trükipoognaid 2,5. Arvestuspoognaid 3. Tellimuse nr. 1020.
ENSV MN Asjadevalitsuse Trükikoda, Tallinn.
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