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EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI OTSUS

658

Eesti rahvussiimbolite
kohta

kasutamise põhimääruse

kinnitamise

Vastavalt Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1988. aasta 23. juuni
seadlusele «Riikliku ja rahvussümbooiika kohta Eesti NSV-s» Eesti NSV
ülemnõukogu Presiidium otsustab:
Kinnitada Eesti rahvussümbolite kasutamise põhimäärus vastavalt
lisale.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 20. oktoobril 1988.

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
1988. a. 20. oktoobri otsuse
lisa

Eesti rahvussümbolite kasutamise
põhimäärus

1. Eesti rahvuslipp õn sinine, must ja valge.
2. Eesti rahvuslippu võib heisata ja kasutada kõigil avalikel ja pere
kondlikel üritustel.
Rahvuslipp ei asenda riigilippu.
3. NSV Liidu riigilipu, Eesti NSV riigilipu ja Eesti rahvuslipu kõrvu
ti heiskamisel õn lipukangaste mõõtmed võrdsed. NSV Liidu riigilipu,
Eesti NSV riigilipu ja Eesti rahvuslipu kõrvuti heiskamisel asub rahvus
lipp lippude poolt vaadates Eesti NSV riigilipust vasakul.
4. Eesti rahvuslipp heisatakse päikesetõusul ja langetatakse loojan
gul, välja arvatud jaaniööl.
5. Eesti rahvuslipu värve võib kasutada kä dekoratiivse elemendina.
6. Eesti rahvussümboleid rukkilille ja suitsupääsukese kujutist kasu
tatakse dekoratiivsetel või sümboolsetel eesmärkidel ning muudel puhku
del, kui see ei ole vastuolus käesoleva põhimääruse 7. punktiga.
7. Eesti rahvuslippu ja sümbolitesse tuleb suhtuda lugupidamise ja
austusega. Nende sihilik hävitamine, teotamine, rikkumine või halvusta
mine õn seadusega karistatav.
8. Käesoleva põhimääruse täitmine õn kõigi kodanike ja ametiisikute
kohus.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
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Sm. D. Kuzmini autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu
Presiidiumi aukirjaga
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Kauaaegse viljaka töö eest partei- ja nõukogude organites, aktiivse
osavõtu eest ühiskondlikust tegevusest ning kaheksakümnenda sünni
päeva puhul autasustada Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuvat
nõunikku Dmitri Mihhaili p. Kuzmini Eesti NSV Ülemnõukogu Pre
siidiumi aukirjaga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 5. novembril 1988.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
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Miilitsatöötajate ja üldsuse esindajate autasustamise kohta
medaliga «Eeskujuliku teenistuse eest ühiskondliku korra kaits
misel»
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Aktiivse osavõtu eest avaliku korra kaitsest ja võitlusest kuritege
vuse vastu autasustada NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi nimel meda
liga «Eeskujuliku teenistuse eest ühiskondliku korra kaitsmisel» järgmisi
eriti silmapaistnud miilitsatöötajaid ja üldsuse esindajaid:
Gudz, Anatoli Ivani p. — miilitsakapten.
Koor, Valdek Helduri p. — miilitsaleitnant.
Kork, Jaan Johannese p. — miilitsapolkovnik.
Kumm, Väino Hans-Heinrichi p. — miilitsamajor.
L e о n t j e v, Vladimir Nikolai p. — miilitsamajor.
Levtšenko, Grigori Nikolai p. — miilitsakapten.
NI artõnov, Vassili Mihhaili p. — Tallinna Autobussikoondise maaler,
koondise vabatahtliku rahvamaleva staabi ülem.
Nelsas, Hillo — miilitsavanem.
Petrov, Pjotr Pjotri p. — miilitsaleitnant.
Sammalpärg, Hannus Antsu p. — miilitsa-alampolkovnik.
Spongolts, Evald Johannese p. — Tallinna Ehituskeraamika Tehase
tsehhijuhataja, tsehhi vabatahtliku rahvamaleva komandör.
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Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

Tallinn, 5. novembril 1988.
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Sm-tele H. Lombile ja V. Susanne Eesti NSV teenelise tihiskondliku korra kaitsja aunimetuse andmise kohta

Kauaaegse kohusetruu töö ja teenete eest ühiskondliku korra kaitsel
anda Eesti NSV teenelise ühiskondliku korra kaitsja aunimetus järgmis
tele töötajatele:
Lomp, Harri Eduardi p. — Tartu Naha- ja Jalatsikombinaadi sotsialist
liku omandi kaitse brigadir, kombinaadi vabatahtliku rahvamaleva
staabi ülem.
Susan, Vulf Tanchumi p. — Tartu Lihakombinaadi varustusosakonna
juhataja, kombinaadi vabatahtliku rahvamaleva komandör.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 5. novembril 1988.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
ZZ

Eesti NSV Siseministeeriumi organite töötajate autasustamise
kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga

Aktiivse osavõtu eest avaliku korra kaitsest ja võitlusest kuritege
vuse vastu autasustada Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga
järgmisi Eesti NSV Siseministeeriumi organite töötajaid:
S e г о v, Valeri Leonidi p. — miilitsa-alampolkovnik.
T s u g a r t, Ants Voldemari p. — miilitsakapten.
Öpik, Raivo Ludvig! p. — miilitsamajor.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 5. novembril 1988.
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Sm. P. Teesalu autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu
Presiidiumi aukirjaga

Kauaaegse viljaka tegevuse eest kehakultuuri ja spordi arendamisel
vabariigis autasustada Eesti NSV Riikliku Kehakultuuri- ja Spordikomi
tee esimehe asetäitjat Peeter Aleksei p. Teesalu Eesti NSV Ülemnõu
kogu Presiidiumi aukirjaga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 5. novembril 1988.
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EESTIMAA KOMMUNISTLIKU PARTEI KESKKOMITEE,
EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU
JA EESTI NSV AMETIÜHINGUTE NÕUKOGU MÄÄRUS
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NLKP Keskkomitee, NSV Liidu Ministrite Nõukogu ja ÜleliiduIise Ametiühingute Kesknõukogu 14. augusti 1988. a. määruse
nr. 1010 kohta

Vastavalt NLKP Keskkomitee, NSV Liidu Ministrite Nõukogu ja
ÜAÜKN-i 14. augusti 1688. a. määrusele nr. 1010 EKP Keskkomitee, Eesti
NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu määra
vad:
Eesti NSV ministeeriumidel, riiklikel komiteedel ja keskasutustel, lin
nade ja rajoonide täitevkomiteedel, koondistel, ettevõtetel, asutustel ja or
ganisatsioonidel ning partei- ja ametiühinguorganisatsioonidel võtta tead
miseks ja juhindumiseks, et NLKP Keskkomitee, NSV Liidu Ministrite
Nõukogu ja ÜAÜKN-i 14. augusti 1988. a. määrusega nr. 1010 «Partei-,
ametiühingu- ja komsomoliorganite aparaadi ning teiste ühiskondlike or
ganisatsioonide organite nendele töötajatele tagatiste ja hüvituse andmise
kohta, kes vabanevad seoses nende organite struktuuri täiustamise ning
muudatustega liidu- ja autonoomsete vabariikide, kraide ja oblastite ter
ritooriumi administratiivses jaotuses»:
laiendati partei-, ametiühingu- ja komsomoliorganite aparaadi ning
teiste ühiskondlike organisatsioonide organite töötajatele (kaasa arvatud
neile alluvate asutuste ja organisatsioonide töötajad), kes vabanevad seo
ses nende struktuuri täiustamiseks rakendatavate abinõude ning muuda
tustega liidu- ja autonoomsete vabariikide, kraide ja oblastite territooriu
mi administratiivses jaotuses, NLKP Keskkomitee, NSV Liidu Ministrite
Nõukogu ja ÜAÜKN-i 22. detsembri 1987. a. määruse nr. 1457 «Elanike
efektiivse tööhõive tagamise, töölerakendamise süsteemi täiustamise ja
töötajaile antavate sotsiaalsete tagatiste tõhustamise kohta» punkti 16
(EKP Keskkomitee, Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ameti
ühingute Nõukogu 2. veebruari 1988. a. määruse nr. 53 punkti 21 ala
punkt 8 — ENSV Teataja 1988, nr. 14, art. 163) kehtivust.
EKP Keskkomitee
sekretär
V. VÄLJAS

Eesti NSV
Ministrite Nõukogu
esimehe esimene asetäitja
A. SOIDLA

Tallinn, 30. augustil 1988. Nr. 438.

Eesti NSV
Ametiühingute Nõukogu
esimees
M. PEDAK

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU
JA EESTI NSV AMETIÜHINGUTE NÕUKOGU MÄÄRUS
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Balti liiduvabariikide üliõpilaslaulupeost «Gaudeamus-Х» osavõtnud kollektiivide juhtide ja organisaatorite autasustamise
kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
määravad:
Balti liiduvabariikide üliõpilaslaulupeo «Gaudeamus-Х» eduka ette
valmistamise ja läbiviimise eest autasustada Eesti NSV Ministrite Nõuko
gu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu aukirjaga järgmisi töötajaid:
Agu, Mait Uudo p. — E. Vilde nimelise Tallinna Pedagoogilise Instituudi
klubitöö kateedri dotsendi k. t.
Kilk, Kalju Reinholdi p. — ENSV Riikliku Hariduskomitee Riikliku Ins
pektsiooni juhataja.
Künd la, Jaan Salomoni p. — ENSV Riikliku Hariduskomitee Asjade
valitsuse peaspetsialist.
L u g n a, Leho Voldemari p. — ENSV Siseministeeriumi poliitilise osa
konna ülema asetäitja.
Peremees, Heimar Ivani p. — ENSV Riikliku Hariduskomitee esimehe
asetäitja.
Se kk, Kalev Johannes-EImari p. — ENSV Riikliku Kunstiinstituudi hal
dusprorektor.
Talts, Valdur Johannese p. — ENSV Riikliku Hariduskomitee teaduslik-metoodilise kabineti juhataja.
Taremaa, Uuno Juhuse p. — Tallinna Riikliku Konservatooriumi de
kaan.
T ä r n o, Ulo Alberti p. — Tööpunalipu ordeniga Tallinna Polütehnilise
Instituudi ehitusmehaanika kateedri professor.
2 i g u r s, Juris Aleksandri p. — ENSV Riikliku Akadeemilise Ooperi- ja
Balletiteatri «Estonia» peanäitejuhi abi.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimees
B. SAUL
Tallinn, 2. novembril 1988. Nr. 535.

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
esimees
M. PEDAK
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Tööveteranidele pideva tööstaaži eest pensionilisandi arvutamisel kehtivate piirangute tühistamise kohta

Tööveteranide pensionikindlustuse parandamiseks ning vastavalt
NSV Liidu Ministrite Nõukogu 13. juuli 1988. a. määrusele nr. 854 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 13. juuli 1988. a. määrusega
nr. 854:
1)
kehtestati, et 20-protsendilist vanaduspensionilisandit pideva töö
staaži eest, mille näeb ette NSV Liidu Ministrite Nõukogu 3. augusti
1972. a. määrusega nr. 590 (Eesti NSV Ministrite Nõukogu 13. septembri
1972. a. määrus nr. 431 — ENSV Teataja 1973, nr. 2, art. 13) kinnitatud
«Riiklike pensionide määramise ja maksmise korra määrustiku» punkt 20,
arvutatakse töölistele ja teenistujatele, kellel õn vajalik pidev ja üldine
tööstaaž, olenemata sellest, kas nad töötasid seisuga 1. jaanuar 1983. a.
või hiljem.
2. Tunnistada kehtetuks Eesti NSV Ministrite Nõukogu 18. juuli
1983. a. määruse nr. 415 (ENSV Teataja 1983, nr. 34, art. 414) alapunkt 4.
3. Käesolev määrus jõustub 1. jaanuarist 1989. a.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees B. SAUL
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja E. MATT
Tallinn, Toompea, 11. augustil 1988. Nr. 399.

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS
ENSV Riikliku Tööstuskomitee kohta
Vabariigi territooriumil asuva tööstuse tõhusamaks juhtimiseks ning
EKP Keskkomitee ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu 31. mai 1988. a. mää
ruse nr. 271 (ENSV Teataja 1988, nr. 27, art. 317) täitmiseks Eesti NSV
Ministrite Nõukogu määrab:
1.
Panna ENSV Riiklikule Tööstuskomiteele (ENSV Tööstuskomi
teele) järgmised põhiülesanded:
osalemine Eesti NSV majandusliku ja sotsiaalse arengu riiklike plaa
nide projektide väljatöötamises;

vabariigi rahvamajanduse koostisosa — Eesti NSV territooriumil
asuva tööstuse kompleksse arengu pikaajalise programmi väljatöötamise
korraldamine ning selle programmi realiseerimise abinõude väljatööta
mine ja ellurakendamine;
vabariigi territooriumil tarbekaupade tootmise ja realiseerimise kor
raldamine ning nende kvaliteedi tõstmine, samuti vabariigi kõigis tööstus
ettevõtetee valmistatava tootmistehnilise otstarbega toodangu väljalaske
ja realiseerimise korraldamine;
vabariigi välismajandussidemete arendamise pikaajalise programmi
koostamine ja ellurakendamine tööstusliku tootmise valdkonnas;
vabariigi territooriumil asuvate tööstusettevõtete ning teiste liiduva
bariikide ja välismaa ettevõtete vahelise kooperatsiooni korraldamine;
vabariigi rahvamajandusele vajaliku harukondadevahelise rakendu
sega toodangu valmistamise korraldamine;
koos ENSV Teaduste Akadeemiaga teaduse ja tehnika saavutuste
ning jäätmevabade tehnoloogiate tootmisse juurutamise korraldamine,
vabariigi teaduslik-tehnilise potentsiaali täielikum kasutamine tööstuses;
talle alluvate Eesti territoriaalsete tootmis- (tööstus- ja kaubandus-)
koondiste tegevuse koordineerimine ökoloogia valdkonnas, selliste abi
nõude väljatöötamine, mis tagaksid tööstuse koondiste, ettevõtete ja orga
nisatsioonide töö režiimis, mis ei ole vastuolus looduskaitse nõuetega,
ning kontroll nende abinõude rakendamise üle;
firmakaubanduse organiseerimine ja laiendamine;
vabariigi tööstuse juhtimise, majandusmehhanismi ja välismajandus
sidemete täiustamine;
tööstuse territoriaalse paigutuse küsimuste lahendamine koos linnade
ja rajoonide täitevkomiteede, ENSV Plaanikomitee ja ENSV Ehituskomi
teega;
aktiivse kaadripoliitika teostamine, edutatava kaadri reservi kujunda
mine ning vabariigi tööstuses kaadri kvalifikatsiooni tõstmise, etteval
mistamise ja ümberõppe efektiivse süsteemi loomine.
2. Võtta teadmiseks, et ENSV Tööstuskomitee süsteemis õn ette näh
tud moodustada:
Eesti Territoriaalne Tootmiskoondis «Eesti Tööstus»;
Eesti Territoriaalne Tööstus- ja Kaubanduskoondis (kontsern) «Eesti
Kergetööstus»;
Eesti Territoriaalne Tootmiskoondis «Eesti Metsatööstus».
3. Pidada otstarbekaks moodustada ENSV Tööstuskomitee juurde liiduliste ettevõtete direktorite nõukogu koordineerimaks nende ettevõtete
tööd.
4. Moodustada ENSV Tööstuskomitee juurde alaline teaduslik-tehniV.ne nõukogu, kuhu kaasataks vabariigi väljapaistvaid teadlasi.
5. Kehtestada ENSV Tööstuskomitee keskaparaadi töötajate piirar
vuks 45 üksust (ilma hoone valve- ja teeninduspersonalita) ja töötasusta
misfondiks 190 700 rubla aastas.
Pidada vajalikuks, et ENSV Tööstuskomitee esimehel õn 5 asetäitjat,
sealhulgas 3 esimest asetäitjat, kellest ühele pannakse lisaks põhiülesan

netele kä komitee töö koordineerimine esimehe äraolekul, ning kellest
kaks õn Eesti NSV ministrid. ENSV Tööstuskomitees moodustatakse
13-liikmeline kolleegium, kuhu kuuluvad ENSV Tööstuskomitee esimees,
esimehe asetäitjad, liiduliste ettevõtete direktorite nõukogu esimees, teaduslik-tehnilise nõukogu esimees ja teised komitee juhtivtöötajad.
6. Kehtestada, et Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe asetäitja —
ENSV Tööstuskomitee esimees võtab oma pädevuse piires vastu otsuseid,
mida antakse välja Eesti NSV Ministrite Nõukogu korraldustena.
7. Pidada otstarbekaks, et riiklikke tellimusi, limiite, normatiive ja
kontrollarve kehtestataks vahetult ENSV Tööstuskomitee koosseisu kuulu
vatele Eesti territoriaalsetele tootmis- (tööstus- ja kaubandus-) koondis
tele.
8. Kehtestada, et:
1) statistika ja raamatupidamise koondaruandeid ENSV Tööstuskomi
tee süsteemi kuuluvate ettevõtete, koondiste ja organisatsioonide kohta
esitavad kehtestatud korras Eesti territoriaalsed tootmis- (tööstus- ja kau
bandus-) koondised;
2) ENSV Tööstuskomitee territoriaalsete tootmis- (tööstus- ja kauban
dus-) koondiste koosseisu kuluvatele ettevõtetele, koondistele ja organi
satsioonidele kaheteistkümnendaks viisaastakuks kinnitatud majandus
näitajad jäetakse muutmata;
3) ENSV Tööstuskomitee keskaparaadi ülalpidamiskulud kaetakse
Eesti territoriaalsete tootmis- (tööstus- ja kaubandus-) koondiste osamak
sudest.
9. ENSV Tööstuskomitee keskaparaadi kulutused teaduslik-tehnilistele töödele, mis õn seotud Eesti NSV territooriumil asuva kogu tööstuse
arendamisega selle ametkondlikust alluvusest olenemata, kaetakse keh
testatud korras vabariiklikust eelarvest.
10. Panna ENSV Tööstuskomiteele:
Eesti NSV territooriumil asuva liidulise alluvusega tööstuse koondis
te ja ettevõtete töö juhtimine Eesti NSV Ministrite Nõukogu pädevuse pii
res;
otsuste tegemine Eesti NSV territooriumil ühisettevõtete moodusta
mise kohta, kuhu kuuluvad välisfirmad ja komiteele alluvad koondised,
ettevõtted ja organsatsioonid;
ajutiste ekspertkollektiivide moodustamine vabariigi tööstuse arengu
küs;mustes soovituste väljatöötamiseks, tasustades nende tööd kehtesta
tud korras ja sedeks otstarbeks eraldatud assigneeringute piires;
Eesti NSV M nistrite Nõukogu esindamine tööstuse küsimustes NSV
Liidu Ministrite Nõukogus, NSVL Plaanikomitees ning teistes NSV Liidu
ministeeriumides, riiklikes komiteedes ja keskasutustes.
11.

*

12. Kinnitada ENSV Tööstuskomitee keskaparaadi struktuur vasta
valt lisale.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees B. SAUL
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja E. MATT

Tallinn, Toompea, 19. augustil 1988. Nr. 424.
* Punkt 11 välja jäetud, kuna õn ajutise tähtsusega.

Lisa
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
19. augusti 1988. a. määruse nr. 424 juurde

ENSV Tööstuskomitee keskaparaadi
struktuur

Tööstuse ja Välismajandussidemete Arendamise Valitsus
Tööstuse Organisatsioonilise Struktuuri ja Paigutuse Valitsus
Majandusmehhanismi Täiustamise Valitsus
Kooperatsiooni ja Harukondadevahelise Tootmise (sealhulgas tarbekau
pade) Valitsus
Kontrolli- ja revisjoniosakond
1 osakond
Juriidiline osakond
Asjadevalitsus
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja E. MATT

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS
ZZО
OÖO

«Eesti NSV Riikliku Transpordikomitee põhimääruse» kinnitamise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
1. Kinnitada juurdelisatud «Eesti NSV Riikliku Transpordikomitee
põhimäärus».
2. Kehtestada, et:
1) ENSV Riikliku Transpordikomitee keskaparaadi ülalpidamiskulud
kaetakse üldkasutatava autotranspordi ja teedemajanduse koondiste, ette
võtete ja organisatsioonide osamaksudest;
2) statistilise ja raamatupidamise koondaruandluse ENSV Riikliku
Transpordikomitee süsteemi kuuluvate koondiste, ettevõtete ja organisat
sioonide osas esitavad ettenähtud korras vabariiklik tootmiskoondis «Ees
ti Maanteed» ning autotranspordi- ja tööstuskoondis «Eesti Autoveod».
3. Tunnistada kehtetuks:
1) Eesti NSV Ministrite Nõukogu 10. oktoobri 1978. a. määruse nr. 443
««Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeeriumi põhimääruse»
kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1978, nr. 38, art. 473) punkt 1;
2) Eesti NSV Ministrite Nõukogu 28. mai 1987. a. korralduse
nr. 217-k punktid 1—3.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees B. SAUL
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja E. MATT
Tallinn, Toompea, 6. oktoobril 1988. Nr. 493.

Kinnitatud
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
6. oktoobri 1988. a. määrusega nr. 493

Eesti NSV Riikliku Transpordikomitee
põhimäärus

1. Eesti NSV Riiklik Transpordikomitee (ENSV Transpordikomitee)
õn Eesti NSV vabariiklik riigivalitsemise keskorgan vabariigi transpordikompleksi juhtimise alal.
ENSV Transpordikomitee ei tegele majandustegevuse vahetu juhti
misega.
2. ENSV Transpordikomitee tagab riiklikult vajalikud õiguslikud ja
majanduslikud tingimused vabariigi transpordikompleksi ladusaks ja häi
reteta funktsioneerimiseks meie maa ühtses transpordisüsteemis.
ENSV Transpordikomitee süsteemi kuuluvad üldkasutatava auto
transpordi ja teedemajanduse, samuti linnaelektertranspordi koondised,
ettevõtted ja organisatsioonid.
Lisaks ENSV Transpordikomiteele kuuluvad vabariigi transpordi
kompleksi kõik Eesti NSV territooriumil asuvad transpordikoondised, -et
tevõtted ja -organisatsioonid, olenemata nende ametkondlikust alluvu
sest.
ENSV Transpordikomitee koordineerib Eesti NSV-s raudtee-, mere-,
jõe- ja õhutranspordi arengut ja koostööd, samuti ametkondliku auto- ja
raudteetranspordi, ametkondlike maanteede, linnateede ja -tänavate aren
gut ning elanike teenindamist kooperatiividele kuuluvate ja isiklikus
omanduses olevate autotranspordivahenditega.
3. ENSV Transpordikomitee avaldab reguleerivat mõju vabariigi
transpordikompleksi funktsioneerimisele ja perspektiivsele arengule val
davalt riikliku juhtimise õiguslike ja majandushoobade kaudu, sekkumata
selle majanduslikku ja operatiivtegevusse.
ENSV Transpordikomitee peab võitlust ametkondlikkuse ning vaba
riigi transpordikompleksi koondiste, ettevõtete ja organisatsioonide tege
vuses esinevate monopoolsete ilmingutega ning kaitseb kõigi transpordiprotsessis osalejate ja elanike seaduslikke huve.
4. ENSV Transpordikomitee vastutab Eesti NSV-s ühtse tehnika-,
majandus- ja sotsiaalpoliitika elluviimise eest transpordi valdkonnas, mis
peab tagama järgmiste peaülesannete täitmise:
1) elanike ja rahvamajanduse vajaduste rahuldamise veose- ja sõitjateveol ning heakorrastatud teedevõrgu arendamisel, samuti riigikaitse
vajaduste rahuldamise transpordi ja teede osas;
2) transpordikompleksi ratsionaalse arengu tagamise vabariigi infra
struktuuris tulenevalt Eesti NSV ning selle linnade ja rajoonide majandus
liku ja sotsiaalse arengu vajadustest;

3) majanduslikult kõige otstarbekama vedude jaotuse eri transpordi
liikide vahel tagamaks rahvamajanduslike kogukulutuste ja elanike transpordialaste väljaminekute vähendamise;
4) distsipliini tugevdamise ja liiklusohutuse parandamise, transpordikompleksi töötajatele ohutute ja tervislike töötingimuste loomise ning
transpordi ja teedemajanduse kahjuliku mõju vähendamise keskkonnale,,
elanike töö-, olme- ja puhketingimustele.
5. Vastavalt talle pandud ülesannetele ENSV Transpordikomitee:
1) korraldab kehtestatud korras vabariigi transpordikompleksi ja sel
le infrastruktuuri perspektiivsete ja pikaajaliste arenguprognooside ja
-kontseptsioonide väljatöötamist, samuti eri transpordiliikide prioriteet
sete arengusuundade ja nende realiseerimise teede kindlaksmääramist;
2) korraldab kehtestatud korras kontrollarvude, riiklike tellimuste,
majandusnormatiivide ja -limiitide projektide koostamist, samuti ettepa
nekute väljatöötamist transpordikompleksi toodangu, kaupade ja teenus
te tsentraliseeritud korras kehtestatavate hindade ja tariifide kohta.
Kontrollarvude, riiklike tellimuste, majandusnormatiivide ja -limii
tide projektid töötatakse välja teedemajanduse ja iga transpordiliigi osas
eraldi;
3) töötab välja ja viib ettenähtud korras ellu abinõud vabariigi trans
pordikompleksi juhtimise ja majandusmehhanismi täiustamiseks;
4) osaleb kehtestatud korras Eesti NSV territooriumil asuvate liidu
lise alluvusega transpordikoondiste, -ettevõtete ja -organisatsioonide ma
jandusliku ja sotsiaalse arengu plaanide projektide väljatöötamises;
5) osaleb ministeeriumides, riiklikes komiteedes ja keskasutustes
ning linnade ja rajoonide täitevkomiteedes Eesti NSV tootlike jõudude
arengu ja paigutuse skeemide, samuti tootmis-, elamuehitus-, kaubandus-,
haridus-, kultuuri-, tervishoiu-, puhke- ja turismiobiektide rajamise perspektiivpTaanide läbivaatamises vältimaks ebaratsionaalseid transpordiku
lusid ning tagamaks transpordi ja teedevõrgu õigeaegse ja nõuetekohase
arengu;
6) osaleb koos kohalike rahvasaadikute nõukogude vastavate orga
nitega abinõude väljatöötamises ja elluviimises, mis stimuleeriksid Vahar
riigi transpordikompleksi koondiste, ettevõtete ja organisatsioonide init
siatiivi ja ettevõtlikkust riiklike väikeettevõtete ja kooperatiivide moo
dustamisel, kooperatiivse ja individuaalse töise tegevuse ning muude ees
rindlike majandamisvormide arendamisel;
7) korraldab teadusuuringuid transpordi ja teedemajanduse arengu
alal ning teadushk-tehnilise informatsiooni töötlemist, aitab kaasa tea
duse, tehnika, tehnoloogia, töö- ja juhtimiskorraMuse uusimate saavutuste
kasutuselevõtmisele vabariigi transpordikompleksis;
8) osaleb vastavate standardite ja normatiivtehnilise dokumentatsioo
ni projektide läbivaatamises, vabariigi transpordikompleksi koondiste, et
tevõtete ja organisatsioonide inrormatsioonilise kindlustamise korralda
mises ning nende metoodilises juhendamises patendi- ja litsentsialase töö
küsimustes;

9) koos Eesti NSV teiste ministeeriumide, riiklike komiteede ja kesk
asutustega määrab kindlaks transpordivahendite ja teedemasinate re
mondi arengusuunad vabariigis;
10) korraldab kehtestatud korras komitee süsteemis riiklike tsentrali
seeritud kapitaalmahutustega ehitatavate objektide projektide ja eelarve
te ekspertiisi, määrab oma pädevuse piires lõpetatud ehitusobjektide eks
pluatatsiooni vastuvõtu riiklikud komisjonid ja kinnitab nende objektide
vastuvõtuaktid;
11) töötab välja ettepanekud ja viib kehtestatud korras ellu abinõud
rahvusvahelise teaduslik-tehnilise ja majandusliku koostöö arendamiseks,
välisriikidega peetavate kaubandus-, majandus- ja valuutasidemete täius
tamiseks transpordi ja teedemajanduse arendamise eesmärgil, sealhulgas
rahvusvaheliste vedude alal, samuti teaduslik-tehniliste ja tootmisalaste
otsesidemete sisseseadmiseks vabariigi transpordikompleksi koondiste,
ettevõtete ja organisatsioonide ning välisfirmade vahel, ühisettevõtete ja
-organisatsioonide moodustamiseks;
12) rakendab abinõusid kaadri ettevalmistamise ja kvalifikatsiooni
tõstmise täiustamiseks, teostab aktiivset kaadripoliitikat koondiste, ette
võtete ja organisatsioonide juhtide valitavuse tingimustes ning moodustab
transpordikompleksi juhtivkaadri reservi;
13) korraldab koos harukondlike ametiühingute vabariiklike komi
teedega vabariigi transpordikompleksi koondiste, ettevõtete ja organisat
sioonide vahelist vabariiklikku töövõistlust, konkursse ja ülevaatusi;
14) kinnitab koos harukondlike ametiühingute vabariiklike komitee
dega vabariikliku alluvusega transpordi- ja teedekoondiste, -ettevõtete ja
-organisatsioonide juhtide premeerimise tingimused;
15) koordineerib transpordi- ja teedekoondiste, -ettevõtete ja -orga
nisatsioonide tegevust ökoloogia valdkonnas, loodusvarade ratsionaalset
kasutamist, korraldab abinõude väljatöötamist, mis tagaksid nende töö
keskkonnakaitse nõuetele vastavates režiimides, ning kontrollib nimeta
tud abinõude rakendamist;
16) osaleb loodusõnnetuste ja avariide tagajärgede likvideerimise
korraldamises;
17) juhendab metoodiliselt Eesti NSV ministeeriumide, riiklike ko
miteede ja keskasutuste ning vabariigi territooriumil asuvate liidulise al
luvusega koondiste, ettevõtete ja organisatsioonide tööd, samuti koopera
tiivset ja individuaalset töist tegevust autotranspordi ja teedemajanduse
alal;
18) võtab meetmeid lepingusuhete täiustamiseks vabariigi transpordi
kompleksi koondiste, ettevõtete ja organisatsioonide ning teiste majan
dusharude koondiste, ettevõtete ja organisatsioonide vahel;
19) juhib vahetult üldkasutatava autotranspordi ja teedekoondisi, -et
tevõtteid ja -organisatsioone riigikaitse küsimustes;
20) täidab teisi transpordi- ja teedemajandusedaseid funktsioone,
mis õn ette nähtud NSV Liidu ja Eesti NSV seadusandlusega.

6. Tagamaiks elanike huvide ning vabariigi linnade ja rajoonide ma
jandusliku ja sotsiaalse arengu vajaduste maksimaalse arvestamise täidab
ENSV Transpordikomitee oma funktsioone tihedas koostöös kohalike
rahvasaadikute nõukogude vastavate organitega, õpib igakülgselt tundma
ja arvestab avalikku arvamust ning kindlustab oma tegevuse laialdase
avalikustamise.
7. ENSV Transpordikomiteel õn õigus:
1) moodustada, reorganiseerida ja likvideerida kehtestatud korras
üldkasutatava autotranspordi ja teedekoondisi, -ettevõtteid ja -organisat
sioone;
2) moodustada vajaduse korral nõukogusid, komisjone ja eksperdigrüppe, samuti kutsuda ettenähtud korras kokku nõupidamisi tema päde
vusse kuuluvates küsimustes;
3) moodustada kehtestatud korras vabariigi transpordikompleksi
koondiste, ettevõtete ja organisatsioonidega kooskõlastatult tootmise, tea
duse ja tehnika arendamise tsentraliseeritud fond;
4) esitada kehtestatud korras ettepanekuid Eesti NSV teiste minis
teeriumide, riiklike komiteede ja keskasutuste ning vabariigi territooriu
mil asuvate liidulise alluvusega koondiste, ettevõtete ja organisatsioonide
transpordi- ja teedemajandusalaste kontrollarvude, riiklike tellimuste, ma
jandusnormatiivide ja -limiitide väljatöötamiseks;
5) saada kehtestatud korras ENSV Riiklikult Statistikakomiteelt and
meid, mis õn vajalikud ENSV Transpordikomiteele pandud ülesannete
täitmiseks;
6) esindada kehtestatud korras Eesti NSV Ministrite Nõukogu trans
pordi ja teedemajanduse küsimustes NSV Liidu Ministrite Nõukogus,
NSV Liidu ministeeriumides, riiklikes komiteedes ja keskasutustes;
7) pidada kehtestatud korras läbirääkimisi välisfirmadega teadusliktehniliste ja tootmisalaste otsesidemete sisseseadmiseks ning esitada ette
panekuid välisfirmade ja ENSV Transpordikomitee süsteemi kuuluvate
koondiste, ettevõtete ja organisatsioonide osavõtul ühisettevõtete moo
dustamiseks vabariigis;
8) võtta oma pädevuse piires vastu otsuseid vabariigi transpordi
kompleksi töötajate ergutamiseks ja autasustamiseks.
8. ENSV Transpordikomitee juhindub oma tegevuses NSV Liidu ja
Eesti NSV seadustest, NSV Liidu Ülemnõukogu ja tema Presiidiumi ning
Eesti NSV Ülemnõukogu ja tema Presiidiumi muudest otsustest, NSV Lii
du Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrustest ja
korraldustest, teistest normatiivaktidest ja käesolevast põhimäärusest ning
tagab kehtiva seadusandluse õige rakendamise ENSV Transpordikomitee
süsteemi kuuluvates koondistes, ettevõtetes ja organisatsioonides.
ENSV Transpordikomitee üldistab seadusandluse rakendamise prakti
kat tema pädevusse kuuluvates küsimustes, töötab välja ettepanekuid sel
le täiustamise kohta ja esitab need kehtestatud korras Eesti NSV Minist
rite Nõukogule, annab oma pädevuse piires selgitusi kehtiva seadusand
luse rakendamise küsimustes ning võtab meetmeid õigusalase töö paran
damiseks komitee süsteemis.

ENSV Transpordikomitee annab oma pädevuse piires otsuseid, käsk
kirju ja juhendeid, samuti juhiseid, mis õn täitmiseks kohustuslikud kõi
gile Eesti NSV ministeeriumidele, riiklikele komiteedele ja keskasutustele
ning vabariigi territooriumil asuvatele koondistele, ettevõtetele, organi
satsioonidele ja asutustele, olenemata nende ametkondlikust alluvusest.
Vajaduse korral annab ENSV Transpordikomitee otsuseid, käsk
kirju või juhiseid koos või kooskõlastatult Eesti NSV teiste ministeeriu
mide, riiklike komiteede ja keskasutustega.
9. ENSV Transpordikomiteed juhib esimees, kelle nimetab ametisse
Eesti NSV Ülemnõukogu Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe esildisel.
Esimehe asetäitjad nimetab ametisse Eesti NSV Ministrite Nõukogu ENSV
Transpordikomitee esimehe esildise alusel. Kohustused esimehe asetäitjate
vahel jaotab esimees.
10. ENSV Transpordikomitee esimees vastutab isiklikult ENSV
Transpordikomiteele pandud ülesannete ja funktsioonide täitmise eest
ning määrab kindlaks oma asetäitjate ja komitee keskaparaadi struktuuri
üksuste juhtide vastutuse komitee tegevusalade juhtimise eest.
11. ENSV Transpordikomitees moodustatakse kolleegium järgmises
koosseisus: komitee esimees (kolleegiumi esimees), tema asetäitjad ning
eri transpordiliikide ja teedekoondiste ja -organisatsioonide juhid.
ENSV Transpordikomitee kolleegiumi isikkoosseisu kinnitab Eesti
NSV Ministrite Nõukogu.
12. ENSV Transpordikomitee kolleegium arutab oma regulaarselt
toimuvatel istungitel küsimusi, mis õn seotud komitee ülesannete ja
funktsioonide täitmisega, vastuvõetud otsuste täitmise kontrolliga, arutab
tähtsamate otsuste ja käskkirjade projekte, kinnitab ametisse üldkasuta
tava autotranspordi ja teedekoondiste, -ettevõtete ja -organisatsioonide
juhte, kuulab nende aruandeid ja arutab teisi ENSV Transpordikomitee
pädevusse kuuluvaid küsimusi.
Kolleegiumi otsused viiakse ellu ENSV Transpordikomitee otsuste ja
käskkirjadega.
Komitee esimehe ja kolleegiumi vaheliste lahkarvamuste korral viib
esimees ellu oma otsuse ja kannab tekkinud lahkarvamustest ette Eesti
NSV Ministrite Nõukogule, kolleegiumi liikmed aga võivad omakorda
teatada oma arvamuse Eesti NSV Ministrite Nõukogule.
13. ENSV Transpordikomitee keskaparaadi struktuuri, töötajate arvkoosseisu ja töötasustamisfondi kinnitab Eesti NSV Ministrite Nõukogu.
ENSV Transpordikomitee keskaparaadi koosseisunimestiku ja struk
tuuriüksuste põhimäärused kinnitab ENSV Transpordikomitee esimees.
14. ENSV Transpordikomitee pädevusse kuuluvate majandusvaidluste läbivaatamiseks moodustatakse komitees arbitraaž.
15. ENSV Transpordikomitee õn juriidiline isik ning tal õn Eesti
NSV riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat.
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«Eesti NSV Riikliku Tööstuskomitee põhimääruse» kinnitamise
kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
1. Kinnitada juurdelisatud «Eesti NSV Riikliku Tööstuskomitee põhi
määrus».
2. Tunnistada kehtetuks Eesti NSV valitsuse mõningad otsused vas
tavalt juurdelisatud loetelule.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees B. SAUL
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja E. MATT
Tallinn, Toompea, 6. oktoobril 1988. Nr. 494.
Kinnitatud
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
6. oktoobri 1988. a. määrusega nr. 494

Eesti NSV Riikliku Tööstuskomitee
põhimäärus

1. Eesti NSV Riiklik Tööstuskomitee (ENSV Tööstuskomitee) õn
Eesti NSV vabariiklik riigivalitsemise keskorgan ning Eesti NSV Minist
rite Nõukogu alatine organ vabariigi tööstuskompleksi juhtimise ja selle
töö koordineerimise alal.
2. ENSV Tööstuskomitee süsteemi kuuluvad talle alluvad territo
riaalsed tootmiskoondised ning muud koondised, ettevõtted, asutused ja
organisatsioonid.
Vabariigi tööstuskompleksi kuuluvad kõik Eesti NSV territooriumil
asuvad tööstusettevõtted, olenemata nende ametkondlikust alluvusest.
3. ENSV Tööstuskomitee vastutab vabariigi tööstuskompleksis tea
duse ja tehnika progressi kiirendamisele suunatud ühtse tehnikapoliitika
teostamise, keskkonnakaitse ja loodusvarade ratsionaalse kasutamise, tar
bekaupade tootmise arendamise, vabariigi tööstuskompleksile ettenähtud
ülesannete täitmise ning tema kompleksse arengu eest.
4. ENSV Tööstuskomitee peaülesanded õn:
1) Eesti NSV territooriumil tarbekaupade tootmise, realiseerimise
ning nende kvaliteedi tõstmise korraldamine, samuti tootmistehnilise ots
tarbega toodangu valmistamise koordineerimine vabariigi tööstusettevõtetes;
2) osavõtt Eesti NSV majandusliku ja sotsiaalse arengu riikliku plaa
ni projektide väljatöötamisest vabariigi tööstuskompleksi puudutavates
küsimustes;
3) vabariigi tööstuskompleksi tehnilise arengu ja struktuuri ratsio
naliseerimise pikaajalise programmi väljatöötamise ning ellurakendamise
korraldamine;

4) vabariigi tööstuskompleksi välismajandussuhete arengu pikaajali
se programmi väljatöötamise ja realiseerimise korraldamine vastava va
bariikliku programmi raames;
5) Eesti NSV territooriumil asuvate tööstusettevõtete (olenemata nen
de ametkondlikust alluvusest) omavahelise, samuti teiste liiduvabariikide
ja välisriikide ettevõtetega koopereerimise korraldamine;
6) harukondadevahelise otstarbega tööstustoodangu valmistamise
korraldamine vabariigi rahvamajanduse vajadusteks;
7) tööstuse teaduslik-tehnilise infrastruktuuri arendamine; vabariigi
tööstuskompleksis innovatsiooni aktiviseerimine vabariigi, sealhulgas
ENSV Teaduste Akadeemia ja ENSV Riikliku Hariduskomitee teaduslik
ku potentsiaali kasutades;
8) komitee süsteemi koondiste, ettevõtete ja organisatsioonide töö
juhtimine ning koordineerimine keskkonnakaitse ja loodusvarade ratsio
naalse kasutamise valdkonnas; abinõude väljatöötamine, mis tagaksid
nende töö keskkonnakaitse nõuetele vastavates režiimides;
9) firmakaubanduse laiendamise korraldamine;
10) tööstuses välismajandussuhete juhtimise ja majandusmehhanis
mi täiustamise ettepanekute väljatöötamine ning esitamine Eesti NSV Mi
nistrite Nõukogule;
11) aktiivse kaadripoliitika teostamine, kaadrireservi moodustamine,
juhtiva kaadri ettevalmistamine, ümberõppe ja kvalifikatsiooni tõstmise
efektiivse süsteemi loomine komitees;
12) vabariigis metsavarumise, puidusaagimise ja -töötlemise ning
mööbli tootmise koordineerimine; Eesti NSV territooriumil puidu- ja met
satööstuses (olenemata selle ametkondlikust alluvusest) ühtse tehnikapo
liitika teostamine; uute puidusaagimis- ja -töötlemis- ning mööblitootmisettevõtete ja -tsehhide rajamise ning olemasolevate laiendamise küsi
muste kooskõlastamine kehtestatud korras.
5. Vastavalt talle pandud ülesannetele ENSV Tööstuskomitee:
1) töötab koos linnade ja rajoonide täitevkomiteede, Eesti NSV mi
nisteeriumide, riiklike komiteede ja keskasutustega välja Eesti NSV toot
like jõudude arengu ja paigutuse skeemi projekti vabariigi tööstuskomp
leksi puudutava osa;
2) korraldab koos ENSV Plaanikomitee ja ENSV Rahandusministee
riumiga Eesti NSV majandusliku ja sotsiaalse arengu riikliku plaani ja
riigieelarve projektide koostamist vabariigi tööstuskompleksi arengut
puudutavates küsimustes;
3) kontrollib kõrgemalseisva organina komitee süsteemi kuuluvate
koondiste, ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide tegevust;
4) tagab majanduslike ja administratiivsete juhtimismeetodite õige
ühitamise, majandushoobade parema kasutamise ning juhtimise struktuu
ri ja organisatsiooniliste vormide täiustamise;
5) autasustab kehtestatud korras komitee süsteemi koondiste, ette
võtete, asutuste ja organisatsioonide eesrindlikke töölisi, spetsialiste ja
teenistujaid rinnamärkide ja aukirjadega ning kasutab muid ergutusva
hendeid;

6) korraldab kodanike ettepanekute, avalduste ja kaebuste õigeaeg
set ja tähelepanelikku läbivaatamist, taotledes tõstatatud küsimuste õiget
lahendamist, ning rakendab abinõusid nendes teatatud puuduste kõrval
damiseks komitee süsteemi koondiste, ettevõtete, asutuste ja organisat
sioonide tegevuses;
7) moodustab, reorganiseerib ja likvideerib komitee süsteemis koondisi, ettevõtteid, asutusi ja organisatsioone; kinnitab komiteele alluvate
koondiste, ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide põhimäärused (põhi
kirjad).
6. ENSV Tööstuskomiteel õn õigus:
1) uurida vabariigi tööstuskompleksis koondiste, ettevõtete ja orga
nisatsioonide tehnilist ning majanduslikku olukorda, teatades sellest eel
nevalt vastava koondise, ettevõtte või organisatsiooni kõrgemalseisvale
organile; kuulata Eesti NSV ministeeriumide, riiklike komiteede ja kesk
asutuste esindajate ning neile alluvate ettevõtete, asutuste ja organisat
sioonide juhtide informatsioone nimetatud küsimustes;
2) vajaduse korral moodustada teaduslikke nõukogusid, ametkonda
devahelist komisjone ja eksperdigruppe, samuti kutsuda kehtestatud kor
ras kokku nõupidamisi tema pädevusse kuuluvates küsimustes;
3) kaasata kehtestatud korras mõningate rahvamajandusse puutuvate
probleemide ja küsimuste läbitöötamiseks, konsultatsioonideks ja eksper
tiisideks Eesti NSV ministeeriumide, riiklike komiteede ja keskasutuste,
koondiste, ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide, samuti kõrgkoolide
esindajaid, teadlasi, spetsialiste ning tootmiseesrindlasi;
4) teha mõningate tema pädevusse kuuluvate küsimuste lahendamise
ülesandeks süsteemi kuuluvatele koondistele, ettevõtetele ja organisat
sioonidele;
5) korraldada mõningate rahvamajanduslike, teaduse ja tehnika
progressi, tootmistehnilise otstarbega toodangu ja tarbekaupade tootmise
probleemide lahendamiseks avalikke ning kinnisi konkursse;
6) esitada kehtestatud korras ettepanekuid vabariigi tööstuskomplek
si kuuluvatele koondistele, ettevõtetele ja organisatsioonidele plaaniperioodiks antavate, vabariigi rahvamajanduse vajadusi arvestavate riiklike
tellimuste nomenklatuuri ning konkreetsete mahtude osas;
7) võtta vastu otsuseid Eesti NSV territooriumil välisfirmadega ühis
ettevõtete loomise kohta, mille osanikeks õn komitee süsteemi koondised,
ettevõtted, asutused ja organisatsioonid.
7. ENSV Tööstuskomitee juhindub oma tegevuses NSV Liidu ja Ees
ti NSV seadustest, NSV Liidu Ülemnõukogu ja tema Presiidiumi ning Ees
ti NSV Ülemnõukogu ja tema Presiidiumi muudest otsustest, NSV Liidu
Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrustest ja kor
raldustest, muudest normatiivaktidest ja käesolevast põhimäärusest. ENSV
Tööstuskomitee tagab kehtiva seadusandluse õige rakendamise komitee
süsteemis.
ENSV Tööstuskomitee üldistab seadusandluse rakendamise praktikat
tema pädevusse kuuluvates küsimustes, töötab välja ettepanekuid selle
täiustamise kohta ja esitab need kehtestatud korras Eesti NSV Ministrite

Nõukogule, annab oma pädevuse piires selgitusi kehtiva seadusandluse
kohaldamise kohta ning rakendab abinõusid õigusalase töö parandamiseks
komitee süsteemi koondistes, ettevõtetes ja organisatsioonides.
8. ENSV Tööstuskomitee koordineerib ja kontrollib oma pädevuse
piires Eesti NSV territooriumil asuvate liidulise alluvusega koondiste,
ettevõtete ja organisatsioonide tegevust.
9. ENSV Tööstuskomitee arutab igas kvartalis Eesti NSV mittetööstuslike ministeeriumide, riiklike komiteede ja keskasutuste ning liidulise
alluvusega tööstusettevõtete majandusliku ja sotsiaalse arengu põhiliste
majanduslike näitajate täitmist, selgitab välja negatiivsete kõrvalekallete
põhjused ning annab kaasabi nende kõrvaldamiseks.
10. ENSV Tööstuskomitee esimehe ja tema esimesed asetäitjad —
Eesti NSV ministrid nimetab ametisse Eesti NSV Ülemnõukogu Eesti NSV
Ministrite Nõukogu esimehe esildisel. Esimehe asetäitjad nimetab ame
tisse Eesti NSV Ministrite Nõukogu. Kohustused esimehe asetäitjate vahel
jaotab esimees.
11. ENSV Tööstuskomitee esimees vastutab isiklikult ENSV Tööstus
komiteele pandud ülesannete ja funktsioonide täitmise eest ning määrab
kindlaks oma asetäitjate ja komitee keskaparaadi struktuuriüksuste juhti
de vastutuse komitee süsteemi koondiste, ettevõtete, asutuste ja organisat
sioonide tegevuse ning komitee mõningate tegevusalade juhtimise eest.
12. ENSV Tööstuskomitee juurde moodustatakse teaduslik-tehniline nõukogu. Nõukogu isikkoosseisu ning põhimääruse kinnitab ENSV Töös
tuskomitee esimees.
13. ENSV Tööstuskomitee juurde moodustatakse liidulise alluvusega
ettevõtete direktorite nõukogu. Nõukogu põhimääruse kinnitab ENSV
Tööstuskomitee esimees.
14. ENSV Tööstuskomitees moodustatakse kolleegium järgmises
koosseisus: komitee esimees (kolleegiumi esimees), tema asetäitjad, ko
mitee teised juhtivtöötajad n:ng teadusiik-tehni!ise nõukogu ja liidulise
alluvusega ettevõtete direktorite nõukogu esimees.
15 ENSV Tööstuskomitee kolleegiumi .isikkoosseisu kinnitab Eesti
NSV Ministrite Nõukogu.
16.
ENSV Tööstuskomitee kolleegium arutab oma regulaarselt toi
muvatel istungitel küsimusi, mis õn seotud vabariigi tööstuskompleksi
arenguga, komitee süsteemi koondiste, ettevõtete, asutuste ja organisat
sioonide praktilise juhtimisega, vastuvõetud otsuste täitmise kontrolliga,
kaadri valiku, paigutuse ja kasvatamisega, arutab tähtsamate määruste ja
käskkirjade projekte, kuulab komitee keskaparaadi struktuuriüksuste,
süsteemi koondiste, ettevõtete, asutuste ia organisatsioonide juhtide in
formatsioone ning arutab muid komitee pädevusse kuuluvaid küsimusi.
Kolleegiumi otsused viiakse ellu ENSV Tööstuskomitee määruste ja
käskkirjadega.
Komitee esimehe ja kolleegiumi vaheliste lahkarvamuste korral viib •
esimees ellu oma otsuse ja kannab tekkinud lahkarvamustest ette Eesti
NSV Ministrite Nõukogule, kolleegiumi liikmed aga võivad omakorda:
teatada oma arvamuse Eesti NSV Ministrite Nõukogule.

17. ENSV Tööstuskomitee annab välja käskkirju, mis õn täitmiseks
kohustuslikud keskaparaadi struktuuriüksustele ja komitee süsteemile,
ning kontrollib nende täitmist. Vajaduse korral annab ENSV Tööstusko
mitee määrusi ja käskkirju koos või kooskõlastatult Eesti NSV teiste mi
nisteeriumide, riiklike komiteede ja keskasutustega.
18. ENSV Tööstuskomitee keskaparaadi struktuuri, töötajate arvkoosseisu ja töötasustamisfondi kinnitab Eesti NSV Ministrite Nõukogu.
ENSV Tööstuskomitee keskaparaadi koosseisunimestiku ja struktuu
riüksuste põhimäärused kinnitab ENSV Tööstuskomitee esimees.
19. ENSV Tööstuskomitee esindab kehtestatud korras Eesti NSV Mi
nistrite Nõukogu tööstuse küsimustes NSV Liidu Ministrite Nõukogus,
NSVL Plaanikomitees ning NSV Liidu teistes ministeeriumides, riiklikes
komiteedes ja keskasutustes.
20. ENSV Tööstuskomitee keskaparaat! peetakse ülal alluvate koon
diste ja ettevõtete eraldistest.
21. ENSV Tööstuskomitee õn juriidiline isik ning tal õn Eesti NSV
riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat.
Kinnitatud
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
6. oktoobri 1988. a. määrusega nr. 494

Eesti NSV valitsuse kehtivuse kaotanud otsuste
loetelu

1. Eesti NSV Ministrite Nõukogu 12. veebruari 1985. a. määruse
nr. 73 ««ENSV Metsa- ja Puidutööstuse Ministeeriumi põhimääruse» kin
nitamise kohta» (ENSV Teataja 1985, nr. 16, art. 289) punkt 1.
2. Eesti NSV Ministrite Nõukogu 21. juuni 1985. a. määruse nr. 354
««ENSV Kergetööstusministeeriumi põhimääruse» kinnitamise kohta»
(ENSV Teataja 1985, nr. 32, art. 504) punkt 1.
3. Eesti NSV Ministrite Nõukogu 13. septembri 1985. a. määruse
nr. 503 ««Eesti NSV Kohaliku Tööstuse Ministeeriumi põhimääruse» kin
nitamise kohta» (ENSV Teataja 1985, nr. 35, art. 556) punkt 1.
4. Eesti NSV Ministrite Nõukogu 25. septembri 1986. a. määrus
nr. 505 «Muudatuste ja täienduste tegemise kohta Eesti NSV Ministrite
Nõukogu 12. veebruari 1985. a. määruses nr. 73» (ENSV Teataja 1986,
nr. 37, art. 598).
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Elanike kaubandusliku teenindamise parandamise edasilükka
matute abinõude kohta

Vastavalt NSV Liidu Ministrite Nõukogu 5. augusti 1988. a. määru
sele nr. 971 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 5. augusti 1988. a. määrusega
nr. 971 soovitati Eesti NSV-le aastaiks 1989—1992 jaekaubandus- ja toit
lustusettevõtete võrgu juurdekasvu järgmises ulatuses: kaupluste võrgu
juurdekasv riiklikus ja kooperatiivkaubanduses vastavalt 43 000 ja
4000 m2, toitlustusettevõtete võrgu juurdekasv tootmisettevõtetes 600 iste
kohta, kõrg- ja keskeriõppeasutuste juures asuvates toitlustusettevõtetes
29C0 istekohta, üldhariduskoolide juures asuvates toitlustusettevõtetes
6000 istekohta, sealhulgas riiklikes kaubandusorganisatsioonides 1800 ja
tarbijate kooperatsiooni organisatsioonides 4200 ning üldkasutatavates
toitlustusettevõtetes 12 800 istekohta, sellest riiklikes kaubandusorgani
satsioonides 9400 ja tarbijate kooperatsiooni organisatsioonides 3400 iste
kohta.
2. Linnade täitevkomiteedel, ENSV Kaubandusministeeriumil ning
teistel kaubandusvõrku omavatel Eesti NSV ministeeriumidel, riiklikel
komiteedel ja keskasutustel rakendada meetmeid kaubandus- ja toitlus
tusettevõtete võrgu laiendamiseks uute ruumide ehitamise ning selliste
hoonete esimeste korruste üleandmise teel, kus asuvad administratiiv- ja
muud talitused, samuti vabanevate ruumide kasutuselevõtmise teel, lähtu
des jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete võrgu soovitatavast juurdekas
vust Eesti NSV riikliku kaubanduse süsteemis aastail 1989—1992 vastavalt
lisale nr. 1.
Soovitada rajoonide täitevkomiteedel ja ENSV Agrotööstuskomiteel
koos ETKVL-iga kiirendada kõiki asulaid hõlmava kaubandusliku teenin
damise kompleksse süsteemi loomist maarajoonides, lahendada koos sov
hooside ja kolhoosidega vajaliku arvu kaupluste ja toitlustusettevõtete
avamise ülekanne.
Tagada kõige lähemal ajal vabariigi elanike kaubandusliku teeninda
mise parandamine ning nende kauba- ja teenusevajaduste täielikum rahul
damine.
3. ENSV Hariduskomiteel koos ENSV Kaubandusministeeriumi,
LTKVL-i ning linnade ja rajoonide täitevkomiteedega töötada välja abi
nõud toitlustusettevõtete võrgu laiendamiseks Eesti NSV kõrg- ja keskeriõppeasutustes ning üldhariduskoolides, lähtudes käesoleva määruse
punktist 1.
4. ENSV Tööstuskomiteel ja liidulise alluvusega ettevõtetel koos
ENSV Kaubandusministeeriumi, ETKVL-i ning linnade ja rajoonide täi
tevkomiteedega töötada välja abinõud toitlustusettevõtete võrgu laienda
miseks Eesti NSV territooriumil asuvates tootmisettevõtetes, lähtudes
käesoleva määruse punktist 1.

5.
Linnade ja rajoonide täitevkomiteedel, ENSV Plaanikomiteel ja
ENSV Ehituskomiteel kehtestada eeliskorras projekteerimis- ja töövõtutööde limiidid jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete ehitamise (rekonst
rueerimise) ja käikuandmise ülesannete täitmiseks.
6.*

7. Teha ENSV Agrotööstuskomiteele ja ENSV Teraviljasaaduste Mi
nisteeriumile ülesandeks ning soovitada Eesti Kalurikolhooside Vabariik
likul Liidul kaupade liikumise progressiivse tehnoloogia arendamiseks
hankida toidukaupu (jahu, tangained, makarontooted, kala ja muud kau
bad) taaras, mis mahutab kuni 15—30 kilogrammi kaupa.
8. Teha ENSV Agrotööstuskomiteele ja Eesti Kalatööstuse Tootmis
koondisele ülesandeks ning soovitada Eesti Kalurikolhooside Vabariiklilikul Liidul rakendada abinõusid toitlustusettevõtete paremaks varusta
miseks pooltoodetega, lähtudes riikliku ja kooperatiivkaubanduse ette
võtete vajadustest aastail 1989—1992 vastavalt lisale nr. 2.
9. Märkida, et ENSV Agrotööstuskomitee ja Eesti Kalurikolhooside
Vabariiklik Liit ei ole täies ulatuses täitnud Eesti NSV Ministrite Nõukogu
28. jaanuari 1986. a. määrusega nr. 44 ettenähtud ülesandeid väikepaken
dis toidukaupade tootmise osas, ning võtta tarvitusele abinõud täitmaks
nimetatud määruses kehtestatud ülesanded.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees B. SAUL
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja E. MATT
Tallinn, Toompea, 12. oktoobril 1988. Nr. 501.
Lisa nr. 1
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
12. oktoobri 1988. a. määruse nr. 501 juurde

Kaupluste ja üldkasutatavate toitlustusettevõtete võrgu
soovitatav juurdekasv Eesti NSV riikliku kaubanduse
süsteemis 1989—1992
Kauplused (müügi
pind tuh. m2)

Eesti NSV kokku
Tallinn
Tartu
Pärnu
Narva
Kohtla-Järve

Üldkasutatavad
toitlustuse‘tevõtted
(tuh. istekohta)

43

9,4

27
7

7,65

3

0,25
0,25
0,25

2,4

3,6

1,0

Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja E. MATT
* Punkti 6 ei avaldata, kuna õn ajutise tähtsusega.

Eesti NSV riikliku ja kooperatiivkaubanduse
toitlustusettevõtete vajadus lihast ja kalast pooltoodete,
puhastatud kartuli ja köögivilja ning köögiviljasalati järele

(tonnides)

1.

2.
3.
4.

J.

ENSV Agrotööstuskomitee
Lihast pooltooted
sealhulgas:
suurte tükkidena
väikeste tükkidena ja
portsjonidena
kotletid
pelmeenid
muud lihast pooltooted
Puhastatud kartul
Puhastatud köögivili
Köögiviljasalat
Eesti Kalurikolhooside Liit,
«Eesti Kalatööstus»
Kalast pooltooted
(filee, eritükeldus)

1989.
aasta

1990.
aasta

1991.
aasta

1992.
aasta* 1 2 3 4

11638

13110

14020

14965

7748

8780

9330

9910

300
520
120
2000
8200
1800
1700

300
540
125
2150
8500
2010
2000

1685
565
130
2310
8700
2220
2200

1860
590
135
2470
8900
2535
2500

2500

2700

2850

3000

Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja E. MATT

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS

А 71 Toidukaupade tootmise suurendamise ja vabariigi elanike nenO/i

dega parema varustamise abinõude kohta aastatel 1989—1990

Eesti NSV Ministrite Nõukogu märgib, et vabariigis ei ole senini
veel saavutatud Eesti NSV toitlusprogrammis ettenähtud põllumajandus
saaduste tootmise, töötlemise ja tarbimise taset.
Ebarahuldav õn olukord kartuli, puu- ja köögivilja ning marjade
kasvatamisel. ENSV Agrotööstuskomitee ja rajoonide täitevkomiteed ei
ole täitnud toitlusprogrammi ning EKP Keskkomitee ja Eesti NSV Minist
rite Nõukogu 20. novembri 1985. a. määruse nr. 595 ülesandeid nende
kultuuride kasvatamise, säilitamise, töötlemise ja realiseerimise osas. Kol
hoosides ja sovhoosides õn vähenenud kartuli kasvupind ja kogutoodang.
Mitmetes rajoonides õn lahendamata elanike varustamine köögiviljaga.
Puuvilja ja marjade kogusaagid õn langenud ning ETKVL ja ENSV Ag
rotööstuskomitee ei ole suutnud korraldada nende ladusat kokkuostu ela
nikkonnalt ja turustamist.
Puudusi esineb maakaupluste varustamisel leiva- ja saiatoodetega,
müügile saabuvate toodete sortiment õn piiratud, sageli õn need kaotanud
esialgse kvaliteedi. Vähe õn müügil värsket ja jahutatud kala, seda eriti
maakauplustes.
NLKP Keskkomitee 1988. aasta juunipleenumi otsuste täitmiseks, ela
nikkonna paremaks varustamiseks toidukaupadega ja vastavalt NSV Lii
du M nistrite Nõukogu 10. augusti 1988. a. määrusele nr. 990 Eesti NSV
Ministrite Nõukogu määrab:
1. ENSV Agrotööstuskomiteel, ENSV Plaanikomiteel, ENSV Tera
viljasaaduste Ministeeriumil, Eesti Kalurikolhooside Vabariiklikul Liidul,
ETKVL-il, ENSV Looduskaitse ja Metsamajanduse Komiteel, ENSV Kau
bandusministeeriumil, rajoonide ja linnade täitevkomiteedel, rajoonide
agrotööstuskoondistel, kolhoosidel ja sovhoosidel, töötleva tööstuse ja
kaubandusettevõtete!, kasutades tänapäevaseid tootmis- ja töökorraldusvorme ning uue majandusmehhanismi võimalusi, rakendada aastatel
1989—1990 konkreetseid abinõusid elanikkonna vajaduste täielikumaks
rahuldamiseks leiva-, saia- ja makarontoodete, kõrgekvaliteediliste ja va
jalikus sortimendis kondiitritoodete, tangainete, kartuli, köögivilja, tai
meõli, või, kalatoodete, piimasaaduste, munade ja linnuliha järele.
2. ENSV Plaanikomiteel, ENSV Agrotööstuskomiteel, ENSV Kauban
dusministeeriumil, ENSV Teraviljasaaduste Ministeeriumil, Eesti Kaluri
kolhooside Vabariiklikul Liidul ja rajoonide täitevkomiteedel tagada toot
mise kasvu ja hangete suurendamise teel, et põhiliste toidukaupade vaba
riigi turulondid aastatel 1989—1990 ei oleks väiksemad lisas nr. 1 toodud
mahtudest.
3. Nõustuda ENSV Plaanikomitee, ENSV Agrotööstuskomitee, ENSV
Teraviljasaaduste Ministeeriumi, Eesti Kalurikolhooside Vabariikliku
Liidu ja ETKVL-i ettepanekutega põhiliste toiduainete tootmiseks aastatel
1989—1990 mahtudes vastavalt lisale nr. 2.

ENSV Agrotööstuskomiteel koos ENSV Plaanikomiteega jaotada lisas
nr. 2 toodud ülesanded ENSV agrotööstuskompleksi ametkondade ja eri
harude vahel.
4. Lähtudes EKP Keskkomitee XI pleenumi suunistest põllumajandu
se prioriteetse arendamise kohta:
1) ENSV Tööstuskomiteel ja ENSV Plaanikomiteel organiseerida va
bariigi territooriumil asuvais tööstusettevõtetes põllumajandusele ja tööt
levale tööstusele vajalike mittestandardsete seadmete, varuosade ja sõl
mede valmistamine, vajaduse korral profileerida olemasolevad ettevõtted
ümber ning evitada uusi võimalusi;
2) ENSV Transpordikomiteel rakendada abinõusid:
veo vajaduste täielikuks rahuldamiseks elanikkonna toidukaupadega
varustamisel vabariigis vastavalt kaubasaatjate tellimustele;
transpordiorganisatsioonide materiaalse vastutuse suurendamiseks
veoste säilimise eest transportimisel;
3) ENSV Ehituskomiteel, ENSV Tööstuskomiteel, ENSV Plaanikomi
teel ja ENSV Varustuskomiteel tagada vabariigi pudeltaaravajaduste rahuldam.ne nõutavas sortimendis, nähes vajaduse korral ette uute tootmis
võimsuste evitamise;
4) ENSV Tööstuskomiteel koos ENSV Varustuskomiteega rakendada
1989. aasta jooksul abinõusid ENSV Agrotööstuskomitee süsteemi ettevõ
tete vajaduste rahuldamiseks toidukaupade pakkimiseks vajaliku kõrge
kvaliteedilise pealetrükiga kilepakendi järele.
5. ENSV Agrotööstuskomiteel täiendavate töötlemisvõimsuste loo
miseks ja toodangu nomenklatuuri laiendamiseks:
1) moodustada liha ja piima ümbertöötamisega tegelevaid koopera
tiive ja vä.keettevõtteid, andes nende käsutusse vabanenud endisi liha- ja
piimatöötlemise punkte ning väikese võimsusega riiklike ettevõtete hoo
neid ja ehitisi, varustades neid uute väikese võimsusega kodumaiste ja
importliinidega;
2) rakendades jäätmeteta tehnoloogiat tagada loomse tooraine komp
leksne ümbertöötamine toiduotstarbel. Pidevalt laiendada toodangu no
menklatuuri. Parandada toodangu kaubanduslikku välimust, juurutades
liha- ja pooltoodete pakkimise seadmeid. Välja töötada tehnoloogia kodu
loomade sööda tööstuslikuks tootmiseks liha- ja piimatööstuse teisejär
gulise tooraine baasil;
3) laiendada kondiitritoodete tootmist kolhooside ja sovhooside abiettevõtetes.
6. Eesti Kalurikolhooside Vabariiklikul Liidul suurendada kohaliku
vääris- ja lauakala müüki, eriti jahutatud kala realiseerimist ning kvali
teetse kalavorsti «Viimsi» realiseerimist vabariigis 1989. aastal 890 tonni
ni ja 1990. aastal 10C0 tonnini. ENSV Agrotööstuskomiteel eraldada ni
metatud vorsti tootmiseks 1989. aastal 200 tonni ja 1990. aastal 259 tonni
sealiha (pekki).
7. Lubada Eesti Kalurikolhooside Vabariiklikul Liidul realiseerida
üle kvartaliplaanide toodetud kala ja kalasaadused firmakauplustes ning
kolhoositurul.

8. ENSV Agrotööstuskomiteel:
1) viia 1989. aastal Ääsmäe sovhoosis lõpule puu- ja köögivilja kiirkülmutustunneli (võimsus 1C00 tonni aastas) evitamine;
2) koostöös Tallinna Linna Täitevkomiteega ehitada aastatel 1990—
1991 puu- ja köögiviljalaod koos ümbertöötamistsehhiga;
3) linnade paremaks varustamiseks varajase köögiviljaga ehitada
aastatel 1989—1990 8,0 hektaril köetavaid kasvuhooneid.
9. Köögivilja kasvatamise suurendamiseks aianduskooperatiivides ja
kodanike isiklikes abimajapidamistes ENSV Agrotööstuskomiteel, ENSV
Varustuskomiteel ja ENSV Plaanikomiteel lahendada elanikkonna, aian
duskooperatiivide ja ühistute varustamine polüetüleenkilega.
10. Rajoonide täitevkomiteedel rakendada abinõusid EKP Keskkomi
tee ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu 20. novembri 1985. a. määruse
nr. 595 täitmiseks. Tagada rajooni elanikkonna varustamine puu- ja köö
giviljaga, sealhulgas kohapeal tarbitava värske köögiviljaga.
11. ENSV Agrotööstuskomiteel ja rajoonide täitevkomiteedel ning
ETKVL-il näha ette dieettoitlustamiseks vajaliku minimaalse nitraadisisald.usega värske köögivilja kasvatamine, stimuleerides seda kokkuostuhin
dadega.
12. Elanikkonna täielikuks varustamiseks leiva-, saia- ja makaronitoodetega pidada vajalikuks avada igas linnas kauplusi-pagaritöökodasid,
moodustada vastavaid kooperatiive ja väikeettevõtteid ja arendada nende
tegevust.
13. ENSV Teraviljasaaduste Ministeeriumil koos ENSV Ehituskomi
tee ning vastavate linnade ja rajoonide täitevkomiteedega kindlustada
tootmisvõimsuste käikuandmine Viljandi leiva- ja makaronikombinaadi
ehituse esimesel etapil 1990. aastal, Tallinna Leivatehases aastatel 1990—
1991 ja Rakvere Leivakombinaati! laiendamisel aastatel 1989—1991.
14. ENSV Varustuskomiteel lahendada koos ENSV Agrotööstuskomi
tee ja ENSV Plaanikomiteega seadmete hankimine vabariigi kondiitritöös
tusele (elektriahjud K-400 jt.) ning leiva- ja saiatoodete veoks ja hoid
miseks vajaliku polümeertaara tootmine.
15. ENSV Agrotööstuskomiteel organiseerida alates 1989. aastast
puuvilja-marjalisandite, agari, köömnete ja teiste maitseainete tootmine.
16. Võtta teadmiseks, et ETKVL:
1) ehitab 1990. aastaks uue leivatehase Hiiumaale ja rekonstrueerib
Keila ja Põlva leivatehase;
2) alustab kõrsikute tootmist Räpina Leivakombinaadis, suurendades
kõrsikute tootmise aastamahtu 1990. aastaks vähemalt 800 tonnini;
3) organiseerib 1990. aastal kolme väikepagaritöökoja-kaupluse ava
mise;
4) suurendab vorsti tootmise aastavõimsused 1990. aastal 1000 ton
nini.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe esimene asetäitja G. TÖNSPOEG
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja E. MATT
Tallinn, Toompea, 20. oktoobril 1988. Nr. 511.

Eesti NSV elanikkonna põhiliste toidukaupade
vajadus aastatel 1989—1990
Mõõt
ühik

Sordi jahu (jaemüügiks)
Tangained
Makarontooted
Suhkur
Kondiitritooted
Tee (naturaalne)
Kohv (naturaalne)
Kala
Heeringas
Kalakonservid
Majonees
Margariin
Taimeõli
Liha ja lihasaadused
s. h. linnuliha
Piim ja piimasaadused
Munad
Aedvilj akonservid
Karastusjoogid
Mineraalvesi

tuh. tonni
„
,,
,,
,,
,,
„
,,

tonni
tuh. tingtoosi
tuh. tonni

milj. tk.
milj. tingtoosi
milj. dal
milj. pude
lit

1988. a.
plaan

1989. a.

1990. a.

17,5
34,6
5,4
49
29,9
0,6
2,1
27
1300

17,9
35,0
6,0
50
35
0,7
2,8
30,5
2000

18,5
35,5
6,0
50
38
0,8
3,0
30,5
2000

24
2,9
5,8
2,2
111,0*
11
716,5*
289,05

26
3,3
6,2
2,45
114*
11,3
762*
330

33
3,5
6,2
2,6
117*
11,5
780*
340

87,3
4,5

100
5,5

130
6,5

23,87

33

38

* Minimaalne vajadus ilma kolhooside ÜTE-ta ja individuaalsektori too
danguta oma tarbeks.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja E. MATT

Põhiliste toiduainete tootmise mahud
ENSV agrotööstuskompleksis
aastatel 1989—1990
Mõõtühik

Margariin
Majonees
Viinamarjavein
Kartulitootcd
Aedviljakonservid
Kondiitritooted
Pastiiaa- ja marmelaaditooted
Tangained
Makarontooted
s. h. pikad makaronid
Kalamajandite
kaabakal а
Ölu
Karastusjoogid
Mineraalvesi

tuh. tonni
,,

milj. dal
tuh. tonni
milj. tingtoosi
tuh. tonni

„
„
,,

milj. dal
„

milj. pudelit

1989.
aastal

1990.
aastal

7,3
3,5
0,60
—
66,2
53,6*

7,4
3,5
0,60
0,2
69,0
54,1*

2,1
23,8
6,4
3,0

2,5
24,0
6,4
3,0

1,6
9,0
5,7
38,5

1,8
9,4
6,0
39,0

Kondiitritoodete tootmine ENSV Agrotööstuskomitee tööstusettevõtetes, ENSV Teraviljasaaduste Ministeeriumi ja ETKVL-i ettevõtetes.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja E. MATT
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