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

NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi 1944. aasta 18. augusti seadluse
alusel autasustada NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi nimel:
A. Emasid, kes õn sünnitanud ja kasvatanud:
kaheksa last
II järgu ordeniga «Ema au»
Jõgeva rajoon
1. Deket, Maria Nikolai t. — tööline Põdra sovhoosis.
Paide rajoon
2. Kuusemäe, Kornelia Korneliuse t. — tööline Alliku sovhoosis..

1.
2.
3..
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

B. Emasid, kes õn sünnitanud ja kasvatanud
seitse last
III järgu ordeniga «Ema au»
Kingissepa rajoon
Pihel puu, Maie Aleksandri t. — V. I. Lenini nimelise kolhoosi
liige.
Paide rajoon
Kozlova, Tatjana Ivani t. — tööline Paide linnas.
Pärn, Sirje Elmari t. — А. H. Tammsaare nimelise kolhoosi liige..
Viljandi rajoon
Ots, Päivi Kalju t. — tööline Lahmuse sovhoosis.
Võru rajoon
Kaurson, Silvi Leonhardi t. — Võru kolhoosi liige.
C. Emasid, kes õn sünnitanud ja kasvatanud
kuus last
I järgu medaliga «Emamedal»
Haapsalu rajoon
Sireli, Riina Erichi t. — Nõva kolhoosi liige.
Harju rajoon
Grinevitš, Silvia Antoni t. — tööline Vasalemma külanõukogus;.
P rant sen, Aino Väino t. •— tööline Vasalemma sovhoosis.
Püvi, Merle Jaani t. — tööline Kose külanõukogus.
Sinijärv, Anne Rudolfi t. — tööline Keila külanõukogus.
Jõgeva rajooni
,
Vesi, Silvia Pauli t. — tööline Põltsamaa külanõukogus.

Narva linn
7. В о j e t s k a j a, Irina Valentini t. — teenistuja.
8. Nikolajeva, Galina Vassili t. — koduperenaine.
9. Stehnovit.š, Aleksandra Vitoldi t. — tööline.
Pärnu rajoon
10. Saag im, Anne-Urve Erlandi t. — tööline Halinga külanõukogus.
Tallinna linn
11. Vennikas, Maret Helduri t. — tööline Oktoobri rajoonis.
Viljandi rajoon
12. Hiie nurm, Epp Jaani t. — koduperenaine Pärsti külanõukogus.
13. Pulk, Anne Juhani t. — tööline Kõrgemäe sovhoosis.
Võru rajoon
14. Balanenkova, Liidia Ivani t. — tööline «Võidu» sovhoosis.
D. Emasid, kes õn sünnitanud ja kasvatanud
viis last
II järgu medaliga «Emamedal»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Harju rajoon
Kiin, Marika Arno t. — koduperenaine Jõelähtme külanõukogus.
Ljäkin, Eha Arne t. — teenistuja Sommerlingi külanõukogus.
Lääne, Galina Ivani t. — J. Lauristini nimelise kolhoosi liige.
Rikko, Sirje Heino t. — tööline Kehra sovhoosis.
Maldre, Tatjana Ivani t. — «Kungla» kolhoosi liige.
Viinamägi, Valentina Ilja t. — tööline Habaja sovhoosis.

Narva linn
7. Karasejeva, Zinaida Gennadi t. — tööline.
8. Kutuzova, Irina Ivani t. — tööline.
9. Rõgassova, Valentina Aleksandri t. — tööline.
Paide rajoon
10. Gritsan, Eila Adolfi t. — koduperenaine Koigi külanõukogus.
11. Sulg, Ülle Vello t. — koduperenaine Koigi külanõukogus.
Pärnu rajoon
12. Adamson, Astrid Mihhaili t. — tööline Häädemeeste külanõukogus.
13. Tamm, Rita Arthuri t. — teenistuja Tali külanõukogus.
Tallinna linn
14. Jõudna, Tiina Akseli t. — teenistuja Kalinini rajoonis.
15. Ots, Meeli Elmari t. — teenistuja Oktoobri rajoonis.
Tartu linn
16. Medrimova, Silvia Edmundi t. — tööline.
17. Rosenthal, Luule Heino t. — tööline.
18. Vaher, Aire Augusti t. — koduperenaine.

19.
20.
21.
22.

Viljandi rajoon
Se его, Tiiu Antoni t. — tööline Viljandi linnas.
Särg, Sirje Lembitu t. — Leie kolhoosi liige.
Tahke r, Tiiu Leo t. — tööline Kõrgemäe sovhoosis..
Teska, Anu Feodori t. — tööline Viljandi linnas.

Võru rajoon
23. Karlis, Vaike Heinrichi t. — teenistuja Võru linnas..
24. Kasak, Valentina Gavrili t. — tööline Antsla linnas.
25. kees, Rutt Juhani t. — Kuldre kolhoosi liige.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär A. ALMANN
Tallinn, 5. jaanuaril 1990.
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Peeter Palu nimetamise kohta Eesti NSV ehitusministriks

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium otsustab:
Nimetada Peeter Palu Eesti NSV ehitusministriks, vabastades ta
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe asetäitja ja Eesti NSV Riikliku
Ehituskomitee esimehe kohustest.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär A. ALMANN
Tallinn, 12. jaanuaril 1990.
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Gustav Tõnspoja vabastamise kohta Eesti NSV Ministrite
Nõukogu esimehe esimese asetäitja — Eesti NSV Riikliku
Agrotööstuskomitee esimehe kohustest

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium otsustab:
Vabastada Gustav Tõnspoeg Eesti NSV Ministrite Nõukogu esi
mehe esimese asetäitja — Eesti NSV Riikliku Agrotööstuskomitee esi
mehe kohustest seoses pensionile minekuga.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
м Arder Väli nimetamise kohta Eesti NSV põllumajandus* ministriks
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium otsustab:
Nimetada Arder Väli Eesti NSV põllumajandusministriks.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär A. ALMANN
Tallinn, 12. jaanuaril 1990.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
g* Viljar Veskivälja nimetamise kohta Eesti NSV tööstus- ja
У energeetikaministriks
Eesti NSV ülemnõukogu Presiidium otsustab:
Nimetada Viljar Veskiväli Eesti NSV tööstus- ja energeetika
ministriks,! vabastades ta Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe asetäitja
ja Eesti NSV7 Riikliku Tööstuskomitee esimehe kohustest.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär A. ALMANN
Tallinn, 12. jaanuaril 1990.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
Z Erhard Tootsi vabastamise kohta Eesti NSV Riikliku Materiaalfj Tehnilise Varustuse Komitee esimehe kohustest
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium otsustab:
Vabastada Erhard Toots Eesti NSV Riikliku Materiaal-Tehnilise
Varustuse Komitee esimehe kohustest seoses pensionile minekuga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär A. ALMANN
Tallinn, 12. jaanuaril 1990.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
w Jüri Rapopordi nimetamise kohta Eesti NSV materiaalsete
•
ressursside ministriks
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium otsustab:
Nimetada Jüri Rapoport Eesti NSV materiaalsete ressursside
ministriks.
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Genrih Tšitšerini vabastamise kohta Eesti NSV Ülemkohtu
liikme kohustest

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium otsustab:
Vabastada Genrih T š i t š e r i n Eesti NSV Ülemkohtu liikme kohus
test seoses üleviimisega teisele tööle.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV ülemnõukogu Presiidiumi sekretär A. ALMANN
Tallinn, .12. jaanuaril 1990.
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Viljandi Draamateatri «Ugala» töötajatele Eesti NSV aunimetuste andmise kohta

Kauaaegse viljaka töö ning teenete eest eesti teatrikunsti arendami
sel anda Eesti NSV aunimetused järgmistele Viljandi Draamateatri
«Ugala» töötajatele:
Eesti NSV rahvakunstnik
Malmsten, Rein Franzu p. — näitleja, Eesti NSV teeneline kunstnik.
Eesti NSV teeneline kunstnik
Raid, Kaarin Jaani t. — lavastaja.
Eesti NSV teeneline insener
Männigo, Mati Juhani p. — vaneminsener.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär A. ALMANN
Tallinn, 12. jaanuaril 1990.
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Vilhelmine Kangur! ja Endel Põidari autasustamise kohta Eesti
NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga

Kauaaegse kohusetruu töö eest Viljandi Draamateatris «Ugala»
autasustada Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga järgmisi Vil
jandi Draamateatri «Ugala» töötajaid:
Kangur, Vilhelmine Miina t. —- piletöör.
P õ 1 d a r, Endel Hansu p. — lavamasinist.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär A. ALMANN

1*

Leili Tammelile Eesti NSV rahvakunstniku aunimetuse andmise
kohta

Väljapaistvate teenete eest muusikakunsti arendamisel anda Eesti
NSV Riikliku Akadeemilise Ooperi- ja Balletiteatri «Estonia» solistile,
Eesti NSV teenelisele kunstnikule Leili Karli t. Tammelile Eesti NSV
rahvakunstniku aunimetus.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär A. ALMANN
Tallinn, 12. jaanuaril 1990.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
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Eesti NSV teenelise kultuuritegelase aunimetuse andmise kohta

Kauaaegse kohusetruu töö ning teenete eest raamatukogunduse aren
damisel anda Eesti NSV teenelise kultuuritegelase aunimetus järgmistele
töötajatele:
Annus, Endel Aleksandri p. — Eesti Teaduste Akadeemia Keele ja Kir
janduse Instituudi vanemteadur.
Nilbe, Laine Daveti t. — Põlva rajooni Kiid järve külaraamatukogu
vanemraamatukoguhoid j a.
Robert, Kyra Ado t. — Eesti Teaduste Akadeemia Teadusliku Raamatu
kogu vanembibliograaf.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär A. ALMANN
Tallinn, 12. jaanuaril 1990.
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Linda Kardnale Eesti NSV teenelise kunstitegelase aunimetuse
andmise kohta

Kauaaegse viljaka pedagoogilise töö ning teenete eest muusikakul
tuuri arendamisel anda E. Vilde nimelise Tallinna Pedagoogilise Instituudi
vanemõpetajale Linda Almari t. Kardnale Eesti NSV teenelise kunsti
tegelase aunimetus.

IЛ Advi§ Kirisele Eesti NSV teenelise juristi aunimetuse andmise
• * kohta
Kauaaegse kohusetruu töö ning teenete eest sotsialistliku seadus
likkuse tugevdamisel anda Eesti NSV justiitsministrile Advig Juhani p.
К i r i s e 1 e Eesti NSV teenelise juristi aunimetus.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär A. ALMANN
Tallinn, 12. jaanuaril 1990.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
i C Lembit Liivale Eesti NSV teenelise juristi aunimetuse andmise
15 kohta
Kauaaegse kohusetruu töö ning teenete eest sotsialistliku seadus
likkuse kindlustamisel anda Eesti NSV Advogaatide Kolleegiumi presii
diumi esimehele Lembit Johannese p. Liivale Eesti NSV teenelise
juristi aunimetus.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär A. ALMANN
Tallinn, 12. jaanuaril 1990.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
Heiti Aarsalule Eesti NSV teenelise transporditöötaja aunimei & tüse andmise kohta
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Kauaaegse eduka töö ning teenete eest autotranspordi arendamisel
anda autotranspordikoondise «Tartu Autoveod» peadirektorile Heiti
Eino p. Aarsalule Eesti NSV teenelise transporditöötaja aunimetus.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär A. ALMANN
Tallinn, 12. jaanuaril 1990.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
| j Hans-Peet Johannesele Eesti NSV teenelise tööstustöötaja
®*
aunimetuse andmise kohta
Kauaaegse eduka töö ning teenete eest vabariigi tööstuse arenda
misel anda tootmiskoondise «Eesti Taara» peadirektorile Hans-Peet
Peetri p. Johannesele Eesti NSV teenelise tööstustöötaja aunimetus.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär A. ALMANN
Tallinn, 12. jaanuaril 1990.
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Georgi Morozovile Eesti NSV teenelise sidetöötaja aunimetuse

* О andmise kohta
Kauaaegse eduka töö ning teenete eest televisiooni ning raadiolevi
ja side tehnilisel arendamisel anda Eesti Raadio ja Televisiooni Saate
keskuse — Tootmiskoondise ülema asetäitjale Georgi Pjotri p. Morozo
vile Eesti NSV teenelise sidetöötaja aunimetus.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär A. ALMANN
Tallinn, 12. jaanuaril 1990.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
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Erik Kaljuveele ja Leelo Seeboldile Eesti NSV teenelise zootehniku aunimetuse andmise kohta

Kauaaegse viljaka töö ning teenete eest loomakasvatuse arendamisel
anda Eesti NSV teenelise zootehniku aunimetus järgmistele töötajatele:
Kaljuvee, Erik Eriku p. — Rapla rajooni Kohila kolhoosi peazootehnik.
Seeboid, Leelo Johannese t. — Harju rajooni Kuusalu kolhoosi pea
zootehnik.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär A. ALMANN
Tallinn, 12. jaanuaril 1990.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
Heigi Petrova autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu
Presiidiumi aukirjaga
Kauaaegse eduka töö ning heade töötulemuste eest autasustada Eesti
NSV Ehitusministeeriumi Remondi- ja Ehitusvalitsuse krohvijat Helgi
Augustit. Petrovat Eesti iNSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga.

|
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Valentina Martonenko autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga

Kauaaegse kohusetruu töö ja suure panuse eest sirguva põlvkonna,
kasvatamisse autasustada tootmiskoondise «V. I. Lenini nimeline liidu
tehas «Dvigatel*»» lasteklubi pedagoogi Valentina Semjoni t. Martõnenkot Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär A. ALMANN
Tallinn, 12. jaanuaril 1990.
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Valuutaoksjoni korraldamise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
Kinnitada valuutaoksjoni korraldamise kord (juurde lisatud).
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe esimene asetäitja A. SOIDLA
Eesli NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja T. JÄRVE
Tallinn, Toompea, 22. detsembril 1989. Nr. 424.
Kinnitatud
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
22. detsembri 1989. a. määrusega nr. 424-

Vaiuutaoksjoni korraldamise
kord
Eesti NSV ettevõtete ekspordipotentsiaali arengu soodustamiseks,
valuuta ostmiseks vabariigi valuutafondile ning valuuta ostu ja müügiga
seotud muu tegevuse vahendamiseks asutab Eesti Pank Eesti Valuutabörsi.
1. Valuutaoksjoni korraldamine
Valuutaoksjone korraldab Eesti Valuutabörs, mis õn asutatud ja
tegutseb Eesti NSV ettevõtteseaduse alusel.
Eesti Valuutabörsi tööd kontrollib Eesti Panga poolt moodustatud
vaatlusnõukcgu, mille koosseisu kuuluvad Eesti Panga, ENSV Majandus
ministeeriumi, ENSV Rahandusministeeriumi ja teiste ametkondade
esindajad.
Oksjonil müüdavate valuutavahendite allikaks õn juriidiliste ja
üksikisikute valuutavahendid, mille müügi loa annab Eesti Valuutabörs.
Oksjonil müüakse juriidiliste ja üksikisikute valuutavahendeid, mis
õn pankades nende valuutaarvetel.

2. Avalduste esitamine oksjonis osalemiseks
Valuutaoksjonis osaleda soovivad juriidilised ja üksikisikud esita
vad Eesti Valuutabörsile juurdelisatud vormi kohase avalduse, kus õn
märgitud:
juriidilise isiku täielik nimetus, üksikisiku perekonna-, ees- ja isa
nimi, postiaadress, oksjonis osalemisega seotud küsimuste lahendamiseks
volitatud isiku nimi ja tema telefoninumber;
juriidilist või üksikisikut teenindava pangaasutuse nimi ja arveldus
arve number selles pangaasutuses;
ostetava (müüdava) valuuta summa;
leppehind (kurss), millega oksjonis osaleja õn valmis valuutat ostma
(müüma), samuti leppehinna (kursi) alusel arvutatud ekvivalentne summa
mbiades.
Avaldus peab sisaldama oksjonis osaleja kohustuse tasuda ostetud
valuuta eest mitte madalama leppehinna (kursi) alusel kui avalduses
märgitud ning juurde tuleb lisada pangaasutuse maksekorralduse koo
pia oks j Oili osavõtumaksu tasumise kohta.
Avaldusele kirjutavad alla juriidilise isiku juht ja pearaamatupidaja.
Avaldusel peab olema pitsatijäljend.
Üksikisiku avalduse viseerib pank.
Avaldus saadetakse oksjonile väljakuulutamisteates märgitud aad
ressil väärtkirjaga.
Oksjonile lubatakse avaldused, mis õn saabunud hiljemalt viis
tööpäeva enne väljakuulutatud oksjoni toimumise päeva. Hiljem saabu
nud avaldused saadab Eesti Valuutabörs avaldajale tagasi, kusjuures osa
võtumaks tagastatakse avaldaja arveldusarvele.
Õigeaegselt saabunud avaldused vaatab Eesti Valuutabörs läbi ja teeb
otsuse oksjonis osalemise õiguse andmise kohta.
Eesti Valuutabörs ise ei tohi oma vahenditega oksjonis osaleda.
Eesti Valuutabörs kannab ostjalt saadud rublaekvivalendi pärast
komisjonitasu mahaarvamist üle valuutamüüja arvele.
Pärast oksjoni toimumist teeb Eesti Valuutabörs ajakirjanduses tea
tavaks oksjoni tulemused: müügi üidmahu, minimaalse, maksimaalse ja
keskmise leppehinna ning oksjonis osalenute arvu. Eesti Valuutabörs tea
tab kä vabariigi valuutafondi ostetud valuuta kvartali keskmise ostuhinna.
3. Komis jõllitasu
Valuutavahendite müügi eest võetakse komisjonitasu 0,5 protsenti
müügist saadud rublaekvivalendist, kuid mitte vähem kui 1000 rubla ühe
tehingu kohta juriidiliselt isikult ja 100 rubla üksikisikult.
Oksjonis osalejad kannavad samaaegselt avalduse Eesti Valuutabör
sile saatmisega üle osavõtumaksu: juriidilised isikud 200 rubla ja üksik
isikud 50 rubla.

4. Suhted eelarvega
Eesti Valuutabörsi majandustegevus maksustatakse vastavalt Eesti
NSV maksukorraldusseadusele.
5. Oksjonis osalemise avalduste rahuldamise kord
Oksjonis osalemise avaldused rahuldatakse neis esitatud leppehindade järjekorras, alustades kõige kõrgemast ning edasi vähenevas suuru
ses kuni müüdava valuutasumma ammendumiseni (või algselt kehtesta
tud kokkuleppelise müügihinna saavutamiseni) või kõigi avalduste rahul
damiseni.
Kui kaks või enam oksjonis osalejat pakuvad võrdset leppehinda,
müügiks jääv valuutasumma aga ei ole piisav kõigi võrdse leppehinnaga
avalduste rahuldamiseks, pöördub Eesti Valuutabörs ostja või tema poolt
volitatud isiku poole järelepärimisega hinna tõstmise suhtes. Kui ostjad ei
ole nõus hinda tõstma, langetab Eesti Valuutabörs otsuse ostuavalduste
saabumise järjekorra alusel.
Eesti Valuutabörs lubab eelisjärjekorras oksjonile vabariigi jurisdikt
sioonile alluvad juriidilised ja üksikisikud.
Ostjad, kelle avaldused õn rahuldatud, saavad Eesti Valuutabörsilt
teate tehingu toimumise kohta.
Hiljemalt teatise saamisele järgneval tööpäeval saadab valuutaostja
teda teenindavale pangaasutusele maksekorralduse rublaekvivalendi üle
kandmiseks Eesti Valuutabörsile vastavalt ostuavalduses fikseeritud leppehinnale.
s
Pärast rublaekvivalendi ülekandmist ostja poolt annab Eesti Valuuta
börs pangale korralduse kanda ostetud valuuta üle ostja arvele ning pank
saadab ostjale teatise.
6. Sanktsioonid
Kui müüja keeldub müümiseks pakutud valuuta müügist, tuleb jurii
dilistel isikutel tasuda Eesti NSV Valitsuse valuutafondi üks protsent paku
tud summa rublaekvivalendist, kuid mitte vähem kui 3000 rubla, üksikisi
kutel aga vähemalt 300 rubla.
Ostust keeldumisel tasub ostja rublades kaks protsenti ostmiseks
pakutud summast, kuid mitte vähem kui 6000 rubla juriidiline isik ja
600 rubla üksikisik.
7. Vaidluste lahendamine
Oksjonis osalejate ja Eesti Valuutabörsi vahelised vaidlused lahen
dab kohus.

VALUUTAOSTU AVALDUS
Ostja täielik nimetus

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

Ostja

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

Ostja

postiaadress

telegraafiaadress

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

Ostja teletaibi/-faksi nr............................................
Tehingu sooritamiseks volitatud isiku perekonna-,

ees-

ja

isanimi

telefoninumber .....................................
Ostjat teenindava pangaasutuse nimetus

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

ja arveldusarve nr....................................................
Valuutaarve nr. (kui õn olemas) ......................................................................
Volitarne valuutabörsi teostama meie nimel ja meie arvel välisvaluuta
ostu tehingut alljärgnevatel tingimustel:
Valuuta kood

Ostetava valuuta Tehingu maksimaalne
kurss rublades
summa (rublades NSVL
(leppehind)
Riigipanga kursi järgi)
2

1

Ostu summa rublades
tehingu kursi järgi
(2X3)

3

4

Avaldus kehtib kuni (kuupäev, kuu, aasta) ........................................... (ind.)
Tehingu toimumisel kohustume Eesti Pangale üle kandma ostetud
valuuta rublaekvivalendi käesolevas avalduses märgitud kursi alusel.
Lisame maksekorralduse koopia osavõtumaksu (200 rubla) tasumise
kohta.
Valuutabörsi eeskirjadega oleme tutvunud ja kohustume neid
täitma.*
PITSAT

.............................................................................. ..............;................ .......................
(valuutat ostva asutuse juhi ametinimetus, nimi ja allkiri)

Pearaamatupidaja

..................................................................................................
(nimi ja allkiri)

* Füüsilise isiku puhul:
Lisan maksekorralduse koopia osavõtumaksu (50 rubla) tasumise
kohta.
Valuutabörsi eeskirjadega olen tutvunud ja kohustun neid täitma.
Allkiri......................................................

VALUUTAMÜÜGI AVALDUS
Müüja täielik nimetus
Müüja postiaadress

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

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

Müüja telegraafiaadress

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

Müüja teletaibi/-faksi nr............................................
Müüja telefoninumber.........................................
Tehingu

sooritamiseks volitatud isiku

perekonna-,

ees-

ja

isanimi

telefoninumber .....................................
Müüjat teenindava pangaasutuse nimetus
ja arveldusarve nr............................................
Valuutaarve nr......... ........................................
Volitame valuutabörsi teostama meie nimel ja meie arvel välisvaluuta
müügi tehingut alljärgnevatel tingimustel:
Valuuta kood

Müüg^umma (rublades NSVL
Riigipanga kursi järgi)

Minimaalne müügikurss
rublades (leppehind)

1

2

3

Avaldus kehtib kuni (kuupäev, kuu, aasta) ........................................... (incl.)
Anname valuutabörsile õiguse pidada valuutamüügist saadud rublaekvivalendist kinni komisjonitasu 0,5 protsendi ulatuses, kuid mitte
vähem kui 1000 rubla ühe tehingu kohta.
Valuutabörsi eeskirjadega oleme tutvunud ja kohustume neid
täitma.*
PITSAT

.......................................................................................................................................
(valuutat müüva asutuse juhi ametinimetus, nimi ja allkiri)

Pearaamatupidaja

..................................................................................................
(nimi ja allkiri)

* Füüsilise isiku puhul:
Annan valuutabörsile õiguse pidada valuutamüügist saadud rublaekvivalendist kinni komisjonitasu 0,5 protsendi ulatuses, kuid mitte vähem
kui 100 rubla ühe tehingu kohta.
Valuutabörsi eeskirjadega olen tutvunud ja kohustun neid täitma.
Allkiri...........................
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Eesti NSV majanduse riikliku reguleerimise kohta

Eesti NSV majanduse riikliku reguleerimise süsteemi väljaarenda
miseks Eesti NSV Valitsus määrab:
1. Kiita heaks Eesti NSV majanduse riikliku reguleerimise põhi
mõtted vastavalt lisale nr. 1 ning teha ENSV Majandusministeeriumile
ülesandeks sellealaste tööde korraldamine ja koordineerimine.
2. Kinnitada Eesti NSV riigitellimuse põhimäärus vastavalt lisale
nr. 2.
ЗЛ
Eesti NSV Valitsuse esimees I. TOOME
Eesti NSV riigiminister T. JÄRVE
Tallinn, Toompea, 29. detsembril 1989. Nr. 428.

Lisa nr. 1
Eesti NSV Valitsuse 29. detsembri 1989. a.
määruse nr. 428 juurde

Eesti NSV majanduse riikliku reguleerimise põhimõtted
I. Üldpõhimõtted
1. Eesti NSV majanduse riikliku reguleerimise eesmärgiks õn vaba
riigi majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise arengu kiirendamine kaubalis-rahaliste suhete toimimissfääri kardinaalse laiendamise teel tsentraalse
planeerimise valdkonna olulise kitsendamise arvel. Majanduse riiklik
reguleerimine peab olema efektiivne, majandust stabiliseeriv ning võima
lusi arvestav.
2. Majanduse riiklikku reguleerimist teostavad seadusandlusega ette
nähtud piires juhtimis- ja planeerimistegevuse kaudu Eesti NSV ministee
riumid, riiklikud ametid ja inspektsioonid. Ettevõtete tegevuse direktiivne
planeerimine asendatakse lepingusuhetega.
3. Eesti NSV majanduse riikliku reguleerimise funktsioonid õn:
1) majanduse institutsioonide süsteemi kujundamine;
2) majanduspoliitilise strateegia väljatöötamine ja kooskõlastamine
ning majanduse arengu soodustamine aktiivse majanduspoliitika kaudu;
3) turu funktsioneerimise reeglite, garantiide ja piirangute kindlaks-.
määramine, turu moonutuste tõkestamine ja leevendamine ning Eesti NSV
Valitsuse käsutuses olevate materiaal-tehniliste ressursside jaotamine
turumehhanismi käivitamise perioodil;
4) nõudluse reguleerimine, säästlikkuse arvestamine;*
* Punkti 3 ei avaldata, kuna ei ole üldise tähtsusega.

5) tulude jaotamise protsessi mõjutamine ning sotsiaalse ebavõrd
suse leevendamine;
6) tootmis- ja ekspordisüsteemi mõjutamine (uute tehnoloogiate
kasutuselevõtmise ja konkurentsivõimelise ettevõtluse arengu soodusta
mine, kodumaise tootmise kaitsmine);
7) majanduse arendamisega seotud keskkonnakaitsenõuete rakenda
mine;
8) regionaalpoliitika ja selle teostamise vahendite väljatöötamine;
9) inimeste turvalisust tagavate sotsiaalsete normide (minimaalpalk,
tööaja ja puhkuse kestus, töötingimused jne.) väljatöötamine.
4. Eesti NSV majanduspoliitika väljatöötamise käigus valmistatakse
ette otsused pikaajalise struktuuri- ja arengupoliitika kohta.
II. Eesti NSV majanduse riikliku reguleerimise vahendite süsteem
5. Eesti NSV majanduse riikliku reguleerimise vahendite süsteemi
väljaarendamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
1) majanduse juhtimis- ja planeerimissüsteem õn vajalik turumajan
duse mõjutamiseks;
2) majanduse reguleerimist vabariigi tasandil korraldatakse valda
valt rahanduspoliitika meetoditega;
3) plaanimine muutub prognoosimiseks ning selle kaudu hakatakse
lahendama strateegilisi ülesandeid;
4) investeeringute tegemisel kahaneb eelarve osa;
5) toimuvad muutused tulude jaotamist mõjutavate vahendite koos
seisus (hinnakujundus vabastatakse tulude ümberjaotamise funktsioonist,
maksupoliitika kujundamisel loobutakse tulude võrdsustamisest ettevõtete
tasandil, suureneb maksusüsteemi osa elanike tulude reguleerimisel).
6. Eesti NSV majanduse riikliku reguleerimise vahendite süsteemi
peamised koostisosad õn:
1) vabariigi majanduse arengu prognoosid;
2) majanduspoliitika strateegiliste eesmärkide saavutamiseks koosta
tavad vabariiklikud sihtprogrammid;
3) majandustegevuse valdkondade arengukavad;
4) vabariigi majandusliku ja sotsiaalse arengu põhisuunad eelseis
vaks viieks aastaks;
5) vabariigi majanduse arengukava järgnevaks aastaks;
6) regionaalpoliitika vahendid: regionaalse arengu skeemid, regioo
nide maakasutus-, arengu- ja riiklike investeeringute ning eripiirkondade
edendamise plaanid;
7) ma j andusre gulatsiooni normatiivid (hinnad, maksud, kvoodid,
krediidid, toll, amortisatsioon, keskkonnakaitse ja sotsiaalsed normid
ning normatiivid).
Eesti NSV majanduse riiklik reguleerimine tagatakse valdavalt riigi
eelarve ning riiklike sihtfondide ja -kapitalide kaudu.
7. Plaanimise põhiülesanneteks õn:
1)
pikaajaliste ja fundamentaalsete ühiskondlik-majanduslike prob
leemide lahendamise koordineerimine, erinevate huvidega organisatsioo

nide arengu alternatiivkontseptsioonide (-variantide) väljatöötamine
otsuse vastuvõtmise-eelses staadiumis;
2) vabariigi majandustegevuse tasakaalustamiseks vajalike tingi
muste kindlaksmääramine, domineerivate majandusharude finantsolukorra prognoosimine;
3) otsuste ettevalmistamine tsentraliseeritult jaotatavate tootmis
tehnilise otstarbega toodete, tarbekaupade ja ja põllumajandussaaduste
osas;
4) riigitellimuste ettevalmistamine;
5) sihtfondide ja -kapitalide kujundamise koordineerimine.
IIL Eesti NSV majanduse riikliku reguleerimise vahendite
süsteemi koostisosade rakendamine
8. Vabariigi majandusliku seisundi pikema- ja lühemaajaliste perioo
dide analüüse ja hinnanguid ning majanduse arengu prognoose koostavad
ENSV Majandusministeerium ja ENSV Rahandusministeerium regulaar
selt.
9. Majandustegevuse valdkondade arengukavade koostamist eelseis
vaks arvestusperioodiks korraldavad vastava ala tegevust juhtivad ja
plaanivad Eesti NSV ministeeriumid, riiklikud ametid ja inspektsioonid.
Avalikkuse osavõtul läbiarutatud arengukavad esitatakse seisukoha
võtuks ENSV Majandusministeeriumile.
10. Vabariiklikes sihtprogrammides ja arengukavades sisalduvate
strateegiliste majanduspoliitiliste eesmärkide ja ülesannete realiseerimist
korraldavad ENSV Majandusministeerium ja ENSV Rahandusministee
rium.
Vabariiklike sihtprogrammide ja nende finantseerimise eelarvete
kinnitamise küsimused otsustab Eesti NSV Valitsus.
11. Vabariigi majanduspoliitika eelseisvaks viieks aastaks töötavad
ENSV Majandusministeerium ja ENSV Rahandusministeerium välja Eesti
NSV majandusliku ja sotsiaalse arengu viisaastaku põhisuundade projek
tina.
12. Põhisuundades sisalduvad:
1) vabariigi majanduse arengu ja sotsiaalse seisundi prognoosid ning
ettekanne Eesti NSV Valitsuse majandus- ja sotsiaalpoliitika kohta;
2) palga-, hinna-, maksu-, krediidi-, amortisatsiooni-, tolli- ja valuutapoliitika küsimused;
3) finantsressursside koondbilanss (prognoos);
4) riigituludest finantseeritavad ja riiklikult reguleeritavad vabariikli
kud sihtprogrammid;
5) otsused materiaal-tehniliste ressursside kasutamise ja turumajan
duse riikliku reguleerimise kohta.
Põhisuunad vaatab läbi Eesti NSV Valitsus, kes esitab vastava sea
duseelnõu Eesti NSV Ülemnõukogule hiljemalt 3 kuud enne viisaastaku
algust.

13. Eesti NSV riigieelarve seaduseelnõu ja majanduse arengukava
projekti eelolevaks aastaks koostavad ja esitavad Eesti NSV Valitsusele
ENSV Rahandusministeerium ja ENSV Majandusministeerium vastavalt
omavahelisele tööjaotusele. Ettekande vabariigi sotsiaalse seisundi kohta
koostab ja esitab ENSV Sotsiaalministeerium. Eesti NSV Valitsus esitab
need Eesti NSV Ülemnõukogule läbivaatamiseks hiljemalt 3 kuud enne
järgmise aasta algust.
14. Eesti NSV Ülemnõukogule esitatakse:
1) ettekanne Eesti NSV eeloleva aasta majanduspoliitika kohta ja
majanduse arengu prognoosid;
2) ettekanne vabariigi sotsiaalse seisundi kohta;
3) eeloleva aasta riigieelarve seaduseelnõu;
4) ettepanekud sihtfondide ja -kapitalide kujundamiseks suunatavate
riigitulude kasutamise kohta;
5) ettepanekud riigitellimuse kohta;
6) ettepanekud Eesti NSV Valitsuse nimel sõlmitud majanduskoos
töö kokkulepete ja kaubavahetuslepingute täitmise kindlustamise osas;
7) ettepanekud tsentraliseeritult jaotatavate tootmistehnilise ots
tarbega toodete, tarbekaupade ja põllumajandussaaduste kasutamise
kohta.
15. NSV Liidu Ministrite Nõukogu ja NSV Liidu teiste riigivalitsemis- ja ma j andusorganitega sõlmitakse maj anduskokkulepped ja -lepin
gud nende poolt tsentraliseeritud jaotamise korras vabariigi valitsuse
käsutusse eraldatavate tootmistehnilise otstarbega toodete, tarbekaupade
ja põllumajandussaaduste koguste ning osutatavate teenuste mahtude,
üleliidulistesse fondidesse suunatavate hangete (NSV Liidu riiklik telli
mus) ning Eesti NSV osavõtu kohta üleliidulistest, liiduvabariikidevahe
listest ja rahvusvahelistest programmidest.
16. Nimetatud majanduskokkulepete ja -lepingute projekte valmis
tavad ette ning korraldavad vastavasisulisi läbirääkimisi järgmised vaba
riigi riigivalitsemisorganid ja majandusorganisatsioonid:
1) ENSV Majandusministeerium — NSV Liidu Ministrite Nõukogu
vahetusse pädevusse, samuti NSVL Plaanikomitee, NSVL Riikliku Arvuvutustehnika ja Informaatika Komitee, NSVL Kaitseministeeriumi, NSVL
Riikliku Julgeoleku Komitee ja NSVL Kaitsetööstuse Ministeeriumi päde
vusse kuuluvates küsimustes ning Eesti NSV osavõtu kohta üleliidulistest
ja vabariikidevahelistest programmidest;
2) ENSV Materiaalsete Ressursside Ministeerium — NSVL Varustuskomitee ja NSVL Riiklike Materiaalsete Reservide Komitee pädevusse
kuuluvates küsimustes;
3) Eesti NSV ministeeriumid, riiklikud ametid ja inspektsioonid ning
majandusorganisatsioonid, kellel õn majandussidemed vastavate üleliidu
liste keskasutuste ja ametkondadega — nende pädevusse kuuluvates küsi
mustes.
Nimetatud tööde korraldamist juhendab vabariigis ENSV Majandus
ministeerium.

17. Riigitellimuste koostamine ja lepingute sõlmimine toimub vasta
valt Eesti NSV Valitsuse poolt kehtestatud korrale ja tingimustele.
18. Maksumäärasid käsitlevate otsuste ja seaduseelnõude projektid
valmistab ette ENSV Rahandusministeerium koos kohalike omavalitsus
organite ning Eesti NSV huvitatud ministeeriumide, riiklike ametite ja
inspektsioonidega.
19. Hinna-, tariifi-, krediidi-, amortisatsiooni-, tolli- ja valuutapoliitikat reguleerivate otsuste projektide ja seaduseelnõude ettevalmistamist
korraldavad ENSV Majandusministeerium ja ENSV Rahandusministee
rium koos Eesti Pangaga.

IV. Informatsioonibaasi ettevalmistamine
20. Vabariigi majanduse kogutoodangu (ÜRO soovitatud metoodika
järgi) kohta koostatakse järgmised arvestused:
1) aruandeaasta kohta (ENSV Statistikaamet);
2) prognoosid aruandekvartali kohta (ENSV Statistikaamet);
3) prognoosid eeloleva aasta kohta kvartalite lõikes (ENSV Majan
dusministeerium) .
21. Maksebilansi (sealhulgas välisvaluuta osas eraldi) koostab Eesti
Pank kord kvartalis ja kogu aruandeaasta kohta.
22. Informatsioonibaasi elementideks õn:
1) finantsbilanss (prognoosid koostab ENSV Rahandusministeerium,,
aruanded ENSV Statistikaamet);
2) ettevõtete register;
3) ehitusobjektide register;
4) rahvastikuregister;
5) rahvusvaheliste ja vabariikide vaheliste kaubanduskokkulepete
register;
6) hinna- ja elukalliduse indeksid (koostab ENSV Statistikaamet).
23. Tsentraliseeritult jaotatavate tootmistehnilise otstarbega toodete,
tarbekaupade ja teenuste ning vabariiklikust eelarvest vahendite eral
damise tellimusi koos vastavate põhjendustega koostavad vastavate
lepingute osalised maj andussub j ektid.
24. Informatsioonibaasi hulka kuuluvad samuti muud kehtestatud
korras loodavad riikliku statistika ja eelarvesüsteemi andmepangad ning
ENSV Majandusministeeriumi ja teiste keskasutuste tellimusel ja finant
seerimisel tehtavad tööd.
Eesti NSV riigiminister T. JäRVE

Lisa nr. 2

Eesti NSV Valitsuse 29. detsembri 1989. a.
määruse nr. 428 juurde

Eesti NSV riigitellimuse
põhimäärus
1. Käesolev põhimäärus reguleerib Eesti NSV riigitellimuse (edas
pidi riigitellimus) ettevalmistamise, sõlmimise ja täitmise korda.
2. Riigitellimuse eesmärgiks õn riikliku majandus- ja sotsiaalpoliitika
elluviimine riigitellimust täitvatele ma j andussub j ektidele enamsoodustusrežiimi loomise teel.
Riigitellimuse rakendamisel võib kasutada hinna-, maksu-, krediidija tollisocdustusi.
3. Riigitellimuse objektideks õn eelarvest ning sihtfondidest ja
-kapitalidest finantseeritavad:
1) teaduslikud uurimis- ja projekteerimistööd;
2) võimsuste käikuandmine;
3) innovatsioonitsükiid ja nende osad;
4) teenuste osutamine ettevõtetele, asutustele, organisatsioonidele
ja elanikele;
5) tootmistehnilise otstarbega toodangu, põllumajandussaaduste ja
tarbekaupade ost-müük ja hanked.
4. Riigitellimuse ettevalmistamise aluseks õn:
1) vabariigi sotsiaalse ja majandusliku arengu viie aasta prognoosid;
2) vabariigi sotsiaalse ja majandusliku arengu aastakava;
3) vabariiklikud siht- ja regionaalprogrammid;
4) majandustegevuse valdkondade arengukavad;
5) Eesti NSV Valitsuse nimel sõlmitud kaubavahetuskokkulepped ja
majanduskoostöö lepingud;
6) Eesti NSV ministeeriumide, riiklike ametite ja inspektsioonide
põhimäärustest tulenevad ülesanded.
Riigitellimuse kujundamisel arvestatakse vabariigi elanike riiklikult
garanteeritavate sotsiaalsete vajaduste rahuldamist ning vabariiklike
reservide loomise vajadust.
5. Riigitellimuse andjaks võib vastavalt oma põhimäärusele olla iga
Eesti NSV huvitatud ministeerium, riiklik amet või inspektsioon. Riigitelli
mus võidakse välja anda konkurentsi alusel. Riigitellimus vormistatakse
riigitellimuse lepinguga vabatahtlikkuse alusel.
6. Riigitellimuse võtjaks võib olla iga juriidiline isik Eesti NSV-s
või väljaspool Eesti NSV-d.
7. Riigitellimuse lepingu projekti valmistab ette riigitellimuse andja.
Juhul kui lepingu tingimuste täitmise garantiid ei kuulu tellimuse andja
pädevusse, valmistab tellimuse andja ette vastavate seadusandlike aktide
projektid ja esitab need Eesti NSV Valitsusele.

8. Riigitellimuse lepingusse märgitakse:
1) tellimuse andja kohustus kulutuste kompenseerimise ja tsentra
liseeritult jaotatavate materiaal-tehniliste ressursside eraldamise kohta
ning muud tellimuse täitmiseks vajalikud tingimused;
2) tellimuse võtja kohustus täita riigitellimus tähtajaks ja kvalitee
dinõuetele vastavalt;
3) poolte muud õigused, kohustused ja vastutus kohustuste rikku
mise eest, lepingu muutmise ning selle kehtivuse lõpetamise alused ja
kord.
9. Riigitellimus antakse välja Eesti NSV Valitsuse otsuse või tema
volitusel riigitellimuse andjaks oleva vastava Eesti NSV ministeeriumi,
riikliku ameti või inspektsiooni otsuse alusel.
10. Riigitellimuse lepingu sõlmimisel ja täitmisel tekkinud vaidlused
lahendatakse maj andusvaidluste lahendamiseks kehtestatud korras.
Eesti NSV riigiminister T. JäRVE

EESTI NSV VALITSUSE MÄÄRUS
д
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Ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide ning kodanike vara
valve ümberkorraldamise kohta

Ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide ning kodanike vara valve
ümberkorraldamiseks seoses vabariigi üleminekuga isemajandamisele
Eesti NSV Valitsus määrab:
1. Kinnitada «Ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide ning kodanike
vara valve ja nende isikliku julgeoleku korralduse põhimäärus» ja keh
testada see 1. jaanuarist 1990. a.
2. Nõustuda ENSV Siseministeeriumi ettepanekuga nimetada ENSV
Siseministeeriumi juures asuv Valvevalitsus ümber ENSV Siseministee
riumi Valvekoondiseks ning linnade ja rajoonide täitevkomiteede sise
asjade osakondade juures asuvad valveosakonnad (valvejaoskonnad)
ENSV Siseministeeriumi Valvekoondise linna või rajooni valveosakondadeks.
3. *
Eesti NSV Valitsuse esimees I. TOOME
Eesti NSV riigiminister T. JÄRVE

Tallinn, Toompea, 29. detsembril 1989. Nr. 429.
* Punkti 3 ei avaldata, kuna ei ole üldise tähtsusega.

Kinnitatud

Eesti NSV Valitsuse 29. detsembri 1989. a.
määrusega nr. 429

Ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide ning kodanike vara valve ja
nende isikliku julgeoleku korralduse
põhimäärus
1. Ettevõtted, asutused ja organisatsioonid (edaspidi ettevõte) vas
tutavad vahetult neile kuuluva või nende valduses oleva vara, objektide
ja territooriumi valve korralduse ja vara säilimise eest.
Valve ülesandeks õn valve alla võetud vara ja väärtuste puutuma
tuse ning kodanike soovil nende isikliku julgeoleku tagamine.
Nõuetekohase valve tagamiseks moodustab ettevõte vajaduse korral
oma valve korraldamise ja vara säilitamisega tegeleva allüksuse —
valvetalituse või kasutab selleks lepingulisi vaiveteenuseid, mida osuta
vad vastavad ettevõtted, asutused, organisatsioonid või üksikisikud.
Valve tagatakse kontroll- ja läbilaskerežiimi kehtestamisega, valvetöötajate vahetu valvega, tehniliste valvevahendite ja valvekoerte kasu
tamisega.
Ühe või teise valveliigi kasutamise vajaduse ja ulatuse otsustab ette
võte iseseisvalt.
Sõltumata omandivormist võivad valveobjektideks olla ettevõtte
vara, territoorium, hooned, ehitised, samuti materiaalsed või rahalised
väärtused nende veol ning ettevõtte töötajad, et tagada nende isiklik
julgeolek.
2. Kodaniku isikliku julgeoleku tagamine temale lepingu alusel
vaiveteenuseid osutava ettevõtte, asutuse, organisatsiooni või üksikisiku
poolt võib hõjmata kodaniku ja tema perekonnaliikmete (nende nõusole
kul, välja arvatud kuni 14-aastased lapsed) isikliku julgeoleku ja vara
va,ve tagamise nende elukohas või muus kohas, neile kuuluva vara ja
väärtuste valvamise, kodaniku ning tema perekonnaliikmete ja nende
vara kaitse saatmisel teise asukohta või vara ja väärtuste kätte- või edasi
toimetamisel.
3. Valve korraldamist, samuti kä tehniliste valvesüsteemide projek
teerimist ja ehitamist teise ettevõtte, asutuse ja organisatsiooni või koda
niku huvides peetakse valveteenuste osutamiseks. Vaiveteenuseid osu
tatakse ainult lepingu alusel seadusandlusega ettenähtud korras.
4. Vaiveteenuseid lepingu alusel osutavad:
1) ettevõtted, asutused ja organisatsioonid (sealhulgas kooperatiivid),
kellel õn valveteenuste osutamiseks spetsiaalne tegutsemisluba (valvelitsents);
2) ENSV Siseministeeriumi Valvekoondis ja tema kohalikud valveosakonnad;

3) miilitsa allüksused vastavalt Eesti NSV seadusandlusele;
4) kodanikud, kellele kohalik omavalitsusorgan õn seadusandlusega
kehtestatud korras andnud valve teenuste osutamise patendi (valve patent).
5. NSV Liidu ametkondade Eesti NSV-s paiknevaid ettevõtteid, asu
tusi ja organisatsioone võivad valvata nimetatud ametkondade valveorganisatsioonid ja -allüksused vastavalt neile kehtestatud korrale.
6. ENSV Siseministeeriumi Valvekoondisel ja tema kohalikel valveosakondadel õn õigus osutada valveteenuseid vastavalt käesolevale põhi
määrusele ning ENSV Siseministeeriumi Valvekoondise põhimäärusele,
mille kinnitab Eesti NSV siseminister.
7. ENSV Siseministeeriumi Valvekoondisel ja tema kohalikel valveosakondadel õn ainuõigus osutada valveteenuseid:
1) miilitsa valveallüksuste (miilitsavalve) abil;
2) sõjaväestatud valve allüksuste (sõjaväestatud valve) abil;
3) keskvalvepultide abil koos miilitsa haardegruppidega (puldivalve).
Ettevõtete taotluse korral osutavad valvekoondise kohalikud osa
konnad kä valvurivalve teenuseid.
Eesti NSV Valitsus kehtestab nende ettevõtete ja objektide loetelu,
mida kohustuslikus korras peab valvama miilitsa või sõjaväestatud valve
allüksus.
8. ENSV Siseministeeriumi Valvekoondise kohalike valveosakondade tööks vajalikud ruumid (administratsioonile, keskvalvepunktide väl
jaehitamiseks ning materiaal-tehnilise varustuse, relvade ja autotranspor
divahendile hoidmiseks) eraldab kohaliku omavalitsuse täitevorgan.
Objektide valveks vajalikke ruume, seadmeid ja inventari eraldavad
ning selleks vajalike kommunaalteenuste kulusid katavad valvatavate
objektide valdajad vastavalt valvelepingule.
9. Valvelitsentside ja -patentide alusel valveteenuseid osutavad ette
võtted, asutused, organisatsioonid ja üksikisikud ei või tegelda relvasta
tud valve teenuste osutamisega.
Relvakandmise luba antakse valvetöötajatele ENSV Siseministeeriumi
poolt kehtestatud korras pärast vastavate eksamite sooritamist.
10. Valve teostamisel juhindutakse Eesti NSV seadusandlusest, käes
olevast põhimäärusest ning muudest normatiivaktidest.
11. Valveteenuseid osutav ettevõte, asutus, organisatsioon või üksik
isik kannab vastavalt valvelepingule materiaalset vastutust, kui ta ei taga
valve alla võetud objektide, vara või väärtuste puutumatust või kodaniku
isiklikku julgeolekut.
12. Valvelitsentside ja -patentide väljaandmise korra kehtestab Eesti
NSV siseminister kooskõlastatult ENSV Justiitsministeeriumi, ENSV
Rahandusministeeriumi ja kohalike omavalitsusorganitega.
13. Valvelitsentse ja -patente väljastab kohaliku siseasjade organi
ettepanekul kohaliku omavalitsuse täitevorgan.

14. Valveteenuste litsentsimise ja patentide väljaandmise eeskirjade
täitmist kontrollivad kohaliku omavalitsuse täitevorganid ja ENSV Sise
ministeeriumi vastavad organid.
15. Valveteenuseid osutaval isikul (valvetöötajal) peab olema vas
tav valvekaart, mille annab kehtestatud korras välja ENSV Siseministee
riumi Valvekoondise territoriaalne osakond.
Valvetöötajatele esitatavate kvalifikatsiooninõuete ja vastava kvali
fikatsioonieksami sooritamise korra kehtestab ENSV Siseministeerium
kooskõlastatult ENSV Sotsiaalministeeriumiga.
16. Valvetöötajad peavad tööülesannete täitmisel kandma selleks
ettenähtud vormiriietust või embleemi, mis tõestab nende kuuluvust vas
tava valveteenistuse koosseisu.
17. Valveülesannete täitmisel võib kasutada teenistuskoera või
algajate klassi kuulekuseksami sooritanud koera.
18. Valvetöötajail (sealhulgas ettevõtte oma valvetalituse töötajail)
õn õigus pidada kinni valvatavale objektile tunginud, loata sisenenud või
avalikku korda rikkunud isik ja anda ta üle territoriaalsele miilitsaallüksusele isiku kindlakstegemiseks ning vastutuselevõtmise küsimuse
otsustamiseks.
Kui kinnipeetav avaldab füüsilist vastupanu, mis ohustab va1 vetööta j а
elu ja tervist, õn viimasel õigus kasutada jõudu, mis ei ületa hädakaitse
piire.
Isik, kes vägivalda kasutades või sellega ähvardades takistab valvetöötajat tööülesannete täitmisel või tekitab talle kahju, võetakse vastu
tusele seadusega ettenähtud korras.
19. Valveteenuste osutamise leping sõlmitakse lepinguosaliste vahel
kirjalikult. See peab sisaldama poolte täpsed nimetused ja aadressid, vas
tastikused kohustused ja varalise vastutuse, valvatavate objektide loe
telu, valveviisid ja -korra, valveteenuste eest tasu arvutamise alused, eri
tingimused (valvatavatesse ruumidesse juurdepääsu tagamine, tuleohu
tusnõuded, pisivarguste tõkestamine ja muud valvet puudutavad sätted),
vastastikuste pretensioonide lahendamise korra ja lepingu kehtivuse
tähtaja.
Lepinguosalised kehtestavad kä valvatavate objektide valve režiim?
eeskirjad, mis peavad ühtlasi tagama operatiivtalituste (tuletõrje, miilits)
takistamatu juurdepääsu objektile.
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Ehituses Eesti NSV majandusliku iseseisvuse põhimõtete raken
damise kohta

Väljavõte:

Majandusliku iseseisvuse (IME) põhimõtete rakendamiseks ehituses
Eesti NSV Valitsus määrab:
1. Majandustegevuse aluseks ehituses õn töövõtulepingud, mis sõl
mitakse töövõtu- ja tellijaorganisatsioonide vahel objektide ehitamiseks
või tööde tegemiseks (teenuste osutamiseks) projekteerimise, ehituse,
remondi, ümberseadmestamise, rekonstrueerimise ja restaureerimise
valdkonnas. Töövõtuorganisatsiooni ehitustööde programmi koostab orga
nisatsioon ise. Töövõtulepingu võivad sõlmida ainult need töövõtuorganisatsioonid, kellel õn ENSV Ehitusministeeriumi poolt väljaantud litsents.
2. Töövõtulepingu tingimusi reguleeritakse riiklikult:
1) objektide ehitamisel, mida finantseeritakse riigieelarvest ja koha
likust eelarvest või sihtkapitalidest ja -fondidest, samuti objektide puhul,
mida rajatakse nende vahendite osavõtul (edaspidi ehituse riigitellimus).
Sel juhul sõlmitakse leping vastavalt «Eesti NSV riigitellimuse põhimää
rusele» ja kehtestatavatele «Ehituse riigitellimuse objektide töövõtulepin
gute eeskirjadele»;
2) selliste objektide ehitamisel väljaspool vabariiki, mille kohta Eesti
NSV Valitsuse määrusega õn kehtestatud erinõuded. Sel juhul sõlmitakse
töövõtuleping vastavalt käesoleva punkti alapunktis 1 nimetatud eeskir
jadele ning NSV Liidu ja nende liiduvabariikide seadusandlusele, kus neid
töid tehakse.
3. Ehituse riigitellimuse objektidele majanduslike stiimulite loomiseks
makstakse nende tähtajaks valmimise korral finantseerimisallikaks olevast
riigi- või kehalikust eelarvest vastavasse eelarvesse investitsioonimaksu
arvel laekunud vahenditest hinnalisa 5 protsenti leppehinnast, mida õn
vähendatud monteeritavate seadmete maksumuse võrra.
4. Ehitus-, remondi-, ümberseadmestamis-, rekonstrueerimis- ja res
taureerimistööde finantseerimise (tellija avansist, tööde faktilise tegemise
järgi, lõpetatud ehituse eest, pangalaenust, töövõtja omavahendite kaasa
mise teel jne.) kord määratakse kindlaks pooltevahelise töövõtulepinguga.
5. Töövõtja ja tellija vaheliste arvelduste aluseks õn leppehind, mis
määratakse kindlaks töövõtulepingu sõlmimisel.
6. Eesti NSV-s toodetavatele ehitusmaterjalidele kehtestatakse riik
likult kooskõlastatud hinnad, mis määratakse kind aks, lähtudes vajadu
sest tagada tootjale isemajandamine ja enesefinantseerimine. Hinnad
arvutatakse vastavalt ENSV Ehitusministeeriumi ja ENSV Majandusminis
teeriumi poolt kinnitatud metoodikale.

Nende ehitusmaterjalide nomenklatuur, millele kehtestatakse riikli
kult kooskõlastatud hinnad, määratakse kindlaks ENSV Ehitusministee
riumi ja ENSV Majandusministeeriumi ühise otsusega. Nimetatud mater
jalide nomenklatuuri ja hindu täpsustatakse igal aastal, arvestades majandamistingimuste muutumist.
7. Eline käesoleva määruse jõustumist objektide ehitamiseks kind
laksmääratud leppehinnad üldjuhul korrigeerimisele ei kuulu. Nende
objektide materjalide ja tööde maksumuse muutumisest tulenev ehitus
maksumuse kasv tasutakse seda muutumist tõendavate kalkulatsioonide
alusel.
Uued leppehinnad kehtestatakse varem alustatud ja 1990. aastal
käikuantavatele objektidele, mille ehituse eelarvelise maksumuse jääk
ületab 1. jaanuariks 1990. а. 1 milj. rubla, samuti varem alustatud objek
tidele, mille lõpetamise tähtaeg õn töövõtulepingu kohaselt pärast 1990.
aastat.
Lahkarvamused varemkehtestatud leppehindade osas lahendab ENSV
Ehitusministeerium.
8. Töövõtulepingute sõlmimiseks korraldatakse üldjuhul avalik
konkurss. Töövõtu saamise konkursi kuulutab välja ehituse tellija. Õn
soovitav sõlmida töövõtuleping juhul, kui õn olemas vähemalt kahe töövõtuorganisatsiooni ettepanek. Konkursside läbiviimise korra kehtestab
ja nende läbiviimist kontrollib ENSV Ehitusministeerium.
Avaliku konkursita lubatakse sõlmida töövõtulepinguid:
1) objektidele, mille ehituskestus õn alla poole aasta;
2) objektidele, mille ehituse konkreetsed tehnoloogilised tingimused
määravad ära võimaliku töövõtja;
3) konkreetsetele unikaalsetele objektidele ENSV Ehitusministee
riumi ettepanekul.
Leppehindade küsimustes lepingupoolte vahel tekkinud lahkarvamu
sed vaadatakse läbi ENSV Ehitusministeeriumi juurde moodustatavas
leppehindade komisjonis.
9. Ehituse krediteerimine ja pangateenuste osutamine toimub vasta
valt Eesti NSV pangaseadusele, kusjuures pank ei täida normi- ja hinnaköntrolli funktsiooni ehituse valdkonnas.
10. Kehtestada, et aktiivsete tootmisfondide amortisatsioonieral
diste määr ja selle diferentseerimine aastate kaupa kuulub ettevõtte päde
vusse kooskõlas omandivormiga, kusjuures kehtestatav amortisatsiooni
eraldiste määr ei või ületada kahekordselt senist taset ehk 33 protsenti
aastas (välja arvatud juhul, kui kehtivad normatiivid ei näe ette kõrge
mat).
Rendile antud ja taastamisele mittekuuluvate riigiettevõtete, samuti
rahvaettevõtete põhifondide täielikuks taastamiseks ettenähtud amortisat
sioonieraldised ja jääkväärtus nende ettevõtete likvideerimisel tuleb
tsentraliseerida eelarvesse.

12. ENSV Ehitusministeeriumil töötada välja ja kehtestada kooskõ
lastatult ENSV Majandusministeeriumiga 30. märtsiks 1990. a.:
1) ehituse töövõtu saamiseks avalike konkursside korraldamise kord;
2) ehitusettevõtete ja projekteerimisorganisatsioonide registreeri
mise ja litsentsimise kord;
3) riiklikult kooskõlastatud ehitusmaterjalihindade määramise metoo
dika;
4) leppehindade komisjoni põhimäärus.
Eesti NSV Valitsuse esimees I. TOOME
Eesti NSV riigiminister T. JÄRVE
Tallinn, Toompea, 29. detesmbril 1989. Nr. 432.
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Eesti NSV-s ehitusmaterjalide realiseerimisel ühtsete vabariiklike hindade franko-ehitusplats (ladu) kehtivuse tühista
mise kohta

Eesti NSV Valitsus määrab:
1. Vastavalt Eesti NSV hinnaseadusele ja Eesti NSV Valitsuse
29. detsembri 1989. a. määrusele nr. 432 «Ehituses Eesti NSV majandus
liku iseseisvuse põhimõtete rakendamise kohta» lõpetada a'ates 1. jaa
nuarist 1990. a. ehitusmaterjalide realiseerimine Ehitusmaterjaide Hul
gikaubanduse Eesti Vabariikliku Valitsuse (EEV «Eesti Ehitustrust»)
kaudu ühtsete vabariiklike hindadega franko-ehitusplats (ladu).
2. Tunnistada 1. jaanuarist 1990. a. kehtetuks Eesti NSV Ministrite
Nõukogu 1. detsembri 1967. a. määrus nr. 485 «Kohalike ehitusmaterja
lide ja raudbetoontocdete ühtsete vabariiklike hindade franko-ehitus
plats kehtestamise korra ja tähtaegade kohta» (ENSV Teataja 1967, nr. 54,
art. 466), 5. aprilli 1971. a. määrus nr. 174 «Kohalike ehitusmaterjalide ja
raudbetoontocdete ühtsete vabariiklike hindadega franko-ehitusplats
tsentraliseeritud hankimise korra muutmise kohta» (ENSV Teataja 1971,
nr. 15, art. 156) ning 15. juuni 1971. a. korraldus nr. 379-k ja 31. detsembri
1976. a. korraldus nr. 852-k.
Eesti NSV Valitsuse esimees I. TOOME
Eesti NSV riigiminister T. JÄRVE
Tallinn, Toompea, 29. detsembril 1989. Nr. 433.
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Eesti NSV vabariiklike pankade juhtimise ümberkorraldamise kohta vastavalt NSV Liidu seadusele «Leedu NSV, Läti
NSV ja Eesti NSV majanduslikust iseseisvusest»

Eesti NSV-s asuvate vabariiklike pankade töö ümberkorraldamiseks
vastavalt Eesti NSV seadusele «Eesti NSV isemajandamise alused*» ning
NSV Liidu seadusele «Lee du NSV, Läti NSV ja Eesti NSV majanduslikust
iseseisvusest», mis näevad ette vabariiklike pankade ülemineku Eesti NSV
kõrgeimate riigivõimuorganite haldamisele, Eesti NSV Valitsus määrab:
1. Teha NSVL Hoiupanga Eesti Vabariiklikule Pangale (R. Dontsov), NSVL Agrotööstuspanga Eesti Vabariiklikule Pangale (H. Volmer),
NSVL Elamu-Sotsiaalpanga Eesti Vabariiklikule Pangale (S. Strenze) ja
NSVL Tööstus- ja Ehituspanga Eesti Vabariiklikule Pangale (A. Gellart)
ülesandeks korraldada alates 9. jaanuarist 1990. a. ülalmainitud vabariik
like pankade töö Eesti NSV pangaseaduse ja teiste Eesti NSV seaduste
alusel kommertspankadele ettenähtud tingimustel.
Ülalloetletud vabariiklike pankade tööd reguleerib ning nende kom
mertspankadeks muutmist korraldab Eesti Pank.
2. Võtta teadmiseks, et tulenevalt NSV Liidu 27. novembri 1989. a.
seaduse «Leedu NSV, Läti NSV ja Eesti NSV majanduslikust iseseisvu
sest» paragrahvist 6 kehtivad NSV Liidu seadusandlikud aktid ning nende
alusel vastuvõetud ametkondlikud instruktsioonid, juhendid, korraldu
sed ja muud eeskirjad punktis 1 loetletud vabariiklike pankade osas
vaid niivõrd, kuivõrd nad ei takista nende tegevust Eesti NSV majandus
liku iseseisvuse tingimustes kooskõlas Eesti NSV 18. mai 1989. a. seadu
sega «Eesti NSV isemajandamise alused».
3. Esitada NSVL Välispangale ettepanek NSVL Välispanga Eesti
Vabariikliku Panga üleandmise kohta Eesti Pangale alates 1. veebrua
rist 1990. a., nähes ette NSVL Välispanga Eesti Vabariikliku
Panga kogu klientuuri katkestamatu teenindamise Eesti Panga poolt
alates üleandmise; kuupäevast.
4. Teha Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumile ettepanek peatada
NSV Liidu Ministrite Nõukogu 4. jaanuari 1990. a. määruse nr. 8 «NSVL
Hoiupanga üleandmisest NSVL Riigipanga haldusele» rakendamine Eesti
NSV territooriumil seoses tema mittevastavusega NSV Liidu 27. novembri
1989. a. seadusele «Leedu NSV, Läti NSV ja Eesti NSV majanduslikust ise
seisvusest».
Eesti NSV Valitsuse esimees I. TOOME
Eesti NSV riigiminister T. JÄRVE
Tallinn, Toompea, 9. jaanuaril 1990. Nr. 4.
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Eelarveliste asutuste ja organisatsioonide töötajate töötasustamistingimuste kohta

Vastavalt Eesti NSV 28. detsembri 1989. a. seadusele «Eesti NSV
1990. aasta riigieelarve kohta» Eesti NSV Valitsus määrab:
1. Tõsta 1. jaanuarist 1990. a. Eesti NSV territooriumil asuvate eel
arveliste asutuste ja organisatsioonide töötajate (välja arvatud riigivalitsemis- ja kohalike omavalitsusasutuste töötajad, kohtu- ja notariaaditöötajad, teadusasutuste ja kõrgkoolide juhid ning professor-õppejõud) palku.
Palkade tõstmiseks 1990. aastal eraldatakse Eesti Sotsiaalfondist vaja
likud vahendid, arvestades keskmiselt 50 rubla kuus ühe töötaja kohta.
2. Kinnitada eelarveliste asutuste ja organisatsioonide töötajate
ametipalgad (palgamäärad) vastavalt lisale.
3. Eesti NSV ministeeriumidel ja riiklikel ametitel töötada koos
kõlastatult ENSV Sotsiaalministeeriumiga välja ja kehtestada oma valit
semisalas tegutsevatele asutustele ja organisatsioonidele:
1) diferentseeritud palgaskeemid vastavalt asutuse või organisat
siooni liigile ja suurusele käesoleva määruse punktis 2 kinnitatud ameti
palkade (palgamäärade) piires, samuti töötasustamise eritingimused;
2) ametikohtade jaotus kategooriatesse, nendele esitatavad kvalifi
katsiooninõuded ja töötajate koormusnormid;
3) eelarveväliste vahendite töötasustamiseks suunamise ja kasuta
mise kord.
4. Asutuste ja organisatsioonide töötajate konkreetsed ametipalgad
(palgamäärad) määrab kindlaks asutuse või organisatsiooni administrat
sioon töötasustamiseks ettenähtud vahendite piires.
Asutuste ja organisatsioonide juhtide ametipalkade konkreetsed suu
rused määrab kindlaks asutusele või organisatsioonile eelarveliste vahen
dite eraldaja.
5. Anda asutuste ja organisatsioonide juhtidele õigus palgafondi
vabade vahendite olemasolu korral premeerida töötajaid, kusjuures ühele
töötajale väljamakstava preemiasumma suurus ei ole piiratud, ning anda
töötajatele materiaalset abi.
6. Asutuste ja organisatsioonide juhte ja nende asetäitjaid võib pre
meerida eelarveliste vahendite eraldaja otsuse põhjal kuni 2,5 kuu ameti
palga ulatuses ning neile võib anda materiaalset abi ühe kuu ametipalga
ulatuses aastas.
7. Juhul kui töötajale käesoleva määruse kohaselt kehtestatav ame
tipalk (palgamäär) õn madalam seni saadud töötasust (koos palgalisandite ja lisatasudega), makstakse talle välja palgavahe nii kaua kui ta töö
tab samal ametikohal.
8. Kehtestada, et käesoleva määrusega ettenähtud töötasustamistingimusi võidakse rakendada:
1) etendusasutuste, kinofikatsiooni ja filmilaenutuse ning apteegiasutuste töötajate suhtes;

2) kõrgkoolide ja teadusasutuste töötajate suhtes, kelle ametipalgad
õn madalamad käesoleva määrusega kehtestatud ametipalkadest (palga
määradest) ;
3) ühiskondlike organisatsioonide koosseisuliste töötajate suhtes.
9. ENSV Sotsiaalministeeriumil anda Eesti NSV ministeeriumidele
riiklikele ametitele ja kohalikele omavalitsusorganitele selgitusi käes
oleva määruse rakendamise kohta.
10. *
Eesti NSV Valitsuse esimees I. TOOME
Eesti NSV riigiminister T- JÄRVE
Tallinn, Toompea, 10. jaanuaril 1990. Nr. 6.

Ivi s a.
Eesti NSV Valitsuse 10. jaanuari 1990. а
määruse nr. 6 juurde

Eelarveliste asutuste ja organisatsioonide töötajate
ametipalgad (palgamäärad)
(rublades)
Ametipalgad
(palgamäärad)

Kategooriad

1. Asutuste, organisatsioonide juhid
2. Peaspetsialistid
3. Spetsialistid:
kõrgharidusega
keskeriharidusega
4. Teenistujad, kuupalgalised töölised
5. Abipersonal

250—450
220—400
180—350
140—300
120—250
100—150

Märkused: 1) juhtide asetäitjate palgad õn 5—15% madalamad juhtidepalgamääradest;
2) teaduslikku kraadi omavatele töötajatele võidakse maksta
lisatasu kandidaadikraadi puhul 30 rubla ning doktori
kraadi puhul 50 rubla kuus.
Eesti NSV riigiminister T, JÄRVE
* Punkti 10 ei avaldata, kuna ei ole üldise tähtsusega.

INDEKS 78280
Väljaandja: Eesti NSV Riigikantselei.
Trükipoognaid 2. Arvestuspoognaid 2,4. Tellimuse nr. 85.
ENSV Riigikantselei Trükikoda, Tallinn.
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