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25. detsembri puhkepäevaks kuulutamise kohta

Arvestades usuühingute, elanike, töökollektiivide, ühiskondlike orga
nisatsioonide ja liikumiste ning Eesti NSV Ministrite Nõukogu ettepane
kuid Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium otsustab:
1. Kuulutada 25. detsember, jõulu esimene püha, puhkepäevaks.
2. Teha ülesandeks Eesti NSV Ministrite Nõukogule lahendada töö
aja reguleerimise küsimused.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemiõukogu Presiidiumi sekretär A. ALMANN

Tallinn, 16. novembril 1989.
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Endel Maasikule Eesti NSV teenelise zootehniku aunimetuse
andmise kohta

Kauaaegse viljaka töö ning teenete eest uue tehnoloogia väljatööta
misel ja juurutamisel jõusöödatööstuses anda Eesti NSV Teraviljasaa
duste Ministeeriumi Informatsiooni- ja Arvutuskeskuse direktori ase
täitjale tootmise alal Endel Osvaldi p. Maasikule Eesti NSV teene
lise zootehniku aunimetus.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär A. ALMANN

Tallinn, 16. novembril 1989.
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Vladimir Ivanovile Eesti
aunimetuse andmise kohta

NSV teenelise transporditöötaja

Kauaaegse eduka töö eest veonduses anda tehase «Eesti Kaabel»
autojuhile Vladimir Aleksandri p. Ivanovile Eesti NSV teenelise
transporditöötaja aunimetus.
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Boris Kirdile Eesti NSV teenelise inseneri aunimetuse andmise
kohta

Kauaaegse viljaka töö ning teenete eest tehnilise progressi kiiren
damisel anda tootmiskoondise «Salvo» peainsenerile Boris Vladimiri p.
Kirdile Eesti NSV teenelise inseneri aunimetus.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemiõukogu Presiidiumi sekretär A. ALMANN
Tallinn, 16. novembril 1989.
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Vladimir Žovnikovile Eesti NSV teenelise ehitaja aunimetuse
andmise kohta

Kauaaegse eduka töö ning teenete eest spetsialiseeritud ehitustege
vuse arendamisel anda teadus-tootmiskoondise «Teplomontaž» Eesti Spet
sialiseeritud Valitsuse juhatajale Vladimir Jakov! p. Žovnikovile
Eesti NSV teenelise ehitaja aunimetus.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemiõukogu Presiidiumi sekretär A. ALMANN
Tallinn, 16. novembril 1989.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
г дл
J HeU

Levi Keller! autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu
Presiidiumi aukirjaga

Kauaaegse viljaka töö ning suure panuse eest tootmise täiustamisse
ja ratsionaliseerimistegevuse arendamisse autasustada Tallinna KeemiajaFarmaatsiatehasejuhtinseneri Levi Ferdinand! p. Kellerit Eesti NSV
Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga.

g
J ■s *

Ääre Loogile Eesti NSV teenelise tööstustöötaja aunimetuse
andmise kohta

Kauaaegse eduka töö ning teenete eest tootmise täiustamisel ja töö
viljakuse tõstmisel anda Tallinna Keemia- ja Farmaatsiatehase direkto
rile Ääre Johanni p. Loogile Eesti NSV teenelise tööstustöötaja
aunimetus.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär A. ALMANN
Tallinn, 16. novembril 1989.
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Kaupo Antzonile ja Epp Hansbergile Eesti NSV aunimetuste
andmise kohta

Kauaaegse viljaka pedagoogilise töö ning teenete eest muusika
kultuuri arendamisel anda Eesti NSV aunimetused järgmistele H. Ellert;
nimelise Tartu Muusikakooli töötajatele:
Eesti NSV teeneline õpetaja
Antzon, Kaupo Jaani p. — õpetaja.
Eesti NSV teeneline kunstitegelane
Hansberg, Epp Georgi t. — õpetaja, kontsertmeister.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär A. ALMANN
Tallinn, 16. novembril 1989.
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Endel Lepiste autasustamises kohta Eesti NSV Ülemnõukogu
Presiidiumi aukirjaga

Kauaaegse viljaka töö eest ajakirjanduses autasustada ajalehe
«õhtuleht»—«Vetšerni Tallinn» toimetajat Endel Evaldi p. Lepistot
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga.
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Tõnis Er il alule Eesti NSV teenelise ajakirjaniku aunimetuse
andmise kohta

Kauaaegse viljaka loomingulise töö eest ajakirjanduses anda ajalehe
«Õhtuleht»—«Vetšerni Tallinn» toimetuse osakonnajuhatajale Tõnis
Ennu p. Erilaiule Eesti NSV teenelise ajakirjaniku aunimetus.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär A. ALMANN

Tallinn, 16. novembril 1989.
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Põllumajandus- ja töötleva tööstuse töötajatele Eesti NSV
aunimetuste andmise kohta

i Kauaaegse viljaka töö ning teenete eest põllumajanduse arendamisel
anda Eesti NSV aunimetused järgmistele põllumajandus- ja töötleva
tööstuse töötajatele:
Eesti NSV teeneline põllumajandustöötaja
Audi a, Urve Jakobi t. — Harju rajooni Kuusalu kolhoosi suurfarmijuhataja.
Kangur, Alfred — Viljandi rajooni Kamara sovhoosi osakonnajuhataja.
Konsap, Helvi Oskari t. — Võru rajooni Võru kolhoosi pearaamatu
pidaja.
Mae, Kalju Rudolfi p. — Kohtla-Järve Rajooni Põllumajandustehnika
Tootmiskoondise Kiviõli tsehhi juhataja.
Meltsa, Hillar Tarmo p. — Valga rajooni Tõrva sovhoosi direktor.
Meriläinen, Peeter Ivani p. — Jõgeva rajooni Pajusi kolhoosi esi
mees.
Ruubis, Kaljo Hugo p. — Pärnu rajooni V. I. Lenini nimelise kolhoosi
esimees.
Savi sild, Paul Pauli p. — Harju rajooni Aruküla kolhoosi mehaanik.
Valper, Heimar Jaani p. — Haapsalu rajooni «Külvaja» kolhoosi esi
mees.
Vei, Veera Aleksandri t. — Tartu rajooni V. Kingissepa nimelise kol
hoosi suurfarmi brigadir.
Viiu, Hundo Johannese p. — Rakvere rajooni «Õitsengu» kolhoosi
esimees.

Eesti NSV teeneline agronoom
Rõõm, Valent Aleksandri p. — Kingissepa rajooni V. Kingissepa nime
lise kolhoosi peaagronoom.
Sa luste, Hans Jaani p. — Paide rajooni А. H. Tammsaare nimelise
kolhoosi peaagronoom — aseesimees.
Eesti NSV teeneline ökonomist
Tanner, Tiit Herberti p. — Paide rajooni «9. Mai» kolhoosi peaöko
nomist — aseesimees.
Eesti NSV teeneline insener
Vaher, Henn Paul-Johannese p. — Eesti NSV Riikliku Agrotööstus
komitee Vabariikliku Seadistustööde Valitsuse juhataja.
Eesti NSV teeneline teadlane
Reintam, Loit Juhuse p. — Eesti Põllumajanduse Akadeemia kateedri
juhataja, professor.
Eesti NSV teeneline tööstustöötaja
Lillenberg, Adolf Villemi p. — Rakvere Tärklise- ja Siirupikombinaadi Tarvastu tsehhi juhataja.
Rätsep, Valentin Vladimiri p. — Rakvere Lihakombinaadi tootmis
direktor.
U1 p, Ilmar Martini p. — Tartu Lihakombinaadi direktor.
Eesti NSV teeneline transporditöötaja
Kruustok k, Verner-Adolf Alfred-Johannese p. — Rapla rajooni Var
bola sovhoosi autojuht.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär A. ALMANN

Tallinn, 16. novembril 1989.
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Eesti NSV riikliku kinovõrgu vabariikliku sotsialistliku võistpIse kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
määrava d:
1.
Nõustuda ENSV Kultuurikomitee ja Kultuuriala Töötajate Ameti
ühingu Eesti Vabariikliku Komitee ettepanekuga riiklikku kinovõrku
kuuluvate rajoonide kinovõrkude ja linnakinode vabariikliku sotsialist
liku võistluse lõpetamise kohta ning jätta välja selgitamata nimetatud
võistluse võitjad alates 1989. а. III kvartalist.

2.
Tunnistada kehtetuks Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV
Ametiühingute Nõukogu 12. juuni 1984. a. määruse nr. 329 «Tööstuses,
ehituses, transpordis ja Eesti NSV eri rahvamajandusharudes peetava
vabariikliku sotsialistliku võistluse korralduse täiustamise kohta» (ENSV
Teataja 1984, nr. 35, art. 427) lisa nr. 1 ENSV Kinokomitee osas.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimees
I. TOOME

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
esimees
S. KALLAS

Tallinn, 15. novembril 1989. Nr. 376.
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^^en^us^e tegemise kohta «Riiklikku ja ühiskondlikku elamufondi kuuluvates elamutes korterite kodanikele müümise ning
nende korrashoiu ja remondi kulude jaotamise määrustikus»

Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõu
kogu määravad:
Nõustuda ENSV Agrotööstuskomitee ettepanekuga ning täiendada
Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
31. juuli 1989. a. määrusega nr. 276 kinnitatud «Riiklikku ja ühiskond
likku elamufondi kuuluvates elatmutes korterite kodanikele müü
mise ning nende korrashoiu ja remondi kulude jaotamise mää
rustiku» (ENSV Teataja 1989, nr. 28, art. 384) punkti 13 alapunkti 1
pärast sõna «eluruume*» sõnadega «,välja arvatud sovhoosidele kuuluva
tes majades;».
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimees
I. TOOME

Tallinn, 15. novembril 1989. Nr. 377.

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
esimees
S. KALLAS
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Alkoholipoliitika uute põhimõtete ettevalmistamise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu märgib, et joomarluse ja alkoholismi
leviku tõkestamiseks vastuvõetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 28. mai
1985. a. määrus nr. 313 «Joomarlusest ja alkoholismist jagusaamise ning
puskariajamise likvideerimise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1985,
nr. 26, art. 449) oli vajalik ning ei ole oma aktuaalsust kaotanud kä käes
oleval ajal. Joomarluse- ja alkoholismivastase võitluse tulemuseks õn
avalikus arvamuses karskuse tunnustamise suunas toimunud nihe, alko
holi tarbimise vähenemine alaealiste ja noorukite poolt ning töö ajal ja
töökohtades, avaliku korra mõningane paranemine ja alkoholijoobes
sooritatud kuritegude vähenemine. Lõpetati alkohoolsete jookide müük
tootmisettevõtete, ehituste, õppeasutuste, lasteasutuste ja haiglate lähe
duses asuvates kaubandusettevõtetes ning asutuste, sanatooriumide ja
puhkekodude toitlustusettevõtetes. Samal ajal kujunes nimetatud mää
ruse elluviimine ühekülgseks, rakendati peamiselt administratiivseid
abinõusid, mis olid suunatud eelkõige alkohoolsete jookide tootmise ja
realiseerimise tunduvale vähendamisele. Enamus määruses ettenähtud
meetmetest, mis pakkusid alternatiivi alkoholi tarbimisele, jäid täitmata.
Selle tagajärjel laienes vabariigis puskariajamine ja alkoholi aseainena
oimekeemiatoodete tarvitamine, tekkisid järjekorrad alkohoolseid jooke
müüvates kauplustes, laienes spekuleerimine alkohoolsete jookidega.
Saadi otsest majanduslikku kahju alkohoolseid jooke tootvate ettevõtete
põhifondide ja materjalide likvideerimise tõttu.
Tervisliku alkoholipoliitika kavandamiseks vabariigis Eesti NSV
Ministrite Nõukogu määrab:
1. ENSV Riiklikul Töö ja Sotsiaalküsimuste Komiteel (sm. J. Siilaste)
töötada koos ENSV Vabatahtliku Karskusühingu (sm. U. Elmi), Eesti
NSV ministeeriumide, riiklike komiteede, keskasutuste ja teadusasutus
tega avalikkuse osavõtul kolme kuu jooksul välja ja esitada Eesti NSV
Ministrite Nõukogule läbivaatamiseks uue alkoholipoliitika põhimõtted
ning nende ellurakendamise abinõud.
2. Linnade ja rajoonide täitevkomiteedel määrata kohalikest tingi
mustest lähtudes kindlaks alkohoolsete jookide müügi kord ja arendada
välja vastavate kaupluste ja toitlustusettevõtete optimaalne võrk.
3. ENSV Agrotööstuskomiteel (sm. G. Tõnspoeg) esitada Eesti NSV
Ministrite Nõukogule ühe kuu jooksul ettepanekud alkohoolsete jookide
tootmise suurendamise kohta, nähes seejuures ette:
laiendada viina ja viinatoodete sortimenti;
taasalustada kangendamata puuvilja- ja marjaveinide valmistamist;
suurendada õlle tootmist riiklikes ja kooperatiivsetes ettevõtetes
ning kolhoosides, parandada selle kvaliteeti ja laeiendada sortimenti;
alustada vabariigis šampanja tootmist.

4. Kehtestada, et alkohoolsete jookide tootmise alustamiseks vaba
riigis annab loa ENSV Plaanikomitee kooskõlastatult vastava linna või
rajooni täitevkomitee ja ENSV Rahandusministeeriumiga.
5. Tunnistada kehtetuks Eesti NSV Ministrite Nõukogu 28. mai
1985. a. määruse nr. 313 «Joomarlusest ja alkoholismist jagusaamise ning
puskariajamise likvideerimise abinõude kohta» punkti 9 lõigud 1—3 ning
5 ja 6.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees I. TOOME
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja T. JÄRVE

Tallinn, Toompea, 4. novembril 1989. Nr. 368.
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Erakorraliste abinõude kohta võitluses kuritegevusega vaba
riigis

Eesti NSV Ministrite Nõukogu märgib, et kuritegevuse ja muude
õiguserikkumistega seonduv olukord vabariigis õn muutunud äärmiselt
kriitiliseks. Käesoleva aasta 9 kuuga moodustab kuritegevuse kasv eel
mise aasta sama ajavahemikuga võrreldes üle 75 protsendi. Suurenenud
õn raskete kuritegude arv Riikliku ja ühiskondliku omandi riisumiste
ning kodanike isikliku vara varguste arv õn kasvanud kahekordseks,
tunduvalt õn suurenenud röövimiste ja avalike varguste arv. Erilist
muret valmistab organiseeritud, retsidiivse ning grupilise kuritegevuse
järsk kasv, pidevalt suurenev väljapressimiste arv ning vabariiki sisse
rännanud organiseeritud kuritegelike gruppide üha laienev seadusevas
tane tegevus. Alaealiste kuritegevuse osatähtsus õn üks suuremaid NSV
Liidus. Tunduvalt õn halvenenud avalik kord tänavatel, levib joomarlus
ja muud negatiivsed nähtused, mis loovad soodsad tingimused kuritege
vuse kasvuks.
Olukorda halvendavad miilitsa nõrk materiaal-tehniline varustatus,
miilitsatöö prestiiži järsk langus, rasked ja ohtlikud töötingimused, madal
palk ja paljude sotsiaal-majanduslike probleemide keerukus, mis õn põh
justanud osa kvalifitseeritud kaadri lahkumise töölt.
Linnade ja rajoonide täitevkomiteed kaasavad vähe üldsust ja töö
kollektiive õiguskorra kindlustamiseks peetavasse võitlusse. Kä teised
riigiorganid, asutused, organisatsioonid ja ettevõtted ei anna siseasjade
organitele selles võitluses vajalikku abi.

Arvestades kuritegevusevastase võitluse kriitilist olukorda vabarii
gis, õiguskaitse erilise tugevdamise aktuaalsust ja elanikele turvalisuse
tagamise vajadust, Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
1. Märkida, et ENSV Siseministeerium ei ole suutnud vajalikul mää
ral rakendada oma võimalusi ega ole välja töötanud radikaalseid abinõu
sid ja ettepanekuid kuritegevusevastase võitluse aktiviseerimiseks.
Viimasel ajal õn ENSV Siseministeeriumi poolt kooskõlastatult Eesti
NSV Prokuratuuriga võitluses organiseeritud kuritegevusega rakendatud
meetmed andnud mõningat profülaktilist efekti.
2. ENSV Siseministeeriumil:
1) elanike turvalisuse tagamiseks jätkata ja arendada edasi organi
seeritud kuritegevusega võitluse senist praktikat, garanteerides seejuu
res seaduslikkuse ning kodanike õiguste ja vabaduste tingimusteta jär
gimise;
2) töö efektiivsuse suurendamiseks ja jõudude paremaks rakenda
miseks avaliku korra kaitsel ning võitluses kuritegevusega reorganisee
rida 1. jaanuariks 1990. a. ministeeriumi süsteem, vähendades seejuures
aparaadi koosseisu;
3) välja töötada ja esitada 15. detsembriks 1989. a. Eesti NSV Minist
rite Nõukogule miilitsaseaduse projekt, milles näha ette riigi- ja munitsipaalmiilitsa moodustamine ja nende tegevuse reglementeerimine;
4) seoses organiseeritud kuritegevuse järsu kasvu ja sagenenud
süütamistega põllumajandus- ja muudel objektidel, mis tekitavad vaba
riigi majandusele suurt kahju, samuti vajadusega tõkestada spekulantide,
transpordivahendite ärandajate, teistest piirkondadest saabuvate varaste
ja muu kuritegeliku elemendi tegevust vabariigis rakendada transpordi
magistraalidel erakorralisi kontrollabinõusid. Paigutada koos vastavate
linnade ja rajoonide täitevkomiteedega vabariigist väljuvatele maantee
dele alalised kontrollpunktid, rakendades selleks riiklikku autoinspekt
siooni ja teiste teenistuste töötajaid ning ühiskondlikke korrakaitse jõude.
Koos Balti Raudtee Eesti Raudteekonna ja Eesti Tsiviillennunduse
Valitsusega luua vastavad kontrollpunktid raudtee- ja lennujaamades ning
seada sisse kontroll vabariikide vahelistes rongides;
5) süstemaatiliselt korraldada parasiitliku ja kuritegeliku elemendi
kinnipidamiseks profülaktilisi reide ja erioperatsioone raudtee- ja lennu
jaamades, turgudel, restoranides, baarides ja mujal. Vajaduse korral
organiseerida siseasjade organite töötajate ööpäevane relvastatud patrul
limine;
G) aktiviseerida ebaseaduslikult hoitavate tulirelvade ja laskemoona
leidmiseks ja äravõtmiseks tehtavat tööd ning tõhustada selgitustööd
nende siseasjade organitele vabatahtlikuks äraandmiseks;
7) seoses NSVL Siseministeeriumi Tallinna Miilitsa Erikeskkooli
reorganiseerimisega kindlustada koos Tallinna Linna Täitevkomitee ja
linna ühiselamuvaldajatega miilitsakooli kursandid 1. septembriks 1990. a.
ühiselamukohtadega;

8) laialdaselt informeerida ajakirjanduse, raadio ja televisiooni
kaudu vabariigi elanikke kuritegevusevastase võitluse olukorrast, kuri
tegude põhjustest ja soodustingimustest ning õiguserikkumiste enneta
mise abinõudest.
3. Anda linnade ja rajoonide täitevkomiteedele õigus:
1) suurendada omavahendite arvelt neile alluvate miilitsaorganite
isikkoosseisu ja moodustada vajaduse korral munitsipaalmiilitsa üksusi
kodanike turvalisuse tagamiseks;
2) moodustada asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide vabatahtli
kest annetustest korrakaitsefond (miilitsafond) miilitsa materiaalse baasi
ajakohastamiseks, miilitsatöötajate ja avaliku korra kaitsmisest aktiivselt
osavõtvate kodanike materiaalseks stimuleerimiseks ning avaliku korra
kaitseks korraldatavate ürituste finantseerimiseks;
3) eraldada kohalikele miilitsaorganeile täiendavalt autotranspordivahendeid, bensiini ja muud. vajalikku materiaaltehnilist varustust ning
rahalisi vahendeid miilitsatöötajatele lisatasude maksmiseks.
4. Eesti NSV linnade ja rajoonide täitevkomiteedel:
1) analüüsida süstemaatiliselt ja põhjalikult kuritegevuse olukorda
linnas ja rajoonis ning rakendada efektiivseid meetmeid õiguskorra taga
miseks, kuritegude ennetamiseks ja siseasjade osakondade abistamiseks
selles töös;
2) kodanike isikliku omandi vastu suunatud kuritegude ennetami
seks:
tagada 1. jaanuariks 1990. a. trepikodade, keldrite, pööningute ja
muude mitteeluruumide uste kordategemine ning nende varustamine
lukustusvahenditega;
p aneerida ja rajada nii ettevõtete juurde kui kä elamu- ja puhkepiirkondadesse uusi valvatavaid autoparklaid ning leida kooperatiivgaraažide ehitamiseks täiendavate maa-alade eraldamise võimalusi;
3) koos ENSV Vabatahtlike Rahvamalevate Vabariikliku Staabi ja
ENSV Siseministeeriumiga organiseerida moodustatava Eesti Korrakaitse
Liidu territoriaalorganite loomine tagamaks 1990. aastast kodanike osa
võtu avaliku korra kaitsest ning kuritegude ennetamisest.
5. Eesti NSV ministeeriumidel, riiklikel komiteedel ja keskasutus
tel, ettevõtetel, asutustel ja organisatsioonidel rakendada 1. jaanuariks
1990. a. abinõusid laohoonete, -platside, garaažide, tootmisruumide ja
muude materiaalsete väärtuste hoiukohtade kindlustamiseks ning nende
valve parandamiseks.
6. Eesti NSV Sõjakomissariaadil tagada 1990. aastast Tallinnas asuva
miilitsaväeosa komplekteerimine vähemalt 50 protsendi ulatuses kutsealustega Eesti NSV-st, kes valdavad eesti ja vene keelt.
7. ENSV Riiklikul Töö ja Sotsiaalküsimuste Komiteel, ENSV Sise
ministeeriumil ning Tallinna, Kohtla-Järve ja Tartu linna täitevkomiteel
esitada 1. jaanuariks 1990. a. Eesti NSV Ministrite Nõukogule ettepane

kud kindla elu- ja töökohata isikute sotsiaalse rehabiliteerimise keskuste
(varjupaikade) avamiseks, kus neil õn võimalik saada öömaja, toitu ja
tööd, samuti tööalast väljaõpet.
8. ENSV Ehituskomiteel ja ENSV Tööstuskomiteel võtta kõrvale
kaldumatuks ja operatiivseks täitmiseks Eesti NSV Ministrite Nõukogu
11. aprilli 1989. a. määruse nr. 138 (ENSV Teataja 1989, nr. 15, art. 186)
punkt 4 elamute välis- ja korteriuste konstruktsioonide tugevdamise nor
mide väljatöötamise osas ning jätkata efektiivsete lukustusseadmete pai
galdamist.
9. Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuval vabariiklikul ala
ealiste asjade komisjonil esitada koos ENSV Hariduskomitee ja ENSV
Siseministeeriumiga 1. veebruariks 1990. a. Eesti NSV Ministrite Nõuko
gule ettepanekud linnade ja rajoonide seniste alaealiste asjade komisjo
nide ja alaealiste asjade inspektsioonide baasil lastekaitseteenistuse loo
mise kohta koordineerimaks riigiorganite ja ühiskondlike organisatsioo
nide ja liikumiste (liitude) tegevust alaealiste õiguste kaitsel ja järele
valvetuse ärahoidmisel.
10. ENSV Hariduskomiteel esitada Eesti NSV Ministrite Nõukogule
1. jaanuariks 1990. a. ettepanekud vaimsete häiretega alaealiste õiguse
rikkujate eri-õppeasutuste avamise kohta.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees I. TOOME
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja T. JÄRVE

Tallinn, Toompea, 10. novembril 1989. Nr. 372.
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Tootmiskoondise «Eesti Meditsiinitehnika» likvideerimise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
1. Nõustuda ENSV Tervishoiuministeeriumi ettepanekuga likvi
deerida tootmiskoondis «Eesti Meditsiinitehnika» 1. jaanuarist 1990. a.
2. Tunnistada kehtetuks Eesti NSV Ministrite Nõukogu 11. veeb
ruari 1980. a. määruse nr. 92 «Tootmiskoondise «Eesti Meditsiinitehnika»
moodustamise kohta» (ENSV Teataja 1980, nr. 7, art. 110) punkt 1.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees I. TOOME
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja T. JÄRVE

Tallinn, Toompea, 16. novembril 1989. Nr. 378.
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Väljaandja: Eesti NSV Ministrite Nõukogu Asjadevalitsus.
Trükipoognaid 1. Arvestuspoognaid 1,2. Tellimuse nr. 1727.
ENSV MN Asjadevalitsuse Trükikoda, Tallinn.
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