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Põllumajanduse alal töötajatele Eesti NSV aunimetuste andmise
kohta

Teenete eest põllumajanduse arendamisel anda Eesti NSV aunimetu
sed järgmistele töötajatele:
Eesti NSV teeneline põllumajandustöötaja

Aamisepp, Ilmar Juliuse p. — Eesti NSV põllumajanduse ministri esi
mene asetäitja.
Kivistik, Jüri Jüri p. — koondise «Eesti Põllumajandustehnika» Nuia
osakonna juhataja.
К о n i j ä r v, Anton Aleksandri p. — Tartu rajooni V. I. Lenini nimelise
näidissovhoosi direktor.
Mette, Aleksander Augusti p. — Eesti NSV Ministrite Nõukogu Koon
dise «Eesti Põllumajandustehnika» esimees.
Ohtra, Karl Karli p. — «Eesti Põllumajandustehnika» Pärnu rajoonikoondise vanemtööde juhata ja.
Põiklik, Karl-Adolf Mihkli p. — Tallinna Ilmajaama osakonnajuhataja.
Püss, Johannes Augusti p. — Harju rajooni Habaja sovhoosi direktor.
Sool, Voldemar Hugo p. — Pärnu Maaparanduse Valitsuse juhataja.
Taal, Arvo Eduardi p. — Võru rajooni «Linda» kolhoosi juhatuse esimees.
Va 1 ne r, Herbert Juhani p. — Võru Rajooni Riikliku Põllumajandussaa
duste Kokkuostu ja Kvaliteedi Inspektsiooni peainspektor.
Eesti NSV teeneline agronoom

Toompuu, Endel Aleksandri p. — Kingissepa rajooni Karja näidissov
hoosi peaagronoom.
Väljaots, Ülo Aleksandri p. — Jõgeva Rajooni TSN Täitevkomitee
põllumajandusvalitsuse peaagronoom.
Eesti NSV teeneline zootehnik

Kutti, Valter Karli p. — Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi Eesti
Mustakirju Karja Riikliku Tõulava direktor.
Nõu, Kati Aleksei t. — Kingissepa rajooni «Sõpruse» kolhoosi peazootehnik.
Eesti NSV teeneline veterinaararst

T e e v e r, Leonard Johani p. — Jõgeva Rajooni Loomade Haiguste Tõrje
Jaama juhataja — rajooni peaveterinaararst.

Eesti NSV teeneline aiandustöötaja

T а 1 u m e t s, Arne Gustavi p. — Tartu rajooni Rõngu sovhoosi vanemaiandusagronoom.
Eesti NSV teeneline insener

Daniel, Kalju Karli p. — NSV Liidu 50. aastapäeva nimelise Tartu näi
dissovhoosi peainsener.
M a i d e n, Arkadi Davidi p. — Eesti NSV Varumisministeeriumi Keila
Jahukombinaadi Ehituse Direktsiooni peainsener.
О 11 m a n n, Karl Jaani p. — «Eesti Põllumajandustehnika» Harju rajoonikoondise peainsener.
Eesti NSV teeneline ratsionaliseerija

А a s о r g, Olo Hugo p. — koondise «Eesti Põllumajandustehnika» Tam
salu osakonna mehaanik.
Eesti NSV teeneline teadlane

К ü ü t s, Hans Daniel! p. — Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadus
liku Uurimise Instituudi Jõgeva Sordiaretusjaama direktor.
Vaher, Leo Friedrichi p. — Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Tea
dusliku Uurimise Instituudi osakonnajuhataja.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. VADER
Eesli NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 11. oktoobril 1974.
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Sm. H.-E. Mannermaa autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga

Kauaaegse viljaka töö eest parteiorganites, aktiivse ühiskondliku tege
vuse eest ning seoses viiekümnenda sünnipäevaga autasustada EKP Kesk
komitee propaganda ja agitatsiooni osakonna juhataja asetäitjat HansEvald Karli p. Mannermaad Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi au
kirjaga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. VADER
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
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Sm. V. Altini autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga

Kauaaegse viljaka töö eest parteiorganites ja seoses kuuekümnenda
sünnipäevaga autasustada EKP Keskkomitee asjadevalitsejat Vladimir
Peetri p. А 11 i n i t Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. VADER
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

Tallinn, 16. oktoobril 1974.
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Sm. A. Koni järve autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu
Presiidiumi aukirjaga

Kauaaegse kohusetruu töö eest põllumajanduses ja seoses kuueküm
nenda sünnipäevaga autasustada Tartu rajooni V. I. Lenini nimelise sov
hoosi direktorit sotsialistliku töö kangelast Eesti NSV teenelist põllumajan
dustöötajat Anton Aleksandri p. К о n i j ä r v e Eesti NSV Ülemnõukogu
Presiidiumi aukirjaga.
Eesti NSV ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. VADER
Eesti NSV ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

Tallinn, 16. oktoobril 1974.
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Toiduainete tööstuse töötajatele Eesti NSV teenelise tööstustöötaja aunimetuse andmise kohta

Kauaaegse töö ja heade tootmisnäitajate eest anda Eesti NSV teenelise
tööstustöötaja aunimetus järgmistele töötajatele:
Jaagussaar, Tõnu Tõnu p. — Tallinna Piimatoodete Kombinaadi
direktor.
Kõiv, Nikolai Aleksandri p. — Rakvere Piiritustehase juhataja.
Leevand, Johannes Mihkli p. — Tallinna Piimatoodete Kombinaadi
Lihula tsehhi võimeister.
Rauhijainen, Niina Vassili t. — Kohtla-Järve Leivakombinaadi pagar
meister.
T a n b a u m, Leonora Mihkli t. — Rakvere Lihakombinaadi liha- ja rasvatsehhi brigadir.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. VADER
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

Tallinn, 18. oktoobril 1974.
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Sm. V. Kaljuvee autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu
Presiidiumi aukirjaga

Kauaaegse kohusetruu töö eest põllumajanduses ja ühiskondlikust
elust aktiivse osavõtu eest ning seoses viiekümnenda sünnipäevaga auta
sustada Põlva rajooni Taevaskoja kolhoosi juhatuse esimeest Väino
Rudolfi p. Kaljuveed Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. VADER
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
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Ajalehe «Õhtuleht»—«Vetšerni Tallinn» autasustamise kohta
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga

Suure töö eest elanike kommunistlikul kasvatamisel ja Tallinna linna
töötajate mobiliseerimisel kommunistliku ülesehitustöö ülesannete edukale
täitmisele ning seoses ajalehe «õhtuleht» esimese numbri ilmumise kolmekümnenda aastapäevaga autasustada ajalehte «õhtuleht»—«Vetšerni Tal
linn» Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. VADER
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

Tallinn, 22. oktoobril 1974.
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Töö organiseerimise, tasustamise ja puhastulu jaotamise täiustamise kohta kolhoosides

Väljavõte:

Põllumajandussaaduste tootmise edasiarendamiseks ning töö organi
seerimise ja tasustamise täiustamiseks Eestimaa KP Keskkomitee ja Eesti
NSV Ministrite Nõukogu määravad:
1.
Teha ENSV Põllumajanduse Ministeeriumile ülesandeks välja töö
tada ja esitada Eesti NSV Ministrite Nõukogule soovitused kolhoosides töö
tasustamiseks, nähes neis ette:
1)
mehhaniseeritud ning hobu- ja käsitsitöödel taime- ja loomakasva
tuses, samuti majanduslikel töödel rakendatud kolhoosnikute töö tasusta
mise järgmiste tariifimäärade alusel 7-tunnise tööpäeva eest rublades:
Töö kategooria
Mehhaniseeritud
traktoritööd
Hobu-, käsitsija majanduslikud
tööd

I

II

ni

IV

V

VI

3,64

4,09

4,60

5,18

5,82

6,55

2,95

3,15

3,37

3,67

4,06

4,65

2)
remonditöökodades ja abiette võtetes, samuti ehitus- ja remondi-ehitustöcdel rakendatud kolhoosnikute töö tasustamise järgmiste tariifimäärade alusel:
Töö kategooria
Tunnitariifimäär
kopikates:
normaalsete töö
tingimustega töödel
rasketel ja tervistkahjustavatel töödel

I

II

ni

IV

V

VI

44

50

56

62

70

79

48

54

60

68

76

85

3) kehtestada kolhoosides tehtavate tööde töönormid ja -hinded, läh
tudes käesoleva määruse punkti 1 alapunktis 1 ja 2 märgitud tariifimääradest. Lähtudes kehtestatud töönormidest ja tariifimääradest, rakendada
laialdasemalt akordtasu;
4) kolhoosnikutele lisa- või premiaaltasu toodangu suurendamise ja
selle kvaliteedi tõstmise alaste tööde õigeaegse tegemise, samuti tootmis
kulude vähendamise eest;
5) sügisel ja talvel hobu- ja käsitsi-, majanduslikel ja remonditöödel
rakendatud traktoristide-masinistide tööd tasustada II kategooria tariifimäära järgi;
6) kehtestada traktoristidele-masinistidele pideva tööstaaži eest oma
erialal vastavas kolhoosis lisatasu järgmises ulatuses aasta töötasusummast
(protsentides):
3— 5 aastat
5—10 aastat
10—15 aastat
üle 15 aasta

8
10
13
16

Nimetatud lisatasu makstakse välja ühekordselt kalendriaasta lõpul;
7) maksta traktoristidele-masinistidele ja loomakasvatusmeistritele
põhitöötasu juurde liigi lisatasu: I liik 20% ja II liik 10%;
8) kehtestada noortele traktoristidele-masinistidele, kes õn lõpetanud
mehhanisaatorite kooli või kursused ja õn rakendatud mehhaniseeritud
töödel, esimesel kolmel kuul kuni 40% ja järgmisel kolmel kuul kuni 20%,
naismehhanisaatoritele aga 10% vähendatud töönormid võrreldes vasta
vas kolhoosis kehtivate normidega;
9) maksta traktorite ja põllumajandusmasinate korrashoiu ja õige
ekspluateerimise eest traktoristidele-masinistidele preemiat 40%, brigadiri
dele ja nende abidele aga 10% ulatuses nende vahendite säästusummast,
mis õn ette nähtud traktorite ja põllumajandusmasinate remondiks, tingi
musel, et kindlaksmääratud töömaht õn täidetud;

10) kehtestada autojuhtide töö tasustamine vastavalt lisale nr. 1;
11) kehtestada 1. jaanuarist 1975 juhtivatele töötajatele, spetsialisti
dele ja teenistujatele põhitöötasu vastavalt lisale nr. 2.
Kolhoosiesimehe, peaspetsialisti, pearaamatupidaja, peaökonomisti,
spetsialisti, brigadiri ja osakonna- või farmijuhataja põhitöötasule arves
tada täiendavalt juurde tööstaaži eest neljandast aastast alates 4% ja iga
järgmise aasta eest 1%, kuid mitte üle 20%. Nimetatud lisatasu maksta
materiaalse ergutamise fondi summadest ja lisaks käesoleva määruse
punkti 2 alapunktis 6 ettenähtud preemiatele. Tööstaaži hulka arvatakse
töötamine loetletud ametikohtadel vastavas või ühendatud kolhoosis,
samuti töötamine teistes kolhoosides enne vastavasse kolhoosi suunamist.
Mahajäänud kolhoosidesse suunatud spetsialistidele säilitada 3 aastaks
endise ametikoha töötasu, kui see oli kõrgem töötasust uuel ametikohal;
12) kehtestada brigadiridele, osakonna- ja farmi juhatajatele põhitöö
tasu olenevalt saadud kogutoodangu maksumusest riiklikes kokkuostuhin
dades vastavalt lisale nr. 3.
Maksta tootmistööst osavõtvatele brigadiridele brigaadi juhtimise eest
täiendavalt kuni 30% põhitöötasust, olenevalt brigaadi töö mahust ja töö
tajate arvust;
13) kehtestada abiettevõtte juhatajale, ehitusbrigaadi brigadirile ja
teistele juhtivatele töötajatele, keda ei ole loetletud käesoleva määruse
lisas nr. 2 ja 3, töötasu, pidades silmas vastavas tootmisharus töötavate
kolhoosnikute töötasu. Seejuures võib nimetatud isikute töötasu ületada
nende kolhoosnikute keskmise töötasu kuni 30% ;
14) maksta kolhoosnikutele täiendavalt kuni 30% tariifimäärast või
kuutöötasust kutsealade ühitamise, teeninduspiirkonna laiendamise või
tehtavate tööde mahu suurendamise eest;
15) moodustada põllumajandussaaduste naturaalfond nende saaduste
müügiks kolhoosnikutele kolhoosnikute üldkoosoleku (volinike koosoleku)
poolt kehtestatud korras ja hulgal.
Teravilja müüa riiklike kokkuostuhindadega, teisi põllumajandussaa
dusi aga plaanilise omahinnaga, kuid mitte üle riiklike kokkuostuhindade;
16) tulu jaotamisel eraldada esmajärjekorras vahendid töötasufondi,
lähtudes tootmise tehnoloogiast, töönormidest ja tariifimääradest.
2.
Kasumi jaotamisel soovitada kolhoosidel arvestada esmajärjekorras
laiendatud taastootmise vajadusi, ajakohaste tootmishoonete ehitamise,
töömahukate tootmisprotsesside edasise mehhaniseerimise ja intensiivistamise vajadust ning kolhoosnikute kasvavaid kultuurilisi ja olmelisi nõu
deid, milleks:
1) eraldada vahendeid tulumaksu maksmiseks;

2) täiendada põhi- ja käibefonde esmajärjekorras tootmise laiendami
seks ja plaaniülesannete täitmiseks, samuti elamute, lasteasutuste, klubide
ja teiste kultuuri- ja olmeobjektide ehitamiseks;
3) vanade ja töövõimetute kolhoosnikute materiaalse heaolu tõstmi
seks, vastavalt kolhoosnikute ühismajandist saadavate tulude suurenemi
sele, eraldada vahendeid kolhoosnikute abistamise ja pensionilise kindlus
tamise fondi;
4) eraldada vahendeid kaadri ettevalmistamiseks ja kolhoosnikute
kultuuriliste ja olmeliste vajaduste rahuldamiseks;
5) eraldada aasta lõpul kolhoosnikute ja teiste kolhoositöötajate pre
meerimiseks kuni 35% kasumist, kuid mitte üle 20% aasta tegelikust töö
tasufondist;
6) premeerida kolhoosnikuid, alalisi palgalisi töötajaid, kolhoosi juh
tivaid töötajaid, spetsialiste ja teenistujaid, kes saavutavad paremaid töö
tulemusi aasta jooksul ja aastakokkuvõtete järgi. Juhtivate töötajate ja
spetsialistide preemia suurus ei tohi ületada 20% nende põhitöötasust.
Premeerimisel aasta lõpul arvestada kä majandisisese isemajandamise
tulemusi. Osakonnale, brigaadile, farmile ja teistele tootmisüksustele eral
datud preemiasumma jaotatakse töötajate vahel proportsionaalselt nende
põhitöötasule. Kolhoosiesimehele, pea- või vanemraamatupidajale ja pea
spetsialistidele makstavate preemiate suurus määratakse kindlaks rajooni
täitevkomitee soovitusel.
Ülejäänud kasumisumma eraldada reservfondi täiendamiseks.
3. ENSV Põllumajanduse Ministeeriumil koos teadusliku uurimise ins
tituutidega välja töötada soovitused töö ja juhtimise organiseerimise ees
rindlike vormide rakendamiseks kolhoosides.
4. ENSV Põllumajanduse Ministeeriumil, Eestimaa KP rajoonikomitee
del ja rajoonide täitevkomiteedel:
1) abistada kolhoose töö organiseerimise täiustamisel ja nende finants
majandusliku distsipliini edasisel tugevdamisel, pöörates seejuures erilist
tähelepanu akumulatsiooni- ja tarbimisfondi suuruse õigele kindlaksmää
ramisele ning soovitatud töönormide ja tükitööhinnete kasutamisele;
2) tugevdada kontrolli kolhoosides töötasustamise määrustikest kinni
pidamise üle, lubamata põhjendamatuid erinevusi kolhoosnikute töö tasus
tamisel ja liialdusi juhtivate töötajate tasustamisel, et tagada tööviljakuse
tõusu ja töötasu kasvu õige suhe;
3) abistada kolhoose töö organiseerimise eesrindlike vormide raken
damisel, lähtudes eesrindlike majandite kogemustest ja teadusliku uuri
mise instituutide soovitustest, tagades seejuures maa, tootmishoonete ja
ajakohase tehnika kõrge tootlikkusega kasutamise.

5.
Lugeda kehtetuks Eestimaa KP Keskkomitee ja Eesti NSV Minist
rite Nõukogu määrused 2. veebruarist 1968. a. nr. 35 «Töötasustamise kor
rastamise ja kasumi jaotamise kohta kolhoosides» (ENSV Teataja 1968,
nr. 8, art. 56), 19. septembrist 1968. a. nr. 320 «Eestimaa KP Keskkomitee
ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu 25. juuni 1966. a. määruse nr. 306 osalise
muutmise ja täiendamise kohta» (ENSV Teataja 1968, nr. 42, art. 301),
12. novembrist 1970. a. nr. 514 «Kolhooside esimeeste, spetsialistide ja
teiste juhtivate töötajate töö tasustamise korrastamise kohta» (ENSV Tea
taja 1970, nr. 48, art. 461) ja 25. juuni 1966. a. määruse nr. 306 «Kolhoosni
kute materiaalse huvi tõstmise kohta ühiskondliku tootmise arendamisel»
punktid 1—3 (ENSV Teataja 1966, nr. 38, art. 261).
Eestimaa KP Keskkomitee
sekretär
J. KÄBIN

Tallinn, 17. septembril 1974. Nr. 404.

Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimees
V. KLAUSON

Art. 436

Lisa nr. 1
Eestimaa KP Keskkomitee ja
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
17. septembri 1974. a. määruse
nr. 404 juurde

Autojuhtide töö tasustamine
1. Veoautodel töötavate III liigi autojuhtide töö tasustamine:

kuni 1,5 t
(kaasa arva
tud)

mehhaniseeritud
peale- ja maha
laadimine, kandejõu koefitsient

katteta teedel ja
põllul, kandejõu
koefitsient

kõva kattega
teedel, kandejõi
koefitsient

1,0- 0,8

k$

1,0—0,8

kuni
0,8

1,0—0,8

kuni
0,8

1,0—0,8

kuni
0,8

50

23

35

8

11

4,5

7,5

3,0

5,5

52

19

30

8

11

2,7

4,5

1.5

2,6

1,6—3 t

kuni 1,5 t
(kaasa arvatud)

—

3,1—5 t

1,6—3 t

kuni 1,5 t
(kaasa arvatud)

55

15

20

7

10

1,8

3,0

1,0

2,0

üle 5 t

3,1—5 t

1,6—3 t

60

13

18

7

10

1,2

2,0

0,9

1,5

üle 5 t

üle 3 t

70

12

16

7

10

1,1

1,9

0,8

1,3

Nr. 43

Märkus. Hinnetes seisuaja eest peale- ja mahalaadimisel õn arvestatud kä tasu koormate osa
lise kaalumise või ülelugemise eest (2 kopikat).
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tasu ajatööl
kopikates
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Assenisatsiooniautod,
autod mustuse, roiskprügi, ammoniaakvee
jms. veoks, kandejõuga
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Tükitööhinded kopikates

-

Madelautod, kande
jõuga

Autode grupid

Autobussi
tüüp

Väikesed
Keskmised
Suured

Autobussi mark

RAF-977, UAZ-452A,
GAVZ-651A, UAZ-452V,
KAG-3, PAZ-651
PAZ-652, PAZ-672, LAZtüüpi autobussid
«Ikarus»-tüüpi autobussid

Kuutariifimäär
(rbl.)

Tariifne tunnitasumäär (kop.)

105

60

130
150

75
86

3. Sõiduautodel töötavate III liigi autojuhtide töö tasustamine:
Autode mahutavus, kaasa arvatud juhi koht

Kuutariifimäär
(rbl.)

Kuni 5 (kaasa arvatud) kohta, samuti GAZ-69-tüüpi
autod
Üle 5 koha, samuti GAZ-69-tüüpi autod haagisega

90
100

4. Käesoleva lisa punkides 1—3 toodud tariifimääradele soovitatakse
täiendavalt juurde maksta:
1) veoautodel ja sõiduautodel töötavatele I liigi autojuhtidele 25% ja
II liigi autojuhtidele 10% tariifimäärast;
2) autobussidel töötavatele I liigi autojuhtidele 15% tariifimäärast;
3) autojuhi osavõtu eest veose peale- ja mahalaadimisest laadimistööde
tükitööna tasustamise korral selleks kehtestatud hinnete järgi ning nende
tööde tasustamisel ajatööna kuni 30% laadija tariifimäärast;
4) autobussijuhtidele, kelle nõusolekul vahetus jagatakse kahte ossa,
— kuni 30% tariifimäärast töötatud aja eest.
Vahetusesisest vaheaega sellel juhul töötatud aja hulka ei arvestata;
5) tööülesannete kvaliteetse täitmise ja ületamise, autode ekspluatatsiooninäitajate parandamise ning seisuaegade vähendamise eest — kuni
30% tariifimäärast;
6) kokkuhoiu eest:
kuni 40% kokkuhoitud normatiivsetest ekspluatatsioonikuludest;
kuni 25% kokkuhoitud bensiini maksumusest;
kuni 12% kokkuhoitud diislikütuse maksumusest.

Art. 436

Lisa nr. 2
Eestimaa KP Keskkomitee ja
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
17. septembri 1974. a. määruse
nr. 404 juurde

Kolhoosiesimehe, spetsialistide ning admlnistratiivja majandustöötajate töö tasustamine
Sissetulekud toodangu realiseerimisest ja
teenustest

arvutatakse täien
davalt rbl. iga 10
tuh. rbl. eest sis
setulekust üle
200 tuh. rbl.

kuutöö
tasu rbl.

200

1,00

280

0,40

0,20

150

160

0,75

130

140

0,50

220
220
180

0,40
0,40
0,40

0,20
0,20
0,15

120

130

0,50

170

0,30

0,15

üle
3 milj. r

Nr 43

180

arvutatakse täiendavalt
rbl. iga 10 tuh. rbl. eest,
kui sissetulek õn:

— 866 —

1—3
milj. rbl.

Ametikoht

1. Kolhoosiesimees
2. Peaagronoom, peazootehnik, pea
veterinaararst, peaökonomist, peainsener-mehaanik
3. Peaenergeetik
4. Pearaamatupidaja
5. Spetsialistid
(agronoom, zootehnik, veterinaar
arst, mehaanik, insener, töökojajuhataja, ökonomist, energeetik)

üle 1 milj. rbl.

kuutöö
tasu rbl.

200 tuh. rbl. kuni 1 milj. rbl.

kuutöö
tasu rbl.

kuni
200 tuh.
rbl.

— 867 —

teaduste doktorile 100 rbl.

Nr. 43

Märkused. 1. Peaspetsialistile, kes täidab kolhoosiesimehe asetäitja kohtustusi, makstakse 10—
20% madalamat töötasu kui esimehele.
2. Kõrgema haridusega pearaamatupidajale määratakse töötasu võrdsetel alustel teiste peaspetsialis
tidega.
3. Aasta kestel arvestatakse töötasu toodud määrade järgi, lähtudes toodangu realiseerimisest ja tee
nustest saadavatest plaanilistest sissetulekutest. Toodangu realiseerimisest ja teenustest saadavate sisse
tulekute plaani ületamise korral tehakse kalendriaasta lõpul töötasu ümberarvestus, lähtudes sissetule
kute tegelikust summast.
Toodangu realiseerimisest ja teenustest saadavate sissetulekute plaani täitmata jätmise korral pee
takse töötasustamise enammakstud summad kinni jaotamisele tulevast kasumist makstavatest preemiatest.
Töötasu kindlaksmääramisel arvatakse toodangu realiseerimisest ja teenustest saadavate sissetulekute
summast maha nuumamiseks soetatud loomade algkaalu ja ostetava sööda (välja arvatud toidujäätmed,
kalarasv, kondi- ja kalajahu ning teised loomsed ja mineraalsed söödad ja vitamiinid), samuti abiettevõtetele ja tööndustele soetatud tooraine, materjalide ja taara maksumus.
4. Kolhoosis oma erialal töötavale ja teaduslikku kraadi omavale kolhoosiesimehele, osakonnajuha
tajale ja spetsialistile maksta kuu põhitöötasule lisaks:

teaduste kandidaadile 50 rbl.

Art. 436

Lisa nr. 3
Eestimaa KP Keskkomitee ja
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
17. septembri 1974. a. määruse
nr. 404 juurde

Kolhoosi brigadiride, osakonna- ja farmi juhatajate töö tasustamine

kuni 80
80—100
üle mo
kuni 100
100—200
200—300
üle 300
kuni 100
100—200
200—300
300—400
üle 400

Kompleksbrigaadi
brigadir, osakonnajuhataja

isi!
a; • .
kuutöö 
tasu rbl.

arvutatakse täien 
davalt rbl. iga
1 tuh. rbl. eest
grupi intervallis

Loomakasvatusbrigaadi brigadir,
farmijuhataja

kuutöö
tasu rbl.

kuutöö 
tasu rbl.

Kogutoodangu
maksumus riiklikes
kokkuostuhindades
tuh. rbl.

arvutatakse täien 
davalt rbl. iga
1 tuh. rbl. eest
grupi intervallis

Põllundusbrigaadi
brigadir

322 2
2 u

*

.5

§11#
£ »2
«■a - M

mo
120
140

1,00
0,30

mo
100
120
140

—
0,20
0,20
0,20
100
100
130
155
175

0,30
0,25
0,20

0,15

Märkus. Brigadiri, osakonna- ja farmijuhataja töötasu arvestada
aasta jooksul toodud määrade järgi, lähtudes kogutoodangu plaa
nilisest mahust riiklikes kokkuostuhindades. Lisatasu maksta aastakokkuvõtete järgi, lähtudes kogutoodangu tegelikust mahust.
Töögrupi juhtija töötasu määrata olenevalt töögrupi suurusest,
kuid mitte suurem kolhoosi spetsialisti (agronoomi, zootehniku, briga
diri) töötasust.

EESTIMAA KOMMUNISTLIKU PARTEI KESKKOMITEE JA
EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS
А'УП
•

Teravilja koristamisel 1974. aastal parimaid tulemusi saavutanud
kombainerite premeerimise kohta

Eestimaa KP Keskkomitee ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu
määravad:
Nõustuda ENSV Põllumajanduse Ministeeriumi, Eestimaa KP rajooni
komiteede ning rajoonide täitevkomiteede ettepanekuga kombainerite pre
meerimise kohta, kes õn saavutanud rajoonides parimaid tulemusi 1974.
aastal teravilja koristamisel keerukates ilmastikuoludes, taganud töö ees
kujuliku kvaliteedi juures kõrge tööviljakuse ning täitnud tingimused, mis
õn ette nähtud Eestimaa KP Keskkomitee ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu
19. augusti 1974. a. määrusega nr. 360, ja premeerida sõiduautoga «Zaporožets-968» järgmisi kombainereid:
Järvik, Vello Juhani p. — Rapla rajooni Kaiu kolhoosi kombainer, kes
25. septembriks 1974. a. koristas 244,6 hektarit teravilja ja masindas
844,9 tonni vilja keskmise saagikusega 34,5 tsentnerit hektarilt;
О о s i m, Jaan Jaani p. — Haapsalu rajooni Matsalu kolhoosi kombainer,
kes 24. septembriks 1974. a. koristas 209,3 hektarit teravilja ja masin
das 676,5 tonni vilja keskmise saagikusega 32,3 tsentnerit hektarilt;
Kurss, Volli Joosepi p. — Võru rajooni «Edasi» kolhoosi kombainer, kes
23. septembriks 1974. a. koristas 207,2 hektarit teravilja ja masindas
607 tonni vilja keskmise saagikusega 29,3 tsentnerit hektarilt;
Sööt, Andres Johannese p. — Põlva rajooni «Rahu» kolhoosi kombainer,
kes 23. septembriks 1974. a. koristas 219,5 hektarit teravilja ja masin
das 741,9 tonni vilja keskmise saagikusega 33,8 tsentnerit hektarilt;
V u n d e r, Traugard Richardi p. — Rakvere rajooni R. Pälsoni nim. sov
hoosi kombainer, kes 23. septembriks 1974. a. koristas 287,1 hektarit
teravilja ja masindas 944,2 tonni vilja keskmise saagikusega 32,9 tsent
nerit hektarilt;
J u n m a n n, Kaljo Hermani p. — Hiiumaa rajooni V. I. Lenini nim. kol
hoosi kombainer, kes 21. septembriks 1974. a. koristas 287 hektarit
teravilja ja masindas 889,9 tonni vilja keskmise saagikusega 31 tsent
nerit hektarilt;
Kohv, Arvelt Aleksandri p. — Pärnu rajooni Surju sovhoosi kombainer,
kes 25. septembriks 1974. a. koristas 267,1 hektarit teravilja ja masin
das 831,7 tonni vilja keskmise saagikusega 31,1 tsentnerit hektarilt;
Golubtsov, Sergei Ignati p. — Kohtla-Järve rajooni Narva sovhoosi
kombainer, kes 22. septembriks 1974. a. koristas 257,6 hektarit tera
vilja ja masindas 711,3 tonni vilja keskmise saagikusega 27,6 tsentne
rit hektarilt;

Johanson, Jaan Jaani p. — Valga rajooni Ljahhovi-nim. kolhoosi kombainer, kes 24. septembriks 1974. a. koristas 240,3 hektarit teravilja ja
masindas 689,9 tonni vilja keskmise saagikusega 28,7 tsentnerit hekta
rilt.
Eestimaa KP Keskkomitee
sekretär
K. LEBEDEV

Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimees
V. KLAUSON

Tallinn, 10. oktoobril 1974. Nr. 443.
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Maakasutajatele kahjude ning põllumajandusliku tootmise kahj ude hüvitamise kohta maade eraldamisel riiklikeks või ühis
kondlikeks vajadusteks

Vastavalt NSV Liidu Ministrite Nõukogu 9. augusti 1974. a. määrusele
nr. 636 Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
1.
Eesti NSV ministeeriumidel ja keskasutustel ning rajoonide ja lin
nade täitevkomiteedel võtta teadmiseks ja juhindumiseks, et:
1) vastavalt «NSV Liidu ja liiduvabariikide maaseadusandluse aluste»
paragrahvile 18 («Eesti NSV maakoodeksi» paragrahv 55) kahju, mis maa
kasutajatele õn tekitatud maatükkide riiklikeks või ühiskondlikeks vaja
dusteks äravõtmise või ajutise hõivamisega, kuulub hüvitamisele ette
võtete, organisatsioonide ja asutuste poolt, kellele maatükid eraldatakse.
Hüvitamisele kuuluvad elumajade, kultuuri- ja olmeobjektide, tootmis- ja muude hoonete ning ehitiste maksumus või nende uude kohta üle
viimise kulud; viljapuude ja marjapõõsaste, kaitse- ja majandis üles kas
vatatud muude mitmeaastaste istandike maksumus; lõpetamata tootmise
(künd, väetamine, külv ja teised tööd) maksumus; põllumajanduskultuu
ride saagi maksumus, samuti muud maakasutajate kahjud, mis õn seotud
maatükkide äravõtmise või nende ajutise hõivamisega;
2) kolhooside, sovhooside ja teiste riiklike, kooperatiivsete ja ühis
kondlike ettevõtete, organisatsioonide ja asutuste kahjud, mis õn tekita
tud maatükkide äravõtmise või nende ajutise hõivamisega, määratakse
kindlaks järgmises korras:
elumaju, kultuuri- ja olmeobjekte, tootmis- ja muid hooneid ning ehi
tisi, mis asuvad eraldataval või ajutiselt hõivata vai maatükil, samuti hoo
neid ja ehitisi ning teisi objekte, mis asuvad väljaspool äravõetavat maa
tükki, kui nende edasine sihipärane kasutamine ei ole võimalik, hinna
takse objekti bilansilise maksumuse järgi, võttes arvesse objekti kulu
mist.

Ettevõtted, organisatsioonid ja asutused, kellele antakse riiklikeks või
ühiskondlikeks vajadusteks kolhooside, sovhooside ning teiste ettevõtete,
organisatsioonide ja asutuste maadest maatükke, võivad huvitatud poolte
omavahelise kokkuleppe kohaselt nendel asuvate hoonete, ehitiste ja teiste
objektide maksumuse hüvitamise asemel, kui see õn otstarbekas, need üle
viia uude kohta või ehitada oma jõudude ja vahenditega (samuti kaasatõmmatavate organisatsioonide jõududega) vastavad uued hooned, ehitised ja
muud objektid.
Seejuures ehitatavate objektide eelarvelise maksumuse ja lammutata
vate objektide bilansilise maksumuse (arvesse võttes kulumist) vahe mak
sab välja maakasutaja, kellele objekt ehitatakse;
kandeealiste viljapuude ja marjapõõsaste, kaitse- ja muude majandis
üles kasvatatud mitmeaastaste istandike hindamine toimub nende bilansi
lise maksumuse järgi, mitteviljakandvate viljapuude ja marjapõõsaste osas
aga pinnase ettevalmistamiseks, istutamiseks, istandike eest hoolitsemi
seks ja muudeks töödeks tehtud kulutuste summa järgi;
lõpetamata tootmise (künd, väetamine, külv ja muud tööd) maksumus
määratakse kindlaks tegelikult tehtud kulutuste järgi;
põllumajanduskultuuride saagi (kui maatükil õn vastava põllumajanduskultuuri harimiseks tehtud põhilised agrotehnilised tööd) maksumus
määratakse kindlaks lähtudes selle kultuuri viie viimase aasta keskmisest
saagikusest ja selles tsoonis kehtivatest kokkuostuhindadest;
veeallikate (kaevude, tiikide, veekogude, puuraukude ja muude tao
liste) kasutamise lõpetamisest tekkinud kahjud määratakse kindlaks läh
tudes nende ehitamiseks tegelikult tehtud kulutustest või uute võrdse deebitiga veeallikate ehitustööde maksumuse järgi.
Maatükkide äravõtmise või ajutise hõivamise korral, mille tulemusena
osaliselt või täielikult rikutakse niisutus-, kuivendus-, erosioonitõrje ja
rusuvoolutõrje rajatised (süsteemid), määratakse kahjud kindlaks lähtudes
uute või rekonstrueeritavate olemasolevate rajatiste (süsteemide) ehitus
tööde eelarvelisest maksumusest, kaasa arvatud projekteerimis- ja uuri
mistööde maksumus kehtivate normide ja hinnete järgi.
Muud maakasutajate kahjud, mis õn seotud maatüki äravõtmise või
ajutise hõivamisega, määratakse kindlaks lähtudes tegelikest kulutustest;
3)
kodanike kahjud, mis õn seotud neile linnades, alevites, teistes asu
lates ja taludes kasutamiseks antud maatükkide äravõtmise või ajutise
hõivamisega, hüvitatakse NSV Liidu Ministrite Nõukogu 15. detsembri
1961. a. määruses nr. 1131 ja 16. augusti 1966. a. määruses nr. 651 (Eesti
NSV Ministrite Nõukogu 11. jaanuari 1962. a. määrus nr. 14 — ENSV MK
1962, nr. 4, art. 14 ja 12. septembri 1966. a. määrus nr. 402 — ENSV Teataja
1966, nr. 42, art. 295) kehtestatud korras.
Kollektiivaedadeks ja -köögiviljamaaks antud maatükkide, ametimaa
ning kodanikele antud põllumaatükkide äravõtmise või ajutise hõivamise
korral hüvitatakse:

kasutamata kulutuste (künd, väetamine, külv ja teised tööd) maksu
mus, mis määratakse kindlaks vastavas kohas paiknevates riiklikes põllumajandusettevõtetes kehtivate analoogiliste tööde hinnete järgi ning
seemne, mineraalväetiste ja muude materjalide jaehindade järgi;
viljapuude ja marjapõõsaste maksumus, mis määratakse kindlaks vas
tavalt liiduvabariikide ministrite nõukogude poolt kehtestatud korras kin
nitatud normatiividele;
kodanikele kuuluvate ehitiste ja seadeldiste maksumus määratakse
kindlaks vastavalt NSV Liidu Ministrite Nõukogu 16. augusti 1966. a. mää
ruse nr. 651 punktile 6 (Eesti NSV Ministrite Nõukogu 12. septembri 1966. a.
määruse nr. 402 punkt 6);
4)
põllumajanduslike kõlvikute säilitamiseks, samuti põllumajandus
liku tootmise vajaliku taseme tagamiseks ning vastavalt «NSV Liidu ja
liiduvabariikide maaseadusandluse aluste» paragrahvile 19 («Eesti NSV
maakoodeksi» paragrahv 56) ettevõtted, organisatsioonid ja asutused, kel
lele eraldatakse ehituseks või muudeks mittepõllumajanduslikeks vaja
dusteks põllumajanduslikke kõlvikuid, hüvitavad (peale maakasutajatele
tekitatud kahju hüvitamise) nende maatükkide äravõtmisega seotud põllu
majandusliku tootmise kahjud uue maa pindala ülesharimise maksumuse
ulatuses, võttes arvesse ülesharitavatel maadel kultuuristamiseks ja mulla
viljakuse tõstmiseks rakendatud abinõusid.
Mittepõllumajanduslikeks vajadusteks äravõetavate maade asemele
uute maade ülesharimise maksumus määratakse kindlaks lähtudes norma
tiividest, mis õn kehtestatud liiduvabariikide ministrite nõukogude poolt
kooskõlastatult NSVL Plaanikomitee, NSVL Põllumajanduse Ministeeriumi
ja NSVL Rahandusministeeriumiga.
Ettevõtted, organisatsioonid ja asutused, kellele eraldatakse mittepõl
lumajanduslikeks vajadusteks maatükke, peavad nägema vastavates eel
arvetes ette vahendid (kahjude hüvitamiseks vajalikud summad) abinõude
rakendamiseks, mis õn seotud maa ülesharimise ja mullaviljakuse tõst
misega.
Põllumajandusliku tootmise kahjude hüvitamiseks ettenähtud vahen
did kantakse NSVL Riigipangas avatavatele liiduvabariikide põllumajandusorganite erikontodele ning kasutatakse liiduvabariikide ministrite nõu
kogude poolt kehtestatud korras uute maade ülesharimiseks ja abinõude
rakendamiseks ülesharitavate maade mullaviljakuse tõstmiseks või olemas
olevate põllumajanduslike kõlvikute parandamiseks. Mittekasutatud raha
lisi vahendeid, mis olid ette nähtud põllumajandusliku tootmise kahjude
hüvitamiseks, ei võeta aasta lõpul ära, vaid suunatakse järgmisel aastal
maade ülesharimise ja mullaviljakuse tõstmise abinõude finantseerimi
seks.
NSVL Plaanikomiteel ette näha rahvamajandusplaanide projektides
liiduvabariikide ministrite nõukogude, samuti maatükkide eraldamisest
huvitatud NSV Liidu ministeeriumide ja keskasutuste ettepanekute järgi

projekteerimis- ja uurimistööde ning ehitus- ja montaažitööde tegemine,
mis õn seotud uute maade ülesharimisega ja ülesharitavate maade mulla
viljakuse tõstmise abinõude rakendamisega või olemasolevate põllumajanduskõlvikute parandamisega vahendite arvel, mis õn ette nähtud põllu
majandusliku tootmise kahjude hüvitamiseks, lisaks rahvamajandusharule
«Põllumajandus» kinnitatud kapitaalmahutuste mahtudele;
5) et määrata kindlaks maakasutajate kahjud ja põllumajandusliku
tootmise kahjud, mis õn seotud maade äravõtmise või nende ajutise hõi
vamisega, moodustavad rajoonide (linnade) töörahva saadikute nõuko
gude täitevkomiteed hindamiskomisjonid, kelle koosseisu kuuluvad rajooni
(linna) töörahva saadikute nõukogu täitevkomitee liige (komisjoni esi
mees), maa kasutamise ja kaitse' riiklik rajooniinspektor, rajooni (linna)
täitevkomitee rahandusosakonna ja kommunaalmajanduse osakonna, küla
(alevi) töörahva saadikute nõukogu esindajad ja maakasutaja esindaja,
kelle maast toimub maa äravõtmine või ajutine hõivamine, maatüki eral
damisest huvitatud ettevõtte, organisatsiooni ja asutuse, samuti rajooni
(linna) töörahva saadikute nõukogu täitevkomitee äranägemisel teiste orga
nite esindajad.
Komisjoni töö põhjal koostatakse akt, kus näidatakse ära hüvitamisele
kuuluva maakasutajate kahju ja põllumajandusliku tootmise kahju suurus,
mis vaadatakse läbi ja kinnitatakse rajooni (linna) töörahva saadikute nõu
kogu täitevkomitee poolt.
Rajooni (linna) töörahva saadikute nõukogu täitevkomitee otsuse
peale nimetatud küsimuses võib edasi kaevata kümne päeva jooksul
oblasti, krai, linna (rajoonilise jaotusega linnades) töörahva saadikute nõu
kogu täitevkomiteele, autonoomse vabariigi ministrite nõukogule, oblastilise jaotuseta liiduvabariikides aga liiduvabariigi ministrite nõukogule.
Nimetatud organite otsus õn lõplik;
6) maakasutajate kahjude ja põllumajandusliku tootmise kahjude hüvi
tamiseks ettevõtete, organisatsioonide ja asutuste poolt makstavate vahen
dite summad võetakse vastavalt käesolevale määrusele objektide ehituse
eelarvelisse maksumusse või kantakse nende ettevõtete, organisatsioonide
ja asutuste tootmistegevuse arvele, kellele maatükid antakse;
7) põllumajandusliku tootmise kahjusid ei hüvitata:
maatükkide eraldamisel maaparandussüsteemide rajamiseks, mis õn
ette nähtud põllumajandusliku otstarbega maade niisutamiseks ja kuiven
damiseks;
maatükkide (välja arvatud põllumaa ja mitmeaastaste istandike, kultuurheinamaa ja -karjamaa all olevad maad) eraldamisel NSVL Kalamajanduse Ministeeriumi süsteemi tiigi- ja järvekalamajandite, noorkalakasvanduste, kalahaudemajandite ja kalakasvanduste rajamiseks;
maatükkide, mis asuvad asulate piirides, eraldamisel koolide ja kooli
eelsete lasteasutuste, kaubandusobjektide, raviasutuste ning kultuuri- ja
olmeobjektide ehitamiseks;

maatükkide andmisel ajutiseks kasutamiseks, kui eraldamise tingi
muste kohaselt tuleb need maatükid edaspidi viia põllumajanduses kasu
tamiseks kõlblikku seisukorda.
Põllumajanduslike kõlvikute all olevate maatükkide eraldamisel suu
remate hüdroenergiaobjektide ehitamiseks põllumajanduslikule tootmisele
tekitatud kahjude kindlaksmääramise korra kehtestab NSV Liidu Minist
rite Nõukogu nende objektide ehitamise otsustamisel;
8) organid, kes teevad riiklikku ekspertiisi objektide ehitamise ja pai
gutamise projektide kohta, milles nähakse ette maatükkide äravõtmine
kolhooside, sovhooside ja teiste põllumajandusettevõtete, organisatsioo
nide ja asutuste kasutuses olevatest maadest, vaatavad need projektid läbi
maa kasutamise üle riiklikku kontrolli teostavate NSVL Põllumajanduse
Ministeeriumi süsteemi maakorraldusteenistuse esindajate osavõtul;
9) NSVL Riigipangale ja NSVL Ehituspangale õn tehtud ülesandeks
finantseerida projekteerimistöid (välja arvatud tööd, mis õn seotud tehnilis-majandusliku põhjenduse koostamisega) ainult siis, kui õn olemas vas
tavad dokumendid eelneva kooskõlastuse kohta maakasutajate ja organi
tega, kes teostavad riiklikku kontrolli maa kasutamise üle (seaduses ette
nähtud juhtudel aga kä teiste organitega, kes teostavad riiklikku kontrolli
loodusvarade kasutamise üle), objekti asukoha ja äravõtmiseks kavanda
tud maatüki ligikaudse suuruse kohta.
Objekti ehitamist võib finantseerida ainult siis, kui tellija esitab maakorraldusorgani dokumendi kasutamiseks antud maatüki piiride looduses
(maastikul) kindlaksmääramise kohta ning vastava organi poolt väljaantud
maakasutamisõigust tõendava dokumendi.
Kolhoosidele, sovhoosidele ja teistele põllumajanduslikele ettevõte
tele, organisatsioonidele ja asutustele antud maade kasutamine majandi
siseseks ehituseks toimub kehtestatud korras. Sealjuures ehituse alla võe
tava maatüki asukoht ja suurus kooskõlastatakse eelnevalt NSVL Põllu
majanduse Ministeeriumi süsteemi maakorraldusteenistuse organitega, kes
teostavad riiklikku kontrolli maa kasutamise üle;
10) NSVL Põllumajanduse Ministeeriumile, NSVL Rahandusministee
riumile ja NSVL Justiitsministeeriumile õn tehtud ülesandeks välja töötada
ja kinnitada kolme kuu jooksul maade riiklikeks või ühiskondlikeks vaja
dusteks eraldamisega seotud maakasutajatele kahjude ning põllumajandus
liku tootmise kahjude hüvitamise korra juhend.
2.
ENSV Põllumajanduse Ministeeriumil, Eesti NSV Ministrite Nõu
kogu Riiklikul Maaparanduse ja Veemajanduse Komiteel, ENSV Rahan
dusministeeriumil ja ENSV Plaanikomiteel:
1) välja töötada normatiivide projekt mittepõllumajanduslikeks vaja
dusteks äravõetavate põllumajanduslike kõlvikute asemele uue maa üles
harimise maksumuse kindlaksmääramiseks, võttes arvesse ülesharitavatel
maadel nende kultiveerimiseks ja mullaviljakuse tõstmiseks rakendatavaid
abinõusid ning esitada normatiivide projekt kahe kuu jooksul Eesti NSV
Ministrite Nõukogule läbivaatamiseks;

2) välja töötada põllumajandusliku tootmise kahjude hüvitamiseks,
uue maa ülesharimiseks ja ülesharitavate maade viljakuse tõstmise abi
nõude rakendamiseks või olemasolevate põllumajanduslike kõlvikute
parandamiseks ettenähtud vahendite kasutamise kord ning esitada kahe
kuu jooksul selles küsimuses ettepanekud Eesti NSV Ministrite Nõuko
gule.
3. Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklikul Hindade Komiteel ja ENSV
Põllumajanduse Ministeeriumil välja töötada normatiivide projekt vilja
puude ja marjapõõsaste maksumuse kindlaksmääramiseks kollektiivaedadeks ja -köögiviljamaaks, ametimaaks ning kodanikele põllumaaks antud
maatükkide äravõtmise või ajutise hõivamise korral ning esitada norma
tiivide projekt kahe kuu jooksul Eesti NSV Ministrite Nõukogule läbivaa
tamiseks.
4. ENSV Põllumajanduse Ministeeriumil ja rajoonide täitevkomitee
del:
1) rakendada abinõusid maade kasutamise ja põllumajanduslike kõl
vikute kaitse edasiseks parandamiseks, eraldada riiklikeks või ühiskondli
keks vajadusteks mittepõllumajandusliku otstarbega või põllumajanduseks
kõlbmatuid maid või siis halvema kvaliteediga põllumajanduslikke kõlvi
kuid, samuti tugevdada kontrolli maa kasutamise üle kolhooside, sovhoo
side ja teiste maakasutajate poolt;
2) rakendada vajalikke abinõusid maakorraldusteenistuse tugevdami
seks vabariigi rajoonides.
5. ENSV Põllumajanduse Ministeeriumil:
1) välja töötada koos huvitatud Eesti NSV ministeeriumide ja keskasu
tustega ning rakendada abinõud vabariigi maaressursside kaitse tugevda
miseks ja kasutamise parandamiseks, samuti maaseadusandlusest tingi
matu kinnipidamise tagamiseks;
2) koos ENSV Justiitsministeeriumiga esitada Eesti NSV Ministrite
Nõukogule Eesti NSV valitsuse otsuste loetelu, mis õn kaotanud kehtivuse
seoses käesoleva määruse vastuvõtmisega.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees V. KLAUSON
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja G. MARTIN
Tallinn, Toompea, 23. septembril 1974. Nr. 417.
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Eesti NSV valitsuse otsuste muutmise ja kehtetuks tunnistamise
kohta vastavalt NSV Liidu Ministrite Nõukogu 2. juuli 1974. a.
määrusele nr. 538

Väljavõte:

Vastavalt NSV Liidu Ministrite Nõukogu 2. juuli 1974. a. määrusele
nr. 538 Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
2. Teha Eesti NSV valitsuse otsustes järgmised muudatused:
1) Eesti NSV Ministrite Nõukogu 16. septembri 1964. a. määruse
nr. 438 «Abinõude kohta leiutus- ja ratsionaliseerimistöö parandamiseks
vabariigi põllumajanduses» (ENSV MK 1964, nr. 39, art. 153) punkt 3 sõnas
tada järgmiselt:
«3. Eesti NSV Rahandusministeeriumil näha ette rajoonide täitevkomi
teede põllumajandusvalitsuste eelarves vajalikud assigneeringud leiutusja ratsionaliseerimistegevuseks.
Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumil finantseerida põllumajan
dusalasele leiutus- ja ratsionaliseerimistegevusele tehtavaid kulutusi rajoo
nide täitevkomiteede põllumajandusvalitsuste eelarvete järgi NSV Liidu
Ministrite Nõukogu 21. augusti 1973. a. määrusega nr. 584 (Eesti NSV
Ministrite Nõukogu 10. oktoobri 1973. a. määrus nr. 441 — ENSV Teataja
1973, nr. 51, art. 447) kinnitatud «Avastuste, leiutiste ja ratsionaliseerimis
ettepanekute põhimääruses» ettenähtud korras.»;
2) Eesti NSV Ministrite Nõukogu 24. septembri 1964. a. määruse nr. 454
«Ettevõtete majandusliku stimuleerimise süsteemi parandamise ja tööta
jate ainelise huvitatuse tõstmise kohta uue tehnika loomisel ja juurutami
sel» (ENSV MK 1964, nr. 41, art. 159) punkti 18 alapunkti 1 esimeses lõi
kes asendada sõnad «NSV Liidu Ministrite Nõukogu 24. aprilli 1959. a.
määrusega nr. 435 (Eesti NSV Ministrite Nõukogu 23. mai 1959. a. mää
rus nr. 201 — ENSV Teataja 1959, nr. 30, art. 163) kinnitatud juhendile»
sõnadega «NSV Liidu Ministrite Nõukogu 21. augusti 1973. a. määrusega
nr. 584 (Eesti NSV Ministrite Nõukogu 10. oktoobri 1973. a. määrus nr. 441
— ENSV Teataja 1973, nr. 51, art. 447) kinnitatud «Avastuste, leiutiste
ja ratsionaliseerimisettepanekute põhimäärusele».
Tunnistada kehtetuks selle alapunkti teine lõige.
3. Tunnistada kehtetuks Eesti NSV valitsuse otsused vastavalt juurde
lisatud loetelule.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees V. KLAUSON
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja G. MARTIN

Tallinn, Toompea, 30. septembril 1974. Nr. 421.
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Art. 439
Kinnitatud
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
30. septembri 1974. a. määrusega
nr. 421

Eesti NSV valitsuse kehtivuse kaotanud otsuste

loetelu
1. Eesti NSV Ministrite Nõukogu 23. mai 1959. a. määrus nr. 201 «Avas
tuste, leiutiste ja ratsionaliseerimisettepanekute põhimäärusest ning avas
tuste, leiutiste ja ratsionaliseerimisettepanekute eest tasu maksmise juhen
dist» (ENSV Teataja 1959, nr. 30, art. 163).
2. Eesti NSV Ministrite Nõukogu 8. mai 1961. a. korraldus nr. 582-k
(ENSV MK 1961, nr. 19, art. 74).
3. Eesti NSV Ministrite Nõukogu 12. veebruari 1962. a. määrus nr. 70
«Eesti NSV Ministrite Nõukogu 23. mai 1959. a. määruse nr. 201 «Avas
tuste, leiutiste ja ratsionaliseerimisettepanekute põhimäärusest ning avas
tuste, leiutiste ja ratsionaliseerimisettepanekute eest tasu maksmise juhen
dist» täiendamise kohta» (ENSV MK 1962, nr. 9, art. 37).
4. Eesti NSV Ministrite Nõukogu 3. septembri 1962. a. määruse nr. 434
«Riiklike huvide parema kaitsmise kohta leiutamise valdkonnas ja leiutus
tegevuse organiseerimise edasise parandamise kohta Eesti NSV-s» (ENSV
MK 1962, nr. 47, art. 163) punkti 5 teine lõige, punkti 7 alapunkti 1 seits
mes lõige ning alapunktid 10 ja 13.
5. Eesti NSV Ministrite Nõukogu 15. oktoobri 1962. a. määrus nr. 485
««Avastuste, leiutiste ja ratsionaliseerimisettepanekute põhimääruse»
punkti 37 täiendamise kohta» (ENSV MK 1962, nr. 51, art. 182).
6. Eesti NSV Ministrite Nõukogu 1. märtsi 1963. a. määrus nr. 105
««Avastuste, leiutiste ja ratsionaliseerimisettepanekute põhimääruse»
ning «Avastuste, leiutiste ja ratsionaliseerimisettepanekute eest tasumise
juhendi» muutmise kohta» (ENSV MK 1963, nr. 8, art. 34).
7. Eesti NSV Ministrite Nõukogu 13. aprilli 1964. a. määrus nr. 160
«Autoritasu maksmise kohta teenistusülesannete täitmise korras tehtud
leiutiste eest» (ENSV MK 1964, nr. 16, art. 56).
8. Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. aprilli 1965. a. määrus nr. 148
«Avastuste, leiutiste ja ratsionaliseerimisettepanekute põhimäärusesse
täienduste tegemise kohta» (ENSV MK 1965, nr. 13, art. 50).
9. Eesti NSV Ministrite Nõukogu 10. jaanuari 1966. a. määrus nr. 14
««Avastuste, leiutiste ja ratsionaliseerimisettepanekute eest tasu maksmise
juhendi» täiendamise kohta» (ENSV Teataja 1966, nr. 2, art. 10).
10.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu 21. veebruari 1967. a. määrus nr. 71
«Eesti NSV Ministrite Nõukogu 13. aprilli 1964. a. määruse nr. 160 osalise
muutmise kohta» (ENSV Teataja 1967, nr. 11, art. 64).

11. Eesti NSV Ministrite Nõukogu 24. detsembri 1968. a. määruse
nr. 427 «Teravilja- ja õlikultuuride seemnekasvatuse parendamise abinõude
kohta» punkt 7 ja punkti 9 alapunkt 3.
12. Eesti NSV Ministrite Nõukogu 22. jaanuari 1969. a. määruse nr. 40
«Muudatuste kohta «Avastuste, leiutiste ja ratsionaliseerimisettepanekute
põhimääruses» ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu 3. septembri 1962. a. mää
ruse nr. 434 osaliselt kehtetuks tunnistamise kohta» (ENSV Teataja 1969,
nr. 5, art. 74) punkt 1.
13. Eesti NSV Ministrite Nõukogu 15. oktoobri 1970. a. määruse nr. 474
«Loomakasvatuses tehtava tõuaretustöö parendamise ja põllumajandus
loomade kunstliku seemendamise edasise arendamise abinõude kohta»
(ENSV Teataja 1970, nr. 45, art. 429) punkt 6 ja punkti 7 alapunkt 4.

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS
AA(\
*

Eesti NSV Ministrite Nõukogu 9. juuli 1970. a. määruse nr. 322
punkti 3 osalise muutmise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
Eesti NSV Ministrite Nõukogu 9. juuli 1970. a. määruse nr. 322 «Eesti
NSV autoteede korrashoiu, remondi ja ehituse juhtimise täiustamise kohta»
punkti 3 osaliseks muutmiseks kehtestada 1. jaanuarist 1975. a. ENSV Auto
transpordi ja Maanteede Ministeeriumi teede remondi ja ehituse valitsus
tele lisakulude norm — 15,0% eelarvelise maksumuse otsestest kuludest.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees V. KLAUSON
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja asetäitja E. SIKK

Tallinn, Toompea, 8. oktoobril 1974. Nr. 440.

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS
ААЛ
* **

Eesti NSV Ministrite Nõukogu 19. mai 1969. a. määruse nr. 233
osalise muutmise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
Muuta Eesti NSV Ministrite Nõukogu 19. mai 1969. a. määrusega
nr. 233 «Administratiivkomisjonidele ning külade ja alevite töörahva saa
dikute nõukogude täitevkomiteedele administratiivsete õiguserikkumiste
läbivaatamisel vajalike dokumentide näidisvormide kinnitamise kohta»
(ENSV Teataja 1969, nr. 23, art. 236) kinnitatud näidisvorme, jättes välja

näidisvormi nr. 6 punktist 2 lause «(Kui rahatrahvi mitteõigeaegse tasu
mise korral õiguserikkuja suhtes võidakse kohaldada aresti, siis tehakse
see määruses teatavaks)» ja näidisvormi nr. 7 punktist 2 lause «(Kui raha
trahvi mitteõigeaegse tasumise korral õiguserikkuja suhtes võidakse kohal
dada aresti, siis tehakse see otsuses teatavaks)».
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees V. KLAUSON
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja G. MARTIN

Tallinn, Toompea, 10. oktoobril 1974. Nr. 442.

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS
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Eraldiste suurendamise kohta teaduslikeks uurimis- ja katsetöödeks ENSV Kommunaalmajanduse Ministeeriumi süsteemis

Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
1. Lubada ENSV Kommunaalmajanduse Ministeeriumil tsentraliseerida
teaduslikeks uurimis- ja katsetöödeks, samuti tehnikainformatsiooni orga
niseerimiseks, automatiseeritud juhtimissüsteemide väljatöötamiseks ja
majandusinformatsiooni mehhaniseeritud töötlemiseks 0,5% ministeeriumi
süsteemi remondi- ja ehitusorganisatsioonide ning tööstus- ja kommunaalettevõtete remondi- ja ehitustööde, kaubatoodangu ja kommunaalteenuste
plaanilisest omahinnast, muutmata vahekordi eelarvega.
2. Tunnistada kehtetuks Eesti NSV Ministrite Nõukogu 31. juuli 1973. a.
määruse nr. 341 «Eraldiste kohta teaduslikeks uurimis- ja katsetöödeks
ENSV Kommunaalmajanduse Ministeeriumi süsteemis» punkt 1 (ENSV
Teataja 1973, nr. 32, art. 283).
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees V. KLAUSON
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja G. MARTIN

Tallinn, Toompea, 11. oktoobril 1974. Nr. 446.

III
Eesti NSV Ülemnõukogu alalistes komisjonides

Eesti NSV Ülemnõukogu kaubanduse ja elukondliku teenindamise
komisjoni liikmed tutvusid Võru rajoonis kaubanduse ja elukondliku tee
nindamisega. Sellele järgnenud komisjoni väljasõiduistungil, mida juha
tas komisjoni esimees V. Hallmägi, arutati üheksanda viisaastaku üles
annete täitmist Võru rajoonis kaubanduse ja elukondiku teenindamise alal.
Ettekandega esines Võru Rajooni TSN Täitevkomitee esimees F. Pärtel
poeg. Sõna võtsid Eesti NSV Üemnõukogu saadikud V. Hallmägi, E. Kald
alu, V. Kristal, A. Suits ja V. Vaino, Eesti NSV teenindusministri esimene
asetäitja E. Loo, Võru Tarbijate Kooperatiivi juhatuse esimees H. Reesel,
Antsla Tarbijate Kooperatiivi juhatuse esimees R. Kuusik, teeninduskombinaadi «Tamula» direktor A. Murro ning Kaubanduse ja Kaupade Kvali
teedi Riikliku Inspektsiooni vaneminspektor E. Lootus.
Istungil märgiti, et NLKP XXIV kongressil kavandatud üheksanda viis
aastaku ülesannete täitmiseks õn Võru rajoonis mõndagi tehtud elukond
liku teenindamise ja kaubanduse arendamisel. Teeninduskombinaat
«Tamula» õn käesoleva viisaastaku kolme esimese aasta plaanilised üles
anded täitnud. Selle aasta veebruaris võttis kombinaadi kollektiiv endale
kõrgendatud sotsialistlikud kohustused ja esitas vastava üleskutse kä vaba
riigi teistele teenindusettevõtetele. Esimesel poolaastal täideti võetud sot
sialistlikud kohustused, teises kvartalis tuldi vabariikliku sotsialistliku
võistluse võitjaks.
1974. aasta 8 kuu käibeplaani Võru rajooni tarbijate kooperatiivid täit
sid. Võru Tarbijate Kooperatiivi isemajandav Toitlustusettevõtete Koondis
õn vabariiklikus sotsialistlikus võistluses korduvalt esikohale tulnud.
Peamise puudusena märgiti seda, et Võru rajooni tarbijate kooperatii
vid ei ole kasutanud kõiki võimalusi jaekaubanduse igakülgseks arenda
miseks. Juba pikemat aega jaekäibe plaane täitmata jätnud Võru Tarbi
jate Kooperatiivi kauplustest õn ainult 57% selvekauplused. Esineb ikka
veel kaubanduseeskirjade rikkumist. Külluses toodetavaid kaupu ei ole
kauplustes alati müügil.
Võru Rajooni TSN Täitevkomitee ei ole suutnud tagada käesolevaks
viisaastakuks maaelanike teenindamise võrgu väljaarendamisel ettenäh
tud ülesannete täitmist, õmblusateljeedes, jalatsite parandamisel ja veel
mõnel teenindusalal õn järjekorrad pikad ja esineb tähtaegadest mitte
kinnipidamist.
Komisjon soovitas Võru Rajooni TSN Täitevkomiteel ja ETKVL-i juha
tusel teha kõik selleks, et Võru rajooni kaubandus- ja toitlustusettevõtted
täidaksid käesoleva viisaastaku käibeplaanid ning kaubandus- ja toitlus
tusettevõtete, ladude ja hoidlate arendamise, tehnilise varustuse ja kaubanduskultuuri tõstmise ülesanded. Võru Rajooni TSN Täitevkomiteel soo-

- 881 -

Nr. 43

vitati erilist tähelepanu pöörata maaelanike elukondliku teenindamise eda
sisele parandamisele, maal asuva teenindusvõrgu väljaarendamisele, tee
nuste täitmise tähtaegade lühendamisele ja teeninduskultuuri tõstmisele.
Soovitusi anti kä Eesti NSV Teenindusministeeriumile ja Ehitusministee
riumile.
Komisjon arutas veel riiklike plaanide täitmist ning rahaliste ja mate
riaalsete vahendite kokkuhoidu Eesti NSV Teenindusministeeriumi süs
teemi ettevõtetes 1974. aastal. Ettekandega esines Eesti NSV teenindusministri esimene asetäitja E. Loo.
*

*

*

Eesti NSV Ülemnõukogu plaani- ja eelarvekomisjoni istungil, mida
juhatas komisjoni esimees I. Kallion, arutati kahte küsimust. Esimesena oli
päevakorras Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeeriumi automajandite töö Tallinna ja Tartu kohaliku majanduse transpordivajaduste
rahuldamisel. Ettekandega esines Eesti NSV autotranspordi ja maanteede
minister R. Sibul. Sõna võtsid Eesti NSV Ülemnõukogu saadikud I. Kallion
ja V. Udam, Tartu Linna TSN Täitevkomitee esimehe asetäitja L. Karu ja
Tallinna Linna TSN Täitevkomitee Plaanikomisjoni esimees H. Meressoo.
Istungil märgiti, et linnade kohaliku majanduse ettevõtetele eralda
takse veoautosid, mille kasutamist arvestatakse tonnkilomeetrites, samuti
kä tunniveoautosid. Tallinna kohaliku majanduse vedude plaan tonnkilo
meetrites käesoleva aasta 8 kuu jooksul täideti. Kuid nii Tallinnas kui kä
Tartus jäi tunniveoautodega vedude plaan esimesel poolaastal täitmata.
Tartus ei täidetud vedude plaani kä tonnkilomeetrites. Selle tõttu oli häi
reid kaupluste ja sööklate varustamisel, raskusi heakorrastuse plaanide
täitmisel jne.
Eesti NSV Ülemnõukogu plaani- ja eelarvekomisjon soovitas Eesti
NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeeriumil rakendada abinõusid
Tallinna ja Tartu kohaliku majanduse transpordivajaduste paremaks rahul
damiseks ning kõrvaldada puudused tunniveoautode eraldamisel. Peeti
vajalikuks, et kohaliku majanduse ettevõtted ratsionaalsemalt kasutaksid
tunniveoautosid.
Teiseks arutati kollektiivide sotsiaalse arengu plaanide väljatöötamise
olukorda vabariigis ning selle juhtimist ja koordineerimist Eesti NSV
Ministrite Nõukogu Riikliku Plaanikomitee poolt. Ettekandega esines Eesti
NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Plaanikomitee esimehe esimene ase
täitja L. Tammeväli. Sõna võtsid Eesti NSV Ülemnõukogu saadikud
O. Kaldre, I. Kallion ja L. Sipria ning Tallinna Linna TSN Täitevkomitee
sotsiaalse planeerimise sektori juhataja V. Panov.
Märgiti, et sotsiaalse arengu plaanide koostamise koordineerimiseks
vabariigis õn käesolevast aastast alates loodud Eesti NSV Ministrite Nõu
kogu Riikliku Plaanikomitee juhtimisel töötav koordineeriv keskus Eesti
Teadus- ja Tehnikainformatsiooni ning Majandusuuringute Instituudi juu
res. See keskus õn juba mõndagi teinud sotsiaalse arengu plaanide koos
tamise ühtse metoodika väljatöötamisel.

Eesti NSV Ülemnõukogu plaani- ja eelarvekomisjon soovitas Eesti
NSV Ministrite Nõukogu Riiklikul Plaanikomiteel juhtida ja koordineerida
tootmiskollektiivide sotsiaalse arengu plaanide, samuti linnade ja rajoonide
majandusliku ja sotsiaalse arengu kompleksplaanide väljatöötamist selli
selt, et tootmiskollektiivid, linnad ja rajoonid saaksid kümnendal viisaas
takul ühtse metoodika alusel koostatud sotsiaalse arengu plaanid.
Komisjoni istungil viibis ja võttis päevakorra teises küsimuses sõna
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. Vaht.

INDEKS 78280
Väljaandja: Eesti NSV Ministrite Nõukogu Asjadevalitsus.
Trükipoognaid 2. Arvestuspoognaid 2,4. Tellimuse nr. 1195.
ENSV MN Asjadevalitsuse Trükikoda, Tallinn.
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ALGAS
«EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE
TEATAJA»

TELLIMUSTE VASTUVÕTMINE
1975. aastaks
«EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJAS»
avaldatakse Eesti NSV seadusi, Eesti NSV Ülemnõukogu otsuseid,
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusi ja otsuseid ning Eesti NSV
Ministrite Nõukogu määrusi ja korraldusi, samuti lühiteateid Eesti NSV
Ülemnõukogu alaliste komisjonide tööst.
«EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA»
õn vajalik ministeeriumide, keskasutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja
asutuste juhtijatele, majandus-, kaubandus- ja ühiskondlike organisatsioo
nide töötajatele, kolhoosiesimeestele, sovhooside direktoritele, raamatu
kogudele ja klubidele.
«EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA»
ilmub eesti ja vene keeles vastavalt seadusandlike aktide avaldamise
vajadusele.
Tellimishind aastaks — 5 rbl. 20 kop.
poolaastaks — 2 rbl. 60 kop.
kvartaliks — 1 rbl. 30 kop.

Tellimusi võtavad vastu kõik «Ajakirjanduslevi» agentuurid ja side
jaoskonnad kuni 25. novembrini 1974. a. (Indeks 78280).
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