
Väljaandja: Vabariigi Valitsus
Akti liik: määrus
Teksti liik: algtekst
Avaldamismärge: RT 1991, 24, 294

"Eesti Vabariigi Riigivaraameti ajutise
põhimääruse" kinnitamise kohta

Vastu võetud 27.06.1991 nr 121

Eesti Vabariigi Valitsus määrab:

1.Kinnitadajuurdelisatud "Eesti Vabariigi Riigivaraameti ajutine põhimäärus".

2. Nimetada Eesti Vabariigi Riigivaraameti nõukogu koosseisu Eesti Vabariigimajandusministri
asetäitja E. Terk, Eesti VabariigirahandusministerR. Miller, EestiVabariigi justiitsministriasetäitja E.
Markvart,EestiVabariigi Riigivaraameti peadirektor A. Kamratov ja Eesti Teaduste Akadeemia Majanduse
Instituudi direktori asetäitja S. Mäeltsemees.

3.Lubada Eesti Vabariigi Riigivaraametil kasutada erastamise käigus korraldatudenampakkumisteja äriideede
konkursside osavõtumakse erastamise korraldamisega seotudkulude katteks.
EestiVabariigi Riigivaraametil esitada üks kordkvartalis nimetatudvahendite kasutamise aruanne Eesti Vabariigi
Rahandusministeeriumile.

4. Täiendada Eesti NSV Valitsuse 16. jaanuari 1990. a. määruse nr. 10"EestiNSVriiklike
ametitemoodustamisekohta"(ENSV Teataja 1990, nr. 5, art. 89) punkti 1 pärast sõna "Statistikaamet" sõnaga
"Riigivaraamet".

Jätta Eesti Vabariigi Valitsuse 1. oktoobri1990. a.määruse nr. 200(RT 1990,nr. 14,art. 154) punktist 1 välja sõnad
"nähes ettenimetatud ameti töö sisulise korraldamiseEestiVabariigi Valitsuseesimehe otsesel juhtimisel" ning
tunnistadakehtetuks punkt 2.

Eesti Vabariigi majandusminister
Eesti Vabariigi Valitsuse esimehe ülesandeisJ. Leimann
Eesti Vabariigi riigiminister R. Vare

Tallinn, Toompea, 27. juunil 1991. Nr.121.

Eesti Vabariigi Riigivaraameti ajutine põhimäärus
I. Üldsätted

1. Eesti Vabariigi Riigivaraamet (edaspidi - Riigivaraamet)onEesti Vabariigi Valitsuse
organ, keskorraldabEestiVabariigiseaduste ja teiste normatiivaktidega ettenähtud alustel
ja korras EestiVabariigiomandivaldamist,kasutamistjakäsutamist.Riigivaraamet tegutseb
EestiVabariigimajandusministrivalitsemisalas.

2. RiigivaraametjuhindubomategevusesEestiVabariigiseadustest,teistestEesti Vabariigi normatiivaktidest
jakäesolevast põhimäärusest.

3.Riigivaraametonjuriidilineisik,kellelonEestiVabariigiriigivapikujutiseja oma nimega pitsat ningarveldusarved
pankades.

II. Tegevusala ja põhiülesanded

4. Riigivaraametitegevusalassekuulubriigiettevõtetele,-asutusteleja-organisatsioonidele Eesti Vabariigi
poolteraldatud vara (edaspidi - vara), välja arvatudEestiVabariigiomandiseaduse paragrahvi 35 lõikes
1nimetatudjaEestiPangakäsutusse antud vara, osas:
1) vara teistele omanikele osalisevõitäielikuüleminekukoordineerimine ja korraldamine;
2)varatervikvaranarendilejakasutusseandmiseülejärelevalve teostamine;
3) vara majandustegevusse paigutamise korraldamine.
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5.Riigivaraametipõhiülesannetekskäesolevapõhimäärusepunktis 4 märgitud tegevusalal on:
1)varavaldamise,kasutamise ja käsutamisekontrollimine;
2) vara kasutamise majandusliku efektiivsuse ja sihipärasuse analüüsimine;
3)EestiVabariigiValitsusele ettepanekute esitamineriigiettevõtetejariiklikeaktsiaseltside asutamise
kohtakehtestatud korras;
4) EestiVabariigiValitsuselevaraerastamise,rendileandmise või munitsipaliseerimise kohta ettepanekute
esitamine;
5) vara erastamise ja munitsipaliseerimise korraldamine;
6) Eesti Vabariigis kehtestatud korrasvararentimisevõimuul viisil majandustegevusse paigutamise korraldamine;
7) Eesti Vabariigiskehtestatudkorrasvaratervikvaranarendilejakasutusseandmiselepingute kooskõlastamine
jaregistreerimine;
8) Eesti Vabariigi Valitsusele ettepanekute esitamineEestiVabariigiriikliku omandiõiguse taastamiseks ja
riiklikuomandiõiguse tekkimiseks vajalike tehingute läbiviimise kohta;
9)omapädevusepiireskoostöötegemineteiste EestiVabariigiriigivalitsemisorganite, ettevõtete, asutuste
jaorganisatsioonide ning kohaliku omavalitsuse organitega.

III. Riigivaraameti õigused ja vastutus

6. Riigivaraametil on temalepandudülesannetetäitmiseksõigus:
1)saadaEestiVabariigiministeeriumidelt,
riiklikeltametiteltjainspektsioonidelt,kohalikuomavalitsusetäitevorganitelt, ettevõtetelt, asutustelt ja
organisatsioonidelt vajalikke dokumente ning andmeid;
2) anda oma pädevusepiireskäskkirjujajuhendeidningkontrollida nende täitmist;
3) moodustada komisjone jatöögruppe,kaasataomatöösselepingu alusel spetsialiste ja eksperte;
4)korraldada erastatava vara müüki, varamunitsipaliseerimist või rentimist koostöös ettevõtete,asutusteja
organisatsioonidega;
5) keelduda rendilepingute kooskõlastamisest,kuineedeivasta Eesti Vabariigi seadustele ja muudele
normatiivaktidele.

7. Riigivaraamet vastutab:
1) temale Eesti Vabariigi poolt eraldatud vara säilimisejaefektiivse kasutamise eest;
2) käesolevast põhimäärusest tulenevate ülesannetetäitmiseeest;
3)temakäsutusesolevaterahalistevahenditeõigejaefektiivse kasutamise eest;
4) tema käsutuses oleva riigi,juriidilistejafüüsilisteisikute ärialase informatsiooni konfidentsiaalsuse eest.

IV. Riigivaraameti juhtimine

8. Riigivaraametit juhib nõukogu ja peadirektor.

9. Riigivaraameti nõukogu koosneb10liikmest.Nendest5liiget nimetab Eesti Vabariigi Valitsus ja 5
liigetEestiPanganõukogu. Liikmed valivad endi hulgastnõukoguesimehejatemaasetäitja.

10. Riigivaraameti nõukogu:
1)esitabEesti Vabariigi Valitsusele seadusandlikkealgatusi Riigivaraameti pädevusse kuuluvates küsimustes;
2)vaatabläbierastatavateettevõtete(objektide) jamunitsipaalomandusseüleantavavara nimekirjad enne
nendeesitamist kinnitamiseks Eesti Vabariigi Valitsusele;
3)esitabEestiVabariigiValitsuseleettepanekudvaramunitsipaalomandusse üleandmise tingimuste kehtestamise
kohta;
4)kinnitabvara erastamise korraldamiseks vajalikudmetoodilised ja juhendmaterjalid;
5)kehtestaberastamiseprotseduurija kinnitab varaalghinna, kuivarabilansilinejääkväärtusületab0,5milj.rubla;
6)määrabkindlakserastatavavara ostjatele antavadsoodustused;
7) määrab kindlaks erastatavateettevõteteaktsiateliigid ning kinnitab aktsiate nominaalväärtuse ja müügihinna;
8)vaatabläbimuidRiigivaraameti tegevusega seotudküsimusi Riigivaraameti
peadirektori,nõukoguesimehejatemaasetäitja või vähemalt nelja nõukogu liikme taotlusel.

11.Riigivaraametinõukogutööd juhib esimees, temaäraolekul aga esimehe asetäitja.
Nõukogu on otsustusvõimeline, kui tema töös osalebvähemalt6nõukoguliiget.Nõukoguvõtabvastu
otsuseidlihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral onotsustavaks nõukogu esimehe hääl, tema
äraolekul asetäitja hääl.
Nõukogu istungid toimuvad vähemalt üks kordkuus.Istungidkutsub kokku nõukogu esimees, tema äraolekul
asetäitja.

12. Riigivaraameti peadirektori nimetab ametisse ja vabastab ametist Eesti Vabariigi Valitsuse esimees.

13. Riigivaraameti peadirektor:
1) juhib operatiivselt Riigivaraameti tegevust, tagabnendekäesolevast põhimäärusesttulenevate
ülesannetetäitmise,mis ei kuulu Riigivaraameti nõukogu pädevusse javastutabnendetäitmise eest;
2) tegutseb Riigivaraameti nimelilmavolituseta,esindabteda riigivõimu- ja
valitsemisorganites,ettevõtetes,asutustesja organisatsioonides;
3) käsutab Riigivaraametileeraldatudvara,sõlmibametinimel lepinguid ja avab pangaasutustes arveid;
4) kinnitab Riigivaraameti struktuuri,töötajatekoosseisuja palgamäärad Eesti Vabariigi
Valitsusepooltkindlaksmääratudtöötasustamisfondi piires ning lähtudes kehtestatudametipalkadeskeemist;
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5) võtab tööle ja vabastab töölt Riigivaraameti töötajaid;
6) kinnitab Riigivaraameti struktuuriüksuste põhimäärused;
7) annab oma pädevuse piires käskkirju ja juhendeid.

14. Põhiülesannete täitmiseksmoodustatakseRiigivaraametikoosseisuskohalikud piirkondlikud
riigivaratalitused.Riigivaratalitusteesimehednimetab ametisse Riigivaraametipeadirektor.
Riigivaratalituste ülesandedjapädevusemäärabkindlaksRiigivaraameti peadirektor.

15. Riigivaraameti ülalpidamiskulud kaetakse Eesti Vabariigi riigieelarvest.

16.Riigivaraametesitaboma tegevuse aruande EestiVabariigi Valitsusele ja Eesti Pangale Eesti
VabariigiValitsusepoolt kehtestatud korras.

17.Riigivaraametireorganiseerimisevõitema
tegevuselõpetamiseotsustabEestiVabariigiValitsuskooskõlastatultEesti Panga nõukoguga.
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