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EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
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*

Sm. G. Aleksejevi autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga

Kauaaegse viljaka töö eest vabariigi rahandusorganites ja seoses
seitsmekümnenda sünnipäevaga autasustada Eesti NSV Riiklike Töö-Hoiukassade ja Riikliku Krediidi Valitsuse ülemat Grigori Nikandri p. Alek
sejevit Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. MÜÜRISEPP
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär B. TOLBAST
Tallinn, 4. jaanuaril 1970.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
**

Sm. A. Hindi autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu
Presiidiumi aukirjaga

Kauaaegse kirjandusliku ja ühiskondliku tegevuse eest ning seoses
kuuekümnenda sünnipäevaga autasustada Eesti NSV rahvakirjanikku
Adolf (Aadu) Aleksandri p. H i n t i Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
aukirjaga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. MÜÜRISEPP
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär B. TOLBAST
Tallinn, 7. jaanuaril 1970.
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1969. aasta põllumajandussaaduste saagi veo eesrindlaste autasustamise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
määravad:
Heade töötulemuste eest 1969. aasta põllumajandussaaduste saagi
veol:
1)
anda aunimetus «1969. aasta põllumajandussaaduste saagi autoveo
eesrindlane» ja autasustada Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV
Ametiühingute Nõukogu aukirjaga järgmisi töötajaid:
Adur, Enno Johannese p. — Tallinna aiandussovhoosi autojuht;
Allikmaa, Aldur Johannese p. — Haapsalu rajooni J. Lauristini nim.
kolhoosi auto j uht;

Altmäe, Ruudi Mihkli p. — Haapsalu rajooni J. Lauristini nim. kol
hoosi autojuht;
Aun, Kaarel Johannese p. — Paide rajooni Koigi sovhoosi autojuht;
Hunt, Jaan Edgar-Hendriku p. — Eesti NSV Autotranspordi ja Maan
teede Ministeeriumi Autotranspordibaasi nr. 8 autojuht;
Ilves, Edgar Aleksandri p. — Valga rajooni Puka sovhoosi autojuht;
Jakobson, Jaan Jüri p. — Viljandi rajooni J. Gagarini nim. näidis
sovhoosi ehnikumi autojuht;
Kabilov, Amanzan Abdula p. — «Eesti Põllumajandustehnika» Jõgeva
rajoonikoondise autojuht;
Karjus, Endel Karli p. — Võru rajooni Varstu sovhoosi autojuht;
Karm, Arno Peetri p. — Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Minis
teeriumi Autotranspordibaasi nr. 8 autojuht;
Karuauk, Mati-Valdo Oskari p. — Eesti NSV Autotranspordi ja Maan
teede Ministeeriumi Autotranspordibaasi nr. 21 autojuht;
К i b e n a, Sulev Friedrichi p. — Tartu rajooni Tartu näidissovhoosi
autojuht;
К u b r e, Aili Stepan! t. — Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Mi
nisteeriumi Autotranspordibaasi nr. 9 autojuht;
К und la, Johannes Hansu p. — Jõgeva rajooni M. Lillevere nim. kol
hoosi autojuht;
Liiv, Ülo Richardi p. — Harju rajooni Ravila sovhoosi autojuht;
Lüia, Olev Augusti p. — Tartu rajooni Villemi sovhoosi autojuht;
Mähhar, Lembit Oskari p. — Põlva rajooni Ruusa sovhoosi autojuht;
Nurm, Raimond Ferdinandi p. — Eesti NSV Autotranspordi ja Maan
teede Ministeeriumi Autotranspordibaasi nr. 19 autojuht;
Ots, Sulev Arnoldi p. — Hiiumaa rajooni Putkaste sovhoosi autojuht;
Paulus, Reinhold Pauli p. — Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede
Ministeeriumi Autotranspordibaasi nr. 3 autojuht;
Piliste, Gustav Jüri p. — Rapla rajooni Valgu sovhoosi autojuht;
Plado, Aksel Richardi p. — Tartu rajooni Valguta kolhoosi autojuht;
Poil, Arnold Villemi p. — Rakvere rajooni «Energia» kolhoosi autojuht;
Kausi, Arnold Aleksandri p. — Kohtla-Järve rajooni Lüganuse kolhoosi
auto j uht;
Ruus, Kalju Voldemari p. — Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede
Ministeeriumi Autotranspordibaasi nr. 5 autojuht;
Sults, Heldur Joosepi p. — Tartu rajooni Tartu näidissovhoosi autojuht;
Tikenberg, Rein Voldemari p. — «Eesti Põllumajandustehnika» Jõ
geva rajoonikoondise autojuht;
Troitski, Vladimir Vassili p. — Eesti NSV Autotranspordi ja Maan
teede Ministeeriumi Autotranspordibaasi nr. 9 autojuht;
Tõnutare, Otto Tõnise p. — Pärnu rajooni Selja kolhoosi autojuht;
Uustalu, Kalle Jaagupi p. — Harju rajooni Habaja sovhoosi auto
juht;
Veike, Tõnu Karli p. — Rakvere rajooni «Energia» kolhoosi autojuht;
Vespere, Arnold Arturi p. — Kingissepa rajooni V. Kingissepa nim.
kolhoosi autojuht;
Väljaots, Vambola Augusti p. — «Eesti Põllumajandustehnika» Jõ
geva rajoonikoondise autojuht;

2)
autasustada Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ameti
ühingute Nõukogu aukirjaga järgmisi töötajaid:
Kallaste, Kaljo Haraldi p. — Harju rajooni Ravila sovhoosi trak
torist;
Kilk, Kaljo Roberti p. — Kohtla-Järve rajooni Iisaku näidissovhoosi
traktorist;
Maitsev, Gennadi Feodori p. — Tartu rajooni Rõngu sovhoosi trak
torist;
Mõll, Kristjan Johannese p. — Harju rajooni Ravila sovhoosi traktorist:
Seer, Jaan Daavet! p. — Tartu rajooni Villemi sovhoosi traktorist;
Öövel, Arnold Mihkli p. — Haapsalu rajooni J. Lauristini nim. kol
hoosi traktorist.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimees
V. KLAUSON
Tallinn, 22. detsembril 1969. Nr. 481.

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
esimees
P NEEROT

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU JA
EESTI NSV AMETIÜHINGUTE NÕUKOGU MÄÄRUS
л

Sm. S. Štšetmini autasustamise kohta Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu aukirjaga

Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
määravad:
Kauaaegse laitmatu töö eest sideorganites ja seoses kuuekümnenda
sünnipäevaga autasustada Eesti NSV Sideministeeriumi eriside vabariik
liku osakonna ülemat Stepan Vassili p. Štšetininit Eesti NSV Mi
nistrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu aukirjaga.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimees
V. KLAUSON
Tallinn, 30. detsembril 1969 Nr. 489.

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
esimees
P- NEEROT

EESTI NSV MINISTRITE NOUKOGU MÄÄRUS
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Kolhooside, sovhooside ja teiste ettevõtete ning organisatsioonlde valduses olevate teede ehituse, remondi ja korrashoiu
parendamise kohta

Väljavõte:

Kolhooside, sovhooside ja teiste ettevõtete ning organisatsioonide
valduses olevate teede seisukorra parendamiseks Eesti NSV Ministrite
Nõukogu määrab:
1.
Lugeda kolhooside, sovhooside ja teiste ettevõtete ning organisat
sioonide valduses olevad ametkondlikud teed (mitteüldkasutatavad teed)
Eesti NSV teedevõrgu osaks.

2. Kolhoosid, sovhoosid ja teised ettevõtted ning organisatsioonid
peavad hoidma nende valduses olevaid teid, sildu, truupe ja liikluse regu
leerimise tehnilisi vahendeid korras, mis tagab transpordivahendite takis
tamatu ja ohutu liikluse.
Nimetatud teede ehituse, remondi ja korrashoiu üldine tehniline kont
roll pannakse Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeeriumile.
3. Kolhoosidel, sovhoosidel ja teistel ettevõtetel ning organisatsioo
nidel, kelle valduses õn ametkondlikke teid:
1) korraldada nende inventariseerimine ja 15. aprilliks 1970. a. esi
tada vastavate rajoonide töörahva saadikute nõukogude täitevkomitee
dele nimetatud teede, sildade ja truupide inventariseerimise nimestikud
1. jaanuari 1970. a. seisuga vormi kohaselt, mille õn kinnitanud Eesti NSV
Autotranspordi ja Maanteede Ministeerium;
2) vähemalt üks kord aastas kontrollida ametkondlike teede, sildade
ja truupide tehnilist seisukorda ning kindlaksmääratud tähtaegadel tea
tada tulemustest rajoonide töörahva saadikute nõukogude täitevkomi
teedele;
3) ametkondlike teede ehitus-, remondi- ja korrashoiutöid teha nii
oma jõududega kui kä tööettevõtulepingute alusel, mis sõlmitakse keh
testatud korras Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeeriumi
teedeorganisatsioonidega, samuti Eesti NSV Ministrite Nõukogu Koondise
«Eesti Põllumajandustehnika» allüksuste ja teiste ehitusorganisatsioonidega.
5. Rajoonide töörahva saadikute nõukogude täitevkomiteedel:
1) süstemaatiliselt kontrollida iga-aastaste ülevaatuste korraldamist
ja ametkondlike teede ehitus-, remondi- ning korrashoiutööde planeeri
mist ja tegemist;
2) 15. maiks 1970. a. täpsustada ja kinnitada rajooni ametkondlike
teede inventariseerimise nimestikud 1. jaanuari 1970. a. seisuga;
3) rajooni ametkondlike teede ehituse, remondi ja korrashoiu küsi
mustes juhinduda käesolevast määrusest, samuti rajooni ametkondlike
teede meistri põhimäärusest ning ametkondlike teede läbitavuse ja korras
hoiu seisukorra iga-aastaste ülevaatuste korraldamise juhendist, millised
kinnitab Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeerium;
4) rakendada vajalikke abinõusid ettevõtete, asutuste ja organisat
sioonide^ juhtijate suhtes, kes ei täida teetööde kehtestatud plaane.
6. Kui ametkondlikud teed asuvad vabariikliku alluvusega linnade
territooriumil, organiseerida linnade töörahva saadikute nõukogude täitev
komiteedel nende teede remonti ja korrashoidu, juhindudes käesolevast
määrusest.
8. Kinnitada juurdelisatud «Ametkondlike teede ehituse, remondi ja
korrashoiu määrustik».
9. Lugeda kehtetuks Eesti NSV Ministrite Nõukogu 23. veebruari
1959. a. määruse nr. 58 «Abinõudest kohaliku tähtsusega autoteede ehita
mise, remondi ja korrashoiu parandamiseks» (ENSV Teataja 1959, nr. 12,
art. 59) punkt. 4.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees V. KLAUSON
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja G. MARTIN
Tallinn, Toompea, 11. detsembril 1969. Nr. 469.

Kinnitatud
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
11. detsembri 1969. a. määrusega nr. 469

Ametkondlike teede ehituse, remondi ja korrashoiu
määrustik
I. Üldsätted
1. Ametkondlikud teed õn mitteüldkasutatavad teed, mis asuvad kol
hooside, sovhooside ja teiste ettevõtete ning organisatsioonide maakasu
tuse piires, ühendavad nende majandisiseseid objekte, omavad bilansilist
maksumust ja tiitlit, õn kantud nende majandite kaartidele (skeemidele),
ja mille remondi- ja korrashoiukulusid arvestatakse teistest tootmiskulu
dest eraldi.
2. Kolhooside, sovhooside ja teiste ettevõtete ning organisatsioonide
valduses olevad ametkondlikud teed õn Eesti NSV teedevõrgu osa. Üldine
tehniline kontroll nimetatud teede ehituse, remondi ja korrashoiu üle pan
nakse Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeeriumile.
3. Kolhoosid, sovhoosid ja teised ettevõtted ning organisatsioonid õn
kohustatud hoidma nende valduses olevad ametkondlikud teed, liiklus
märgid, viidad ja teised liikluse reguleerimise tehnilised vahendid seisu
korras, mis tagab transpordi takistamatu ja ohutu liikluse, samuti võtma
tarvitusele vajalikud abinõud liikluse paremaks korraldamiseks nendel
teedel. Selleks kolhoosid, sovhoosid ja teised ettevõtted ning organisat
sioonid:
1) tagavad ametkondlike teede ja nendel asuvate tee-ehitiste vajaliku
arvestuse ning koostavad nende nimestikud andmetega nende seisukorra
kohta;
2) tagavad tööde vajalike mahtude finantseerimise ja materjalide,
mehhanismide ning tööjõuga varustamise;
3) täpsustavad igal aastal ametkondlike teede, sildade ja truupide
nimestikud;
4) kontrollivad vähemalt üks kord aastas ametkondlike teede, sildade
ja truupide tehnilist seisukorda ning teatavad tulemustest rajoonide töö
rahva saadikute nõukogude täitevkomiteedele jooksva aasta 1. oktoobriks;
5) kooskõlastatult Riikliku Autoinspektsiooni organitega seavad üles
vajalikud liiklusmärgid ja viidad.
4. Ametkondlike teede nimestikke kinnitavad ja muudavad rajoonide
töörahva saadikute nõukogude täitevkomiteed kolhooside, sovhooside ja
teiste ettevõtete ning organisatsioonide ettepanekul, kelle valduses need
teed õn.
5. Ametkondlikke teid võidakse kehtestatud korras üle viia üldkasu
tatavate autoteede koosseisu, kui nad ühendavad mitut asulat, liituvad
mõlemas suunas üldriikliku või vabariikliku tähtsusega teedega või õn
juurdesõiduteedeks, mis viivad üldkasutatavatelt autoteedelt raudteejaa
madesse, lennuväljadele, sadamatesse, tööstusettevõtete, sanatooriumide,
puhkekodude, haiglate ja koolide juurde.

6. Rajoonide töörahva saadikute nõukogude täitevkomiteedel ja ko
halikel teedevalitsuste! peab olema rajooni kõigi teede, kaasa arvatud
ametkondlikud teed, kaart (skeem), kuhu õn märgitud teemaa pikkus ja
laius.
7. Tehnilist kontrolli ametkondlike teede
hoiu üle teostab rajooni ametkondlike teede
tegevuses rajooni ametkondlike teede meistri
tab Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede

ehituse, remondi ja korras
meister, kes juhindub oma
põhimäärusest, mille kinni
Ministeerium.

8. Ametkondlike teede ehitus-, remondi- ja korrashoiutöid tehakse
nii nende kolhooside, sovhooside ja teiste ettevõtete ning organisatsioo
nide jõududega, kelle valduses need teed õn, kui kä tööettevõtulepingute
alusel, mis sõlmitakse Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministee
riumi teedeorganisatsioonidega, samuti Eesti NSV Ministrite Nõukogu
Koondise «Eesti Põllumajandustehnika» allüksustega või muude ehitusorganisatsioonidega, kehtestatud korras.
Tööettevõtutööde tellimused kooskõlastatakse konkreetsete tegijatega
ja esitatakse tööettevõtutööde plaani võtmiseks oma kõrgemalseisvale
organisatsioonile tähtaegadel, mis õn ette nähtud rah varnaj andusplaani
projektide koostamisel.
9. Metsamaterjalide, kruusa ja teiste veoste massilise vedamise puhul
ametkondlikel teedel õn veetavate veoste valdajateks olevad ettevõtted
ja organisatsioonid kohustatud nende teede remondist ja korrashoiust osa
võtma, oma vahenditega, lepingute alusel, mis sõlmitakse kolhooside,
sovhooside ja teiste ettevõtete ning organisatsioonidega, kelle valduses
nimetatud teed õn.
10. Ametkondlike teede lõhkumise korral õn kolhoosidel, sovhoosi
del ja teistel ettevõtetel ning organisatsioonidel õigus nõuda nende teede
taastamist või lõhutud teede taastamise eest hüvituse maksmist seadusega
kehtestatud korras.
11. Kolhoosid, sovhoosid ja teised ettevõtted ning organisatsioonid
esitavad rajoonide töörahva saadikute nõukogude täitevkomiteedele kind
laksmääratud tähtaegadel operatiivsed aruanded teetööde tegemise kohta.
II. Ametkondlikel teedel tehtavate teetööde planeerimine
12. Ametkondlike teede ehituse, remondi ja korrashoiu vajalikud ma
hud ja nende finantseerimise allikad nähakse ette kolhooside, sovhooside
ja teiste ettevõtete ning organisatsioonide tootmis- ja finantsplaanide
projektides, lähtudes teede normaalse seisukorra tagamisest, arvestades
nende tehnilise seisukorra järkjärgulist parendamist. Teetööde ettenähtud
mahud esitatakse rajooni töörahva saadikute nõukogu täitevkomiteele,
kes määrab kindlaks igale kolhoosile, sovhoosile ja muule ettevõttele või
organisatsioonile, kelle valduses ametkondlikud teed õn, ülesanded nende
ehituse, remondi ja korrashoiu alal.
Kolhooside ja sovhooside ametkondlike teede ehituse, remondi ja kor
rashoiu mahud kooskõlastatakse eelnevalt rajoonide põllumajandusliku
tootmise valitsustega.

13. Rajooni ametkondlikel teedel tehtavate teetööde koondplaani töö
tab välja rajooni ametkondlike teede meister koos kolhooside, sovhooside
ja teiste ettevõtete ning organisatsioonidega ja kinnitab rajooni töörahva
saadikute nõukogu täitevkomitee.
14. Ametkondlikel teedel tehtavate teetööde aastaplaanid, mis õn
kinnitatud rajoonide töörahva saadikute nõukogude täitevkomiteede
poolt, võetakse kolhooside, sovhooside ja teiste ettevõtete ning organi
satsioonide tootmis- ja finantsplaanidesse, kelle valduses ametkondlikud
teed õn.
15. Üheaegselt ametkondlikel teedel tehtavate teetööde koondplaa
ni g а koostab rajooni ametkondlike teede meister koos kolhooside, sov
hooside ja teiste ettevõtete ning organisatsioonidega mehhaniseeritud tee
tööde plaanid rajooni kohta, arvestades mahtusid, mille ulatuses toimub:
1) ametkondlike teede profileerimine jooksva remondi korras;
2) ametkondlike teede talvine korrashoid;
3) truupide raudbetoonlülide valmistamine, puitsildade ümberehita
mine raudbetoonsildadeks ja alaliste sildade ehitamine;
4) kruusa varumine ja väljavedu;
5) ametkondlike teede ehitus ja remont.
16. Rajoonide töörahva saadikute nõukogude täitevkomiteed koos
tavad rajooni kohta tööettevõtu korras tehtavate mehhaniseeritud tee
tööde koondplaani ja esitavad selle koos seletuskirjaga ENSV Plaanikomi
teele ühes rahvamaj andu splaani projektiga.
17. Kolhoosid, sovhoosid ja teised ettevõtted ning organisatsioonid,
kelle valduses õn ametkondlikke teid, koostavad aasta-nõudeavaldused ja
-spetsifikatsioonid fondeeritavate ehitusmaterjalide kohta, mis õn vajali
kud teetööde plaani täitmiseks nimetatud teedel, ja esitavad need kehtes
tatud korras.
Kohalike karjääride kruus- ja liivmaterjalide kasutamise korra amet
kondlike teede ehitusel, remondil ja korrashoiul määravad kindlaks rajoo
nide töörahva saadikute nõukogude täitevkomiteed.
Ш. Ametkondlike teede projekteerimine, ehitus, remont
ja korrashoid
18. Ametkondlike teede ehitus, rekonstrueerimine ja kapitaalremont
toimub projektide järgi, mis õn kinnitatud kehtestatud korras.
19. Ametkondlike teede ehituseks ja remondiks projektide koosta
mine toimub kolhooside, sovhooside ja teiste ettevõtete ning organisat
sioonide või nende kõrgemalseisvate organite tellimuste kohaselt lepin
gute alusel, mis sõlmitakse Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Mi
nisteeriumi või teiste Eesti NSV ministeeriumide ja keskasutuste projekteerimisorganisatsioonidega.
20. Ametkondlikel teedel tee-ehitiste ümberehitamise ja ehitamise
projekteerimise tellimusi täidavad:
1)
kuni 1,0 m avaga truupide osas — kohalikud maaparandusvalitsused;

2) üle 1,0 m avaga truupide ja kuni 15,0 m pikkusega sildade osas —
Riiklik Projekteerimise ja Uurimise Instituut «Eesti Maaparandusprojekt»
vastavalt kehtestatud korras eraldatud limiitidele;
3) üle 15,0 m pikkusega sildade osas — Eesti NSV Autotranspordi ja
Maanteede Ministeeriumi projekteerimis- ja uurimiskontor vastavalt keh
testatud korras eraldatud limiitidele.
21. Ehitatavate ja kapitaalselt, remonditavate ametkondlike teede, sil
dade ja truupide projektid kuuluvad kooskõlastamisele kohaliku teede
valitsusega.
22. Kolhoosid, sovhoosid ja teised ettevõtted ning organisatsioonid
peavad tagama ametkondlikel teedel:
1) nimetatud teede ehituse, remondi ja korrashoiu, arvestusega, et
nende teede seisukorda järk-järgult parendatakse;
2) vajalike tööde tegemise raskesti läbitavate teelõikude likvidee
rimiseks, eelkõige madalatel ja märgadel kohtadel, järskudel tõusudel ja
languste!, sillaeelsetel teedel ja asulate piires;
3) pideva ekspluatatsioonilise järelevalve teede, veejuhteseadmestiku ja tee-ehitiste korrashoiu üle, tee süstemaatilise hooldamise kõige
lihtsamate vahendite abil;
4) lumekaitsevahendite valmistamise, lumekaitseistutiste rajamise,
teede talvise korrashoiu, teede ja tee-ehitiste säilimise suurvee ja jäämineku ajal, teedeehituseks vajalike materjalide varumise ja väljaveo.
23. Töömahukaid teetöid ametkondlikel teedel õn soovitatav teha
mehhaniseeritult, Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeeriumi
teedeorganisatsioonide, Eesti NSV Ministrite Nõukogu Koondise «Eesti
Põllumajandustehnika» kohalike organisatsioonide ja muude ehitusorganisatsioonidega sõlmitud tööettevõtulepingute alusel.
24. Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeeriumi teedemajandid teevad kolhooside, sovhooside ja teiste ettevõtete ning orga
nisatsioonidega sõlmitud lepingute alusel järgmisi töid:
1) ametkondlike teede profileerimine;
2) truupide raudbetoonlülide, sildade tüüpdetailide, teemärkide ja
viitade valmistamine tellija materjalist;
3) puitsildade ümberehitamine ja raudbetoonsildade ehitamine tellija
materjalist.
25. Rajoonides, kus Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Minis
teeriumi teedemajanditel ei ole monteeritava raudbetooni polügoone, val
mistavad truupide lülisid kolhooside ametkondlikele teedele kolhoosidevahelised ehitusorganisatsioonid tellijaga sõlmitud, lepingu alusel ja tema
materjalist.
26. Ehitatud või kapitaalselt remonditud sildade (avaga üle 5 m) eks
pluatatsiooni vastuvõtmine ametkondlikel teedel toimub Eesti NSV Auto
transpordi ja Maanteede Ministeeriumi kohaliku teedevalitsuse esindaja
juuresolekul ja vormistatakse aktiga.
27. Kolhoosid, sovhoosid ja teised ettevõtted ning organisatsioonid
juhinduvad ametkondlikel teedel teetööde tegemisel üldkasutatavate teede
korrashoiu ja nendel tööde tegemise määrustikest ja eeskirjadest, mis õn
antud sätestatud korras.
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Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu 10. jaanuari 1941. a.
määruse nr. 54 kehtetuks tunnistamise kohta

Seoses Eesti NSV abielu- ja perekonnakoodeksi vastuvõtmisega
(ENSV Teataja 1969, nr. 31) ning vastavalt NSV Liidu Ülemnõukogu Pre
siidiumi 26. septembri 1969. a. seadlusele «NSV Liidu seadusandlike
aktide kehtivuse kaotanuks tunnistamise kohta abielu- ja perekonnakoo
deksi vastuvõtnud liiduvabariikide territooriumil» Eesti NSV Ministrite
Nõukogu määrab:
Tunnistada kehtetuks Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu 10. jaa
nuari 1941. a. määrus nr. 54 «Perekonnaseisuaktide registreerimise korra
kohta» (ENSV Teataja 1941, nr. 5, art. 65).
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees V. KLAUSON
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja asetäitja E. SIKK

Tallinn, Toompea, 5. jaanuaril 1970. Nr. 1.

INDEKS 78280
Väljaandja: Eesti NSV Ministrite Nõukogu Asjadevalitsus.
0,75 trükipoognat. Tellimuse nr. 1.
ENSV MN Asjadevalitsuse Trükikoda, Tallinn.
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