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Sm. V. Markuse autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu
Presiidiumi aukirjaga

Kauaaegse viljaka töö eest ja seoses kuuekümnenda sünnipäevaga
autasustada V. Kingissepa nimelise Tallinna Riikliku Akadeemilise Draa
mateatri direktorit Vambola Be Miliardi p. Markust Eesti NSV Ülem
nõukogu Presiidiumi aukirjaga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees J. KÄBIN
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

Tallinn, 4. oktoobril 1982.
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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
Gavronski, Boris Moisei p. — Rakvere rajooni Väike-Maarja kolhoosi
esimees.
Hõpemägi, Veera Vassili t. — NSV Liidu 50. aastapäeva nimelise
Tartu näidissovhoosi noorkarjatalitaja.
К а r i n d ir Ülo Evald-Johannese p. — Kohtla-Järve Rajooni Põllumajan
dustehnika Tootmiskoondise traktorist.
Liiva, Heino — Valga rajooni Otepää sovhoosi traktorist.
Ojamets, Edgar Aleksandri p. — Võru rajooni Vastseliina sovhoosi
direktor.
Romanovski, Asta Hansu t. — Viljandi rajooni Võhma kolhoosi
lüpsja.
Sa viir, Ferdinand Aleksandri p. — Haapsalu rajooni Lihula sovhoosi
mehhanisaator.
Eesti NSV teeneline agronoom
Moor, Heigi Karli t. — Jõgeva näidissovhoosi agronoom.
Mölder, Boris Aleksandri p. — Kingissepa rajooni AgraartööstuskoorP
dise peaagronoom, taimekasvatuse osakonna juhataja.
Teets, Tenno Villemi p. — Rapla rajooni Valtu kolhoosi esimees.

Eesti NSV teeneline zootehnik
Nälk, Aino Hendriks t. — Kohtla-Järve rajooni V. Kingissepa nimelise
kolhoosi peazootehnik.
Osin, Nikolai Peetri p. — Eesti NSV Põllumajandusministeeriumi Loo
makasvatuse Peavalitsuse osakonnajuhataja.
Eesti NSV teeneline veterinaararst
К ab ri t s, Aksel Juhani p. — Haapsalu Rajooni Loomade Haiguste Tõrje
Jaama juhataja, rajooni peaveterinaararst.
Eesti NSV teeneline aiandustöötaja
Haak, Edgar Roberti p. — Polli Katsebaasi juhataja, Viljandi rajoon.
Kõks, Mare Johannese t. — Tartu rajooni Rõngu sovhoosi aiandusbrigadir.
Eesti NSV teeneline tööstustöötaja
Mäekivi, Jaan Georgi p. — Pärnu Rajooni Põllumajandustehnika Toot
miskoondise remondilukksepp.
Varblane, Nikolai Aleksandri p. — Tallinna V. Kingissepa nimelise
Teraviljasaaduste Kombinaadi vedurijuht.
Eesti NSV teeneline ökonomist
Soomets, Vello Aini p. — Viljandi Rajooni Agraartööstuskoondise
esimehe asetäitja.
Eesti NSV teeneline insener
Arras, Ants Haraldi p. — Paide Rajooni Põllumajanduse Riikliku Tehni
lise Järelevalve Rajooninspektsiooni juhataja, riiklik peainsener-inspektor.
К r uu k, Raul Nikolai p. — Eesti NSV Riikliku Põllumajanduse Tootmis
tehnika Komitee Remondi ja Taga varaosade Taastamise Valitsuse
j uhataj a.
Liiv, Elma Augusti t. — A. Möldri nimelise Eesti Loomakasvatuse ja
Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituudi vanemzoo,tehnik.
Turb a, Kalev Alberti p. — Põlva rajooni «Koidu» kolhoosi esimehe ase
täitja.
Eesti NSV teeneline teadlane
Kaarli, Karl Gustavi p. — Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadus
liku Uurimise Instituudi vanemteadur.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees J. KÄBIN
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seki etiir V. VAHT
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Sm. V. Tamme autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu
Presiidiumi aukirjaga

Kauaaegse viljaka töö eest maaehituse arendamisel ja seoses viieküm
nenda sünnipäevaga autasustada Vabariikliku Koondise «Eesti Kolhoosiehitus» juhatuse esimeest Vivo Eduardi p. Tamme Eesti NSV Ülem
nõukogu Presiidiumi aukirjaga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees J. KÄBIN
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

Tallinn, 6. oktoobril 1982.

II
EESTIMAA KOMMUNISTLIKU PARTEI KESKKOMITEE JA
EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS
г 2C
JJJ

Koondiste, ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide põllumajanduslike abimajandite edasiarendamise tagamise lisaabinõude
kohta

Väljavõte:

Arvestades, et koondiste, ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide põl
lumajanduslike abimajandite arendamisel õn suur tähtsus põllumajandus
saaduste ressursside suurendamisel, tööliste ja teenistujate paremal varus
tamisel liha, piima, kartuli ja köögiviljaga ning NLKP Keskkomitee
1982. a. maipleenumil heakskiidetud «NSV Liidu toitlusprogrammi ajava
hemikuks 1990. aastani» täitmise tagamiseks Eestimaa KP Keskkomitee ja
Eesti NSV Ministrite Nõukogu määravad:
1.
Pidada otstarbekaks, et vabariikliku alluvusega linnade kõigil 500liikmelistel ja suurematel töökollektiividel ning kõigil maapiirkondade
tööstus-, transpordi-, side-, ehitus-, kaubandus-, teenindus- ja teiste ette
võtete kollektiividel oleksid põllumajanduslikud abimajandid.
Eesti NSV ministeeriumidel, riiklikel komiteedel ja keskasutustel,
Eestimaa KP liinna- ja rajoonikomiteedel, linnade ja rajoonide täitevkomi
teedel ning liidulise alluvusega koondistel ja ettevõtetel kavandada ja ellu
rakendada konkreetsed abinõud selliste majandite moodustamiseks ja
arendamiseks, pidades silmas organiseerida seal liha ja piima tootmine
vajaliku söödabaasi moodustamise ja ühiskondliku toitlustamise jäätme
te ärakasutamise teel, samuti kartuli ja köögivilja kasvatamine, ning pa
randada sel alusel tööliste ja teenistujate toiduainetega varustamist,

Abimajandite moodustamine ei tohi kahjustada tööstus-, transpordi-,
side- ja ehitusettevõtete šefilusabi neile kinnistatud kolhoosidele ja sov
hoosidele.
2.
Võtta teadmiseks ENSV põllumajandusministri sm. V. Linnu infor
matsioon, et koos rajoonide täitevkomiteedega õn kindlaks määratud ja
arvele võetud kõlvikud, mida saab kasutada koondiste, ettevõtete, asu
tuste ja organisatsioonide põllumajanduslike abimajandite moodusta
miseks.
ENSV Põllumajandusministeeriumil ning linnade ja rajoonide täitev
komiteedel jätkata maatükkide täiendavat väljaselgitamist sihtotstarbe
liseks eraldamiseks koondistele, ettevõtetele, asutustele ja organisatsiooni
dele põllumajanduslike abimajandite rajamiseks.
4. Eesti NSV ministeeriumidel, riiklikel komiteedel ja keskasutustel
ning liidulise alluvusega koondistel ja ettevõtetel:
2) tagada NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu Ministrite Nõukogu
4. detsembri 1978. a. määruses nr. 985 (Eestimaa KP Keskkomitee ja Eesti
NSV Ministrite Nõukogu 30. jaanuari 1979. a. määrus nr. 39 — ENSV Tea
taja 1979, nr. 7, art. 88) kehtestatud korras põllumajanduslike abimajan
dite moodustamiseks ja arendamiseks ning ajakohasel agro- ja zootehni
lisel tasemel taime- ja loomakasvatussaaduste tootmise organiseerimiseks
vajalike kapitaalmahutuste ja materiaal-tehniliste ressursside eraldamise
kohta nõudeavalduste õigeaegne esitamine, pöörates erilist tähelepanu
oma söödabaasi väljaarendamisele;
3) tagada põllumajanduslike abimajandite tegevuse kohta aruannete
esitamine riikliku statistika organeile kehtestatud korras ja tähtaegadel;
4) esitada iga aasta 15. veebruariks Eestimaa KP Keskkomiteele ja
Eesti NSV Ministrite Nõukogule informatsioon põllumajanduslike abima
jandite tegevuse tulemuste kohta.
5. ENSV Põllumajandusministeeriumil, ENSV Aiandusministeeriumil
ning linnade ja rajoonide täitevkomiteeddl tagada:
1) koondistele, ettevõtetele, asutustele ja organisatsioonidele põllu
majanduslike abimajandite moodustamiseks maatükkide eraldamise ope
ratiivne vormistamine;
2) koondistele, ettevõtetele, organisatsioonidele ja asutustele tera
vilja-, kartuli-, köögivilja- ja heinaseemne ning tõu- ja parandatud tõugu
loomade ja kanapoegade realiseerimine moodustatavate ja olemasolevate
põllumajanduslike abimajandite tarvis;
3) põllumajanduslikele abimajanditele taime- ja loomakasvatussaa
duste tootmise korraldamisel tõhusa abi andmine tänapäeva agro- ja zoo
tehnilisel tasemel.
6. ENSV Plaanikomiteel, ENSV Varustuskomiteel, ENSV Põllumajan
dusministeeriumil, ENSV Põllumajandustehnika Komiteel ja ENSV Riik
likul Maaparandus- ja Veemajanduskomiteel näha ette põllumajanduslike
abimajandite õigeaegne varustamine masinate, väetiste ja muude materriaal-tehniliste ressurssidega kehtestatud korras, samuti maaparandus- ja
muude tööde tegemine neile majandeiile eraldatud maadel.

7.
ENSV Ehituskomiteel tagada Eesti NSV ministeeriumide, riiklike
komiteede ja keskasutuste ning liidulise alluvusega koondiste ja ettevõ
tete põllumajanduslikesse abimajanditesse rajatavate loomakasvatushoonete ja muude ehitusobjektide projekteerimise tellimuste kiirendatud
täitmine.
Eestimaa KP Keskkomitee
sekretär
K. VAINO

Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimees
V. KLAUSON

Tallinn, 24. augustil 1982. Nr. 521.
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Kolhooside, sovhooside ja teiste põllumajandusettevõtete poolt
tarbijate kooperatsiooni organisatsioonidele ning kolhoositurgudel puu- ja köögivilja müügi laiendamise lisaabinõude kohta

Ruu- ja köögiviljarassursiside täielikumaks kasutamiseks elanike pa
rema varustamise eesmärgil ning vastavalt NLKP Keskkomitee ja NSV
Liidu Ministrite Nõukogu 5. augusti 1982. a. määrusele nr. 721 Eestimaa
KP Keskkomitee ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu määravad:
1. Eesti NSV ministeeriumidel, riiklikel komiteedel ja keskasutustel
ning linnade ja rajoonide täitevkomiteedel võtta teadmiseks ja juhindu
miseks, et NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu Ministrite Nõukogu 5. augusti
1982. a. määrusega nr. 721:
1)
õn kolhoosidel, sovhoosidel ja teistel põllumajandusettevõtete!
lubatud realiseerida tarbijate kooperatsiooni organisatsioonidele ning
kolhoositurgudel kokkuleppehindadega köögivilja, kõrvitsalisi, puuvilja
ja marju (välja arvatud söögiviinamari, söögisibul ja küüslauk) kuni 10
protsendi ulatuses nende saaduste kokkuostu plaanilisest mahust, samuti
nimetatud kultuuride üleplaanilist toodangut, arvates selle riikliku kokku
ost uplaani täitmise hulka.
Kolhoosid, sovhoosid ja teised põllumajandusettevõtted realiseerivad
nimetatud puu- ja köögivilja tarbijate kooperatsiooni organisatsioonidele
ning kolhoositurgudel proportsionaalselt nende saaduste riigile müügile
(nimetatud saaduste iga liigi osas).
VarumisoTganisatsioonide poolt vastu võtmata jäänud köögivilja,
kõrvitsalised, puuvilja ja marjad võivad kolhoosid, sovhoosid ja teised
põllumajandusettevõtted realiseerida riiklikele ja kooperatiivsetele orga
nisatsioonidele ning kolhoositurgudel kokkuleppehindadega, arvates nime
tatud saadused nende riigile müügi plaani täitmise hulka.
Majandid, kellele ei kehtestata köögivilja, kõrvitsaliste, puuvilja ja
marjade riiklikke kokkuostuplaane, realiseerivad saadusi oma äranägemi
sel;

2)
õn NSVL Va rumis ministeeriumile, NSVL Põllumajanduse Ministee
riumile, NSVL Piiu- ja Köögiviljandusministeeriumile, NSVL Rahandusmi
nisteeriumile ja NSVL SiKV-le tehtud ülesandeks kehtestada 3 päeva jook
sul kolhooside, sovhooside ja teiste põlilumajan du settevõtet.e poolt tarbi
jate kooperatsiooni organisatsioonidele ning kolhoositurgudel realiseeri
tava köögivilja, kõrvitsaliste, puuvilja ja marjade riikliku kokkuostuplaani täitmise hulka arvamise kord vastavalt nimetatud määrusele.
2. ENSV Kaubandusministeeriumil, ETKVL-il ning linnade ja rajoo
nide täitevkomiteedel võtta tarvitusele lisaabinõud kolhoositurgude töö
parandamiseks ning nende materiaal-tehnilise baasi tugevdamiseks. Igati
abistada kolhoose, sovhoose ja teisi põllumajandusettevõtteid põlluma
jandussaaduste kohaletoimetamise ja realiseerimise korraldamisel ning
vältida põhjendamatuid piiranguid puu- ja köögivilja ja mariade realisee
rimisel tarbijate kooperatsioonile ja kolhoositurgudel ning nimetatud saa
duste vabariigist väljaveol. Laialdaselt praktiseerida kaubanduslike tee
nuste büroode moodustamist kolhoositurgude juuirde, eraldada neile vaja
likud müügi- ja laoruumid ning avada turgudel kolhooside ja sovhooside
kauplusi ja kioskeid.
3 ENSV Va rumi smi ni steeri u m i!
ENSV Aiandusministeeriumil,
ETKVL-il, Eestimaa KP rajoonikomiteedel ja rajoonide täitevkomiteedel
tõhustada kontrolli varumisorganisatsioonide tegevuse üle ning suuren
dada nende osatähtsust ja vastutust puu- ja köögivilja varumise plaanide
täitmise ning nimetatud saaduste õigeaegse linnadele ja tööstuskeskusiele
hankimise eest. Tagada iga liiki puu- ja köögivilja üleliidulisse fondi
hankimise plaaniülesannete esmajärjekorras ning tingimusteta täitmine.
Eestimaa KP Keskkomitee
sekretär
K. VAINO

Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimees
V. KLAUSON

Tallinn, 27. augustil 1982. Nr. 527.
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Sm. E. Spriidi autasustamise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
määravad:
Kauaaegse viljaka töö eest ajakirjanduses, aktiivse osavõtu eest
ühiskondlikust elust ja seoses kuuekümnenda sünnipäevaga autasustada
ajakirja «Pikker» peatoimetaja asetäitjat Edgar Rudolfi p. Spri.it i
Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu au
kirjaga.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimehe esimene asetäitja
A. RÜÜTEL

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
sekretär
R. BUTEL

EESTI NSV MINISTRITE NOUKOGU JA
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Sm. K. Uibo autasustamise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
määravad:
Kauaaegse viljaka töö eest ja seoses kuuekümnenda sünnipäevaga
autasustada kirjastuse «Kunst» peatoimetajat Kalju Hansu p. Uibot
Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu au
kirjaga.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimehe esimene asetäitja
A. RÜÜTEL

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
sekretär
R- BUTEL

Tallinn, 29. septembril 1982. Nr. 570.
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Sm. H. Kissa autasustamise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
määravad:

Kauaaegse kohusetruu töö ja aktiivse osavõtu eest ühiskondlikust
elust ning seoses kuuekümnenda sünnipäevaga autasustada Viljandi Ra
jooni Täitevkomitee perekonnaseisuosakonna juhatajat Helgi Semjoni t.
Kissa.! Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute
Nõukogu aukirjaga.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimehe esimene asetäitja
A. RÜÜTEL

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
sekretär
R. BUTEL

Tallinn, 29. septembril 1982. Nr. 571.
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Sanitaar-epidemioloogiateenistuse töötajate autasustamise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
määravad:
Kauaaegse kohusetruu töö eest sanitaar-epidemioloogiateenistuse
süsteemis ja aktiivse osavõtu eest ühiskondlikust elust autasustada Eesti
NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu aukirjaga
järgmisi töötajaid:
Lutsoja, Heino Johannese p. — Vabariikliku Sanitaar-Epidemioloogiajaama peaarst.

Metsailu, Hedda Joann! t. — Paide Rajooni Sanitaar-Epidemioloogiajaama laborant.
Pu u ss aa r, Neemi Juhani t. — Harju Rajooni Sanitaar-Epidemioloogiajaarna instruktor.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimehe esimene asetäitja
A. RÜÜTEL

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
sekretär
R. BUTEL

Tallinn, 4. oktoobril 1982. Nr. 577.
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Sm. V. Reitsniku autasustamise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
määravad:
Kauaaegse kohusetruu töö ja aktiivse osavõtu eest ühiskondlikust
elust ning seoses viiekümnenda sünnipäevaga autasustada Valga 2. 8-klassilise Kooli direktorit Eesti NSV teenelist õpetajat Veera Joosepi t.
Reitsnikut Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühin
gute Nõukogu aukirjaga.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimehe esimene asetäitja
A. RÜÜTEL

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
esimees
N. JOHANSON

Tallinn, 5. oktoobril 1982. Nr. 585.
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Sm. J. Variste autasustamise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
määravad:
Kauaaegse viljaka pedagoogilise ja loomingulise töö ning aktiivse
ühiskondliku tegevuse eest ja seoses seitsmekümne viienda sünnipäevaga
autasustada Tallinna Riikliku Konservatooriumi koolikoori kateedri pro
fessorit-konsultanti Eesti NSV rahvakunstnikku Jüri Jaani p. Var is t et
Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
aukirjaga.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimehe esimene asetäitja
A. RÜÜTEL

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
sekretär
A. VOLOSTNÖH
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Liiklusohutuse suurendamise lisaabinõude kohta

Väljavõte:

Liiklusohutuse suurendamiseks ning liiklusõnnetuste raskusastme tun
duvaks vähendamiseks Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
1. Eesti NSV ministeeriumidel, riiklikel komiteedel ja keskasutustel
ning linnade ja rajoonide täitevkomiteedel:
1) arutada kolleegiumide ning täitevkomiteede istungitel liiklusohu
tuse olukorda süsteemis, linnas ja rajoonis ning eriti liiklusõnnetuste ras
kusastme tõusu põhjusi. Alluvates koondistes, ettevõtetes, asutustes ja
organisatsioonides töötavate sõidukijuhtide ja jalakäijate süü tõttu toimu
nud liiklusõnnetuste põhjuste analüüsi tulemuste põhjal teha liiklusõnne
tuste ärahoidmiseks konkreetset profülaktilist ja kasvatustööd, kaasates
sellele tööle töökollektiivide ja õppeasutuste ühiskondlikke organisatsioo
ne, kaasa arvatud ENSV Ühingu «Antom» organisatsioonid;
2) muuta karmimaks võitlust joomisega. Reageerida igale liiklusõnne
tusele, mille õn põhjustanud ebakaine töötaja, ning rakendada nende, sa
muti koondiste, ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide juhtivate tööta
jate suhtes, kes ei võitle joomisega, kehtiva seadusandlusega ettenähtud
kõige rangemaid moj utusabinõusid, kaasa arvatud sellised abinõud nagu
preemiast või sõiduauto о st ui oast ilmajätmine, tahapoole viimine korteritingimuste parandamise järjekorras ja muud. Süstemaatiliselt kontrollida
liinile sõitvate, liinil viibivate ja garaaži tagasipöörduvate sõidukite juh
tide (kaasa arvatud traktoristid ning liikurmasinate juhid) seisundit;
3) töötada välja abinõud väikeste aut oma jandite liitmiseks, nähes
ette ühes linnas paiknevate sama süsteemi eri ettevõtete sõidukite koon
damise ühte automajandisse ning vastava materiaal-tehnilise baasi loomise
neile automajanditele, pidades silmas lõpetada see töö 1990. aastaks;
5) alluvate koondiste, ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide tööst
kokkuvõtete tegemisel arvestada töökollektiivide liikmete süü tõttu toi
munud liiklusõnnetusi;
6) parandada ametkondlike liiklusohutustalituste tööd, tõhustada
järelevalvet selle üle, kuidas sõidukijuhid täidavad liikluseeskirju ning
varustada nimetatud talitused sõidukitega vastavalt kehtivatele normidele.
2. ENSV Aiandusministeeiriumil, ENSV Põllumajandusministeeriumil
ning ENSV Riiklikul Põllumajanduse Tootmistehnika Komiteel töötada
kooskõlastatult vastava ametiühingu harukondliku vabariikliku komiteega
välja ning rakendada ell-u konkreetsed abinõud, mis tagaksid liiklusohu
tuse suurendamise ja teetööde tegemise ning autojuhtide, traktoristide ja
liikurmasinate juhtide töödistsipliini tugevdamise ning hoiaksid ära sõidu
kite juhtimise ebakaines olekus.
4. Linnade ja rajoonide täitevkomiteedel koos ENSV Autotranspordi
ja Maanteede Ministeeriumi, ENSV Elamu- ja Kommunaalmajanduse Mi
nisteeriumi ja ametkondlike teede valdajatega ning ENSV Ehituskomitee
ja ENSV Siseministeeriumi osavõtul:

1) uurida põhjusi, miks liiklusõnnetused toimuvad sageli teatud tee(tänava-) lõikudel ja ristmikel ning töötada väli j a ja rakendada ellu organisatsiooniliised ja tehnilised abinõud suurt ohtu tekitavate põhjuste kiire
maks kõrvaldamiseks;
2) töötada aastaiks 1983-—1985 ja ajavahemikuks kuni 1990. aastani
välja linna või rajooni teede- ja tänavatevõrgu väljaarendamise plaanid,
mis tagaksid kasvavale liiklusele paremad tingimused ja liiklusohutuse
suurendamise, nähes ette liikluse reguleerimise aktiivsete vahendite
eelisarendamise, ning tagada nende plaanide ellurakendamine.
6. ENSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeeriumil:
1) tõsta üldkasutatavate maanteede ekspluateerimise taset, mitte lu
bada saavutatud sõidetavuse vähenemist ja nähtavuse halvenemist ohtli
kes kohtades, õigeaegselt kõrvaldada teekatte ja teepäraldiste vigastused
ning tagada teede ekspluatatsiooniomaduste plaanipärane parandamine;
2) koos ENSV Siseministeeriumiga vaadata uuesti läbi alluvate teedeorganisatsioomide spetsialiseeritud patrullteenistuse ja ministeeriumi süs
teemi teiste töötajate üldriikliku tähtsusega ja tähtsamatel vabariikliku
tähtsusega maanteedel patrullimise kord, pidades silmas hõlmata maanteed
täielikumalt igapäevase järelevalvega kogu aasta kestel, töötajate kõige
efektiivsemat kasutamist ning informatsiooni laekumise operatiivsust. Taeada, et 1983. aastal oleks spetsialiseeritud patrallteenistusega hõlmatud
1264 km üldriikliku tähtsusega ning 78 km vabariikliku tähtsusega maan
teid.
7. Linnade ia rajoonide täitevkomiteedel koos ENSV Teenindusminis
teeriumi ia ENSV Ühingu «Auhom» Kesknõukoguga töötada välja ja kin
nitada aastaiks 1983—1985 ia iärgnevaifcs aastaiks individuaalsõidukite
tarbeks valvatavate parklate ja kooperatiivgaraažide rajamise plaanid.
8. Tallinna Linna Täitevkomiteel koos ENSV Autotranspordi ja Maan
teede Ministeeriumi, ENSV Siseministeeriumi, ALMAVÜ ENSV Keskkomi
tee ja ENSV Ühingu «Autom» Kesknõukoguga arutada läbi ja otsustada
sõidukijuhtide ettevalmistamiseks ja kvalifikatsiooni tõstmiseks Tallinnas
ühise autodroomi rajamise küsimus.
9. ENSV Siseministeeriumil:
1) koos Ühiskondlike Autoinspektorite Vabariikliku Nõukogu, ENSV
Ühingu «Auto-т» Kesknõukogu ning ametkondlike liiklusohutustalitustega
töötada välja ja rakendada ellu abinõud, mis tagaksid teede ja tänavate
patrullteenistusega suurema hõlmamise ja patrullimise suurema efektiiv
suse. Täielikumalt tõkestada lubatud kiiruse ületamist sõidukijuhtide poolt
ning sõidukite juhtimist ebakainete või juhitunnistuseta isikute poolt,
samuti liikluseeskirjade jämedaid rikkumisi jalakäijate poolt;
2) korraldada laialdast selgitustööd turvavööde kasutamise vajalikku
sest kõigi sõidukijuhtide ia sõitjate poolt, sealhulgas sõiduautode tagaistmetel sõitjate poolt ning kontrollida nimetatud nõuete täitmist;
3) tagada liikluse juhtimise parandamine, liikluse aktiivne reguleeri
mine liiklusummikute tekkimise kohtades ning liiklust takistavate ja suurt
ohtu tekitavate põhjuste kõrvaldamiseks õigeaegselt ettepanekute esita
mine linnade ja rajoonide täitevkomiteedele;

4)
rangelt järgida, kuidas vastavad ametiisikud täidavad oma kohus
tusi liiklusohutuse tagamisel] ning võtta kehtestatud korras vastutusele
need, kes ei tapa nimetatud kohustuste täitmist;
51 teha Riikliku Autoinspektsiooni organeile ülesandeks teatada liik
luseeskiri ade koi pH iämedatest rikkumistest sõidukiiuhtide ja jalakäijate
poolt nende töökohta või õppeasutusse, jälgida abinõude rakendamist
ning kanda linnade ia raiooni.de täitevkomiteede liikluskomisjonidele re
gulaarselt ette nimetatud eeskiri ade rikkumistest ning koondistes, ette
võtetes, asutustes ja organisatsioonides rakendatavatest abinõudest.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees V. KLAUSON
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja E. MATT

Tallinn, Toompea, 30. juulil 1982. Nr. 478.
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NSV Liidu Rahvamai and Iise Saavutuste Näitusel põllumai andusloomade ia -lindude eksponeerimisega seotud kulutuste ta
sumise korra kohta

Vastavalt NSV Tu du Minist rite Nõukogu 9 aueusti 1982. a. määrusele
nr. 735 Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
1. ENSV Põtiumai andusministeeriumil. ENSV Aiandusministeeriumil, ENSV Varumisministeeriumil ENSV Rahandusministeeriumil ning raioonide täitevkomiteedel võtta teadmiseks ia juhindumiseks, et NSV Liidu
Ministrite Nõukogu 9 au pusti 1982. a. määrusega nr 735 õn kehtestatud,
et NSV Liidu Rahvamajanduse Saavutuste Näitus Ne eksponeeritavate põl
lumajandusloomade ja -lindude hooldamiseks su imatavatele kolhoosniku
tele, sovhooside ninu teiste riiklike põllumai andu sett evõt ete ia - organisat
sioonide töölistele makstakse päevaraha mng hüvitatakse eluruumi üüri
mise ja sõidukulud vastavalt NSV Liidu Ministrite Nõukogu 17. iaanuari
1980. a. määruses nr. 46 «Ametialaste komandeeringute kohta NSV Liidu
piires» (Eesti NSV Ministrite Nõukoeu 6 veebruari 1980. a. määrus nr. 81
— ENSV Teataja 1980, nr. 12, art. 185) ettenähtud normidele.
Sovhooside ning teiste riiklike põllumajandusettevõtete ja -organisat
sioonide töölistele tehakse nimetatud väljamakseid nende ma landite va
henditest, kolhoosnikutele NSV Liidu Rah vamai andu se Saavutuste Näituse
ülalpidamiskulude eelarvest, suurendamata selleks otstarbeks eraldatavaid
vahendeid.
2*.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees V. KLAUSON
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja asetäitja B. VALDEK

Tallinn, Toompea, 23. augustil 1982. Nr. 520.

* Punkti 2 ei avaldata.
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Sm. V. Rajevski vabastamise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
Vabastada sm. Viktor Ivani p. Rajevski ENSV põllumajandus
ministri asetäitja ja ENSV Põllumajandusministeeriumi kolleegiumi liik
me kohustest seoses üleminekuga teisele tööle.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees V. KLAUSON
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja asetäitja B. VALDEK

Tallinn, Toompea, 27. augustil 1982. Nr. 526.

tt Adi
S “О

EESTI NSV MINISTRITE NOUKOGU MÄÄRUS
«Atmosfääriõhule avaldatava kahjuliku toime riikliku arvestuse
määrustiku» kohta

Vastavalt NSV Liidu Ministrite Nõukogu 12. augusti 1982. a. määru
sele nr. 746 Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
Eesti NSV ministeeriumidel, riiklikel komiteedel ja keskasutustel
ning linnade ja rajoonide täitevkomiteedel võtta teadmiseks ja juhindu
miseks, et vastavalt NSV Liidu seadusele «Atmosfääriõhu kaitse kohta» õn
kinnitatud juurdelisatud «Atmosfääriõhule avaldatava kahjuliku toime
riikliku arvestuse määrustik».
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees V. KLAUSON
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja asetäitja B. VALDEK

Tallinn, Toompea, 27. augustil 1982. Nr. 528.

Tõlge

Kinnitatud
NSV Liidu Ministrite Nõukogu
12. augusti 1982. a. määrusega nr. 746

Atmosfääriõhule avaldatava kahjuliku toime riikliku
arvestuse
määrustik
1. Käesolev määrustik kehtestab atmosfääriõhule avaldatava kahju
liku toime riikliku arvestuse pidamise korra ning õn kohustuslik kõigile
ministeeriumidele, riiklikele komiteedele ja keskasutustele, riiklikele ja
kooperatiivsetele ning teistele ühiskondlikele ettevõttele, asutustele ja
organisatsioonidele.
2. Atmosfääriõhule avaldatava kahjuliku toime riikliku arvestuse
põhiülesandeks õn sellist toimet avaldavate objektide, atmosfääri paisata
vate kahjulike ainete liikide ja koguse ning atmosfääriõhule avaldatava
kahjuliku füüsikalise toime liikide ja ulatuse kindlaksmääramine.

Atmosfääriõhule avaldatava kahjuliku toime riiklik arvestus peab ta
gama andmete saamise, mis õn vajalikud:
atmosfääriõhu kaitse perspektiiv- ja aastaplaanide projektide välja
töötamiseks;
looduskaitse territoriaalsete kompleksskeemide koostamiseks;
saasteainete atmosfääriõhku paiskamise ja atmosfäärile avaldatava
kahjuliku füüsikalise toime piirnormatiivide väljatöötamiseks;
saasteainete atmosfääri paiskamise ja sellele avaldatava kahjuliku
füüsikalise toime reguleerimiseks;
atmosfääriõhu seisundile mõju avaldavate ettevõtete, rajatiste ja
teisite objektide paigutamiseks ja projekteerimiseks;
linnade ja teiste asuiate paigutamiseks ja väljaarendamiseks;
atmosfääriõhu kaitse riiklikuks kontrollimiseks;
atmosfääriõhu kvaliteedi muutuste prognoosimiseks;
muudeks vajadusteks NSV Liidu seadusandlusega ettenähtud juhtu
del.
3. Atmosfääriõhule avaldatava kahjuliku toime riiklikku arvestust
peavad NSVL Riiklik Hüdrometeoroiloogia ja Looduskeskkonna Kontrolli
Komitee, NSVL Tervishoiuministeerium ja NSVL SKV NSV Liidus keh
testatud ühtse süsteemi alusel.
Riiklikule arvelevõtmisele kuuluvad objektid, mis avaldavad atmos
fääriõhule kahjulikku toimet, atmosfääri paisatavate kahjulike ainete lii
gid ja kogus ning atmosfäärile avaldatava kahjuliku füüsikalise toime lii
gid ja ulatus.
Nende ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide loetelud, kelle objek
tid avaldavad atmosfääriõhule kahjulikku toimet ja kuuluvad arvelevõt
misele, kinnitavad NSVL Riikliku Hüdrometeoroloogia ja Looduskesk
konna Kontrolli Komitee ja NSVL Tervishoiuministeeriumi organid (objek
tide osas, mis avaldavad kahjulikku füüsikalist toimet atmosfääriõhule ja
negatiivset mõju inimeste tervisele).
4. Atmosfääriõhule avaldatava kahjuliku toime (välja arvatud kah
julik füüsikaline toime, mis mõjutab negatiivselt inimeste tervist) riik
liku arvestuse valdkonnas NSVL Riiklik Hüdrometeoroloogia ja Loodus
keskkonna Kontrolli Komitee:
a) registreerib ettevõtteid, asutusi ja organisatsioone, kelle objektid
avaldavad atmosfääriõhule kahjulikku toimet;
b) kontrollib ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides atmosfääri
õhule avaldatava kahjuliku toime esmasarvestuse õigsust, kontrollib nime
tatud toime arvestuseks vajalike seadmete ja aparaatide olemasolu ja sei
sukorda ning nende seadmete ja aparaatide riikliku atesteerimise kehtesta
tud tähtaegadest kinnipidamist;
c) peab nende objektide arvestust (riikliku statistilise aruandluse
andmete alusel), mis avaldavad atmosfääriõhule kahjulikku toimet, atmos
fääri paisatavate kahjulike ainete liikide ja koguse arvestust ning atmos
fäärile avaldatava kahjuliku füüsikalise toime liikide ja ulatuse arvestust;
d) töötleb koos NSVL SKV-ga analüütiliselt atmosfääriõhule avalda
tava kahjuliku toime kohta koostatava riikliku statistilise aruandluse and
meid.

5. Atmosfääriõhule avaldatava kahjuliku toime riikliku
valdkonnas NSVL Tervishoiuministeerium:

arvestuse

a) registreerib ettevõtteid, asutusi ja organisatsioone, kelle objektid
avaldavad atmosfääriõhule kahjulikku füüsikalist toimet, mis mõjutab
negatiivselt inimeste tervist;
b) kontrollib, kas ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides peetakse
õigesti atmosiääriõhuie avaldatava sellise kahjuliku füüsikalise toime
esmasarvestust, mis mõjutab negatiivselt inimeste tervist, kontrollib nime
tatud toime arvestuseks vajalike seadmete ja aparaatide olemasolu ja
seisukorda ning nende seadmete ja aparaatide riikliku atesteerimise keh
testatud tähtaegadest kinnipidamist;
c) peab nende objektide arvestust, mis avaldavad atmosfääriõhule
kahjulikku füüsikalist toimet, mis mõjutab negatiivselt inimeste tervist
nmg peab selle toime liikide ja ulatuse arvestust;
d) töötleb koos NSVL SKV-ga analüütiliselt riikliku statistilise aru
andluse andmeid atmosfääriõhule avaldatava sellise füüsikalise toime
kohta, mis mõjutab negatiivselt inimeste tervist.
6. Atmosfääriõhule avaldatava kahjuliku toime riikliku arvestuse
valdkonnas NSVL SKV:
kinnitab kooskõlastatult NSVL Riikliku Hüdrometeoroloogia ja Loo
duskeskkonna Kontrolli Komitee ja NSVL Tervishoiuministeeriumiga
(atmosfääriõhule avaldatava kahjuliku füüsikalise toime osas, mis mõjutab
negatiivselt inimeste tervist) atmosfääriõhule avaldatava kahjuliku toime
esmasarvestuse tüüp vormid nmg sellise toime arvestuse kohta koostatava
riikliku statistilise aruandluse vormid ja nende vormide täitmise juhendid;
tagab atmosfääriõhu kaitse küsimustes koostatava riikliku statistilise
aruanuiuse koondandmete töötlemise ning esitamise NSVL Riiklikule Hüdrometeoroioogia ja Looduskeskkonna Kontrolli Komiteele, NSVL Tervis
hoiuministeeriumile ning teistele huvitatud riigiorganitele.
7. Ministeeriumid, riiklikud komiteed ja keskasutused:
a) organiseerivad alluvates ettevõtetes, asutustes ja organisatsiooni
des atmosiääriõhule avaldatava kahjuliku toime esmasarvestust ning kont
rollivad seife tõesust;
b) moodustavad alluvates ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides
laboratooriume ning varustavad neid atmosfääriõhule avaldatava kahju
liku toime kontrollimiseks vajalike seadmete ja aparaatidega;
c) töötavad kooskõlastatult NSVL SKV, NSVL Riikliku Hüdrometeo
roloogia ja Looduskeskkonna Kontrolli Komitee nmg NSVL Tervishoiu
ministeeriumiga (atmosfääriõhule avaldatava kahjuliku füüsikalise toime
osas, mis mõjutab negatiivselt inimeste tervist) välja ning kinnitavad at
mosfääriõhule avaldatava kahjuliku toime kohta koostatava riikliku sta
tistilise aruandluse vormide täitmise juhenditele harukondlikke täiendusi
ning sellise toime kohta peetava esmasarvestuse harukondlikke vorme ja
selle arvestuse pidamise juhendeid.

8.
Riiklikud, kooperatiivsed ning teised ühiskondlikud ettevõtted,
asutused ja organisatsioonid, kelle objektid avaldavad atmosfääriõhule
kahjulikku toimet:
a) peavad atmosfääri paisatavate kahjulike ainete liikide ja koguse
esmasarvestust ning atmosfääriõhule avaldatava kahjuliku füüsikalise toi
me liikide ja ulatuse esmasarvestust korras ja tähtaegadel, mille kinnitab
NSVL SKV kooskõlastatult NSVL Riikliku Hüdrometeoroloogia ja Loo
duskeskkonna Kontrolli Komitee ning NSVL Tervishoiuministeeriumiga;
b) määravad instrumentaalselt atmosfääri paisatavate kahjulike ainete
liigid ja koguse ning atmosfäärile avaldatava kahjuliku füüsikalise toime
liigid ja matuse.
Atmosfääri paisatavate kahjulike ainete liikide ja koguse instrumen
taalseks määramiseks vajalike seadmete ja aparaatide puudumise korral
võivad NSVL Riikliku Hüdrometeoroloogia ja Looduskeskkonna Kont
rolli Komitee organid lubada ettevõtetel, asutustel ja organisatsioonidel
ajutiselt pidada selliste heitmete arvestust teiste võimalike meetodite,
sealhulgas arvutusmeetodite abil;
c) esitavad atmosfääriõhule avaldatava kahjuliku toime kohta koos
tatava aruandluse selliste vormide kohaselt ja vastavalt juhenditele, mille
kinnitab NSVL SKV kooskõlastatult NSVL Riikliku Hüdrometeoroloogia
ja Looduskeskkonna Kontrolli Komitee ja NSVL Tervishoiuministeeriu
miga;
d) annavad NSVL Riikliku Hüdrometeoroloogia ja Looduskeskkonna
Kontrolli Komitee ja NSVL Tervishoiuministeeriumi organitele (atmos
fääriõhule avaldatava kahjuliku füüsikalise toime osas, mis mõjutab nega
tiivselt inimeste tervist) erakorralist informatsiooni atmosfääriõhule aval
datava kahjuliku toime kehtestatud normatiivide ületamise kohta avariide
tagajärjel.
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Eesti NSV Ministrite Nõukogu Presiidiumi agrotööstuskömpleksi küsimustega tegeleva komisjoni koosseisus muudatuste
tegemise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
Eesti NSV Ministrite Nõukogu 19. juuli 1982. a. määrusega nr. 450
(ENSV Teataja 1982, nr. 32, art. 498) moodustatud Eesti NSV Ministrite
Nõukogu Presiidiumi agrotööstuskompleksi küsimustega tegeleva komis
joni koosseisu osaliseks muutmiseks arvata nimetatud komisjoni koos
seisu ENSV varumisminister sm. V. Raj e v s к i, vabastades nendest
kohustest sm. A. Pedaja s e.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees V. KLAUSON
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja E. MATT

Tallinn, Toompea, 6. septembril 1982. Nr. 534.
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Sm. J. Kirise nimetamise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
Nimetada sm. Juhan Juhani p. Kiris ENSV sideministri esimeseks
asetäitjaks, vabastades ta ministri asetäitja kohustest.
Eesli NSV Ministrite Nõukogu esimees V. KLAUSON
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja E. MATT

Tallinn, Toompea, 20. septembril 1982. Nr. 557.

INDEKS 78280
Väljaandja: Eesti NSV Ministrite Nõukogu Asjadevalitsus.
Trükkida antud 26. 10. 1982. Trükipoognaid 1,25. Arvestuspoognaid 1,5. Tellimuse nr. 1169.
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