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Lasterikaste emade autasustamise kohta ordenitega «Ema au» ja
medalitega «Emamedal»

NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi 1944. aasta 18. augusti seadluse
alusel autasustada NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi nimel:
A. Emasid,

kes

õn sünnitanud ja
kaheksa last
II järgu ordeniga «Ema au»

kasvatanud

Viljandi rajoon
1. Palumaa, Liidia Johannese t. — koduperenaine Tarvastu külanõu
kogus.
B. Emasid, kes õn sünnitanud ja kasvatanud
seitse last
III järgu ordeniga «Ema au»
1. Mesi,

Kohtla-Järve rajoon
Albina Nikolai t. — tööline Illuka külanõukogus.

Tallinna linn
2. Taaler, Hilja Jaani t. — tööline Mererajoonis.
C. Emasid,

1. B eda,

kes

õn sünnitanud ja kasvatanud
kuus last
I järgu medaliga «Emamedal»

Kohtla-Järve linn
Elina Adami t. — koduperenaine.

Paide rajoon
2. Niitmäe, Mall Antsu t. — «Estonia» kolhoosi liige.
3. Grinkin,

Tallinna linn
Anne Nikolai t. — tööline Mererajoonis.

Viljandi rajoon
4. Teng, Ilvi Juhani t. — Karksi kolhoosi liige.
5. Õunmaa, Elbe Johannese t. — Kolga-Jaani kolhoosi liige.
D. Emasid, kes

õn sünnitanud ja kasvatanud
viis last
II järgu medaliga «Emamedal»

1. Kabal,
2. Raja,
kogus.

Harju rajoon
Ella Johannese t. — tööline Raasiku külanõukogus.
Jõgeva rajoon
Leida Johannes-Eduardi t. — koduperenaine Pala külanõu

Kohtla-Järve rajoon
3. Tšaika,

Raissa Nikolai t. — tööline Kohtla-Järve sovhoosis.
Paide rajoon

4. Jaama, Aime Johannese t. — «Leninliku Tee» kolhoosi liige.
5. Tammleht, Mall Jaani t. — Tammsaare-nimelise kolhoosi liige.
Rakvere rajoon
6. Vendelin,

7. Reigam,
kogus.

Helle Jüri t. — koduperenaine Kadrina külanõukogus.

Rapla rajoon
Maret Villemi t. — koduperenaine Märjamaa külanõu-

Tallinna linn
8. Eelrand, Tamara Nikolai t. — koduperenaine Kalinini rajoonis.
9. Turj a, Anne Ervini t. — teenistuja Mererajoonis.
10. Väät, Vaike Helmuti t. — tööline Mererajoonis.

11. Eltermaa,

Viljandi rajoon
Laine Arturi t. — teenistuja Lahmuse sovhoosis.

Võru rajoon
12. Haak, Virve Aksli t. — koduperenaine Antsla külanõukogus.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees J. KÄBIN
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 29. septembril 1982.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
Sm. M. Eriku autasustamise kohta medaliga
tulekahjul»

«Vapruse eest

Julge ja ennastsalgava tegutsemise eest metsatulekahju kustutamisel
autasustada NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi nimel Tallinna Rohelise
Vööndi Metsamajandi Vihterpalu metskonna metsaülemat Mart Ülo p.
Erikut medaliga «Vapruse eest tulekahjul».
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Eesti NSV Siseministeeriumi süsteemi töötajate autasustamise
kohta medaliga «Eeskujuliku teenistuse eest ühiskondliku
korra kaitsmisel»

Aktiivse osavõtu eest tööst NSV Liidu kodanikele uute passide välja
andmisel autasustada NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi nimel meda
liga «Eeskujuliku teenistuse eest ühiskondliku korra kaitsmisel» järgmisi
Eesti NSV Siseministeeriumi süsteemi töötajaid:
Fetissova, Larissa Aleksandri t.
Lauristo, Viivi Johannese t.
Luiker, Loreida Jakov! t.
Р1юLesnikova, Ludmilla Ilja t.
Teern, Tiiu Adolfi t.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees J. KABIN
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 29. septembril 1982.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
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Eesti NSV Siseministeeriumi süsteemi töötajate autasustamise
kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga

Aktiivse osavõtu eest tööst NSV Liidu kodanikele uute passide välja
andmisel autasustada Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga järg
misi Eesti NSV Siseministeeriumi süsteemi töötajaid:
Aun, Luule Eduardi t.
Raus, Heli Erichi t.
Siiber, Maie Ferdinand! t.
Suuk, Tiiä Karli t.
Zubovitš, Tamara Ivani t.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
523

Haridusala töötajatele Eesti NSV aunimetuste andmise kohta

Teenete eest noorte õpetamisel ja kommunistlikul kasvatamisel anda
Eesti NSV aunimetused järgmistele töötajatele:
Eesti NSV teeneline haridustöötaja
Kõrgesaar, Lembit Jaani p. — Rakvere Rajooni RSN Täitevkomitee
Haridusosakonna j uhataj a.
Tombak, Uno Augusti p. — Eesti NSV Põllumajandusministeeriumi
Põllumajandusliku Hariduse Valitsuse juhataja.
Eesti NSV teeneline õpetaja
A v v o, Ljubov Ivani t. — Tartu rajooni Kallaste Keskkooli õpetaja.
Erdma nn, Uno Augusti p. — Jõgeva Keskkooli direktor.
Haljaste, Ester Eduardi t. — Kohtla-Järve 8. Kaheksaklassilise Kooli
direktor.
Kor sako va, Jekaterina Ivani t. — Tartu Linna 6. Keskkooli direktori
asetäitja.
Kõlar, Leelo Riho t. — G. Õtsa nimelise Tallinna Muusikakooli õpetaja.
Lepasson, Ellen Jaagu t. — Tallinna 18. Lasteaia kasvataja.
L i p i 1 i n ä, Lilia Sergei t. — Tallinna 15. Keskkooli õpetaja.
N i p p e r, Aime Aleksandri t. — Viljandi 5. Keskkooli õpetaja.
Saaremets, Hugo Aleksandri p. — J. Kunderi nimelise Tallinna
32. Keskkooli õpetaja.
Šahhina, Galina Ivani t. — A. Kreisbergi nimelise Kutsekeskkooli nr. 8
direktor, Narva linn.
Teär, Helene-Marie Jaani t. — Kingissepa rajooni A. Müürisepa nime
lise Orissaare Keskkooli õpetaja.
Veri, Maimu-Julianna Jaani t. — Võru rajooni Antsla Keskkooli õpe
taja.
V о ronina, Aglaja Sergei t. — Harju rajooni Loksa Keskkooli direk
tori asetäitja.
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Sm. K. Õunapuu autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu
Presiidiumi aukirjaga

Kauaaegse viljaka töö eest ja seoses viiekümnenda sünnipäevaga
autasustada Rapla Rajooni RSN Täitevkomitee sekretäri Karl Karla p.
Õunapuud Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees J. KÄBIN
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 1. oktoobril 1982.
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Notariaalkontorite töötajate autasustamise kohta Eesti NSV
Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga

Kauaaegse viljaka töö eest sotsialistliku seaduslikkuse tugevdamisel
autasustada Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga järgmisi nota
riaalkontorite töötaj aid:
Einman, Marta Augusti t. — Viljandi Rajooni Riikliku Notariaalkon
tori vanemnotar.
Gassmann, Fer-Leib Šloma p. — Tallinna Esimese Riikliku Notariaal
kontori vanemnotar.
Lomp, Dagmar Karli t. — Eesti NSV Justiitsministeeriumi peaspetsia
list notariaadi alal.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees J. KÄBIN
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 1. oktoobril 1982.

II
EESTIMAA KOMMUNISTLIKU PARTEI KESKKOMITEE JA
EESTI NSV MINISTRITE NOUKOGU MÄÄRUS
J

ENSV Kergetööstusministeeriumi süsteemi tekstiilitööstuse ning
mõningate teiste tööstusharude koondiste ja ettevõtete kaadri
kinnistamise lisaabinõude kohta
Väljavõte:

Kergetööstusiharude koondistes ja ettevõtetes töötingimuste paranda
miseks, tööjõuressursside efektiivsemaks kasutamiseks, tootmise edasise
suurendamise ja tarbekaupade kvaliteedi tõstmise ülesannete täitmise
tagamiseks ning vastavalt NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu Ministrite
Nõukogu 1. märtsi 1982. a. määrusele nr. 165 «NSVL Kergetööstusminis-

teeriumi süsteemi tekstiilitööstuse ning mõningate teiste tööstusharude
tootmiskoondiste ja ettevõtete kaadri kinnistamise lisaabinõude kohta»
Eestimaa KP Keskkomitee ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu määravad:
1. Kehtestada ENSV
1985:

Kergetööstusministeeriumile

aastaiks

1982—

1) koondiste ja ettevõtete ümberseadmestamise ülesanded;
2) koondistes ja ettevõtetes ajakohaste suure tootlikkusega tehn oi oogiaseadmete paigaldamise ülesanded;
3) koondistes ja ettevõtetes tööliste töötingimuste parandamise üles
anded;
4) koondistes ja ettevõtetes teadusliku töökorralduse
arvu suhtelise vähendamise ülesanded;

teel töötajate

5) koondistes ja ettevõtetes töökorralduse ja töö stimuleerimise prog
ressiivse brigaadivormi juurutamise ülesanded;
6) üldelamispinna ja koolieelsete lasteasutuste käikuandmise üles
anded lisaks viie aasta plaanis aastaiks 1983—1985 ettenähtud ülesannetele;
2. ENSV Kergetööstusministeeriumil:
1) võtta üheteistkümnendal viisaastakul süsteemi koondistes ja ette
võtetes tarvitusele konkreetsed abinõud, mis tagaksid käesolevas määru
ses kehtestatud ülesannete tingimusteta täitmise;
2) suurendada tehnoloogiaseadmete kasutamise efektiivsust, lühendades tööpinkide ja masinate seisuaega, tõstes nende tootlikkust, täiustades
tehnoloogiaprotsesse, parandades tootmiskorraldust ja suurendades fondi tootlust;
3) rakendada lisaabinõusid plaaniülesandeid väiksema töötajate ar
vuga täitvate kollektiivide tõhusamaks stimuleerimiseks, samuti mate
riaalse ergutamise fondi ning sotsiaal-kultuuriliste ürituste ja elamuehi
tuse fondi tõhusamaks kasutamiseks;
4) moodustada koondistes ja ettevõtetes stabiilsed kollektiivid, jär
sult vähendades kaadri voolavust tootmis- ja töökorralduse edasise täius
tamise, korteri-, olme- ja tootmistingimuste parandamise, töö kvaliteedi
tõstmise abinõude rakendamise ja töötajate stimuleerimise ning tööaja
kadude igakülgse vähendamise teel;
5) suurendada insener-tehniliste töötajate töö efektiivsust, pöörates
erilist tähelepanu tootmisprotsesside automatiseerimisele ja mehhanisee
rimisele, käsitsitööd tegevate tööliste arvu tunduvale vähendamisele ja
tootmise tehnilisele ettevalmistamisele;
6) välja töötada ja ellu rakendada lisaabinõud toitlustusettevõtete
(kaasa arvatud dieetsööklad) ning kulinaar- ja kondiitritoodete kaupluste
ja osakondade võrgu väljaarendamiseks;

7) luua normaalsed tingimused tekstiiliettevõtetes öötööd tegevate
töötajate viljakaks tööks, tagades tootmise häireteta varustamise tooraine
ja materjalidega ning tööliste varustamise sooja toiduga;
8) parandada kaadri ettevalmistamise ja kvalifikatsiooni tõstmise
korraldust, nähes ette progressiivsete töökorraldusvormide laialdase juu
rutamise;
9) kutsekoolide lõpetanute kinnistamiseks koondistes ja ettevõtetes
luua neile normaalsed tootmis- ja olmetingimused.
3. ENSV Haridusministeeriumil ning linnade ja rajoonide täitevko
miteedel tõhustada üldhariduskeskkoolide õpilaste töökasvatuse protsessis
nende orienteerimist tekstiili-, naha- ja jalatsitööstuse ja teiste kergetööstusharude tööliste kutsealade valikule.
4. ENSV Riiklikul Töölkomiteel rakendada koos ENSV Kergetööstus
ministeeriumi ning linnade ja rajoonide t ä it evik omi te e de g a edasilükkama
tuid abinõusid ENSV Kergetööstusministeeriumi süsteemi koondiste ja
ettevõtete abistamiseks tööjõuga komplekteerimisel.
5. ENSV Riiklikul Kutsehariduskomiteel tagada koos ENSV Kerge
tööstusministeeriumi süsteemi baasettevõtetega kutsekoolide komplektee
rimine (vastavalt nende ettevõtete vajadustele) õpilastega tekstiili-, nahaja jalatsitööstuse ning teiste kergetööstusharude tööliste kutsealade oman
damiseks ning nende suunamine nimetatud ettevõtteisse.
7. Linnade ja rajoonide täitevkomiteedel parandada elamute ehita
mist ENSV Kergetööstusministeeriumi osavõtusummadega ning tagada
ministeeriumile igal aastal elamispinna eraldamine vastavalt elamu
ehituseks üleantud kapitaalmahutustele.
8. ENSV Riiklikul Kinokomiteel ning ENSV Riiklikul Televisiooni- ja
Raadiokomiteel suurendada selliste filmide väljalaset ning raadio- ja tele
saadete arvu, mis jutustaksid tekstiili- ja kergetööstuse eesrindlike kol
lektiivide ja tootmisnovaatorite tööst, teaduslikust töökorraldusest, töö
korralduse ja töö stimuleerimise brigaadivormi juurutamise kogemustest
ning mis aitaksid tõsta tekstiili- ja kergetööstustööliste kutsealade prestiiži.
9. Eesti NSV ministeeriumidel, riiklikel komiteedel ja keskasutustel,
Eestimaa KP linna- ja rajoonikomiteedel ning linnade ja rajoonide täitev
komiteedel võtta teadmiseks ja juhindumiseks, et NLKP Keskkomitee ja
-NSV Liidu Ministrite Nõukogu 1. märtsi 1982. a. määrusega nr. 165:
1) õn 1. märtsist 1982. a. uute tariifimäärade ja ametipalkade kehtes
tamiseni tõstetud NSVL Kergetööstuse Ministeeriumi süsteemi tekstiili-,
puuvillapuhastus-, lina ja teiste kiutaimede algtöötlemise, jalatsi-, naha-,
toornaha-., parkainete-, karusnahatööstuse tootmiskoondiste ja ettevõtete
insener-tehniliste töötajate mõnede kategooriate ametipalku;
2) õn tõstetud NSVL Kergetööstuse Ministeeriumi süsteemi tekstiili
tööstuse tootmiskoondiste ja ettevõtete põhitsehhide (jaoskondade) töö
liste lisatasu öötöö eest ning kehtestatud selleks 75 protsenti tunni tariifitasust (palgast) iga öötöötunni eest.

Om tõstetud NSVL Kergetööstuse Ministeeriumi süsteemi tekstiilitöös
tuse tootmiskoondiste ja ettevõtete abitsehhide (-jaoskondade) tööliste ja
abiteeninduspersonali lisatasu öötöö eest ja kehtestatud selleks 35 prot
senti tunni tariifitasust (palgast) iga öötöötunni eest.
Õn kehtestatud NSVL Kergetööstuse Ministeeriumi süsteemi tekstiili
tööstuse tootmiskoondiste ja ettevõtete põhi- ja abitsehhide (-jaoskondade)
insener-tehnilistele töötajatele ja teenistujatele lisatasu öötöö eest;
4) õn NSVL Kergetööstuse Ministeeriumi süsteemi tekstiili-, naha- ja
jalatsitööstuse tootmiskoondiste ja ettevõtete juhtidele antud õigus keh
testada põhikutsealade noortöölistele, kes õn lõpetanud kutsekooli või
saanud individuaalse ja brigaadiviisilise väljaõppe vahetult tootmises,
tükitööhinnete koefitsiendid;
5) õn kehtestatud, et ühekordset teenistusvanusetasu ei arvata eran
dina töötasu summa hulka pensioni maksmisel vanusepensionäridele teks
tiilitööstuse tootmiskoondiste ja ettevõtete põhitsehhide tööliste hulgast;
6) õn NSVL Kergetööstuse Ministeeriumil lubatud:
maksta töölistele, keda suunatakse kergetööstusettevõtteisse komso
moli lähetuskirjaga, ühiskondliku üleskutse või organiseeritud värbamise
korras, uute kutsealade õppimise või ümberkvalifitseerumise ajal töötasu
eelmises töökohas viimase kolme kuu keskmisest palgast lähtudes järgmi
selt :
viis-kuus kuud kestva õppimise korral — kahel esimesel õppekuul
100 protsenti keskmisest palgast, kolmandal ja neljandal õppekuul kuni 70
protsenti ning viiendal ja kuuendal õppekuul kuni 40 protsenti keskmisest
palgast;
neli kuud kestva õppimise korral — kahel esimesel õppekuul 100
protsenti keskmisest palgast, kolmandal õppekuul kuni 70 protsenti ja nel
jandal õppekuul kuni 40 protsenti keskmisest palgast;
kolm kuud kestva õppimise korral — esimesel õppekuul 100 protsenti
keskmisest palgast, teisel õppekuul kuni 70 protsenti ja kolmandal õppe
kuul kuni 40 protsenti keskmisest palgast;
kaks kuud kestva õppimise korral — esimesel õppekuul 100 protsenti
keskmisest palgast ja teisel kuul kuni 40 protsenti keskmisest palgast.
Lisaks sellele arvestada nimetatud töölistele nende valmistatud kõlb
liku toodangu eest palka ettevõttes kehtivate normide ja tööhinnete järgi
alates sellest õppekuust, mille eest töötasuks ei ole ette nähtud 100 prot
senti keskmisest palgast;
8) õn NSVL Kergetööstuse Ministeeriumi süsteemi tekstiili-, naha- ja
jalatsitööstuse tootmiskoondised, ettevõtted ja organisatsioonid aastail
1982—1985 erandina vabastatud kohalike rahvasaadikute nõukogude täi
tevkomiteedele ja teistele organisatsioonidele elamispinna andmisest nen
dele koondistele, ettevõtetele ja organisatsioonidele ehitatavates maja
des.
Eestimaa KP Keskkomitee
sekretär
K. VAINO

Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimees
V. KLAUSON

EESTIMAA KOMMUNISTLIKU PARTEI KESKKOMITEE JA
EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS
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Maaelanike korteri-, kommunaal-, olme-, sotsiaal- ja kultuuritingimuste edasise parandamise abinõude kohta

Väljavõte:

Eestimaa KP Keskkomitee ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu märgi
vad, et pärast NLKP Keskkomitee 1965. aasta märtsipleenumit õn vaba
riigis rakendatud ulatuslikke abinõusid maapiirkondades sotsiaalsete prob
leemide lahendamiseks ja maa-asulate ümberkorraldamiseks. Ainuüksi
kahe viimase viisaastaku jooksul õn antud ekspluatatsiooni elamuid üld
pinnaga 1,74 milj. m2. Paljude külade ilme kujuneb põhjalikult ümber
ning nad omandavad suurte asulate jooni, kus elanikele õn võimaldatud
mitmekesine kultuurialane ja olmeteenindus.
Ent selles valdkonnas rakendatavad abinõud ei ole veel piisavad.
Täielikult ei realiseerite elamute, kommunaalmajandus-, kultuuri- ja olme
objektide käikuandmise ülesandeid, õn puudusi maaelanike kultuuriala
ses, olme-, meditsiinilises ja kaubanduslikus teenindamises. Edasiarenda
mist vajab majandisiseste teede võrk.
Eestimaa KP Keskkomitee ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu käsitavad
maapiirkondade sotsiaalse ümberkujundamise abinõusid toitlusprogrammi
koostisosana. Nende abinõude ellurakendamine nõuab elamute, kommu
naal-, kultuuri- ja olmeobjektide ning teedeehituse tunduvalt paremat
korraldamist ja selle mahtude suurendamist.
Maaelanike korteri-, kommunaal-, olme-, sotsiaal- ja kultuuritingimuste edasiseks parandamiseks ning vastavalt NLKP Keskkomitee ja
NSV Liidu Ministrite Nõukogu 24. mai 1982. a. määrusele nr. 437 Eesti
maa KP Keskkomitee ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu määravad:
1. ENSV Plaanikomiteel, ENSV Ehituskomiteel, ENSV Põllumajan
dusministeeriumil, ENSV Aiandusministeeriumil, ENSV Haridusministee
riumil, ENSV Tervishoiuministeeriumil, ENSV Kultuuriministeeriumil,
ENSV Ehitusministeeriumil, ENSV Põllumajandustehnika Komiteel, Vaba
riiklikul Koondisel «Eesti Kolhoosiehitus», ETKVL-il, teistel Eesti NSV
huvitatud ministeeriumidel, riiklikel komiteedel ja keskasutustel, Eesti
maa KP rajoonikomiteedel ja rajoonide täitevkomiteedel rakendada aas
tail 1982—1990 ellu maapiirkondade sotsiaalse ja majandusliku arenda
mise kompleksabinõud, mille eesmärk õn:
1) maa-asulate edasine ümberkujundamine heakorrastatud alevikeks,
elamute, kommunaal-. kultuuri- ja olmeobjektide ehituse mahu oluline
suurendamine ning kooperatiiv- ja individuaalelamuehituse arendamine;
2) vajalike tingimuste loomine kaadri kinnistamiseks maal, maa
elanike kultuurialase, olme-, meditsiinilise ja kaubandusliku teenindamise
oluline parandamine, samuti teede kiirem rajamine kolhoosides, sovhoosi
des ja teistes põlluma j andusiett evõt et es.

2. ENSV Plaanikomiteel:
2) näha kapitaalehituse viie aasta ja aastaplaanide koostamisel koos
ENSV Ehituskomiteega ette:
kasutada keskmiselt 15 protsenti Tallinna ja Tartu elamuehituskombinaadi võimsusest maatingimustele kohandatud projektide järgi elamute
ehitamiseks kolhoosides ja sovhoosides;
suunata elamute ning kultuuri- ja olmeobjektide ehitamiseks majan
duslikult nõrkades kolhoosides ja sovhoosides kuni 10 protsenti linnade ja
tööst uskeskuste mittetootmisotstarbeliste objektide ehituseks eraldatava
test kapitaalmahutustest;
3) määrata koos ENSV Põllumajandusministeeriumi ja ENSV Aiandusministeeriumiga üheteistkümnenda viisaastaku kapitaalehituse plaa
nide ja Eesti NSV majandusliku ja sotsiaalse arengu 1986.—1990. aasta
riikliku plaani projekti koostamisel ENSV Ehitusministeeriumile ja Vaba
riiklikule Koondisele «Eesti Kolhoosiehitus» ning teistele Eesti NSV mi
nisteeriumidele ja keskasutustele kindlaks maal tehtavate ehitustööde ma
hud, pidades silmas tagada 1990. aastal kolhoosides, sovhoosides ja teis
tes p õllumaj andus ett evõt etes ja -organisatsioonides 75—80 protsendi ula
tuses neile kehtestatud limiidist ehitus- ja montaažitööde (välja arvatud
maaparandusehitus) tegemine töövõtukorras.
4. ENSV Ehituskomiteel tagada:
1) aastail 1982—1985 Harju, Kohtla-Järve, Paide, Rakvere ja Rapla
rajooni planeerimisprojektide, arendamisele kuuluvate sovhoosi- ja kolhoosiasulate puuduolevate planeerimis- ja hoonestusprojektide ning vähemulatusliku arenguga majandiasulate hoonestustingimuste väljatööta
mine, pidades silmas tagada nende projektide ratsionaalsus ja ökonoom
sus ning luua vajalikud mugavused maaelanikele;
2) 1983. aastal ühiskondlike hoonete ja elamute uute tüüpprojektide
väljatöötamine ja Olemasolevate korrigeerimine riikliku, kooperatiivse ja
individuaalehituse jaoks maal ning elamute juurde ehitatavate eri tüüpi
majapidamishoonete tarvis, arvestades linnade elamuehituskombinaatide
poolt väljalastavate konstruktsioonide ja detailide, puitkonstruktsioonide,
kohalike ehitusmaterjalide ja industriaalsete ehitusmeetodite kasutamist
ning isiklikuks abimajapidamiseks tingimuste loomist;
3) 1983. aastal kolhoosides ja sovhoosides elamute ja kommunaalmajandusobj ektide erikapitaalmahutuste normatiivide väljatöötamine, pida
des silmas maa-asulate ja külade laialdasemat hoonestamist talutüüpi ma
jadega, korterite planeeringu parandamist ja nende tehnosisustuse taseme
tõstmist.
8. ENSV Tervishoiuministeeriumil:
kehtestada, et ambulatooriume ehitatakse sovhoosides ja teistes riik
likes põllumajandusettevõtetes ja -organisatsioonides põllumajanduse
arendamiseks eraldatavate riiklike kapitaalmahutustega.
Soovitada kolhoosidel ehitada ambulatooriume omavahenditega.
11. ENSV Plaanikomiteel, ENSV Teenindusministeeriumil, ENSV Põl
lumajandusministeeriumil, ENSV Aiandusministeeriumil ja rajoonide täi

tevkomiteedel töötada välja ja rakendada aastail 1983—1990 ellu abinõud
maaelanike olmeteeninduse edasiseks laiendamiseks ja parandamiseks,
pidades silmas:
suurendada sel ajavahemikul rajoonikeskustes maaelanike teenin
damiseks pesupesemise ja rõivaste keemilise puhastuse vabrikute, raa
diote, televiisorite, külmkappide, pesumasinate ja muude kodumasinate
remontimise komplekselt evõt ete, kolhoosi- ja sovhoosiasulates aga selvepesulate ehitamise mahtu;
viia 1985. aastaks lõpule saunade ning pisiremonditööde ja teenuste
кomplekstellimuspuriktide rajamine kõigis kolhoosides ja sovhoosides.
13. ENSV Plaanikomiteel ja ETKVL-iil näha 1983.—1990. aasta plaa
nide projektides ette jaekaubakäibe edasiarendamine maal ning ajako
haste kaupluste, kaubanduskeskuste ja toitlustusettevõtete võrgu laienda
mine maapiirkondades.
ENSV Plaanikomiteel ja ENSV Kaubandusministeeriumil eraldada
maaelanikele müügiks kaupu mahus ja sortimendis, mis tagaks nende va
jaduse täielikuma rahuldamise.
15. ENSV Plaanikomiteel, ENSV Varustuskomiteel, ENSV Põlluma
jandustehnika Komiteel, ENSV Kaubandusministeeriumil, ENSV Tervis
hoiuministeeriumil ja ETKVL-il eraldada kolhoosidevahelistele sanatoo
riumidele, puhkekodudele, pansionaatidele ja pioneerilaagritele tehnoloo
gia-, külmutus-, meditsiini- ja muid seadmeid ning mööblit, nõusid, pehmet
ja kõva inventari ja spetsialiseeritud autotranspordivahendeid ametiühin
gute sanatooriumidele ja kuurordiasutustele kehtestatud normide kohaselt.
16. Rajoonide täitevkomiteedel tagada kolhoosnikutele ning sovhoo
side ja teiste põllumajandusettevõtete ja -organisatsioonide töölistele ja
teenistujatele kütte müümine neile alluvate küttevarustusorganisatsioonide kaudu.
17. ENSV Kultuuriministeeriumil, ENSV Riiklikul Kinokomiteel,
ENSV Riiklikul Kirjastuste, Polügraafia ja Raamatukaubanduse Komiteel,
ENSV Riiklikul Televisiooni- ja Raadiokomiteel ning rajoonide täitevko
miteedel:
1) tagada maaelanike kultuurialase teenindamise edasine paranda
mine, maaklubide, -raamatukogude ja -spordirajatiste võrgu arendamine,
nende tugevdamine kvalifitseeritud kaadriga ja vajalike materiaal-tehniliste ressursside eraldamine;
2) hoogustada tööd selliste uute filmide linastamisel ja näidendite
lavaletoomisel, kontserdiprogrammide ning tele- ja raadiosaadete koosta
misel, raamatute väljaandmisel ja kujutava kunsti teoste loomisel, mis
toovad esile tänapäeva küla tähtsaid probleeme ning kasvatavad armas
tust kodukandi ja lugupidamist maatöö vastu.
19..................................................................................................................................
Eestimaa KP linna- ja rajoonikomiteedel, rajoonide täitevkomiteedel
ning ametiühingu- ja komsomoliorganisatsioonidel rakendada lisaabinõusid noorte kaasamiseks aktiivsele osavõtule maapiirkondade sotsiaalse ja
majandusliku ümberkujundamise plaanide elluviimisest. Kasvatada noor
tes armastust kodukandi vastu ning püüdu siduda oma elu põllumajandus

tootmisega. Hoogustada linnade komsomoliorganisatsioonide tööd šeflusabi andmisel elamute ning kommunaalmajandus-, kultuuri- ja olmeobjek
tide ehitamisel maapiirkondades.
20. Eesti NSV ministeeriumidel, riiklikel komiteedel ja keskasutustel,
Eestimaa KP linna- ja rajoonikomiteedel ning rajoonide täitevkomiteedel
ja agraar-tööstuskoondistel võtta teadmiseks ja juhindumiseks, et NLKP
Keskkomitee ja NSV Liidu Ministrite Nõukogu 24. mai 1982. a. määrusega
nr. 437:
1) õn NSVL Plaanikomiteele tehtud ülesandeks jaotada aastateks 1986
•—1990 plaaniprojekti väljatöötamisel nimetatud määruse punktis 1 kehtes
tatud ülesanded liiduvabariikide ning NSV Liidu ministeeriumide ja kesk
asutuste vahel, samuti näha ette nende ülesannete täitmiseks vajalike ka
pitaalmahutuste ja materiaal-tehniliste ressursside eraldamine. Teha kont
rollarvud 3 kuu jooksul teatavaks liiduvabariikide ministrite nõukogudele
ning NSV Liidu ministeeriumidele ja kesk asutustele;
2) õn kehtestatud, et alates 1983. aastast kinnitavad sovhoosides ja
teistes riiklikes põllumajandusettevõtetes elamute, kommunaalmajandus-,
kultuuri-, olme- ja haridusobjektide ekspluatatsiooniandmise aastaplaanid
töövõtu ehitus- ja montaažiorganisatsioonidele tellijad koos töövõtjaks
olevate ministeeriumide ja keskasutustega, muutmata seejuures tellijatele
majandusliku ja sotsiaalse arengu plaanis kehtestatud vastavaid ülesan
deid nii tervikuna kui kvartalite järgi.
NSVL SKV-le õn tehtud ülesandeks seada sisse aruandlus töövõtu
ehitus- ja montaažiorganisätsioonide poolt nimetatud objektide ekspluatat
siooniandmise plaanide täitmise kohta;
3) õn NSV Liidu Ministrite Nõukogu 11. septembri 1969. a. määruse
nr. 744 punkti 2 (Eesti NSV Ministrite Nõukogu 15. jaanuari 1970. a. mää
ruse nr. 19 punkti 13 alapunkt 4) osaliseks muutmiseks pandud alates
1983. aastast NSVL Maaparanduse ja Veemajanduse Ministeeriumile ning
vastavalt liiduvabariikide maaparandus- ja veemaj andusministeeriurni
dele (nende tegevuspiirkonnas) põllumajanduslike grupiveevärkide (komp
leksis kolhooside, sovhooside ja teiste põllumajandusettevõtete ja -orga
nisatsioonide alevikusiseste jaotusvõrkudega) projekteerimise ja ehitamise
tellija ja peatöövõtja funktsioonid.
Liiduvabariikide ministrite nõukogudele õn tehtud ülesandeks näha
plaaniproj ektides ette anda aastail 1983—1985 NSVL Maaparanduse ja
Veemajanduse Ministeeriumile üle kapitaalmahutusi grupiveevärkide
tsoonis jaotusvõrkude ehitamiseks, mida teevad selle ministeeriumi töövõtuorganisatsioonid.
NSVL Maaparanduse ja Veemajanduse Ministeeriumile ning liiduva
bariikide ministrite nõukogudele õn tehtud ülesandeks tagada grupiveevärkide ja jaotusvõrkude ehitus ühise projekti ja ühtse tiitelnimestiku
alusel.
Liiduvabariikide ministrite nõukogudel õn lubatud finantseerida,
alates 1983. aastast grupiveevärkide tsoonis jaotusvõrkude ehitamist ma
janduslikult nõrkades kolhoosides eriharu «Põllumajandus» riiklikest
kapitaalmahutustest;

4) õn NSVL Maaparanduse ja Veemajanduse Ministeeriumile tehtud
ülesandeks töötada liiduvabariikide ministrite nõukogude ja NSVL Geo
loogia Ministeeriumi osavõtul välja ning kinnitada kooskõlastatult NSVL
Plaanikomiteega 1984. aastal põllumajandusliku veevarustuse väljaaren
damise generaalskeem, määrates kindlaks grupi- ja lokaalsete veevärkide,
jaotusvõrkude ja puurkaevude ehitamise järjekorra;
5) õn NSV Liidu Ministrite Nõukogu 28. septembri 1970. a. määrusega
nr. 810 (Eesti NSV Ministrite Nõukogu 20. oktoobri 1970. a. määrus nr. 479
— ENSV Teataja 1970, nr. 46. art. 441) kinnitatud «Kapitaalehituse mater
jalide, toodete ja seadmetega varustamise korra määrustiku» osaliseks
muutmiseks kehtestatud, et kolhoosidele, sovhoosidele ja teistele põlluma
janduselt evõt etele ja -organisatsioonidele generaal- ja aastatöö võtulepingute alusel rajatavate kommunaalmaj andusobj ektide ehitust varustavad
torude, armatuuri, siibrite ja muude nimetatud määrustiku punkti 1 ala
punktis «а» loetletud toodete ja seadmetega peatöövõtjaks olevad minis
teeriumid, keskasutused ja teised organisatsioonid;
6) õn NSVL Ehituskomiteele tehtud ülesandeks töötada NSVL Põllu
majanduse Ministeeriumi osavõtul välja ja kinnitada 1983. aastal kolhoo
side, sovhooside ja teiste põllumajandusettevõtete majandisisest e maan
teede projekteerimise ja ehitamise normid ja eeskirjad;
7) õn liiduvabariikide ministrite nõukogudel lubatud kasutada põllu
majandusele eraldatud fondide arvel autošassiisid rändklubide, -raamatu
kogude ja -kinode asutamiseks, mis õn vajalikud väikeste külade ja talude
elanike ning kaugkarjamaadel töötavate inimeste teenindamiseks;
8) õn meditsiinitöötajate, pedagoogide, klubitöötajate ning kehakul
tuuri- ja spordispetsialistide maal kinnistamiseks:
kolhoosnike ja sovhoositöötajate lastele, kes suunatakse õppima
kõrgkoolidesse ja keskeriõppeasutustesse, kus valmistatakse ette meditsii
nitöötajaid, pedagooge, klubitöötajaid ning kehakultuuri- ja spordispetsia
liste, laiendatud NSV Liidu Ministrite Nõukogu 9. oktoobri 1970. a. mää
ruse nr. 848 (Eesti NSV Ministrite Nõukogu 26. oktoobri 1970. a. määrus
nr. 489 — ENSV Teataja 1970, nr. 46, art. 442) kehtivust;
kehakultuuri- ja spordispetsialistidele, kes saabuvad pärast kõrg
koolide ja keskeriõppeasutuste lõpetamist alalisele tööle erialal kolhoosi
desse, sovhoosidesse ning muudesse põllumajandusettevõtetesse ja -orga
nisatsioonidesse, laiendatud NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu Ministrite
Nõukogu 22. mai 1979. a. määruse nr. 466 kehtivust neile tasuta korteri
ning kütte ja valgustuse tagamise osas esimesel kolmel tööaastal;
maapiirkondades töötavate lastemuusika- ja -kunstikoolide õpetaja
tele laiendatud NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu Ministrite Nõukogu
10. novembri 1977. a. määruse nr. 981 punkti 13 (Eestimaa KP Keskkomitee
ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu 28. veebruari 1978. a. määruse nr. 77
punkti 17 alapunkt 5 — ENSV Teataja 1978, nr. 13, art. 162) kehtivust
ning maapiirkondades töötavatele kehakultuuri- ja spordispetsialistidele
selle punkti alapunktide «а», «с» ja «d» (Eestimaa KP Keskkomitee ja
Eesti NSV Ministrite Nõukogu 28. veebruari 1978. a. määruse nr. 77
punkti 17 alapunkti 5 teine, neljas ja viies lõige) kehtivust;

maapiirkondades asuvate koolieelsete lasteasutuste pedagoogilistele
ja juhtivatele töötajatele laiendatud NSV Liidu Ministrite Nõukogu
10. veebruari 1948. a. määruse nr. 246 (Eesti NSV Ministrite Nõukogu
1. märtsi 1948. a. määrus nr. 171 — ENSV Teataja 1948, nr. 11, art. 60) ja
NSV Liidu Ministrite Nõukogu 4. mai 1971. a. määruse nr. 255 punkti 6
alapunkti «Ь» kehtivust;
9)
õn kehtestatud, et eluruumid sovhooside majades õn ette nähtud
asustamiseks sovhoositöötajate ja teiste isikutega, kellele kehtiva korra
kohaselt antakse elamispind majandi elamutes, ning need eluruumid arva
takse ametikorterite hulka, sealhulgas kä neis majades, mis õn asustatud
enne käesoleva määruse vastuvõtmist.
*

*
*

Eestimaa KP Keskkomitee ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu õn arva
musel, et maapiirkondade sotsiaalne ümberkujundamine õn tähtis üld
riiklik ja üldrahvalik ülesanne, ning õn veendunud, et partei-, nõukogude
ja põllumajandusorganid, ametiühingu- ja komsomoliorganisatsioonid ning
põllumajandus-, ehitusorganisatsioonide ja tööstusettevõtete töötajad tee
vad kõikvõimaliku nimetatud ülesande täitmiseks.
Eestimaa KP Keskkomitee
sekretär
K. VAINO

Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimees
V. KLAUSON

Tallinn, 29. juunil 1982. Nr. 410.

EESTI NSV MINISTRITE NOUKOGU JA
EESTI NSV AMETIÜHINGUTE NÕUKOGU MÄÄRUS
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Sm. R.-R. Aedmäe autasustamise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
määravad:
Kauaaegse kohusetruu töö eest sotsialistliku seaduslikkuse tugevda
misel, aktiivse osavõtu eest ühiskondlikust elust ja seoses viiekümnenda
sünnipäevaga autasustada Harju Rajooni Rahvakohtu esimeest RobertReino Eduardi p. Aedmäed Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti
NSV Ametiühingute Nõukogu aukirjaga.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimees
V. KLAUSON
Tallinn, 10. septembril 1982. Nr. 540.

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
esimees
N. JOHANSON

EESTI NSV MINISTRITE NOUKOGU JA
EESTI NSV AMETIÜHINGUTE NÕUKOGU MÄÄRUS
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Sm. K. Kleini 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 ENSV Põllu
majandustehnika Komitee Plaani ja Rahanduse Valitsuse juhatajat Kaljo
Peetri p. Kleini Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ameti
ühingute Nõukogu aukirjaga.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimees
V. KLAUSON

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
esimees
N. JOHANSON

Tallinn, 23. septembril 1982. Nr. 562.

EESTI NSV MINISTRITE NOUKOGU JA
EESTI NSV AMETIÜHINGUTE NÕUKOGU MÄÄRUS
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Sm. S. Prjadko autasustamise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
määravad:
Aktiivse osavõtu eest ühiskondlikust elust ja seoses kaheksaküm
nenda sünnipäevaga autasustada pensionäri Sergei Ivani p. Prjadkod
Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu au
kirjaga.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimehe esimene asetäitja
A. RÜÜTEL
Tallinn, 23. septembril 1982. Nr. 563.

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
esimees
N. JOHANSON

EESTI NSV MINISTRITE NOUKOGU JA
EESTI NSV AMETIÜHINGUTE NÕUKOGU MÄÄRUS
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Sm. E. Nirgi autasustamise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
määravad:
Kauaaegse kohusetruu töö ja aktiivse osavõtu eest ühiskondlikust
ellust ning seoses viiekümnenda sünnipäevaga autasustada ENSV Riikliku
Hinnakomitee osakonnajuhatajat Einar Hansu p. Nirki Eesti NSV Mi
nistrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu aukirjaga.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimehe esimene asetäitja
A. RÜÜTEL

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
esimees
N. JOHANSON

Tallinn, 24. septembril 1982. Nr. 566.
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