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Aktsiisimäära muutmise analüüs 
 

Vabariigi Valitsus esitab Riigikogule hiljemalt 2018. aasta 1. 
märtsil analüüsi ja vajaduse korral ettepaneku aktsiisimäära 
muutmiseks, kui käesolevas seaduses sätestatud või käesoleva 
seaduse 2015. aasta juunis vastu võetud muudatustega võivad 
kaasneda ootustele mittevastavad negatiivse mõjuga asjaolud, 
muu hulgas rahva tervisele, tarbimisele, ettevõtlusele või 
aktsiisi laekumisele.  



§ 26. Seaduse jõustumine 
 

Käesolev seadus jõustub 2016. aasta 
1. jaanuaril koos rakendusaktidega. 



Täitemenetluse seadustiku § 111 lg 1 
 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 655/2014, 
millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse 
menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist 
tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT L 189, 27.06.2014, lk 59–92), 
alusel tehtud Euroopa arestimismäärus kuulub Eestis 
täitemenetluses täitmisele ja võlgniku õiguskaitsevahenditele 
kohaldatakse Eestis hagi tagamise määruse täitemenetluse 
kohta sätestatut niivõrd, kuivõrd Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruses (EL) nr 655/2014 ei ole ette nähtud teisiti. 



Töövõimetoetuse seaduse § 27 lg 2  
 
 

Isikule, kes oli riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel tunnistatud 
viimase püsiva töövõimetuse ekspertiisiga püsivalt töövõimetuks 
kestusega vähemalt kaks aastat ja kes esitab hiljemalt püsiva 
töövõimetuse ekspertiisi otsuses märgitud korduvekspertiisi tähtajal 
käesoleva seaduse alusel töövõime hindamise taotluse ning kellel 
tuvastatakse osaline või puuduv töövõime, või isikule, kellele riiklike 
elatusrahade seaduse alusel tähtajatult määratud invaliidusgrupp on 
riikliku pensionikindlustuse seaduse § 58 kohaselt loetud vastavaks 
vanaduspensioni eani määratud püsivale töövõimetusele töövõime 
kaotusega 40–100 protsenti, makstakse töövõimetoetust suuruses, 
mis on võrdne talle viimati riikliku pensionikindlustuse seaduse 
alusel makstud töövõimetuspensioniga kalendripäeva kohta, kui 
käesoleva seaduse alusel makstav töövõimetoetus kalendripäeva 
kohta on sellest väiksem.  
 



Tööturuteenuste ja -toetuste 
seaduse § 41 lg 4  

Tööhõiveprogrammiga võib: 
1) lähtuvalt tööjõu nõudluse ja pakkumise prognoosidest, muutustest 
tööturu olukorras ja tööturu hetkeolukorrast, töötute ja tööotsijate 
ning Eesti Töötukassas arvele võtmata töötute üldarvust, 
tööturuteenuste saamiseks õigustatud isikute võimalusest leida tööd 
ning vajadusest tööturuteenuste saamiseks, tööandjate vajadustest ja 
nõuetest töötajate oskustele ja kvalifikatsioonile, tööturu riskirühmade 
erivajadustest, tööturul hõivatud isikute vajadusest säilitada 
konkurentsivõime või demograafilisest olukorrast kehtestada 
tööturuteenuseid, samuti võimaldada tööturuteenuste osutamist 
käesolevas seaduses sätestatust soodsamatel tingimustel; 



Tööturuteenuste ja -toetuste 
seaduse § 41 lg 4 (järg) 

2) lähtuvalt tööjõu nõudluse ja pakkumise prognoosidest, muutustest tööturu 
olukorras ja tööturu hetkeolukorrast, töötute ja tööotsijate üldarvust, töö 
leidmisel abi vajavate riskirühmade ja töö kaotamise ohus olevate isikute ning 
tööotsimisel mitteaktiivsete isikute erivajadustest või tööturu hetkeolukorrast 
tingitud kõrgendatud ohust, et hõivatud isikud võivad töötuks jääda ja 
pikaajaline töötus võib kasvada, laiendada tööturuteenuste kasutamiseks ja 
tööturutoetuste saamiseks õigustatud isikute ringi; 
 
3) lähtuvalt Eesti Töötukassa tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitali vabade 
vahendite olemasolust, tööturuteenuste osutamise ja tööturutoetuste 
maksmise mõjude analüüsist, tööturuteenuseid kasutavate isikute elukohast 
tingitud erivajadustest, piirkondlikest eripäradest või tööturuteenuste 
osutamise asukohast kehtestada tööturuteenuste ja -toetuste suurendatud 
määrad. 
 
 



Sotsiaalhoolekande seaduse § 80 lg 4  
 
 
 

Kui isik ei kasuta erihoolekandeteenust rohkem kui kaks kuud 
järjest statsionaarse tervishoiuteenuse saamise tõttu ning 
soovib sama suunamisotsuse alusel pärast statsionaarse 
tervishoiuteenuse saamist saada suunamisotsuses märgitud 
teenust, peab isik või olemasolu korral tema seaduslik esindaja 
alates teisest statsionaarse tervishoiuteenuse saamise kuust 
kuni tervishoiuteenuse saamise lõpuni esitama 
Sotsiaalkindlustusametile selle erihoolekandeteenuse osutaja 
kaudu, kelle juures isik suunamisotsuses märgitud teenust sai, 
iga kalendrikuu kolmandaks kuupäevaks kirjaliku kinnituse 
selle kohta, et ta sai eelmisel kalendrikuul statsionaarset 
tervishoiuteenust. 
 



Täitemenetluse seadustiku § 115 lg 2 

Kontol olev raha kantakse vastavalt arestimisaktile 
arestitud ulatuses üle kohtutäituri ametialasele 
arvelduskontole, välja arvatud juhul, kui 
täitedokumendiks on muu kui lapsele 
kohtumenetluse ajal elatise maksmise nõude kohta 
tehtud hagi tagamise määrus. 



Haldusmenetluse seaduse § 5.   
Vormivabadus ja eesmärgipärasus 
 

(1) Menetlustoimingu vormi ja muud 
haldusmenetluse üksikasjad määrab haldusorgan 
kaalutlusõiguse alusel, kui seaduse või määrusega ei 
ole sätestatud teisiti. 

(2) Haldusmenetlus viiakse läbi eesmärgipäraselt ja 
efektiivselt, samuti võimalikult lihtsalt ja kiirelt, 
vältides üleliigseid kulutusi ja ebameeldivusi 
isikutele. 

 



§ 56.  Haldusakti põhjendamine 
 
(1) Kirjalik haldusakt ja soodustava haldusakti andmisest 
keeldumine peab olema kirjalikult põhjendatud. 
Haldusakti põhjendus esitatakse haldusaktis või 
menetlusosalisele kättesaadavas dokumendis, millele on 
haldusaktis viidatud. 
(2) Haldusakti põhjenduses tuleb märkida haldusakti 
andmise faktiline ja õiguslik alus. 
(3) Kaalutlusõiguse alusel antud haldusakti põhjenduses 
tuleb märkida kaalutlused, millest haldusorgan on 
haldusakti andmisel lähtunud. 
(4) Haldusakti andmise faktilist alust ei pea põhjenduses 
näitama, kui haldusakti adressaadi taotlus rahuldati ja 
kolmanda isiku õigusi ega vabadusi ei piirata. 

 



§ 58.  Menetlus- ja vorminõuete 
rikkumise tagajärjed 
 

Haldusakti kehtetuks tunnistamist ei saa nõuda 
üksnes põhjusel, et haldusakti andmisel rikuti 
menetlusnõudeid või et haldusakt ei vasta 
vorminõuetele, kui eelnimetatud rikkumised ei 
võinud mõjutada asja otsustamist. 

 



§ 14.  Liikluskord 

(1) Sõidukite liiklus on parempoolne. 

(2) Iga liikleja, liikluse korraldaja ja muu isik peab järgima liiklusalaste 
õigusaktide nõudeid, olema liikluses hoolikas ja ettevaatlik ning tagama 
liikluse sujuvuse, et vältida ohtu ja kahju tekitamist. 

(3) Ajutise (teisaldatava alusega) ja alalise liiklusmärgi nõude vastuolu 
korral tuleb juhinduda ajutise liiklusmärgi nõudest. 

(4) Ajutise (kollast värvi) ja alalise teekattemärgise nõuete vastuolu korral 
tuleb juhinduda ajutise teekattemärgise nõudest. 

(5) Liiklusmärgi ja teemärgise nõuete vastuolu korral peab juhinduma 
liiklusmärgi nõudest. 

(6) Foori lubav tuli või reguleerija lubav märguanne ei peata liiklusmärgi, 
välja arvatud kõrvalteega lõikumise hoiatusmärk, samaliigiliste teede 
ristmiku hoiatusmärk ja eesõigusmärgid, ja teemärgisega ettenähtud korda. 

(7) Keegi ei tohi oma tegevusega või tegevusetusega ohustada või 
takistada liiklust. Ohu tekitanud isik peab rakendama kõiki temale 
jõukohaseid meetmeid ohu kõrvaldamiseks või selle kahjulike tagajärgede 
vähendamiseks. Vajaduse korral tuleb tekitatud ohust teavitada politseid. 

(8) Teeomaniku loata ei tohi paigutada kõnniteele või teepeenrale seadmeid 
või materjale, mis ohustavad või takistavad jalakäija, eriti vanuri ja 
liikumispuudega isiku liikumist. 

  



Mis on sinu teksti põhisõnum? Kes on sinu lugeja? 
Aseta end mõttes lugeja rolli! Vali lugeja jaoks sobiv 
stiil ja sõnavara. 
Pane kirja ainult kõige olulisem info. Järgi loogilist 
ülesehitust. Liigenda võimalikult palju. Tekst peab 
moodustama terviku. 
Viska välja mittevajalik juriidiline vm släng. Räägi 
tegijast isikulises tegumoes. 
Proovi iga lauset veerandi võrra lühendada! 
Loe teksti kõva häälega! 
Pikemalt Eesti Keele Instituudi 
leheküljelt selgesonum.ee. 
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