
 

RIIGIKOGU JUHATUSE OTSUS 
 

Tallinn         10.04.2014 nr 70 
 

Riigikogus menetletavate eelnõude normitehnika eeskirja muutmine 
 
Lähtudes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 13 lõike 2 punktist 10, Riigikogu juhatus 
otsustab: 
 
Teha Riigikogu juhatuse 2011. aasta 27. detsembri otsusega nr 136 kinnitatud „Riigikogus 
menetletavate eelnõude normitehnika eeskirjas“ järgmised muudatused: 
 
1.1. Täiendada § 1 lõikega 6 järgmises sõnastuses: 
„(6) Esitatav eelnõu ja seletuskiri vormistatakse käesoleva eeskirja lisa nr 2 „Eelnõu ja 
seletuskirja vormistamise juhend“ nõuete kohaselt.“; 
 
1.2. Täiendada eeskirja lisaga 2 käesoleva otsuse lisas toodud sõnastuses (lisatud). 

 
 
 

(allkirjastatud digitaalselt) 
Eiki Nestor 
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Riigikogus menetletavate eelnõude normitehnika eeskiri 

Lisa 2 

 

Eelnõu ja seletuskirja vormistamise juhend 
 
Eelnõu ja seletuskirja ettevalmistamisel lähtub eelnõu algataja või esitaja järgmistest 
vormistusnõuetest: 
 
1. veerised 
vasakul – 3 cm 
ülal, all, paremal – 2 cm 
 
2. kiri 
kirjastiil Times New Roman 
kirja suurus 12 punkti (pealkiri 16 punkti) 
 
3. märge „EELNÕU“ 
eelnõu esimese lehe esimesel real 
joondatud paremale 
läbivate suurtähtedega 
 
4. pealkiri 
lehekülje kolmandal real 
joondatud keskele 
kirja suurus 16 punkti 
paksus kirjas 
suure algustähega, edasi läbivalt väiketähtedega 
 
5. tekst 
algab pealkirja järel ülejärgmiselt realt 
joondatud rööpselt 
ühekordne reasamm 
taandeid ei kasutata 
sõnu ei poolitata 
automaatset numeratsiooni ei kasutata 
allajoonimist ei kasutata 
eelnõu paragrahvide ja lõigete (muutmise eelnõus punktide) vahele tühi rida 
seletuskirja lõikude vahele tühi rida 
eelnõu osade, peatükkide, jagude, jaotiste ja alljaotiste pealkirjad paksus kirjas, joondatud 
keskele 
eelnõu paragrahvide pealkirjad paksus kirjas, joondatud vasakule 



 

 
6. leheküljenumbrid 
alates esimesest leheküljest 
jaluses 
keskel 
üheleheküljelisele eelnõule leheküljenumbrit ei märgita 
 
7. eelnõu põhiteksti lõpp 
kolm tühja rida 
Riigikogu esimehe nimi 
sõnad „Riigikogu esimees“ 
üks tühi rida 
sõna „Tallinn,“ tühi ruum kuupäevale, aasta number 
üks tühi rida 
ühtlane joon terve teksti laiuses 
tekst: „Algatab (otsuse eelnõu puhul „Esitab“) Vabariigi 
Valitsus/…fraktsioon/…komisjon/Riigikogu liige… algatamise/esitamise kuupäev.“ 
üks vaba rida digiallkirja puhul, kolm vaba rida paberil allkirja jaoks 
tekst „(allkirjastatud digitaalselt)“, kui vajalik 
allkirjastaja nimi 
allkirjastaja ametinimetus 
 
8. seletuskirja lõpp 
ühtlane joon terve teksti laiuses 
tekst: „Algatab (otsuse eelnõu puhul „Esitab“) Vabariigi 
Valitsus/…fraktsioon/…komisjon/Riigikogu liige… algatamise/esitamise kuupäev.“ 
üks vaba rida digiallkirja puhul, kolm vaba rida paberil allkirja jaoks 
tekst „(allkirjastatud digitaalselt)“, kui vajalik 
allkirjastaja nimi 
allkirjastaja ametinimetus 
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