Ametniku tee selge
keeleni: sile ja konarlik

Töötoa praktilise osa 1. ülesanne


Töötoa praktilise osa 1. ülesanne on koostada / toimetada kujuteldavat
muutmise seadust, kus sellest konkreetsest seadusest muudetakse ainult ühte
lõiget. Muuta võib kogu lõike teksti. Oluline info peab alles jääma. Arvestada
tuleb kehtiva konkreetse seaduse ja kogu Eesti seaduse terminoloogiat.



Oletame, et eelnõu kirjutajale / toimetajale on tehtud ülesandeks sõnastada
see konkreetne lõige selgemalt, tavalugejale arusaadavamalt, eelkõige pidades
silmas liigendust jms-st. Kõrvalasuvate lõigete sõnastust ei pea arvestama,
keskendume ainult sellele ühele lõikele – kuidas seda selgemaks saada. Kõik
normitehnilised võtted on lubatud. Võib moodustada uusi lauseid, punkte,
lõikeid.



Näited pärinevad kehtivatest seadustest. Näidetest üks on leitud ise, kaks
esinenud selge keele teemalistes ettekannetes/artiklites.

Töötoa praktilise osa 2. ülesanne
 Palun

arutage:

 millised

on selge keele kasutuselevõttu takistavad tegurid
teie organisatsioonis või avalikus sektoris laiemalt ning

 võimalikke

tööriistu, mis võiksid aidata riigiasutustes
selgemat keelekasutust juurutada (nii juba olemasolevaid
kui veel kasutamata võimalusi).

 Palun

tooge võimalusel 3-5 praktilist näidet.

Töötoa praktiline osa
1.

Laudkonnale määratud sätte parem sõnastamine.

2.

Arutelu: selge keele kasutuselevõttu takistavad
tegurid ning võimalikud tööriistad, mis võiksid aidata
riigiasutustes selgemat keelekasutust juurutada.

3.

FAKULTATIIVNE: teiste sätete parem sõnastamine.

Maamaksuseadus
§ 11. Maksusoodustused
(1) Maa omanik või maa kasutaja, kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoht on
alljärgnevalt kirjeldatud maal asuvas hoones, on maamaksu tasumisest vabastatud
0,15 ha ulatuses punktis 3 nimetatud juhul ja 2,0 ha ulatuses muudel juhtudel.
Maa peab vastama järgmistele tingimustele:

1) maa on omaniku omandis või käesoleva seaduse §-s 10 nimetatud maa on
kasutaja kasutuses;
2) maa on elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlvik;
3) maa asub asustusüksusena käsitatavas linnas või alevis või alevikus või alal, mis
on määratud tiheasustusega alaks kohaliku omavalitsuse üksuse üldplaneeringuga
või kui kehtiv üldplaneering puudub, maakonnaplaneeringuga.

Sotsiaalhoolekande seadus
§ 1393. Pensionäritoetuse suurus, määramine ja maksmine
(5) Kui pensionäritoetust soovib saada käesoleva seaduse § 1391 lõikes 2
nimetatud isik, kes saab pensioni välisriigist, peab ta esitama 31. augustiks
Sotsiaalkindlustusametile ühekordse teabe pensioni saamise kohta 1. aprilli
seisuga.
(51) Kui pensionäritoetust soovib saada käesoleva seaduse § 1391 lõikes 2
nimetatud isik, kellele või kellega samas rahvastikuregistrisse kantud
elukohas elavale isikule osutatakse ööpäevaringset hooldusteenust, välja
arvatud ööpäevaringne erihooldusteenus ja kogukonnas elamise
teenus, peab ta esitama 31. augustiks Sotsiaalkindlustusametile ühekordse
teabe eelnimetatud teenuse saamise kohta alates 1. aprillist kuni
30. septembrini või teabe vastava asjaolu muutumise kohta.

Töövõimetoetuse seadus
§ 27. Üleminekusätted
(2) Kui isikule käesoleva seaduse alusel makstav töövõimetoetus kalendripäeva kohta on
väiksem talle viimati riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel makstud
töövõimetuspensionist kalendripäeva kohta, makstakse talle töövõimetoetust suuruses, mis
on võrdne eelnimetatud pensioniga, kui isik vastab punktis 1 või 2 nimetatud tingimustele:
1) isik oli riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel viimase püsiva töövõimetuse
ekspertiisiga tunnistatud püsivalt töövõimetuks kestusega vähemalt kaks aastat, ta esitab
hiljemalt eelnimetatud ekspertiisi otsuses märgitud kordusekspertiisi tähtajal taotluse
töövõime hindamiseks käesoleva seaduse alusel ning tal tuvastatakse osaline või puuduv
töövõime;
2) isikule riiklike elatusrahade seaduse alusel tähtajatult määratud invaliidsusgrupp on
riikliku pensionikindlustuse seaduse § 58 kohaselt loetud vastavaks vanaduspensionieani
määratud püsivale töövõimetusele töövõime kaotusega 40–100 protsenti.
(21) Riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel makstud töövõimetuspensioni suurus
kalendripäeva kohta leitakse töövõimetuspensioni kuu üldsumma jagamisel 30-ga.

