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Lauseõpetuse teooriaküsimused ja tõlkija.

Eesti ja inglise keele eripära ning 
ilukirjanduse ja tarbestiili eripära.

Lausestusvead kui segaste lausete  sagedased  
põhjustajad.

 Isikukaitsevahendid annab töötajale 
kasutamiseks tasuta tööandja.

 Kodanik juhtis alkoholijoobes sõidukit.



Sõnaühendi mõiste. Sõnaühend kui lause 

ehitusmaterjal. Peasõna ja laiend. Eesti 

keeles ei või normaalset sõnadevahelist 

mõttelist  seost  lõhkuda kiiludega. 



1) Sõnade mõttelise seose lõhkumine 
võõrkeele mõjul.

Remaining with existing policy is unlikely to
lead to substantial reductions in roaming
charges.

Jäämine olemasoleva poliitika juurde 
väheusutavalt viib märkimisväärse 
rändlushindade alanemiseni.

Oluliste sõnaseoste leidmine, lähtudes verbist kui lause 

semantilisest keskmest.



Jäämine olemasoleva poliitika juurde 
väheusutavalt viib märkimisväärse
rändlushindade alanemiseni.

Ei  ole tõenäoline, et praeguste põhimõtete 
juurde jäämine viiks rändlushindade  
märkimisväärse alanemiseni. 

Ei ole tõenäoline, et praeguste põhimõtete   
juurde jäädes suudetaks saavutada 
rändlushindade märkimisväärset  alanemist. 



2) Sõnaühendi lõhub peasõna ja tema 

genitiivse laiendi vahele kiilutud 

kõrvallause.

Miks sellised laused tekivad ja miks need on 

halvad? 

a) Määruse, mis käsitleb sekkumiskokkuostu, 

artiklis 8 on ette nähtud … 

Vrd: Määrus, mis käsitleb          

sekkumiskokkuostu, võeti vastu …



Määruse, mis käsitleb sekkumiskokkuostu, artiklis 8 on ette nähtud …

Sekkumiskokkuostu käsitleva määruse 
artiklis 8 on ette nähtud …

Pikema lause korral on kiil eriti häiriv:

… arvestades seejuures Euroopa Liidu 
Nõukogu määruse, millega luuakse ühenduse 
kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika 
eeskirjade järgimiseks, eelnõus toodud 
nõuetega. 



b) Need peavad sisaldama pädeva asutuse, kes  

kontrollis  või laskis kontrollida toodete 

kasutust, kinnitust selle kohta, et … 



Need peavad sisaldama pädeva asutuse, kes  kontrollis  või laskis 

kontrollida toodete kasutust, kinnitust selle kohta, et … 

Need peavad sisaldama toote kasutust 

kontrollinud või kontrollida lasknud pädeva 

asutuse kinnitust selle kohta, et …



c) Selle liikmesriigi, mille territooriumil 

toetust saav ettevõte asub, pädev asutus 

annab... 



Selle liikmesriigi, mille territooriumil toetust saav ettevõte asub, pädev 

asutus annab...  

Pädev asutus selles liikmesriigis, mille 

territooriumil  toetust saav ettevõte asub, 

annab …

Pädev asutus selle liikmesriigi 

territooriumil, kus toetust saav ettevõte 

asub, annab …



d) Kui tõendavad dokumendid on perioodi, 

millele toetust taotletakse, kohta olemas, 

makstakse... 



Kui tõendavad dokumendid on perioodi, millele toetust taotletakse, kohta

olemas, makstakse... 

Kui tõendavad dokumendid on toetuse 

taotlemisperioodi kohta olemas, makstakse 

Kui tõendavad dokumendid on selle 

perioodi kohta olemas, millele toetust 

taotletakse, makstakse …



e) Fotosfäär on kihi, kus toimub gaaside 

vertikaalne liikumine, ülemine osa.

Fotosfäär on selle kihi ülemine osa, kus 

toimub …



f) … võtavad meetmeid, et kontrollida 

juustude, millele antakse sertifikaadid, 

päritolu, sorti, koostist ja kvaliteeti.



… võtavad meetmeid, et kontrollida juustude, millele antakse 

sertifikaadid, päritolu, sorti, koostist ja kvaliteeti. 

… võtavad meetmeid, et kontrollida 

juustude päritolu, sorti, koostist ja 

kvaliteeti, kui neile toodetele antakse 

sertifikaadid. 



3) Kiil on sõnaühendi peasõna ja laiendi 

vahel. 

omandiõiguse tekkimine maale -

maaomandiõiguse tekkimine

õigus vabale eneseväljendusele – vaba 

eneseväljendamise õigus

tuleb leida võimalusi õppetöö tõhustamiseks 

vangidega - tuleb leida võimalusi tõhustada 

vangide õppetööd



4) Peamised põhjused, miks sõnade mõttelisi 
seoseid, sõnaühendeid kui lause 
ehitusmaterjali lõhutakse kiiludega:

 Võõrkeele mõju.

 Kõrvallause paigutamine peasõna ja  tema 
genitiivse laiendi  vahele.

 Kiilud peasõna ja laiendi vahel. 

Lause tuleb üles ehitada teisiti, nagu nägime 
käsitletud näitelausetest. 



1) Tavajärg

Lause semantiliseks keskmeks on verb ja tavaline 
sõnajärg lauses on

ALUS – ÖELDIS – ÖELDISE LAIEND

Commission, within one month, re-examines the
proposals. 

Komisjon kuu aja jooksul vaatab ettepanekud läbi.

Komisjon vaatab ettepanekud läbi kuu aja jooksul.



2) Inversioon

Kui lause algab öeldise laiendiga või öeldist 

laiendava kõrvallausega, peab öeldis olema enne 

alust. 

ÖELDISE LAIEND – ÖELDIS – ALUS

Kuu aja jooksul komisjon vaatab …

Kuu aja jooksul vaatab komisjon …



Eelkõige komisjon tegeleb uute kemikaalide 

küsimustega.

Eelkõige tegeleb komisjon uute kemikaalide 

küsimustega.

When Member States adopt these measures, they

shall contain a reference to this Directive…

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, 

nad lisavad viite sellele direktiivile.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, 

lisavad nad viite … 



3) Lause rõhk 

Eesti keeles on kõige rõhulisem lause lõpp ja 
just sinna tuleb paigutada uus info. 

… ja selle kasutamine pole ohtlik tervisele. 

… ja selle kasutamine pole tervisele ohtlik.

… kui  selle  lisas pole teisiti sätestatud.

… kui selle lisas pole sätestatud teisiti.



4) Kõrvallause koht

Kõrvallause olgu selle sõna järel, mille 

juurde ta kuulub. NB! Kõrvallauset ei tohi 

paigutada sõnaühendi peasõna ja tema 

laiendi vahele!

… tuleb teatada liikmesriigi pädevale 

asutusele, kus ettevõte asub.



… tuleb teatada liikmesriigi pädevale asutusele, kus ettevõte asub.

… tuleb teatada pädevale asutusele selles 

liikmesriigis, kus ettevõte asub.



 Käitisele väljastati kompleksluba, mille 

sõnnikuhoidla mahutab vaid kolme nädala 

sõnniku. 

 Käitisele väljastati kompleksluba, kuigi 

käitise sõnnikuhoidla mahutab …



5) Kõikvõimalikud kiilud ja eesti keele 

normaalse sõnajärje eiramine tekitavadki 

hüpleva, hägusa mõttega ning raskesti 

jälgitava teksti.



1) Lause tuleb kõigepealt mõttelisi seoseid pidi 

n-ö lahti harutada.

Lause lahtiharutamisest on kahekordne kasu –

väldite tõlkevigu ja kiile oma tekstis.



2) Lause nagu pusle kokkupanek – iga tükike 

peab olema õiges kohas ja õiges seoses, et 

tekiks tervikpilt. 

Sõnajärje põhinõuete järgimine ja kiilude 

vältimine  muudab teksti sujuvamaks ja 

selgemaks.



1) Haruta lause lahti: leia õiged mõttelised   
seosed  sõnade vahel ja säilita need.

2) Lauset nagu puslet kokku pannes
 väldi  mõtet hägustavaid kiile
 järgi eesti sõnajärje põhinõudeid

A – Ö – ÖL   või   ÖL – Ö – A
 paiguta kõrvallause temaga lähimalt seotud 

sõna  juurde (aga ära kiilu kõrvallauset 
sõnaühendi peasõna ja tema genitiivse 
laiendi vahele!)

 paiguta uus info rõhulisse lauselõppu
 jälgi, et sõnajärg ei moonutaks mõtet.


