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 KOOD: 

I Kodanikuühiskond (15p) 

1.1. Selgita mõistet kodanikuühiskond. (1p) 

„kodanikuühiskonna moodustavad kodanike algatusel ning kehtivate õigusnormide raames loodud 
vabatahtlikud organisatsioonid, ühendused ja liikumised.  

Riigist ja ärielust suhteliselt sõltumatu ühiskonnasfäär, mille sees üksikindiviidid ja rühmad teevad 
koostööd selleks, et edendada oma huve ja väärtusi. 

Ühiskond, kus inimese põhiõigused ja -vabadused on kaitstud ning kus tal on võimalik poliitilisi 
otsuseid mõjutada.“ 

Vikipeedia 

„Kodanikuühiskond hõlmab omaalgatuslikku koostööd oma huvide järgimiseks ning avalike asjade 
arutamises ja otsustamises osalemiseks, samuti seda koostööd võimaldavaid ühendusi, võrgustikke 
ja institutsioone.“ 

Siseministeerium 

„Eestis määratletakse kodanikuühiskonda kui kõiki inimesi huvide ja võimete kohaselt kaasavat 
osalusühiskonda, mis hõlmab inimeste omaalgatuslikku koostööd oma huvide järgimiseks ning 
avalike asjade arutamises ja otsustamises osalemiseks, samuti seda koostööd võimaldavaid 
ühendusi, võrgustikke ja institutsioone. Kodanikuühiskond tähendab suutlikku avalikku sektorit, 
tugevat erasektorit ja aktiivset kolmandat sektorit.“ 

Hea Kodanik 

1.2. Kas Eesti on tugeva kodanikuühiskonnaga riik? Too oma arvamuse kinnituseks kaks 
argumenti. (2p) 

seisukoht: 

a) 

b) 

JAH: kodanikeühenduste arv on suur; ulatuslikud omaalgatuslikud aktsioonid – Teeme ära!, 
arvamusfestival, kiusamisvaba kool, pardiralli jne; ministeeriumid kooskõlastavad seaduseelnõusid 
huvigruppidega; aktiivne kodukandiliikumine – linnaosaseltsid, külaliikumine jne. 

EI: valitsusorganid ei võta rahva arvamust kuulda – Rail Baltic jne; kodanike vähene huvi poliitika 
vastu – madal valimisaktiivsus jne; koondutakse millegi vastu, mitte millegi arendamiseks – Odini 
sõdalased jne. 

 

1.3. Kodanikuühiskonnas on oluline roll mittetulundussektoril. Nimeta kaks Eestis tegutsevat 
mittetulundussektorisse kuuluvat organisatsiooni. (2p) 

a) 
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b) 

Lugeda õigeks kõik, millel ees MTÜ või SA, spordiklubid, koorid ja tantsuringid, korteriühistud, 
usuühendused jne. 

1.4. Kas nõustud väitega, et arenenud kodanikuühiskond suurendab inimeste lojaalsust riigi 
suhtes? Tõmba joon alla enda seisukohale ja põhjenda. (1p) 

  pigem nõustun    pigem ei nõustu 

põhjendus: 

NÕUSTUN: inimesed on tänulikud riigile, et saavad tegeleda enda huvidega; inimestel on võimalik 
oma energiat legaalselt kanaliseerida ühiskonna arenguks jne. 

EI NÕUSTU: legaalselt saavad oma tegevust organiseerida ka riigivastased; inimesi võib 
pahandada ja tekitada pettumust riigis, kui lubatakse tegutseda ühendustel, mis on vastuolus tema 
põhimõtetega jne. 

1.5. Kas on õige kodanikualgatuseks nimetada seda, kui toidufirma pakub oma uut toodet 
inimestele degusteerimiseks? Põhjenda. (2p) 

seisukoht: 

põhjendus: 

EI, sest mängus on firma ärihuvid. 

1.6. Miks peetakse suurt kodanikuühenduste arvu positiivseks? (1p) 

Näitab inimeste üldist aktiivsust ja huvi ühiskonnas toimuva vastu; kodanikuühendused võtavad 
enda kanda osa riigi või omavalitsuse ülesannetest; ühendused pakuvad inimestele nende jaoks 
olulisi teenuseid; seltsid on poliitika kooliks paljudele tulevastele poliitikutele jne. 

 

1.7. Paiguta asutused, organisatsioonid ja ühendused õigesse lahtrisse. (2p) 

AS Postimees, Kaitseministeerium, ööklubi Amigo, Tartu Ülikool, EELK Tartu Pauluse kogudus 

I sektor II sektor III sektor 

Kaitseministeerium, Tartu 
Ülikool 

 

 

AS Postimees, ööklubi Amigo EELK Tartu Pauluse kogudus 

 

1.8. Vasta toetudes allikale ja enda teadmistele. (3p) 

Eesti elanike õigusteadlikkuse uuring. Justiitsministeerium 2007. 
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1.8.1. Kas selle küsitluse tulemusena saab väita, et Eesti elanikud on aktiivsed enda õiguste 
eest seisjad? Põhjenda oma arvamust. 

arvamus: 

põhjendus: 

ON: nende arv, kes ei teeks midagi, on väiksem, kui nende arv, kes tegutseks 

EI OLE: üle 35% ei teeks midagi, ka nendest, kes tegutseks on kõige suurem osa inimesi, kes 
pöörduks riigiasutusse, st eeldab, et riik mure lahendab 

1.8.2. Milline kodanikualgatuse vorm on küsitluse põhjal kõige populaarsem? 

Pöördumine riigiasutusse. 

 

1.8.3. Milline vastusevariant tundub Sulle kõige efektiivsem? Miks? 

 

 

 

1.9. 2011. aastal lõi president T. H. Ilves presidendi vabakonnanõuniku ametikoha. Kes on 
selles ametis praegusel hetkel? (1p) 

Urmo Kübar 

 

II Meedia ja teave (15p) 
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Ei teeks midagi

Mida teete, kui tahate mõjutada mõne uue 
seaduse tegemist?
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2.1. Paiguta väljaanded õigesse lahtrisse. (2p) 

Postimees, Äripäev, Maaleht, Pere ja Kodu, Sirp, Memokraat, Õhtuleht, Akadeemia 

Päevaleht Nädalaleht Ajakiri 
 
Postimees, Äripäev, Õhtuleht 
 
 

Maaleht, Sirp Pere ja Kodu, Akadeemia 

 

2.2. Vasta toetudes allikale ja enda teadmistele. (4p) 

„Kui vaadata kogu elanikkonna meediakasutust tervikuna, puutub inimene ajaliselt kõige pikemalt 
kokku televisiooni (keskmiselt 4t 14 min) ja raadioga (keskmiselt 4t 13 min) (TNS Emor 2009). 
Meie uuringud näitavad, et mõlemad leiavad üha rohkem kasutust nö taustameedikumina – 
„vaikuse summutamiseks“ ja „üksiolemise tunde peletamiseks“. Internetikasutus hõlmab inimese 
meediapäevast keskmiselt 1 t  46 min, siis tulevad järjekorras raamatu lugemine (35 min), 
päevalehtede lugemine (30 min), salvestatud muusika kuulamine (26 min), nädalalehtede lugemine 
(13 min) ja ajakirjade lugemine (9 min) (TNS Emor 2009).“ R. Kõuts. Lühiülevaade Eesti 
meediasüsteemist ja –kasutusest. 

2.2.1. Kumba tarbis Eesti inimene 2009. aastal rohkem, kas kirjutavat meediat või 
multimeediat? 

Multimeediat 

2.2.2. Milline meediatarbimise muutus tekstis välja on toodud? 

Raadio ja televisioon on kasutusel taustana. 

2.2.3. Milline oli 2017. aasta jaanuarikuu vaadatuim telekanal ja kuulatuim raadiojaam 
Eestis? 

telekanal: ETV 
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raadiojaam: Vikerraadio 

 

2.3. Sinu ees on aasta pressifoto 2016, autoriks Burhan Ozbilic. Millist sündmust foto 
kajastab? (1p) 

 

19. detsembril tehtud pilt Ankara kunstigaleriis Venemaa 
suursaadiku Andrei Karlovi mõrvanud Mevlut Mert 
Altintasest. 

 

 

 

 

 

 

2.4. Kuidas nimetatakse Eesti mainekaimat uuriva 
kirjanduse preemiat, mille viimati pälvis Marian Männi 
mullu 23. novembril ilmunud loo eest „Säh sulle eestimaist: 
Repinski kitsejuust tuleb Hollandist ja 30. novembril ilmunud looga „Repinski kümme suurt 
ja väikest valet“? (1p) 

 

Bonnieri preemia. 

2.5. Millistes maakondades ilmuvad järgmised lehed: (2p) 

Meie Maa – Saaremaa 

Vooremaa – Jõgevamaa 

Sakala – Viljandimaa 

Põhjarannik – Ida-Virumaa 

 

2.6. Ajakirjandust on nimetatud ka neljandaks võimuks, mida selle all mõeldakse? (1p) 

 

Ajakirjandus kontrollib ja avalikustab teiste võimuharude tegevust. Ajakirjandusel on suur mõju 
avaliku arvamuse kujundajana. 
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2.7. Vasta toetudes allikale ja enda teadmistele. (4p) 

„Ühendriikides puhuvad president Donald Trumpi ajal uued tuuled ja need toovad jahmatavaid 
sõnumeid. Kuidagi teisiti on raske kirjeldada Valge Maja reedest otsust jätta tavapäraselt 
pressibriifingult kõrvale suured meediakanalid, teiste seas CNN, The New York Times, Politico. 
Ehk siis nimelt need väljaanded, kellega presidendil on olnud enim kana kitkuda. Niisuguste otsuste 
puhul on ebameeldivaim nende võimalik üleilmne mõju: valitseb oht, et väljaannete selekteerimine 
nn tõejärgsel ajastul annab üleilmset negatiivset eeskuju. 

Maailmas pole küllap ainsatki riigijuhti, kes poleks kordagi ajakirjanduse või mõne üksiku 
väljaandega pahuksisse läinud. Ka Eestis on iseseisvuse taastamise ajast selliseid tülisid olnud. 
Valitsuse pressikonverentse on ära jäetud ja hoidutud küsimustele vastamast. Peaaegu iga 
peaminister ja president on saanud pressivaenlase tiitli. Eestit jõuliselt läände orienteerinud 
peaminister Mart Laar ütles 1993. aastal Eesti Raadiole elegantselt: «Ma olen korduvalt öelnud, et 
ajakirjandusel on vabadus kirjutada seda, mida ta õigeks peab. Ma siiski võtan ka vabaduse öelda, 
kui ma seda õigeks ei pea.»“ 

Juhtkiri: sõnavabadus ja anonüümsed allikad. Postimees 27.02.2017 

2.7.1. Kirjuta välja üks artiklis toodud… 

fakt: pressibriifingule ei lubatud CNN, The New York Timesi ja Politico ajakirjanikke. Ka Eestis on 
olnud riigijuhtidel meediaga probleeme. Peaaegu iga peaminister ja president on saanud 
pressivaenlase tiitli. Laari sõnavõtt 1993. 

oletus: briifingule mitte lubatud ajakirjanikud on väljaannetest, kellega Trumpil on kana kitkuda; 
see annab eeskuju edaspidiseks käitumiseks ka teistele riigijuhtidele 

arvamus: Trumpi muudatused on jahmatavad 

 

2.7.2. Miks otsustas USA president Trump osad meediaväljaanded oma pressibriifingult välja 
jätta? 

Ilmselt selleks, et anda õppetund enda kritiseerijatele. 

 

III Eesti rahandus ja riigieelarve (16p) 

3.1. Kes täidavad praegusel hetkel Eesti Vabariigis järgmisi ametikohti? (3p) 

rahandusminister – Sven Sester 

rahanduskomisjoni esimees Riigikogus – Mihhail Stalnuhhin 

Eesti Panga president – Ardo Hansson 

3.2. Mis aastal võeti Eestis kasutusele euro? (1p) 

2011 
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3.3. Kuidas on Eesti riigil võimalik kaasa rääkida eurotsooni rahanduspoliitikas? (1p) 

Eesti finantsinspektsioon osaleb Euroopa ühtne järelevalvemehhanismi (Single Supervisory 
Mechanism, SSM) töös, mille raames teeb Euroopa Keskpank otsest järelevalvet euroala oluliste 
pankade üle. Euroopa Panga Kesknõukokku kuuluvad kõikide eurotsooni kuuluvate riikide 
keskpankade presidendid. 

 

3.4. Vabariigi Valitsus on välja öelnud, et 2017. aasta riigieelarve peamised eesmärgid on 
tagada majanduskasv, riigi julgeoleku kasv ja rahvaarvu kasv. Too iga eesmärgi kohta 
konkreetne näide, kuidas see kajastub riigieelarves. (3p) 

majanduskasv: 

Majanduskasvu elavdamiseks jätkub tööjõumaksude alandamine – muuhulgas tõuseb maksuvaba 
tulu 180 euroni. Jäetakse ära planeeritud majutusteenuste ja diiselmaksu käibemaksu tõus. 
Kaasatakse suures mahus EL ja muid välistoetusi. 

julgeoleku kasv: 

Kaitsekulud kasvavad kuni 2,2 % SKPst, panustatakse kiirreageerimisse ja idapiiri väljaehitamisse. 

rahvaarvu kasv: 

suureneb lasterikka pere toetus, käivitub elatisabifond 

 

3.5. Kui suur osakaal on eri valdkondadel meie riigieelarve kuludest? Kirjuta tabelis õige 
valdkond õige protsendi juurde. (4p) 

Valdkond Osakaal 2017. aasta riigieelarves 
 
Sotsiaalne kaitse 

34% 

Üldised valitsussektori teenused 
 

19% 

 
tervishoid 

13% 

 
majandus 

12% 

 
haridus 

9% 

 
riigikaitse 

5% 

 
sisejulgeolek 

5% 

kultuur 
 

3% 

 
keskkonnakaitse 

2% 

Sotsiaalne kaitse, kultuur, tervishoid, majandus, keskkonnakaitse, haridus, riigikaitse, sisejulgeolek 
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3.6. Nimeta kolm maksu, mille laekumine moodustab kõige suurema osa riigieelarve 
tulubaasist. (3p) 

Sotsiaalmaks, käibemaks, aktsiisid 

3.7. Osa riigieelarvelisi kulutusi tulenevad meie rahvusvahelistest kohustustest, näiteks 
kuulumine NATOsse tähendab, et peame panustama riigikaitsesse kindlas mahus. Kui suured 
peavad minimaalselt olema NATO liikmesriigi kaitsekulud? (1p) 

2% SKPst 

 

IV Eesti Kaitsevägi (14p) 

 

4.1. Kaardil on kujutatud Eesti Kaitseväe praegusi välismissioone. Vali kaardilt kolm 
missiooni ning iseloomusta, millise ülesandega Eesti sõdurid seal viibivad. (3p) 

Riik: 

Põhjus: 

Riik: 

Põhjus: 

Riik: 

Põhjus: 

Liibanon 

Ülesanne on ära hoida vaenutegevuste tekkimine, toetada Liibanoni relvajõude Lõuna-Liibanonis ja 
koordineerida Liibanoni ja Iisraeli valitsuste tegevust selles küsimuses. Samuti on UNIFILi 
ülesanne aidata tagada humanitaarabi kättesaadavus tsiviilelanikele ja toetada sisepagulaste 
vabatahtlikku ja turvalist koju naasmist. 
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Lähis-Ida 

UNTSO ülesanne on jälgida  rahu- ja relvastuskokkulepetest kinnipidamist Lähis-Idas ning vältida 
konfliktide eskaleerumist. 

Mali 

MINUSMA missiooniga toetatakse Mali piirkonna stabiliseerimist erinevate tegevustega - 
riigivõimu taastamine kogu riigi territooriumil; poliitilise dialoogi ja valimiste toetamine; 
tsiviilisikute kaitse; inimõiguste kaitse korraldamine ja edendamine; humanitaarabi andmise 
toetamine; kultuuriväärtuste säilitamine; riigisisese ja rahvusvahelise õiguse rakendamise 
toetamine. 

EUTM Mali eesmärgiks on taastada Mali relvajõudude sõjaline võime, et nad suudaksid korraldada 
ja läbi viia sõjalisi operatsioone, taastada Mali territoriaalse terviklikkuse ning vähendada 
terrorirühmitustest tulenevat ohtu. 

Vahemeri 

Ebastabiilse olukorra tõttu Vahemere lõunakaldal on Liibüast kujunenud oluline illegaalse Euroopa-
suunalise rände koridor. EUNAVFOR Med/Sophia ülesanne on piirata Liibüa rannikul tegutsevate 
inimkaubitsejate liikumisvabadust ning teha süstemaatilisi jõupingutusi, et tuvastada, hõivata ja 
hävitada alused ja muu vara, mida kasutatakse või on kahtlus, et kasutatakse, isikute 
ebaseaduslikuks üle piiri toimetamiseks või inimkaubanduseks. 

Afganistan 

Olenemata Afganistani julgeolekujõudude pingutustest on olukord Afganistanis endiselt 
ebastabiilne, mistõttu on oluline Resolute Support jätkumine ja Afganistani toetamine. Keskvõimule 
vastanduvad äärmusrühmitused, eesotsas Talibani ja Daeshiga, on endiselt võimelised olukorda riigi 
eri piirkondades destabiliseerima. 

Iraak 

Daeshist lähtuv terrorismioht on tõsine julgeolekurisk kogu Euroopale. Inherent Resolve’i  
eesmärgiks on Daeshi vastane otsene ja toetav sõjaline tegevus ning operatsioonil osalemisega 
suurendab Eesti Euroopa ja NATO julgeolekut. 

Kosovo 

NATO juhitud KFORi ülesanne on toetada turvalise elukeskkonna ja avaliku korra tagamist, 
rahumeelse ja mitmerahvuslise Kosovo stabiilset ning demokraatliku arengut ja Kosovo 
julgeolekujõudude suutlikust. Lisaks toetab ja koordineerib KFOR Kosovos viibivaid 
rahvusvahelise humanitaarabi ja tsiviilorganisatsioone. Kosovo stabiilsus mõjutab oluliselt nii 
Lääne-Balkani kui ka kogu Euroopa julgeolekut. 

4.2. Vasta toetudes allikale ja enda teadmistele. (3p) 

„Kaitsevägi on Vabariigi Valitsuse alluvuses olev sõjaväeliselt korraldatud täidesaatva riigivõimu 
asutus, mis asub Kaitseministeeriumi valitsemisalas. Kaitseväge juhib Kaitseväe juhataja. 

Eesti riigikaitse on üles ehitatud totaalkaitse printsiibil ja riigikaitse eesmärk on säilitada Eesti 
iseseisvus ja sõltumatus, tema maa-ala, territoriaalvete ning õhuruumi lahutamatu ja jagamatu 
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terviklikkus, põhiseaduslik kord ning rahva turvalisus. Riigikaitse juhtimisstruktuur tagab Kaitseväe 
valmisoleku rahuajal ja kriisiolukordades. Kaitsevägi teostab sõjalist kaitset.“  
http://www.mil.ee/et/kaitsevagi 

4.2.1. Kes on praegusel hetkel… 

Eesti kaitseminister – Margus Tsahkna 

 

Kaitseväe juhataja – Riho Terras 

 

4.2.2. Mida tähendab totaalkaitse printsiip? 

Totaalkaitse kujutab endast riigistruktuuride, omavalitsuste, kaitsejõudude ning kogu rahva vaimse, 
füüsilise, majandusliku ja muu potentsiaali alalist valmidust kriiside lahendamiseks ja 
kooskõlastatud ning ühendatud tegevust ohu või kallaletungi ärahoidmisel ja tõrjumisel ning 
rahvuse ellu jäämisel. 

 

4.3. Milline kogu organisatsiooni jaoks väga oluline NATO keskus avati 2008. aastal 
Tallinnas? (1p) 

NATO Küberkaitsekoostöö Keskus 

 

4.4. Millistel põhjustel võib kaitseväeteenistuse asendada asendusteenistusega? (2p) 

a) 

b) 

usulistel või kõlbelistel põhjustel 

 

4.5. Millises vanuses isik loetakse ajateenistuse kutsealuseks? (1p) 

17-27 
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4.6. Märgi kaardile, kus paiknevad Scoutspataljon (1), sidepataljon (2), luurekompanii (3), 
pioneeripataljon (4), Viru jalaväepataljon (5), Kuperjanovi jalaväepataljon (6). Kanna 
kaardile õigesse kohta iga väeosa järel olev number. (3p) 

Scoutspataljon Paldiski 

sidepataljon Tallinn 

luurekompanii Tapa 

pioneeripataljon Tapa 

Viru jalaväepataljon Jõhvi 

Kuperjanovi jalaväepataljon Võru 

 

4.7. Mida tähendab mõiste pioneeripataljon? Millise valdkonnaga seal tegeletakse? (1p) 

Pioneeriüksuste ülesanded: 

tõkestada, aeglustada, raskendada või peatada vastase üksusi ja lahingumasinate liikumist või 
manöövreid 

tagada oma üksuste liikuvust, võimaldada väeüksuste liikumist või manöövrit, parandades teeolusid 
ja rajades tõketest ja miiniväljadest läbipääse 

parandada lahinguvõime säilitamiseks üksiksõduri ja üksuse üleelamistingimusi, ehitades laskepesi, 
kaevikuid ja majutuspunkreid 

 


