
Kool _________________________________ 
 

Vabariiklik õpioskuste võistlus 
Tallinna 21. Kool 
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ÜLESANNE 1. (5 PUNKTI) 

1. Kirjuta kasti sisse mõistete alla nõutud seletused. Sind aitab e-keelenõu lehekülg, kust vaata 

eesti keele seletava sõnaraamatu 1. seletusi. 

         

! Abiks ruutkoodi lugemisel. Võta iPad ja leia sealt ruutkoodi lugeja ikoon  

(vt paremal). Vajuta ikoonile ning hoia kaamerasilma e-keelenõu ruutkoodi kohal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tõmba õigele lausele joon alla. Põhjenda valikut lühidalt (tugineda saad enne kasutatud 

sõnaraamatule).  

Täna tähistasime vanaisa 75. juubelit.  

Täna tähistasime vanaisa 75 aasta juubelit.  

 

Põhjendus:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Lisa lünkadesse õiged sõnad, valides allolevast loetelust. Iga sõna saab kasutada ühe korra. 

Vajadusel pane sõna sobivamasse käändesse.  

 

24. veebruaril 2018 möödus Eesti riigi loomisest sada aastat. Pika ……………………………… jooksul,   

6. aprillist 2017 kuni 2. veebruarini 2020, tähistame meie riigi loomise kõiki olulisi …………………………… 

24. veebruar on kahtlemata meie riigi ajaloo olulisim ja väärikaim………………………………... See on 

justkui meie kõigi  …………………………….. 

        

juubeliperiood  verstapost   tähtpäev      sünnipäev 

 

Sünnipäev  

 

 

Juubel  

 e-keelenõu ruutkood 
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ÜLESANNE 2. (5 PUNKTI) 

1. Loe tekst tähelepanelikult läbi ja heida pilk skeemile.  

Üldjuhul on seaduse vastuvõtmiseks vaja poolthäälteenamust ehk enamus istungil osalevatest 

saadikutest peab hääletama seaduse vastuvõtmise poolt. Erandiks on põhiseaduses loetletud nn 

konstitutsioonilised seadused, mille vastuvõtmiseks on vaja Riigikogu koosseisu häälteenamust ehk 

poolthääli peab olema vähemalt 51. Selliseks seaduseks on näiteks kodakondsuse seadus. 

 

 

(Allikas: www.riigikogu.ee) 

 

2. Riigikogu  hakkab homme hääletama ühe olulise seaduse vastuvõtmist. Seadust soovivad 

vastu võtta Keskerakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Isamaa ja Res Publica Liit 

(Isamaa). Seaduse vastuvõtmiseks on vaja häälteenamust ja see on keeruline, sest viimaste 

kuude jooksul on olukord Riigikogus muutnud.  

 

Arvestada tuleb järgmiste asjaoludega:  

a) Isamaa kaotas hiljuti kolm, Keskerakond kaks ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond ühe liikme. 

b) Üks Keskerakonnast lahkunu liitus Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga.  

c) Ülejäänud omade seast lahkunud saadikuid kutsutakse n-ö aknaalusteks, sest nad pole 

seotud ühegi erakonnaga.  

https://www.riigiteataja.ee/akt/24305
http://www.riigikogu.ee/
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d) „Aknaaluste“ seas on ka üks endine Vabaerakonna liige.  

 

Kui kõik Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Isamaa saadikud annavad poolthääle, 

siis mitu häält on seaduse vastuvõtmiseks olemas? 

………………………. 

 

Mitu häält on neil minimaalselt juurde vaja, et seadus saaks vastu võetud?  

…………………………  

 

3. Eesti vabariigi põhiseaduse järgi on igal riigikogu liikmel vaba mandaat ja sellest tulenev õigus 

hääletada lähtuvalt oma südametunnistusest. Leia vastav põhiseaduse paragrahv ja kirjuta see 

täies pikkuses siia. Märgi kindlasti ka paragrahvi number.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ÜLESANNE 3. (5 PUNKTI) 

1. Oled riigikogu liige. Heida pilk oma nädala töögraafikule.  

 

 

a) Mis päeval on töötunde kõige rohkem ja mis päeval kõige vähem?   

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b) Mis liiki töö võtab sinu töönädalast suurima osa ja mitu tundi on seda kokku? 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

c) Sinult oodatakse, et oleksid igal nädalal algusest lõpuni kohal kõikidel riigikogu istungitel, 

infotunnis ning fraktsiooni tööle ja alaliste komisjonide tööle mõeldud ajal. Mitu tundi teeb 

see kokku? …………………………………………………. 

 

d) Kui teeksid ettepaneku, et istungitele tuleksid teisipäeviti kella kaheteistkümneks ja 

kolmapäeviti kella kolmeks ja fraktsiooni tööl oleksid kohal kolmandiku ajast, siis mitu 

tundi sa nädalas kokku hoiaksid? ………………………………………………….. 
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ÜLESANNE 4. (5 PUNKTI) 

1. Soovid pöörduda riigikogu poole murega, et kooliõpilaste olukord tööturul pole piisavalt hästi 

reguleeritud, lisaks soovid kurta, et maal elavad vanavanemad ei pääse apteeki. Uuri infot 

veebilehel riigikogu.ee ja vasta järgnevatele küsimustele. 

 

 

 

a) Millise riigikogus tegutseva komisjoni poole tuleb nende küsimustega pöörduda? Põhjenda. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b) Kus see komisjon asub (aadress)? ………………………………………………………………………………………… 

c) Kes on selle komisjoni esimees? ……………………………………………………………………………………………. 

d) Millisesse erakonda see esimees kuulub? ……………………………………………………………………………… 
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ÜLESANNE 5. (5 PUNKTI) 

 

1. Loe tekst tähelepanelikult läbi. 

Vabariigi Presidendi kandidaadiks võib seada sünnilt Eesti kodaniku, kes on vähemalt 40 aastat 

vana. President valitakse ametisse viieks aastaks. Kedagi ei tohi valida Vabariigi Presidendiks 

rohkem kui kaheks ametiajaks. Kandidaadi ülesseadmise õigus on vähemalt 

viiendikul Riigikogu koosseisust. Eesti Vabariigi põhiseaduse § 79 kohaselt valib Vabariigi 

Presidendi salajasel hääletusel Riigikogu. Igal Riigikogu liikmel on üks hääl. Valituks 

tunnistatakse kandidaat, kelle poolt hääletab Riigikogu koosseisu kahekolmandikuline enamus. 

Kui ükski kandidaat ei saa nõutavat häälteenamust, korraldatakse järgmisel päeval uus 

hääletusvoor. Enne teist hääletusvooru seatakse üles uued kandidaadid. Kui teises 

hääletusvoorus ei saa ükski kandidaat nõutavat häälteenamust, siis korraldatakse kahe teises 

voorus enim hääli saanud kandidaadi vahel samal päeval kolmas hääletusvoor. Kui Vabariigi 

Presidenti ei valita ka kolmandas hääletusvoorus, kutsub Riigikogu esimees ühe kuu jooksul 

Vabariigi Presidendi valimiseks kokku valimiskogu. Valimiskogu koosneb Riigikogu 

liikmetest ja kohalike omavalitsuste volikogude esindajatest. Iga kohaliku omavalitsuse 

volikogu valib valimiskogusse vähemalt ühe esindaja, kes peab olema Eesti kodanik. Riigikogu 

esitab valimiskogule presidendikandidaadiks kaks Riigikogus enim hääli saanud kandidaati. 

Presidendikandidaadi ülesseadmise õigus on ka vähemalt kahekümne ühel valimiskogu liikmel. 

Valimiskogu valib Vabariigi Presidendi hääletamisest osa võtnud valimiskogu liikmete 

häälteenamusega. Kui esimeses voorus ükski kandidaat valituks ei osutu, korraldatakse samal 

päeval kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel teine hääletusvoor. 

(Allikas: www.president.ee) 

 

2. Lähtudes ülalolevast tekstist, vali nelja kandidaadi seast see, kellel on parim võimalus 

saada presidendiks. Ebaõnnestujatele tõmba rist peale. Tühjadesse kastidesse kirjuta 

põhjendused.  

Malle (47) seadis presidendikandidaadina üles 23 

Riigikogu liiget. Teises Riigikogus toimuvas 

hääletusvoorus jääb Malle kolmandale kohale. 

 

Toivo (83) on olnud Eesti president 10 aastat ja ta on 

selles ametis väga hästi hakkama saanud.  Tal on 

head suhted peaministriga ja ta on rahva seas 

populaarne. 

 

Jüri (41) ei ole ühegi Riigikogus esindatud erakonna 

silmis parim valik. Kui valimised Riigikogus 

 

https://www.riigikogu.ee/tutvustus-ja-ajalugu/riigikogu-ulesanded-ja-tookorraldus/mis-on-riigikogu/
https://www.riigiteataja.ee/akt/633949?leiaKehtiv#para79
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ebaõnnestuvad, seavad Jüri üles 22 valimiskogu liiget 

ja ta jõuab valimiskogu teise hääletusvooru. 

Kalle (75) on populaarne rahva seas. Lausa 45 

Riigikogu liiget seadsid ta üles. Teda toetab valitsust 

juhtiv erakond. Ta on Riigikogu kolmandas voorus 

kahe enim hääli saanud kandidaadi seas. 

Valimiskogus jääb ta esimeses voorus kolmandale 

kohale.    

 

 


