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KOOD:     

I Julgeolekupoliitika  

1. Kes piltidel olevatest isikutest EI KUULU Riigikaitse nõukogusse? Kirjuta välja õige 

vastusevariandi täht. (1p) 

a)  b)  c)  d)  

Vastus: d 

 

2. Sõjaaja riigikaitse seadus sätestab, et sõjaseisukorra väljakuulutamisel ei katkestata nelja 

puhkuseliiki. Nimetage neist kaks. (2p) 

rasedus-, sünnitus-, lapsendaja- ja lapsehoolduspuhkus 

3.  Milline alljärgnevatest väidetest teenis 2012. aasta oktoobris läbi viidud avaliku arvamuse 

uuringu kohaselt Eesti rahva seas enim poolehoidu? Kirjuta välja õige vastusevariandi täht. (1p) 

a) Naised võiksid soovi korral ajateenistuse läbida. 

b) Ajateenistuse läbimine on noormeestele vajalik. 

c) Naised ei peaks osalema ajateenistuses. 

d) Eesti riik peaks loobuma kohustuslikust ajateenistusest ja jätma alles üksnes kutselise kaitseväe. 

 

Vastus: b 

4.  Üks järgmistest Kaitseliidu allüksustest eeldab liikmeks astumisel kohustusliku taustakontrolli 

läbimist ja vähemalt kaht soovitajat. Milline neist? Kirjuta välja õige vastusevariandi täht. (1p) 

a) Küberkaitse üksus 

b) Kodutütred 

c) Noored Kotkad 

d) Kaitseliidu Kool 

Vastus: a 
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5. Kes järgnevatest isikutest juhib sõjaaja riigikaitse seaduse 2011. aastal jõustunud paranduse 

kohaselt sõjalist tegevust riigi kaitseks ainuisikuliselt? Kirjuta välja õige vastusevariandi täht. (1p) 

a) Vabariigi President 

b) Kaitseväe juhataja  

c) Vabariigi Valitsuse peaminister 

d) Kaitseminister 
 

Vastus: b 

 

6. Kui palju peaksid liikmesriigid panustama NATO kaitsevõimekusse? Kirjuta välja õige 

vastusevariandi täht. (1p) 

a) 2% riigieelarvest 

b) 2 miljardit eurot 

c) 2% SKP-st  

d) 2 miljonit meest kõikide liikmesriikide peale kokku  
 

Vastus: c 

 

7. Millise organisatsiooni poliitikate alla kuulub liikmesriikide ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika 

(ÜJKP)? Kirjuta välja õige vastusevariandi täht. (1p) 

a) Euroopa Liit 

b) Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon  

c) Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon 

d) Ühinenud Rahvaste Organisatsioon  

 

Vastus: a 

 

8. Leia loetelust Vabariigi Presidendi pädevused riigikaitse korraldamisel rahuaja riigikaitse seaduse 

kohaselt. Neid on kaks. Kirjuta välja õigete vastusevariantide tähed. (2p)  

a) Kehtestab sõjalise kaitse strateegilise kava 

b) Kutsub kokku Riigikaitse Nõukogu 

c) Kuulutab Eesti Vabariigi vastu suunatud agressiooni korral välja sõjaseisukorra 

d) Kehtestab määrusega kaitseväe ülesehituse 

 

Vastused: b, c 

 

9. Järjesta järgmised sündmused, alustades varasemast. (2p) 

3  Eesti osalemine operatsioonil Concordia Makedoonias 

2 Eesti osalemine operatsioonil UNIFIL Liibanonis 

1  Eesti osalemine operatsioonil UNPROFOR Horvaatias 

4  Eesti osalemine operatsioonil EUFOR ALTHEA Bosnia ja Hertsegoviinas 
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10. Millise asutuse embleemiga on tegemist? Kirjuta välja õige 

vastusevariandi täht. (1p) 

 

a) Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus 

b) Euro-Atlandi Partnerlusnõukogu 

c) NATO 

d) Põhja-Atlandi Julgeolekunõukogu 

 

Vastus: b 

 

11. Milline neist kriteeriumidest EI PEA olema täidetud saamaks kutset ajateenistusse? Kirjuta välja 

õige vastusevariandi täht. (1p) 

a) vanus 18-27 eluaastat 

b) omandatud vähemalt keskharidus 

c) arstlik komisjon tunnistanud kaitseväeteenistuseks kõlbulikuks 

d) Eesti kodanik  

 

Vastus: b 

 

12. Kui palju gümnaasiume õpetab 2012/2013. õppeaastal kohustuslikus korras riigikaitseõpetust? 

Kirjuta välja õige vastusevariandi täht. (1p) 

a) umbes 1/4 kõigist Eesti gümnaasiumidest  

b) umbes 2/5 kõigist Eesti gümnaasiumidest 

c) umbes 3/5 kõigist Eesti gümnaasiumidest 

d) umbes 3/4 kõigist Eesti gümnaasiumidest  

 

Vastus: c 

 

13.  Järgnevas loetelus esitatud Kaitseväega seotud üksustest üks esitatu EI TÄIDA rahu- ja sõjaajal 

samu ülesandeid? Milline? Kirjuta välja õige vastusevariandi täht. (1p) 

a) Täiendusreservi väljaõppekeskus 

      b) Nõukogude armees teeninud reservväelased 

c) Sõjaaja logistikakeskus 

d) kaitseväelise hariduse asutused 

 

Vastus: b 
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14. Milline neist ei kuulu ajateenija väljaõppetsükli kursuste hulka? Kirjuta välja õige 

vastusevariandi täht. (1p) 

a) Sõduri või Madruse baaskursuse üldsõjaline moodul 

b) Nooremallohvitseride kursus 

c) Kaprali kursus 

d) Reservrühmaülema kursus ajateenijatele 

 

Vastus: c 

 

15. Millises kahes kaardil märgistatud linnas ei asu ühtegi Kaitseväe väeosa? Kirjuta nende linnade 

nimed. (1p) 

 

Vastused: Tartu ja Pärnu 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Agressiooni korral on rahuaja riigikaitse seaduse järgi president kohustatud sellest informeerima 

ühte rahvusvahelist organisatsiooni. Millist? Kirjuta välja õige vastusevariandi täht. (1p) 

a) NATO 

b) ÜRO Julgeolekunõukogu 

c) Euroopa Liit 

d) Euroopa Julgeoleku ja Koostöö Organisatsioon 

 

Vastus: b 

 

17. Erakorralise seisukorra seaduse järgi teostavad tippjuhtimist erakorralise seisukorra juht ja  

sisekaitseülem. Milliseid ametinimetusi kannavad need ametimehed tavaolukorras? (2p) 

a) erakorralise seisukorra juht – peaminister 

b) sisekaitseülem – siseminister 
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18. Milliste julgeolekuga seotud asutuste hooneid on järgnevatel piltidel kujutatud? (2p, iga õige 

vastus – 0,5 punkti) 

a) Kaitseväe Peastaap   b) Kaitsepolitseiamet 

 

c) Kaitseministeerium   d) Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused  

a)             b)  

c)         d)  
 

19. Kas riigikaitse arengukava 2013-2022 muudab või ei muuda praegust ajateenistuse mudelit? 

Kirjuta välja õige vastusevariandi täht. (1p) 

a) Muudab 

b) Ei muuda 

Vastus: b 

 

20. Oktoobris 2012 läbi viidud uuringu „Riigikaitse ja avalik arvamus“ järgi peetakse kõige 

olulisemaks julgeolekuohuks Eestile rünnakuid Eesti riiklike infosüsteemide vastu. Kui suur hulk 

vastanutest andis sellele ohule maksimaalse hinnangu - ’Väga tõenäoline’? Kirjuta välja õige 

vastusevariandi täht. (1p) 

a)  umbes 1/5 

b) ligikaudu kolmandik 

c) veidi alla poolte 

d) umbes kolm neljandikku 

 

Vastus: a  
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II Õiguskantsler ja riigikontroll 

1) Kas riigikontrolli ametnikud võivad osaleda töötajate surveaktsioonides ja streikides? Kirjuta 

välja õige vastusevariandi täht. (1p) 

a) Jah 

b) Ei 

Vastus: b 

2) Leia loetelust valdkond, mis ei kuulunud õiguskantsleri eelisvaldkondade hulka aastal 2012. 

Kirjuta välja õige vastusevariandi täht. (1p) 

a) Elektrienergia teenuse kättesaadavus tarbijatele 

b) Riigivõimu toimimine kooskõlas põhiseadusega 

c) Asenduskodus kasvavate laste õiguste kaitse 

d) Kaitseväelaste sotsiaalsed ja tervisealased tagatised 

 

Vastus: d 

3) Millises hoones tegutseb õiguskantsler? Kirjuta välja õige vastusevariandi täht. (1p) 

a)  b)  c) 

 

Vastus: a 

4)  Kuidas saab õiguskantslerit vallandada, kui ta ei saa ilmselgelt oma ülesannetega hakkama. 

Kirjuta välja õige vastusevariandi täht. (1p) 

a) teda saab vallandada valitsuse otsusega 

b) tema vallandamiseks läheb vaja Riigikogu 2/3 häälteenamust 

c) tema vallandamisotsuse kinnitab Riigikohus 

d) sellisel põhjusel ei saagi õiguskantslerit vallandada 

 

Vastus: d 
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5) Ühte presidendi poolt esitatud õiguskantsleri kandidaati 2007. a. Riigikogu ametisse ei kinnitanud. 

Kes see oli? Kirjuta välja õige vastusevariandi täht. (1p) 

a) Juhan-Eerik Truuväli  

b) Indrek Teder 

c) Allar Jõks 

d) Mihkel Oviir 

 

Vastus: c 

 

6) Milline alljärgnevatest on Riigikontrolli peamine ülesanne? Kirjuta välja õige vastusevariandi 

täht. (1p) 

a) poliitilise kontrolli teostamine majandusalaste seaduseelnõude suhtes 

b) avaliku sektori majanduskontroll 

c) järelvalve riigieelarve kasutamise üle 

d) valitsuse nõustamine majanduslikes küsimustes 

 

Vastus: b 

 

7) Üks riigikontrolöridest või õiguskantsleritest on lahkunud oma ametist, et alustada poliitilist 

karjääri ja liituda ühe erakonnaga. Kes? (1p) 

Juhan Parts 

 

8)  Leia järgnevast loetelust kaks tunnust, mis kehtivad nii õiguskantsleri kui ka riigikontrolöri 

puhul. Kirjuta välja õigete vastusevariantide tähed. (2p) 

a) mõlema ameti kandidaadid esitab president ja kinnitab Riigikogu 

b) mõlema ameti kandjad lahkuvad ametist pärast 70. eluaasta täitumist 

c) mõlema ameti kandidaadid  peavad läbima julgeolekukontrolli 

d) mõlema ameti kandidaadid peavad kandideerimishetkel olema ühesuguse teatud vanusega 

 

Vastused: a, c 
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9) Millist järgnevatest omadustest õiguskantsleri seadus ametisse pürgijalt ei nõua? Kirjuta välja 

õige vastusevariandi täht. (1p) 

a) kõrged kõlbelised omadused 

b) teovõimeline Eesti kodanik 

c) valdab vabalt riigikeelt 

d) akadeemiline kõrgharidus majandusteaduses 
 

Vastus: d 

 

10) Kui sageli annab õiguskantsler põhjaliku ülevaate väärkohtlemise ennetamisest? Kirjuta välja 

õige vastusevariandi täht. (1p)  

a) kord kvartalis 

b) kord kuue kuu jooksul 

c) kord aastas 

d) kord kahe aasta jooksul 
 

Vastus: c 

11) Reasta piltidel olevad riigikontrolörid, alustades varasemast. Lisa nimi. (2p) 

a)         b)         c)  

 

a) Hindrek Meri 

 

b) Juhan Parts 

 

c) Mihkel Oviir 

 

12) Millal taastati Riigikontrolli tegevus? Kirjuta välja õige vastusevariandi täht. (1p) 

a) 1989. aastal 

b) 1990. aastal 

c) 1991. aastal 

d) 1992. aastal 

Vastus: b 
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13) Täienda Riigikontrolli struktuuri skeemi, lisades puudu olevad struktuuriüksused. (3p) 

 

Õiged vastused ülal olevatesse kastidesse: 

Kohaliku omavalitsuse   Peakontrolör   Riigikontrolli direktor 

auditi osakond    Peakontrolör 

 

14) 1953. a loodud Kõrgeimate Auditiasutuste Rahvusvahelisse Organisatsiooni INTOSAI  kuuluvad 

188 riigi kõrgeimad auditiasutused, Euroopa Kontrollikoda ja kolm assotsieerunud liiget. Mis aastal 

liitus Riigikontroll INTOSAI liikmeskonnaga? Kirjuta välja õige vastusevariandi täht. (1p)  

 

a) 1953   b) 1992 

c) 2004   d) 2012 

Vastus: b 

15) Ehkki riigikontroll on sõltumatu asutus, on see tegelikkuses tugevasti ühe ministeeriumiga 

seotud. Millisest ministeeriumist on juttu? Kirjuta välja õige vastusevariandi täht. (1p) 

a) Justiitsministeerium 

b) Siseministeerium 

RIIGIKONTROLÖR 

Riigikontrolli nõunik 

 INTOSAI keskkonnaauditi 
töörühma sekretariaat 

 Info- ja kommunikatsiooni- 
tehnoloogia teenistus 

 Kommunikatsiooniteenistus 

Haldusteenistus 

Metoodika, planeerimise ja 
analüüsi teenistus 

 Raamatupidamisteenistus 

 Välissuhete teenistus 

Õigusnõunik 

Peakontrolör 

Finantsauditi osakond 

Tulemusauditi osakond 
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c) Rahandusministeerium 

d) Majandus-  ja Kommunikatsiooniministeerium 

Vastus: c 

 

16) Leia loetelust kaks riigikontrolöri tegevuspiirangut. Kirjuta välja õigete vastusevariantide tähed. 

(2p) 

a) Ei tohi kuuluda äriühingu nõukogusse 

b) Ei tohi osaleda erakonna tegevuses 

c) Ei tohi tegeleda teadusliku tööga 

d) Ei tohi ametisse nimetamisel olla vanem kui 65-aastane 

 

Vastus: a, b 

 

17) Kes oli Eesti Vabariigi esimeseks õiguskantsleriks? Kirjuta välja õige vastusevariandi täht. (1p) 

a) Richard Övel 

b) Artur Mägi 

c) Anton Palvadre 

d) Eerik- Juhan Truuväli 

 

Vastus: c 

18) Millistel juhtudel on õiguskantsleril õigus jätta talle esitatud avaldus läbi vaatamata? Kirjuta 

välja õigete vastusevariantide tähed. (2p) 

a) Avaldus pole esitatud kirjalikult 

b) Avalduse lahendamine ei kuulu õiguskantsleri pädevusse 

c) Avaldus on esitatud pärast kuue kuu möödumist ajast, mil isik sai teada oma õiguste 

rikkumisest.  

d) Avaldus on ilmselgelt alusetu  

Vastused: b, d 

 

19) Eesti iseseisvumise taastamise järel on ainult üks riigikontrolör nimetatud ametisse ka teiseks 

ametiajaks. Kes? Kirjuta välja õige vastusevariandi täht. (1p) 

a) Mihkel Oviir 

b) Juhan Parts 
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c) Kaarel Eenpalu 

d) Hindrek-Peeter Meri 

 

Vastus: a 

III Inimõigused 

1. Kas ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon on kõikidele dokumendile alla kirjutanud riikidele siduv? 

Kirjuta välja õige vastusevariandi täht. (1p) 

a) siduv 

b) mittesiduv 

 

Vastus: b 

2.  Eesti firma Gasterm OÜ jõudis 2012. aastal oma vastuolulise reklaamfotoga ühest ajaloolisest 

genotsiidipaigast rohkem kui kümne riigi välismeediasse. Sama koha pildiga reklaamis end mullu 

jaanuaris üks Dubai spordisaal. Millise genotsiidipaigaga eelnimetatud ettevõtted end reklaamisid? 

Kirjuta välja õige vastusevariandi täht. (1p) 

a) Rwanda Vabariik 

b) Verhodurski laager Siberis 

c) Auschwitzi koonduslaager Poolas 

d) Kambodža riisipõld 

 

Vastus: c 

 

3.  Lasteombudsmani nõuandva kogu liikmed on alla 18-aastased erinevaid laste- ja 

noorteorganisatsioone esindavad lapsed. Nimeta kaks Eesti noorteorganisatsiooni, kelle esindajad 

kuuluvad lasteombudsmani nõuandvasse kogusse. (2p)  

Õiged vastused:   Eesti Gaidide Liidu Noortekogu, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Skautide Ühing, 

Eesti 4H, Kodutütred, Lastekaitse Liidu noortekogu, Noored Kotkad, Õpilasesinduste Assamblee, 

Õpilasesinduste Liit, Ühise Eesmärgi Nimel 

 

4. Millise rahvusvahelise lepinguga ei ole Eesti ühinenud? Kirjuta välja õige vastusevariandi täht. 

(1p) 

a) Lapse õiguste konventsioon 

b) Rahvusvaheline konventsioon kõigi teadmata kadunud isikute kaitseks 
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c) Rahvusvaheline konventsioon naiste ja lastega kauplemise vastu võitlemiseks 

d) Euroopa sotsiaalharta 

 

Vastus: b 

5. Kas väide on tõene või väär? Märgi vastavasse lahtrisse rist. (2p, iga õige vastus – 0,5 punkti) 

Väide Tõene Väär 

1) ÜRO Inimõiguste Nõukogu allub ÜRO Julgeolekunõukogule.   + 

2) ÜRO Inimõiguste Nõukogu on ÜRO Inimõiguste Komisjoni järeltulija.  +  

3) Euroopa sotsiaalharta puhul pole Eesti kõigi peatükkidega liitunud.  +  

4) Eesti on teinud üle kümne aasta ÜRO raames regulaarseid vabatahtlikke 

rahalisi annetusi inimõiguste edendamiseks.  

+  

 

6. Milline väide iseloomustab Eesti inimõiguste ümarlauda kõige täpsemalt? Kirjuta välja õige 

vastusevariandi täht. (1p) 

a) inimõiguste ümarlaud koondab Eesti inimõiguste valdkonnas tegutsevaid vabaühendusi 

b) inimõiguste ümarlauast võtavad osa Eesti inimõiguslased ja Kaitse- ning Välisministeeriumi esindajad 

c) inimõiguste ümarlaua eesmärgiks on teostada inimõiguste järelvalvet Eestis  

d) Eesti inimõiguste ümarlaud teeb tihedat koostööd Soome inimõiguste ümarlauaga tagamaks Soomes 

elavate eestlaste õigused  
 

Vastus: a 

 

7. Millisest riigist sai alguse Punane Rist? Kirjuta välja õige vastusevariandi täht. (1p) 

a) Saksamaa 

b) Suurbritannia 

c) Šveits 

d) Itaalia 
 

Vastus: c 

 

8. Millise asutuse embleemiga on tegemist? Kirjuta välja õige 

vastusevariandi täht. (1p) 

 

a) ÜRO Inimõiguste Nõukogu  

b) Eesti Inimõiguste Keskus 

c) Euroopa Inimõiguste Kohus  

d) Euroopa Liidu Inimõiguste Komisjon  
 

Vastus: b 
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9. Kes järgnevatest isikutest esindab Eestit Euroopa Inimõiguste Kohtus? Kirjuta välja õige 

vastusevariandi täht. (1p) 

a) Merle Parts 

b) Julia Laffranque 

c) Johannes Silvis 

d) Dmitry Dedov 

Vastus: b 

10. Leia loetelust soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku pädevusse mittekuuluv. 

Kirjuta välja õige vastusevariandi täht. (1p) 

a) Jälgib soolise võrdõiguslikkuse seaduse nõuete täitmist. 

b) Algatab kriminaalmenetluse võrdse kohtlemise seaduse rikkuja suhtes.  

c) Abistab isikuid diskrimineerimist käsitlevate kaebuste esitamisel.  

d) Võtab tarvitusele meetmeid soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks.  
 

Vastus: b 

11. Rahvusvaheline Punane Rist kaitseb oma ametliku nimetuse „punane rist“ kõrval veel ühte, 

sellega  võrdväärseks peetavat, nimetust Kirjuta välja õige vastusevariandi täht.  (1p) 

a) Haagi rist  b) Genfi rist   c) Strasbourg’i rist   d) Brüsseli rist  

Vastus: b 

12. Leia loetelust kaks nõuet, mis peavad olema Eesti kodanikul Euroopa Inimõiguste Kohtu poole 

pöördumiseks eelnevalt täidetud. Kirjuta välja õigete vastusevariantide tähed. (2p) 

a) Eelnevalt peab olema läbitud vähemalt üks siseriiklikest kohtuinstantsidest.  

b) Eelnevalt peavad olema läbitud kõik siseriiklikud kohtuinstantsid.  

c) Rikkumine peab olema toimunud pärast 16.aprilli 1996.  

d) Rikkumine ei tohi olla toimunud enne 1.maid 2004.  
 

Vastused: b, c 

13. Üks järgnevas loetelust esitatud riikidest kaotas viimase riigina maailmas orjuse 1981. a. Kirjuta 

välja õige vastusevariandi täht. (1p): 

a) Zimbabwe   b) Mauritaania  c) Nepaal  d) Jeemen  

Vastus: b 

14. Pane järgnevad rahvusvahelised tähtpäevad vastavusse kuupäevadega. (2p)  

Tähtpäevad – inimõiguste päev, punase käe päev, rahvusvaheline naistepäev, üldine laste päev 

12. veebruar  -  _______________________________ 

8. märts -   _______________________________ 

20. november -  _______________________________ 

10. detsember -  ________________________________ 
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Õiged vastused - 12. veebruar – Punase käe päev (lapssõdurid), 8. märts – rahvusvaheline naistepäev, 20. 

november  – üldine laste päev, Inimõiguste päev on 10. detsembril 

15. Millist järgnevatest ÜRO inimõigustega seotud institutsioonidest enam ei eksisteeri? Kirjuta 

välja õige vastusevariandi täht. (1p): 

a) ÜRO inimõiguste nõukogu   b) ÜRO inimõiguste komitee 

c) ÜRO inimõiguste komisjon  d) ÜRO inimõiguste ülemkomissari büroo 

Vastus: c 

16. USA ja Somaalia on kaks ainsat riiki, mis ei ole ratifitseerinud ühte inimõiguste alast  

konventsiooni. Milline konventsioon see on? Kirjuta välja õige vastusevariandi täht. (1p) 

a) Inimõiguste ülddeklaratsioon 

b) Laste õiguste konventsioon 

c) Konventsioon naiste diskrimineerimise kõikide vormide kõrvaldamiseks 

d) Põliselanike õiguste deklaratsioon 

 

Vastus: b 

17) Rahvusvahelise Olümpiakomitee otsusel ei osalenud üks riik aastatel 1964-1988 

olümpiamängudel rassismiprobleemide tõttu. Mis riigist käib jutt? Kirjuta välja õige 

vastusevariandi täht. (1p) 

a) Nõukogude Liit    b) Lõuna-Aafrika Vabariik 

c) USA     d) Saksa Demokraatlik Vabariik 

 

Vastus: b 

18) Millised on ÜRO Inimõiguste Nõukogu korralise ülevaatluse eesmärgid? (2p) 

õige vastus: hinnata inimõigustealaste standardite ja kohustuste täitmist ÜRO liikmesriigis ning anda 

soovitusi inimõigustealaste standardite paremaks rakendamiseks 

 

19) Milline järgnevatest  inimõigustega tegelevast institutsioonidest Eestis annab välja oma aastaraamatut? 

Kirjuta välja õige vastusevariandi täht. (1p) 

a) SA Inimõiguste Keskus    b) Inimõiguste instituut  

c)  Eesti Pagulasabi     d) Eesti Lastekaitseliit 

 

Vastus: a 
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20) Veebruaris 2013 süüdistas üks Euroopa riik 25 maailma riiki, kelle hulka kuulus ka Eesti, 

inimõiguste rikkumises ja koostas sellealase raporti. Milline riik? Kirjuta välja õige vastusevariandi 

täht. (1p) 

a) Ukraina   b) Valgevene  c) Itaalia  d) Prantsusmaa 

 

Vastus: b 


