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KOOD:  

I Finantskohustused ja –õigused 

1. Iseloomusta Eesti maksusüsteemi. 

1.1. Milline tulumaksusüsteem praegu Eestis kehtib? (1p) 

Proportsionaalne e võrdeline 

1.2. Kui kõrge on üksikisiku tulumaks? (1p) 

21% 

1.3. Kui kõrge on ettevõtete tulumaks? (1p) 

21% 

1.4. Mis juhul on ettevõtted tulumaksust vabastatud? (1p) 

Kui kasum reinvesteeritakse, kui ei võeta dividendidena välja 

1.5. Kas tulumaks on otsene või kaudne maks? (1p) 

otsene 

1.6. Kas tulumaksu maksab tööandja või töövõtja? (1p) 

töövõtja 

1.7. Kas tulumaks on riiklik on kohalik maks? (1p) 

riiklik 

2. Nimeta üks maks või makse, mis 2013. aastal muutus. (1p) 

Tubaka- ja alkoholiaktsiis, töötuskindlustusmakse, maamaks 

3. Millised kaubad on aktsiisimaksuga maksustatud? Nimeta kolm kaubagruppi. (3) 

kütuse-, alkoholi-, tubaka-, elektri- ja pakendiaktsiis 

4. Mis on brutopalk? (1p) 

Palk, millelt pole veel makse maha arvatud 

5. Mis on Eesti riigieelarve peamine tulubaas ja mis on peamine kuluartikkel? (2p) 

Peamine tulu: sotsiaalmaks 

Suurim kulu: sotsiaalkulutused 
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6. Millist tegu Eestis ei trahvita? Kirjuta välja õige vastusevariandi täht. (1p) 

a) valesti parkimine  b) müügieeskirjade rikkumine c) valimas mitte käimine 

Vastus: c 

7. Millisel juhtumil ei pea tasuma riigilõivu? Kirjuta välja õige vastusevariandi täht. (1p) 

a) juhilubade taotlemisel b) riigieksami tegemisel c) kohtusse pöördumisel 

Vastus: b 

 

II Täidesaatev võim 

1. Kas väide on õige (Õ) või väär (V)? Kirjuta iga väite järele vastav täht. (4p) 

Eesti on maakondadest koosnev föderatsioon V 

Maavanema määrab ametisse valitsus Õ 

Eestis on 15 kohaliku omavalitsuse üksust V 

Kohalikku omavalitsust juhib maavanem V 

2. Täida lüngad. (3p) 

Täidesaatev võim on teiste sõnadega _________________eksekutiivne_______________ võim. 

Riigi tasandil on kõrgeima täidesaatva võimu kandja _________valitsus_______________________ 

Kohaliku omavalitsuse tasandil teostab täidesaatvat võimu __________valla- või linnavalitsus_________ 

4. Kelle pädevusse kuulub? Tähista õige valik ristiga. (4p) 

 vabariigi valitsus riigikogu 

Riiklike autasude 

kehtestamine 

 x 

Eesti Panga nõukogu 

esimehe ametissenimetamine 

 x 

Kodakondsusseaduse 

muutmine 

 x 

Riigieelarve koostamine x  

Eriolukorra väljakuulutamine x  
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looduskatastroofi korral 

Umbusalduse avaldamine 

ministrile 

 x 

Valitsusasutuste töö 

juhtimine 

x  

 

5. Kas seaduste kohaselt peab president valimiste järel tegema ettepaneku valitsuse moodustamiseks 

valimised võitnud erakonnale? (1p) 

ei 

6. Nimeta parteid, mis kuuluvad praegu valitsuskoalitsiooni. (1p) 

Reformierakond ja IRL 

7. Kes on hetkel Eestis järgmistes ametites? (3p) 

sotsiaalminister – Taavi Rõivas 

riigisekretär – Heiki Loot 

regionaalminister – Siim Valmar Kiisler 

8. Kas Eestis on praegu vähemus- või enamusvalitsus? Põhjenda oma seisukohta. (2p) 

Vastus: __________________enamus______________________________ 

Põhjendus: ____________________koalitsioonierakondadele kuulub üle 50% riigikogu kohtadest_____ 

 

9. Märgi kaardil numbriga märgitud 

maakonnad ja nende keskused. (4p) 

1 – Raplamaa, Rapla 

2 – Ida-Virumaa, Jõhvi 

3 – Järvamaa, Paide 

4 – Põlvamaa, Põlva 
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III Kohalik omavalitsus 

1. Milline erakond oli eelmistel kohaliku omavalitsuse valimistel 2009. aastal kõige edukam, kogudes 

üle Eesti 31,5% häälte koguarvust? (1p) 

Keskerakond 

2. Kui suur oli 2009. aasta kohaliku omavalitsuse valimistel valimisaktiivsus? Kirjuta välja õige 

variandi ees olev täht. (1p) 

a) 25,17%   b) 45,23%  c) 60,57%  d) 80,19% 

Vastus: c 

3. Märgi ristiga, kes millistest valimistest võib osa võtta. (4p) 

 Kohaliku omavalitsuse valimistel 

hääletamine 

Kohaliku omavalitsuse valimistel 

kandideerimine 

Eesti Vabariigi kodanik x x 

Venemaa kodanik, alaline Eesti riigi 

elanik 
x  

Läti kodanik, alaline Eesti elanik x x 

Prantsusmaa kodanik, ajutine Eesti 

elanik 
  

 

4. Kuidas nimetatakse kohaliku omavalitsuse valimiste süsteemi? (1p) 

proportionaalne 

5. Täida lüngad 2013. aasta kohaliku omavalitsuse valimiste erinevate hääletusviiside kohta. (3p) 
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Eelhääletamine maakonna keskustes 

Eelhääletamine valimisjaoskonnas 

Elektrooniline hääletamine 

6. Eestis on pikalt räägitud praeguste omavalitusüksuste ühendamisest. Kas pooldad seda? Põhjenda 

kahe argumendi abil. (2p) 

Seisukoht: 

Põhjendus: 

a) 

b) 

7. Eesti suurim omavalitsus on Tallinn. Milline erakond on hetkel Tallinnas võimul? (1p) 

Keskerakond 

8. Iseloomusta kohaliku omavalitsuse tulubaasi. 

 

8.1. Kinni on kaetud kohalike omavalitsuste suurim sissetuleku allikas. Mis see on? (1p) 

tulumaks 

8.2. Joonisel on välja toodud, et 1% laekub kohalikest maksudest. Nimeta kolm kohalikku maksu, 

mille kehtestamise õigus kohalikul omavalitsusel on. (3p) 

 reklaamimaks  

 teede ja tänavate sulgemise maks  

 mootorsõidukimaks 

 loomapidamismaks 

 lõbustusmaks 

 parkimistasu.   
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8.3. Maamaks annab 3% sissetulekust. Kas maamaks on riiklik või kohalik maks? (1p) 

riiklik 

8.4. Jaanuaris 2013 jõustus üks maamaksu puudutav seaduseuuendus. Nimeta see. (1p) 

Elamualune maa on maksuvaba 

9. Märgi, kas väide on tõene (T) või väär (V). (3p) 

Kohaliku omavalitsuse volikogu valitakse kolmeks aastaks V 

Paikades, kus vähemalt pool püsielanikest on vähemusrahvusest, on igaühel õigus saada kohalikelt 

omavalitsustelt vastuseid ka selle vähemusrahvuse keeles Õ 

Valla-/linnavalitsusel on õigus kehtestada kohalikke makse V 

 

IV Eesti Vabariigi põhiseadus 

1. Märgi iga väite järele, kas see on õige (Õ) või väär (V). (2p) 

Väide Õige (Õ) või väär (V) 

Eesti seadusi peavad täitma ka Eestis viibivad teiste riikide 

kodanikud ja kodakondsuseta isikud. 

Õ 

Igaühel on õigus säilitada oma rahvuskuuluvus. Õ 

Põhiseadus sätestab, et perekonna pea on mees. V 

Inimeselt võib võtta kodakondsuse tema veendumuste 

pärast. 

V 

 

2. Kellele kuulub lõplik otsustusõigus, kui president ja riigikogu ei jõua kokkuleppele, kas uus seadus 

on või ei ole kooskõlas põhiseadusega? (1p) 

riigikohus 

3. EV Põhiseaduse 20. aastapäevaga 2012. aastal kerkis üles küsimus, kas põhiseadust on vaja 

kaasajastada. Kuidas on võimalik põhiseadust muuta? Nimetage kaks varianti. (2p) 

1) rahvahääletusel 

2) Riigikogu kahe järjestikus koosseisu poolt 

3) Riigikogu poolt kiireloomulisena 
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4. Põhiseaduses on praegugi punkte, mis ei vasta tegelikkusele. Näiteks meie kohtusüsteemi 

kirjelduses põhiseaduses on üks kohtuinstants, mida enam ei eksisteeri. Nimetage see. (1p) 

linnakohus 

5. Mitmes Eesti Vabariigi Põhiseadus praegu kehtiv on? Kirjuta välja õige vastusevariandi ees olev 

täht. (1p) 

a) esimene  b) teine  c) kolmas  d) neljas   

Vastus: d 

6. Põhiseaduse preambulat muudeti 2007. aastal. Sinna lisati juurde üks oluline tahk, mis see oli? 

Kirjuta välja õige vastusevariandi ees olev täht. (1p) 

a) eesti keele kaitse    b) paljulapseliste perede kaitse  

c) eesti rahvuskultuuri kaitse   d) järjepidevus 1938. aasta põhiseadusega 

Vastus: a 

7. Missuguste institutsioonide baasil moodustati 1991. aastal Põhiseaduslik Assamblee, mille eesmärk 

oli põhiseaduse välja töötamine? Kirjuta välja õige vastusevariandi ees olev täht. (1p) 

a) Rahvarinne ja Interrinne   b) Rahvarinne ja ERSP 

c) Eesti Kongress ja EV Ülemnõukogu d) Eesti Kongress ja Rahvarinne 

Vastus: c 

8. Kes järgmisest loetelust ei kuulunud Põhiseaduslikku Assambleesse? Kirjuta välja õigete 

vastusevariantide ees olevad tähed. (2p) 

a) Lennart Meri  b) Toomas Hendrik Ilves  c) Arnold Rüütel 

d) Edgar Savisaar  e) Marju Lauristin   f) Mart Laar 

Vastus: b, d 

9. Vasta põhiseaduse põhjal küsimustele. (4p) 

Kellel on õigus välja anda seadlusi? president 

Mitmeks aastaks valitakse ametisse õiguskantsler? 7 

Kes on riigikaitse kõrgeim juht? president 

Kellel on õigus denonsseerida välisleping? riigikogul 


