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1. Kui üldiselt omavad riigis poliitilisi õigusi selle riigi kodanikud, siis mitte kõigil neil ei 

ole need võrdselt. Samas võivad osad mittekodanikud omada teatud poliitilisi õigusi. Nii 

on ka Eestis kohalike omavalitsuste valimistel poliitilised õigused laiendatud ka neile, 

kes Eesti Vabariigi kodanikud ei ole. Palun hinda, millistel inimestel on millised õigused 

Valga Vallavolikogu valimistel. (4 punkti) 

Isiku kirjeldus Tohib 

valida 

Tohib 

kandideerida 

Mari 38- aastane EV kodanik, kes töötab Valgas õpetajana   

Andres 45-aastane EV kodanik, kes töötab kaitseväes ja elab 

Valgas 

  

Jelizaveta 17-aastane EV kodanik, kes elab Valgas ja õpib 

Valga Gümnaasiumis  

  

Aleks 20-aastane EV kodanik, kes õpib TÜ-s, aga kelle püsiv 

elukoht on Valgas 

  

Anatoli 65-aastane kodakondsuseta isik, kes on Valgas elav 

pensionär 

  

Gertrud 70-aastane Saksamaa kodanik, kes muutis kaks aastat 

tagasi Valga oma püsivaks elukohaks, et seal pensionipõlve 

pidada 

  

John 30-aastane USA kodanik, kellel on pikaajaline Eesti 

elamisluba ja töötab Valga Loomakliinikus 

  

Maryam 25-aastane Iraani kodanik, kes tuli eelmisel aastal 

vabatahtlikuks Valga Muuseumi 

  

 

 

 



2. Kohalikel omavalitsustel on volikogud ja valla- või linnavalitsus. Millised neist 

ülesannetest kuuluvad volikogule ja millised valla- või linnavalitsusele? (3 punkti) 

Ülesanne Volikogu või valla- või linnavalitsus 

Vallavanema või linnapea valimine  

Valla- või linnaeelarve koostamine  

Valla- või linnaeelarve vastuvõtmine  

Osavalla või linnaosa moodustamine  

Kohaliku elu korraldamine ja kohalike 

õigusaktide rakendamine 

 

Kohalike maksude kehtestamine ja 

koormiste määramine 

 

 

3. Kui inimene soovib kandideerida KOV valimistel, siis on tal oma kandidatuuri 

esitamiseks kolm võimalust. Nimeta need! (3 punkti) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

4. 2017. aastal toimus haldusreform, mille tulemusena moodustati suuremad kohalikud 

omavalitsused. Mis olid kolm selle reformi peamist eesmärki? (3 punkti) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



5. Nimeta kaks erinevat vormi, mida omavalitsusüksustel on võimalik moodustada 

võimu detsentraliseerimiseks oma territooriumil. Seda võimalust on kasutatud näiteks 

Tallinnas ja Hiiumaal? (2 punkti) 

 
 
 
 
 
 

 

6. 2017. aasta haldusreformi tulemusena toimus Eesti kohalike omavalitsuste arvu 

vähenemine. 213-st omavalitsusest jäi reformi järel alles vaid… (1 punkt) 

a) 79  

b) 156 

c) 15 

d) 32 

7. Igal inimesel on inimõigused olemas alates tema sünnist. Need tuginevad kahel 

põhiväärtusel. Mis on need põhiväärtused? (2 punkti) 

a. inimväärikus 

b. vastutus 

c. võrdsus 

d. kultuuriline eripära 

e. vähemuste aktsepteerimine 

f. keskkonna puhtus 

 

8. Eestis saab 16-aastaselt osaleda kohalike omavalitsuste valimisel. 

Samuti võib kohus anda vähemalt 15-aastasele loa abiellumiseks. Mida 

vanemaks laps saab, seda enam suureneb tema õigus ise otsustada ning 

kasvavad tema vastutus ja kohustused. Kui vanalt on Eesti seaduste 

järgi laps kohustatud oma tegude eest vastutama? (1 punkt) 

 

9. Pildil on kaks last, üks arenenud maailmast ja 

teine arengumaalt. Nimeta lapse õigus, mille 

piiramisele see pilt tähelepanu juhib? (1 punkt) 

 

 

 

 



10. Mis institutsioon täidab Eestis lasteombudsmani ülesandeid? Kes on hetkel selles 

ametis? (2 punkti) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11. Millised inimõigused on olulisemad kui teised? (1 punkt) 

a. õigused, mis on põhiseaduses loetletud eespool, on olulisemad kui need, mis on 

loetletud hiljem 

b. ühtegi õigust ei saa lugeda tähtsamaks teisest, sest inimõigused on jagamatud ning 

vastastikku seotud 

c. õigused, mis on seotud inimese eluga, on olulisemad kui kõik teised inimõigused 

d. õigused, mis on seotud keskkonnaga, on olulisemad kui kõik teised inimõigused 

 

12. See pilt sümboliseerib ühte globaalset debatti, kus mõlemad 

osapooled rõhuvad inimõiguste kaitsele. Mis on see debatt ja 

milliste inimõiguste tagamisele kumbki pool rõhub? (3 punkti)  

 

Debatt:_______________________________________________ 

Osapool 1: _________________________________________________________________ 

Osapool 2: _________________________________________________________________ 

13. Pildil on kujutatud üks hiljuti 

lahvatanud konflikt, milles mängivad rolli 

olulised poliitilised õigused. Kus riigis see 

konflikt lahvatas? Kes on see isik pildil? 

Millist poliitilise õiguse piiramist sellel 

pildil kujutatakse? (3 punkti)  

Pilt: Andrzej Krauze/The Guardian 

Riik: _______________________________ 

Isik: _______________________________ 

Poliitiline õigus: ____________________________________________________________ 



14. 2016. aastal muudeti kodakondsusseadust nii, et selle kohaselt saavad automaatselt 

naturalisatsiooni korras Eesti Vabariigi kodakondsuse: (1 punkt) 

a. pensionärid, kes on saabunud Eestisse alates 17.06.1940 ja kes ei ole pärast seda 

kordagi Eesti territooriumilt lahkunud 

b. EL-i riikide kodanikud, kes on asunud Eestisse elama pärast Lissaboni lepingu 

jõustumist (01.12.2009) 

c. lapsed, kelle vanemad on EL-i riikide või NATO liikmesriikide kodanikud ja kes on 

sündinud Eesti Vabariigi territooriumil pärast 01.05.2004 

d. lapsed, kes on sündinud alates 01.01.2001 ja kelle vanematel või üksikvanemal ei ole 

ühegi riigi kodakondsust 

 

15. Eesti Kaitse Liit rajati 1918. aasta novembris. Kuigi EKL toetas edukalt Rahvaväge 

Vabadussõjas, marginaliseerus see organisatsioon pärast sõja lõppu. Pärast millist 

sündmust sai EKL uue hingamise? (1 punkt) 

a. 17.-19.02.1923 (referendum) 

b. 01.12.1924 (riigipöörde katse) 

c. 12.03.1934 (riigipööre) 

d. 28.09.1939 (vastastikuse abistamise pakt) 

 

16. Eesti Kaitseväge juhib Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem. Juhataja 

vahetusse alluvusse kuulub 13 struktuuriüksust, nimeta neist 4. (4 punkti) 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________ 

17. Kaitseväe strateegiline juhtimine on KV peastaabi pädevuses, siiski on üks 

märkimisväärse suurusega KV struktuuriüksus, millel puudub eraldiseisev juht ning 

mille operatiivse juhtimisega tegeleb samuti KV peastaap. Nimeta see struktuuriüksus! 

(1 punkt) 

 

 

 

 



18. President T. H. Ilves tegi 2009. aastal põhiseaduse muudatusettepaneku, mis 

Riigikogu poolt ka vastu võeti ja hakkas kehtima 2011. aastast. Selle kohaselt muutus 

Eesti Kaitseväe juhtimisstruktuur, tehes selles kaks muudatust. Milles antud 

muudatused seisnesid? (2 punkti) 

 

1. _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

2. _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

19. Täienda Kaitseliidu struktuuri skeemi (Kaitseväe juhataja, Kaitseliidu ülem, 

Kaitseliidu Peastaabi ülem, Kaitseliidu keskjuhatus, Kaitseliidu keskkogu) (5 punkti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaitseliidu peastaap 

 

 

 

 

Kaitseliidu struktuuriüksused 

 

 

 

 



20. Mis on Kaitseliit ja selle ülesanne Eesti riigikaitses? (1 punkt) 

Vabatahtlik kodanikurühmitus, mille ülesandeks on sõjaseisukorra tekkimisel läbi viia 

mobilisatsioon  

Rahvuslikult meelestatud kodanike ühendus, mis annab militaarhuvilistel võimaluse 

saada kaitsejõudude väliselt militaarkogemuse 

Kaitsejõudude osa, mis on sõjaväeliselt korraldatud riigikaitseorganisatsioon, mille 

ülesandeks on mobiliseerida tsiviilelanikkonda panustama riigikaitsesse 

vabatahtlikkuse aluse 

Kaitsejõudude tuumik, mis koondab tsiviliste ja tegevteenistujaid, kelle ülesandeks on 

välja koolitada ajateenistust läbivaid noori 

 

21. Tööealine rahvastik jaguneb kaheks Majanduslikult aktiivsed ja majanduslikult 

mitteaktiivseteks. Mida need kaks terminit tähendavad? (2 punkti) 

 

Majanduslikult aktiivne rahvastik –  

 

 

 

 

Majanduslikult mitteaktiivne rahvastik –  

 

 

 

 

 

22. Millist töötamist määratlevat lepingut tuleks eelistada alljärgnevatel juhtudel? (3 

punkti) 

Soovid pakkuda oma teenust teatud ajaperioodil. Teenus, mida 

pakud ei võimalda määratleda, mis on selle lõpptulemus. Samas ei 

ole see ka niivõrd oluline, kuna tellija on huvitatud teenuse 

kulgemisest ning mõistab lõpptulemuse ennustamatust. Töötad 

küll teatud ajaraamistikus, kuid oled vaba korraldamaks 

konkreetseid tegevusi. Samas on sul valmidus võtta vastutus, et 

pakutav teenus on kvaliteetne. 

 

Soovid töötada täisajaga, saada regulaarselt palka ning et sinu 

ravikindlustus oleks tööandja poolt makstud. Eelistad tööd, kus sul 

on ülemus või töökorraldaja, kes annab jooksvaid ülesandeid sinu 

töölõigu ulatuses. Sul ei ole endal töövahendeid. 

 

Soovid olla iseenda peremees ja teha tööd siis, kui Sulle sobib. 

Suudad korraldada suurepäraselt oma tegevusi ning vajadusel 

leida inimesed, kes sinu jaoks tellitud töö ära teevad. Soovid tööd, 

kus töö protsessi tellija ei sekku, vaid töö eesmärgiks on saavutada 

nõutud tulemus. 

 



23. Hõivepoliitikat võib jagada kaheks: passiivseks ja aktiivseks tööturupoliitikaks. 

Hinda alljärgnevaid tegevusi ja määra, kumba gruppi see tegevus kuulub. (3 punkti) 

Riiklik tegevus Passiivne või aktiivne tööturupoliitika 

Töötajad ja tööandjad maksavad igakuiselt 

väikse osa palgarahast töötuskindlustuseks, 

kuna töötuks jäämise korral saab töötaja olla 

kindel, et riik maksab talle 

töötuskindlustushüvitist 

 

Riik teeb investeeringuid, mis loovad uusi 

töökohti, nt tellib suuri ehitusobjekte 

 

Riik maksab kõikidele töötutele abiraha, 

mis võimaldab minimaalset sissetulekut 

 

Töötud saavad taotleda abiraha, mis 

võimaldab katta nende kommunaalkulutusi  

 

Töötud on tekkinud ühes kindlas sektoris, 

millel on kehv tulevikuperspektiiv, seetõttu 

pakub riik ümberõpet töötutele, et nad leiaks 

tulevikus rakendust muudes sektorites 

 

Kasutades maksusoodustusi ning luues 

soodsa ettevõtluskeskkonna regioonis, kus 

on kõrge töötutusse määr, aitab riik kaasa 

uute töökohtade tekkimisele 

 

 

24. Millega paistab Eesti EL-i meeste ja naiste palgaerinevuse statistikas silma (1 punkt) 

 

 

 

 

25. Hinnanguliselt töötab või elab Soomes umbes 70 000 eestimaalast. Umbes 20% 

nendest osaleb pendelrändes, liikudes Eesti ja Soome vahel regulaarselt. Too välja kaks 

mõjurit, mis eestimaalaste rännet Soome soodustavad ja seleta need lühidalt lahti. (4 

punkti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26. 11-aastane koolipoiss Siim saab naabrimees Jürilt pakkumise tulla suvevaheajal 

appi talutöödele, mille eest Jüri Siimule ka ametlikult palka maksaks. Siimule mõte 

meeldib, kuna ta on juba ammu tahtnud endale osta uut jalgratast, mille jaoks raha 

kogumiseks ta nüüd teeniks ka ise palka lisaks vanematelt saadavale taskurahale. Jüri 

esitab Siimule konkreetse pakkumise: 

 

● Tööperiood - 1. juuli - 31. august  

● Tööpäevad - iga nädal esmaspäevast reedeni (v.a 20. august, mis on ka vaba) 

● Tööaeg - kl 5.00 - 9.00 (hommikul), vajadusel reedeti ka ületunnid, mis on ka vastavalt 

tasustatud 

● Töökoht - Jüri talu 

● Töötasu - 6€ tunnis 

 

Siim räägib pakkumisest ka vanematele, kuid oodatud kiituse asemel soovitas Siimu isa 

tal lugeda internetist alaealise töötaja tööaja piirangute kohta, ning vaadata, kas see 

pakkumine on ikka seadusega kooskõlas. Oma suureks pettumuseks avastab Siim, et 

tehtud pakkumine eksib lausa viie alaealiste tööaja piirangu vastu. Mis on lepingus 

valesti? (Nimeta vähemalt kolm!) (3 punkti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


