
Kolmas ülesanne 

Küsimused 16−27. Lugege teksti ja valige teksti alt lünka (16–27) sobiv sõna või sõnaühend. 

Kirjutage lünka valitud vastuse ees olev täht (A, B, C või D). Näidis on tähistatud 0-ga. 

Tööpäev piiril 

”Tere! Eesti piirivalve. Palun (0)...B... oma dokumendid,” pöördub piirivalvur Narva maanteepiiripunktis 

jalakäijate ja sõidukijuhtide poole, kes saabuvad Venemaalt Eestisse. 

Jalakäijate ja sõidukite (16) ....... on eri järjekorrad ning nendega tegelevad eri ametnikud. Piirivalve 

kontrollib, kas piiriületaja dokumendid on (17) ........ See tähendab, et tegu ei ole näiteks võltspassiga 

ning et passis oleval fotol on ikka seesama inimene, kes tahab Eestisse (18) ......... Lisaks peab ametnik 

selgeks tegema, kas isikul on (19) ....... Schengeni viisaruumi siseneda. Piirivalvur peab veel välja 

selgitama, kas Eestisse saabuv inimene ei ole (20) ....... mõnes Schengeni viisaruumi riigis. 

Kuigi vajalike andmete kontrollimiseks on olemas aparaadid, millest dokumendid (21) ......., peab 

piirivalveametnik siiski valvas olema. Sõidukijuhtidelt tuleb paluda kontrollimiseks ka autodokumente 

ning (22) ......., et sõidukisse ei ole peidetud inimesi, kes püüavad illegaalselt üle piiri saada. Kui kõik on 

korras, vormistatakse piiriületus ning soovitakse head teed. Kui (23) ....... piirirežiimi rikkumise kahtlus, 

tegelevad juhtumiga edasi teise astme kontrolli spetsialistid. 

Lisaks piirivalvuritele on terminalis tolliametnikud, kes vastutavad, et Eestisse ei toodaks (24) ........ 

kaupu sisse. Aga muidugi töötavad piiri- ja tolliametnikud koos. Teisipäeva hommikul oli piiripunktis 

peale ametnike näha ka piirivalvekoera, kes oli (25) ....... vastu sõbralik. Samas nuusutas ta läbi nii 

inimesed kui kotid − tema tööks on narkootikumidest (26) ........ Kui inimesel on kõik dokumendid 

korras, (27) ....... keegi tal kas või mitu korda päevas piiri ületada, olgu siis teisele poole kauplusse või 

tööle minekuks. 
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0. A kirjeldage B esitage C saatke D vabastage 

16. A eest B kaasas C jaoks D peal 

17. A käesolevad B paljulubavad C vastuvõtlikud D nõuetekohased 

18. A veeta B pääseda C lasta D saata 

19. A õigus B valik C juhus D tunne 

20. A väljapaistev B ettevõtlik C tagaotsitav D vastumeelne 

21. A läbi lastakse B ette pannakse C maha kantakse D ära visatakse 

22. A vajada B uskuda C imestada D veenduda 

23. A tekib B areneb C satub D juhtub 

24. A hinnatud B lubatud C keelatud D nõutud 

25. A teise B enda C ühe D kõigi 

26. A märku anda B läbi mõelda C juurde võtta D välja öelda 

27. A ei luba B ei keela C ei palu D ei nõua 

  



VASTUSED 

16. C 

17. D 

18. B 

19. A 

20. C 

21. A 

22. D 

23. A 

24. C 

25. D 

26. A 

27. B 

 


