
Pille ületab vales kohas teed. 

     Tööleht 18.2 

1. Vaata videot „Pille ületab vales kohas teed“. 

2. Soorita e-harjutused nr 18.2.1 ja 18.2.2  

3. Loe.  

 

Politseinik: Politseinik Tarmo Tamm. Te rikkusite praegu just liiklusseadust. Kaks korda.  

Pille: Palun andeks. Ma jooksin vales kohas üle tee. Mul on väga kiire. 

Politseinik: See ei ole vabandus! 

Pille seletab:  Aga rohkem ma pole midagi valesti teinud! 

Politseinik: Pimeda ajal on helkuri kandmine kohustuslik.  Teie jooksite veel üle sõidutee!! Kas te 

autojuhtide peale ka mõtlete?  

Pille vabandab: Mul oli helkur, aga........ 

Politseinik: Aga ???? 

Pille: Ausõna, see oli mul hommikul koti küljes. Ma ei tea, kuhu see kadus. 

Politseinik: Sellisel juhul kirjutage seletuskiri. Palun tulge minu autosse. Koostame protokolli. Pärast kingin 

teile uue helkuri. 

 

4. Vasta küsimustele.   

 

1. Mida rikkus Pille? 

2. Mida Pille valesti tegi? 

3. Miks peab helkurit kandma?   

4. Mille kingib politseinik Pillele?                              

   

5. Loe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

7. Paaristöö. Küsi ja kirjuta 

paarilise isikuandmed.    

1. Mis on sinu ees-ja perekonnanimi? 

2. Mis on sinu isikukood?  

3. Millal sa oled sündinud? 

4. Kus sa oled sündinud? 

5. Mis on sinu kodakondsus? 

6. Kus sa töötad? 

7. Mis on sinu aadress? 

8. Mis on sinu telefoninumber? 

9. Mis on sinu e-posti aadress? 

 

 

8. Soorita e-harjutus 18.2.3. 

Protokolli koostaja: Tarmo Tamm  

 

Protokoll 

 

Kuupäev ja koht: 20.09.2012, Tartu 

Isikuandmed: 

Ees- ja perekonnanimi: Pille Pihlakas  

Isikukood : 49504201710 

Sünniaeg ja koht:………………., Narva 

Isikut tõendava dokumendi nimetus ja nr.: 

ID-kaart nr XZ 0066 

Kodakondsus: Eesti  

Töökoht: õpilane 

Elukoha aadress: Tartu, Papli 2–6 

Telefoninumber ja e-post: 20 400 003, 

pillepihlakas@hot.ee 

Isiku seletus: Mul oli väga kiire. Ma läksin 

vales kohas üle tee. Mul ei olnud helkurit.  

Ma kaotasin selle hommikul ära. 

 

Isiku allkiri: ........................... 

Protokolli koostaja allkiri: ............................. 

6. Vasta küsimustele. 

 

Millal rikkus Pille seadust? 

Kellele koostas politseinik  protokolli? 

Kus on Pille sündinud? 

Mis dokumendi Pille esitas politseinikule? 

Mis on Pille kodakondsus? 

e-post/i − электронная почта 

koostaja − составитель 

rikkus − нарушил 

seletus/e − объяснение 

kaotasin selle − я  потерял  

protokolli koostama − составить протокол 

isikuandmed − персональных данных 

elu/koht, -koha − место жительство   

seletuskiri/-kirja − объяснительная записка 

on kohustuslik − обязательный 

kodakondsus/e − гражданство 

liiklusseadus/-e − закон дорожного движения 
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